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สวััสดีีค่่ะคุุณพ่่อคุุณแม่่ที่�รั่ ักทุุกท่่าน
รัักลููก Bookazine ฉบัับปีี 2564 เข้้มข้้นด้้วย
100 เรื่่�องการเลี้้�ยงลููกที่่�แม่่ต้้องรู้้� ตั้้�งแต่่ตั้้�งครรภ์์ไป
จนถึึง 3 ขวบ เพื่่�อให้้การเลี้้�ยงลููกเป็็นเรื่่�องง่่ายขึ้้�น
และในปีีนี้้�เราเพิ่่�มเติิมข้้อมููลสำำ�คััญเรื่่�องการ
เลี้้�ยงลููกนั้้�นคืือการสร้้างสายสััมพัันธ์์ให้้พ่่อแม่่มีีอยู่่�
จริิง Family attachment เพราะสายสััมพัันธ์์ระหว่่าง
ลููกกัับพ่่อแม่่คืือรากฐานสำำ�คััญของพััฒนาการสร้้าง
ตััวตนของลููก ลููกจะเติิบโตอย่่างมั่่�นคงจากภายในและ
รู้้�จัักเคารพตััวเอง
	ขณะเดีียวกัันในอนาคตจะมีีความต้้องการ
นัักนวััตกรรม เป็็นผู้้�ผลิิต (Creator) ไม่่ใช่่แค่่เพีียงผู้้�ใช้้
พื้้�นฐานสำำ�คััญที่ทำ่� ำ�ให้้เกิิดขึ้้�นได้้คืือการมีีทัักษะ Coding
แต่่ สำ�หรัั
ำ บเด็็ ก ปฐมวััยต้้ อ งเริ่�่ ม ต้้ น ด้้ ว ยการสร้้ า ง
กระบวนการเรีียนรู้้�ให้้ลูกู ด้้วย Pre Coding เพื่่อ� ปููพื้้น�
ฐาน
กระบวนการคิิด การเรีียนรู้้� การเล่่น และทำำ�กิิจกรรม
ในชีีวิิตประจำำ�วัันที่่�เหมาะกัับพััฒนาการของเด็็ก
นอกจาก รัักลููก Bookazine แล้้วเรายัังมีี
หลายช่่องทางเพื่่อ� ให้้คุณ
ุ แม่่ติิดตามข้้อมููลการเลี้้ย� งลููก
ทั้้�งช่่องทางออนไลน์์และกิิจกรรมในพื้้�นที่่�ยุุทธศาสตร์์
ครบถ้้วนทุุกรููปแบบทั้้ง� สััมมนา เวิิร์์คช็็อป เทรนนิ่่ง� รวม
ถึึ ง กิิจกรรมต่่ า งๆ ที่่� เราคััดสรรเพื่่� อ ให้้ ส อดคล้้ อ ง
กัับการเรีียนรู้้�และพััฒนาการเด็็ก เราเชื่่�อว่่าคุุณพ่่อ
คุุณแม่่จะได้้รัับความรู้้�เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในการเลี้้�ยงลููกได้้
อย่่างมีีความสุุขนะคะ
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Welcome Pregnancy
1. ท้้องแล้้วต้้องฝากครรภ์์ เมื่่�อไหร่่ ที่่ไ� หนดีี	
2. วััั�คซีีนจำำ�เป็็น ท้้องนี้้�ห้้ามขาด
3. แม่่ Happy รู้้�ให้้ดีีเรื่่�องแพ้้ท้้อง		
4. 4 ฮอร์์โมนสำำ�คััญที่่�แม่่ท้้องต้้องรัับมืือ
5. ปััญหาช่่องปากที่่�ต้้องรัับมืือ		
6. เตรีียมพร้้อมเต้้านมก่่อนให้้นมลููก
7. Checklist เสี่่�ยงแท้้ง			
8. เครีียด ภััยเงีียบจากแม่่ถึึงลููกในท้้อง
9. เทคนิิคลดเครีียดให้้แม่่ท้้อง		
10. 7 วิิธีีทำำ�ให้้ท้้องนี้้�...รัักสงบ ไร้้ปรี๊๊�ดแตก
11. น้ำำ��หนัักขึ้้น� แบบไหนดีีต่่อแม่่และลููกน้้อย
12. ยารัักษาสิิว...แม่่ท้้องต้้องระวััง
13. แม่่ท้้องสายบิิวตี้้� สวยได้้แต่่ต้้องระวััง
14. ไตรมาส 1 รัับมืือการเปลี่่�ยนแปลง
15. พััฒนาการลููกน้้อย 1-12 สััปดาห์์ 		
16. ไตรมาส 2 เวลาของความสดใส เปล่่งปลั่่ง�
17. พััฒนาการลููกน้้อย 13-28 สััปดาห์์
18. ไตรมาส 3 โค้้งสุุดท้้ายก่่อนพบหน้้าลููก
19. พััฒนาการลููกน้้อย 29-40 สััปดาห์์
20. Tips บอกลาอาการขี้้�ลืืมตอนท้้อง
21. Sex ตอนท้้องต้้อง Safe		
22. Checklist ซึึมเศร้้าหลัังคลอด
23. เรื่่�องต้้องรู้้� เมื่่�อเจาะน้ำำ��คร่ำ���		
24. Tips นัับลููกดิ้้�น
25. Checklist เฝ้้าระวัังอาการครรภ์์เป็็นพิิษ
26. Checklist ลููกดิ้้�นกัับท่่านอนของแม่่ท้้อง
27. Tips ฟิิตแอนด์์เฟิิร์์มหลัังคลอด		
28. ดููแลแผลคลอด
29. พลัังนมแม่่ 30 นาทีีหลัังคลอด		
30. แม่่ท้้องเครีียด ส่่งผลต่่อลููกในครรภ์์
31. แม่่ท้้องอยู่่�ไฟดีีจริิงหรืือ
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Hello Newborn (0-1Year)
32. นมแม่่ดีีที่่�สุุด 			
33. นมแม่่แช่่แข็็ง ประโยชน์์ยัังเป๊๊ะ
34. ปริิมาณนมที่่�ลููกน้้อยต้้องการใน 1 วััน
35. รัับมืือลููกชััก
36. First Meal มื้้�อแรกของเบบี้้�		
37. 4 วิิธีีดีีๆ เลิิกนมมื้้�อดึึก
38. 5 อาหารเสริิมสมองลููกน้้อย		
39. นวดผ่่อนคลาย
40. รัักห้้ามอุ้้�ม...			
41. หััวนมบอดก็็ให้้นมลููกได้้
42. เคล็็ดลัับคุุณแม่่นัักปั๊๊�ม		
43. Checklist ลููกป่่วย?
44. เบบี้้� 0-1 ปีี วััยแห่่งการนอน		
45. วััคซีีนจำำ�เป็็นของลููกน้้อย
46. ยาสามััญ สำำ�คััญประจำำ�บ้้าน		
47. แค่่ “อ่่านนิิทาน” ก็็สร้้างทัักษะสมอง EF
48. 10 จุุดเสี่่�ยงในบ้้านต้้องป้้องกััน		
49. เลืือกของเล่่นไม่่ใช่่แค่่เล่่นๆ
50. ลููกนอนดึึก เสี่่�ยงเตี้้�ย			
51. เข้้าใจ แม้้ลููกเป็็นเด็็กเลี้้�ยงยาก?		
52. กระตุ้้�นพััฒนาการลููก 0-1 ปีี		
53. ดููแลสะดืือให้้เบบี้้�
54. ร้้องกลั้้�น อัันตราย			
55. ปราบไข้้เจ้้าตััวน้้อย
56. พััฒนาการลููกล่่าช้้าหรืือไม่่		
57. โคลิิกแม่่ยัังไหว
58. Checklist พััฒนาการลููก 0-1 ปีี 		
59. เวลานอนของหนูู 0-1 ปีี
60. Checklist ลููกเสี่่�ยงแพ้้อาหารหรืือไม่่
61.	สีีอุุจจาระลููก บอกสุุขภาพ
62.	ฝึึกลููกนั่่�งคาร์์ซีีตอย่่างปลอดภััย		
63. แค่่เล่่น “จ๊๊ะเอ๋๋” ก็็ฝึึกทัักษะรอบด้้าน
64.	ดููแลฟัันตั้้�งแต่่ซี่่แ� รก			
65. 5 วิิธีี สร้้างทัักษะสมอง EF

• Family Attachment
พ่่อแม่่มีีอยู่่�จริิง
• Pre Coding
เด็็กต้้องมีีทัักษะใหม่่สำ�หรัั
ำ บโลกใหม่่

Let's Go Toddler (1-3 Years)

66. ประโยชน์์ดีีๆ เมื่่�อปล่่อยลููกเล่่นคนเดีียว
67. วััยซนสารอาหารห้้ามขาด		
68. 5 วิิธีีพิิชิิตปััญหาลููกกิินยาก			
69. 5 ยาอัันตรายที่่คุ� ณ
ุ แม่่ไม่่ควรซื้้�อให้้ลูกู เอง
70. Effect Sleepless
71. วััคซีีนจำำ�เป็็น+วััคซีีนเสริิม 1-3 ปีี		
72. Checklist 6 สััญญาณ ลููกเครีียด
73. Hand-Eye Coordination สำำ�คััญ
	ต่่อการพััฒนาสมอง
74. 5 ปััจจััยที่่�ส่่งผลให้้ลููกสมองไม่่พััฒนา
75. “หน้้าจอ” กระทบพััฒนาการ		
76. 5 วิิธีีลดไข้้
77. รัับมืือมนุุษย์์คัันเหงืือก 		
78. 5 วิิธีีรัับมืือพี่่�มีีน้้อง
79.	ขั้้�นตอนง่่ายๆ ฝึึกลููกแปรงฟััน		
80. ชวนลููกเลิิกดููดนิ้้�ว
81. ฝึึกลููกขัับถ่่าย สร้้างวิินััยจนโต		
82. Checklist พััฒนาการวััย 1 ปีี : วััยล้้มลุุกชอบเคลื่่อ� นไหว
83. Checklist พััฒนาการวััย 2 ปีี : เริ่ม� ่ เป็็นตััวของตััวเอง
84. Checklist พััฒนาการวััย 3 ปีี : วััยสนุุกเรีียนรู้้�
85. Checklist พััฒนาการลููกบกพร่่องไหม?
86. พููดช้้า มีีปััญหาพััฒนาการทางภาษา?		
87. เตรีียมลููกพร้้อมเข้้าอนุุบาล 		
88. อยู่่�ไม่่นิ่่�ง VS สมาธิิสั้้�น
89. 3 เหตุุผลที่ค่� วรหยุุด “เร่่งเรีียน”		
90. 3 โรคต้้องรัับมืือ

ทัักษะสมอง EF

91. กิิจกรรมส่่งเสริิมทัักษะสมอง EF
92. 5 หลัักสร้้างวิินััยเชิิงบวก		
93. สร้้างวิินััยเชิิงบวกลููกวััย 3 ปีี
94. Attachment สร้้างทัักษะสมอง EF
95. ทัักษะสมอง EF สำำ�คััญต่่ออนาคต
96. แบบไหนใช่่ Terrible two
97. เล่่นอิิสระสร้้างทัักษะสมอง EF
98. กิิจกรรมเติิมทัักษะสมอง EF ลููก 1-3 ปีี
99. 7 วิิธีีสร้้างทัักษะสมอง EF ดีีให้้ลููก 		
100.	พ่่อแม่่แบบนี้้� พ่่อแม่่ EF
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ยอดขายอันดับ 1 ในผลิตภัณฑประเภทแปงเด็กไมมีทัลคัม อางอิงขอมูลจากยอดขายใน GOURMET MARKET และ HOME FRESH MART ระหวาง ม.ค. 61 - ก.ค. 63
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วัคซีนจ�ำเป็น

ท้องนี้ห้ามขาด

วัคซีนป้องกันหัดเยอรมัน

		 ฉีดวคั ซนี หัดเยอรมนั ก่อนท้อง 3 เดือน แต่หากท้อง
แล้วไม่ควรฉีด เพราะจะส่งผลให้ทารกในครรภ์พิการ
วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบชนิดบี

1

ทอ
้ งแล้วต้องฝากครรภ์
เมื่อไหร่ ที่ไหนดี

ฝากครรภ์ทไี่ หนและเมือ
่ ไหร่ดี

ฝากครรภ์ทันทีเมื่อรู้ตัว เพื่อการดูแลอย่าง
ใกล้ชิด เลือกที่ใกล้บ้าน เดินทางสะดวก
● โรงพยาบาลที่มี ม าตรฐาน เครื่องมื อ ครบ
มีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญ งบประมาณไม่บานปลาย
● รู้วิธีดูแลตัวเอง เพื่อป้องกันอาการและความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทัน
●

3

		ตรวจเพื่อเช็กความเสี่ยง และควรฉีดก่อนท้อง
6 เดือน แต่หากไม่ได้ฉีดก็ไม่เป็นไร เพราะไวรัสตับอกั เสบ
บีไม่มีผลอันตรายต่อทารกในครรภ์ หลังคลอดคุณ
หมอจะฉีดวคั ซนี ป้องกนั โรคตับอกั เสบชนิดบใี ห้ทารก
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

		หากเป็นช่วงท้อง เสี่ยงภาวะแทรกซ้อน เช่น
ปอดบวม เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ มากกว่าคนปกติ
สามารถฉีดวัคซีนป้องกันได้ทุกช่วงอายุครรภ์ 1 เข็ม
สามารถป้องกันเชื้อได้ 1 ปี
วัคซีนป้องกันไอกรน

		 โรคไอกรนเป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
หากลูกน้อยเป็นไอกรนภายใน 3 เดือนแรกเสี่ยง
เสียชีวิตได้ ซึง่ ฉีดวคั ซนี ป้องกนั ไอกรนได้ระหว่างท้อง

แม่ HAPPYรู้ให้ดีเรื่องแพ้ท้อง

					 อาการแพ้ท้อง ส่งผลให้กินอาหารได้น้อยหรือ
แทบกินไม่ได้เลย อาเจียน วิงเวียนศีรษะ แต่คณ
ุ แม่บางคนอาจ
จะรูส้ กึ อยากอาหารมากกว่าปกติ แล้วอาการแพ้ทอ้ งแสดงให้
เห็นการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึน้ จากการตัง้ ครรภ์อย่างไรบ้าง
		ฮอร์โมนเปลีย
่ น ระยะแรกร่างกายคุณแม่ตอ้ งปรับตวั
กับปรมิ าณฮอร์โมนทีเ่ พิ่มขึน้ อย่างรวดเร็วจึงท�ำให้เกิดอาการ
วิงเวียนศีรษะ คลืน่ ไส้อาเจียน ไวต่อกลิน่ การรับรสเปลี่ยน
แพ้ทอ
้ ง 3 เดือนแรก อาการจะเข้าสูร่ ะดับปกติเมือ่
อายุครรภ์ได้สกั 4 เดือน แต่หากยังไม่ดขี นึ้  ควรพบคุณหมอ
ซึง่ อาจจะรักษาด้วยการให้ยากิน ฉีด หรอื ให้น�้ำเกลือ
		คนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเอง อย่าปล่อยให้ทอ้ งว่าง
จิบน�้ำขงิ อุน่ ๆ เพือ่ บรรเทาอาการคลืน่ ไส้ หรอื กินบิสกิต แครกเกอร์
รสเค็มนิดๆ อาจช่วยให้ดขี นึ้

ข้อมูลโดย : มีนะ สพสมัย พยาบาลผดุงครรภ์และผู้เชี่ยวชาญเรื่องการให้นมแม่

Rakluke Bookazine 9

4

4 ฮอร์โมนส�ำคัญ
ที่แม่ท้องต้องรับมือ

1. ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (Progesterone)

		 เป็นฮอร์โมนที่ผลิตจากรังไข่ช่วง 6-8 สัปดาห์แรก
ซึ่งท�ำงานร่วมกับฮอร์โมนเอสโตรเจน ในการเตรียมเยื่อบุ
โพรงมดลูกให้เหมาะสมแก่การฝังตัวของตัวอ่อน

2. ฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogen)

		 ช่วยกระตุน
้ ให้เยือ
่ บุโพรงมดลูกหนาตัวขึน
้ ให้ไข่ทผ
ี่ สม
แล้วมาฝังตัว ท�ำให้ผนังช่องคลอดหนาและยืดขยายได้ดข
ี น
ึ้

3.

ฮอร์ โ มนฮิ ว แมนดอร์ โ อนิ ก โกนาโดโทรฟิ น
(Human chorionic gonadotropin : HCG)

		 สร้างมาจากถุงน�ำ้ คร�ำ่ ทีอ
่ ยูต
่ ด
ิ กับมดลูก ช่วยเพิม
่ เลือด
ให้มาเลีย
้ งทีผ
่ นังมดลูก เพือ
่ เตรียมความพร้อมในการฝังตัว
ของตัวอ่อน

4. ฮอร์โมนฮิวแมนพลาเซนต้าแลกโตรเจน
(Human Placental Lactogen : HPL)

		 เป็นฮอร์โมนที่มีส่วนกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงของ
เต้านม เพื่อเตรียมการผลิตน�้ำนมให้มากขึ้น และช่วยให้
ร่างกายคุณแม่นำ� สารอาหารประเภทโปรตีนและกลูโคสผ่าน
ไปยังทารกได้ดข
ี น
ึ้

5

ปัญหาช่องปาก
ที่ต้องรับมือ

ฟันผุ การอาเจยี นบ่อย ท�ำให้กรดจาก
กระเพาะอาหารย้อนกลับมาในช่องปาก ส่งผล
ให้ฟนั สึกกร่อนได้
มีคราบหินปูน และกลิ่นปาก ฮอร์โมน
ที่เปลี่ยนท�ำให้น�้ำลายออกมามาก ซึง่ น�้ำลาย
ที่ออกมาก็มีแคลเซียมออกมาด้วย จึงเป็น
สาเหตุท�ำให้เกิดเป็นคราบหินปูนได้งา่ ย
เหงื อ กอั ก เสบ ปริมาณเลือดที่
หมุนเวียนในร่างกายแม่ บวกกบั ฮอร์โมนอาจ
จะท�ำให้แม่เหงอื กบวมแดงและเลือดออกง่าย
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รูก
้ อ
่ นไปพบหมอฟัน
แจ้งว่าก�ำลังตั้งครรภ์ รวมถึงประวัติการตั้งครรภ์ที่ผา่ นมาและโรคประจ�ำตัว เพื่อให้
คุณหมอระมัดระวังเรื่องต่างๆ เช่น ท่านอน การเลือกใช้ยาหรืออุปกรณ์
	หลีกเลี่ยงการเอ็กซเรย์ฟัน โดยเฉพาะช่วง 3 เดือนแรก แต่หากมีความจ�ำเป็น
ต้องท�ำ ควรสวมเสื้อป้องกันรังสีก่อนทุกครั้ง

6

เตรียมพร้อมเต้านม
ก่อนให้นมลูก

ถึงอกเล็กก็ไม่เป็นอุปสรรคในการให้นม 
เพราะเต้านมขนาดเล็กสามารถผลิตน�้ำนมได้
เพียงพอส�ำหรับลกู ได้แน่นอน ปริมาณน�้ำนมจะ
มีมากขึน้ เมือ่ มีการกระตุน้ โดยการให้ลกู ดูดนม
ทุก 2-3 ชั่วโมง หรืออย่างน้อย 8 ครัง้ ในแต่ละวัน
ยิง่ กินเกลี้ยงเต้าทุกครัง้ กินมาก กินบ่อยก็ยงิ่ มี
น�้ำนมมาก

ตรวจเต้านมด้วยตัวเองง่ายๆ

หัวนมบอดแก้ไขได้

		● ช่วงตั้งครรภ์คุณแม่นวดดึงหัวนมให้ยื่น
ออกมาตอนอาบน�้ำเวลาเช้า-เย็น แล้วใช้ที่ครอบ
หัวนมที่เรียกว่าปทุมแก้ว ครอบเพื่อนวดลานนม
ให้นิ่มและหัวนมยื่นไว้
		● ในรายที่แก้ไขแล้วหัวนมไม่ยืดออกก็ปรับ
เรื่องการประคองเต้านมเข้าปากลูกให้เหลือเนื้อที่
ที่ลานนมกว้างๆ จะได้ง่ายในการงับของลูก
		 ● ถ้ายังไม่ส�ำเร็จก็จะมีแผ่นครอบหัวนมที่
เรียกว่า Nipple Shields เข้ามาช่วยจนดีขึ้นได้

		 เริ่มจากการใช้ฝา่ มอื คล�ำที่เต้านมจากฐานมา 		การดูแลเต้านมระหว่างตั้งครรภ์อาจใช้ครีมหรือโลชั่นทาเพิ่มความ
วมกับการอาบน�้ำเช้า-เย็นตามปกติ หลังคลอดงดใช้ครีมหรือโลชั่น
ถึงหัวนมดูว่ามีก้อนที่ไหนหรือไม่ ลักษณะเต้านม ชุใช้่มนชื้นร่
�้ำนมคุณแม่ทาบางๆ ที่หัวนมหลังให้นม คุณแม่ไม่ต้องเช็ดท�ำความ
เป็นอย่างไร ต่อมาตรวจดูหัวนมโดยการใช้นวิ้ โป้ง สะอาดเต้านมและหัวนมก่อนและหลังให้นม แต่คุณแม่ต้องหมั่นล้างมือ
ให้สะอาดก็เพียงพอแล้วค่ะ
กับนิ้วชี้จับหัวนมขึ้นมา ถ้าจับได้กห็ มายความว่า
หัวนมปกติ การสวมเสื้อยกทรงทับไว้อาจท�ำให้ ข้ อ มู ล โดย : มี น ะ สพสมั ย พยาบาลผดุ ง ครรภ์ แ ละผู ้ เ ชี่ ย วชาญ
เรื่องการให้นมแม่
หัวนมดู เ หมื อ นแบนราบ จึ ง ควรถอดเสื้อแล้ ว
ท�ำการกระตุ้นโดยการสัมผัสที่หัวนม หัวนมก็จะ
ยื่นยาวขึ้นเป็นปกติ แต่การกระตุ้นที่หัวนมในช่วง
ตั้งครรภ์ตอ้ งระมัดระวัง เพราะถ้ามากจนเกินไปจะ
เตรียมตัวอย่างไร?
มีผลไปกระตุ้นการบีบตัวของมดลูก อาจพาไปสู่
เมือ
่ ไปฝากครรภ์ครัง
้ แรก
การคลอดก่อนก�ำหนดได้
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Checklist
เสี่ยงแท้ง
หน้ามืด เป็นลม
มีนำ�้ หรือเลือดออกจากช่องคลอด
มดลูกเกร็งตัวแข็งบ่อยๆ และมีไข้สง
ู
ท้องเสียหลายๆ ครัง
้ ติดต่อกัน
ท้องผูกหรือริดสีดวงทวาร
อาการง่วงนอน และอ่อนเพลียมากผิดปกติ
หากเกิดอาการใดอาการหนึง
่ ควรรีบพบคุณหมอนะคะ

8

เครียด ภัยเงียบ

จากแม่ถึงลูกในท้อง

หากคุณแม่เกิดความเครียด  สารเคมีใน
ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงทันที ตอ่ มหมวกไต
จะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมา ซึ่งมีผล
กระทบทัง้ กับแม่และลูก
กระทบกับร่างกายแม่

• ความเครียดสะสม ท�ำให้ออ่ นเพลีย ไม่มแี รง

หลอดเลือดตีบ
• ปวดหัวแบบฉบั พลันและเรื้อรัง มีผลให้นอน
ไม่หลับหรือหลับไม่สนิท พักผ่อนไม่เพียงพอ
• คลื่นไส้ ไม่อยากกินอาหาร
• ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นแรง ใจสั่น
• น�้ำตาลในเลือดต�่ำ มื อ สั่น ชา รู ้ สึ ก หิว
หากรุนแรงอุณหภูมิร่างกายจะลดลง ตัวเย็น
อ่อนเพลีย หลงลืมได้ง่าย ง่วงซึม รวมถึงชักและ
หมดสติได้
• มกั เกิดอาการเจ็บท้องก่อนก�ำหนด หรือการ
บีบรัดของกล้ามเนื้อผิดปกติ
•	ภูมิต้านทานร่างกายลดลง มีโอกาสติดเชื้อ
ขณะตั้งครรภ์ได้มากกว่าคนทั่วไป
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กระทบต่อลูกน้อย

	สารเคมใี นร่างกายแม่ที่หลั่งเมื่อเครียดสามารถ
ส่งผ่านไปยงั ลูกได้จากทางกระแสเลือด
• เสี่ยงคลอดก่อนก�ำหนด
• น�้ำหนกั ตัวน้อยเมอื่ แรกเกิด
• มแี นวโน้มงอแงง่าย ร้องไห้เก่ง อารมณ์เสีย
บ่อยเมอื่ โตขึน้
• มี แ นวโน้ ม เลี้ยงยาก ควบคุ ม และปรับ
พฤติกรรมได้ยาก มปี ญ
ั หากบั การเข้าสังคม
• มคี วามเสี่ยงเป็นออทิสติก หรือบกพร่องทาง
ภาษา
• มีความเสี่ยงพัฒนาการล่าช้ากว่าเด็กวัย
เดียวกนั

9

เทคนิคลดเครียด ให้แม่ท้อง

แม้จะป้องกันอย่างสุดๆ แต่แม่ทอ้ งบางคนก็ทนไม่ไหวทีจ่ ะต้องเครียดกันบ้าง เมือ่ รูต้ วั อย่านิง่ ดูดาย
มารีเฟรชกาย ใจ สมอง ให้สดชื่นก่อนที่ความเครียดจะท�ำร้ายลูกน้อยในครรภ์
แต่งหน้า เครื่องส�ำอางอ่อนๆ ช่วยได้ เพื่อ
ให้ผู้หญิงทุกคนรู้สึกดีกับตัวเอง ถ้าเครียดทิ้งอย่าง
อื่นไว้แล้วไปแต่งหน้า ลองดูนะ ได้ผลอย่างไม่น่าเชื่อ
นวด สะกิดคนข้างๆ ให้ช่วยนวดบริเวณคอ
หลัง ไหล่และขา การนวดช่วยกระตุ้นการไหลเวียน
โลหิต ท�ำให้สบายใจ หายเครียดได้ดีมากๆ
ดูหนังฟังเพลง ดนตรีช่วยได้เสมอ ให้ใจ
ผ่อนคลาย เปิดเพลงเบาๆ ฟังเพลินๆ หรือเลือก
เปิดดังๆ ให้สะใจ โยกตัวไปตามจังหวะก็ไม่ว่ากัน
รับรองหายเครียดแน่
หามุมสงบอ่านหนังสือ ฝึกสมาธิท�ำจิตใจ
ให้นิ่งเสมอๆ
นอนหลับเพียงพอ สร้างบรรยากาศห้อง
นอนให้หลับได้ง่าย ทั้งเรื่องของที่นอน เสียง ความ
มืด อุณหภูมิ เพื่อให้นอนให้หลับพักผ่อนได้เพียงพอ
อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง

สังสรรค์ ติดต่ อ เพื่อนออกงานสังคมบ้ า ง
เพื่อจะได้ผ่อนคลายและสนุกกับเพื่อนๆ
หาข้อมูล เรื่องเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการ
เลี้ยงเด็กไว้แต่เนิ่นๆ ช่วยรู้และรับมือได้ดี ไม่เครียด
ภายหลัง
ออกก�ำลังยืดเส้นยืดสายเบาๆ เช่น เดิน
โยคะวันละ 20-30 นาที ช่วยผ่อนคลายได้
ระบายออก เมื่อไม่สบายใจ หาเพื่อนพูดคุย
ไม่ควรเก็บเรื่องเครียดกังวลไว้คนเดียว
ท่องเทีย
่ วเปลีย
่ นบรรยากาศ จะทริปยาว
ทริปสั้นเลือกได้ตามชอบ
อิ่มท้อง เลือกเมนูโปรดที่ชอบ มีประโยชน์
อร่อยถูกปากและกินให้ครบ 3 มื้อ
ชมทิวทัศน์ ละจากสิ่งที่เครียด มองนอก
หน้าต่าง ต้นไม้ ท้องฟ้า คิดเสมอว่าโลกนี้กว้างใหญ่
ปัญหาเราจะเล็กลง
Rakluke Bookazine 13
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7 วิธีท�ำให้ท้องนี้..
รักสงบ ไร้ปรี๊ดแตก

12
3
4

เปลีย
่ นบรรยากาศบ้าง

หากิจกรรมอนื่ ๆ ท�ำ หรือชวน
สามีไปเที่ยว

5

หากิจกรรมทีช
่ อบ เพื่อเปลี่ยนโฟกัสจากเรื่อง

ที่ท�ำให้เครียด จะท�ำให้คณ
ุ แม่รสู้ กึ ผ่อนคลายมากขึน้

6

ออกก�ำลังกาย เพื่อให้เลือดไหลเวยี นดี ร่างกาย

					ฝึกหายใจคลายเครียด

หลั่งสารเอนโดรฟีน ลดอาการปวดตามร่างกาย

					สูดหายใจเข้าลึกๆ ช้าๆ ให้
หน้าท้องพองออก แล้วกลั้นไว้ จาก
นนั้ หายใจออกให้สดุ จนหน้าท้องยุบลง
วิธีนจี้ ะช่วยให้คณ
ุ แม่รสู้ กึ สดชื่น สมอง
ปลอดโปร่งและเพิ่มออกซเิ จนให้เบบี้ดว้ ย

คุยกับลูก ช่วงอายุครรภ์เข้า 20 สัปดาห์ เจ้าตัวเล็ก

ในท้องเริ่มได้ยนิ เสียงแล้ว ร้องเพลงหรืออ่านนิทานให้
ลูกฟัง การคิดถึงเบบใี้ นครรภ์จะท�ำให้คณ
ุ แม่มคี วามสุข

นัง
่ สมาธิ ใช้เวลาช่วงเช้าหรือ

ก่อนนอนนงั่ สมาธิวนั ละ 15-30
นาที จะช่วยให้จิตใจสงบ มีสติ
และควบคุมอารมณ์ได้มากขึน้

11

น�้ำหนักขึ้น

7

คุณพ่อช่วยได้ ให้คณ
ุ พ่อเข้าใจว่าปัญหาเหวยี่ งวนี ที่

เกิดขึน้ นนั้ เกิดจากอะไร หากมคี นเข้าใจและชักชวนท�ำ
กจิ กรรมที่คลายเครียดจะท�ำให้คณ
ุ แม่สบายใจมากขึน้

แบบไหนดีต่อแม่และลูกน้อย

12-15 กก. ตลอดการตัง
้ ครรภ์

• ช่วงไตรมาสแรกน�้ำหนักอาจจะไม่ขึ้นเลยหรือขึ้นเพียง 1 กก.
• ไตรมาสที่ 2 น�้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณ 5 กก.
• ไตรมาสที่ 3 จนถึงคลอด น�้ำหนักคุณแม่เพิ่มขึ้นอีก 5-6 กก.

น�ำ้ หนักทีเ่ พิม
่ ขึน
้ อยูต
่ รงไหน?
ถ้าน�ำ้ หนักคุณแม่เพิม
่ ขึน
้ มา 14 กก.
จะกระจายออกเป็น

น�้ำนอกเซลล์ 3,200 กรัม

Note : น�้ำหนักเพิ่มน้อยเกินไปอาจท�ำให้ทารก
มีน�้ำหนักตัวน้อยตาม แต่หากเพิ่มขึ้นมากเกินไป
อาจท�ำให้คุณแม่มีความเสี่ยงต่อภาวะเบาหวาน
ระหว่างตั้งครรภ์คุณแม่ต้องสมดุลให้ดีนะคะ

เต้านม 448 กรัม

รก 670 กรัม
ทารก 3,200 กรัม
เลือดและสารน�้ำ 1,344 กรัม
น�้ำคร�่ำ 896 กรัม
มดลูก 1,120 กรัม

14 Rakluke Bookazine

ไขมัน 3,500 กรัม
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ยารักษาสิว....

แม่ท้องต้องระวัง

สิ ว ...เกิ ด ขึ้ น เพราะฮอร์ โ มนที่ เ พิ่ม ขึ้ น ซึ่ ง
จะค่อยๆ หายไปเมื่อฮอร์โมนคุณแม่เริ่มเข้าที่ 
มียากลุ่มไหนบ้างที่ต้องระมัดระวัง
ยากลุ ่ ม วิ ต ามิ น เอ หรื อ เรติ น อยด์

ได้แก่ Retin A, Retinoic, Isotretinoin ใช้ในการ
รักษาสิวที่มีอาการอักเสบรุนแรง มีผลท�ำให้ทารก
ในครรภ์พิการแต่ก�ำเนิด พิการทางสมอง ดังนั้น
ผู้ที่ได้รับยากลุ่มวิตามินเอ ควรคุมก�ำเนิดก่อนกินยา
อย่างน้อย 3 เดือน และคุมก�ำเนิดตลอดระยะเวลา
ดูแลเมือ
่ เป็นสิว
ที่ใช้ยาตัวนี้ในการรักษา และหยุดการใช้ยาล่วงหน้า
		 ดูแลความสะอาด ล้างหน้าวนั ละ
อย่างน้อย 3 เดือน ก่อนการตั้งครรภ์
2 ครั้งด้วยสบูหรื
่ อเจลล้างหน้าที่อ่อนโยน เลี่ยง
ยากลุม
่ เตตราไซคลิน ได้แก่ Tetracycline,
การใช้สบูหรื
่ อผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีรุนแรง
Doxycycline เป็นยาปฏิชีวนะที่ใช้ในการรักษาสิว
		 หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง
ที่มีการอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย หากใช้ยาตัวนี้ใน
เพราะกระตุ้นการเกิดสิว
ระหว่างที่ตั้งครรภ์ จะมีผลท�ำให้เด็กฟันเหลือง และ
		 ดูแลความสะอาด ล้างหน้าและล้าง
ความแข็งแรงของกระดูกและฟันลดลง
เครื่องส�ำอางให้สะอาดทุกครั้ง ไม่ปล่อยให้ผม
ยารักษาสิว Benzoyl Peroxide เป็นยาทา
ยาวคลุมหน้า และหลีกเลี่ยงจบั หน้าบ่อยๆ
ภายนอก การทายาชนิดนี้ในปริมาณน้อยไม่น่าจะ
		 ดืม
่ น�ำ้ ให้เพียงพอ ออกก�ำลัง
ส่ ง ผลกระทบ แต่ ก็ มีหลายความเห็ น ที่ว่ า ควรงด
และพักผ่อน เพื่อสร้างความสมดุลให้กับ
ใช้ไปเลยน่าจะดีที่สุด สิวเป็นมากใน 3 เดือนแรก
ร่างกายซึ่งส่งผลกับสุขภาพผิวด้วย
หลังจากนั้นฮอร์โมนจะลดลงท�ำ ให้สิวลดลงตาม
ไปด้วย สิวจะหายเป็นปกติหลังจากคลอดลูก
ข้อมูลโดย : นพ.อานนท์ เรืองอุตมานันท์ สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

•
•
•
•

13

แม่ท้องสายบิวตี้
สวยได้แต่ต้องระวัง

• ไม่นวดฝ่าเท้าและส้นเท้า บริเวณ

ส้นเท้าที่เป็นจุดศูนย์รวมเส้นประสาท หากมี
การกระตุน้ อาจจะส่งผลให้เกิดการหดรัดตัวของ
มดลูก

		• งดซาวน่า การอยูใ่ นห้องที่มคี วามร้อน

สูงเป็นเวลานานๆ มโี อกาสเสี่ยงที่ร่างกายจะเกิด
การขาดน�้ำและการขาดเกลือแร่ที่จ�ำเป็น ท�ำให้
เลือดข้นขึ้น ส่งผลต่อการไหลเวียนของเลือด
ท�ำให้เลือดไปเลี้ยงทารกน้อยลง
No Botox สารเคมจี ากการโบท็อกซ์อาจ
จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์

		•
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ไตรมาส 1

รับมือ
การเปลี่ยนแปลง

อายุครรภ์ 1-3 เดือน
(1-12 สัปดาห์)

Belly Mom
		 ร่างกาย : เต้านมมีการขยาย อาจตึง

•

และเจ็บ ปวดหัวง่าย ปัสสาวะบ่อย อาการคล้าย
ก่อนมีประจ�ำเดือน
		 อาการข้างเคียง : แพ้ท้อง ท้องอืด
คลื่นไส้ อาเจีย น ปวดหัว ง่ ว งเหงาหาวนอน
ไวต่อกลิ่นง่าย ประสาทสัมผัสเร็ว
		 จิตใจ : อ่อนไหวง่าย หงุดหงิด อารมณ์
แปรปรวน
		 ขนาดหน้าท้อง : มดลูกยังไม่ขยาย
ใหญ่ ดูภายนอกไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง

•
•
•

Tips for Belly Mom :
กินครบ 5 หมู่ และกรดโฟลิกซึ่งคุณหมอจะเป็นผู้ให้

15

พัฒนาการลูกน้อย

อายุครรภ์ 1-3 เดือน (1-12 สัปดาห์)
Baby
ร่างกาย : ยาวประมาณ 4 มม. น�้ำหนัก

•

ประมาณ 1 กรัม เมื่อครบ 12 สัปดาห์ ความยาว
เพิ่มเป็น 4-5 ซม. ลักษณะเหมือนกุ้งที่มีเอวคอดตรง
กลาง มีส่วนหัว อวยั วะภายในเริ่มพัฒนา ทั้งตา หู ฟัน
นิ้วมือ นิ้วเท้า และมีการสร้างอวัยวะหลัก เช่น หัวใจ
สมอง ตับ ไต ระบบประสาท และกระดูกสันหลัง
การเคลือ
่ นไหว : หากอัลตราซาวนด์จะ
ได้ยินเสียงหัวใจเต้น

•

ขนาดตัวลูกน้อย เมือ
่ เทียบกับผลไม้
ทีม
่ ข
ี นาดใกล้เคียงมากทีส
่ ด
ุ
สัปดาห์ที่ 4
(เมล็ดงา)

สัปดาห์ที่ 5

สัปดาห์ที่ 6

(เมล็ดแอปเปิล)

(เมล็ดถัว
่ ลันเตา)

(ผลเบอร์ร)ี่

(ผลราสเบอร์ร)ี่

สัปดาห์ที่ 8

สัปดาห์ที่ 9

สัปดาห์ที่ 10

สัปดาห์ที่ 11

สัปดาห์ที่ 12

สัปดาห์ที่ 7

(ลูกพรุน)

(ลูกมะนาว)

(ลูกมะกอก)

(ลูกพลัม)

Clip พัฒนาการ

40 สัปดาห์ทารกในครรภ์
* เปรียบเทียบขนาดโดยประมาณ ไม่ใช่ลักษณะจริงของเด็ก
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พัฒนาการลูกน้อย

อายุครรภ์ 4-6 เดือน (13-28 สัปดาห์)
Baby
ร่างกาย : อวัยวะต่างๆ เป็นรูปเป็นร่าง

•
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ไตรมาส 2

เวลาของความ
สดใส เปล่งปลัง
่

อายุครรภ์ 4-6 เดือน
(13-28 สัปดาห์)

Belly Mom
ร่างกาย : น�้ำหนกั เพิ่ม มดลูกขยายใหญ่

•

ขึ้น หัวนมมีสีคล�้ำขึ้น เห็นเส้นเลือดบริเวณเต้า
นมชัดเจนกว่าเก่า ผิวพรรณเริ่มแห้งง่ายจากการ
ใช้สารอาหารสร้างตัวอ่อนมากขึ้น หัวใจท�ำงาน
หนักกว่าเดิม เต้นแรงขึ้นเล็กน้อยจากการสูบฉีด
เลือดไปเลี้ยงมดลูก ขนาดของปอดลดลงเพราะ
มดลูกขยายเบียดช่องท้อง เริ่มเห็นได้ชัดว่าท้อง
ใหญ่ขนึ้ เพราะมดลูกมีขนาดเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนอื่ ง
ยอดมดลูกจะอยูร่ ะดับสะดือ หากนบั จากสะดือลง
ไปถึงหัวหน่าว มดลูกจะขยายอยู่ในระดับ 2 ใน 3
อาการข้างเคียง : เหนื่อยง่ายกว่า
ปกติ อาการคลื่นไส้ลดลง แต่ท้องอืดง่าย ปวด
หัว ปวดหลัง ง่วงบ่อย มีตกขาว
จิตใจ : วิตกกังวลง่าย ตกใจง่าย อารมณ์
แปรปรวน

ท�ำงานได้สมบูรณ์มากขึน้ สามารถสร้างอนิ ซูลินและ
น�้ำย่อยของตนเองได้แล้ว ระบบปัสสาวะท�ำงาน
ปัสสาวะใส่ในน�้ำคร�่ำ ในช่องปากมกี ารสร้างฟันครบ
ทุกซซี่ อ่ นอยูภ่ ายใต้เหงอื ก และศีรษะเริ่มมเี ส้นผม
การเคลือ
่ นไหว : เริ่มเคลื่อนไหวแรงจนแม่
รู้สึกได้ หูเริ่มได้ยินเสียง ช่วงนี้แม่เริ่มนับลูกดิ้นได้

•

ขนาดตัวลูกน้อย เมือ
่ เทียบกับผลไม้
ทีม
่ ข
ี นาดใกล้เคียงมากทีส
่ ด
ุ
สัปดาห์ที่ 13

สัปดาห์ที่ 14

สัปดาห์ที่ 15

สัปดาห์ที่ 16

สัปดาห์ที่ 17

สัปดาห์ที่ 18

สัปดาห์ที่ 19

สัปดาห์ที่ 20

สัปดาห์ที่ 21

สัปดาห์ที่ 22

สัปดาห์ที่ 23

สัปดาห์ที่ 24

สัปดาห์ที่ 25

สัปดาห์ที่ 26

(ลูกพีช)

(ผลอะโวคาโด)

(ลูกมะม่วง)

•

(มะละกอ)

•

(หัวกะหล�ำ่ ดอก)

Tips for Belly Mom :
บ�ำรุงผิวมากขึน้ ทั้งจากการทาผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวและการกนิ ผักผลไม้
หากเริ่มมีตกขาว ไม่ควรปล่อยให้กางเกงในอับชื้น และออกก�ำลังกาย เพื่อ
เตรียมกล้ามเนอื้ ให้รับกับน�้ำหนักที่ค่อยๆ เพิ่มขึน้ และช่วยลดอาการปวดหลัง

(ผลเลมอน)

(หัวหอม)

(กล้วยหอม)

(ส้มโอ)

(หัวกะหล�ำ่ ปลี)

(ผลส้ม)

(หัวมันเทศ)

(ผลทับทิม)

(แคนตาลูป)

สัปดาห์ที่ 27

(หัวผักกาดเทอร์นพ
ิ )

สัปดาห์ที่ 28
(มะเขือม่วง)

* เปรียบเทียบขนาดโดยประมาณ ไม่ใช่ลักษณะจริงของเด็ก
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พัฒนาการลูกน้อย

อายุครรภ์ 7-9 เดือน (29-40 สัปดาห์)
Baby
ร่างกาย : เป็นรูปร่างทารกตัวจิ๋ว สายตา

•
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ไตรมาส 3

โค้งสุดท้าย
ก่อนพบหน้าลูก

อายุครรภ์ 7-9 เดือน
(29-40 สัปดาห์)
Belly Mom
ร่างกาย : ในไตรมาสนี้ มดลูกจะมีขนาด

•

ใหญ่จนเบียดอุ้งเชิงกราน ท�ำให้ปัสสาวะบ่อย
ครรภ์มีขนาดใหญ่จนเห็นได้ชัด บางรายมีสะดือจุน่
แขนขาบวมโดยเฉพาะน่องและเท้า เดินได้ช้าลง
ลุกนั่งไม่ถนัด
อาการข้างเคียง : ไม่สบายตัว อึดอัด
นอนหลับไม่สนิท นอนไม่สบาย ปวดเมอื่ ยตัว เป็น
ตะคริว ท้องผูกบ่อยจนเป็นริดสีดวงทวาร อาจมี
เลือดออกตามไรฟัน ปวดอุ้งเชิงกราน เส้นเลือด
ขอด หายใจถี่ขึ้น ภาวะครรภ์เป็นพิษ
จิตใจ : วิตกกังวล รู้สึกกลัวการคลอด
ไม่อยากอยู่คนเดียว
ขนาดหน้าท้อง : หลังสัปดาห์ที่ 30 ท้อง
จะโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ใหญ่ และมีน�้ำหนัก แต่หลัง
สัปดาห์ที่ 37 เป็นต้นไป ท้องจะเริ่มลดลงเพราะ
ทารกกลับศีรษะลงในอุง้ เชิงกรานเพื่อเตรียมคลอด

•
•
•
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ทารกมองเห็นแสงได้ ได้ยินเสียงภายนอกชัดขึ้น
สามารถรับรสต่างๆ ได้ ปอดขยายเพื่อเตรียมหายใจ
นอกครรภ์ ระบบสมองและประสาทเจริญเต็ ม ที่
พร้อมส�ำหรับการเรียนรู้โลกภายนอก
การเคลื่ อ นไหว : ทารกเอาศีรษะ
กลับดิ้นและถีบแรงขึ้น มีปฏิกิริยาเมื่อได้ยินเสียง
ต่างๆ จดจ�ำเสียงคุณพ่อคุณแม่ที่คุ้นเคยได้

•

ขนาดตัวลูกน้อย เมือ
่ เทียบกับผลไม้
ทีม
่ ข
ี นาดใกล้เคียงมากทีส
่ ด
ุ
สัปดาห์ที่ 29

สัปดาห์ที่ 30

สัปดาห์ที่ 32

สัปดาห์ที่ 33
(ทุเรียน)

(ผลบัตเตอร์นต
ั )

สัปดาห์ที่ 35

สัปดาห์ที่ 36

สัปดาห์ที่ 37

สัปดาห์ที่ 38

สัปดาห์ที่ 39

สัปดาห์ที่ 40

(ผลสควอช)

(แตงไทย)

(มะพร้าว)

(ฟักทอง)

(ผลแตงกวา)

(ลูกเมล่อน)

(แตงโม)

สัปดาห์ที่ 31
(สับปะรด)

สัปดาห์ที่ 34

(ฟักเขียว)

(ลูกขนุน)

* เปรียบเทียบขนาดโดยประมาณ ไม่ใช่ลักษณะจริงของเด็ก

ดูแลลูกนอยไมสบายทอง

แบบแมมือโปร

อาการทองอืดนับเปนปญหาทีค่ ณ
ุ แมมอื ใหมกงั วลใจเปนอยางมาก
สาเหตุมาจากนมไมยอ ย เนือ่ งจากระบบการยอยของลูกยังบอบบาง
และทํางานไมสมบูรณ ทําใหเกิดการสะสมของกาซในลําไส รวมถึง
การดูดลมเขาไประหวางที่ใหนมลูก อาการทองอืดทําใหลูกรองไห
โยเย รูสึกไมสบายตัว ซึ่งอาการเหลานี้สามารถรับมือไดคะ

สังเกตเมื่อลูกทองอืด
✔
• ทองปองผิดปกติ เมื่อตบที่ทองเบาๆ
✔
• รองไหงอแงมากกวาปกติ
✔
• ดิ้นตลอดเวลา มักเปนหลังกินนม

ไดยินเสียงโปรงๆ

✔
• ยกขาขึ้นไปทางหนาทอง

3 Tips

✔
• ตดบอยขึ้น
✔
• หงุดหงิด อารมณไมดี

บอกลาอาการทองอืดของลูกนอย

1. จับลูกเรอบอยๆ ระหวางที่ใหนมและหลังใหนมควรจับลูกเรอ ดวยการอุมพาดบาและ
ลูบหลังเบาๆ เพื่อไลลม
2. อาบนํ้าอุนผอนคลาย เปนอีกวิธีที่ชวยได เพราะการอาบนํ้าอุนจะชวย
คลายกลามเนื้อทองและระบายลมได
3 .ใชนํ้ามันสกัดจากธรรมชาติ ที่ปราศจากแอลกอฮอล สําหรับบรรเทาอาการทองอืด
ใหคุณแมมั่นใจไดวาจะไมระคายเคืองตอผิวของลูกนอยอยางแนนอน เพียงหยดใสมือคุณแม
แค 2-3 หยด หลังจากนั้นถูมือวนไป-มา แลวคอยลูบลงที่พุง ฝาเทา และหลังของลูกนอย
และยังเพิ่มความผอนคลายดวยการนวดวนเบาๆ ที่พุง พรอมกับการพูดคุยกับลูกนอย
ดวยกลิ่นหอมและสรรพคุณของเปปเปอรมิ้นทออยล นํ้ามันลูกจันทนเทศ นํ้ามันกานพลู
จะชวยบรรเทาอาการทองอืดและชวยขับลมใหลูกนอยไดเปนอยางดี แถมยังรูสึกผอนคลาย
หลับสบาย อารมณดีอีกดวยนะคะ
ชองทางจัดจําหนาย :
รานขายยาทั่วไป และ

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ :
Facebook ยูยี่ออยล แคปลิเมา
โทร 02-898-5454

By

ผล�ตภัณฑ

รวมกับ

รวมตอนรับสมาช�กใหม คนสําคัญของครอบครัว
ผานการสงมอบชุดผลิตภัณฑเบบี้มายด
Babi Mild organic gift for your little miracle ใหคุณแมหลังคลอด
กวา 300,000 คน ใน 360 โรงพยาบาลชั้นนําทั่วประเทศ

มาพรอม ค

มู อื เลย้� งลกู
พ.วรวุฒิ เช
ยประเสร�ฐ
และคป
ู
อ
สว นลดพเ� ง
ศษ!!

โดย ผศ. น

คัดสรรความออนโยนปลอดภัย

เหมาะแกผิวบอบบางของลูกนอยคนสําคัญตั้งแตวันแรกเกิด
ใหคุณแมเล�้ยงลูกในแบบที่เปนธรรมชาติที่สุด

โรงพยาบาลที่เขารวมมอบผลิตภัณฑ
Babi Mild Organic gift for your little miracle

ชุดของขวัญจากธรรมชาติ ใหแกคุณแมที่คลอดบุตรในโรงพยาบาล อาทิ

ตอนรับคุณแมมือใหม เพ�ยงสมัครสมาชิก Babi Mild Club วันนี้!
รับส�ทธิพ�เศษฟร�!
Scan QR code
Step
Step

1

2

ทุกๆ การซื้อ
ผล�ตภัณฑเบบี้มายด

1 บาท = 1 Mildpoint

ป 4

¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ
µŒÍ¹ÃÑºÊÁÒªÔ¡ãËÁ‹¤¹ÊíÒ¤ÑÞã¹¤ÃÍº¤ÃÑÇ
´ŒÇÂ¼ÅÔµÀÑ³±·Õè»ÅÍ´ÀÑÂÊíÒËÃÑºÅÙ¡¹ŒÍÂ

¼ÅÔµÀÑ³± ReisCare ä´ŒÃºÑ ¤ÇÒÁäÇŒÇÒ§ã¨ ¨Ò¡ 61 âÃ§¾ÂÒºÒÅ
ªÑ¹é ¹íÒ·ÑÇè »ÃÐà·ÈÇ‹Ò»ÅÍ´ÀÑÂ¨Ò¡·ÑÅ¤ÑÁ
¼ÅÔµÀÑ³± ReisCare Ã‹ÇÁ¡Ñº 61 âÃ§¾ÂÒºÒÅªÑ¹é ¹íÒ·ÑÇè »ÃÐà·È
Ê‹§ÁÍºÊÔè§´Õæ á¡‹ÅÙ¡¹ŒÍÂáÅÐ¤Ø³áÁ‹Á×ÍãËÁ‹ ¼‹Ò¹¡ÒÃÁÍº¼ÅÔµÀÑ³±
á»‡§·ÒµÑÇà´ç¡ ReisCare ¼ÅÔµÀÑ³±¸ÃÃÁªÒµÔ¨Ò¡á»‡§¢ŒÒÇà¨ŒÒ
·Õè»ÃÒÈ¨Ò¡·ÑÅ¤ÑÁ »ÅÍ´ÀÑÂµ‹Í·ÒÃ¡ãËŒá¡‹à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèâÃ§¾ÂÒºÒÅ
à¾×è Í ãªŒ ã ¹á¼¹¡à¹ÍÊà«ÍÃÕè µ‹ Í à¹×è Í §ÁÒà»š ¹ »‚ ·èÕ 4 áÅÐ¢ÂÒÂä»ÊÙ‹
61 âÃ§¾ÂÒºÒÅªÑ¹é ¹íÒ¤ÃÍº¤ÅØÁ·ÑÇè »ÃÐà·ÈµÅÍ´»‚ 2564 ¹Õé

âÃ§¾ÂÒºÒÅ·ÕèÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃ ÍÒ·Ô

Smart

ฉบับกอนหนานี้เราคุยกับคุณแบงค อภิศักดิ์ อาภาแจมจรัส
บริษทั บีเอ็นเค มิวสิคมอล จํากัด ในฐานะของการเปนนักธุรกิจที่
นําเขาเครื่องดนตรี และมีดนตรีเปนจ�ดเปลี่ยนของชีวิต ซึ่งไมเพียง
เทานั้นคุณแบงคยังใหความสําคัญของดนตรีวาเปนสิ่งสําคัญกับ
พัฒนาการ จึงใชดนตรีในการสงเสริมพัฒนาการลูก

ดนตรีสําคัญกับพัฒนาการเด็ก

“การเรียนดนตรีนนั้ มีความสําคัญมาทุกยุคสมัย โดยเฉพาะอยาง
ยิง่ ในยุคนีท้ มี่ เี ทคโนโลยีใหมๆ ทีท่ ําใหผปู กครองและเด็กสามารถเขา
ถึงสื่อการเรียนรูตางๆ ไดงายขึ้น ผมมองวาการเรียนดนตรีเปนสื่อ
การเรียนรูที่สงผลบวกตอพัฒนาการของเด็กๆ ทั้งในระยะสั้น เชน
การใชเวลาวางของเด็กใหเกิดประโยชน และเลี่ยงการติดโซเชียล
สวนระยะยาวการเรียนดนตรีจะเปนรากฐานสําคัญสําหรับเด็กๆ เพือ่
ตอยอดทักษะ Soft Skill และ Hard Skill และทักษะอื่นๆ ในอนาคต
อีกหลายดาน เชน ทักษะดานคณิตศาสตร ความคิดสรางสรรค ฝก
วินัย การเขาสังคม สรางความมั่นใจใหตนเอง และ Self-Esteem
การเคารพตนเองครับ”

ลูกทั้ง 3 กับพัฒนาการที่ดี

“ลูกชายคนโตของผมเรียนเปยโนไดปกวา ชวงแรกๆ กอนที่จะ
ไดเรียนในรูปแบบ Interactive Gamification ชวงแรกที่เขาเรียน
ตั ว ต อ ตั ว กั บ ครู ใ นรู ป แบบดั้ ง เดิ ม เวลาครู ส อนจบคลาสก็ จ ะให
ผูปกครองชวยฝกที่บาน แตพอเราไมมีพื้นฐานในการสอนดนตรี เรา
ก็ไดแคเตรียมเครื่องดนตรีให ปญหาตอไปคือไมรูวาที่เขากําลังฝก
ถูกตองตามบทเรียนหรือตามที่กระบวนการของครูหรือยัง และเด็ก
ก็ไมสามารถจดจอหรือฝกอะไรไดนานๆ เราก็ไมรูวิธีที่จะกระตุนให
เขาฝกซอม พอเรียนไดสักระยะก็รูสึกเบื่อและไมอยากเรียนตอ
ซึ่งผมคิดวาผูปกครองหลายทานนาจะเจอสถานการณเหมือนกัน

Parent
ในฐานะทีผ่ มทําธุรกิจเกีย่ วกับดนตรีอยูแ ลว จึง
ได นํา ป ญ หาจากประสบการณ ข องตั ว เองและ
เพือ่ นๆ มาคิดตอยอดวาจะมีวธิ ีใดทีจ่ ะสามารถทําได
เด็กสนุกกับการเรียนดนตรี แลวผมก็โชคดีที่ไดเจอ
กับระบบการเรียนดนตรี ในรูปแบบ Interactive
Gamification ทีอ่ อกแบบหลักสูตรการเรียนเปยโน
มาผนวกเขากับระบบเกมและตัวการตูน ที่มีสีสัน
สดใสนารัก โดยตัวเปยโนจะเชือ่ มตอกับ Application
ผานโทรศัพทหรือแท็บเล็ต มีคะแนน มีกลไกของเกม
เขามาเกีย่ วของ และมีฟง กชน่ั การบาน เหมือนมีครูผู
ชวยทีส่ ามารถกลับมาฝกฝนกับเด็กๆ ไดทบ่ี า นอยาง
มีประสิทธิภาพ พอแมสามารถดูระยะเวลาฝกไดวา
แตละวันเด็กฝกซอมไปกีน่ าที และรูค ะแนนแตละบท
เรียนดวย ซึง่ ผมคิดวาระบบนีต้ อบโจทยทง้ั เด็กที่ได
สนุกเพลิดเพลินกับการเรียนรู ขณะทีค่ รูกม็ เี ครือ่ งมือ
การสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากกวาสือ่ ทัว่ ไป พอแมเอง
ก็เห็นพัฒนาการการเรียนรูข องลูกไดตลอด
จากทีเ่ คยถามแลวตองลุน คําตอบวาลูกจะเรียน
ดนตรีตอ ไหม แตพอเขาไดเรียนกับระบบ Interactive
Gamification ตอนนี้ขอเลนเปยโนและซอมเอง
แลวก็มาเลาวาตอนนี้เลนเพลงนี้ไดแลวนะ ผมดีใจ
มากทีล่ กู ไดเรียนรูก บั ระบบที่ใช ตอนนีเ้ ขากลายเปน
เด็กที่รักดนตรีและมีพื้นฐานทางดนตรีแลว”

พอแมเติมทักษะลูกอยางไร

“ผมอยากใหมองวัตถุประสงคและผลลัพธที่ได
จากการเรียนดนตรี ไมใชแคเพือ่ เปนงานอดิเรก ได
เลนโชวหรือประกอบอาชีพเทานั้น แตพื้นฐานดาน
ดนตรีนชี้ ว ยสงเสริมใหเขาตอยอดในการพัฒนาดาน
อื่นๆ ไดหลายดาน ทั้งพัฒนาการความฉลาดทาง
อารมณ ความคิดสรางสรรค และจินตนาการ ที่
สําคัญทีส่ ดุ ของคนเปนพอแมอยางเรา คือไดเห็นลูก
รักมีความสุขและมีความภาคภูมิใจในตัวเองครับ”

Music Gamification Platform

หลังจากที่ผมนําเขาระบบของ The ONE ซึ่งเปนแบรนดจาก
ประเทศจีน และไดนําไปเสนอใหัโรงเรียน ก็เจอ Pain Points ในเรื่อง
หลักสูตรที่มาในระบบอาจจะเหมาะกับเด็กทุกคน ทั้งเพลงที่เด็กไมรูจัก
ครูก็ ไมสามารถปรับเปลีย่ นหลักสูตรเองได และการลงทุนในระบบทีส่ งู จึง
เปนขอจํากัดของโรงเรียนหลายแหง
ผมจึงตัดสินใจเปดอีกหนึ่งบริษัทดาน Tech Startup เพื่อมา
พัฒนา Software ที่เปน Music Gamification Platform สําหรับ
ใช ในโรงเรียน โดยครูสามารถออกแบบหลักสูตร หรือใสเพลงทีต่ อ งการ
เขาไปในระบบไดเอง แลวแสดงผลออกมาเปนรูปแบบการตูน เลน
Interactive กับเครื่องดนตรี ได หากพัฒนาสําเร็จผมเชื่อมั่นวาจะ
สามารถยกระดับการศึกษาของเด็กๆ ได ไมมากก็นอย ชวยให โรงเรียน
หลายแหงที่อาจจะมีขอจํากัดดานงบประมาณสามารถเขาถึงอุปกรณ
เหลานี้ มี Software platform ทีค่ รูสามารถสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
เด็กสนุก และผูป กครองก็สามารถติดตามผลพัฒนาการของเด็กไดดว ย
ผมเชื่อมั่นวาอีกไมกี่ปขางหนาจะเปนยุคของ 5G ซึ่งหองเรียน
ทั่วโลกจะเปลี่ยนไปเปนแบบ Smart Classroom รูปแบบการเรียน
ของเด็กจะเปลี่ยนไป ใชเกมเขามาผสมผสานกับการเรียน เพื่อใหเด็ก
สนุก ไดทักษะและความรูควบคูกันไป ผมเชื่อมั่นวา การตัดสินใจทํา
Startup ที่เปน Edtech + Game นี้จะเปนเครื่องมือชวยที่ดีของ
ครูและโรงเรียนที่จะสราง Smart Classroom ใหเกิดขึ้นและแผร
หลายในประเทศไทยได ในเร็วๆ นี้

The One Smart Piano

บริษัทพัฒนาเปยโนและ Application
ที่ทําใหการเลนเปยโนเปนเรื่องสนุก
รูจักกับ TheOne เพิ�มเติม

The Experts

Scan QR Code
เพื่ออานบทความ

รวมผูเชี่ยวชาญทุกสาขา เกี่ยวกับการดูแลลูก สูตินรีแพทย
จิตแพทย ทันตแพทยเด็ก และนักวิชาการไวมากที่สุด

เพราะ เรื่องลูก ไมใชจะเชื่อใครก็ ได

Special

Content

เลี้้�ยงลููกให้้พร้้อม

สำำ�หรัับโลกยุุคใหม่่
การจะเลี้้�ยงดูู เ ด็็ ก ให้้ เ ติิ บ โตและพร้้ อ มสำำ�หรัั บ โลกที่่�เขาต้้ อ งเผชิิ ญ
เด็็กจำำ�เป็็นต้้องได้้รับ
ั การส่่งเสริิมพััฒนาการด้้านต่่างๆ ไปพร้้อมกััน ทั้้�ง
พััฒนาการตามวััย พััฒนาการด้้านสมองและพััฒนาการด้้านตััวตน
หรืือ Self ซึ่่ง
� รากฐานสำำ�คััญในการพััฒนาตััวตนของเด็็กก็็คือ
ื สายสััมพัันธ์์
(Attachment) ระหว่่างเด็็กกัับพ่่อแม่่นั่่�นเอง

Family Attachment ที่่�มั่่�นคงคืือรากฐานสำำ�คััญในชีีวิิตของเด็็ก หากมีีรากฐาน
มั่่�นคงก็็จะนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาด้้านอื่่น� ๆ ตามมา พ่่อแม่่ต้อ้ งสร้้าง “พ่่อแม่่มีอี ยู่จ่� ริิง”
ให้้เกิิดขึ้้�นในชีีวิิตลููกตั้้�งแต่่แรกเริ่่�ม เพราะช่่วง 3 ปีีแรกคืือช่่วงเวลาสำำ�คััญที่่�จะสร้้าง
สายสััมพัันธ์์ให้้มั่่�นคงในใจลููก
และการที่เ่� ด็็กที่จ่� ะเติิบโตขึ้้�นในโลกยุุคใหม่่ที่เ่� ปลี่่�ยนแปลงไป เด็็กจำำ�เป็็นต้้องมีี
คุุณลัักษณะและทัักษะใหม่่ที่่�พร้้อมตอบโจทย์์อนาคต ทัักษะความเข้้าใจและใช้้
เทคโนโลยีีดิิจิิทััล และ Coding เป็็นทัักษะพื้้�นฐานสำำ�คััญที่่�เด็็กต้้องมีี มาสร้้าง
กระบวนการเรีียนรู้้�และฝึึกกระบวนการคิิดให้้ลููกผ่่านการ Pre Coding เพื่่�อปููพื้้น�
ก่่อนที่่�ลููกจะก้้าวไปสู่่�การเรีียนรู้้� Coding ในอนาคต
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Family Attachment
พ่่อแม่่มีอ
ี ยู่่�จริิง
สายสััมพัันธ์์ปลอดภััย

สายสััมพัันธ์์ระหว่่างลููกกัับพ่่อแม่่คืือรากฐานสำำ�คััญของพััฒนาการ
ด้้านตััวตนของลููก ลููกจะเติิบโตอย่่างมั่่�นคงจากภายใน รู้้�จัักเคารพตััวเอง
ต้้ อ งเกิิ ด จากเลี้้�ยงดูู ด้้ ว ยความรัั ก ความผูู ก พัั น หรืื อ สายสัั ม พัั น ธ์์ ที่่�
มั่่�นคงจากพ่่อแม่่

	ตลอด 9 เดืือนในท้้องแม่่ ลููกน้้อยรู้้�สึึกอบอุ่่�นปลอดภััย เมื่่อ� คลอดออกมาเจอ
กัับโลกที่ไ่� ม่่คุ้้�นเคย ลููกจะเรีียนรู้้�เปิิดรัับโลกใหม่่ใบนี้้ผ่� า่ นความรัักจาก“แม่่ที่มี่� อี ยู่จ่� ริิง”
ตอบสนองเมื่่�อลููกมีีความต้้องการ หิิว ปวด ร้้อน หนาว สร้้างความอุ่่�นใจให้้ลููกว่่า
เขาสามารถอยู่่�บนโลกใบนี้้�ได้้อย่่างอบอุ่่�น ปลอดภััยไม่่ต่่างจากอยู่่�ในท้้องแม่่
	สายสััมพัันธ์์ที่มั่่่� น� คง เชื่่อ� ใจ และวางใจได้้จากพ่่อแม่่จะทำำ�ให้้ลูกู มั่่�นใจว่่าความรััก
ของพ่่อแม่่มีีอยู่่�จริิง รู้้�ว่า่ ตััวเองเป็็นที่รัั่� กและสำำ�คััญต่่อพ่่อแม่่รู้้�ถึงึ คุุณค่่าของตนเอง
รัักและเคารพตััวเอง ซึ่่�งจำำ�เป็็นต่่อการเอาตััวรอด เมื่่�อลููกเติิบโตขึ้้�น ต้้องเผชิิญกัับ
สถานการณ์์ที่ต้่� อ้ งตััดสิินใจ เลืือกจะทำำ�หรืือไม่่ทำำ�ในสิ่่ง� ที่สุ่่�่� มเสี่่�ยง ลููกจะนึึกถึึงพ่่อแม่่
ไม่่อยากทำำ�ในสิ่่ง� ที่พ่่� อ่ แม่่เสีียใจ ในวัันที่ต้่� อ้ งเผชิิญเรื่่อ� งแย่่ๆ หรืือแม้้แต่่ก้า้ วพลาด
ลููกก็็จะรู้้�ว่า่ เขาไม่่ได้้อยู่่�ตััวคนเดีียวบนโลก ยัังมีีพ่่อแม่่ ครอบครััวพร้้อมจะอยู่่�ข้า้ งๆ
แม้้ในวัันที่่�ห่่างไกลพ่่อแม่่ไม่่ได้้อยู่่�ใกล้้ แต่่สายสััมพัันธ์์มั่่�นคงที่ม่� องไม่่เห็็นนี้้�ก็ยัั็ งเชื่่�
อมโยงลููกกัับพ่่อแม่่ไว้้ด้้วยกััน
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สายสััมพัันธ์์
หรืือ ความผููกพััน
(attachment)
คืือ การเชื่่�อมถึง
ึ กััน
ทางอารมณ์์ระหว่่างลููก
กัับพ่่อแม่่หรืือคนเลี้้�ยงดูู
หลััก จากการสื่่�อสาร
การส่่งสายตา ท่่าทาง
น้ำำ��เสีียง สััมผััส
และท่่าทีที่่�พ่
ี อ
่ แม่่ตอบสนอง
ต่่อความต้้องการพื้้�นฐาน
ทางจิิตใจของเด็็ก                                                             
“ช่่วง 3 ปีีแรกของชีีวิต
ิ
ลููกคืือช่่วงสำำ�คััญในการ
สร้้างสายพัันธ์์ระหว่่าง
ลููกกัับพ่่อแม่่”

จอห์์น โบวล์์บีี

นัักจิิตวิิทยาและนัักจิิตวิิเคราะห์์
เจ้้าของทฤษฎีีสายสััมพัันธ์์

เพื่่�อสายสััมพัันธ์์มั่่�นคง

• ช่่วยให้้สมองส่่วนควบคุุมพัฒ
ั นาการด้้านอารมณ์์
สัังคมดีี และช่่วยให้้ภาษาและการสื่่อ� สารของลููกมีี
	พััฒนาการที่่�ดีี
• ช่่วยให้้ลููกเชื่่�อใจพ่่อแม่่ รู้้�จัักหาวิิธีีการสื่่�อสาร
ความรู้้�สึึกกัับพ่่อแม่่ เรีียนรู้้�ที่่�จะไว้้ใจคนอื่่�นไว้้ใจ
โลกใบนี้้� และมีีทัักษะการสื่่�อสารความรู้้�สึึก และ
ความต้้องการของตนเองกัับคนอื่่น� อย่่างเหมาะสม
• ช่่ วย ให้้ ลูู ก มีี คว ามรู้้�สึึ ก ดีี ต่่ อ ตนเอง และรู้้�วิิธีี
	สร้้ า งและรัักษาความสััมพัันธ์์ แ บบรัักใคร่่ เข้้ า ใจ
และเห็็นอกเห็็นใจคนอื่่�น

หากสายสััมพัันธ์์ไม่่มั่่�นคงลููกจะเป็็นอย่่างไร

• ไม่่ยอมแยกจาก เสีียใจรุุนแรงเมื่่�อต้้องแยกจาก
เพราะกลััวพ่่อแม่่จะหายไป หรืือทำำ�ตรงกัันข้้าม
	คืือไม่่แสดงอารมณ์์เมื่่�อต้้องแยกจากพ่่อแม่่
• ก้้าวร้้าว  ไม่่เชื่่�อฟััง แสดงอารมณ์์ด้้านลบ แสดง
	พฤติิกรรมไม่่เหมาะสม เพื่่�อเรีียกร้้องความสนใจ
• ไม่่เข้้าหา เพราะลููกรู้้�สึึกว่่าทุุกครั้้�งที่่�เข้้าหา
	พ่่อแม่่แล้้วผิิดหวััง เขาจะคิิดเสมอว่่า
“เมื่่�อแม่่ไม่่สนใจฉััน ฉัันก็็ไม่่สนใจ แม่่เหมืือนกััน”
• ภาวะอารมณ์์ไม่่ปกติิ เพราะขาดความเชื่่�อมั่่�นใจ
	ตััวเอง ไม่่วางใจใครง่่ายๆ ไม่่ไว้้ใจคนแปลกหน้้า
กลายเป็็นเด็็กเก็็บตััวและปรัับตััวยากอาจแสดง
ออกด้้วยความเครีียด กดดััน มีีอาการเศร้้าหมอง
• หาสิ่่�งอื่่�นทดแทน หากสายสััมพัันธ์์กัับพ่่อแม่่ไม่่
แข็็ ง แรง ลูู ก อาจหาสิ่่� ง อื่่� น หรืือคนอื่่� น เพื่่� อ มา
	ทดแทนสายสััมพัันธ์์ ที่่� ข าดหายไปซึ่่� ง มีีแนวโน้้ ม
ที่่�จะติิดเพื่่�อน ติิดเกม หรืือติิดยา

4 สิ่่�งสำำ�คััญในการสร้้างสายสััมพัันธ์์

1. ความปลอดภััย
ผ่่านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ทำ�ำ ให้้ลููกรู้้�สึึกปลอดภััย ทั้้�งสถานที่่� พ่่อแม่่ คนใกล้้ชิิด
2. ความมั่่�นคงอุ่่�นใจ
ผ่่านการตอบสนองและดููแลขั้้�นพื้้�นฐานตามวััย เช่่น กิินอิ่่�ม นอนหลัับ
3. ฐานที่่�มั่่�นทางใจ
ความไว้้วางใจเป็็นสายสััมพัันธ์์ที่่�ทำำ�พ่่อแม่่และลููกผููกพัันกัันเหนีียวแน่่น
4. รููปแบบการมองโลก
สร้้างให้้ลููกมีีความไว้้วางใจต่่อโลก มีีที่่�ยึึดเหนีียวจิิตใจ วางใจต่่อโลกและคนอื่่�นๆ
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แบบไหนคืือสายสััมพัันธ์์มั่่�นคง
ลัักษณะของพ่่อแม่่
• เข้้าใจอารมณ์์ ความรู้้�สึึก และความต้้องการของลููกจากการอ่่าน
   ท่่าทาง ท่่าทีี สีีหน้้า และน้ำำ��เสีียง
• รัับรู้้�ไวต่่อความรู้้�สึึกไม่่มั่่�นคงปลอดภััยของลููก เช่่นเมื่่�อลููกเครีียด
    กัังวล กลััว เสีียใจ เจ็็บป่่วย เหนื่่�อย
• ใช้้ท่่าทางและสััมผััสที่่�อ่่อนโยนนุ่่�มนวลเมื่่�อลููกรู้้�สึึกไม่่มั่่�นคงเช่่น กอด ลููบหััว อุ้้�ม
• แสดงให้้ลููกรู้้�ว่่าพ่่อแม่่เข้้าใจอารมณ์์ความรู้้�สึึกของลููก
• เปิิดโอกาสให้้ลููกเป็็นคนเริ่่�มต้้นและจบการปฏิิสััมพัันธ์์ เช่่น ไม่่รีีบตััดบทพอได้้แล้้ว
แม่่ต้้องไปทำำ�งาน
• ดููความต้้องการและอารมณ์์ของลููก ไม่่ฝืืนใจถ้้าลููกไม่่อยากท เช่่น
ไม่่อยากถ่่ายรููป ลููกอยากคนเดีียว ยืืนยัันถ่่ายรููปด้้วยกััน
เมื่่�อเด็็กอยากทำำ�อย่่างอื่่�น
• สนใจและใส่่ใจเมื่่�อปฏิิสััมพัันธ์์กัับลููก
• ตอบสนองลููกอย่่างสม่ำำ��เสมอ
ลัักษณะของเด็็ก
• มั่่�นใจเมื่่�อสื่่�อสารกัับพ่่อแม่่
• มั่่�นใจที่่�จะสำำ�รวจโลก เรีียนรู้้� ลองผิิดลองถููก
• ปรัับตััวได้้เมื่่�อเจอคนแปลกหน้้าหรืือสถานการณ์์ใหม่่
• กล้้าแสดงอารมณ์์และความต้้องการ
• เข้้าหาพ่่อแม่่เมื่่�อรู้้�สึึกเสีียใจหรืือทุุกข์์ใจ

สายสััมพัันธ์์สร้้างได้้

• การสััมผััสด้้วยความรััก พููดคุุย สบตากัับลููก การกอด การอุ้้�ม การที่่�แม่่ดููแลตั้้�งแต่่แรกเกิิดด้้วย
ความรัักเอาใจใส่่ ทำำ�ให้้ลููกรู้้�สึึกมีีตััวตนมีีคุุณค่่าและความหมายกัับใครสัักคน
• ตอบสนองอย่่างเหมาะสม ต่่อความต้้องการพื้้�นฐานทางด้้านจิิตใจของลููก ทุุกครั้้�งที่่�ลููกหิิวนม หรืือ
เมื่่�อส่่งเสีียงร้้องแล้้วแม่่ตอบสนองอย่่างเหมาะสมทัันท่่วงทีี ก็็จะช่่วยสร้้างความแข็็งแรงในใจให้้ลููกรู้้�สึึกว่่า
“ฉัันอยู่่�ได้้” เพราะแม่่มีีอยู่่�จริิง
• เสีียงของแม่่มีีความหมาย ลููก 3-4 เดืือน นอก จากการตอบสนองความต้้องการพื้้�นฐานแล้้วลููก
ยัังต้้องการเสีียงกล่่อมของแม่่ กลิ่่�นของแม่่รวมทั้้�งการโอบกอดและสััมผััส เพื่่�อยืืนยัันว่่าโลกนี้้�น่่าอยู่่�
• เข้้าใจพััฒนาการลููก เมื่่�อเข้้าสู่่�วััย 2-3 ขวบ วััยนี้้�เป็็นช่่วงที่�ลู่ ูกอยากแสดงตััวตนทดสอบความสามารถ
ที่่�ตััวเองทำำ�ได้้ ชอบท้้าท้้ายคำำ�สั่่�ง เป็็นวััยที่่�พ่่อแม่่ต้้องฝึึกการควบคุุมตััวเองของลููกควบคู่่�ไปด้้วย
• ส่่งเสริิมคุุณค่่าตััวตนของลููก วััย 3-6 ขวบ เป็็นวััยแห่่งการเรีียนรู้้� ชอบลงมืือทำำ� คุุณแม่่ควรส่่งเสริิม
ให้้ลููกได้้ลงมืือทำำ�ด้้วยตััวเองให้้เขารู้้�สึึกเกิิดความสำำ�เร็็จเล็็กๆ ผ่่านกระบวนคิิด แยกแยะ และลงมืือทำำ� จะช่่วย
ให้้ลููกรู้้�ว่่าตััวเองเป็็นคนใช้้ได้้ ภููมิิใจกัับความสำำ�เร็็จเล็็กๆ ที่่�เกิิดขึ้้�น

วิินัย
ั เชิิงบวกสร้้างสายสััมพัันธ์์

	ท่่าทาง ท่่าทีีในเชิิงบวกที่่�คุุณพ่่อคุุณแม่่หรืือคนเลี้้�ยงดููใกล้้ชิิดแสดงออกต่่อเด็็ก ช่่วยส่่งเสริิมสายสััมพัันธ์์
ที่่�มั่่�นคง
• สัังเกตน้ำำ�� เสีียง สีีหน้้า ท่่าทาง ท่่าทีี ของลููก รู้้�ว่่าลููกต้้องการอะไรหรืือรู้้�สึึกอย่่างไร
• ปลอบลููก อยู่่�ข้า้ งๆ เมื่่อ� ลููกรู้้�สึึกเศร้้า โกรธ เสีียใจ น้้อยใจ พููดคุยุ เรื่่อ� งอารมณ์์ความรู้้�สึึกลููกแต่่ยัังไม่่สอน
• สอนลููกเมื่่�อลููกอารมณ์์พร้้อม
• แสดงความดีีใจไปกัับลููกเมื่่�อลููกตััดสิินใจถููก
• ชื่่�นชมพฤติิกรรม และคุุณค่่าของลููก เช่่น ลููกเล่่นแล้้วเก็็บ มีีความรัับผิิดชอบมากเลย
• ตอบสนองลููกอย่่างมั่่�นคง ต่่อเนื่่�อง
โลกข้้างหน้้าสำำ�หรัับลููกไม่่ง่่าย ลููกยัังต้้องเจอเผชิิญสิ่่�งต่่างๆ และ
พบอุุปสรรคอีีกมากมาย สายสััมพัน
ั ธ์์ที่่�มั่่�นคงจากพ่่อแม่่คือ
ื รากฐานที่่�
สร้้างให้้ลูก
ู แข็็งแรงจากภายใน รู้้�คุุณค่่า รัักและเคารพตััวเอง เอาตััวรอ
ดและสามารถดำำ�เนิินชีีวิิตอย่่างมีีคุุณภาพไปจนโต จนวัันที่่�ลููกพร้้อมจะ
สร้้างครอบครััวที่่�มีีคุุณภาพของตััวเองต่่อไป

เด็็กต้อ
้ งมีีทัก
ั ษะใหม่่ สำำ�หรัับโลกใหม่่

โลกที่่�เปลี่่�ยนไป การที่่�เด็็กจะเติิบโตขึ้้�นเป็็นคนที่่�
มีีคุุณภาพ มีีศัักยภาพ และเอาตััวรอดในโลก
ใหม่่ได้้นั้้�น เด็็กจำำ�เป็็นจะต้้องมีีคุุณลัักษณะและ
ทัักษะใหม่่ เพื่่�อรัับมืือและใช้้ชีีวิิตในโลกใหม่่

Coding คืือเครื่่�องมืือที่่�นำำ�ไปสู่่�ทัักษะพื้้�นฐาน
สำำ�คััญแห่่งอนาคต ซึ่่�งไม่่ได้้เป็็นแค่่เรื่่อ� งคอมพิิวเตอร์์
แต่่ยัังหมายรวมถึึงทัักษะการคิิดเชิิงคำำ�นวณ (Computational Thinking) เป็็นกระบวนการคิิด การแก้้ปัญ
ั หา
ที่่�ช่่วยพััฒนาให้้เด็็กคิิดอย่่างเป็็นเหตุุเป็็นผล รู้้�จััก
แยกย่่อยปััญหา และสามารถแก้้ปััญหาอย่่างเป็็น
ระบบ เป็็นขั้้�นเป็็นตอน
Coding ยัังเป็็นเครื่่�องมืือที่่�ช่่วยฝึึกและส่่งเสริิม
ทัักษะสมอง EF (Executive Functions) ขณะเดีียวกััน
เด็็กที่่�มีีทัักษะสมอง EF ดีี ก็็ช่่วยให้้เรีียนรู้้� Coding
ได้้ดีีขึ้้�น เร็็วขึ้้�น

"Coding ไม่่ใช่่โปรแกรมมิ่่�ง ไม่่ใช่่การเขีียนเว็็บ แต่่มัน
ั
คืือการพััฒนาความคิิดที่่�เป็็นระบบเป็็นกระบวนการ
มัันคืือทัักษะ (skill) ที่่�ต้้องเรีียนรู้้�และเปลี่่�ยนแปลงไปตาม
ยุุคสมััย เราไม่่ได้้ให้้เด็็กๆ มานั่่�งเรีียนภาษาคอมพิิวเตอร์์
แต่่มัน
ั คืือการฝึึกทัก
ั ษะกระบวนการคิิด
ไม่่ว่า่ จะทำำ�อาชีีพอะไร ถ้้ามีีทัก
ั ษะ Coding ก็็จะสามารถทำำ�
งานได้้อย่่างมีีกระบวนการและวิิธีก
ี ารคิิดที่่�เป็็นระบบ”
			

รองศาสตร์์อาจารย์์ยืน
ื ภู่่�วรวรรณ

ที่่�ปรึึกษาสถาบัันส่่งเสริิมการสอนวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (สสวท)

ทำำ�ไมต้้อง Coding

เรื่่�องใกล้้ตััวและสำำ�คััญ
พ่่อแม่่และเด็็กเรีียนรู้้�ได้้

เครื่่�องมืือที่่�นำ�ำ ไปสู่่�
ทัักษะพื้้�นฐานสำำ�คััญ
แห่่งอนาคต

ตอบโจทย์์โลกอนาคต
ไม่่ใช่่เรื่่�องยาก ไม่่ใช่่แค่่เรื่่�อง
ช่่วยสร้้างคนจะเป็็น "ผู้้�ผลิิต"
ของคอมพิิวเตอร์์
และ "ผู้้�สร้้างนวััตกรรม"
แต่่คืือกระบวนการคิิด
ไม่่ใช่่เป็็นเพีียง "ผู้้�ใช้้"
คนที่่�มีีทัักษะ Codin ดีี
มีีโอกาสมากกว่่า

แต่่ก่อ่ นจะพาเด็็กไปสู่่�การเรีียน Coding ในอนาคต “รัักลููก” ชวน
คุุณพ่่อคุุณแม่่มาสร้้างกระบวนเรีียนรู้้�ให้้ลููกด้้วย Pre Coding กัันก่่อน
เพื่่อ� ปููพื้้น� ฐานกระบวนการคิิดแบบ Coding ผ่่านการเล่่นและกิิจกรรม
ในชีีวิิตประจำำ�วัันที่่�เหมาะกัับพััฒนาการของเด็็ก ที่่�คุุณพ่่อคุุณแม่่
สามารถส่่งเสริิมให้้กัับลููกได้้ด้้วยตนเอง

คืืออะไร?

Pre Coding คืือกระบวนการเรีียนรู้้�เพื่่�อนำำ�เด็็กไปสู่่�การรัับรู้้�และเกิิดทัักษะพื้้�นฐานของ Coding ผ่่านสื่่�อ
และกิิจกรรมที่่�มีีความหมายเหมาะสมกัับพััฒนาการของเด็็ก แล้้วทำำ�ไมเราต้้องฝึึก Pre coding ให้้กับ
ั เด็็ก
• เพื่่�อให้้เด็็กเกิิดการรัับรู้้�พื้้�นฐานเรื่่�อง Coding (Sense of Coding)
• เพื่่�อสร้้างทัักษะด้้านกระบวนการคิิด ที่่�เป็็นพื้้�นฐานของ Coding โดยคำำ�นึึงถึึงความสอดคล้้อง
และเหมาะสมกัับพััฒนาการของเด็็ก
• เพื่่�อให้้เด็็กเกิิดทััศนคติิที่่�ดีต่
ี อ
่ การเรีียนรู้้�เรื่่�อง Coding ในอนาคต

ส่่งเสริิม                               ให้้เด็็กได้้อย่่างไร
	พ่่อแม่่สามารถส่่งเสริิมให้้ลููกเรีียนรู้้�ผ่่านการเล่่นและกิิจกรรมในชีีวิิตประจำำ�วัันที่่�มีีความหมาย สนุุกและ
เหมาะกัับพััฒนาการของเด็็ก เป็็นกิิจกรรมที่่�มีีการวางแผน มีีรููปแบบ ใช้้การแก้้ปััญหา ใช้้สััญลัักษณ์์ มีีการ
ออกแบบและลงมืือทำำ�เป็็นขั้้�นตอนเพื่่�อให้้ได้้ผลลััพธ์์ตามที่ต้่� ้องการ
• กิิจกรรมที่่�เปิิดโอกาสให้้เด็็กได้้คิิด ร่่วมวางแผนและลงมืือทำำ�อย่่างเป็็นขั้้�นเป็็นตอน เช่่น การทำำ�
กิิจวััตรประจำำ�วััน (ทำำ�อะไรก่่อนหลััง)กิิจกรรมทำำ�อาหาร จััดกระเป๋๋าเตรีียมของใช้้ไปโรงเรีียน ทำำ�งานบ้้าน
วางแผนไปเที่่�ยว
• เล่่น สำำ�รวจ และทดลองทำำ�สิ่่�งใหม่่ๆ ได้้ทำำ�บ่่อยๆ จนเกิิดความชำำ�นาญ คิิดได้้อย่่างหลากหลาย
และลงมืือทำำ�อย่่างคล่่องแคล่่ว
• เล่่นสร้้างสรรค์์ เช่่น ต่่อบล็็อก เลโก้้ ให้้เด็็กทำำ�งานประดิิษฐ์์ ที่่�ได้้ใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์ในการ
ออกแบบ และออกแบบสร้้างสิ่่ง� ต่่างๆ ด้้วยตััวเอง รวมถึึงให้้เด็็กมีีโอกาสออกแบบการเล่่น กำำ�หนดกติิกา วิิธีีเล่่น
และสามารถอธิิบายให้้ผู้้�อื่่�นเข้้าใจได้้
• ทำำ�กิิจกรรมร่่วมกัับคนอื่่�น ร่่วมมืือกััน เพื่่�อให้้งานนั้้�นได้้ผลลััพธ์์ที่่�ดีีที่่�สุดุ
• เรีียนรู้้�จากการแก้้ไขข้้อผิิดพลาดต่่างๆ ที่�เ่ กิิดขึ้้�น จากกิิจกรรมที่�ต้่ ้องทำำ�แบบเป็็นขั้้�นตอนเมื่่�อเจอจุุด
ผิิดพลาด กระตุ้้�นให้้เด็็กคิิดเพื่่�อแก้้ไขไม่่ให้้เกิิดสิ่่�งนั้้�นขึ้้�นอีีก
• กิิจกรรมยากและซัับซ้อ้ นกว่่าวััย เริ่่�มจากง่่ายแล้้วค่่อยท้้าทายขึ้้�น ทำำ�กิิจกรรมที่ย่� ากและซัับซ้้อนขึ้้น� หา
กล้้มเหลวก็็ให้้เด็็กลองหาวิิธีีการใหม่่ ใช้้ความพยายามในการทำำ� ไม่่ยอมแพ้้ เพื่่�อผลลััพธ์์ที่่�ดีีขึ้้�น
• กิิจกรรมที่�ไ่ ม่่คุ้้�นเคย กิิจกรรมใหม่่ ทำำ�ให้้เด็็กเห็็นก่่อน แล้้วให้้เด็็กคิิดวางแผน และลงมืือทำำ�เองให้้เด็็ก
เห็็นตั้้�งแต่่ต้้นจนปลายทาง เพื่่�อเห็็นลำำ�ดัับขั้้�นตอน มองเห็็นปััญหาหรืืออุุปสรรคที่่�อาจเกิิดขึ้้�น และเห็็น
เป้้าหมายปลายทาง
เมื่่�อเด็็กมีีการเรีียนรู้้� มีีกระบวนการคิิด มีีคุุณลัักษณะ
และทัั ก ษะใหม่่ ที่่�จำำ� เป็็ น สำำ�หรัั บ โลกใหม่่ เขาก็็ พ ร้้ อ มที่่�จะ
เติิบโตขึ้้�นเป็็นคนที่่�มีีคุุณภาพมีีศัักยภาพ พร้้อมรัับมืือและ
เอาตััวรอดได้้ในโลกใหม่่อย่่างมีีความสุุข
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Tips

บอกลาอาการขีล
้ ม
ื ตอนท้อง

		• จดบันทึกช่วยได้ หาสมุดบนั ทึกเพื่อจดสิ่งที่จะท�ำในแต่ละวนั
หรือจดไว้เพื่อเตือนความจ�ำสิ่งที่ต้องท�ำในอนาคต
		• พักผ่อนเพียงพอ การนอนอย่างเพียงพอในแต่ละวนั จะท�ำให้
มอี อกซเิ จนไปเลี้ยงสมองเพียงพอ ช่วยลดอาการขี้หลงขี้ลืมได้ดี
		• กินให้ครบ 5 หมู่ เพื่อบ�ำรุงสมองของคุณแม่และลูกน้อยในท้อง
และหากต้องกนิ วิตามนิ เสริมควรปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะ
		• ออกก�ำลังกาย ช่วยกระตุ้นการท�ำงานของสมองให้ตื่นตัว
และคลายเครียด ซึง่ ควรออกก�ำลังกายตามความเหมาะสมของอายุครรภ์
หรือตามที่คุณหมอแนะน�ำ
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sex ตอนท้อง
ต้อง safe

ท้องมีเซ็กซ์ได้?

มีเซ็กซ์ได้ตามปกติไปจนถึงใกล้คลอด หากมี
ความเสี่ยงที่จะคลอดก่อนก�ำหนดก็ควรงดด้วย
เช่นกัน
มีเซ็กซ์เป็นอันตรายต่อลูก?

อยากให้คุณแม่ลองจินตนาการว่าลูกที่อยู่ใน
ท้องก็คล้ายกับก้อนหินที่อยู่ในลูกโป่งใส่น�้ำแล้ว
ยัดใส่เข้าไปในขวดอีกทีหนึ่ง และเจ้าขวดที่ว่าก็มี
ปากขวดที่ปิดและแข็งแรงพอควร เวลาที่มีเซ็กซ์
กัน อวัยวะเพศของสามีอ ย่ า งมากก็ จะไปโดน
แค่บริเวณปากขวดเท่านั้น โอกาสที่ลูกจะได้รับ
อันตรายน้อยมาก
มีเซ็กซ์กระตุน
้ ให้เจ็บครรภ์คลอด?

มีหลักฐานทางการแพทย์ บ อกว่ า สามารถ
กระตุ้นให้ปากมดลูกสร้างสารเคมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่า
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โพรสตราแกลนดินส์ (Prostaglandins) เจ้าสารที่
ว่านี้สามารถท�ำให้ปากมดลูกนุ่มขึ้นและกระตุ้น
ให้มดลูกหดรัดตัวได้ อย่างไรก็ตามสารที่สร้างขึ้น
มานี้ก็ไม่ได้มากพอจนท�ำให้เจ็บครรภ์คลอด
ท่าไหนดี?

ในช่วงท้องอ่อนๆ จะมีเซ็กซ์กันท่าไหนก็ได้
ตามปกติ แต่เมื่อท้องแก่ท่าที่ไม่ควรท�ำอย่างยิ่ง
ก็ คื อ ท่ า ที่สามีต้ อ งนอนกดทับหน้ า ท้ อ งคุ ณ แม่
เพราะหายใจไม่ออก ท่าที่น่าจะดีกว่าคือท่าที่คุณ
แม่อยู่ข้างบนหรือเข้าทางข้างหลัง ท่าโก้งโค้ง แต่
อย่าให้กระทบกระเทือนที่หน้าท้อง
ข้อมูลโดย : รศ. นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

5 ท่าเซ็กซ์

ปลอดภัยส�ำหรับคนท้อง
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Checklist
เช็กอาการ ซึมเศร้าหลังคลอด

  อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย หงุดหงิดง่าย
  ร้องไห้โดยไม่มีสาเหตุ
  รู้สึกโกรธลูกโดยไม่ทราบสาเหตุ
  กังวลว่าจะเลี้ยงลูกได้ไม่ดี
  กลัวว่าจะต้องสูญเสียลูก
  รู้สึกผิดที่หากมีความรู้สึกต่างๆ ที่ไม่ดี
      กับตนเองและลูก

รับมือซึมเศร้าหลังคลอด

• พูดคุยเปิดใจกับคนใกล้ตัว
• เปลี่ยนบรรยากาศ
• กินดี นอนหลับสนิท
• ท�ำกิจกรรมที่ชอบ
• ปรึกษาคุณหมอ
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เรื่องต้องรู้

เมื่อเจาะน�้ำคร�่ำ

Note :
	ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ ซึง่ มกั เริ่ม
มีอาการตั้งแต่วันที่ 3 หลังการคลอด ส่วนใหญ่จะเป็นอยู่นานประมาณ 7-10
วัน และอาการก็จะหายไปได้เองได้ภายใน 7-10 วัน ซึ่งในทางการแพทย์ถือว่า
อาการซึมเศร้าหลังคลอดนี้เป็นภาวะปกติเนื่องจากพบได้บอ่ ย สามารถหายได้
ในระยะเวลาไม่นาน

		• เป็นวิธีเพื่อตรวจความผิดปกติของโครโมโซมทารก
ตรวจเมื่ออายุครรภ์ 16-18 สัปดาห์ โดยน�ำเซลล์ของทารกที่
ลอยอยูใ่ นน�้ำคร�่ำมาตรวจหาความผิดปกติของสารพันธุกรรม
ที่อยู่ในเซลล์
		 การเจาะตรวจน�้ำคร�่ำมีอัตราเสี่ยงต่อการแท้งลูก
ประมาณ 1 ใน 350 ราย จึงแนะน�ำการเจาะตรวจน�้ำคร�่ำใน
คุณแม่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น คุณแม่มีอายุเกิน 35 ปี หรือ
มีความเสี่ยงที่จะมีลูกที่มีความผิดปกติทางโครโมโซมหรือ
ปัญญาอ่อน

•

การดูแลหลังเจาะน�ำ้ คร�ำ่
• งดออกก�ำลังกาย ยกของหรือท�ำงานหนักภายหลังเจาะ 1 วัน
• งดมีเซ็กซ์ภายหลังเจาะ 2-3 วัน
•	ถ้าผิดปกติ เช่น ปวดท้อง มีไข้ มีเลือดออกทางช่องคลอด ให้รีบไปโรงพยาบาลทันที
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Tips

นับลูกดิ้น

ลูกน้อยดิน
้ ตอนไหนบ้าง

•
		•

		 18-20 สัปดาห์ เริ่มดิ้นเบาๆ และจะรู้สึก
ลูกดิ้นมากที่สุดตอน 32 สัปดาห์หรือ 8 เดือน
ใกล้คลอดอาจจะไม่คอ่ ยรูส้ กึ แต่โก่งตัวแทน
เพราะพื้นที่ดิ้นน้อยลงเรื่อยๆ
ลูกน้อยชอบดิน
้ ช่วงนี้

•

		 แม่หิวก็ดิ้นอิ่มก็ดิ้น เพราะล�ำไส้จะมีการ
บีบตัวเสียงดังเมื่อลูกได้ยินเสียงก็จะดิ้นมากขึ้น
ชอบดิน
้ กลางคืนมากกว่า

		• จริงๆ ลูกดิ้นทั้งวันค่ะ แต่ช่วงกลางคืน
คุณแม่อยูน่ งิ่ ๆ จึงรูส้ กึ ว่าลูกดิ้นมากขึน้ บวกกบั การ
ใช้พลังงานน้อยลงเลือดก็เลี้ยงลูกในท้องมากขึ้น
ได้อาหารมากขึ้นจึงท�ำให้ดิ้นแรง
การนับลูกดิน
้

		• เริ่มนับเมื่ออายุครรภ์ประมาณ 28 สัปดาห์
		• ประมาณ 2 ชั่วโมง ดิ้น 10-15 ครั้ง ถือว่า

ปกติ หากลูกไม่ดิ้นเลยหรือดิ้นน้อยลง คุณแม่ควร
พบคุณหมอด่วนนะคะ เพื่อรับมืออาการที่อาจจะ
เกิดกับลูก
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Checklist
เฝ้าระวังอาการครรภ์เป็นพิษ

คุณแม่ลองเช็กอาการต่อไปนี้ เพื่อประเมินความเสี่ยงครรภ์เป็นพิษของคุณแม่
ในไตรมาสสุดท้าย
ตาพร่ามัว เห็นแสงเป็นจุดๆ หรือแสงวูบวาบ
จุกแน่นบริเวณลิ้นปี่มากจนทนไม่ได้
คลื่นไส้ อาเจียนมากในไตรมาสที่สาม
น�้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ความดันโลหิตสูงมากกว่า 140/90-160/100 มิลลิเมตรปรอท
พบโปรตีนในปัสสาวะมากกว่า 300 มิลลิกรัม ใน 24 ชั่วโมง
มีอาการชักหมดสติ
ปวดศีรษะบ่อย และไม่ทุเลาแม้รับประทานยาแก้ปวดแล้ว
ใบหน้าบวมผิดปกติ รวมถึงอวัยวะอื่นๆ
หมายเหตุ :
ครรภ์เป็นพิษคือ ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงระหว่างตั้งครรภ์
เช่น ไตวาย ไตท�ำงานผิดปกติ เลือดออกระหว่างครรภ์ เลือด
ออกในสมอง น�้ำท่วมปอด ส่งผลให้แม่หรือทารกเสี่ยงเสีย
ชีวิตได้ โดยมากพบในแม่ที่อายุน้อยกว่า 20 ปี หรือมากกว่า
35 ปี เป็นต้นไป

26

ผลลัพธ์ : หากมีอาการมากกว่า 3 ข้อ
ควรพบคุณหมอเพื่อดูแลและรักษา

Checklist
ลูกดิ้นกับท่านอนของแม่ท้อง

ช่วงท้องอ่อนๆ ไม่ควรนอนคว�่ำกดทับหน้าท้อง
เมือ
่ ท้องแก่มดลูกมีขนาดใหญ่ไม่ควรนอนหงาย เพราะมดลูกจะกดทับเส้นเลือดได้

ท�ำให้เลือดไหลกลับเข้าสู่หัวใจ เกิดอาการหน้ามืดเป็นลม
ควรนอนตะแคงซ้ายหรือขวาก็ได้ในท่าทีส
่ บาย เพือ
่ ให้การไหลเวียนของเลือดสะดวก
หากต้องนอนหงายควรนอนให้หัวสูง
พลิกตัวช้าๆ และใช้มือช่วยประคอง เพราะน�้ำหนักมดลูกหนัก การพลิกตัวเร็วไป
ก็จะเกิดการดึงกระชากเส้นเอ็นปีกมดลูก อาจจะท�ำให้คุณแม่เจ็บได้
ข้อมูลโดย นพ.อานนท์ เรืองอุตมานันท์ สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
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Tips

ฟิตแอนด์เฟิรม
์ หลังคลอด

		• ท�ำงานบ้าน นอกจากเลี้ยงลูกแล้ว
กิจวัตรประจ�ำวันนี่แหละค่ะตัวช่วยหุ่นเฟิร์ม แค่
เดินอุ้มเจ้าตัวน้อยเดินไปเดินมา กวาดบ้านถูบ้าน
ท�ำแบบนี้ทุกวันก็ถือเป็นการออกก�ำลังกายไปใน
ตัวได้ทุกวันค่ะ
		 ให้นม เผาผลาญแคลอรีได้สูง
		 กินผลไม้สดแทนน�้ำผลไม้
ในผลไม้หลายชนิดอุดมด้วยไฟเบอร์ช่วยในการขับ
ถ่ายกินผลไม้สดยังได้ความหวานธรรมชาติด้วยค่ะ

•
•
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•

		 ลดแป้งและไขมัน ช่วงนี้คุณแม่ลด
อาหารประเภทไขมัน แป้ง และไม่กินหวานมาก
นะคะ ก็จะช่วยให้น�้ำหนักตัวลดลงได้ง่ายขึ้น
		 ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ เมื่อเข้า
สู่เดือนที่ 2 ให้ออกก�ำลังกายเบาๆ และเดือน
ที่ 3 เริ่มออกก�ำลังกายได้แรงขึ้น จนเมื่อเข้าสู่
เดือนที่ 4 คุณแม่ก็สามารถออกก�ำลังกายมากขึ้น
ได้แล้วค่ะ
		 เลี่ยงยาลดความอ้วน เพราะตัวยา
สามารถซึมผ่านน�้ำนมไปยังลูกน้อยได้ จึงอาจจะ
เกิดอันตรายกับลูก คุณแม่จึงควรหลีกเลี่ยง

•
•
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ดูแลแผลคลอด
ดูแลแผลคลอดธรรมชาติ

1.ใช้นำ�้ แข็งประคบบรรเทาอาการเจ็บ หลังคลอด

วันแรก ให้ใช้น�้ำแข็งประคบ ช่วยให้เจ็บน้อยลง และลดอาการ
บวม เช็ดท�ำความสะอาดฝีเย็บวันละประมาณ 2 ครั้ง เพื่อ
ป้องกันการอักเสบและติดเชื้อ ใช้ส�ำลีชุบน�้ำอุ่นเช็ดท�ำความ
สะอาดจากด้านหน้าไปด้านหลังอย่างเบามือ แล้วซับให้แห้ง
2.ถ่ายหนักต้องระวัง ท่องไว้ว่าเช็ดจากหน้าไปหลัง
เท่านั้น ย้อนศรเมื่อไรมีหวังแผลติดเชื้ออักเสบได้ไม่ยาก ส่วน
เวลาใช้สายช�ำระ เพื่อความปลอดภัยทดลองฉีดก่อน และควร
หลีกเลี่ยงการฉีดน�้ำโดนแผลโดยตรง เพราะอาจท�ำให้ฝเี ย็บอ้าได้
3.เปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อยๆ เมื่อมีน�้ำคาวปลาออก
มาก เพื่อให้แผลแห้งสะอาดอยู่เสมอ ลดการสะสมเชื้อโรคจาก
ความชื้นและการติดเชื้อที่อาจตามมาได้
4.เดิน-นั่งให้ถูกวิธี ไม่ ค วรฉี ก ขา หรือนั่ ง ขัดสมาธิ
เพราะแผลฝีเย็บที่ยังบอบบางและต้องดูแลอย่างระมัดระวังค่ะ
5.สังเกตแผลอยูเ่ สมอ หากแผลฝีเย็บมีอาการบวม
แดง แผลแยกออกจากกันหรือเลือดไหล รู้สึกปวดและมีอาการ
ไข้ร่วมด้วย อาจเป็นสัญญาณว่า แผลอาจเกิดการอักเสบ ควร
ไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษา

ดูแลแผลผ่าคลอด

แผลผ่าตัดจะหายภายใน 7-10
วัน ส่วนอาการเจ็บจะเป็นเฉพาะช่วง
3-4 วันแรกหลังผ่าตัดและหายสนิท
ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนหลังผ่าตัด

1.ตะแคงเพือ
่ ขึน
้ -ลง จาก
เตียง หากต้องการนอน ให้นั่งแล้ว

ค่อยๆ ใช้ด้านข้างตะแคงลงบนเตียง
โดยใช้มือยันตัวไว้ ส่วนตอนลุกจาก
เตียงก็ตะแคงข้างแล้วค่อยๆ ยันตัว
ขึ้นมา

2.ปรับการนอนให้หัวสูง
ขึน
้ กว่าปกติเล็กน้อย ช่วยท�ำให้

แผลไม่ตึงเวลานอน เพราะหน้าท้อง
จะหย่อน บรรเทาอาการเจ็บได้
คลิป
คลอดธรรมชาติเอง
ทีบ
่ า้ น
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พลังนมแม่

30 นาทีหลังคลอด

สร้างฮอร์โมนแห่งความรักให้แม่

		 ในช่วงหลังคลอดที่ระดับฮอร์โมนในตัวแม่เริ่มลดลง ธรรมชาติ
ก็ได้ให้ลกู ที่เพิ่งคลอดออกมา ช่วยแม่ในการเพิ่มปริมาณฮอร์โมนที่
ส�ำคัญคือเมอื่ น�ำทารกแรกเกิดมาวางลงบนอกแม่ ผิวหนงั ที่สัมผัส
กัน ปากของลูกที่เริ่มหาและเลียบริเวณเต้านมแม่ กระทั่งสายตา
ลูกที่สบตากับแม่ จะช่วยให้แม่มีการหลั่งฮอร์โมนออกซีโตซิน
เพิ่มมากขึน้
สร้างระบบดูดซึมอาหารทีด
่ ใี ห้ลก
ู

		การให้ลูกดูดนมแม่ตั้งแต่ระยะแรก หรือช่วง 30 นาทีแรก
หลังคลอด ช่วยให้ระบบการดูดซึมอาหารของลูกดีขึ้น ซึ่งการ
ให้นมแม่ตั้งแต่ช่วงแรกๆ ยังมีผลระยะยาวต่อระบบทางเดิน
อาหารของลูกด้วย เพราะในขณะที่ลูกดูดนมแม่ เต้านมแม่จะ
หลั่งฮอร์โมนของระบบทางเดินอาหารออกมาถึง 19 ชนิด เช่น
Gasrtrin ,Cholecystokinin ซึ่งฮอร์โมนเหล่านี้ จะกระตุ้นการ
เจริญเติบโตของเยื่อบุผิวทางเดินอาหารของลูก ท�ำให้มีการเพิ่ม
พื้นผิวการดูดซึมอาหารให้มากขึ้น
การหลัง
่ ฮอร์โมนออกซีโตซิน 30 นาทีหลังคลอด

ผลดี ข องการมี ร ะดั บ ออกซี โ ตซิ น สู ง
ในช่วงหลังคลอด

● ช่วยท�ำให้แม่ผ่อนคลาย ลดความ เครียดและ
ช่วยให้มดลูกหดตัวได้ดข
ี น
ึ้
● ลดการตกเลือดหลังคลอด ซึง
่ ในระยะตัง
้ ครรภ์
ใกล้คลอดจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจน ช่วยท�ำให้มีการ
เพิ่มจ�ำนวนตัวรับฮอร์โมนออกซีโตซิน (Oxytocin
Receptor) ที่ ม ดลู ก เพื่ อ เตรี ย มมดลู ก ให้ ห ดตั ว
ตอบสนองต่อออกซีโตซินได้ดข
ี น
ึ้ จึงตกเลือดน้อยลง
● ลดอัตราการเต้นของหัวใจ และลดความดัน
โลหิต เพราะฮอร์โมนออกซีโตซินจะออกฤทธิ์เป็น
ฮอร์โมนของระบบหัวใจด้วย

		 ในตัวทารกเองก็มีการหลั่งฮอร์โมนออกซีโตซินระดับสูงสุด
ในช่วง 30 นาทีหลังคลอดด้วย และยังคงระดับสูงไปอีกอย่าง
น้อย 4 วันหลังคลอด
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แม่ท้องเครียด

		ภาวะเครียดของแม่ท�ำให้สารเคมีและฮอร์โมนทีเ่ กิดจาก
ส่งผลต่อลูกในครรภ์ ความเครียดหลงั่ ออกมามาก ส่งผลให้เส้นเลือดทีไ่ ปยังมดลูก
และรกเกิดการหดตัว ปรมิ าณออกซิเจนทีส่ ง่ ไปยังลูกในท้อง
ลดน้อยลง
เกิดอันตรายและความเสี่ยงตามมา

		• เสี่ยงแท้ง
		• ลูกในครรภ์เติบโตช้า 
		• ลูกมีโอกาสติดเชื้อในครรภ์สูงขึ้น
		• ลูกเครียดและมีอาการโคลิก
		• สมองลูกส่วนเรียนรู้และความจ�ำท�ำงานลดลง
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แม่ท้อง

อยู่ไฟดีจริงหรือ

ท�ำไมต้องอยูไ่ ฟ? ช่วยรักษา ป้องกัน ฟื้นฟู
และส่งเสริมสุขภาพ ให้อวัยวะส่วนต่างๆ กลับเข้า
สู่สภาพปกติ เช่น ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ ขับของเสียที่
คั่งค้างภายในร่างกายหลังคลอด รักษาแผลฝีเย็บ
ป้องกันการติดเชื้อ และปรับระดับความร้อน ความ
เย็นภายในร่างกายให้อยูใ่ นสภาวะสมดุล ซึง่ ในระยะ
ยาวจะช่วยในเรื่องของอาการหนาวสะท้านโดยไม่
ทราบสาเหตุ
ต้องอยูไ่ ฟตอนไหน? สามารถอยูไ่ ด้ในช่วง
3 เดือนแรกหลังคลอดค่ะ แต่สมัยก่อนเมื่อคุณแม่
คลอดเสร็จจะให้อยู่ไฟเลย แต่ปัจจุบันจะรอให้แผล
หายก่อน ส�ำหรับคุณแม่ที่คลอดธรรมชาติบางคน
หลังคลอด 7 วนั แผลหายก็สามารถอยูไ่ ฟได้ แต่ถา้ ผ่า
คลอดก็อาจต้องรอเป็นเดือน หรือดูความพร้อมทาง
ด้านร่างกายของคุณแม่เป็นหลักค่ะ เพราะหลังคลอด
คุณแม่อาจมไี ข้ ร่างกายอ่อนล้า บางคนแผลสนิทแล้ว
ก็จริง แต่ร่างกายยังไม่พร้อม

ระยะเวลาในการอยูไ่ ฟ? ในปัจจุบนั นยิ มใช้
บริการอยูไ่ ฟจากโรงพยาบาล หรือศูนย์บริการแพทย์
แผนไทย ซึง่ ระยะเวลาในการอยูไ่ ฟ จึงขึน้ อยูก่ บั ความ
พร้อมของแต่ละคน แต่อย่างน้อยควรอยู่ไม่ต�่ำกว่า
7 วัน จะท�ำให้ได้ผลดีค่ะ

ข้อควรระวัง
• คุณแม่หลังคลอดที่มีอาการของโรคหอบหืด โรคหัวใจ และโรคเบาหวาน
ควรระมัดระวังในการเข้ากระโจม เพราะอาจเป็นลมได้
• หลังจากเข้ากระโจมแล้ว ควรดื่มน�้ำอุณหภูมิปกติประมาณ 1 ถ้วย
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Hello Newborn (0-1 Year)

พ่อแม่ทก
ุ คนต่างก็ตอ
้ งการเลีย
้ งดูลก
ู ให้มค
ี วามสุข เติบโต และสามารถเอาตัวรอดในสังคม
ปัจจุบันได้ ในฐานะพ่อแม่จึงจ�ำเป็นต้องมีหลักคิดเพื่อสร้างความมั่นใจในการเลี้ยงดูลูกอย่าง
เหมาะสม และสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละครอบครัว
พัฒนาการทุกด้านของลูกในแต่ละช่วงวัย จ�ำเป็นต้องได้รบ
ั การกระตุน
้ ส่งเสริม และฝึกฝน
ทัง
้ เรือ
่ งวินย
ั เชิงบวก (Positive Discipline) และทักษะสมอง EF (Executive Functions) รวมถึง
เรือ
่ งอืน
่ ๆ ทีต
่ อ
้ งเฝ้าระวังตามวัย การดูแลเอาใจใส่ และการได้รบ
ั ความรักจากพ่อแม่ จะท�ำให้ลก
ู น้อย
เติบโตได้อย่างสมวัย และสามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
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นมแม่ดีที่สุด

“นมแม่ คอื สุดยอดอาหารที่ดที สี่ ดุ ของทารก” นมแม่มี
สารอาหารจ�ำเพาะทีน่ มอืน่ เทียบเคียงไม่ได้ 			
		1. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ท�ำให้ล�ำไส้ท�ำงานได้ดีมีสาร
นวิ คลีโอไทด์ชว่ ยให้เยอื่ บุล�ำไส้เจริญเติบโตเร็ว มี Tlymphocyte
จับเชื้อโรคที่มาเกาะเยื่อบุผิว ลดอัตราเสี่ยงเสียชีวิตจากโรค
ติดเชื้อทางระบบหายใจและโรคอุจจาระร่วง
		2. ลดโอกาสเป็นภูมิแพ้ให้กับทารกที่กินนมแม่ ทั้งภูมิแพ้
ผิวหนงั หอบ หืด ลดความเสี่ยงเป็นเบาหวาน 		
3. เสริมการเรียนรู้ ให้พลังเซลล์สมองท�ำงานเต็มศกั ยภาพ
มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวโมเลกุลสายยาวเพื่อการเจริญของเนื้อเยื่อ
ประสาทและจอประสาทตา

เคล็ดลับให้นมแม่ได้สำ� เร็จ
● นมแม่ล้วน-6 เดือนแรก ให้ดูดนม
แม่ทันทีหลังคลอด หรือภายใน 1 ชั่วโมง
หลังคลอด
●  ให้บอ
่ ยเท่าที่ต้องการ หากประเมนิ
ความต้องการลูกน้อยยังไม่ถูก หลักการ
เบื้องต้นคือให้นมลูกบ่อยเท่าที่ต้องการ
●   ให้นมทุกๆ 2-3 ชั่วโมง ช่วงแรก
เกิดครบ 1 เดือนจะเริ่มกินนมห่างขึน้ เป็น
ทุกๆ 3-4 ชั่วโมง และครบ 3 เดือนจะเริ่ม
กินนมห่างขึ้นโดยเฉพาะมื้อดึก
● 15 นาทีเพียงพออิ่ม ซึ่งมักดูดนม
หมดเต้าแรกในเวลา 5-7 นาที
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นมแม่แช่แข็ง
ประโยชน์ยังเป๊ะ

มีการศึกษาวิจัยออกมาแล้วว่านมแม่แช่
แข็งที่เก็บไว้ในตู้เย็น มีประโยชน์มากมาย สิ่ง
ที่อาจลดลงไปบ้างคือวิตามินบางตัว  แต่ยังคง
มีสารอาหารส�ำคัญและมีเซลล์เม็ดเลือดขาว 
สารภูมิคุ้มกัน เอ็นไซม์ ฮอร์โมน และสารต้าน
มะเร็ง

รูไ้ ด้อย่างไรว่านมแม่ยง
ั ดีอยู่

เพราะนมแม่เป็นอาหารที่มีชีวิต เต็มไปด้วย
เม็ดเลือดขาวและคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ มากมาย
ที่ไม่เสียง่าย แต่อาจมีการแยกชั้น ซึ่งเป็นเรื่อง
ปกติ แต่ถ้าลักษณะของน�้ำนม กลิ่น รส เปลี่ยนไป
เช่น ข้นเหมอื นนมเปรี้ยว มกี ลิ่น รสเปรี้ยว ควรทิ้ง

นมแม่เก็บอย่างไรให้ได้นาน

•
•
•

แยกเก็บในกล่องเพื่อไม่ให้ปะปนกบั อาหาร
		 อนื่ ๆ ในตูเ้ ย็น
อุณหภูม-ิ 20 องศาเซลเซยี ส หรือที่เรียกว่า
		ตู้ Deep Freeze เก็บได้นาน 1 ปี
ช่ อ งแช่ แข็ ง ของตู ้ เ ย็ น 2 ประตู เ ก็ บ ได้
		 นาน 3-6 เดือน (ขึ้นอยู่กับเปิด-ปิดบ่อย
		หรือไม่)
ช่องแช่แข็งของตู้เย็นประตูเดียว เก็บได้
		 นาน 1-3 เดือน (ขึ้นอยู่กับเปิด-ปิดบ่อย
		หรือไม่)
เก็บที่ช่องธรรมดาเก็บได้นาน 7 วัน

•
•

นมแม่แช่แข็งละลายให้ลก
ู กินอย่างไรดี

• น�้ำนมแม่จากช่องแช่แข็งมาไว้ช่องตู้เย็น

		ธรรมดาล่วงหน้า 1 คนื เพื่อให้นมละลาย
		 ไปเอง เมอื่ ละลายแล้วควรให้ลกู กนิ ให้หมด
		 ใน 24 ชม. และไม่ควรกลับไปเก็บแช่แข็งอกี
แต่ถ้าลูกต้องการกินนมทันที ให้น�ำแกว่ง
		 ในน�้ำอน่ ุ ประมาณ 2-3 นาที เพื่อให้นมละลาย
		 แล้วให้ลูกกินได้เลย

•
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ปริมาณนม

ที่ลูกน้อยต้องการใน 1 วัน

		 แม่หลังคลอดจะมีน�้ำนมประมาณ 30 ซีซี. (หรือ
เฉลี่ยตั้งแต่ 7-123 ซซี .ี ) ต่อวนั ต่อมาจะค่อยๆ เพิ่มขึน้
เป็น 70 ซซี .ี เป็น 100 ซซี .ี จนเป็นวนั ละ 200-300 ซซี .ี
มากน้อยตามความบ่อยของการกระตุน้ การดูดที่ถกู
วิธีและความรวดเร็วในการเริ่มให้ลูกกินนมแม่
		 จนกระทั่งถึงวนั ที่ 5 นมแม่จะเพิ่มปริมาณขึน้ เป็น
ประมาณ 500 ซซี .ี ต่อวนั จะเป็นช่วงที่คุณแม่เริ่มรูส้ กึ
ว่าเต้านมตึงคัดและน�้ำนมเริ่มมีมากขึ้น สิ่งที่ควรท�ำ
คอื การให้ลกู กนิ นมบ่อยๆ อย่างน้อยวนั ละ 8-12 ครั้ง
เพื่อกระตุ้นให้มีน�้ำนมมากขึ้นและเพียงพอส�ำหรับ
เจ้าตัวน้อยค่ะ
10 ผักสมุนไพร
เรียกน�ำ้ นมแม่

ปริมาณน�ำ้ นมทีล
่ ก
ู น้อยต้องการในแต่ละวัน
ลูก 0-1 เดือน
นน.(กก.) X 150 ซีซ.ี
30

=

ปริมาณนมใน 1 วัน

ลูก 1-6 เดือน
นน.(กก.) X 120 ซีซ.ี
30

=

ปริมาณนมใน 1 วัน

ลูก 6-12 เดือน
นน.(กก.) X 110 ซีซ.ี
30

=

ปริมาณนมใน 1 วัน

ลูก 1 ปีขน
ึ้ ไป

วันละ 500 มก. เทียบเท่ากับนม 500 ซีซ.ี
(ประมาณ 2 กล่อง)
Tips
● นอกจากปริมาณนมและจ�ำนวนครั้งที่ลูกต้องกินในแต่ละวัน คือแต่ละครั้ง
ควรให้นานไม่น้อยกว่า 20-30 นาที และให้นมอย่างน้อย 8 ครั้งต่อวัน
ซึ่งจ�ำนวนครั้งจะลดลงเมื่อเด็กโตขึ้น
● สิ่งที่คุณแม่ต้องหมั่นสังเกตเจ้าตัวน้อยอยู่เสมอคือ ให้ลูกได้กินอิ่ม นอน
หลับสบาย ไม่งอแง น�้ำหนักขึ้นตามเกณฑ์ก็เพียงพอแล้วค่ะ
Note : ให้นมไม่เกิน 4 ออนซ์และแบ่งตามมื้อนมตามวัย เช่น 6-8 มื้อต่อวัน
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		ชักเพราะมีไข้สง
ู : มกั เกิดจากการติดเชื้อไวรัส เช่น
Roseola Infantum ท�ำให้ลูกน้อยมีไข้สูง ไอ มีน�้ำมูก ท้อง
เสีย อาเจียน ซึม กินได้น้อย มีผื่นแดงทั่วตัว แม้จะแค่เป็น
หวัดแต่หากลูกน้อยมีไข้สูงก็ท�ำให้ชักได้
		ชักทัง
้ ตัว : มอี าการแข็งเกร็ง กระตุกไม่รสู้ กึ อาจมี
ปัสสาวะอุจจาระราด ตาเหลือก น�้ำลายฟูมปาก กัดฟัน กัดลิ้น
		ชักเพียงบางส่วนของร่างกาย : เช่น แขน
รับมือลูกชัก
ข้างเดียว ขาข้างเดียว กระตุก เกร็ง อาจเป็นอาการของการ
อาการชักพบได้บอ่ ยในเด็กที่มอี ายุ ติดเชื้อในสมอง โรคลมชัก รวมถึงการมีไข้มากระตุ้นให้ชัก
3 เดือน-5 ปี ซึ่งเด็กมีโอกาสชักได้ง่าย  		 แม้อาการชักไข้ที่ว่าไม่รุนแรง ควรรีบพาลูกไปพบ
ซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ และเมื่อ
แพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงทีต่อไป
ชักแล้วพ่อแม่ต้องรับมืออย่างไร
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ดูแลเมือ
่ ลูกชัก
●   ตั้งสติเพื่อรับมือกับอาการของลูก
● ระวังศีรษะลูกฟาดพื้นหรือกระทบสิ่งของจนเลือดออกในสมอง
● จับลูกนอนตะแคงข้างในที่อากาศถ่ายเท หากเป็นอาการชักจากไข้อาการจะ
		 ค่อยๆ ทุเลาลง
● พาลูกส่งโรงพยาบาลทันที

ข้อมูลโดย : พญ.สิรข
ิ วัญ โกศลเจริญพันธุ์ กุมารแพทย์โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ประชาชืน
่
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First Meal

มื้อแรกของเบบี้

		6 เดื อ นขึ้ น ไป ลู ก ควรได้ รั บ อาหาร
เสริมเพิ่มเติมจากนมแม่ เพราะการดื่มนม 
อย่างเดียว  สารอาหารไม่เพียงพอต่อการ
เจริญเติบโตและบ�ำรุงสมอง
		1. เลือกอาหารเหลว และบดให้ละเอยี ด
		2. ไม่ปรุงรส
		3. ให้ปริมาณเล็กน้อย 1-2 ช้อนโต๊ะใน
มื้อแรก
		4. สังเกตปฏกิ ิริยาลูกขณะกนิ หากลูกตวัด
ลิ้นเข้าปากแสดงว่าพร้อมกนิ แต่หากยงั ใช้ลิ้น
ดุนๆ และไม่กลืน คุณแม่อาจจะต้องรอไปสัก
ระยะเพื่อให้ลกู พร้อม
		5. ให้อาหารทีละประเภท ไม่ปะปนกัน
เพื่อจะเช็กได้หากลูกเกิดอาการแพ้
6. เริ่มมื้อแรกด้วยอาหารมื้อเช้า หรือ
กลางวันแทนมื้อเย็นเพื่อเลี่ยงอาการท้องอืด
ในตอนกลางคืน

37

4 วิธีดีๆ

เลิกนมมื้อดึก

เทคนิคเตรียมความพร้อมส�ำหรับอาหารมือ
้ แรก
● นวดเหงอ
ื กลูกเบาๆ เพื่อกระตุน้ การสัมผัสสิ่งใหม่ ช่วยให้ลกู กนิ อาหาร
		 ได้ง่ายขึ้น
● ฝึกลูกดื่มน�้ำหรืออาหารอุณหภูมิปกติ เพื่อกินอาหารได้ทุกประเภท
● เลือกอาหารที่ปลอดจากสารเคมี

เมือ่ เข้าสูเ่ ดือนที่ 3 เบบีจ้ ะเริ่มทงิ้ ระยะความหิว
ห่างขึน้ แล้ว คณ
ุ แม่ควรลองปรับลดนมมือ้ ดึก เพือ่
ให้ได้นอนยาวด้วยกันทัง้ คู่ และช่วยลดปญ
ั หาเรือ่ ง
ฟันผุจากคราบน�้ำนมที่ตดิ ฟัน
		1. จัดตารางการกนิ นมให้เหมอื นกนั ทุกวนั
		2. เข้านอนตามเวลาเดิม
		3. กนิ นมมอื้ ก่อนนอนเพื่อลดความหิวกลางดึก
		4. กอด ตบก้นเบาๆ เพื่อให้นอนต่อได้เอง ซึง่
คุณแม่ตอ้ งส�ำรวจว่าลูกไม่เฉอะแฉะจากผ้าอ้อมเต็ม
อุจจาระ ตัวร้อน มไี ข้ หรือยุงกัด
		ช่วงแรกอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะ คุณแม่ตอ้ ง
ใจแข็งไม่ควกั เต้าให้ดดู ท�ำซ�้ำอย่างต่อเนื่อง ลูกจะเรียนรู้
และสามารถนอนเองโดยไม่ตอ้ งตื่นมากนิ นมมอื้ ดึกค่ะ
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5 อาหารเสริม
สมองลูกน้อย

1

โอเมก้า 3

ช่ ว ยเสริ ม สร้ า งการเชื่ อ ม
ต่อของโครงข่ายใยประสาท
ของเซลล์ ส มอง บ� ำ รุ ง
สายตาและระบบประสาทส่ ว นกลาง
พบมากในปลาทะเล ไข่แดง อะโวคาโด้
และธัญพืช เป็นต้น

2

3

ธาตุเหล็ก

ช่วยน�ำออกซิเจนในเลือด
ไปเลีย
้ งสมองและร่างกาย
ให้ท�ำงานได้อย่างเต็มที่
พบในตั บ เนื้ อ สั ต ว์ ผั ก ใบเขี ย ว และ
ธัญพืช เป็นต้น

4

วิตามินบี 12

ช่วยเสริมสร้างการท�ำงาน
ของระบบประสาทและสมอง
มีในอาหารทะเล ตับ ชีส นม
และไข่ เป็นต้น

ไอโอดีน

มี ค ว า ม ส� ำ คั ญ ต ่ อ
การท�ำงานของต่อม
ไทรอยด์ ช่ วยในการ
เจริญเติบโตของเซลล์สมอง และ
ความจ�ำ ไอโอดีนพบได้ในอาหาร
จ� ำ พวกอาหารทะเล ปลาทู และ
นม เป็นต้น
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5

กรดอะมิโนจ�ำเป็น

เป็นหน่วยย่อยของโปรตีน
ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของสาร
สื่อประสาท ช่วยให้สมอง
ท�ำงานได้ดี พบในเนื้อสัตว์ นม ไข่ และ
ธัญพืช เป็นต้น
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นวดผ่อนคลาย

ลูกน้อยสบายตัวอารมณ์ดี (เทคนิคการนวดสัมผัสสามารถท�ำให้ลก
ู น้อย
รูส
้ ก
ึ สบายตัวและผ่อนคลาย)

กระตุน
้ กล้ามเนือ
้

		 การนวดยังเป็นการออกก�ำลังกายที่ลูกได้ขยับข้อต่อ กระตุ้นกล้ามเนื้อและ
พัฒนาการของลูกน้อยไปพร้อมกันด้วยค่ะ

ส่งเสริมพัฒนาการสมอง

		 การนวดก็เป็นวิธก
ี ารกระตุน
้ อย่างหนึง
่ ทีช
่ ว
่ ยส่งเสริมเซลล์สมองให้แตกเครือข่าย

ช่วยพัฒนาอารมณ์และจิตใจ

		 ให้ทารกได้รส
ู้ ก
ึ ผ่อนคลายจากภาวะเครียด ความเจ็บปวด และ
สามารถปรับตัวต่อสิง
่ แวดล้อมใหม่หลังคลอด

คลายการร้องโคลิก

		 มีการสันนิษฐานว่าสาเหตุหนึง
่ ทีท
่ ำ� ให้เด็กร้องโคลิกเกิดจาก
อาการไม่สบาย มีลมในท้อง

ลดภาวะลมในท้องลดอาการท้องผูก

		 ช่ ว ยยื ด กล้ า มเนื้ อ ส่ ว นท้ อ ง ท� ำ ให้ ลู ก น้ อ ยรู ้ สึ ก
ผ่อนคลาย หลับง่าย หลับสบาย หลับลึก
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รักห้ามอุ้ม...

1.อุม
้ เขย่าหรืออุม
้ โยน

		 เพราะจะท�ำให้เลือดออกในสมอง

2.อุม
้ ลูกในท่าทีค
่ อพับ

		 ควรสังเกตลูกตลอดว่าคอพับลงมาจนท�ำให้คางติดหน้าอกหรือ
เปล่า เพราะท�ำให้หายใจไม่สะดวก

3.อุม
้ เข้าเอวเป็นเวลานาน

		 หากอุม
้ ท่าเข้าเอวแบบนีน
้ านๆ เจ้าตัวเล็กมีโอกาสกล้ามเนือ
้ อักเสบ
หรือมีปญ
ั หาขาถ่างจากกระดูกทีบ
่ ด
ิ เบีย
้ ว

4.อุม
้ ลูกนอนจนพ่อแม่หลับ		

		 คุณพ่อคุณแม่บางคนอุม
้ ลูกจนหลับ ท�ำให้ลม
ื ระมัดระวังศีรษะของ
ลูก หากอุม
้ พาดบ่าลูกอาจจะหลับคอพับเป็นอันตรายต่อกล้ามเนือ
้ คอ
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อุปกรณ์ชว
่ ยคุณแม่
● ปทุมแก้ว (Breast Shells)		
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		 พลาสติกชนิดแข็งครอบหัวนม ใช้
ในกรณีทห
ี่ ว
ั นมบอดบุม
๋ จะใส่หลังจาก
การบริหารหัวนมให้ยืดชี้ออกมาก่อน
นวดท�ำวันละ 2-3 ครัง
้ ส่วนใหญ่ทำ� หลัง
อาบน�ำ้ แล้วใส่ปทุมแก้วครอบไว้เพราะมีรใู ห้
หัวนมโผล่ขึ้นข้างใน เมื่อสวมทับด้วยยกทรง
ก็ จ ะท� ำ หน้ า ที่ น วดลานนมให้ นิ่ ม หั ว นมจะยื ด ออกมา
สามารถใช้ได้หากหัวนมแตกมีแผล เพื่อให้หัวนมไม่ไปถู
กับเสือ
้ ยกทรง

หัวนมบอด
ก็ให้นมลูกได้

● อุปกรณ์ดง
ึ หัวนม (Nipple Puller)

		 ลักษณะคล้ายปั๊มนมมือที่มีจุกยางแดงให้
บีบ ให้ดง
ึ หัวนมขึน
้ มา อุปกรณ์นไี้ ม่แนะน�ำให้ใช้
เพราะมีแรงดึงทีแ่ รงเกินไป ถ้าจ�ำเป็นก็ใช้บบ
ี เบาๆ
เท่านัน
้ อยากแนะน�ำให้ใช้เป็นกระบอกฉีดยาขนาด
20 มล. ตัดปลายแทนเพราะแรงดึงจะอ่อนโยน
ตามน�ำ้ หนักทีเ่ ราคุมได้มากกว่า

• นวดบริเวณรอบลานนมเบาๆ หลัง

จากผ่ า นไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์
เพื่อช่วยให้หัวนมโผล่ออกมา
หลังจากคลอดลูกแล้ว ให้ลูกกินนม
ตอนที่เต้านมไม่คัดตึงมากเพราะลานนม
จะนิ่มอยู่ ลูกจะดูดได้ถ้าเราช่วยประคอง
เต้านมให้ดี
ใช้อปุ กรณ์ดงึ หัวนม คุณแม่ลองนวด
ลานนมโดยการใช้ปลายนิ้วกดเบาๆ ตาม
รอยขอบลานนมแล้วคลึงหัวนมสักครูก่ อ่ น
ให้ลกู กนิ อาจใช้อปุ กรณ์ดงึ หัวนมมาช่วย
ก็ได้แต่อย่ารุนแรงจนเป็นแผล

•

● แผ่นครอบหัวนม (Nipple Shield)

		 อุปกรณ์นม
ี้ ข
ี อ
้ เสียหรือข้อควรระวังหลายอย่างเพราะ
ลูกอาจติดดูดจากแผ่นครอบ ท�ำให้น้�ำนมอาจลดลง
เพราะการกระตุน
้ น้อยกว่า มีโอกาสหัวนมเปือ
่ ยเป็น
เชื้ อ ราได้ ม ากกว่ า ถ้ า ล้ า งไม่ สะอาด ซึ่ ง ลู ก
อาจมีอาการท้องร่วงจากสิง
่ สกปรกนัน
้ ได้
จึงต้องท�ำความสะอาดก่อนและหลังอย่างดี

•
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เคล็ดลับ

คุณแม่นักปัม
๊

ข้อมูลโดย : มีนะ สพสมัย พยาบาลผดุงครรภ์และผู้เชี่ยวชาญเรื่องการให้นมแม่

● เครือ
่ งปัม
๊ นมมีคณ
ุ ภาพ จะช่วยลดเวลาและการใช้แรงบีบ

● ปัม
๊ นมให้ไวทีส
่ ด
ุ ปัม
๊ ได้ทน
ั ทีหลังคลอด เพือ
่ ให้นำ�้ นมยิง
่ เพิม
่ ปริมาณขึน
้
● มีวน
ิ ย
ั ถ้าเป็นไปได้ควรปัม
๊ 8-10 ครัง
้ ใน 1 วัน หรือเท่ากับจ�ำนวนลูกดูด
● เวลาทองคือตอนเช้า เพราะเป็นช่วงทีร
่ า่ งกายผลิตน�ำ้ นมได้มาก

(ช่วงตี 3-5 โมงเช้า)

● หากเริม
่ ปัม
๊ แต่นำ�้ นมไม่มา อย่าเพิง
่ ล้มเลิก ให้ปม
๊ั ไปอย่างต่อเนือ
่ งจนครบ

15 นาที และเมือ
่ ครบ 3 เดือน สามารถปัม
๊ นมเพิม
่ ได้ครัง
้ ละ 20-30 นาที

● ปัม
๊ ให้เกลีย
้ งเต้า ลดอาการเต้านมคัด และกระตุน
้ การสร้างน�ำ้ นมใหม่

● ปรึกษาศูนย์นมแม่ใน รพ.ใกล้บา
้ น หากมีปญ
ั หาการปัม
๊ นม เช่น หัวนม

แตก คัด เจ็บ

● งดเครียด คุณแม่ควรผ่อนคลาย พักผ่อน ดื่มน�้ำ และกินอาหารให้

ครบ 5 หมู่
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Checklist
ลูกป่วย?

 ไม่่ค่อ่ ยเล่่น นอนอย่่างเดีียว ไม่่สนใจสิ่่�งรอบตััว
 ไม่่ ย อมกิิ น

ไม่่ ว่่ า จะนมหรืื อ อาหารเสริิ ม ...

 ปากและแก้้มแดงจากเดิิม อาจจะเกิิดจากพิิษไข้้
หรือผิวหนังอักเสบ

 ตััวเย็็น ปลายมืือปลายเท้้าเขีียวคล้ำำ�� และซึึม
 เสีียงลมหายใจ สัังเกตดููว่่าลููกหายใจลำำ�บาก
มีเสียงดังหรือหายใจถีม
่ าก อาจมีปญ
ั หาหายใจ

แหวะออกมาหรือถ่าย อาจจะเกิดความผิดปกติ

ไม่ ส ะดวกหรื อ มี สิ่ ง ติ ด ขวางทางเดิ น หายใจ

เกีย
่ วกับทางเดินอาหาร

รีบเช็กคอและจมูกของลูก หากไม่พบสิง
่ ผิดปกติ

 ดูู ด นมเปลี่่�ยนไป ดูู ด น้้ อ ยลง ดูู ด นานกว่่ า
ปกติ หรือดูดแล้วมีอาการหอบ

 งอแง ร้้องกวน ร้้องบ่่อย
 ไม่่ ขัั บ ถ่่ า ย มีี อ าการท้้ อ งอืื ด บวม ถ้้ าลูู ก เคย
ถ่ายทุกวัน 2-3 วันไม่ถา่ ย ไม่ผายลมเลย กับมีแต่
ท้องอืดบวม ดูไม่สบายตัว หรืออาเจียน

 มีี เ สมหะสีี เ ขีี ย วหรืื อ เหลืื อ ง

เสมหะมีี สีี ข าวขุ่่�น

แสดงว่าติดเชือ
้ ไวรัส
ุ หภููมิิ 37.5-38.4 องศาเซลเซีียส
 ตััวร้้อนมีีไข้้ อุณ
ซึ่งลูกมักจะซึมลงและไม่คอ
่ ยกินอาหาร
ข้อมูลโดย : พญ. ดวงรัตน์ วังเกล็ดแก้ว
กุมารแพทย์ โรงพยาบาลสมิตเิ วช ศรีนครินทร์
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เบบี้ 0-1 ปี

วัยแห่งการนอน

เบบีส้ ามารถฝึกให้นอนเป็นเวลาได้ เริ่มตงั้ แต่
ช่วงอายุ 6-8 สัปดาห์แรกเลยนะคะ
1.นอน และตืน
่ เวลาเดิมๆ สังเกตว่าถ้าเริ่ม
ง่วง เช่น ขยี้ตา งอแง ฉวยโอกาสกล่อมนอนเลยค่ะ
2.ปิดไฟแยกเวลากลางวันกลางคืน

เด็กแรกเกิดยังแยกเวลาไม่ได้ สร้างสภาพแวดล้อม
ด้วยความมืดและความเงียบนะคะ
3.กล่อมต่อไม่รอให้ตน
ื่ หากลูกผวา หรือ
ร้องไห้ตื่น ให้ตบก้นเบาๆ กอด แต่ไม่อุ้มออกจาก
ที่นอน เพื่อฝึกให้ลูกนอนต่อโดยไม่ต้องตื่นขึ้นมา
4.Calm Down ก่อนนอน อ่านนิทาน
ฟังเพลง ร้องเพลง ท�ำกิจกรรมเบาๆ ก่อนนอนเพื่อ
ให้ลูกสงบ
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5.ออกก� ำ ลั ง กาย ออกแรงระหว่ า งวั น

กระตุน้ ให้ลกู เล่น เพื่อให้ลกู รูส้ กึ เหนอื่ ยและนอนหลับ
สนิทในช่วงกลางคืน
6.ไม่ให้ดูดนมจนหลับ ให้ลูกกินนมให้อิ่ม
ก่อนแล้วหลับค่ะ อย่าปล่อยให้ดูดนมจนหลับเพราะ
จะท�ำให้ฟันผุ
4 อุปสรรคต่อการนอน
1.นอนยาวกลางวัน ตื่นมาเล่นกลางคืน ลองปรับปรุงบรรยากาศในการนอน
ให้เงียบสงบ
2.ปัญหาตื่นบ่อยกลางดึก แก้ที่สาเหตุ เช่น ไม่สบายตัว เป็นหวัด เป็นไข้
หิวนม ท้องอืด หรือชื้นแฉะ
3. ไม่มีท่าทีง่วงแม้ถึงเวลานอน ไม่ควรรีบพาลูกเข้านอนเร็วเกินไปเวลา
เข้านอนที่เหมาะสมคือตั้งแต่ 1-2 ทุ่มเป็นต้นไป
4.ง่วงแต่ก็ไม่ยอมนอน ลดสิ่งเร้า สิ่งกระตุ้น จัดสภาพแวดล้อมใหม่และ
ปรับตารางนอนและตื่นให้เป็นเวลาประจ�ำ

ตารางวัคซีนปี 61
ลูกต้องฉีดอะไรบ้าง
เช็กด่วน!!
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วัคซีนจ�ำเป็น
ของลูกน้อย

ชนิดวัคซีน

ช่วงวัย

แรกเกิด-1 เดือน

อายุ 2-4-6 เดือน
วัคซีนจ�ำเป็น

วัคซีนเสริม

อายุ 9-12 เดือน
วัคซีนจ�ำเป็น

วัคซีนเสริม
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วัคซีนจ�ำเป็นและวัคซีนเสริมของลูกน้อย
ค�ำแนะน�ำหลังฉีดวัคซีน

วัคซีนบีซจ
ี ี (BCG)

-

วัคซีนตับอักเสบบี (HBV vaccine)

1 เข็มในกรณีแม่เป็นไวรัสตับอักเสบบี แนะน�ำให้ฉด
ี เข็มที่ 2
ตอนอายุ 1 เดือน (ปกติฉด
ี ตอนอายุ 2 เดือน)

วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน
ตับอักเสบบี (DTP-HB, Tritanrix-HB)

ฉีดแล้วอาจมีไข้ได้ภายใน 48 ชัว
่ โมงหลังฉีดยา

วัคซีนโปลิโอแบบหยอด (OPV)

-

วัคซีนฮิบ (Hib) ป้องกันโรคเยือ
่ หุม
้ สมอง
อักเสบ โรคไซนัสและหลอดลม

ส่วนใหญ่อยูใ่ นวัคซีนรวมกับ คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนตับอักเสบบี และโปลิโอทีต
่ อ
้ งรับอยูแ่ ล้ว

วัคซีนนิวโมคอคคัส (PCV) หรือวัคซีน
ไอพีดี (IPD)

ช่วยป้องกันโรคปอดบวมและเยือ
่ หุม
้ สมองอักเสบ

วัคซีนโรตา (Rota) เป็นวัคซีนแบบหยอด

ช่วยป้องกันโรคท้องเสียจากไวรัสโรตา

วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม (MMR)

เข็มที่ 1 อาจมีไข้หลังฉีดวัคซีนประมาณ 1 สัปดาห์
และเป็นไข้นาน 1-2 วัน

วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (JEV) แบบเดิม

ฉีดทัง
้ หมด 3 เข็ม โดย 2 เข็มแรก ฉีดห่างกัน 1-4 สัปดาห์
และฉีดกระตุน
้ เข็มที่ 3 หลังจากเข็มที่ 2 นาน 1 ปี

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Vaxigrip, Influvac,
Fluquadri)

ถ้าได้รบ
ั ครัง
้ แรกต้องฉีด 2 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย
4 สัปดาห์ สามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ 75-90%

วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (JEV) แบบใหม่

ฉีดแล้วมีภม
ู ค
ิ ม
ุ้ กันขึน
้ สูงและอยูไ่ ด้นานกว่า โดยฉีดเพียง
2 เข็ม ห่างกัน 1 ปี
ข้อมูลจาก : สมาคมโรคติดเชือ
้ ในเด็กแห่งประเทศไทย

ยาสามัญ

ส�ำคัญประจ�ำบ้าน

1. ยาลดไข้ส�ำหรับเด็ก
2. ยาลดน�้ำมูก ยาแก้แพ้ ยาแก้ไอ
3. ยาแก้ท้องอืดส�ำหรับเด็ก
4. ผงเกลือแร่ส�ำหรับเด็ก
5. น�้ำเกลือส�ำหรับล้างแผล
6. ยาใส่แผลสด แผลไฟไหม้ และน�้ำร้อนลวก
7. ยาทาบรรเทาอาการจากแมลงสัตว์กัดต่อย
รูก
้ อ
่ นเลือกยาลดไข้ให้เจ้าตัวเล็ก
ยาลดไข้ส�ำหรับเด็กควรเป็นตัวยาพาราเซตามอล ใช้ในปริมาณที่เหมาะสม
● ไม่ควรมียาที่ลูกแพ้ในตูเ้ พื่อป้องกันการหยิบผิด
● ตูย
้ าหรือกล่องยาเด็ก ควรแยกกับของผูใ้ หญ่เพื่อป้องกันการหยิบน�ำมา
		 ใช้งานผิด
●
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แค่ “อ่านนิทาน”

ก็สร้างทักษะสมอง EF

		Working Memory = จ�ำเพื่อใช้งาน จดจ�ำ

แยกแยะเสียงหรือภาพที่แตกต่างได้
		Shift & Cognitive Flexibility = ยืดหยุน่
ความคิด ก�ำหนดการออกเสียง เห็นความสัมพันธ์ของ
แบบเสียงที่แตกต่างและเลือกใช้เสียงเอง
		Focus/Attention = จดจ่อใส่ใจ มีสมาธิกบั
เสียงที่ได้ยิน

อ่านแบบไหนดี
● นั่งบนตัก จับมือลูกชี้ไปตามรูปภาพ ท�ำให้ลูกเกิดการจดจ�ำ
ภาพเชื่อมโยงกับค�ำศัพท์
● ขณะพลิกหนังสือไปมา รูปและเสียงที่เปลี่ยนไป เรื่องราวที่
เปลี่ยนไป จะช่วยให้เด็กๆ สามารถที่จะปรับโฟกัสไปเรื่องอื่นได้
● สร้าง Attachment เกิดความรัก ความอบอุน
่ สร้างความไว้ใจ
ซึ่งกันและกัน ช่วยให้ลูกมีอารมณ์ที่มั่นคง

		พัฒนาภาษา

		ลูกได้รู้จักภาษาและจดจ�ำค�ำศัพท์ใหม่ๆ และ
พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กจากการที่หยิบ จับ สัมผัส
หนังสือ ซึ่งเป็นการท�ำงานประสานกันของมือและ
สายตาที่จะกระตุ้นให้สมองมีการท�ำงานที่ดี
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รูจ
้ ก
ั

ทักษะสมอง EF
ให้มากขึน
้

ตูว
้ างของ :

ควรหาอุปกรณ์ยึดติดกับก�ำแพงให้มั่นคง ไม่ล้มง่าย

ห้องน�ำ 
้ อ่างน�ำ 
้ :

ปิดประตูให้สนิท
ป้องกันเด็กจมน�้ำ

เตียงนอน :
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ต้องท�ำราวกันตก ไม่ปล่อยให้ลูกนอน
คนเดียวเพื่อป้องกันการปีนเตียงจนตกลงมา

10 จุดเสี่ยงในบ้าน
ต้องป้องกัน

ขวดสารเคมีตา่ งๆ :

เก็บในที่มิดชิด ไม่เปิดหรือหยิบได้ง่าย
ลิน
้ ชัก :

ปิดล็อกให้สนิท ไม่ให้ลูกเปิดเองได้
ปลัก
๊ ไฟ :

มุมโต๊ะ :

หาที่ครอบปลั๊กหรือติดตั้ง
ให้สูงพ้นจากมือเด็กเล็ก

หาที่ครอบกันเด็กชนกระแทก
โซฟา :

ไม่วางใกล้หน้าต่าง ป้องกันเด็กปีนขึ้น
พืน
้ บ้าน :

เก็บกวาดอยู่เสมอ ป้องกันลูก
หยิบของชิ้นเล็กๆ เข้าปาก
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เลือกของเล่น
ไม่ใช่แค่เล่นๆ

แรกเกิด-3 เดือน :
● ของเล่นสีสันสดใสและคว้า
		 จับได้ ของเล่นที่สามารถติด		
		 บริเวณเตียงหรือเปลได้
● มีเสียงดนตรีหรือเสียงกรุ๊งกริ๊ง
		ช่วยเสริมพัฒนาการทางสายตา
		 และการได้ยิน

7-9 เดือน :
● บล๊อกอันเล็กๆ ทรงสี่เหลี่ยม หนังสือที่มีภาพสวยงามสดใส
● หนังสือผ้าที่แต่ละหน้ามีพื้นผิวต่างๆ ให้ลูกจับสัมผัส

บันได :

กั้นทางขึ้นลงบันไดไว้

4-6 เดือน :
● ของเล่นกระตุ้นการเคลื่อนไหวร่างกายได้
		 มากขึ้น เน้นของเล่นที่คว้าจับถนัดขึ้น ขณะ
		ที่ฟันเริ่มขึ้น และมองเห็นชัดขึ้น เลือก
		ของเล่นที่เหมาะกับพัฒนาการ เช่น ยางกัด
		รถลาก

10  เดือน-1 ปี :
		● ของเล่นที่เหมาะกับวัยนี้ คือของเล่น
			ที่มีล้อ จะสร้างแรงจูงใจให้ลกู เคลื่อน		
			ตัวไปจับไปเข็น
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ลูกนอนดึก
เสี่ยงเตี้ย

เด็กจ�ำเป็นต้องใช้โกรทฮอร์โมน (Growth
Hormone/GH) เป็นส่วนส�ำคัญในการเจริญเติบโต
ของเด็ก โดยเฉพาะการเพิ่มความสูง ซึง่ ฮอร์โมน
ชนิดนี้ ผลิตในเวลาที่ลกู นอนหลับนัน่ เอง
โกรทฮอร์โมนมีบทบาทมากในการให้ลกู เติบโต
สูงตามวยั ไม่แคระแกร็น ช่วยให้เนอื้ เยอื่ ต่างๆ ใน
ร่างกายแข็งแรง สร้างภูมิต้านทาน และพัฒนา
สมองจิตใจ ให้มคี วามจ�ำดีด้วย การปล่อยให้ลกู อด
นอนเท่ากับลดโอกาสในการเจริญเติบโตเต็มที่ เด็ก
ที่อดนอนจะมแี นวโน้มที่จะตัวเตี้ยกว่าเด็กที่ไม่ได้
อดนอนบ่อย
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ท�ำอย่างไรไม่ให้ลก
ู ตัวเตีย
้
●  นอนหลับให้เป็นเวลา นอนเร็ว และนอนให้หลับสนิท
● ตรวจเช็กสุขภาพ วัดส่วนสูง ชั่งน�้ำหนก
ั เป็นประจ�ำทุกเดือน
หากอายุ 1 ปีครึง่ ส่วนสูงต�่ำกว่าเกณฑ์ ควรปรึกษาแพทย์

เข้าใจ

	พื้นฐานของเด็ก โดยทั่วไปแล้วเราจะแบ่ง
ออกได้เป็น 3 กลุ่มคือ
แม้ลก
ู เป็นเด็กเลี้ยงยาก?
1. เด็กเลี้ยงง่าย 
พื้นฐานทางอารมณ์ที่ติดตัวเด็กทารกมา
2. เด็กเลี้ยงยาก
นัน้ มีผลมาจากกรรมพันธุแ์ ละสภาพแวดล้อม
3. เด็กที่ตอ้ งใช้เวลาปรับตวั
ขณะทีอ่ ยูใ่ นครรภ์ ท�ำให้เจ้าตัวเล็กของเราเมือ่
เด็กกลุม่ ทารกทั้งหมดที่ท�ำการวจิ ยั มาทั่วโลก
คลอดออกมาแสดงพฤติกรรมหรือมีพนื้ อารมณ์ พบว่า 65% จะมีลักษณะแสดงออกแบบเดียวคอื
ทีแ่ ตกต่างกันออกไป  แต่ทงั้ นีถ้ า้ คุณพ่อคุณแม่ ไม่เลี้ยงง่าย ก็เลี้ยงยาก ไม่กต็ อ้ งใช้เวลาปรับตัว
เข้าใจและปรับวิธีการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม  แล้วก็อกี 35% รวมปะปนๆ กนั ระหว่าง 3 แบบนี้
ลูกเราก็จะไม่ใช่เด็กทีเ่ ลี้ยงยากอีกต่อไป
บางครั้งก็ดเู ลี้ยงง่าย บางครั้งก็ตอ้ งใช้เวลาในบาง
เข้าใจลูก ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าลักษณะ สถานการณ์ ในบางครั้งก็ดเู ลี้ยงยาก ซึง่ ใน 65%
พื้นฐานทางอารมณ์ หรือ Temperament ปรากฏ จะมี 40% เป็นเด็กเลี้ยงง่าย 10% เป็นเด็กเลี้ยง
ได้ในวัยทารกตั้งแต่แรกเกิด เป็นแนวโน้มที่เด็ก ยาก และ 15% เป็นเด็กต้องใช้เวลาปรับตัว นั่น
จะแสดงออก ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมหรือ แสดงว่าโดยส่วนใหญ่แล้วทารกจะแสดงออกใน
ต่อคนที่เข้ามาเร้า ซึ่งจะมีรูปแบบซ�้ำๆ แล้วจาก ลักษณะที่เป็นเด็กเลี้ยงง่าย
งานวิจัยสิ่งเหล่านี้จะติดตัวไปจนโต คุณพ่อคุณ
แม่อาจต้องมีความไวในการสังเกตว่าลูกเรามี
สถานการณ์เล็กๆ
พื้นฐานอารมณ์แบบไหน โดยสังเกตจากการ
สอนลูกยับยัง
้ ชัง
่ ใจ
แสดงออกของเด็ก เช่น การกิน การนอน การ
แสดงออกทางอารมณ์
ข้อมูลโดย : พญ. ดวงรัตน์ วังเกล็ดแก้ว กุมารแพทย์ โรงพยาบาลสมิตเิ วช ศรีนครินทร์
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กระตุ้นพัฒนาการลูก 0-1 ปี :
เล่นง่ายๆ ให้ประโยชน์กับลูกน้อย

6-7 เดือน

1 เดือน

• จ้้องมองหน้้าลููกใกล้้ๆ และจัับอุ้้�มเปลี่่�ยนท่่าบ้้าง
จากนั้้�นส่่งเสีียงเรีียก ลููบศีีรษะเบาๆ
		 • ใช้้กระดาษสีีขาว-ดำำ�-แดงยื่่�นให้้มองในระยะ 1 ฟุุตห
รืือใช้้โมบายแขวนให้้ลูก
ู มองเล่่น

• จัับลููกนั่่�งตััก พิิงหลัังกัับอกแม่่ ใช้้ลููกบอลกลมๆ แบบมีีเสีียง
หรือใช้ตก
ุ๊ ตาเป็นสือ
่ กลิง
้ ไปมา เพือ
่ กระตุน
้ ให้อยากไล่จบ
ั ออกก�ำลังกาย
และเคลือ
่ นไหวมากขึน
้
• จัับลููกนั่่�งตัักอ่่านนิิทาน หาหนัังสืือนิิทานภาพฝึึกลููกน้้อยนั่่�ง
สร้้างพื้่่��นฐานรัักการอ่่าน และฝึึกการใช้้สายตา

8-9 เดือน

2-3 เดือน

• เรีียกชื่่�อลููกบ่่อยๆ เพื่่�อให้้จดจำำ�ว่่าตนเองชื่่�ออะไร
และสอนออกเสีียงง่่ายๆ เช่่น อา อูู อีี ปาปา มามา
• กระตุ้้�นให้้ลูก
ู เคลื่่�อนไหวร่่างกาย หยิิบของเล่่น
ที่่�ลููกชอบโยนไปข้้างหน้้า กระตุ้้�นการเคลื่่�อนไหวและพัั
ฒนากล้้ามเนื้้�อมััดเล็็ก มััดใหญ่่

• จัั บ ข้้ อ มืื อ ดึึ ง ใ ห้้ ลุุ ก นั่่� ง
ชวนให้้มองผ่่านกระจก ให้้นอนหงาย
กระตุ้้�นให้้ยกศีีรษะขึ้้�นเพื่่�อพััฒนากล้้า
มเนื้้�อคอและหลััง
• ใช้้โมบายหรืือของเล่่นสีีสัน
ั สดใส
ห ล อ ก ล่่ อ ใ ห้้ ลูู ก เ อื้้� อ ม มืื อ ค ว้้ า
กระตุ้้�นกล้้ามเนื้้�อมืือและแขนได้้ดีี

10-11 เดือน

• ฝึึ ก หยิิ บ จัั บ กระตุ้้�นกล้้ า มเนื้้�อมืื อ แข็็ ง แรง
หาขนมหรือผลไม้ชน
ิ้ เล็กๆ ให้ลก
ู หยิบจับกินเอง
• ตั้้�งไข่่ล้ม
้ ต้้มไข่่กิน
ิ ชวนลููกยืืน กระตุ้้�นให้้เกาะยืืน

4-5 เดือน

• หาของเล่่ น เขย่่ า มีี เ สีี ย ง หรืื อ คุุ ณแม่่ ส่่งเสีี ย งให้้ ลููก
เลียนแบบ เพือ
่ กระตุน
้ ให้เด็กหัวเราะและเคลือ
่ นไหว
• ถืือของเล่่นไว้้ข้้างหน้้าเพื่่�อกระตุ้้�นการใช้้กล้้ามเนื้้�อ
มัดเล็ก และมัดใหญ่ ถ้าเด็กนอนคว�ำ่ ให้วางของเล่นไว้ใกล้ๆ
เพือ
่ ให้เขายันตัวขึน
้ ไปหา
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12 เดือน

• ชวนลููกเล่่นบััตรภาพ สามารถเลืือกหมวดได้้ตามต้้องการ เช่่น
สััตว์์ ผััก ผลไม้้ หรืือของเล่่น
• ฝึึกลููกทำำ�กิิจวััตรประจำำ�วััน พร้้อมอธิิบายบอกว่่า กำำ�ลัังทำำ�อะไร
เพื่่�อให้้ลูก
ู เรีียนรู้้�

ดูแลสะดือ
ให้เบบี้

		ปกติ แ ล้ ว สะดื อ จะแห้ ง และหลุ ด ไปเอง
ภายใน 10 วันหลังคลอด ระหว่างนี้ต้องดูแล
ระวังอย่าให้โดนน�้ำ
• ล้้างมืือให้้สะอาด ก่่อนทำำ�ความสะอาดสะดืือ
• สวมเสื้้�อผ้้าหลวม อากาศถ่่ายเท จะทำำ�ให้้ตอ
สายสะดือแห้งเร็ว
• ใส่่ ผ้้า อ้้ อ มให้้ อ ยู่่�ต่ำำ�
� กว่่าตอสายสะดืือ เพื่่�อ
ป้้องกัันการระคายเคืือง
• ไม่่ปิด
ิ ด้้วยผ้้าก๊๊อซหรืือผ้้า ปล่่อยให้้แห้้งเอง

• ใช้้ สำ�ลีีชุ
ำ ุบแอลกอฮอล์์เช็็ดที่่�สะดืือออกแรง
ทำำ�ความสะอาดได้้ลูกู ไม่่เจ็็บเพราะบริิเวณนั้้น� ไม่่มีี
ความรู้้�สึกึ แต่่ที่ร้่� อ้ งไห้้เพราะตกใจ หากสะดืือลููกเกิิด
อัักเสบ บวมแดง และมีีน้ำำ�� เหลืืองไหล ควรรีีบพา
ไปพบแพทย์์
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ร้องกลั้น
อันตราย

		 พบบ่อยในลูกวัย  8 เดือน-2 ปี โดยจะหยุด
หายใจไปชั่วขณะ (ไม่เกิน 1 นาที) อาจท�ำให้เกิด
อาการปากเขียว ตัวเขียว  และหมดสติไปสักพัก
กอดสัมผัสเพื่อปลอบโยน จะท�ำให้ลูกรู้สึก
เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ถูกขัดใจ อาการร้อง อบอุ่นใจและช่วยบรรเทาความเจ็บปวด
กลัน้ ไม่สง่ ผลกระทบกับสุขภาพของลูก ยกเว้นเด็ก
เบยี่ งเบนความสนใจของลูก แทนการห้ามหรือ
ที่เป็นโรคหัวใจ ซึ่งสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องท�ำเมื่อ ขัดใจลูกตรงๆ อย่างเด็ดขาด
ลูกร้องกลั้นคือ แม่ต้องตั้งสติและท�ำใจให้สงบ 
ห้ามเขย่าเพื่อให้ลูกฟื้น อาจท�ำให้ลูกเจ็บ
เพราะอาการนี้ไม่ได้ท�ำอันตรายกับลูกมาก อย่า
พ่อแม่ควรอุม้ กอดเด็กไว้หรือให้นอนราบ เพื่อ
กังวลแต่ต้องรับมือ
ป้องกันการล้มศีรษะฟาดพื้น

		•
		•
		•
		•
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ปราบไข้

เจ้าตัวน้อย

		 ● สวมเสื้อผ้าที่บาง เพื่อระบายความร้อน และให้
			 ห่มผ้าบางๆ
		 ● พักผ่อนอย่างเพียงพอ
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		 ● เช็ดตัวเมื่อลูกมีไข้สูง เพื่อช่วยลดอุณหภูมิ
			 ความร้อนในร่างกาย
		 ● กินอาหารเหลวหรืออาหารอ่อนๆ เช่น น�ำ้ ผลไม้
		 ● สังเกตอาการขาดน�ำ้ เช่น อาเจียน หรือท้องร่วง
			 ซึ่งเป็นอาการร่วมในระหว่างเป็นไข้ ควรกิน
			 เกลือแร่สำ� หรับเด็ก
		 ● สังเกตผื่นผิวหนัง หากมีผื่นขึ้น ควรปรึกษา
			 คุณหมอทันที
		 ● หากมีไข้สง
ู เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให้กน
ิ ยา
			 ลดไข้สำ� หรับเด็ก
		 ● เลือกยาน�ำ้ ชนิดแขวนตะกอน เพราะเป็นชนิดที่
			 สามารถปรุงแต่งกลิน
่ และรสชาติทเี่ หมาะกับเด็ก
			 และออกฤทธิไ์ ด้ดก
ี ว่าเนือ
่ งจากตัวยาไม่ละลาย
			 ไปกับน�ำ้ ทีเ่ ป็นส่วนผสม
		 ● หลีกเลีย
่ งยาแอสไพริน เพราะมีความเสีย
่ งในการ
			 เกิดภาวะ Reye’s Syndrome ซึง
่ ท�ำให้เกิดภาวะ
			 สมองบวมและตับถูกท�ำลายได้
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พัฒนาการลูก
ล่าช้าหรือไม่

คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ ส ามารถสั ง เกตผ่ า นการ
แสดงออกของเด็กใน 4 ด้านหลักของพัฒนาการ 
ได้แก่ การเคลื่อนไหว  การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
ภาษา และทักษะทางสังคม
การจะบอกว่าลูกพัฒนาการล่าช้ามักจะเป็นการ
เปรียบเทียบกับเด็กปกติส่วนใหญ่ ซึ่งมีเกณฑ์ว่า
เด็กแต่ละช่วงวัยท�ำอะไรได้บ้าง แต่การจะบอกว่า
พัฒนาการล่าช้าหรือไม่ ต้องดูความคืบหน้าของ
พัฒนาการด้วย โดยทั่วไปเรามกั ใช้เวลาประมาณ 2-4
สัปดาห์เป็นเกณฑ์อา้ งองิ ความคบื หน้าของพัฒนาการ
แต่หลังจากนนั้ อกี 1 สัปดาห์สามารถชันคอได้ดี
ก็ยงั พอรับได้ครับว่าทันเด็กคนอนื่ แต่หากถึงอายุ 3
เดือนแล้วยังชันคอไม่ได้แม้จะได้รับการกระตุ้นหรือ
ส่งเสริมอย่างเหมาะสมแล้ว ตรงนี้จะเห็นได้ว่าล่าช้า
กว่าเด็กส่วนใหญ่ไปมาก น่าจะต้องพาลูกไปพบกุมารแพทย์เพื่อประเมนิ
นอกจากดูพัฒนาการแต่ละด้านเปรียบเทียบ
เกณฑ์ของเด็กส่วนใหญ่แล้ว เรายังต้องดูพัฒนาการ
บางด้านควบคู่กันไปด้วยเพื่อประเมินว่าเขามีความ
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ผิดปกติหรือไม่ เช่น เด็กในช่วงวัยเตาะแตะอายุ
ระหว่าง 1-2 ปี ซึง่ มแี นวโน้มว่าจะมีพัฒนาการด้าน
ภาษาร่วมกับพัฒนาการด้านสังคมล่าช้า ก็น่าจะ
เป็นปัญหามากกว่าเด็กวัยเดียวกันที่มีพัฒนาการ
ด้านภาษาล่าช้าเพียงอย่างเดียว เพราะในกลุ่มที่
มีพัฒนาการล่าช้าทั้งด้านภาษาและสังคมในเวลา
เดียวกันส�ำหรับช่วงวัยนี้มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นกลุ่ม
โรคออทิสซึ่ ม ได้ ม ากกว่ า ปกติ การสังเกตว่ า ลู ก มี
พัฒนาการปกติหรือไม่ ควรสังเกตเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ของเด็กส่วนใหญ่ และเปรียบเทียบความเร็วช้า
ของตัวเขาเองในแต่ละด้าน ร่วมกบั สังเกตพัฒนาการ
ด้านอื่นควบคูไ่ ปด้วย
ข้อมูลโดย : รศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์
กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรม
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โคลิก

แม่ยังไหว

		● อุม
้ ลูกเดิน พร้อมกับลูบหลังลูกเบาๆ เพือ
่ ปลอบโยน

		 ● ห่อตัวลูกด้วยผ้า ท�ำให้ลก
ู รูส
้ ก
ึ อบอุน
่ ปลอดภัยเหมือน
			 อยูใ่ นท้องแม่
		 ● วางลูกนอนหงาย แล้วจับเข่าลูกงอจนสุด เพือ
่ ไล่ลม
			 และขับแก๊สในท้อง
		 ● ไร้เสียงรบกวน เด็กบางต้องการความเงียบสงบ
			 ควรพาไปอยู่ในห้องที่ไร้เสียงรบกวน เพื่อให้ลูกรู้สึก
			 ผ่อนคลาย
		 ● เปิดเพลงทีม
่ จ
ี ง
ั หวะช้าๆ ฟังสบายๆ อาจจะเป็นเพลง
			 ทีล
่ ก
ู ฟังบ่อยๆ ก็ชว่ ยให้ลก
ู รูส
้ ก
ึ ผ่อนคลายได้มากขึน
้

		 โคลิกพบได้บ่อยในเด็กเล็กในช่วงอายุน้อยกว่า 3 เดือน
สาเหตุยง
ั ไม่ทราบแน่ชด
ั
		• ร้้ อ ง เ สีี ย ง ดัั ง จ น ห น้้ า ดำำ� ห น้้ า แ ด ง
มีีอาการเกร็็งและบิิดของแขนและขา
		 • ร้้ อ งในช่่ ว งเวลาเดิิ ม โดยเฉพาะช่่ ว งเย็็ น กลางคืื น
หรืือกลางดึึก ติิดต่่อกััน 3-4 ชั่่�วโมงทุุกวัันตลอด 3 เดืือน หา
กลููกน้้อยมีีอาการมากจนรบกวนสุุขภาพ ควรพาพบคุุณหมอ
แต่่โดยทั่่�วไปหลัังจาก 3-5 เดืือนไปแล้้วอาการโคลิิกจะหายได้้เอง
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0-1 เดืือน

Checklist
เช็กให้รู้พัฒนาการ ลูก 0-1 ปี

ร่่างกาย
 ศีีรษะไม่่เล็็กเกิินไป ขนาดศีีรษะใหญ่่ ดููผิิดรููป
			 เมื่่�อเทีียบกัับสััดส่่วนร่่างกาย
	น้ำำ��หนัักไม่่น้้อยกว่่า 2 กิิโลกรััม และเพิ่่�มขึ้้�น
			 เรื่่�อยๆ เมื่่�อได้้รัับนม
 ถ่่ายอุุจจาระภายใน 24 ชั่่�วโมงหลัังคลอด
 หายใจได้้ดีี ไม่่มีีไอ หรืือตััวเขีียว ไม่่ชัักตััวเกร็็ง
	ปััสสาวะหรืืออุุจจาระวัันละ 5-10 ครั้้�ง
 ผิิวสีีชมพููแดง ไม่่เหลืือง ดููดนมได้้ดีี
อารมณ์์และสัังคม
 ตอบสนองเมื่่�อได้้ยิินเสีียงแม่่พููดด้้วย
 สงบเมื่่�อแม่่อุ้้�มกอด และหลัับง่่ายเมื่่�อได้้ดื่่�มนมแม่่
 นอนหลัับพัักผ่่อนเกืือบทั้้�งวัันหรืืออย่่างน้้อย
			 17-18 ชั่่�วโมง
 งอแง ร้้องไห้้ หวาดกลััว เมื่่�ออยู่่�ในที่่�เสีียงดััง
การเรีียนรู้้�
 สนใจมองหน้้าแม่่ หรืือบุุคคลอื่่�นที่่�อยู่่�ใกล้้
 มองตามเมื่่�อเห็็ น ได้้ ยิิ น เสีี ย งหรืื อ เห็็ น วัั ต ถุุ
			 เคลื่่�อนไหวในระยะใกล้้
 หากสััดส่่วนของทัักษะที่่�ทํําได้้มากกว่่า 50			 60 % ของแต่่ละด้้าน ก็็ถือ
ื ได้้ว่า่ ลููกมีีพัฒ
ั นาการ
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			ที่่�ดีีไม่่น้้อย

2-4 เดืือน

ร่่างกาย
 เริ่่�มยกศีีรษะได้้เองประมาณ 45-90 องศา
			 ในท่่านอนคว่ำำ�� และชัันคอได้้เป็็นพัักๆ
	อุ้้�มยืืน หรืือนอนแล้้วเหยีียดแข้้งขาได้้ กำำ�มืือ
			 คว้้าของ
จัับหรืือสััมผััสใบหน้้า ร่่างกายตััวเอง
 บางคนเริ่่�มพลิิ กคว่ำำ��หงายได้้ และนั่่�งพิิ งได้้
อารมณ์์และสัังคม
ตอบสนองต่่อสิ่่�งเร้้าจะหัันมองและนั่่�งฟััง
 เมื่่�อเห็็นแม่่ รู้้�ว่่าแม่่มาใกล้้ อ้้อนให้้อุ้้�ม โดยการ
			 ขยัับตััว หรืือส่่งเสีียงให้้รู้้�
 ชอบให้้ ค นเล่่ น ด้้ ว ย คุุ ย ด้้ ว ย และสนใจของ
			มีีสีสั
ี ัน
การเรีียนรู้้�
	หัันหาเสีียงทัันทีีที่่�ได้้ยิิน
 เริ่่�มจดจำำ�ใบหน้้า ลัักษณะท่่าทางคนใกล้้ชิดิ ได้้
 แสดงความเบื่่�อ หรืื อ งอแง เมื่่�อต้้ อ งการ
			 ให้้เปลี่่�ยนกิิจกรรมที่่�ทำำ�อยู่่�

4-6 เดืือน

ร่่างกาย
 เมื่่�อจัั บ ในท่่ า คว่ำำ��ยกศีี ร ษะขึ้้�นและเริ่่�มยัั น ตัั ว
			 เหยีียดแขนขาตรงได้้
 เริ่่�มพลิิกคว่ำำ�� พลิิกหงาย หรืือกลิ้้�งตััวไปมาได้้
หากจัับนั่่�ง จะเริ่่�มนั่่�งได้้อย่่างมั่่�นคงขึ้้�น
 เขย่่าและย้้ายของที่่�ถืือจากมืือหนึ่่�งไปอีีกมืือได้้
อารมณ์์และสัังคม
 พยายามพลิิกคว่ำำ��หงาย แต่่ทำำ�ได้้ช้้า
 ไม่่พอใจ เมื่่�อคว้้าสิ่่�งของที่่�ต้้องการไม่่ได้้
	ส่่งเสีียงดัังขึ้้�น เมื่่�อรู้้�สึึกโกรธ หรืือหงุุดหงิิด
 แสดงความดีีใจ เมื่่�อพ่่อแม่่กอดอุ้้�ม หรืือเล่่นด้้วย
การเรีียนรู้้�
 เริ่่�มจดจำำ�ชื่่�อตนเอง ชื่่�อคนคุ้้�นเคยและแยกแยะ
			 คนแปลกหน้้าได้้ ชื่่�อคุุณพ่่อคุุณแม่่
 จดจำำ�คำำ�ศััพท์์ไว้้ในคลัังสมอง คำำ�ที่่�ได้้ยินิ บ่่อยๆ
	นำำ�ของเข้้าปากเพื่่�อสำำ�รวจ 		

 เข้้าใจกิิจวััตรประจำำ�วัันได้้มากขึ้้�น รู้้�เวลาตื่่�นนอน
			 กิินนม และเล่่น

 เริ่่�มเปรีียบเทีียบของ 2 อย่่างที่่�อยู่่�ใกล้้กัันหรืือ
			 เหมืือนกััน แตกต่่างกััน

6-8 เดืือน

10-12 เดืือน

ร่่างกาย
 เริ่่�มคลานได้้แล้้ว และเอี้้�ยวตััวได้้
	ยัันตััวขึ้้�นจากท่่านอนเป็็นท่่านั่่�งหรืือท่่าคลานได้้
	กิินอาหารเหลวจากช้้อนและเริ่่�มหยิิบของเข้้า
			 ปากได้้เอง
 บางคนเริ่่�มนั่่�งได้้เอง
 หยิิบสิ่่�งของปา และถืือของมืือเดีียวได้้
อารมณ์์และสัังคม
 สนุุกกัับการเล่่นจ๊๊ะเอ๋๋
	ส่่งเสีียงตะโกนเมื่่�อต้้องการความสนใจ
	ติิดแม่่ กลััวการแยกจากกััน กลััวคนแปลกหน้้า
	ร้้องไห้้หรืือโวยวายเมื่่�ออยู่่�คนเดีียว
 หงุุดหงิิดง่่าย เมื่่�อฟัันขึ้้�น
การเรีียนรู้้�
 สนใจหยิิ บ ของมาวางซ้้ อ นต่่ อ กัั น หรืื อ เล่่ น
			 บล็็อกไม้้ได้้
 สนใจกระจกเงา และยิ้้�มเมื่่�อเห็็นตััวเอง
 สนใจฟัังเมื่่�อมีีคนอ่่านนิิทานให้้ฟััง

ร่่างกาย
	ยัันตััวเองลุุกขึ้้�นยืืนได้้ บางคนเริ่่�มเต้้นได้้
 เมื่่�อยืืนแล้้วก้้มลงหยิิบของจากพื้้�นได้้
	จัับดิินสอ หรืือสีีแท่่งโตๆ ขีีดไปมาได้้
 ถอดกางเกง ดึึงถุุงเท้้า หรืือถอดหมวกได้้
 แสดงออกว่่ า ถนัั ด มืื อ ข้้ า งไหนและใช้้ ข้้ า งนั้้�น
			 หยิิบจัับของ
อารมณ์์และสัังคม
 แสดงอารมณ์์ชััดเจน โกรธ ดีีใจ กลััว
	รู้้�จัักรััก ผููกพัันกัับพ่่อแม่่ และคนใกล้้ชิดิ มากขึ้้�น
	ดีีใจเมื่่�อเจอหน้้าพ่่อแม่่ หลัังจากแยกจากกััน
 สนใจเสีียงเพลง และชอบฟัังเพลง
การเรีียนรู้้�
 สนใจเล่่นเกมประเภทเชื่่�อมโยงกััน เช่่น ต่่อภาพ
			จิ๊๊�กซอว์์ ต่่อบล็็อก			

8-10 เดืือน

ร่่างกาย
 คลานคล่่องแคล่่ว และคลานขึ้้�นบัันไดได้้
 ปรบมืือได้้ และนำำ�ของมาตีีให้้เกิิดเสีียงได้้
 บางคนเริ่่�มนั่่�งได้้เอง ลุุกยืืนและเกาะยืืนได้้
 หยิิบบล็็อกมาต่่อกัันได้้
อารมณ์์และสัังคม
	ร้้ อ งไห้้ เ มื่่�อเจอคนแปลกหน้้ า หรืื อ ร้้ อ งตาม
			 เด็็กคนอื่่�น
 สนุุกกัับการเล่่นกัับกระจกมากขึ้้�น ยิ้้�มหััวเราะ
			กัับตััวเองในกระจกได้้นานขึ้้�น
 สนใจเล่่นกิิจกรรมที่่�แปลกใหม่่มากขึ้้�น และเล่่น
			กัับคนอื่่�นมากขึ้้�น
 อารมณ์์ร่่วมเริ่่�มชััดเจน
การเรีียนรู้้�
	จำำ�เกมที่่�เคยเล่่นได้้ และเรีียกร้้องเล่่นอีีก
 สนใจนำำ�ของมาเขย่่า เงี่่�ยหููฟััง และสัังเกตว่่า
			 เกิิดอะไรขึ้้�น
ั หา เช่่น นำำ�ของซ่่อนแล้้วหาให้้เจอ
 เริ่่�มรู้้�จัักแก้้ปัญ
 สนใจอวััยวะของตนเอง

เช็กความมหัศจรรย์
ของลูกขวบปีแรก
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59

เวลานอนของหนู
0-1 ปี

เวลานอนกลางวัน

เวลานอนกลางคืน

จ�ำนวนชัว
่ โมงรวม

วัย 0-1 เดือน

9-11 ชัว
่ โมง

8-9 ชัว
่ โมง

18-20 ชัว
่ โมง

วัย 1-2 เดือน

7-9 ชัว
่ โมง

8-9 ชัว
่ โมง

15-18 ชัว
่ โมง

วัย 2-3 เดือน

6-7 ชัว
่ โมง

9-10 ชัว
่ โมง

14-16 ชัว
่ โมง

วัย 3 เดือนขึน
้ ไป

5 ชัว
่ โมง

10 ชัว
่ โมง

15 ชัว
่ โมง

วัย 4-6 เดือน

ส่วนใหญ่ใช้เวลานอนกลางวัน 5 ชัว
่ โมง และ 10 ชัว
่ โมงในตอนกลางคืน ตืน
่ น้อยลงในตอนกลางคืน
เด็กบางคนสามารถเริม
่ นอนยาวได้

วัย 7-9 เดือน

เริม
่ นอนกลางวันน้อยลง นอนกลางคืนยาวขึน
้ รวมกันแล้วใน 1 วัน จะนอนประมาณ 14 ชัว
่ โมง นอนยาวได้
มากขึน
้ บางคนตืน
่ ขึน
้ มาเพียง 1 ครัง
้

วัย 10-12 เดือน

นอนกลางวันน้อยลง และนอนยาวมากขึน
้ ช่วงกลางคืน

1 ปีขน
ึ้ ไป

นอนกลางวันเพียง 2-3 ชัว
่ โมง แต่จะนอนกลางคืน 10-11 ชัว
่ โมง โดยรวมแล้ว 1 วันควรนอนอย่างน้อย
13-15 ชัว
่ โมง

60

Checklist

ลูกเสีย
่ งแพ้อาหารหรือไม่

สังเกตอาการแพ้อาหาร อาการแพ้เกิดขึ้นได้
หลายทาง ได้แก่

		 ผิิวหนััง เช่่น มีีผื่่�นคััน ผิิวแห้้ง สาก หากมีีผื่่�นคััน

				 ควรล้างหรือเช็ดให้สะอาดแห้งอยู่เสมอ
		 ระบบทางเดิินอาหาร ท้้องอืืด ท้้องเสีีย อาเจีียน
				 ถ่ายเหลว ถ่ายบ่อย ถ่ายปนเลือด หากถ่าย
				 บ่อย อาเจียนบ่อย ให้ดื่มน�ำ้ หรือดื่มเกลือแร่
				 ส�ำหรับเด็ก
		 ระบบทางเดิินหายใจ เสีียงดัังครืืดคราด หายใจ
				 ไม่สะดวก อาการเรือ
้ รังไม่หาย ถ้ารุนแรงอาจ
				 เป็นหอบหืด หากอาการเหมือนเป็นหวัด ควร
				 ดูดน�้ำมูกออกหรือล้างด้วยน�้ำเกลือ
ป้องกันลูกน้อยแพ้อาหาร
		 เริ่่�มกิินอาหารทีีละน้้อย ทีีละอย่่าง
		 หลีี ก เลี่่�ยงอาหารเสี่่�ยงแพ้้ ได้้ แ ก่่ อาหารทะเล
				 ถัว
่ ลิสง ของหมักดอง ไข่ขาว และผลิตภัณฑ์จาก
				 อาหารแปรรูปต่างๆ ฯลฯ

48 Rakluke Bookazine

61

สีอจจ
ุ าระลูก
บอกสุขภาพ

สีเขียวเข้ม สีด�ำ สีเขียวปนเหลือง สีเหลืองมัสตาร์ด
เรียกว่า ขี้เทา
(เขียวมากกว่า) อมสีส้ม เกิดจากการ
ในช่วง 1-3 วัน
จะเกิดหลังถ่าย ดื่มนมส่วนหน้ามากกว่า
แรกเกิด ป้องกัน
ขี้เทา ผสมขี้เทา
นมส่วนหลัง
อาการตัวเหลืองได้
เล็กน้อย
ดื่มไม่หมดเต้า

สีเขียวเหมือนผัก
มักเกิดเมื่อได้รับ
นมผสม หรือแม่
รับประทาน
ผักใบเขียวมาก

สีเหลืองปนเขียว สีเหลืองฟักทอง
(เหลืองมากกว่า) ลักษณะเหลว
อาจบ่งบอกถึง เนียน นุ่ม เป็นอึ
ความเป็นกรด
ที่กินนมแม่
ในท้องลูกน้อย
เป็นส่วนใหญ่

สีด�ำ
สีแดงสด
สีขาวซีด
เมอื่ พ้นช่วงขี้เทาแล้ว อาจเกิดจากท้อง ในช่วง 3 เดือนแรก
อาจมีปญ
ั หาในระบบ ผูก เป็นแผลฉีก อาจบอกถึงความ
ทางเดินอาหาร เช่น ขาดบริเวณรูทวาร ผิดปกติในท่อน�้ำดี
เลือดออก
หนัก หรือแผล ควรให้แพทย์วนิ จิ ฉัย
ในล�ำไส้

62

ฝึกลูกนั่งคาร์ซีต
อย่างปลอดภัย

เลือกซือ
้ คาร์ซต
ี

1. เลือกพอดีกบ
ั น�ำ้ หนักตัว และส่วนสูงของลูก เพือ
่ ให้
ลูกนัง
่ สบาย และทีส
่ ายรัดจะได้อยูใ่ นต�ำแหน่งทีถ
่ ก
ู ต้อง
ไม่รด
ั คอลูกให้อด
ึ อัด หรือถูกดึงรัง
้ ตอนเกิดอุบต
ั เิ หตุ และ
ไม่หลวมเกินไป จนเด็กหลุดออกจากคาร์ซต
ี ไปกับกระแทก
กับส่วนต่างๆ ของรถ หรือหลุดออกนอกตัวรถ
2. เลือกที่ติดตั้งง่าย มีมาตรวัดช่วยให้การติดตั้ง
ถูกต้อง ควรเลือกคาร์ซต
ี ทีม
่ อ
ี ป
ุ กรณ์สำ� หรับยึดคาร์ซต
ี
เข้ากับเบาะรถยนต์ทไี่ ด้มาตรฐาน สามารถติดได้สะดวก
รวดเร็วและมีความปลอดภัยสูงสุด
3.เลือกทีร่ าคาเหมาะสม หากคุณแม่เลือกซือ
้ คาร์ซต
ี
ทีเ่ หมาะสมกับลูก มัน
่ ใจได้วา่ ปลอดภัยเมือ
่ ใช้งานจริง มี
การรับรองคุณภาพเชือ
่ ถือได้ เรือ
่ งราคาอาจไม่ตอ
้ งแพง
เพียงแต่คำ� นึงถึงคุณภาพและความเหมาะสมกับการใช้
งานก็เพียงพอ
4.เลือกทีน
่ ำ�้ หนักเบา หากจ�ำเป็นต้องน�ำคาร์ซีตเข้า
ออกรถบ่อยๆ คุณพ่อคุณแม่ควรเลือกที่มีน�้ำหนักเบา
เคลือ
่ นย้ายสะดวก หรือรุน
่ ทีส
่ ามารถปรับเอนนอนได้กจ
็ ะ
ช่วยให้เจ้าตัวน้อยนอนหลับสบายระหว่างเดินทาง

ประเภทของคาร์ซต
ี
• Infant Carrier Seats
		 ส�ำหรับเด็กแรกเกิดไปจนถึง
อายุ 6 เดือน ซึง
่ มีนำ้� หนักตัวอยูใ่ น
เกณฑ์ 9.09 กิโลกรัม และความสูง
ประมาณ 26 นิว
้ ซึง
่ บางยีห
่ อ
้ จะเป็น
ลักษณะคล้ายเปลหิว
้ แบบ Built-in
รวมกับชุดรถเข็น

• Rear-Facing Infant Seats
and Convertible Seats
		 คือ คาร์ซต
ี แบบนัง
่ หันหน้าไป
ด้านหลังรถ และแบบปรับเอนไปกับ
ที่ นั่ ง เหมาะส� ำ หรั บ เด็ ก แรกเกิ ด
จนถึงอายุประมาณ 12 เดือน และ
เด็ ก ที่ น�้ ำ หนั ก ตั ว ไม่ เ กิ น 10 กก.
คาร์ซต
ี ชนิดนีจ
้ ะปกป้องหัวของเด็ก
ล�ำคอ และกระดูกสันหลังได้ดีที่สุด
เมือ
่ เกิดอุบต
ั เิ หตุ

เมือ
่ ไหร่ทค
ี่ วรเลิกใช้ car seat
● เมื่อลูกสูงพอที่จะนงั่ ห้อยขา แล้วขายาวถึงพื้นพอดี และโตพอ
ที่จะนั่งตัวตรงได้แล้ว
● เข็มขัดนิรภัยสามารถรัดตรงส่วนกระดูกเชิงกรานของลูกได้พอดี
ไม่ใช่รัดอยู่ตรงหน้าท้อง
● เมื่อคาดเข็มขัดนิรภัยที่ส่วนบ่า จะต้องพาดมาตรงส่วนหน้าอก
ไม่ใช่ผ่านมาตรงแขน หรือคอของลูก
● เมื่อลูกอายุ 8 ปีหรือสูงเกิน 150 ซม. และสามารถรัดเข็มขัด
นิรภัยได้ถูกต้องแล้ว

• Forward-facing child seats
		คือ คาร์ซต
ี แบบทีน
่ ง
ั่ หันไปทางหน้ารถ
เหมาะกั บ เด็ ก ที่ มี อ ายุ ม ากกว่ า 1 ปี แ ละ
มีนำ�้ หนักตัวเกิน 9 กก.

• Special Seat
		เป็นเบาะพิเศษส�ำหรับเด็กแรกเกิด
มีขนาดเล็กกว่าปกติ ตัวเบาะจะมีรป
ู ทรง
เป็นสี่เหลี่ยมคล้ายกับเปล รูปแบบการ
ติดตัง
้ คือต้องวางในแนวราบกับพืน
้ เบาะ
และหันหัวเด็กไปทางฝัง
่ ซ้ายหรือขวาของ
ตัวรถ (ไม่ใช่ดา้ นหน้าหรือหลังเหมือนกับ
Infant Carrier Seats)

• Booster
		หรือเบาะนัง
่ เสริม มีทง
ั้ รูปแบบทีเ่ ป็น
เบาะทั้งอัน มีทั้งที่รองและพนักพิงหลัง
ซึง
่ เรียกว่า High Back Booster หรือเป็น
แค่เบาะรองนัง
่ อย่างเดียว ซึง
่ เบาะประเภท
นีเ้ ป็นเบาะนัง
่ นิรภัยก่อนทีเ่ ด็กจะสูงพอที่
จะคาดเข็มขัดได้ตามต�ำแหน่งทีถ
่ ก
ู ต้อง
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แค่เล่น “จ๊ะเอ๋”

ก็ฝึกทักษะรอบด้าน

		ท�ำไมต้องจ๊ะเอ๋?  เพราะการรับรขู้ องเด็กวัย
ทารก แค่พอ่ แม่ปดห
ิ น้าลูกจะเข้าใจทันทีวา่ พ่อ
แม่หายไปแล้ว พอเปิดหน้ามาเขาจะสงสัยว่า
พ่อแม่มาได้อย่างไร ตรงนีเ้ ป็นพืน้ ฐานเป็นบันได
ขัน้ แรกในการเรียนรู้ สมองจะทํางานประสาน
กันหมด
● ปลูกฝังให้รู้จักคิดแก้ปัญหา สมมติคุณแม่
เอาผ้าบังหน้าไว้ เขาก็เรียนรู้ที่จะเอาผ้าออกก็จะ
เจอหน้าแม่ มือและสมองทํางานประสานกัน
● ฝึกให้รจ
ู้ กั อดทนรอคอย เริ่มจากช่วงเวลาที่
แม่ปิดหน้า ลูกต้องรอว่าเมื่อไรแม่จะเปิดหรือโผล่
หน้ามาจะ๊ เอ๋ เมอื่ โตขึน้ ก็สามารถอดทนรอคอยกบั
เรื่องอื่นๆ ในชีวิตได้
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เรียนรู้และจดจ�ำ ระหว่างเล่น ลูกจะจดจ�ำว่า
พ่อแม่ปิดหน้าแล้วเปิดตอนไหน หรือโผล่หน้ามา
ด้านไหน สามารถพัฒนาเป็นทักษะความจ�ำเพื่อ
การเรียนรู้ในเรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ดี
● สร้างความผูกพัน การเล่นจะ
๊ เอ๋ เป็นช่วงเวลา
ที่พ่อแม่และเจ้าตัวเล็กได้ใกล้ชิดและสื่อสารกนั มาก
ทั้งการสื่อสารทางสายตา ใบหน้า รอยยิ้ม ท�ำให้
เกิดความผูกพันที่แน่นแฟ้น และสร้างความมั่นคง
ทางจิตใจให้ลูกน้อยไปจนโต
●

ดูแลฟันตัง
้ แต่ซแี่ รก

		ดูแลเหงือกก่อนฟันซี่แรกจะมาเพื่อ
สร้างความคุ้นเคย หลังกินนมแม่เสร็จ
ให้จบล
ั กู นอนแล้วเงยหน้าขึน้ ใช้ผา้ ก๊อซ
พันกับนิ้วแล้วชุบน�้ำต้มสุกอุน่ ๆ เช็ดเหงือก
ลิน้ เพดานปาก ให้ทั่วทกุ ซอกทุกมุม
วิธก
ี ารเลือกแปรงสีฟน
ั และยาสีฟน
ั ส�ำหรับเด็ก
●   พาลูกไปเลือกแปรงสีฟันด้วยตัวเอง เพื่อกระตุ้นให้อยาก
แปรงฟัน
●  เลือกให้เหมาะกับแต่ละวัย
● เลือกยาสีฟันสูตรปราศจากฟลูออไรด์ โดยยาสีฟันที่ไม่
มีฟลูออไรด์บางชนิดจะทดแทนด้วยแคลเซียม และฟอสเฟต
ที่ช่วยป้องกันฟันผุอย่างได้ผลเช่นเดียวกันค่ะ
● เลือกยาสีฟั น ที่มี ไซลิทอล หรือสารให้ ค วามหวานจาก
ธรรมชาติคุณภาพสูงที่ไม่ก่อให้เกิดฟันผุแทนแซ็กคาริน ไม่ควร
เลือกยาสีฟันที่มีสารโซเดียม ลอรีล ซัลเฟต หรือ SLS เพื่อความ
ปลอดภัยของลูกน้อย
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ฟันบน

ฟันล่าง
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1

5 วิธี

สร้างทักษะสมอง EF

		กินดี = สมองดี
		 ●  ดืม
่ นมแม่อย่างเดียว 6 เดือน และครบ 5 หมูเ่ มือ
่ โตขึน
้
		 ●   สัมผัสและสัมพันธ์ระหว่างกินนม อุ้มลูกแนบชิดตัว
		 สบตา พูดคุย กล่อมด้วยน�ำ้ เสียงทีอ
่ อ
่ นโยน ลูกจะรูส
้ ก
ึ
มั่นคงปลอดภัย ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาทักษะสมอง
EF ทีด
่ เี มือ
่ โตขึน
้
●   ฝึกลูกรอคอยระหว่างกิน เมื่อถึงวัยอาหารเสริม กลืน
อาหารจากช้อน ร่วมกินอาหารกับลูก ฝึกให้รู้จักรอคอยบ้าง
ระหว่างการกิน เพือ
่ ฝึกการยับยัง
้ ชัง
่ ใจ
●  ฝึกลูกให้หยิบอาหารใส่ปากเอง ดืม
่ น�ำ้ จากถ้วย ยังเป็นจุด
เริม
่ ต้นให้เขาได้รจ
ู้ ก
ั ทักษะการช่วยเหลือตัวเอง

2

เล่น = เรียนรู้

			 ●  ใช้ใบหน้าเล่นกับลูก พูดคุยหยอกล้อและเล่นกับลูกโดย
			 ให้มองตามหน้าพ่อแม่ กระตุน
้ การใช้สายตารูจ
้ ก
ั แยกแยะสี
			 ●   ให้ลูกได้เล่นคนเดียวบ้าง ให้ลูกพลิกตัวคว�่ำ-หงาย
ในสภาพแวดล้อมทีป
่ ลอดภัย หรือใช้ของเล่นชิน
้ ใหญ่ ล่อให้ลก
ู ขยับ
คว้า ให้ได้ใช้มอ
ื คว้าหยิบจับ
●  ฝึกเล่นแก้ปญ
ั หา ฝึกให้ลก
ู เล่นนิว
้ มือ เช่น จับปูดำ� แมงมุมลาย
●  เลือกเล่นเอง จัดวางของเล่นให้เป็นหมวดหมู่ เพือ
่ ให้ลก
ู ได้ฝก
ึ
หยิบและฝึกการเก็บของเล่นเอง

3

กอดสร้างรักและผูกพัน

			 ●   อุม
้ -กอดสร้าง attachment หมัน
่ อุม
้ กอด สัมผัสลูก
			 อย่างอ่อนโยน หรือสบตาระหว่างให้นม เพราะสมองลูก
			 จะรับรู้ข้อมูลที่คุ้นเคย จนเกิดการเรียนรู้อารมณ์ต่างๆ
ผ่านความใกล้ชด
ิ และการตอบสนองจากแม่
●   ตอบสนองลูกไว ตอบสนองต่อท่าทางที่แสดงถึงความ
ต้องการของลูก จะช่วยให้เด็กมีฐานความมัน
่ คงในจิตใจ
●   สังเกตพฤติกรรมลูก สังเกตเพื่อต่อยอดและส่งเสริมให้
เหมาะสม

อยากให้ลก
ู เก่งภาษา

เลือกโรงเรียนแบบไหนดี

Baby Sign ส่งเสริมทักษะสมอง EF

		 การสอน Baby Sign ให้ลก
ู ช่วยให้สามารถสือ
่ สารกับ
ลูกได้มากกว่าการที่ลูกแสดงออกเพียงแค่ร้องไห้ หรือแสดง
อารมณ์เกรีย
้ วกราด ซึง
่ ไม่ได้มส
ี ว
่ นให้ลก
ู มีทก
ั ษะการพูดทีเ่ ร็ว
หรือช้า หรือมีคำ� ศัพท์มากไปกว่ากลุม
่ เด็กทีไ่ ม่ได้เรียนรู้ Baby
Sigh แต่มป
ี ระโยชน์อก
ี หลายด้าน
		 Working Memory (ความจ�ำเพือ
่ น�ำไปใช้งาน) Shift/
Cognitive Flexibility (การสับเปลีย
่ นความคิด)  Inhibitory

4

นอนเพียงพอ

			 ●   นอนเพี ย งพอตามวั ย ตั้ ง แต่ 4-12 เดื อ น ควร
			 เริ่ ม ฝึ ก ให้ ลู ก งดนมมื้ อ ดึ ก เพื่ อ ให้ น อนตอนกลางคื น
			 ได้นานขึน
้
● จัดทีน
่ อนของลูกให้เป็นสัดส่วน ห้องนอนควรมีอากาศถ่ายเท
สะดวก สร้างบรรยากาศให้มืด เงียบสงบ เพราะการนอนหลับ
สนิทตลอดคืน กระตุน
้ การสร้างฮอร์โมนทีช
่ ว
่ ยในการเจริญเติบโต
(Growth Hormone)
●   หลับลึก กระตุ้นทักษะสมอง EF ร่างกายจะสร้างฮอร์โมน
เพือ
่ กระตุน
้ ส่วนต่างๆ ของสมองในการเรียนรู้ และการจดจ�ำ

5

เล่าสนุกกระตุน
้ ทักษะสมอง EF

			 ●  ใช้เสียงสูงเสียงต�ำ่ วัย 0-3 เดือน ยิม
้ พูดคุย ท่องกลอน
			 อ่านนิทานด้วยการพูดคุยช้าๆ ชัดๆ ใช้เสียงสูงเสียงต�ำ่
			 มีจง
ั หวะหยุดให้ลก
ู ยิม
้ หรือส่งเสียงตอบ
●  ชวนเล่าชวนคุยถึงสิง
่ รอบตัว เพือ
่ ให้รจ
ู้ ก
ั ค�ำศัพท์จากสิง
่ รอบ
ตัว 4-12 เดือนเป็นช่วงทีส
่ มองเด็กสามารถเรียนรูไ้ ด้หลายภาษา
●  เล่านิทาน สร้างทักษะสมอง EF กระตุน
้ พัฒนาการด้านภาษา
การได้ยิน ลูกจะได้รู้จักภาษาและจดจ�ำค�ำศัพท์ใหม่ๆ จับมือลูกชี้
ไปตามรูปภาพฝึกความเชือ
่ มโยงกับภาพและเสียงทีไ่ ด้ยน
ิ

Control (การยัง
้ คิดไตร่ตรอง) ทักษะเหล่านีเ้ ป็นพืน
้ ฐานของ
การพัฒนาการการควบคุมอารมณ์ เมือ
่ กระบวนการเหล่านีถ
้ ก
ู
ใช้บอ
่ ยๆ ก็จะเป็นรากฐานให้กบ
ั ทักษะด้านอืน
่ ๆ
		 มีงานวิจย
ั พบว่า Baby Sign ช่วยให้เด็กเป็นคนทีม
่ ก
ี ารคิด
วางแผน แก้ไขปัญหา มีใจจดจ่อ และเรียนรูส
้ ง
ิ่ ใหม่ๆ ได้ดี ซึง
่ การ
ท�ำ Baby Sign สามารถท�ำไปเรือ
่ ยๆ ได้ เพราะเมือ
่ ลูกโตขึน
้ และ
พูดสือ
่ สารได้มากขึน
้ ก็จะใช้ภาษาท่าทางลดน้อยลงไปเองค่ะ
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Let's Go Toddler
(1-3 Years)
3 ปีแรกของชีวต
ิ เป็นช่วงเวลาส�ำคัญทีจ
่ ะปลูก
ฝ ั ง ร า ก ฐ า น ที่ แ ข็ ง แ ร ง ใ ห ้ ลู ก ใ น ทุ ก ด ้ า น
คุ ณ พ ่ อ คุ ณ แ ม ่ จ ะ ต ้ อ ง เ ฝ ้ า ติ ด ต า ม แ ล ะ เ ช็ ก
พัฒนาการของลูกน้อยว่าเป็นไปตามวัยหรือไม่
หากมีความผิดปกติ ก็จะสามารถรับมือกับอาการ
ผิดปกติต่างๆ ได้อย่างเท่าทัน
สิ่งส�ำคัญที่ไม่ควรมองข้าม คือ การกระตุ้น
ส่งเสริม และช่วยฝึกฝนพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย
ของลูกอย่างถูกต้องเหมาะสม ผ่านการสอนลูก
ด้ ว ยวิ นั ย เชิ ง บวก (Positive Discipline) และ
ทักษะสมอง EF - Executive Functions เรื่อง
ส�ำคัญและควรเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ในช่วง 3 ขวบปี
แรก เพื่ อ ให้ ลู ก เติ บ โตเป็ น เด็ ก ที่ มี พั ฒ นาการ
สมวัย รวมไปถึงเป็นคนทีส
่ ามารถคิดวิเคราะห์เป็น
แก้ ป ั ญ หาต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ และเป็ น คนที่
ประสบความส�ำเร็จในชีวิตในแบบของตัวเองได้
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ประโยชน์ดๆ
ี

เมื่อปล่อยลูกเล่นคนเดียว

เล่นคนเดียวดียง
ั ไง

•กระตุ้นการใช้จินตนาการ ฝึกความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
•ได้โอกาสในการค้นหาตัวเอง และแสดงออกถึง
ความเป็นตัวของตัวเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
•มีความมัน่ ใจจากการแก้ไขปัญหา และคิดกฎ
กติกาในการเล่นเอง
•รูจ้ กั วิธหี าความสุขด้วยตวั เอง โดยไม่ตอ้ งพึง่ พา
คนอนื่ อยูตล
่ อดเวลา

		การเล่นคนเดียว (Solitary Play) เป็นพัฒนาการ
ที่เกิดมาก่อนที่ลูกน้อยจะพัฒนาไปเล่นกับคนอื่น
ต่อไป  อย่าปิดกั้น แต่คุณพ่อคุณแม่ต้องค�ำนึงถึง
สถานการณ์ที่เหมาะสมและความปลอดภัยของ
เจ้าตัวเล็กด้วย  การมีทักษะการเล่นที่ดีจะเป็น
ประโยชน์ในการเชือ่ มโยงการเรียนรูข้ องลูก
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เทคนิคช่วยลูกเล่นคนเดียว
		● ขอพืน้ ทีเ่ ล็กๆ จัดมุมเล็กๆ เป็นพื้นที่ส่วนตัวให้ลกู ช่วงแรกอาจ
จะยังนงั่ อยูก่ บั ลูกบ้าง จากนนั้ ก็นงั่ อยูใ่ กล้ๆ เพื่อให้รสู้ กึ อบอุน่ และมนั่ ใจใน
การเล่นคนเดียวมากขึน้ เมื่อลูกเริ่มชินจึงค่อยๆ ถอยห่างออกมาเพื่อให้เล่น
ตามล�ำพังได้
		● ของเล่นเหมาะสม ควรเป็นของเล่นที่กระตุ้นการใช้ความคิด
สร้างสรรค์และไม่มีรูปแบบการเล่นที่ตายตัว เพื่อลูกจะได้มอี ิสระทางความ
คิด นั่งเล่นได้นาน และเล่นได้บ่อยๆ เช่น บล็อกไม้ ตัวต่อ กระดาษ สี
ดินน�้ำมัน หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบการเล่นสมมติต่างๆ โดยอาจรวบรวม
ของไว้ในกล่องเล็กๆ เพื่อให้ลกู ได้ลองเล่น หยบิ จบั ผสมกนั ไปมาได้งา่ ยขึน้
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วัยซน

สารอาหารห้ามขาด
✔ ผักทุกมือ
้

		ผักให้วิตามนิ และเกลือแร่
บ�ำรุงร่างกาย ระบบประสาท
ให้ความชุม่ ชื้นแก่รา่ งกาย

✔ ไขมันจ�ำเป็น

		 ไขมั น ที่ได้ จ ากน�้ำมั น
ต่างๆ โดยเฉพาะปลาทะเล
มีส่ ว นช่ ว ยสร้ า งและขยาย
เซลล์สมอง เพื่อให้เจ้าตัวน้อย
พร้อมเรียนรูใ้ นทุกช่วงวยั
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✔ แป้งและข้าว

		 ไม่ต�่ำกว่า 1 ทัพพีต่อวนั
เพราะมีคาร์โบไฮเดรต ให้
พลังงาน กินได้ทั้งข้าวและ
เส้นต่างๆ
✔ ไม่ขาดโปรตีน

		ช่วยเสริมสร้างการเจริญ
เติบโต ดื่มนมวั น ละ 2-3
กล่อง รวมถึงเต้าหูหรื
้ อไข่
✔ ผลไม้ทก
ุ วัน

		 เพื่อช่วยระบบขับถ่าย มี
วิตามนิ และเกลือแร่ เพื่อเสริม
สร้างให้รา่ งกายต้านทานโรค
ได้ดี

5 วิธี

พิชิตปัญหาลูกกินยาก

1. ท�ำอาหารให้หลากหลาย ทั้งรสชาติ

สีสัน และการตกแต่งจาน

2. กิ น อย่ า งเดี ย ว ห้ า มเล่ น ของเล่ น

ดูโทรทัศน์ เล่นแท็บเล็ต เพราะสิ่งเหล่านจี้ ะเบน
ความสนใจการกนิ
3. งดขนมก่ อ นถึ ง มื้ อ อาหาร 1–2
ชั่วโมง ห้ามกนิ ขนมและของว่าง
4. กินเอง กินตรงเวลา กนิ เอง ครบ 30
นาทีเก็บ ไม่ให้กนิ ขนมหรือของว่างก่อนถึงมอื้ ต่อไป
5. กินอาหารทดแทนทีข
่ าด เติมสาร
อาหารทดแทน เช่น กนิ ไข่แทนเนอื้ ข้าวบางมอื้
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5 ยาอันตราย

ทีค
่ ณ
ุ แม่ไม่ควรซือ
้ ให้ลก
ู เอง

		 1. ยากลุม
่ ซัลฟา-เป็นยาต้านมาลาเรีย สังเกตหากลูกมี
โรคประจ�ำตัวจะท�ำให้เกิดโรคโลหิตจางตามมา

		2.ยากลุม
่ เตตร้าไซคลิน หรือยาคลอแรมเฟนิคอล- เป็นยาฆ่าเชือ้ เช่น ด็อกซีไซคลิน ห้ามใช้กบั เด็กอายุตำ�่ กว่า
8 ปี เพราะยากลุม
่ นีอ
้ าจมีผลท�ำให้สข
ี องฟันมีสด
ี ำ� อย่างถาวร และจะ
ท�ำให้กระดูกหยุดการเจริญเติบโต

		 3.ยากลุม
่ แอสไพริน-เป็นยาบรรเทาอาการปวด ห้าม
ใช้กับเด็กอายุต�่ำกว่า 8 ปี และส�ำหรับเด็กที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่
หรืออีสก
ุ อีใส ควรระวังในการใช้ยาแอสไพริน เนือ
่ งจากอาจท�ำให้เกิด
รายส์ ซินโดรม (Reye’s syndrome) ซึง
่ อาจเป็นอันตรายถึงชีวต
ิ
		 4.ยากลุ ่ ม โลเพอราไมด์ - เป็ น ยาบรรเทาอาการ
ท้องเสีย ห้ามใช้กับเด็กอายุต�่ำกว่า 12 ปี และผู้สูงอายุ เพราะยา
กลุ่มโลเพอราไมด์ อาจส่งผลข้างเคียง ท�ำให้ปากแห้ง อาเจียน
ปวดท้อง และท้องผูก
		 5.ยากลุ่มเดกซ์โทรเมทอร์แฟน-เป็นยาบรรเทา
อาการไอ ห้ามใช้ในเด็กอายุตำ�่ กว่า 2 ปี เพราะยาบรรเทาอาการไอ
กลุม
่ นี้ อาจส่งผลข้างเคียงกับระบบการหายใจได้
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Effect

Sleepless

Note : เมือ
่ ลูกต้องกินยา
1. บันทึกยาที่ลูกเคยแพ้ เพราะเมื่อใช้ซ�้ำอาการแพ้อาจรุนแรงกว่าเดิม
2.	ห้ามใช้ยาส�ำหรับผู้ใหญ่กับเด็ก เพราะเด็กภูมิคุ้มกันไม่เท่ากับผู้ใหญ่
		 อาจจะได้รับผลกระทบข้างเคียงจากการได้รับยาเกินขนาด
3.	สังเกตวันผลิตและวันหมดอายุ นอกจากฤทธิ์ยาในการรักษาจะเสื่อม
		ลงแล้ว ตัวยาที่กินเข้าไปยังเป็นพิษกับร่างกายอีกด้วย

ลูกน้อยอายุ 1-3 ปี ควรนอน 11-14 ชั่วโมงต่อวัน แต่
หากนอนน้อยจะส่งผลต่อพัฒนาการและสุขภาพ
		● ส่งผลต่อระบบภูมคิ ม้ ุ กัน ท�ำให้ประสิทธิภาพลดลง
		● เสี่ยงเกิดโรค หัวใจ โรคไต และความดัน เพราะร่างกาย
ไม่ได้ซอ่ มแซมส่วนต่างๆ อาจน�ำไปสูความเสี่ยงของการเกิดโรค
่
หัวใจและโรคไต ความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวานเมอื่ โตขึน้
		● เสี่ยงโรคอ้วน การนอนหลับจะช่วยให้เด็กรักษาสมดุล
ของฮอร์โมนที่ท�ำให้รสู้ กึ หิว (Ghrelin) หรืออมิ่ (Leptin) อย่าง
พอดี หากนอนไม่เพียงพอจะส่งผลให้เขารูส้ กึ หิวมากขึน้ ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการกนิ ต้นทางของโรคอ้วน
		● กระทบการเติบโตของสมอง ช่วงที่หลับลึกร่างกาย
จะมกี ารสร้างฮอร์โมนเพื่อกระตุน้ ส่วนต่างๆ ของสมองด้าน
การเรียนรู้ การจดจ�ำ เรียบเรียงความคิด พื้นฐานส�ำคญ
ั ของ
พัฒนาการทางสมอง
เคล็ดลับลูกนอนหลับง่าย
● กลางวันไม่ควรนอนนาน เพราะจะท�ำให้ลก
ู หลับได้ยากขึน้ ช่วงกลางคนื
● ปรับสภาพแวดล้อม รักษาอุณหภูมิห้องนอนให้สบาย เงย
ี บสงบ
● ผ่อนคลายก่อนนอน อ่านนิทาน เปิดเพลงเบาๆ ร้องเพลงกล่อม ห้ามเล่นโลดโผน
● จัดตารางเวลานอน ตื่นและนอนเป็นเวลาเดิมทุกวน
ั
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วัคซีนจ�ำเป็น+วัคซีนเสริม 1-3 ปี

วัคซีนนิวโมคอคคัส (PCV)
หรือวัคซีนไอพีดี (IPD) เข็มกระตุน
้

ตามโปรแกรมเดิมฉีดวัคซีน MMR ตอนอายุ 4-6 ปี
แต่ปจ
ั จุบน
ั เลือ
่ นมาฉีดเร็วขึน
้ ตอนอายุ 2 ½ ปี แทน

กรณีทย
ี่ ง
ั ไม่ได้ฉด
ี ตอนอายุ 2 ½ ปี
วัคซีนอีสก
ุ อีใส (Varilrix, Varicella Vaccine) เข็มที่ 2

ข้อมูลจาก : สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
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Checklist

6 สัญญาณ ลูกเครียด

 มีีปัญั หาเรื่่�องการพููด เช่่น พููดติิดอ่่าง
 ย้ำำ��คิิดย้ำำ��ทำำ�
 ขี้้�กลััว หวาดระแวง
 ซึึม ไม่่เล่่น ไม่่ทำำ�กิจิ กรรมเหมืือนเดิิม
 ปรัับตััวยาก อยู่่�ร่่วมกัับคนอื่่�นไม่่ได้้
 แสดงพฤติิกรรมก้้าวร้้าว

		 หากลูกมีแนวโน้มของพฤติกรรม
เหล่ า นี้ คุ ณ แม่ ค วรปรึ ก ษาคุ ณ หมอ
เพื่อมองหาสาเหตุและรับมือกับปัญหา
พฤติกรรมของลูกทีเ่ กิดขึน
้
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Hand-Eye Coordination
ส�ำคัญต่อการพัฒนาสมอง

“Hand-Eye Coordination”

การท�ำงานประสานกั น ระหว่ า งมื อ และ
สายตา ซึ่งในชีวิตประจ�ำวันของเรานั้นมี
กระบวนการนี้เกิดขึ้นแทบจะตลอดเวลา
เจ้ า ตั ว เล็ ก ก็ เช่ น กั น  ดั ง นั้ น การให้ ลู ก ได้
พัฒนาทักษะการใช้มือและตาประสานกัน
จึงเป็นสิง่ ส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิง่ ค่ะ
		 “เล่น” เสริม “Hand-Eye Coordination”
เด็กวัย 2-3 ปีจะเริ่มมีการเชื่อมต่อระหว่าง
สายตา การเคลื่อนไหว และหน่วยความจ�ำ
ที่พัฒนามากขึ้น ทั้งการเกาะยืน และการ
เดิน แถมยังเล่นอะไรได้หลากหลายขึ้นด้วย
ตัวอย่างการเล่นแบบที่ช่วยให้ Hand-Eye
Coordination ได้รับการพัฒนา ได้แก่
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5 ปัจจย
ั

ปล่อยให้ลก
ู ท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน

		 ช ่ ว ย ส ่ ง เ ส ริ ม ทั ก ษ ะ ก า ร ท� ำ ง า น
ประสานกันระหว่างมือและตาให้ได้พฒ
ั นา

ชวนลูกเล่นกลิง
้ ลูกบอลไปมา

		 ลูกส่งให้พ่อ แม่ส่งให้ลูก นอกจาก
ฝึกสายตาและมือแล้ว ยังฝึกกระบวนการคิด
ให้ลก
ู และพัฒนาสมองได้อก
ี

บล็อกไม้ จิก
๊ ซอว์
		ของเล่นที่จะช่วยเสริมสร้างความ

สามารถของเด็กในการมองและสัมผัสวัตถุ
ตลอดจนจดจ�ำสิง
่ ทีเ่ กีย
่ วกับวัตถุนน
ั้ เหล่านี้
ล้วนเป็นข้อมูลทีถ
่ ก
ู ใส่ลงไปในสมองเพือ
่ เป็น
คลังให้ลก
ู ได้เรียนรูผ
้ า่ นกระบวนการคิดและ
ฝึกฝน

ทีส
่ ง
่ ผลให้ลก
ู สมองไม่พฒ
ั นา

ดร.ปิยวลี ธนเศรษฐกร ผู้อ�ำนวยการ 101 Educare Center

1
3
5
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กินไม่ครบ 5 หมู่

		 ร่ า งกายไม่ เ จริ ญ เติ บ โตตามวั ย และกระทบต่ อ
พัฒนาการของสมอง

2

มลพิษ

		 ทั้งจากควันบุหรี่ ควันพิษ ฝุ่น หรือ
สารพิษ เช่น ปรอท ตะกั่ว ซึ่งท�ำลายสมอง
และท�ำให้การเจริญเติบโตของอวัยวะผิดปกติ

ขาดความรัก ขาดความเข้าใจ

		 ขาดเวลาคุณภาพ ไม่เข้าใจพัฒนาการและจิตวิทยา
การเลีย
้ งลูก ส่งผลกระทบกับพัฒนาการทุกด้าน

4

ไม่มช
ี ว
่ งเวลาเรียนรู้

		 โดยเฉพาะการเรียนรูผ
้ า่ นประสบการณ์
จริงที่ให้เด็กได้ลงมือท�ำและได้เรียนรู้อย่าง
สอดคล้องตามวัย

ไม่สง
่ เสริมทักษะตามความถนัด
		บังคับให้ทำ� ในสิง่ ทีไ่ ม่ชอบ ลูกเครียด กดดัน เมือ่

ลูกเครียดจะหลัง
่ สารคอร์ตซ
ิ อล ฮอร์โมนทีม
่ ฤ
ี ทธิใ์ นการ
ท�ำลายความเจริญเติบโตของสมอง
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หน้าจอ

กระทบพัฒนาการ

เด็กต�่ำกว่า 2 ปี ไม่ควรใกล้จอ เช่น จอโทรศัพท์
มือถือ แท็บเล็ต หากจ�ำเป็นต้อง VDO Call กับญาติ
พีน่ อ้ งหรือพ่อแม่ ให้ใช้เวลากับหน้าจอน้อยทีส่ ดุ
		• กล้้ามเนื้้�อฝ่่อ ขาดทัักษะการใช้้กล้้ามเนื้้�อแ
ละเรีียนรู้้�ผ่า่ นประสบการณ์์จริิง
		• อดทนต่ำำ�� ใจร้้อน รอคอยไม่่ได้้ เพราะหน้้าจอ
ตอบสนองทันใจทันที
		• คิิดแก้้ปัญ
ั หาไม่่เป็็น ไม่่ได้้ฝึกึ คิิดวิิเคราะห์์
จากการเล่่นที่ต้่� อ้ งลงมืือทำำ�
		• ทัักษะสัังคมต่ำำ�� ขาดการเล่่น การต่่อรองแล
ะมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับผู้้�อื่น่�
		• สายตาพััง จ้้องหน้้าจอนานเกิินกว่่า 6 ชั่่ว
� โมง
ต่อวนั
		• ภาษาถดถอย 	สื่่�อสารทางเดีียวส่่งผลต่่อ
พััฒนาการทางภาษาล่่าช้้า
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5 วิธล
ี ดไข้

1.ดืม
่ น�ำ้ เยอะๆ

4.กินยาลดไข้

		 เลือกยาลดไข้ส�ำหรับเด็ก
ทีม
่ ส
ี ว
่ นผสมของพาราเซตามอล
หากตัวร้อนติดต่อเป็นเวลา 1-2
วัน ควรพบแพทย์เพือ
่ รักษา

		 ช่ ว ยลดอุ ณ หภู มิ
ภายในร่างกาย

2.นอนในห้องอากาศถ่ายเท

		 เพื่อช่วยให้ลูกรู้สึกสดชื่น ยังช่วย
ไม่ให้เกิดการสะสมของเชือ
้ โรคเพิม
่ เติม

3.เช็ดตัว

		 หลังกินยาลดไข้ เน้นบริเวณข้อพับ
ต่างๆ ซอกคอ และรักแร้ เพือ
่ ช่วยกระตุน
้
การไหลเวียนโลหิตช่วยการระบายความ
ร้อนออกจากร่างกาย

5.พักผ่อนให้เพียงพอ

		 ร่างกายซ่อมแซมส่วนที่
สึกหรอ เพิ่มระบบภูมิคุ้มกันให้
กับร่างกายและฟืน
้ ฟูพลังงาน

เคล็ดลับลูกกินยา
● เลือกยาลดไข้ ส�ำหรั บเด็ ก ชนิดน�้ำกลิ่นผลไม้ ห อม
หวานจะช่วยให้ลูกกินยาง่ายขึ้น หรือตามแพทย์แนะน�ำ
● กน
ิ ยาลดไข้ตามปริมาณและเวลาที่ก�ำหนด ค�ำนวณ
จากน�้ำหนักตัวของเด็กหรืออายุเป็นหลัก 10-15 มิลลิกรัม
ต่อน�้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม และกินทุก 4-6 ชั่วโมง
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รับมือ

มนุษย์คันเหงือก

1. ใช้นิ้วหรือผ้าชุบน�้ำอุ่นนวดบริเวณเหงือกลูกเบาๆ

				
		 2.
				
		 3.
				
		 4.
				

เพือ
่ คลายความเจ็บและเป็นการท�ำความสะอาด
ใช้ยางกัดแช่เย็น หรือ Finger Food เพือ
่ คลายอาการ
เจ็บและคันเหงือก
ท�ำอาหารนิม
่ ๆ ให้ลก
ู ทาน เพราะลูกอาจจะรูส
้ ก
ึ เจ็บจน
ไม่อยากเคีย
้ วอาหาร
หากเหงือกบวมแดง ไม่กน
ิ ข้าว งอแงและมีไข้ให้พบ
แพทย์เพือ
่ ทราบวิธก
ี ารดูแลลูกทีถ
่ ก
ู ต้อง
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		 1.
		 2.
			
		 3.
		 4.
			
		 5.
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5 วิธี

รับมือพี่มีน้อง

บอกให้รว
ู้ า่ ในท้องแม่มน
ี อ
้ งอยู่
หลีกเลีย
่ งค�ำพูดบัน
่ ทอน “หมาหัวเน่า / ใครก็รก
ั น้อง
มากกว่าพีแ่ น่ๆ” ห้ามเด็ดขาด
ให้ความส�ำคัญพี่ เพิม
่ เติมหน้าทีใ่ ห้ชว
่ ยเลีย
้ งน้อง
สอนลูกแบ่งปันพี่ ไม่ตอ
้ งยอมน้องทุกเรือ
่ ง แต่รจ
ู้ ก
ั
แบ่งปันกันและกัน
สอนให้รักกัน ด้วยกิจกรรมและความผูกพันของ
พีแ่ ละน้อง

ขั้นตอนง่ายๆ
ฝึกลูกแปรงฟัน

		 1. นั่งหน้ากระจก อ้าปากให้เห็นฟัน อาจจะเล่านิทาน
				 หรือร้องเพลงควบคูไ่ ปด้วย
2. หยิบแปรงสีฟันและยาสีฟันบีบให้ลูกเห็น ท�ำทั้งของ
				 คุณแม่และของลูกด้วย
		 3. แปรงฟันให้ดู ให้ลก
ู ท�ำตาม อธิบายไปด้วยระหว่างแปรง
		 4. ลดการช่วยแปรงฟันให้นอ
้ ยลงตามวัย โดยให้ทำ� เอง		
				 ครบตามขัน
้ ตอน
		 5. ตรวจเช็กความสะอาดฟันของลูกทุกครั้ง หากยัง
				 เห็ น คราบหรื อ เศษอาหารอาจจะต้ อ งแปรงฟั น ให้
				 ลูกใหม่ นิทาน เพลง และการเลียนแบบจะช่วยให้ลูก
				 สนุกกับการแปรงฟันมากขึน
้ นะคะ
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Tips :
พบคุณหมอฟันปีละ 2 ครัง
้ เริม
่ ตัง
้ แต่ฟน
ั ซีแ่ รก
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ชวนลูก

เลิกดูดนิ้ว

● ใส่ถง
ุ มือ หรือพันนิว
้
เวลานอน ต้ อ งคอย
สังเกตหากลูกเครียด
ต้ อ งหยุ ด และเปลี่ ย น
วิ ธี เพราะจะกระทบ
ต่ อ พั ฒ นาการด้ า น
อารมณ์

ไม่ ห ้ า มปรามหรื อ เตื อ นบ่ อ ยๆ
ยิ่ ง จะท� ำ ให้ ลู ก เลิ ก ดู ด นิ้ ว ยากขึ้ น
ต้ อ งใจเย็ น และใช้ เ ทคนิ ค อื่ น จะ
ดีกว่า
●

หากิจกรรมให้ทำ	
�
เพือ
่ ให้ลก
ู ไม่วา่ ง
●

ชมเชย เมื่ อ ลู ก ท� ำ ได้
ควรชมเชย และให้กำ� ลังใจ

● แก้ทต
ี่ น
้ ทาง สังเกตพฤติกรรม
ว่าลูกดูดนิ้วเพราะอะไร ให้แก้ไข
ทีต
่ น
้ เหตุ

● Finger Food ให้เด็กกัดแทะ
แทนการดูดนิว
้

●

● แต่งนิทานใหม่ เช่น เรือ
่ ง
พี่นิ้วโป้งและผองเพื่อนถูก
กัดแล้วเจ็บ
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● ให้ ร างวั ล ตั้ ง เงื่ อ นไขว่ า
ถ้าดูดนิว
้ ไม่ได้ฟง
ั นิทาน หรือ
ถ้าดูดนิว
้ จะไม่ได้เล่นทราย วิธี
เหล่านี้สามารถใช้ได้กับเด็ก
ที่ ฟั ง รู ้ เ รื่ อ งและเริ่ ม สนใจท�ำ
กิจกรรมอืน
่ ๆ

ฝึกลูกขับถ่าย
สร้างวินัยจนโต

		 คุ ณ แม่ ส ามารถที่จ ะเริ่ ม ฝึ ก ให ้ เ ลิ ก ใช้ผ้าอ ้ อ ม

ส�ำเร็จรป
ู ได้ตัง
้ แต่อายุ 2 ปีขน
ึ้ ไป ลองดูวธ
ิ ก
ี ารเหล่านีค
้ ะ่
		 ● สร้างความเข้าใจ บอกลูกว่าห้องน�ำ้ คือสถานที่
ส�ำหรับการอึและฉี่ เริม
่ ฝึกให้ลก
ู คุน
้ เคยกับห้องน�ำ้
		 ● ท�ำเป็นกิจวัตร ช่ ว งหลั ง ตื่ น นอนตอนเช้ า หรื อ
นอนกลางวัน ให้ลก
ู นัง
่ บนโถส้วมพร้อมส่งเสียงกระตุน
้
เตือน “ฉี่ ฉี”่
		 ● สั ง เกตมุ ม ส่ ว นตั ว ของลู ก ให้ เ จอ ระหว่ า งวั น
ไม่ต้องใส่ผ้าอ้อมส�ำเร็จรูป และสังเกตว่าลูกชอบไป
นัง
่ ขับถ่ายตรงไหน เมือ
่ ถึงเวลาทีล
่ ก
ู ไปมุมโปรด ให้พา
เข้าห้องน�ำ้ ทันที พร้อมบอกว่าฉี/่ อึในห้องน�ำ้ นะคะ
		 ● ชมเชย เมื่อลูกให้ความร่วมมือ ด้วยการกอด
ปรบมือ หอมแก้ม เป็นการสร้างก�ำลังใจให้ลก
ู
		 ● งดกินน�ำ้ และนมอย่างน้อย 2-3ชัว
่ โมงก่อนนอน
และควรให้ลูกเข้าห้องน�้ำก่อน เพื่อช่วยป้องกันการ
ปัสสาวะรดทีน
่ อน

ข้อมูลโดย : พญ. ดวงรัตน์ วังเกล็ดแก้ว
กุมารแพทย์ โรงพยาบาลสมิตเิ วช ศรีนครินทร์
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Checklist
พัฒนาการวัย 1 ปี : วัยล้มลุก ชอบเคลือ
่ นไหว
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Checklist
พัฒนาการวัย 2 ปี : เริม
่ เป็นตัวของตัวเอง

		 ตรวจเช็กลูกน้อยในช่วง 1 ปีเป็นต้นไป เช็กได้เป็น
ระยะๆ เนือ
่ งจากเด็กแต่ละคนมีพฒ
ั นาการเร็วและช้าไม่
เท่ากัน
ร่างกาย
 เกาะยืืน ตั้้�งไข่่ และก้้าวเดิินได้้
 ใช้้มืือต่่อบล็็อกได้้อย่่างน้้อย 3-4 ชั้้�น
 เริ่่�มฝึึกกระโดด และชอบปีีนป่่าย
 พยายามยกของชิ้้�นใหญ่่ขึ้้�น
ภาษาและการสื่อสาร
 เข้้าใจคำำ�พููดและความหมายของคำำ�ง่่ายๆ แต่่ยััง
		 ไม่สามารถพูดหรือแสดงออกมาได้ชัดเจน
 สนใจเลีียนเสีียงพููด ประกอบท่่าทางที่่�เห็็นบ่่อยๆ ได้้
 แสดงความรู้้�สึึกผ่่านสีีหน้้า เช่่น หััวเราะ ยิ้้�ม
		 พยักหน้า ส่ายหน้า

		 ตรวจเช็กลูกน้อยในช่วง 2-3 ปี เพื่อให้แน่ใจว่าลูก
มีพัฒนาการแข็งแรง สมบูรณ์ดี
ร่างกาย
 สนุุกกัับการกระโดด วิ่่�ง เดิิน ปีีนป่่ายอย่่างไม่่รู้้�เหนื่่�อย
 ใช้้กล้้ามเนื้้�อมืือคล่่องแคล่่ว และมีีแรงมากขึ้้�นฝึึก
		 พับกระดาษ โยนของ บีบหรือขย�ำ
 เดิินหลบเลี่่�ยงและเดิินถอยหลัังได้้ วิ่่�งตามจัับบอล
		 และสิ่งของได้
ภาษาและการสื่อสาร
	พููดคำำ�ที่่�ตรงกัับความหมายได้้มากขึ้้�น
 บางคนพููดคำำ�ที่่�มีีความหมาย 2 พยางค์์ได้้
	พููดเลีียนแบบเสีียงสููงต่ำำ��ของผู้้�ใหญ่่
 จดจำำ�คำำ�ศััพท์์ใหม่่ๆ เพิ่่�มขึ้้�นทุุกๆ วััน และรู้้�จัักอวััยวะ
 เริ่่�มเข้้าใจประโยคยาวๆ
 บอกความต้้องการเมื่่�อปวดฉี่่� หรืือถ่่ายอุุจจาระ
อารมณ์และสังคม
 หวาดกลััวหรืือแสดงความกัังวลเมื่่�อห่่างจากพ่่อแม่่
 แสดงอารมณ์์โกรธ โมโห หงุุดหงิิดชััดเจน
	ดีีใจเมื่่�อได้้รัับคำำ�ชม
	รู้้�จัักหวงพ่่อแม่่ ของเล่่น ของใช้้ส่่วนตััว
 ชอบให้้ปลอบโยนเมื่่�อรู้้�สึึกกลััวหรืือโกรธ
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อารมณ์และสังคม
 กลัั ว คนแปลกหน้้ า อยู่่� กอดพ่่ อ แม่่ แ น่่ น เมื่่�อรู้้�สึึ ก
		 ไม่ไว้วางใจ
 กลััวเสีียงดััง เสีียงเอะอะโวยวาย กลััวความมืืด
		 หรือสัตว์บางชนิด
 ชอบเล่่นกัับเด็็กวััยเดีียวกััน หรืือโตกว่่าเล็็กน้้อย
 อารมณ์์ขึ้้�นๆ ลงๆ ร้้องไห้้ง่่ายเมื่่�อถููกขััดใจ
การเรียนรู้
 ชอบเรีี ย นรู้้�สิ่่�งใหม่่ ๆ สำำ�รวจด้้ ว ยการอม กัั ด
		 ชิม เขย่า หรือดม
 สนุุกกัับการเล่่นจ๊๊ะเอ๋๋ เล่่นไล่่จัับ
	นำำ�ของรููปทรงต่่างๆ หยอดลงหลุุมได้้
 สนใจเล่่นบทบาทสมมติิ เช่่น ทำำ�ท่่าป้้อนข้้าว
		 แม้ไม่มีอาหารในมือ

การเรียนรู้
 สนใจดููกิิจกรรมที่่�คนอื่่�นทำำ�รอบข้้าง แม้้จะทำำ�ไม่่เป็็น
 สนใจเล่่นบทบาทสมมุุติิมากขึ้้�น และมัักหยิิบของใช้้
		 ผู้ใหญ่มาใส่เล่น
 จดจำำ�กิิจวััตรประจำำ�วัันที่่�ทำำ�บ่่อยๆ ในเวลาเดิิมได้้
	มีีสมาธิิเล่่นของเล่่นได้้นานขึ้้�น

ลูกยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง
บัน
่ ทอนพัฒนาการด้านสังคม
ต้องแก้ไขด่วน!
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Checklist
พัฒนาการวัย 3 ปี : วัยสนุกเรียนรู้
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Checklist พัฒนาการของลูกบกพร่องไหม?
แบบไหนที่ควรใส่ใจและพบแพทย์

ตรวจเช็กลูกน้อยในช่วง 3-4 ปี เพื่อให้แน่ใจว่าลูกมี
พัฒนาการแข็งแรง สมบูรณ์ดีทุกด้าน
ร่างกาย
 สามารถยืืนกระต่่ายขาเดีียวได้้สัักครู่่�หนึ่่�ง
	ปั่่�นจัักรยานสามล้้อได้้
 สวมใส่่เสื้้�อผ้้าได้้ด้ว้ ยตนเองและติิดกระดุุมใหญ่่ได้้
	ต่่อบล็็อกได้้ประมาณ 8 ชั้้�น
 หมุุนข้้อมืือได้้ดีีเมื่่�อจัับสิ่่�งของ
ภาษาและการสื่อสาร
	สื่่�อสารได้้ดีีขึ้้� น บอกความต้้องการของตััวเอง
		 ได้ชัดเจนมากขึ้น
 เข้้าใจเนื้้�อหาในนิิทานหรืือการ์์ตููนที่่�พ่่อแม่่เล่่า
	พููดเป็็นประโยคยาวๆ ได้้ ประมาณ 3-5 คำำ�ขึ้้�นไป

		 ส�ำหรับคุณพ่อคุณแม่ทไี่ ม่แน่ใจว่าลูกมีพฒ
ั นาการ
ที่เหมาะสมหรือไม่ และกังวลว่าลูกจะผิดปกติ ลอง
พิจารณาหัวข้อดังต่อไปนี้
		 ส�ำหรับเด็กวัย 1-3 ปี ทีค
่ วรได้รบ
ั การแก้ไข หรือพบ
แพทย์เพือ
่ ขอค�ำแนะน�ำปรึกษาในการเสริมพัฒนาการ
ซึง
่ ได้แก่
ด้านร่างกาย
 ขวบครึ่่�ง-2 ปีี ยัังเดิินไม่่ได้้
 การเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิ เช่่น เดิินแล้้วล้้ม กระดููก
			 ขาแขนเจริญเติบโตผิดรูป
 เหนื่่�อยง่่ายผิิดปกติิ ไม่่ค่่อยมีีเรี่่�ยวแรง หายใจ
			 หอบเหนื่อยมากผิดปกติหลังจากเคลื่อนไหว
	น้ำำ��หนััก ส่่วนสููง ต่ำำ��กว่่าเกณฑ์์
 ครบ 3 ปีีแล้้ว เดิินขึ้้�นบัันไดและกระโดดไม่่ได้้
	จัับของแล้้วหลุุดจากมืือทั้้�งชิ้้�นเล็็กและใหญ่่
			 ก�ำและหยิบอาหารกินเองไม่ได้
ด้านการสื่อสาร
 2 ปีียัังไม่่พููด ไม่่ส่่งเสีียง ไม่่สื่่�อสารกัับพ่่อแม่่			
 เรีียกแล้้วไม่่หััน ไม่่สนใจเสีียงอื่่�นๆ
 ไม่่เล่่นกัับคนอื่่�น
 ไม่่แสดงความรู้้�สึึกดีีใจหรืือหวาดกลััว
ั หาการเปล่่งเสีียง
 เลีียนเสีียงไม่่เป็็น ติิดอ่่าง มีีปัญ

อารมณ์และสังคม
 เอาแต่่ใจตััวเอง เมื่่�อต้้องการจะแสดงออก
		 ชัดเจนว่าจะเอาอะไร
	ถููกขััดใจ หรืือไม่่ได้้สิ่่�งที่่�ต้้องการจะไม่่พอใจ
	ต่่อต้้านเมื่่�อถููกบัังคัับ
 เริ่่�มมีีจินิ ตนาการ และถามกัับสิ่่�งต่่างๆ รอบตััว
	มีีสิ่่�งที่่�หวาดกลััว เช่่น ความมืืด
การเรียนรู้
 แยกหมวดหมู่่�และบอกชื่่�อของสีีได้้
 บอกชื่่�อของรููปทรงได้้
	รู้้�จัักตำำ�แหน่่งของที่่�วางอยู่่� เช่่น ข้้างบน ข้้างล่่าง
 จดจำำ�เส้้นทางที่่�เดิินทางบ่่อยๆ ได้้

	พููดภาษาต่่างดาว
 2 ปีีแล้้ว ไม่่พยัักหน้้าตอบรัับ หรืือไม่่ส่่ายหน้้า

			 เพื่อปฏิเสธ
ด้านการเข้าสังคม อารมณ์และการเรียนรู้
	จำำ�คนรอบข้้ า งไม่่ ไ ด้้ หรืื อ แยกแยะคนคุ้้�นเคย
			 กับคนแปลกหน้าไม่ได้
 ไม่่รู้้�สึึกผููกพัันกัับพ่่อแม่่ หรืือคนเลี้้�ยง ไม่่ร้้องไห้้
			 เมื่อจากพ่อแม่
 เหม่่อลอย หรืือซึึมบ่่อย
 เล่่นบทบาทสมมุุติิไม่่เป็็น
	ช่่วยเหลืือตััวเองเบื้้�องต้้นไม่่ได้้ เลีียนแบบการ
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พูดชา้

มีปญ
ั หาพัฒนาการทางภาษา?

		โดยทั่วไปลูกน้อยควรเริ่มพดู เป็นค�ำๆ ได้เมือ่
อายุ 1-2 ปี อาจไม่ชดั และตะกุกตะกักบ้าง แต่คนใน
ครอบครัวสามารถเข้าใจได้ จะเริ่มพดู เป็นประโยค
สัน้ ๆ ได้เมือ่ อายุ 3 ปี แต่ถา้ เจ้าหนูวย 
ั 2 ปียงั พูด
เป็นค�ำโดดๆ ที่มคว
ี ามหมายไม่ได้กอ็ าจเข้าข่ายเป็น
เด็กพูดช้าได้ ซึง่ สาเหตุที่ท�ำให้ลกู พูดช้าส่วนใหญ่
มีหลายสาเหตุ เช่น
		 สภาพแวดล้อมรอบตัว ขาดการกระตุ้นทาง
ภาษาที่เหมาะสม เช่น ไม่คอ่ ยพูดกบั ลูก หรือไม่เปิด
โอกาสให้ลกู พูดบอกความต้องการ อยากได้อะไรก็หยบิ
ให้โดยลูกไม่ตอ้ งพยายามออกเสียง
		 ดูทวี มี ากเกินไปส่งผลให้ลกู พูดช้า เพราะทีวี
เป็นการสื่อสารทางเดียว ลูกไม่ได้ออกเสียงโต้ตอบใดๆ
แถมไม่เข้าใจความหมายของสิ่งที่ได้ยนิ อกี ด้วย

•

Tips to Talk
● ชวนลูกฟังเสียงต่างๆ รอบตัว เช่น โทรศัพท์ แตรรถ โดยชี้ชวน
บอกและแสดงท่าทางอธิบายให้เขาเข้าใจประกอบไปด้วย
● ใช้กจ
ิ วัตรประจ�ำวนั ต่างๆ ส่งเสียงบอกการกระท�ำทุกอย่างที่เกิด
ขึน้ สม�่ำเสมอ เช่น กนิ ข้าวนะลูก อาบน�้ำนะคะ ใส่เสื้อก่อนค่ะ ทุกครั้ง
ที่สอนค�ำศัพท์ให้ลูก อย่าลืมกระตุ้นให้เขามองปากคุณพ่อคุณแม่เพื่อ
เรียนรูว้ ิธีการออกเสียงด้วย
● ชื่นชมและให้ก�ำลังใจ ทุกครั้งที่ลูกท�ำตามค�ำสั่งได้อย่างถูกต้อง
เช่น ยิ้ม พยักหน้า ปรบมอื พูดชมว่าดี เก่ง หรือให้รางวัลเป็นกอดอุน่ ๆ
หรือหอมสักฟอด
	หากกระตุ้นทุกวิถีทางแล้ว แต่ลูกยังไม่ยอมพูด ต้องรีบพาไปพบ
แพทย์เพื่อตรวจเช็กความผิดปกติอนื่ ๆ โดยเฉพาะอวยั วะที่เกี่ยวกบั การ
ฟัง การออกเสียง และการท�ำงานของสมอง
ข้อมูลโดย : พญ. ดวงรัตน์ วังเกล็ดแก้ว
กุมารแพทย์ โรงพยาบาลสมิตเิ วช ศรีนครินทร์
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เตรียมลูกพร้อม
เข้าอนุบาล

1
4
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เตรียมเด็กวัย 3 ปี

ให้พร้อมก่อนเข้าอนุบาล

ฝึกร่างกายให้พร้อม ฝึกให้กล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่
แข็งแรง ท�ำงานคล่องแคล่ว

2
3

ช่วยเหลือตัวเองให้ได้ เพราะเด็กจะมัน
่ ใจ สนุก
และภูมใิ จในตัวเอง
ฝึกรอให้เป็น เพราะอยูท
่ โี่ รงเรียนความต้องการ
ไม่ได้มาทันที สอนลูกให้มวี น
ิ ย
ั อดทนรอคอย

้ เคยกับโรงเรียน
โรงเรียนของเราน่าอยู่ พาลูกท�ำความคุน
ไปรับให้ตรงเวลา เพือ
่ สร้างความรูส
้ ก
ึ ดีกบ
ั โรงเรียน

5
6

เข้าสังคมอยูก
่ บ
ั คนอืน
่ ได้ และสอนเรือ
่ งมารยาท
การเข้าสังคมให้
ให้ความร่วมมือกับครู ทั้งร่วมกิจกรรมและ
แก้ปญ
ั หาร่วมกับครู

88

อยู่ไม่นิ่ง VS สมาธิส้น
ั

		แยกให้ออกว่า “อยูไ่ ม่นงิ่ ” เพราะพัฒนาการ
ตามวัยหรอื ผิดปกติ  โดยปกติเด็กแต่ละวัยจะมี
สมาธิไม่เท่ากัน เด็กเล็กจะมีสมาธิสน้ั กว่าเด็กโต 
ขวบปีแรกมีสมาธิไม่เกิน 2-3 นาทีและจะเพิ่มขึน้
เป็น 3-5 นาทีในช่วง 1-2 ปี หากยังไม่มนั่ ใจ ลอง
เช็กดูวา่ เจ้าตัวเล็กมีลกั ษณะ “ซนมาก สมาธิสนั้
และหุนหันพลันแล่น” 3 สิง่ นีเ้ ป็นลักษณะส�ำคัญ
ของโรคสมาธิสั้น
		ซนมาก : วงิ่ เล่นแบบไม่หยุด ไม่รจู้ กั เหน็ด
เหนอื่ ย มกั ชอบเล่นเสี่ยงแผลงๆ เล่นแรงไม่กลัวเจ็บ
ยุกยกิ ขยบั ส่วนใดส่วนหนึง่ ของร่างกายเสมอ ผุดลกุ
ผุดนงั่ ท�ำท่าจะลุกตลอดเวลา
		สมาธิสั้น : มีอาการเหม่อ เรียกชื่อแล้ว
ไม่ หั น พู ดสั่ งให้ ท�ำ แล้ ว ไม่ ท�ำต าม ฟั ง ค�ำสั่งได้
ไม่ครบ เนื่องจากใจไม่ได้จดจ่อจึงไม่สามารถฟัง
ประโยคยาวๆ ได้จบ ท�ำให้ไม่สามารถรับความรู้
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1
3

ใหม่ๆ ได้เต็มที่ ท�ำงานผิดพลาดบ่อย ท�ำของหาย
บ่อยเพราะจ�ำไม่ได้ว่าวางไว้ที่ไหน
		หุนหันพลันแล่น : ไม่รู้จักการรอคอย
ต้องตอบโต้ทันที มกั พูดสวนหรือโพล่งขึน้ มากลาง
การสนทนา หรือชอบแซงคิว
		หากคุณแม่สงสัยว่าลูกน้อยเป็นโรคสมาธิสั้น
ควรรีบปรึกษาแพทย์ เพราะหากปล่อยไว้จะส่งผล
เสียต่อพัฒนาการด้านสังคมและอารมณ์ของลูก
ข้อมูลโดย : พญ. ดวงรัตน์ วังเกล็ดแก้ว
กุมารแพทย์ โรงพยาบาลสมิตเิ วช ศรีนครินทร์

3 เหตุผลที่ควรหยุด
“เร่งเรียน”

สร้างความเครียดให้ลก
ู

		เพราะความเครียดส่งผลให้สมองหลัง่ สารคอร์ตซิ อล
ซึง
่ กระทบกับพัฒนาการของสมอง

2

มีปญ
ั หาพัฒนาการ

		 ด้านสังคมและอารมณ์ การเร่งพัฒนาการ
ทางสติ ป ั ญญาของลู ก มากเกิ น วั ย และเกิ น ไป
กระทบพัฒนาการด้านอืน
่

ขาดทักษะทีต
่ อ
้ งปฏิสม
ั พันธ์กบ
ั คนอืน
่

		 ขาดทักษะชีวิตต่อเรื่องต่างๆ การเลี้ยงลูกไม่มีสูตร
ส�ำเร็จ แต่ละบ้านแต่ละครอบครัวต้องหาวิธห
ี าจุด ‘คลิก’ ที่
ลงตัว เราเชื่อว่าถ้ามีความรัก ความเข้าใจ และมีเป้าหมาย
ที่ชัดเจนก็จะท�ำให้คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกได้อย่างมั่นใจและ
มีความสุข

ปรับพฤติกรรมป้องกันสมาธิสน
ั้
● อย่าให้เทคโนโลยีเลี้ยงลูก หลีกเลี่ยงไม่ให้ลูกดูโทรทัศน์ เล่นเกม
ในโทรศัพท์มือถือเพราะภาพแว่บๆ ตามหน้าจอนี่แหละคือสาเหตุหลักที่
ท�ำให้ลูกไม่มีสมาธิ เปลี่ยนมาเป็นการดูเรื่องราวและเล่นเกมบนกระดาษ
ดีกว่า แสง สี เสียง (ของพ่อแม่) ช่วยกระตุ้นพัฒนาการลูกได้ดีกว่า
หน้าจอวบิ วบั เยอะเลย
● สร้างวน
ิ ยั ให้เจ้าตัวเล็ก กนิ นอน เล่นเป็นเวลา เขาควรรูว้ า่ เวลาไหน
ควรท�ำอะไรเพื่อเป็นการฝึกการควบคุมตัวเอง

ข้อมูลโดย : พญ. ดวงรัตน์ วังเกล็ดแก้ว
กุมารแพทย์ โรงพยาบาลสมิตเิ วช ศรีนครินทร์
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3 โรคต้องรับมือ

มือ เท้า ปาก

พบมากในเด็กอายุ 6 เดือน-3 ปี เกิดจากเชือ
้ ไวรัส (Entero
virus 71, Coxsackie) พบได้ประปรายตลอดทัง
้ ปี แต่จะพบ
มากในฤดูฝน

Checklist
✔
✔

มีไข้ ระวังอย่าให้เด็กมีไข้สง
ู เกินไปเพราะอาจชักได้

✔
✔

กินอาหารน้อย เพราะเจ็บปากมาก แม้แต่นำ�้ ลายก็ไม่ยอมกลืน ท�ำให้เกิดภาวะขาดน�ำ้

มีผื่น ตุ่มน�้ำใสตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า แผลในปาก กระพุ้งแก้ม ลิ้น เหงือก ผื่นที่ขา
			 และก้น และสามารถติดต่อได้ทางการไอ จาม น�ำ้ ลาย หรืออุจจาระ
อาการแทรกซ้อน โดยเฉพาะเด็กอายุตำ�่ กว่า 5 ปี เช่น สมองอักเสบ เยือ
่ หุม
้ สมอง
			 อักเสบ หากมีอาการแทรกซ้อนต้องรีบพาพบแพทย์ทน
ั ที

ป้องกัน : ไม่พาลูกไปอยูใ่ นสถานทีแ่ ออัด หยุดเรียนเพือ
่ รับเชือ
้

2

และป้องกันการแพร่เชือ
้ ไปสูค
่ นอืน
่ และรักษาตามอาการ

โรคไข้เลือดออก

“ยุงลาย” เป็นพาหะน�ำโรค เกิดขึน
้ ได้ทง
ั้ เด็กและผูใ้ หญ่ ถ้าได้
รับเชือ
้ แล้วจะมีไข้สง
ู เกิน 3 วันขึน
้ ไป

Checklist
✔
✔
✔
✔

อ่อนเพลีย ปวดเมือ
่ ยตามตัว ตาและหน้าจะเริม
่ แดง อ่อนเพลีย ปวดเมือ
่ ย ไข้สง
ู
มีจด
ุ แดงๆ ตามตัว
ปวดท้อง โดยเฉพาะตรงบริเวณชายโครงด้านขวา

อาเจียน และมีภาวะขาดน�ำ้ ซึง
่ อาการเหล่านี้ ถ้ามาพบแพทย์ได้ทน
ั จะคาดการณ์ได้วา่
			 มีอาการตรงกับไข้เลือดออก และแพทย์จะท�ำการตรวจอย่างละเอียดต่อไป เช่น
			 รัดแขนทีค
่ วามดันระดับหนึง
่ เพือ
่ ดูจด
ุ ทีม
่ เี ลือดออกว่าเกิดขึน
้ ได้หรือไม่ เป็นต้น

ป้องกัน : อย่าให้ลก
ู โดนยุงกัด ก�ำจัดแหล่งเพาะพันธุย
์ ง
ุ ลาย
หากมีอาการเบือ
้ งต้นควรพบแพทย์ทน
ั ที

3

RSV (Respiratory Syncytial Virus)

			 เชื้ อ ไวรั ส ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด โรคในระบบทางเดิ น หายใจ ซึ่ ง เชื้ อ
สามารถท�ำให้เกิดภาวะปอดอักเสบเนือ
่ งจากมักเกิดพยาธิ
สภาพในส่วนของหลอดลมเล็ก (bronchiole) และถุงลม (alveoli)
ท�ำให้มก
ี ารสร้างสิง
่ คัดหลัง
่ เช่น เสมหะ ออกมาในปริมาณมาก และ
สามารถติดต่อกันได้โดยการสัมผัสใกล้ชิดกับสิ่งคัดหลั่งต่างๆ
ของผูป
้ ว
่ ย เช่น น�ำ้ มูก น�ำ้ ลาย เสมหะ

Checklist
✔
✔
✔
✔

เป็นไข้ (ส่วนใหญ่ไข้ไม่สง
ู นัก)
ไอ จาม
มีเสมหะมาก
หอบเหนือ
่ ย หายใจเร็ว หายใจแรง

ป้องกันโรค : หยุดเรียนหรือไม่ไปที่ชุมชนอย่างน้อย 1-2
สัปดาห์จนกว่าจะหายเป็นปกติ และรักษาตามอาการ
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การท�ำงานของสมองขัน
้ สูงทีก
่ ำ� กับ ความคิด ความรูส
้ ก
ึ การกระท�ำของคนเราเพือ
่ ไปสูเ่ ป้าหมาย

“คิดเป็น ท�ำเป็น เรียนรูเ้ ป็น
แก้ปญ
ั หาเป็น อยูก
่ บ
ั คนอืน
่ เป็น
มีความสุขเป็น”

ทักษะสมอง EF คือ กระบวนการในสมองส่วนหน้าของ

มนุษย์ที่ใช้ในการคิด รูส้ กึ และก�ำหนดการกระท�ำซึง่ ได้รับ
การฝึกฝนพัฒนาจนเป็นทักษะสมองEF ซึง่ เป็นทักษะสมอง
ที่มีความส�ำคัญทั้งต่อความส�ำเร็จในการเรียน การท�ำงาน
อาชีพ การเห็นคุณค่าในตัวเอง และการสร้างสัมพันธภาพ
กับคนอนื่ ๆ ต่อไปตลอดชีวิต
การสร้างทักษะสมอง EF พื้นฐานส�ำคญ
ั คอื การสร้าง
ความผูกพันและความไว้วางใจให้เกิดขึน้ ในใจเด็ก เมื่อเกิด
ขึน้ แล้ว เด็กจะมีความพร้อมในการพัฒนาสิ่งต่างๆ ได้เป็น
อย่างดี ในด้านร่างกายก็มคี วามส�ำคญ
ั เช่นเดียวกนั การดูแล
สุขภาพร่างกายและสมองให้แข็งแรงด้วยการนอนหลับให้
เพียงพอ กินอาหารที่มปี ระโยชน์ เพราะโภชนาการที่ดีจะ
ช่วยเสริมสร้างสมองให้ท�ำงานเรียนรูไ้ ด้ดี รวมไปถึงการจัด
สภาพแวดล้อมที่เออื้ ต่อการเรียนรูใ้ นทุกๆ ด้าน

สร้างทักษะสมอง EF และวินยั เชิงบวก

เมอื่ พัฒนาทักษะสมอง EF การสร้างวนิ ยั เชิงบวกส�ำหรับ
เด็กก็จะเกิดผลไปด้วย เพราะด้วยการจัดสภาพแวดล้อม
และการเลี้ยงดูที่มเี หมาะสม คุณพ่อคุณแม่กไ็ ม่จ�ำเป็นต้อง
ใช้ค�ำที่สกัดกนั้ การเรียนรู้ อย่างค�ำว่า “ห้าม ไม่ อย่า หยุด”
แต่ลูกจะได้ฝึกใช้สมองและได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ การฝึก
ทักษะสมอง EF ตั้งแต่ชว่ งขวบปีแรกท�ำได้ไม่ยงุ่ ยาก
คุณแม่ตอ้ งฝึกให้ลกู รูจ้ กั หยุด รอได้ สอนการควบคุม
อารมณ์ และควรช่วยฝึกลูกด้วยการสอนให้ ท�ำกิจวัตร
ประจ�ำวัน เพื่อให้ลกู ได้เรียนรูว้ า่ แต่ละวันจะต้องท�ำอะไร
คาดการณ์ ล่วงหน้าได้และสามารถจัดการตัวเองได้ ซึ่ง
เป็นการสร้างระเบียบวินัย จะเห็นได้ว่าทุกพัฒนาการ
ที่เรากล่าวถึงนั้นต่างเป็นพัฒนาการที่ยิ่งใหญ่ที่ จะช่วย
ส่งเสริมซึง่ กนั และกนั ช่วยให้ลกู เติบโตเป็นเด็กที่แข็งแกร่ง
ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สิ่งที่
คุณพ่อคุณแม่ควรค�ำนึงอยู่เสมอเมื่อส่งเสริมให้ลูกท�ำ
กจิ กรรมต่างๆ ก็คอื การส่งเสริมลูกภายใต้บรรยากาศที่ดี
ไม่กดดัน มีรอยยมิ้ จะท�ำให้เกิดพัฒนาการที่ดีตามมาค่ะ
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กิจกรรม

ส่งเสริมทักษะสมอง EF

1 ปี วัยล้มลุกชอบเคลื่อนไหว

กล้ามเนื้อมัดใหญ่
		 ลูกจะพยายามยืน เดิน และจะค่อยๆ ดีขึ้นเรื่อยๆ
ส่งเสริมด้วยการให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่
 เดิินเล่่นนอกบ้้าน
	หััดกระโดดกระต่่ายขาเดีียว
	ปั่่�นจัักรยานขาไถ
 ดนตรีีได้้โลดเต้้น
กล้ามเนื้อมัดเล็ก
		 หยิ บ จั บ สิ่ ง ของต่ า งๆ ได้ ค ล่ อ งและถนั ด มื อ
การท�ำงานประสานกันระหว่างสายตาและกล้ามเนือ
้ มือ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
	ปั้้�นแป้้งโด
 เล่่นกัับเงา
 ลากเส้้นอิิสระ
 เล่่นทราย
ด้านภาษา
		 เริ่มออกเสียง พูดได้เป็นค�ำๆ สื่อสารและเข้าใจ
ค�ำสั่งง่ายๆ
 ชวนอ่่าน ชวนดูู
	บััตรภาพบััตรคำำ� เชื่่�อมโยงกัับของจริิง
	นิิทานก่่อนนอน
	ฝึึกคำำ�พููดง่่ายๆ
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ด้านอารมณ์
		 ต้ อ งการท� ำ สิ่ ง ต่ า งๆ ด้ ว ยตนเองและอยาก
ควบคุมคนรอบข้าง ชอบปฏิเสธ อารมณ์เปลีย
่ นแปลง
ง่าย ควรรับมือและตอบสนองอารมณ์ของลูกอย่าง
สร้างสรรค์
 เสีียงเพลงช่่วยให้้อารมณ์์ดีี
 เปิิดโอกาสให้้แสดงออก
 นอนให้้เต็็มอิ่่�ม
 สอนรู้้�จัักอารมณ์์
ด้านสังคม
		 มีตัวตนมากขึ้น รู้จักคนรอบข้างพ่อแม่ เริ่มเล่น
กับคนอื่น
 ชวนหนููเลี้้�ยงสััตว์์
 Playgroup เล่่นกัับเพื่่�อนหลากวััย
 ปาร์์ตี้้�กัับญาติิๆ เติิมทัักษะการปรัับตััว

2 ปี หนูเริ่มเป็นตัวของตัวเอง

กล้ามเนื้อมัดใหญ่
		 ก�ำลังสนุกกับการบังคับการเคลื่อนไหวปีนป่าย
กระโดด วิ่ง เดินได้อย่างใจ
 ชวนกระโดดเต้้นระบำำ�
	จัักรยานสามล้้อ ม้้าโยก เก้้าอี้้�โยก
	ปีีนป่่าย ห้้อยโหน ฝึึกเรื่่�องทรงตััว
กล้ามเนื้อมัดเล็ก
		 การใช้สายตาสังเกต ควบคู่กับการใช้มือสัมผัส
ท�ำประสานกันอย่างมีคุณภาพ หยิบจับแม่นย�ำ
 ปะติิด ต่่อฉีีก สร้้างงานศิิลปะ
 บทบาทสมมติิ อาชีีพต่่างๆ
 สนุุกกัับกิิจวััตรประจำำ�วัันง่่ายๆ
 ประดิิษฐ์์ตุ๊๊�กตามืือ หุ่่�นมืือ หุ่่�นนิ้้�วมืือ
ด้านภาษา
		 สือ
่ สารด้วยค�ำพูด ท่าทาง ตัง
้ ค�ำถาม รอค�ำตอบ
อยากพูด อยากคุยเล่า
 ชวนตั้้�งและตอบทุุกคำำ�ถาม
 เปิิดร้้านขายของกระตุ้้�นทัักษะต่่อรอง
 แต่่งนิิทานตอนจบเติิมทัักษะภาษา
ด้านอารมณ์
		 เริ่มรู้จักอารมณ์โกรธ โมโห แสดงออกมาตามที่
รู้สึก เริ่มตั้งเค้าเอาแต่ใจและมีตัวมีตนสูง
 เกมถ้้าหนูู...เพื่่�อเรีียนรู้้�การแสดงอารมณ์์อย่่างเห
มาะสม
	ติิดชื่่�ออารมณ์์แบบนี้้�เรีียก...ว่่าโกรธ ดีีใจ เสีียใจ
	พ่่อแม่่ต้้นแบบที่่�ดีี
 ไม่่ขู่่� ไม่่ดุุ ไม่่ว่่า พ่่อแม่่ต้้องห้้ามทำำ�
ด้านสังคม
		 เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง เล่นไม่แบ่ง ไม่เล่นกับ
เพื่อน เจ้าอารมณ์ เรียกร้องความสนใจ
 สอนรู้้�จัักอดทนรอคอย
	ฝึึกให้้ตััวเล็็ก “รู้้�” รัับผิิดชอบ
 พาออกนอกบ้้านเรีียนรู้้�เรื่่�องเข้้าสัังคม

3 ปี วัยสนุกเรียนรู้

กล้ามเนื้อมัดใหญ่
		ท ร ง ตั ว ยื น เ ดิ น วิ่ ง ก ะ ร ะ ย ะ วั ต ถุ ต ่ า ง ๆ
เพือ
่ เคลือ
่ นไหว และทรงตัวได้ดี
 แข่่งขัันยืืนกระต่่ายขาเดีียว
 ขว้้างบอลให้้ไกล ตามเก็็บให้้ทััน
 เกมเดิินตามเส้้น
 เล่่นวิ่่�งไล่่จัับ
กล้ามเนื้อมัดเล็ก
		หยิบจับของต่างๆ ได้ถนัด ก�ำ จับ ยึด แต่ละนิ้ว
ประสานการท�ำงานร่วมกันได้ดี
 งานบ้้านเรื่่�องสนุุก
	ปั้้�นดิิน เล่่นทราย
	ศิิลปะฉีีก แปะ ปั้้�น วาด
ด้านภาษา
		 สนุกเล่าเรื่องราว ชอบตั้งค�ำถาม สงสัยกับทุก
เรื่อง พร้อมเรียนรู้ค�ำศัพท์และภาษาใหม่ๆ
 หมั่่�นอธิิบาย ไม่่ขี้้�เกีียจตอบคำำ�ถาม
	อ่่านนิิทานเรื่่�องยากขึ้้�นตามวััย
 ชวนกัันร้้องเพลง สนุุกกัับการแปลงเนื้้�อ
 ชวนเขีียนชวนวาด
ด้านอารมณ์
		ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง หงุดหงิดง่าย เอาแต่ใจ
รับรู้อารมณ์ตัวเองแต่ไม่รู้วธ
ิ ีจัดการ
หนูู
กำำ�ลั
ั
ง
รู้้�สึึ
ก
บอกลูู
ก ทุุ ก ครั้้�งว่่ า อารมณ์์ ห นูู

			 เป็นอย่างไร
 เป็็นต้้นแบบการแสดงอารมณ์์ที่่�เหมาะสม
ด้านสังคม
		 ชอบเข้าสังคม แต่ก็ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง เล่น
กันไม่นานต้องทะเลาะแย่งของ แบ่งปันได้ครั้งคราว
หวงคนและหวงของ
 ชวนเล่่นกัับเพื่่�อนวััยเดีียวกััน
 เล่่นเกมรู้้�แพ้้รู้้�ชนะ
 เป็็นตััวอย่่างที่่�ดีีเข้้าสัังคม
 ให้้ตััวตนลููกมีีส่่วนร่่วมในบ้้าน
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5 หลัก

สร้างวินัยเชิงบวก

1

		 ให้ลูกมีส่วนร่วม และก�ำหนดกติการ่วมกัน
			 ในทุกกิจกรรม จะช่วยให้เข้าใจที่มา เหตุผล และ
ความสาํ คัญของข้อตกลง

2

เสนอทางเลือกอย่างมีขอบเขต ยืดหยุน
่

4

ชมให้ถง
ึ ใจ ชมทันทีหลังท�ำเสร็จ ชมทีพ
่ ฤติกรรม

			 รับฟังและตอบสนองความต้องการของลูก

3

สอนวิ ธี จั ด การอารมณ์ พ่ อ แม่ เ ข้ า ใจ
			 รับรู้ถึงอารมณ์ของลูก สอนให้ลูกแสดงออกและ
ควบคุมอารมณ์อย่างเหมาะสม

			 รับรูถ
้ ง
ึ ความจริงใจและความใส่ใจของพ่อแม่

5

พู ด คุ ย ในระดั บ สายตา การสื่ อ สารที่ มี
			 ประสิทธิภาพมากทีส
่ ด
ุ คือสายตาอยูร่ ะดับเดียวกัน
จะช่วยให้เด็กมีสมาธิในการฟัง และรับรู้ถึงความรัก ความ
ห่วงใยจากพ่อแม่

ข้อมูลจาก : คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF Executive Functions ส�ำหรับครูปฐมวัย สนับสนุนโดย สสส.และสถาบัน RLG (รักลูกเลิร์นนิ่งกรุ๊ป)
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สร้างวินย
ั เชิงบวก
ลูกวัย 3 ปี
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ชืน่ ชมลูก ระบุการกระท�ำเพื่อให้เกิดพฤติกรรม
	ที่ดีต่อไป
● มองลูกด้วยระดับสายตา ระดับที่เด็กรูส
้ กึ ได้รับ
ความใส่ใจ มคี ณ
ุ ค่าและเชื่อใจ ซึง่ จะท�ำให้ทักษะ
	สมอง EF ท�ำงานได้ดี
● มีทางเลือกเชิงบวกให้ลก
ู เสมอ อาจจะมาจาก
การให้ลกู ได้ลองคิดเอง ฝึกทักษะให้เด็กตัดสินใจ
คิดยืดหยุน่ และฝึกความรับผิดชอบ
● เลี่ยงค�ำว่า ห้าม ไม่ อย่า หยุด แต่ใช้วิธีเบย
ี่ งเบน
	พฤติกรรมแทน
● ไม่ตะโกนใส่ลก
ู ลูกจะต่อต้านด้วยการปิดหู แต่ให้
คุณแม่ลองใช้วิธีพูดเบาๆ ไม่ใส่อารมณ์		
● ท�ำได้ภายใต้เงือ
่ นไข ตอบว่าได้ และมเี งอื่ นไข
● เข้าใจลูก ท�ำให้เด็กรูตั
้ วว่าก�ำลังเกิดอารมณ์อะไร
	รับรูอ้ ารมณ์ตัวเอง และรูว้ า่ ต้องจัดการอย่างไร
●

เมือ
่ ลูกน้อยกลายเป็นเด็กอาละวาด
กระทืบเท้า รับมืออย่างไรดี?
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Attachment

สร้างทักษะสมอง EF

ความผูกพันส่งผลต่อทักษะสมอง EF

• รู้้�สึึ ก มั่่� น ค ง ป ล อ ด ภัั ย แ ล ะ ไ ว้้ ว า ง ใ จ

ส่่งผลดีีต่่อทัักษะสมอง EF ซึ่่�งเป็็น CEO ของสมอง
• พฤติิกรรมที่่�ดีี สิ่่� ง แรกที่่� ท ารกพร้้ อ มจะเรีียนรู้้�
คอื ความผูกพันแบบปลอดภัย (Secure Attachment)
ซึ่งจะได้รับจากคนที่เลี้ยง โดยสมองส่วนอารมณ์
จะทําหน้าที่เรียนรูแ้ ละจดจาํ ความรูส้ กึ ปลอดภัย หรือ
อนั ตรายที่ได้รับ ประสบการณ์ที่สั่งสมนจี้ ะกลายเป็น
คุณภาพความผูกพันที่ส่งผลต่อการทํางานของสมอง
จิตใจ และพฤติกรรมของเด็กต่อไปในอนาคต

		ความผูกพัน (Attachment) คือกระบวนการ
• คิิดวิิเคราะห์์ วางแผน ตััดสิินใจ แก้้ไขปััญหา
ผูกมัดทางจิตใจของทารกที่มีต่อผู้เลี้ยงดู ซึ่งเป็น ได้้ดีี ทัักษะสมอง EF จะทํํางานร่่วมกัับสมองอีีก
ผลจากการได้รบั การดูแลเอาใจใส่จากผูเ้ ลี้ยงดูใน สองส่วน คือสมองส่วนสัญชาตญาณและสมองส่วน
ช่วงแรกเกิด หากผูเ้ ลี้ยงดูใส่ใจทารกอย่างใกล้ชด 
ิ
อารมณ์ หากสมองทั้งสามส่วนท�ำงานได้ดีจะส่งผลให้
สามารถตอบสนองความต้องการ พืน้ ฐานทางร่างกาย เด็กประสบความส�ำเร็จในอนาคต
และจิตใจของทารกได้ ทารกก็จะรู้สึกปลอดภัย  ข้อมูลจาก : คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF Executive Functions ส�ำหรับ
ครูปฐมวัย สนับสนุนโดย สสส.และสถาบัน RLG (รักลูกเลิร์นนิ่งกรุ๊ป)
เชือ่ ใจ ผูเ้ ลี้ยงดู และมีความมัน่ คงทางอารมณ์
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ทักษะสมอง EF
ส�ำคัญต่ออนาคต

•นาํ สิ่งที่เคยเรียนรูหรื้ อประสบการณ์มาใช้งาน
•รู้จักยับยั้งควบคุมตนเองไม่ให้ทําในสิ่งที่ไม่
	ถูกต้องแม้จะมีสิ่งยวั่ ยวน
•สามารถยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนความคิดเมื่อ
	สถานการณ์เปลี่ยน
•มคี วามคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบได้
•มีความจําดี มีสมาธิจดจ่อ สามารถทํางาน •รูจ้ กั วเิ คราะห์ มกี ารวางแผนงานอย่างเป็นระบบ
	ต่อเนอื่ งได้จนเสร็จ
	ลงมอื ทํางานได้
•มีกาลเทศะ ซึ่งจะนําไปสู่การรู้จักเคารพผู้อื่น •อดทนได้ รอคอยเป็น มคี วามมุง่ มนั่ พร้อมความ
อยูก่ บั คนอนื่ ได้ดี
	รับผิดชอบที่จะไปสูค่ วามสําเร็จ
•รูจ้ กั ประเมนิ ตนเอง นาํ จุดบกพร่องมาปรับปรุง
การทํางานให้ดีขนึ้

ข้อมูลจาก  : คูม
่ อ
ื พัฒนาทักษะสมอง EF Executive Functions ส�ำหรับ
ครูปฐมวัย สนับสนุนโดย สสส.และสถาบัน RLG (รักลูกเลิร์นนิ่งกรุ๊ป)
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แบบไหนใช่

“Terrible Two”

 “ไม่่ๆๆ” ไว้้ก่่อน ต้้องได้้ทัันทีี หนููไม่่รอ
	ช่่างเลืือก อัันนี้้�ไม่่เอาๆ
 เจ้้าข้้าวเจ้้าของ หวงและแย่่งของ
 ไม่่พอใจถ้้าโดนบัังคัับ
 อยากลองของใหม่่
	ร้้องกรี๊๊�ด เอาแต่่ใจ
 อาละวาด เมื่่�อไม่่พอใจ
 อารมณ์์แปรปรวนง่่าย เดี๋๋�ยวอารมณ์์ดีีเดี๋๋�ยวหงุุดหงิิด

รับมือ Terrible two ด้วยวินย
ั เชิงบวก

•เข้าใจที่มาการปฏิเสธ ว่าเป็นการท้าทาย หากตามใจลูกก็จะเรียนรูแ้ ละใช้วิธีนี้	
•ยอมรับความรูส้ กึ ทัง้ บวกลบ ไม่ใช้อารมณ์
•ไม่หา้ มทุกเรือ่ ง ในพืน้ ที่ปลอดภัย ต้องปล่อยบ้าง
•เรียนรูเ้ รือ่ งพืน้ ทีแ่ ละความเป็นเจ้าของ พื้นที่ไหนสามารถท�ำอะไรได้ ไม่ได้ มกี ฎกติกาอย่างไร
•ท�ำซ�้ำๆ สม�่ำเสมอ เพื่อเกิดเป็นพฤติกรรม และไม่สับสนกบั กติกาที่ตั้งไว้
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เล่นอิสระ

สร้างทักษะสมอง EF

ริเริ่ม ลงมือทํา (Initiating) เด็กเป็นผูริ้ เริ่มและตัดสิน
ใจที่จะเล่นและเลือกวิธีเล่น
● มุง
่ เป้าหมายและเพียรพยายาม (Goal-Directed
Persistence) เด็กกําหนดเป้าหมายการเล่นเอง
● จา
ํ เพือ่ ใช้งาน (Working Memory) เด็กมกี าร
เชื่อมโยงความรูแ้ ละประสบการณ์เก่า
● ยืดหยน
ุ่ ความคิด (Shifting/Cognitive Flexibility)
การเล่ น มี ค วามยืดหยุ ่ น ปรับเปลี่ยนไปตาม
	สถานการณ์
●

วางแผนและจัดระบบดําเนินการ (Planning and
Organizing) เด็กมีการวางแผนการเล่น คิด
วางแผน แก้ปญ
ั หาระหว่างการเล่น
● ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)
● ยับยง
ั้ ชัง่ ใจ คิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control)
● จดจ่อใส่ใจ (Focus/Attention)
มีสมาธิจดจ่อกบั การเล่น
● ติดตามประเมินตนเอง (Self-Monitoring)
เล่นไปประเมนิ การเล่นของตัวเองเพื่อพัฒนาให้
	ส�ำเร็จและสนุกมากขึน้
●

ข้อมูลจาก : คูม
่ อ
ื พัฒนาทักษะสมอง EF Executive Functions ส�ำหรับครูปฐมวัย สนับสนุนโดย สสส.และสถาบัน RLG (รักลูกเลิรน
์ นิง
่ กรุป
๊ )
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พัฒนา
ทักษะสมอง EF ลูก  
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กิจกรรมเติมทักษะสมอง EF
ลูก 1-3 ปี

1 ปี

		“ชวนเคาะ” ชวนลูกเคาะโดยใช้อปุ กรณ์ตา่ งๆ
		เกมนี้มี EF เพิ่มคลังค�ำศัพท์ พัฒนาทักษะการจดจ่อใส่ใจ การ
ก�ำกบั ตัวเอง และการฟัง พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ สอนนบั เลข
และฝึกความจ�ำ
		“เต้นๆ หยุดๆ เกิด  EF” เพลงจงั หวะสนุกๆ เปิดเพลงเต้น
ได้ เมอื่ เปิดตอ้ งหยุดนิ่ง รอจนกว่าเพลงจะเปิดใหม่
เกมนี้มี EF ฝึกทักษะการฟัง จดจ่อใส่ใจการควบคุมตนเอง

  2 ปี

“สมมติวา่ ...” สมมติว่าแปรงสีฟันเอาไว้กนิ ข้าวได้ไหม สลับกนั
เล่นพ่อแม่ลกู
		เกมนี้มี EF สร้างเสริมจนิ ตนาการ ฝึกการยืดหยุน่ ทางความคิด
		“ปัม๊ สี ตามโจทย์แม่” ใช้ผักหรือผลไม้ เช่น แคร์รอต มนั ฝรั่ง
ท�ำเป็นตราปัม๊ ตามโจทย์ที่ได้รับ
		เกมนี้มี EF ฝึกทักษะการริเริ่มและลงมอื ท�ำ และการวางแผน
ท�ำตามเป้าหมายให้ส�ำเร็จ

3 ปี

		“ทายสิอะไรจะเกิดขึน้ ...” เล่านิทานให้ฟงั แต่หยุดกลางเรื่อง
หรือจะช่วยกนั เปลี่ยนตอนจบ
		เกมนี้มี EF ฝึกทักษะการจดจ่อใส่ใจในการอ่านและการฟัง

		“หาให้เจอ” ตัดภาพ ตัวอกั ษร ใส่ลงไปในกล่อง ก�ำหนดโจทย์
ให้ลกู หาตัวอกั ษร
		เกมนี้มี EF ทักษะจดจ่อใส่ใจ ตั้งใจเพื่อมุง่ เป้าหมาย
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7 วิธส
ี ร้างทักษะสมอง
EF ดีให้ลูก

1

		กิน ครบหมู่ คือการเตรียมพร้อมร่างกาย
		 และสมองของลูกให้มพ
ี ฒ
ั นาการทีส
่ มบูรณ์
		• นั่่�งกิินเอง หนููทำำ�ได้้
		• กิินอาหารหลััก 3 มื้้�อ
		• ลููกกิินเป็็นเวลา
		• มีีวินั
ิ ย
ั การกิิน

2

		นอน เพียงพอ รวม 12-15 ชั่วโมงต่อวัน
		 ร่างกายจะสร้างฮอร์โมนเพือ
่ กระตุน
้ ส่วนต่างๆ
		 ของสมองในการเรียนรูจ
้ ดจ�ำ
		• นอนให้้พอ
		• นอน-ตื่่�นเป็็นเวลา
		• แยกห้้องนอน

3

		กอด เกิดความผูกพัน(Attachment) รากฐาน
		 ส�ำคัญของการพัฒนาทักษะสมอง EF
		• อุ้้�ม กอด
		• พููดคุุยสบตา
		• สะท้้อนอารมณ์์และจััดการถููกต้้อง
		• เป็็นแบบอย่่างการแสดงอารมณ์์ที่่�ดีี

4

		ท� ำ งานบ้ า น ฝึ ก ทั ก ษะหลายด้ า น สร้ า ง

		 บรรยากาศให้สนุก ไม่ออกค�ำสัง
่ กระตุน
้ ให้ลก
ู
		 ได้วางแผนด้วยตัวเอง
		• พ่่อแม่่เป็็นแบบอย่่างที่่�ดีี
		• มอบหมายงานให้้ทำำ�
		• ร่่วมทำำ�งานบ้้านกัับพ่่อแม่่

5

		ช่วยเหลือตัวเอง

		 ผ่านกิจวัตรประจ�ำวัน
		• กิินด้้วยตััวเอง
		• ทำำ�กิิจวััตรประจำำ�วัันด้้วยตััวเอง
		• พร้้อมช่่วยเหลืือและรัับฟัังลููก

6

		เล่า นิทานและเปิดโอกาสให้ลก
ู มีสว
่ นร่วม
		•
		•
		•
		•

7

อ่่านไปกัับลููก
อ่่านสม่ำำ��เสมอ
ต่่อยอดนิิทาน
เล่่า+ร้้อง+แสดงสร้้างทัักษะสมอง EF

		เล่น ให้บอ
่ ย เล่นให้เหมาะตามวัย
		•
		•
		•
		•

เล่่นอิิสระ (Free Play)
เล่่นแล้้วเก็็บ
เล่่นมีีกติิกา
เล่่นนอกบ้้าน
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พ่อแม่แบบนี้
พ่อแม่ EF

1. สนใจ ใฝ่รู้
		ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างทักษะที่จาํ เป็น

สําหรับลูกอย่างไม่กดดันและเป็นไปตามธรรมชาติ
ของเด็ก
2. สร้างความผูกพันทีด
่ ี

		 ความรัก ความอบอุน่ ความเอาใจใส่ จะเป็น
รากฐานที่สําคญ
ั ของความมั่นคงทางจิตใจ มอง
เห็นคุณค่าของตนเอง จะเป็นต้นทางที่ดีให้เด็ก
กล้าเผชิญหน้ากบั ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
3.เข้าใจลูกอย่างทีเ่ ป็น

		พ่อแม่ต้องเข้าใจและยอมรับตัวตนของลูก
ทั้งจุดแข็งจุดอ่อนของลูก เพื่อเรียนรูแ้ ละพัฒนา
ไปพร้อมๆ กนั
4.ฝึกวินย
ั เชิงบวก

		 เพื่อให้ลกู มีพฤติกรรมที่เหมาะสมและเกิดการ
เปลี่ยนแปลงจากภายใน ลูกจะเรียนรูว้ ิธีการที่จะ
พัฒนาด้วยตัวเอง และน�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จ
ข้อมูลจาก  : คูม
่ อ
ื พัฒนาทักษะสมอง EF Executive Functions ส�ำหรับ
ครูปฐมวัย สนับสนุนโดย สสส.และสถาบัน RLG (รักลูกเลิรน
์ นิง
่ กรุป
๊ )
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