
 
 

 



 
 

คู่มือแนวทางการฝึกอบรม  
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คำนำ 

 เด็กแรกเกิด – 5 ปีเป็นช่วงวัยที่สำคัญเนื่องจากเด็กมีพัฒนาการในทุกด้านอย่างรวดเร็ว โดยเด็กจะต้องการ

ความรัก ความอบอุ่น ปกป้อง คุ้มครอง และได้รับการอบรมจากผู้ใหญ่ซึ่งการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพจะส่งผลให้เด็กมี

พัฒนาการที่สมวัย สุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งนับว่าเป็น “ช่วงเวลาทองของชีวิต” เป็นช่วงระยะเวลา

ที่สำคัญในการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งด้านพัฒนาการทางกาย พัฒนาการทางสติปัญญา พัฒนาการทางอารมณ์ พัฒนาการทาง

สังคม และพัฒนาการด้านจิตวิญญาณ ซึ่งการพัฒนาการเหล่านี้เป็นการเสริมสร้างพัฒนาการให้ได้เจริญเติบโตเต็ม

ศักยภาพในช่วงอายุนี้ ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญจะทำให้เขาเติบโตเป็นเยาวชนและพลเมืองที่ดี และพร้อมตอบสนอง

ความต้องการพื้นฐานที่เปลี่ยนไปตามวัยได้อย่างเหมาะสมให้สมดุลย์กันทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และ

สังคมแล้ว เด็กจะเติบโตแข็งแรงแจ่มใส มีความม่ันคงทางใจ รู้ภาษา ใฝ่รู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 หลักสูตร อสม.เชี่ยวชาญ นักส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ได้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งมีความใกล้ชิดเข้าถึงทุกกลุ่มวัยในชุมชน ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมพัฒนาการ

เด็กแรกเกิด – 5 ปีให้มีพัฒนาการที่สมวัยตามแนวทางการพัฒนาของกระทรวงสาธารณสุขที่ว่าด้วย 1,000 วันแรกของ

ชีวิตเป็นช่วงเวลาทองที่สำคัญในการสร้างสมอง เน้น กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน ช่วยเด็กไทยพัฒนาการดี พร้อม

เติบโตสมวัย แข็งแรง ทางคณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำหลักสูตร อสม.เชี่ยวชาญ นักส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ขึ้นเพ่ือ

ยกระดับอสม. เป็นอสม.เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ภายใต้กรอบแนวคิด กอด กิน เล่น เล่า นอน 

เฝ้าดูฟัน และมีความรู้รวมถึงทักษะในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี และยังสามารถเผยแพร่ข้อมูลและความรู้

เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี ให้มีพัฒนาการที่สมวัยแก่ครอบครัวที่มีเด็กอายุ 0-5 ปีและประชาชนใน

ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 คู ่ม ือเล ่มน ี ้ ได ้ร ับความร ่วมมืออย่างด ีย ิ ่งจาก ดร.ประเสร ิฐ ประสมร ักษ์ และคณาจารย์หล ักส ูตร       

สาธารณสุขศาสตรบัฑฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ โดยคณะทำงานที่กล่าวรายนามท้ายเล่มนี้ได้ร่วม

แรงร่วมใจในการพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นพวกเราเห็นถึงความสำคัญว่าน้องเด็กปฐมวัย ล้วนแล้วเป็นกำลังสำคัญและเติบโต

เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
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กำหนดการ 

หลักสูตร อสม.เชี่ยวชาญ นักส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ป ี

วันที่.......เดือน.........................ปี.............  
เวลา  กิจกรรม   หมายเหตุ  

08.30 – 08.40 น.  กิจกรรมนันทนาการ    
08.40 - 09.10 น.  ความหมายของการกอด    
09.10 - 10.40 น.  ความสำคัญของการกอด    
10.40 - 11.10 น.  สายใยรักจากแม่    
11.10 - 11.40 น.  ‘กอด’ ยามหัศจรรย์ที่หาง่ายได้ทุกที่ทุกเวลา    
11.40 - 12.00 น.  กิจกรรมนันทนาการ    
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง     
13.00 - 13.30 น.   เมนูอาหารที่เหมาะสมตามแต่ละช่วงวัย     
13.30 - 14.10 น.  การเสริมสร้างความผูกพันธ์ทางอารมณ์ผ่านการกิน    
14.10 - 15.00 น.  กลยุทธ์ในการกระตุ้นให้เด็กรับประทานอาหาร    
15.00 - 16.00 น.  เล่นอย่างไรให้เหมาะสมตามกลุ่มวัย    
16.00 - 17.00 น.  ประดิษฐ์ของเล่นให้เหมาะสมตามกลุ่มวัย    
** กำหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
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กำหนดการ 

หลักสูตร อสม.เชี่ยวชาญ นักส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ป ี  
วันที่.......เดือน.........................ปี............  

เวลา  กิจกรรม  หมายเหต ุ 

08.30 - 09.00 น.  หนังสือนิทานที่เหมาะสม ตามแต่ละช่วงวัย    

09.00 - 09.40 น.   พัฒนาการใช้ภาษาและการพูดของเด็กและแนวทางการเสริมสร้างความผูกพัน
ทางอารมณ์  

  

09.40 - 10.30 น.  เทคนิคการสื่อสารเชิงบวกกับลูก    

10.30 - 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง    

10.45 - 11.00 น.  เวลานอนที่เหมาะสมตามวัย     

11.00 - 11.15 น.  การนอนหลับที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของเด็ก    

11.15 - 11.35 น.  ปัญหาการนอน    

11.35 - 11.55 น.  สิ่งที่ควรทําและไม่ควรทําในการสอนลูกนอน    

11.55 - 12.00 น.  กิจกรรมนันทนาการ    

12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารเที่ยง    

13.00 - 13.35 น.  บรรยากาศการนอน    

13.35 - 14.15 น.  ความสําคัญของช่องปากและฟันของเด็ก 0-5 ปี    

14.15 - 14.45 น.  ผลกระทบท่ีเกิดในช่องปากและฟันของเด็ก 0-5 ปี    

14.45 - 15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง    

15.00 - 15.50 น.  สาธิตวิธีการและการส่งเสริมดูแลช่องปากและฟันของเด็ก 0-5 ปี    

15.50 - 16.20 น.  รับเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมอสม.เชี่ยวชาญ นักส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี     

** กำหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
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หลักสูตร อสม.เชี่ยวชาญ นักส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ป ีหลักสูตร 12 ชัว่โมง 
โดยหลักสตูรนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบ์ัณฑิต มหาวิทยาลัยมหดิล วิทยาเขตอำนาจเจริญ  

1.หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันเด็กปฐมวัยหรือเด็กวัย 0-5 ปี ได้รับการอบรมเลี้ยงดูจากปู่ ย่า ตา ยาย เนื่องจากพ่อแม่ของเด็กต้อง

ออกไปทำงานหาเลี้ยงชีพในต่างจังหวัดหรือในเมืองใหญ่ไม่สามารถอยู่เลี้ยงดูบุตรได้ จึงทำให้ต้องมีผู้เลี้ยงดูบุตรแทนโดย

พ่อแม่ของตนส่งผลให้การใส่ใจในการเลี้ยงดูให้มีพัฒนาการที่สมวัยไม่เต็มที่เท่าที่ควร ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการล่าช้าและ

ไม่สมวัย ซึ่งเด็กวัย 0-5 ปีเป็นช่วงวัยที่มีพัฒนาการและการเจริญเติบโตในทุกด้านอย่างรวดเร็ว  เป็นช่วงวัยที่อยากรู้

อยากเห็น สิ่งต่างๆ รอบตัว ซึ่งจำเป็นต้องพึ่งพาพ่อแม่  ผู้ใหญ่ ในการอบรมเลี้ยงดูปกป้องคุ้มครองให้ความรัก ความ

อบอุ่นเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด การอบรมเลี้ยงดูที่มีคุณภาพจะส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตมีพัฒนาการที่สมวัย  

ทางคณะผู้จัดทำได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอายุ 0-5 ปี จึงได้ดำเนินการพัฒนา

หลักสูตร อสม.เชี่ยวชาญ นักส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี โดยอสม. มีบทบาทหน้าที่ในการป้องกันโรคและส่งเสริม

สุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชนในชุมชนทุกกลุ่มวัย เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาและยกระดับศักยภาพ     

อสม.เชี่ยวชาญ นักส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ให้มีความรู้และทักษะในด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอายุ 0-

5 ปี ให้มีพัฒนาการที่สมวัย สุขภาพแข็งแรงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา ภาษา จริยธรรม และ

ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการมีความสามารถในการเรียนรู้และเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและเป็นรากฐาน

สำคัญของการพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไป  

2.วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อยกระดับให้เป็นอสม.เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ภายใต้กรอบแนวคิด กอด กิน 
เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน 
 2.2 เพ่ือให้มีความรู้ในด้านพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี 
 2.3 เพ่ือให้มีความรู้และทักษะวิธีการในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ให้มีพัฒนาการที่สมวัย 

2.4 เพ่ือให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี ให้มีพัฒนาการที่
สมวัยแก่ครอบครัวที่มีเด็กอายุ 0-5 ปีและประชาชนในชุมชน  

3.กลุ่มเป้าหมาย  
 3.1 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  

4.คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม  

 4.1 เป็น อสม.ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข  

 4.2 เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  

 4.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี มีวุฒิภาวะและบุคลิกภาพที่เหมาะสม  

5.ระยะเวลา 12 ชั่วโมง  
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6.เนื้อหา 

6.1 สัมผัสด้วยรัก เพิ่มพัฒนาการลูกน้อย 

 วัตถุประสงค์  
 -  เพ่ือพัฒนาให้ อสม. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการด้วยการโอบกอด 

-  เพ่ือพัฒนาทักษะด้วยการส่งเสริมพัฒนาการด้วยการโอบกอดแก่ อสม. 

-  เพ่ือส่งเสริมให้ อสม. สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการโอบกอดของเด็กวัย 0-5 ปี ได้อย่าง 

ถูกต้อง 

เนื้อหาวิชา  
-  อ้อมกอดที่อบอุ่น 

 -  กอด หอม สัมผัสรัก 

วิธีการสอน/สื่อ 
-  วิดีโอ 
-  Power Point 
-  mind map 
-  นำเสนอ mind map 

 การประเมินผล 
 -  แบบทดสอบ kahoot  

 -  ประเมินความเข้าใจโดยใช้ mind map 

-  ซักถาม 

6.2 เรื่องกิน เรื่องใหญ่ 

 วัตถุประสงค์  
-   เพ่ือให้ อสม.ได้มีความรู้ ความเข้าใจ วิธีการในการส่งเสริมพัฒนาการด้านการกินของเด็กวัยแรกเกิด - 5 ปี 

-  เพ่ือให้ อสม.สามารถแสดงความรู้ความเข้าใจ ด้านการส่งเสริมพัฒนาการด้านการกินของเด็กแรกเกิด -5 ปี 

เนื้อหาวิชา 

-  เมนูอาหารที่เหมาะสมตามแต่ละช่วงวัย 
-  การเสริมสร้างความผูกพันธ์ทางอารมณ์ผ่านการกิน 
-  กลยุทธ์ในการกระตุ้นให้เด็กรับประทานอาหาร 

 วิธีการสอน/สื่อ 

 -  การบรรยาย PowerPoint  

 -  วิดีทัศน์ตัวอย่าง 
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-  ใบกิจกรรมการออกแบบเมนูอาหารที่เหมาะสมตามแต่ละช่วงวัย 
 -  อภิปรายกลุ่ม 

 การประเมินผล 

 -  แบบทดสอบ 

6.3 เล่นเก่ง เล่นเป็น 

 วัตถุประสงค์  
 -  เพ่ือพัฒนา อสม.ให้มีความรู้เกี่ยวกับการเล่นที่ส่งเสริมด้านพัฒนาการของเด็กวัย 0-5 ปี 

 -  เพ่ือส่งเสริมให้ อสม. สามารถนำความรู้ในการประดิษฐ์ของเล่นตามกลุ่มวัยไปสอนได้อย่างถูกต้อง  

 เนื้อหาวิชา 

 -  เล่นอย่างไรให้เหมาะสมตามกลุ่มวัย 

-  ประดิษฐ์ของเล่นให้เหมาะสมตามกลุ่มวัย     

วิธีการสอน/สื่อ 

-  การบรรยาย PowerPoint 

-  การสอนใช้เครื่องมือ DSPM 

-  สอนการประดิษฐ์ของเล่นตามกลุ่มวัย  

การประเมินผล 

-  เข้าใจพัฒนาการตามแต่ละช่วงวัย 
-  เข้าใจเครื่องมือการใช้ DSPM  
-  เข้าใจของเล่นตามแต่ละช่วงวัย 
-  การซักถามและการสังเกต 

6.4 การเล่า เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก 

 วัตถุประสงค์ 
 -  เพ่ือให้อสม.เลือกใช้นิทานให้เหมาะสมแต่ละช่วงวัย 

-  เพ่ือให้อสม.เกิดความเข้าใจในการเลือกใช้นิทานตามช่วงวัย 

 เนื้อหาวิชา 
 -  หนังสือนิทานที่เหมาะสม ตามแต่ละช่วงวัย 

 -  พัฒนาการใช้ภาษาและการพูดของเด็กและแนวทางการเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์ 

 -  เทคนิคการสื่อสารเชิงบวกกับลูก 

วิธีการสอน/สื่อ 

 -  การบรรยาย PowerPoint 
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 -  ใบความรู้ 

 การประเมินผล 
 -  การสะท้อนกลับการถาม – ตอบ 

6.5 นอนถูกเวลา พัฒนาการสมวัย 

 วัตถุประสงค์ 
-  เพ่ือให้อสม.มีความรู้และความเข้าใจของการนอนของเด็กตามวัย  
-  เพ่ือให้อสม.เข้าใจถึงปัญหาของการนอนของเด็ก  
-  เพ่ือให้อสม.มีทักษะการกล่อมในการนอนของเด็ก  

 เนื้อหาวิชา 

 -  นิยามของการนอน 

 -  การนอนหลับที่เก่ียวข้องกับพัฒนาการของเด็ก 

 -  ปัญหาการนอน 

 -  สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการสอนลูกนอน 

 -  บรรยากาศการนอน 

 วิธีการสอน/ส่ือ 

 -  การบรรยาย PowerPoint 

 -  วีดีโอ 

 -  อภิปรายกลุ่ม 

 -  ฝึกปฏิบัติ 

 การประเมินผล 

 -  การทำแบบทดสอบ 

-  การซักถามและสังเกต 

6.6 สุขภาพช่องปากสดใส ร่างกายแข็งแรง 

 วัตถุประสงค ์

 -เพ่ือให้ อสม.มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของเด็ก 0-5 ปี 

 -เพ่ือให้ อสม.รู้ถึงปัญหาของสุขภาพช่องปากและฟันของเด็ก 0-5 ปี 

 -เพื่อให้อสม.มีความรู้และทักษะในการให้ความรู้แก่ผู้อบรมเลี้ยงดูเด็กให้สามารถดูสุขภาพช่องปากของเด็กได้

อย่างเหมาะสม 
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เนื้อหาวิชา 

 -  ความสำคัญของช่องปากและฟันของเด็ก 0-5 ปี 

 -  ผลกระทบที่เกิดในช่องปากและฟันของเด็ก 0-5 ปี 

 -  สาธิตวิธีการและการส่งเสริมดูแลช่องปากและฟันของเด็ก 0-5 ปี 

 วิธีการสอน/สื่อ 

 -  การบรรยาย PowerPoint 

 -  ฝึกปฏิบัติ 

 การประเมินผล 
 -  แบบทดสอบ   
 -  การซักถามและสังเกต 
 -  ทดสอบการฝึกปฏิบัติ 
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แผนการสอนที่ 1 

เร่ือง สัมผัสด้วยรัก เพ่ิมพฒันาการลูกน้อย 

วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือพัฒนาให้ อสม. มีความรู้ ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการด้วยการโอบกอด 

2.เพ่ือพัฒนาทักษะด้วยการส่งเสริมพัฒนาการด้วยการโอบกอดแก่ อสม. 

3.เพ่ือส่งเสริมให้ อสม. สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการโอบกอดของเด็กวัย 0-5 ปี ได้อย่างถูกต้อง 

เนื้อหารายวิชา 

 1.อ้อมกอดที่อบอุ่น 

 2.กอด หอม สัมผัสรัก 

เป้าหมาย 
 1. อสม. มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่ถูกต้องในการส่งเสริมพัฒนาการด้วยการโอบกอด 
  2. อสม.สามารถนำความรู้ ทักษะการส่งเสริมพัฒนาการด้วยการโอบกอด ไปถ่ายทอดให้กับบุคคลที่ต้องเลี้ยงดู
เด็กวัย 0-5 ป ี
ระยะเวลา : 2 ชั่วโมง (ทฤษฎี 1 ชั่วโมง / ปฏิบัติ 1 ชั่วโมง)  
รูปแบบ/วิธีการสอน 

1.วิดีโอ 
 2.นำเสนอ Power Point 
 3.mind map 
 4.นำเสนอ mind map 
กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
 1.ยืนบนกระดาษ  
 -มีการแบ่งกลุ่มอสม.ออกเป็นกลุ่มละเท่าๆกันให้กระดาษแผ่นใหญ่กลุ่มละ 1 แผ่น โดยจะให้อสม.ในแต่ละกลุ่ม
ยืนบนกระดาษท่ีได้รับแล้วจะมีการพับกระดาษให้มีขนาดเล็กลงจนเท่ากระดาษ A4 โดยที่สมาชิกทุกคนจะต้องยืนบน
กระดาษโดยขาจะไม่ออกภายนอกกระดาษ 
 2.หัวใจ วิธีสร้างลูกให้สตรอง 
 -มีการแจกโพสอิดให้อสม.คนละ 1 แผ่น แล้วให้อสม.เขียนวิธีการสร้างลูกให้สตรองแล้วนำออกมาติดกับ
กระดาษท่ีเตรียมไว้ แล้วจะมีการบอกถึงวิธีการกอดให้ลูกสตรอง 
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 
 1.เปิดวิดีโอ ที่เกี่ยวกับการกอดสัมผัสลูก 
 2.เข้าสู่เนื้อหาของการกอด อธิบายความสำคัญเกี่ยวกับกอด การสร้างความสัมพันธ์กับลูก 
 3.ให้ผู้เข้าอบรมจับกลุ่มทำ mind map จากความรู้ที่ได้อธิบายไป 
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 4.ให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ mind map ที่กลุ่มตัวเองได้ทำ 
สื่ออบรบ 
 1.วิดีโอ 
 2.Power Point  
อุปกรณ์ 
 1.กระดาษ 
 2.ปากกาเมจิ 
 3.สีเทียน/สีไม้ 
ประเมินผล 
 1.แบบทดสอบ kahoot  
 2.ประเมินความเข้าใจโดยใช้ mind map 

3.ซักถาม 
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ใบความรู้ที่ 1.1 
เร่ือง อ้อมกอดท่ีอบอุ่น 

สิ่งมีชีวิตน้อย ๆ ที่ต้องออกมาเผชิญโลกกว้างใหญ่ด้วยตัวคนเดียวจะมีอะไรที่จะทำให้เด็กน้อยรู้สึกอบอุ่นและ
เกิดความมั่นใจได้มากไปกว่ารอยยิ้ม สัมผัส และอ้อม กอดของคุณพ่อคุณแม่ ไม่มีทฤษฎีการเลี้ยงเด็กทฤษฎีใดในโลกที่
ปฏิเสธผลดีของอ้อมกอดไม่มีนักวิชาการคนไหนผลักไสความรักที่ถ่ายทอดสัมผัสจากชีวิตหนึ่งไปสู่อีกชีวิตหนึ่งด้วยสอง
แขนของพ่อแม่นี่แหละ คือมนตร์วิเศษที่จะสร้างความผูกพันและความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในใจเด็กและเมื่อไรก็ตามที่เด็ก
รู้สึกได้ถึงความผูกพันและไว้วางใจ เมื่อนั้นเขาก็จะแข็งแรงทั้งกายและใจ พร้อมที่จะก้าวกระโดดออกไปเรียนรู้ทุกอย่าง
ในโลก กว้างได้อย่างสนุกและมีความสุข 
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กอดลูกให้มากที่สุด ใน 3 ปีแรกของชีวิต 
 3 ปีแรกของชีวิต เป็นช่วงเวลาสำคัญของการพัฒนาสมอง เป็นโอกาสทอง สำหรับเด็กในการสร้างตัวตน สร้าง

พื้นฐานชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดในวัยนี้ เมื่อพ่อแม่กอดเด็ก เด็กจะรู้สึกได้ถึง
ความรัก ความ ห่วงใย ความผูกพัน อบอุ่น ปลอดภัย มั่นคง ความรู้สึกเหล่านี้ส่งผลต่อจิตใจของเด็ก  มาก การกอดจะ
เข้าไปเพิ่ม EQ ให้เด็ก ทำให้เด็กเกิดความฉลาดทางอารมณ์ มีทัศนคติ ที่ดีต่อตัวเองและคนรอบข้าง จะสังเกตเห็นว่าเด็ก
ที่พ่อแม่กอดเขาบ่อย ๆ จะเป็นเด็ก อารมณ์ดี ยิ้มง่าย มองโลกในแง่บวก การกอดและสัมผัสใกล้ชิดจากแม่กับลูก ยังเป็น
สื่อที่ส่งผลให้ระบบประสาท ทำงานได้ดีขึ ้น การทำงานของสมองก็ดีขึ ้น กอดจึงทำให้ไอคิวเด็กสูงขึ้นตามไปด้วย  
นอกจากนี้ ยังพบว่าในเด็กท่ีมีอาการเจ็บป่วย เช่น อาการท่ีเกิดจากความเครียด โรคหืด อาการบาดเจ็บต่าง ๆ การกอด
จะเข้าไปช่วยให้ความเจ็บปวดบรรเทา ความผิด ปกติในอวัยวะต่าง ๆ ของเด็กดีขึ้นได้ 
 

 
 

นมแม่กับ ‘อ้อมกอด’ ที่แนบแน่น 
  คงไม่มีช่วงเวลาไหนที่จะเป็นชั่วโมงต้องมนตร์เท่ากับตอนที่คุณแม่กอดลูกไว้ใน  อ้อมอก พร้อม ๆ กับให้ลูกได้
กินอาหารสุดมหัศจรรย์อย่างนมแม่อีกแล้ว วินาทีที่แม่ลูก มีการสัมผัสกัน ทั้งสายตา เสียง กลิ่นของนมแม่ รสชาติความ
หวานของน้ำตาลแลคโทส จากนมแม่ สัมผัสและพื้นที่อ้อมกอดของแม่ สร้างความอบอุ่น ความรู้สึกมั่นใจปลอดภัย แก่
ทารก กระตุ้นทารกให้เกิดการเจริญงอกงามของเส้นใยประสาทต่อเนื่อง ช่วยให้สื่อนำ  ประสาทส่งสัญญาณประสาทได้
เร็วขึ้น สมองก็จะทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น ไอคิวก็สูงขึ้นตามไปด้วย 
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อุ้มลูกนั่งตัก อ่านหนังสือเล่มแรกในชีวิต 
อย่าลังเลหรือสงสัยกับการมอบหนังสือเล่มแรกให้ลูกตั้งแต่ในช่วงปฐมวัย เด็ก ๆ  ทุกคนก้าวสู่เส้นทางรักการ

อ่านได้ตั้งแต่วัยแรกเกิด เมื่อพ่อแม่หยิบหนังสือมาอ่านให้ลูก ฟัง เด็กจะใช้การฟังเสียง แยกแยะระดับเสียงที่แตกต่าง 
พอเด็กเริ่มโตขึ้นอีกนิด โอกาส ทองที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรพลาด คือการอุ้มลูกนั่งตัก โอบกอดเขาไว้พร้อมกับชี้ชวนให้  
เด็ก ๆ ดูหนังสือภาพสีสันสดใส ช่วงเวลาตรงนี้เองที่อ้อมกอดของคุณพ่อคุณแม่จะกลายเป็นสื่อและพื้นที่  สร้างสรรค์ 
ช่วยสานสายสัมพันธ์ทั้งความรัก ความผูกพัน และความห่วงใยไปยังลูกน้อย ถ้อยคำและน้ำเสียงของคุณแม่ที่อ่อนโยน 
จะกระตุ้นให้เด็กรู้สึกเพลิดเพลิน ได้ใช้สมองใน การคิดและจินตนาการ เชื่อมโยงเสียงกับภาพที่เห็น เกิดเป็นเครือข่าย
สร้างการเรียนรู้ที่ กว้างใหญ่ไพศาลอย่างที่คุณพ่อคุณแม่คาดไม่ถึงเลยทีเดียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอ้างองิและแหล่งค้นคว้าเพิม่เติม 
https://dol.thaihealth.or.th/resourcecenter/sites/default/files/documents/e-

book_pthmway_booklet_elm_1.pdf  
 

https://dol.thaihealth.or.th/resourcecenter/sites/default/files/documents/e-book_pthmway_booklet_elm_1.pdf
https://dol.thaihealth.or.th/resourcecenter/sites/default/files/documents/e-book_pthmway_booklet_elm_1.pdf
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ใบความรู้ที่ 1.2 
เร่ือง กอด หอมให้ สมัผัสรัก 

กอด หอมให้ สัมผัสรัก 
    การเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์ผ่านการสัมผัส 
 

สัมผัส (กอด)... ในที่นี้หมายถึงการแสดงออกถึงความรักของพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู  อาจเป็นการสัมผัสอ่อนโยน 
การลูบ การจับ การโอบอุ้ม การกอด การหอมแก้ม หอมหน้าผาก หรือตามเนื้อตัว การมองหน้าสบตา การดูแล เอาใจ
ใส่ การสังเกตอารมณ์และการตอบสนอง ความต้องการต่างๆ ของเด็กแต่ละช่วงวัยอย่างพอเหมาะ และสม่ำเสมอ เมื่อ
การเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์ของลูกต่อพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูดำ เนินไปอย่างมั่นคง  จะส่งผลให้ลูกมีอารมณ์ที่ดี 
ร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส รู้สึกว่าโลกนี้ปลอดภัยและเกิดความไว้วางใจต่อ  ผู้อื่น ลูกจะรับรู้ว่าตนเองเป็นที่รัก มีคุณค่า
พอที่จะได้รับความรัก ความรู้สึกเหล่านี้มีความหมาย ต่อการมีชีวิต ส่งผลให้ลูกรู้จักการให้ รู้จักแบ่งปัน รักคนอื่นเป็น 
และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เติบโต เป็นบุคคลที่มองโลกในแง่ดี รู้จักให้อภัย ซึ่งจะเป็นรากฐานของการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของ การอยู่ร่วมกันในสังคม ช่วยป้องกันปัญหาพฤติกรรมเกเร ก้าวร้าวได้ ในอนาคต 
 
วิธีสัมผัส (กอด) เสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์แยกตามช่วงวัย 

ช่วงวัย พัฒนาการตามวัย แนวทางการเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ 

แรกเกิด – 
3 เดือน 

•  มองหน้า เริ่มยิ้ม และ ทำ เสียง 
ไม่เป็นภาษา 
•  ชอบฟังเส ียง และเร ิ ่มจดจำ 
เสียง คนในครอบครัว  
•  ร้องไห้เมื่อมีความต้องการ 
•  เร ิ ่มชอบให ้ม ีการกอด และ
สัมผัส ส่วนต่างๆ ของร่างกาย  
•  รับรู้ และอยากให้มีการปลอบ  
•  สามารถมองเห็นได้ในระยะ 
อันใกล้ประมาณ 30 ซม. 
•  เร่ิมลองสัมผัสใบหน 

ในช่วง 3 เดือนแรก ลูกต้องเจอการเปลี่ยนแปลงอย่างมากระหว่างโลกที่ลูกอยู่มา 
9 เดือนในท้องแม่ กับโลก ภายนอกที่สว่างกว่า อุณหภูมิไม่คงที่ ทำ ให้ลูกกลัว นั่น
จึงเป็นเหตุผลที่ทำ ให้เด็กแรกเกิดร้องไห้เสียงดัง  และสงบลงได้เมื่อได้รับความ
อบอุ่น พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูควรมีหลักในการดูแลลูกวัยแรกเกิด – 3 เดือน เพื่อเป็น
การสร้างความผูกพันทางอารมณ์กับลูกตั้งแต่แรกเกิด ดังนี้ 

1. ไวต่อความรู้สึกลูก และตอบสนองอย่างรวดเร็ว  
•    ความรู้สึกผูกพันจะเกิดก็ต่อเมื่อมีความรู้สึกไว้วางใจ มั่นใจ ปลอดภัย เมื่อลูก
ร้องไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ต้องเข้าไปตอบสนองอย่างรวดเร็ว และอ่อนโยน ไม่
กระแทกกระทั้น ต้องหาสาเหตวุ่าลูกร้องเพราะ อะไร ลูกหิว หรือเปียกแฉะ 
ช่วงแรกพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูอาจตอบสนองไม่ถูกใจ แต่ไมส่ำคัญเท่ากับ ทุกคร้ังที่ลูก
ร้อง ลูกได้รับรู้ว่ามีคนๆ นี้อยู่ด้วยเสมอ ลูกไม่ถูกทอดทิ้ง ความไว้วางใจ ความรู้สึก
มั่นใจ ก็จะค่อยๆ เกิดขึ้น สายใยแห่งความผูกพันจึงค่อยๆ ก่อตวัขึ้น  
•    สังเกตและแปลสิ่งทีลู่กต้องการจะสื่อให้พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูรู้ โดยการฝึกสังเกต
สีหน้า ทา่ทางของลูก ลักษณะการร้องเมื่อหิว เมื่อเปียก ถ้าเข้าใจ และตอบสนอง
ถูก ลูกจะตอบสนองไปทางที่ดี เช่น ยิ้ม พอใจ สงบ หยุดร้อง  
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ช่วงวัย พฒันาการตามวัย แนวทางการเสริมสร้างความผูกพนัทางอารมณ 

แรกเกิด – 
3 เดือน 

(ต่อ) 

 2. สัมผัสทางกาย และใจที่อบอุ่น 
 •      การสัมผสัลูก การกอด การอุม้ เป็นการใหค้วามอบอุ่นทางใจ เวลาลูก
ร้องไห ้การอุม้จะเป็นการ ช่วยจดัการอารมณ์ของลูก ท า ใหเ้ด็กรู้สึก
ปลอดภยั และสงบลงได ้ 
•      การโอบอุม้ขณะใหน้มควรอุม้แนบอก แตะเน้ือตอ้งตวั ลูบหวั กอด 
หอมอยา่งอ่อนโยน มองตา สบตาลูก แมลู้กจะยงัมองเห็นไม่ชดันกั หากให้
นมขวดควรอุม้ลูกในท่าเดียวกนักบัใหน้มแม่ 
 •     การอาบน ้าลูก ควรอาบดว้ยความรวดเร็ว นุ่มนวล และอุม้ใหก้ระชบั 
ผสมน ้าใหอุ่้นก าลงัดีเม่ือ อาบน ้าเสร็จรีบห่อผา้ ทนัที ขณะเช็ดตวัใส่เส้ือผา้
ใหลู้กควรมองหนา้ สบตา และพูดคุยกบัลูกดว้ย 
•   เม่ือลูกมองหนา้ควรมองตอบ ออกเสียงจ๊ะจ๋า ระยะน้ีลูกเร่ิมจบั
ใบหนา้พ่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดูท่ีเขา้มา มองใกล้ๆ  พ่อแม่ หรือผูเ้ล้ียงดูควร
ยิม้ และส่งเสียงอืออาตามลูก จะสังเกตเห็นวา่ลูกจะขยบัแขนขา ท า ท่า
ดีใจ และส่งเสียงออ้แอ ้
 •   พ่อแม่หรือ ผูเ้ล้ียงดูควรมีอารมณ์เช่ือมโยงกบัลูก ไม่แสดงสีหนา้
เรียบเฉย หรือเล้ียงลูกอยูใ่นความเงียบ ไม่ตอบสนองอารมณ์ของลูก 
 •   การส่ือโดยภาษาท่าทางในเด็กเลก็ๆ เป็นส่ิงส าคญั เช่น การมอง
สบตาลูกขณะอาบน ้า การกอด การยิม้ให ้การพยกัหนา้ การอุม้เดิน 
การพาเล่นโยกเยก ท าใหลู้กท่ียงัไม่เขา้ใจภาษารับรู้ถึงความรักได ้

4 – 6 
เดือน 

•   ยิม้ และหวัเราะบางเวลา 
 •  ขยบัแขนขา เม่ือเกิดความสนใจ หรือ
ต่ืนเตน้  
•  มองตามวตัถุ 
 •  จอ้งหนา้คนท่ีพูดกบัตวัเองมาก ยิง่ขึ้น  
•  มีความสนใจต่อตวัเอง ในกระจก และ
ยิม้ 
 •  เร่ิมตอบสนองต่อช่ือตวั 
 •  หนัหาเสียงของพ่อแม่ ไดอ้ยา่ง ถูกตอ้ง 
 •   ร้องไหเ้ม่ือมีความอึดอดั และจะ หยดุ
ร้องเองเม่ือรู้สึก สบายตวั 

     ลูกในช่วงวยัน้ีจะแสดงออกถึงความตอ้งการและความรู้สึกชัดเจน
มากขึ้น นอกจากพ่อแม่หรือ ผูเ้ล้ียงดูตอ้งดูแลเร่ืองความสะอาดร่างกาย
ใหลู้กสบายเน้ือสบายตวั และดูแลลูกใหอ่ิ้มทอ้งแลว้ ยงัตอ้งใหเ้วลากบั
ลูก ดงัน้ี 
 •   สัมผสั อุม้ โอบกอด เวลาใหน้ม หรือเม่ือลูกต่ืน 
 •   ส่งเสียงพูดคุย เรียกช่ือ ยิม้หวัเราะไปกบัลูก  
•   อยูใ่กล้ๆ  ใหลู้กไดส้ัมผสัเน้ือตวั หนา้ตาของแม่ 
 •   เม่ือลูกมองตามพ่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดูควรมองตอบ และท า ท่าทีสนใจ
ลูกเม่ือลูกยื่นมือให้อุม้ พ่อแม่ หรือผูเ้ล้ียงดู ควรตอบสนองทนัที ไม่
แสดงอาการเพิกเฉย หรือปฏิเสธ 
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ช่วงวัย พฒันาการตามวัย แนวทางการเสริมสร้างความผูกพนัทางอารมณ 

7 – 11 
เดือน 

•   เร่ิมมีอาการกงัวลเม่ือพ่อแม่ 
ไม่อยูด่ว้ย  
•   ผ่อนคลายเม่ือได้ยินเสียง
ของ พ่อแม่ รับรู้ว่าพ่อแม่ ยงัอยู่
ขา้งๆ 
 •   เ ร่ิม มีการแสดงอารมณ์
ออกมา บางอย่าง เช่น ดีใจ จด
จ่อ เสียใจ เป็นตน้  
•   ตอ้งการความมัน่ใจจากการ 
แสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง
จาก พ่อแม ่ 
•   แสดงการตอบสนองต่อการ
หอม การกอด และการยิ้ม จาก
พ่อแม ่หรือบุคคลอ่ืน 

ในช่วงท่ีลูกอายุ 7 เดือน เป็นตน้ไป ทุกส่ิงรอบตวัของเขาจะเป็นตวักระตุน้
ความสนใจของลูกไดเ้ป็น อย่างดี ลูกจะพยายามหยิบจบั ควา้ทุกอย่าง เพื่อ
เรียนรู้ดว้ยตวัเอง ลูกจะเร่ิมเล่น ยิม้ หวัเราะกบัพ่อ แม่หรือผูเ้ล้ียงดูมากขึ้น  
•   พ่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดูคอยอยู่ ขา้งๆ ลูก คอยให้ก าลงัใจ เม่ือลูกเร่ิมหัดนั่ง 
คลาน เกาะยนื และเร่ิมหดัเดิน ส่งสายตามองเขาในขณะท่ีเขาหนักลบัมา ส่ง
เสียงหวัเราะ พูดคุยและช่ืนชมความกา้วหนา้ในการ เรียนรู้ของลูก  
•   พยายามสังเกตสัญญาณต่างๆ จากลูกว่าลูกตอ้งการจะส่ืออะไรกบัพ่อแม่
หรือผูเ้ล้ียงดู และพยายามอ่านสัญญาณนั้นให้ออก และตอบสนองให้ได้ 
เด็กเล็กท่ียงัพูดไม่ได ้พ่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดู ตอ้งสังเกตจากสีหนา้ ท่าทาง โดย
ตอ้งตั้งค  า ถามกบัตวัเองเสมอวา่ลูกตอ้งการจะส่ืออะไร ในสถานการณ์น้ี ลูก
จะรู้สึกอย่างไร และตอบสนองลูกทันที อย่างสม ่าเสมอ และพอเหมาะ 
สังเกต อาการของลูกหลงัการตอบสนองของพ่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดู  
•   ลูกแต่ละคนมีความชอบท่ีแตกต่างกัน สังเกตความชอบของลูกตั้งแต่ 
เสียง สัมผสั อาหาร ของเล่น ท่ีลูกชอบ และตอบสนองให้ตรงตามความ
ตอ้งการ 
 •   ท ากิจวตัรประจ าวนัของลูกให้เป็นเวลาสม ่าเสมอ เช่น เวลากิน เวลา
อาบน ้า เวลานอน เวลาเล่น ไม่ควรเปล่ียนไป เปล่ียนมา  
•   ใช้ค  า พูดให้ก าลงัใจ ให้เด็กมีความมัน่ใจท่ีจะท าส่ิงต่างๆ มากขึ้น เช่น 
“เกือบไดแ้ลว้ลูก” “ดีลูก...” “ใช่แลว้...” “ดีมาก” “ไดแ้ลว้” เป็นถอ้ยค า ท่ี
สร้างก าลงัใจใหเ้ด็กมีการเรียนรู้ต่อไป  
•   หากลูกมีความชอบ หรือติดส่ิงใดเป็นพิเศษ เช่น ผา้ห่ม หมอน หรือของ
เล่น ตามท่ีเรียกกนัทัว่ๆ ไป ว่าผา้เหม็น หมอนเหม็น หรือตุ๊กตาเหม็น ควร
วางส่ิงของท่ีเขาชอบไวใ้กลต้วัโดยเฉพาะเวลานอน และเม่ือจะน า ไปซักท า
ความสะอาด ควรบอกลูกทุกคร้ัง 
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ช่วงวัย พฒันาการตามวัย แนวทางการเสริมสร้างความผูกพนัทางอารมณ 

1 – 2 ปี • พฒันาความเป็นตวัของตวัเอง 
•  ต้องการท า ส่ิ ง ต่างๆ  ด้วย
ตนเอง  • มีความสนใจ และ
สนุกกบั ส่ิงรอบตวั 
•  มอง และสนใจ เม่ือพบปะ
ผูค้น ใหม่ๆ ท่ีไม่คุน้เคย 
•  เล่นหรือค้นหาส่ิงใหม่ๆ แต่
ยงั อยากให้พ่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดู
อยู ่ใกล้ๆ  

พ่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดูควรอยู่ใกล้ๆ  กบัลูกตลอดเวลา ไม่ปล่อยไวล้ า พงั คอย
มองดูห่างๆแต่เม่ือลูกมองหา สามารถเห็นไดท้นัที สบตาและยิม้ใหลู้กเสมอ 
หรือส่งสัญญาณให้ลูกรู้ว่า “แม่อยู่น่ี” “เก่งมากลูก” “เล่นต่อไปได้” “แม่
ไม่ได้ไปไหน” ลูกจะรู้สึกปลอดภัย มั่นใจ ท า ให้ลูกกล้าท่ีจะทดลองท า
อะไรใหม่ๆ และเม่ือท าอะไรใหม่ๆ ได ้ลูกจะรู้สึกภูมิใจในตนเอง รู้สึกว่า
ตนเองมีความสามารถ  
•  ในช่วงเวลาท่ีเด็กเหน่ือย หิว หรือกลวั เด็กจะว่ิงกลบัเขา้มาหาพ่อแม่หรือผู ้
เล้ียงดู เพราะตอ้งการ ให้พ่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดูกอดหรือปลอบ พ่อแม่หรือผู ้
เล้ียงดูควรตอบสนองปฏิกิริยาเหล่านั้นดว้ยการ อุม้ กอด ถามลูกว่า “เหน่ือย
มั้ย” “หิวรึยงั” “ไม่ตอ้งกลวั พ่ออยูน่ี่”  
•  พูดกบัลูกให้มากขึ้น ผสมผสานไปกบัการแสดงออกดว้ยท่าทาง ค า พูดท่ี
แสดงความรักความห่วงใย เช่น เวลา อ่านหนังสือให้ลูกฟังก่อนนอน ให้
กอดเขาไวแ้ลว้บอกเขาวา่ “ลูกจ๋า...แม่รักลูกนะ”  
•  ในเด็กเลก็ๆ พ่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดูจะตอ้งช่วยลูกๆ ในการจดัการอารมณ์ของ
ตนเอง ซ่ึงจะช่วยใหลู้ก สามารถจดัการอารมณ์ของตนเองไดดี้ขึ้นตามอายุท่ี
มากขึ้น  
-  ส่ิงท่ีช่วยลูกเม่ือลูกอยู่ในอารมณ์ท่ีไม่ดีไดม้ากท่ีสุด คือ การอยูก่บัลูก โอบ
กอด อยู่ใกล้ๆ  โดย ไม่ตอ้งพยายามหยุดอารมณ์นั้นของลูก เช่น ไม่ตอ้งตีให้
เงียบ หรือดุใหห้ยดุร้อง  
-  แสดงความเข้าใจอารมณ์ของลูกในขณะนั้น โดยการสัมผสัท่ีนุ่มนวล 
พร้อมค า พูดสั้นๆ เช่น “เจ็บแม่รู้ว่าหนูเจ็บมาก มาแม่เป่าให้” “พ่อรู้ว่าหนู
โกรธ”  
-  เม่ือพ่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดูอยู่กบัลูกเม่ือลูกโมโห/ร้องไห้ เด็กจะรู้สึกว่ามีคน
อยู่ขา้งๆ มีคนช่วยท า ให้ ส่ิงต่างๆ คล่ีคลาย อนุญาตให้ลูกไดแ้สดงดา้นไม่ดี
ออกมา และพ่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดูเขา้ใจ และ ยอมรับไดท้ั้งหมดถึงส่ิงท่ีลูกเป็น  
-  การท่ีลูกรู้สึกมัน่ใจว่าตนไม่ไดอ้ยู่คนเดียวเม่ือเขารู้สึกเสียใจ/โกรธ แต่มี
พ่อหรือแม่อยู่ขา้งๆ เสมอ คือ หัวใจของการพฒันาความมัน่คงทางอารมณ์ 
และความเขม้แขง็ทางจิตใจ 
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ช่วงวัย พฒันาการตามวัย แนวทางการเสริมสร้างความผูกพนัทางอารมณ 

2 – 3 ปี • ใชค้  า ในการส่ือสารกบัคน
รอบขา้ง มากขึ้น 
• รู้สึกกลวั เขินอายในบางอย่าง
ที ไดย้นิ หรือส่ิง ใหม่ๆ ท่ีไม่
เคยท า 
• เร่ิมรู้จกัแบ่งปันกบัคนอ่ืน  
• แสดงความรู้สึกใหเ้ห็น อยา่ง 
ชดัเจน  
• สามารถแสดงอารมณ์ไดท้ั้งๆ
ท่ี ไม่เขา้ใจวา่อารมณ์นั้นคือ
อะไร เช่น กงัวล โกรธ เครียด 
เศร้า หรือมีความสุข 

• ความชอบของเด็กแต่ละคนปรากฏชดัตั้งแต่วยัน้ีแลว้ พ่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดู
ควรสนบัสนุนลูกตาม ความสนใจ เช่น  
➢ ถา้ลูกชอบดนตรี พ่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดูก็น่าจะร่วมร้องเพลงดว้ย  
➢ ถา้ลูกชอบวาดรูป ก็ควรหาสี กระดาษแผน่ใหญ่ๆ ให้  
➢ ถา้ลูกชอบหนงัสือก็พาไปร้านหนงัสือ เลือกซ้ือหนงัสือภาพดว้ยกนั  
➢ ลูกชอบออกก าลงั ก็ซ้ือรถสามลอ้เลก็ให ้พาไปเดิน หรือว่ิงดว้ยกนั  

• ดูแลความปลอดภยัใกลชิ้ด อยูใ่กล้ๆ  ร่วมท ากิจกรรมไปดว้ยกนั อุม้ กอด 
ใหก้ าลงัใจตามท่ีลูกตอ้งการ ส่งเสียงเชียร์ หรือชมเม่ือลูกท า ไดห้รือเม่ือท า 
เสร็จ  
การเตรียมลูกไปโรงเรียน  
• การเตรียมความพร้อมเร่ืองต่างๆ ใหลู้ก พ่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดูควรเตรียมมา
ตั้งแต่ขวบปีแรก เรียกวา่ ในช่วง ก่อน 3 ขวบปีแรกก่อนท่ีจะเขา้เรียน ควร
เตรียมความพร้อมใหลู้กอยูต่ลอด แต่เม่ือจะเขา้ โรงเรียน พ่อแม่ผูเ้ล้ียงดูควร
เตรียมความพร้อมใหลู้กโดยเฉพาะ ในเร่ืองต่อไปน้ี  
เตรียมร่างกาย 
 ร่างกายเป็นเร่ืองพื้นฐาน ตอ้งใหลู้กไดกิ้นอาหารท่ีมีประโยชน์ ไดพ้ฒันา
ดา้นร่างกาย กลา้มเน้ือ แขน ขา น้ิวมือ ใหลู้กไดอ้อกก าลงักาย ท า ใหมี้การ
ทรงตวัท่ีดี ไดน้อนหลบัพกัผ่อนท่ีเพียงพอ 
 ฝึกใหลู้กช่วยเหลือตวัเองได ้ 
ก่อนจะพร้อมเขา้โรงเรียน ลูกตอ้งช่วยเหลือตนเองไดดี้พอสมควร เช่น กิน
ขา้วไดด้ว้ยตนเอง บอกปวดปัสสาวะหรืออุจจาระได ้
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ช่วงวัย พฒันาการตามวัย แนวทางการเสริมสร้างความผูกพนัทางอารมณ 

2 – 3 ปี 
(ต่อ) 

 ➢ การฝึกให้ลูก รู้จักช่วยเหลือตัวเองได้ควรเป็นไปตามวัย ตาม
พฒันาการของลูก เช่น เม่ือ อายุ 1 - 2 ขวบ ลูกจะเร่ิมตกัอาหารเขา้
ปากเองได ้พ่อแม่ควรปล่อยให้ลูกลองกินเอง  เร่ิมฝึกการขบัถ่ายให้
เป็นเวลา ฝึกให้ลูกรู้จกันัง่ชกัโครก ให้ลูกไดช่้วยเหลือตวัเองในเร่ือง
ง่ายๆ เช่น การแต่งตวั สวมเส้ือ ติดกระดุม ใส่รองเทา้ ถอดรองเทา้ 
เป็นตน้  

➢ ควรเปิดโอกาสให้ลูกไดท้ าอะไรเองตามวยัในส่ิงท่ีเขาท า ได ้ไม่ควร
ท ากิจวตัรต่างๆ แทนลูก หรือช่วยลูกมากจนเกินไป เพราะดว้ยความ
รักของพ่อแม่ ดว้ยความเร่งรีบ พ่อแม่มกัจะ ท า ให้ลูกเอง หรือ ให้พี่
เล้ียงท า ให้แทน การกระท า เช่นน้ีเท่ากบัเป็นการปิดโอกาสท่ีลูกจะ 
ไดพ้ฒันาตามวยั  

 ฝึกเร่ืองการอดทนรอคอย  
เวลาท่ีลูกอยูโ่รงเรียน ลูกจะไม่ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการทนัทีทนัใด
เหมือนกบัตอนท่ีอยูบ่า้น  

➢ ในการฝึกลูก พ่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดูตอ้งค่อยๆ ฝึกทีละน้อย เช่น ลูกจะ
เล่นอะไรบางอยา่งท่ีตอนน้ี ยงัไม่ถึงเวลา พ่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดูก็อาจจะ
ใหลู้กรอสักครู่หน่ึง ระหวา่งนั้นพ่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดู ก็อาจจะให้ความ
สนใจในตวัลูก ชวนลูกคุย  

➢  เวลาท่ีลูกอยากได้อะไร ถา้เห็นไม่สมควร พ่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดูควร
อธิบายดว้ยเหตุผลสั้นๆ อาจจะใชว้ิธีเบ่ียงเบนให้ลูกหันไปสนใจส่ิง
อ่ืนแทน ซ่ึงเป็นการสอนให้ลูกรู้ว่าทุกส่ิงทุกอย่าง มีขอบเขต ไม่จ า 
เป็นว่าพ่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดูต้องตามใจลูกทุกคร้ัง เพราะถ้ากลัวลูก
เสียใจแลว้ ตามใจจะยิ่งท า ให้ลูกปรับตวักับส่ิงอ่ืนๆ หรือคนอ่ืนๆ 
ต่อไปไดย้าก  

 ส่งเสริมทกัษะการเขา้สังคม 
 เด็กในวยัอนุบาลควรรู้จกัแบ่งปัน แบ่งของเล่น และรู้จกัเล่นกบัคนอ่ืนเป็น 
การส่งเสริม ใหลู้กรู้จกัเขา้สังคมไดต้อ้งเร่ิมจากพ่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดู  
➢  พ่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดูควรเล่นกบัลูกก่อน สอนให้ลูกเล่นกบัเรา และ

เล่นกบัคนอ่ืนเป็น 
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ช่วงวัย พฒันาการตามวัย แนวทางการเสริมสร้างความผูกพนัทางอารมณ 

2 – 3 ปี 
(ต่อ) 

 ➢ สอนให้ลูกรู้จกั “ขอ” เช่นเม่ืออยากเล่นของท่ีไม่ใช่ของตนเอง ควร
บอกกบัเพื่อนดีๆ วา่ “ขอเล่นหน่อย” ถา้เพื่อนไม่ใหเ้ล่น ไม่ควรแย่ง
ของเพื่อนมาจากมือ หรือเม่ือเพื่อนมาแย่ง ของเล่นแลว้ลูกสามารถ
บอกวา่ “อยา่แยง่ น่ีของฉนั เธอตอ้งรอก่อน” เป็นตน้  

➢  หากลูกยอมแบ่งของเล่นให้เพื่อน พ่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดูควรช่ืนชม
ทนัที แต่ถา้ลูกยงัไม่อยากแบ่ง อย่าใชว้ิธีบงัคบั เพราะการบงัคบัจะ
ยิง่ท า ใหลู้กหวงของมากขึ้น  

➢  สอนจากสถานการณ์ในชีวิตประจ า วนัจริงๆ เม่ือลูกท า อะไรไม่
เหมาะสม ใหบ้อกทนัที พ่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดูอาจตอ้งท า เป็นตวัอย่าง
ใหลู้กดูก่อน  

ส่งเสริมใหลู้กรู้จกัใชภ้าษาส่ือสาร คือ การสอนใหลู้กรู้จกับอกความตอ้งการ
ของตวัเองได้ ควรฝึกลูกให้สามารถพูดได้ว่าตอ้งการ  อะไร ชอบหรือไม่
ชอบอะไร เม่ือลูกสามารถบอกความตอ้งการของตนเองกบัคนอ่ืนไดลู้กก็จะ 
ปรับตวัไดดี้  
ทศันคติท่ีดีต่อโรงเรียน พูดถึงโรงเรียนในเร่ืองท่ีดี อยา่ใชค้  า พูดท่ีท า ใหเ้ห็น
วา่โรงเรียนเป็นส่ิงท่ีน่ากลวั หรือเป็นการ ลงโทษ เช่น “ท าตวัอยา่งน้ีเด๋ียว
ส่งไปอยูโ่รงเรียนเลย” ลูกจะมองวา่โรงเรียนเป็นส่ิงท่ีไม่ดี เพราะเด็กวยัน้ี
มกัจะกลวัการพลดัพราก 
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ช่วงวัย พฒันาการตามวัย แนวทางการเสริมสร้างความผูกพนัทางอารมณ 

3 - 5 ปี • ก าลังปรับตัว เข้าโรง เ รียน
อนุบาล เร่ิมเขา้สังคมใหม่ 
• สามารถท า ส่ิ ง ต่ างๆ  ด้วย
ตนเอง ไดม้ากขึ้น  
• วัย แ ห่ ง จิ นตน าก า ร แ ล ะ
ความคิด ริเร่ิมสร้างสรรค ์
• พยายามลองผิดลองถูกในการ 
แกไ้ขปัญหาต่างๆดว้ยตนเอง  
• รู้ จั ก แ ล ะ เ ข้ า ใ จ อ า ร ม ณ์
ความรู้สึก ท่ีซับซ้อนขึ้น เช่น 
อิจฉา ภูมิใจ ทอ้แท ้ 
• แสดงอารมณ์ตามความรู้สึก  
• ชอบท่ีจะท า ให้ผูใ้หญ่พอใจ 
และ ไดค้  าชม แต่ขณะเดียวกนั
ก็ชอบ ทา้ทายผูใ้หญ่  
• มีภาษาในการส่ือสารไดดี้มาก 
สามารถเถียงได้เวลาพ่อแม่
หรือ ผูเ้ล้ียงดูควบคุมพฤติกรรม
ต่างๆ  
• ความกลวัการพลดัพรากจาก 
ผูเ้ล้ียงดูลดนอ้ยลง  
• เร่ิมรู้จกัช่ืนชมความสามารถ 
และผลงานของตนเอง และ
ผูอ่ื้น  
• ตอ้งการให้มีคนฟัง คนสนใจ 
• ยึ ดตน เอง เ ป็นศู นย์กล า ง
นอ้ยลง 
• เ ร่ิมเข้าใจว่าคนอ่ืนจะ รู้สึก
อยา่งไร เม่ือสมมติเหตุการณ์ 

วยัน้ี ท า ให้พ่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดูมีปัญหาในการควบคุมพฤติกรรมได้ง่าย 
เน่ืองจากเด็กมีภาษาส่ือสารได้ ดีมากยิ่งขึ้น ท าอะไรดว้ยตนเองไดม้ากขึ้น 
พ่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดูสามารถช่วยเหลือ และดูแลลูกได ้ดงัน้ี  
• ให้ความรัก ดูแลใกลชิ้ด พ่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดูมีส่วนช่วยพฒันาลูกดว้ยการ
ให้เวลา ดูแลเอาใจใส่ ใกลชิ้ด แสดงความรัก และความเขา้ใจ ท ากิจกรรม
ต่างๆ ร่วมกนั เช่น เล่านิทาน ท าอาหาร เล่นกีฬา ไปเท่ียว  
• ใหโ้อกาสลูกเรียนรู้ ฝึกท าส่ิงต่างๆ ในสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั 
• เป็นแบบอย่างท่ีดี การเป็นตน้แบบท่ีดีของ พ่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดูเป็นเร่ืองท่ี
ส าคญัมาก เพราะไม่เพียง ลูกจะซึมซับ และเลียนแบบการกระท าดว้ยส่ิงท่ี
รับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ ง  5 ยังรวมถึงแนวคิด  ทัศนคติ ความเ ช่ือ 
บุคลิกภาพ ท่าทาง นิสัย และอ่ืนๆ จากพ่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดู ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ 
แบบเห็นซ ้าๆ บ่อยๆ จนหล่อหลอม เป็นพฤติกรรมต่อไป  
➢ พ่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดูควรสอนให้ลูกท า ในส่ิงท่ีดี ฝึกลูกรักการท าดี 

เสียสละ มีน ้ าใจ ช่วยเหลือ แบ่งปัน ผูอ่ื้น อยู่เสมอ ไม่เห็นแก่ตัว 
ดว้ยการท่ีพ่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดูปฏิบติัตนให้ลูกเห็นเป็นตวัอย่าง แลว้ 
ลูกจะซึมซบัพฤติกรรมท่ีดีเหล่าน้ีจนกลายเป็นนิสัยของเขาเอง  

➢ เป็นตวัอย่างในการควบคุมอารมณ์ ไม่ควรแสดงอารมณ์หงุดหงิด 
โมโหง่ายใส่ลูก  

• รับฟังความคิดเห็น ความตอ้งการของลูก และพูดคุยกบัลูก เคารพความ
คิดเห็นของลูก เปิดโอกาส ใหลู้กไดต้ดัสินใจ และท า ในส่ิงท่ีตอ้งการ แต่ยงั
อยูใ่นกรอบท่ีพ่อแม่ก าหนดไว ้ 
• เปิดโอกาสใหลู้กไดมี้ส่วนรับผิดชอบงานบา้นเลก็ๆ นอ้ยๆ  
 เสริมสร้างความภาคภูมิใจในตัวเอง ซ่ึงท า ไดโ้ดยคน้หาจุดเด่น สังเกตวา่ลูก
มีความสุขในการท า กิจกรรมใด และสนับสนุนให้ท ากิจกรรมนั้นให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
ตอบสนองต่อพฤติกรรมท่ีถูกต้อง การตอบสนองต่อพฤติกรรมท่ีดีของลูก 
จะท า ใหลู้กรับรู้วา่ การกระท า นั้นๆ เป็นส่ิงท่ีดีและควรท าต่อไป  
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ช่วงวัย พฒันาการตามวัย แนวทางการเสริมสร้างความผูกพนัทางอารมณ 

3 - 5 ปี 
(ต่อ) 

 •   ควรสังเกตว่าลูกมีความรู้สึกต่อตนเองอย่างไร รีบแก้ไขหากลูกมี
ความรู้สึกต่อตวัเองท่ีผิดๆ เช่น ลูกมองตนเองไม่เก่ง สู้คนอ่ืนไม่ได ้พ่อแม่ผู ้
เล้ียงดูควรช่ืนชมใหก้ า ลงัใจลูกอย่างสร้างสรรค ์หากลูกไดพ้ยายาม และท า
ในส่ิงท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
    เลี้ยงลูกให้ถูกเพศ เร่ิมจากสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างพ่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดู 
และแสดงบทบาทท่ีเหมาะสม ของพ่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดู ท่ีมีต่อกนั เพราะทั้ง
พ่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดูมีความส าคญัในการท่ีจะสร้าง บทบาทท่ีเหมาะสมให้กบั
ลูก ดว้ยการสร้างบรรยากาศท่ีดีในบา้น วางตวัให้ถูกตอ้งกบับทบาท  เพศ
ชาย และเพศหญิง คุณพ่อมีลกัษณะของเพศชายท่ีมีเขม้แข็ง เป็นผูน้ า แต่
อ่อนโยน เอาใจใส่ และดูแลคนในครอบครัวให้มีความสุข คุณแม่มีลกัษณะ
ท่ีนุ่มนวล มั่นใจในตนเอง มีความภาคภูมิใจ ในตัวเอง ลูกจะเกิดความ
ศรัทธา และภูมิใจทั้งในเพศของตวัเอง และเพศตรงขา้ม ช่วยลดปัญหา การ
เบ่ียงเบนทางเพศ  
•  สร้างวินยัใหลู้ก ค าวา่ “วินยั” หมายถึง การจดัระบบระเบียบชีวิต และการ
จดัระบบสังคมทั้งหมด ท า ให้ชีวิต และสังคม มีระเบียบ ท าอะไรไดค้ล่อง 
ด า เนินชีวิต และด า เนินกิจการไดส้ะดวกขึ้น พ่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดูจึงควรฝึก
วินยัใหลู้กตั้งแต่เลก็ ดงัน้ี 
➢ ฝึกกิจวตัรประจ าวนัให้ตรงเวลา และสม ่าเสมอ ทั้งเร่ืองกิน นอน 

เล่น อาบน ้า ขบัถ่าย ต่ืนเชา้ ไปโรงเรียน กินอาหารเชา้ อ่านหนงัสือ 
ท าการบา้น ช่วยเหลืองานเลก็ๆ นอ้ยๆ ท่ีบา้น 

➢ กบัลูกใหช้ดัเจนเก่ียวกบักฎระเบียบของบา้น 
➢ ฝึกให้ลูกเรียนรู้ขอบเขตของตนเอง ให้รู้ว่าส่ิงใดท า ได ้และส่ิงใด

ท า ไม่ได ้
➢ ฝึกใหรู้้จกัควบคุมอารมณ์ ส า หรับเด็กก่อนวยัเรียน ท า ไดด้งัน้ี 
-       ยอมรับอารมณ์ของลูก ไม่ต าหนิลูกว่าท า ไมถึงรู้สึกแบบน้ี เช่น 
“ท า ไมตอ้งโมโหดว้ย เร่ือง แค่น้ีเอง” “ถา้ลูกรู้สึกแบบน้ีลูกก็เป็นเด็กท่ี
แย่มาก” ลูกจะรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่เขา้ใจ และรู้สึก  ผิดท่ีรู้สึกแบบนั้นและ
ท า ใหว้นัหลงัลูกจะไม่แสดงอารมณ์ออกมา หรือไม่เล่าอะไรให้ฟังอีก  
-      กระตุ้นให้ลูกเล่าส่ิงท่ีลูกรู้สึก ตั้ งใจฟังลูกพูด ว่าลูกคิดอย่างไร 
อะไรท า ใหลู้กรู้สึกไม่ดี  
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ช่วงวัย พฒันาการตามวัย แนวทางการเสริมสร้างความผูกพนัทางอารมณ 

3 - 5 ปี 
(ต่อ) 

   
-     ช่วยลูกเรียกช่ือความรู้สึก ท า ใหลู้กรู้วา่ท่ีตนเองรู้สึกอยูน่ั้นคืออะไร และ
พูดบอกไดดี้ขึ้น 
-      ช่วยลูกแกปั้ญหาอย่างง่ายๆ เช่น ถา้คราวหนา้มีเหตุการณ์แบบน้ีอีก ลูก
จะท ายงัไง และช่วยลูกคิด  
 -     ช่วยลูกแสดงอารมณ์อยา่งเหมาะสม เช่น แทนท่ีจะโวยวาย ควรบอกดีๆ 
 เม่ือลูกไปโรงเรียน  
•     รับลูกท่ีโรงเรียนตรงเวลา ถา้วนัใดไม่สามารถรับลูกไดใ้หบ้อกลูกตั้งแต่
ตอนเชา้ และบอกว่าจะให้ ใครไปรับแทน ถา้เกิดเหตุสุดวิสัยควรติดต่อกบั
ครูผูดู้แล เพื่อขอพูดคุยกับลูกบอกลูกในส่ิงท่ีเกิดขึ้น และจะไปรับลูกช้า 
หรือ ใหใ้ครไปรับแทน ไม่ควรปล่อยลูกใหค้อยอยา่งไม่มีจุดหมาย  
•     ฝึกใหลู้กรับผิดชอบของใช ้สมุดหนงัสือของตนเอง  
 •    ตรวจดูงานการบา้นของลูก เพื่อให้ลูกเห็นว่าพ่อแม่ให้ความใส่ใจ เอา
จริง กบัความรับผิดชอบเร่ือง การเรียน  
•   สนใจซักถามเร่ืองของลูกท่ีโรงเรียน สนใจฟังเม่ือลูกเล่าให้ฟัง และมี
ค าถามเป็นระยะแสดงความ สนใจในส่ิงท่ีลูกเล่า  
•    ใชค้  า พูดชมเชยท่ีเหมาะสม และตรงตามความเป็นจริง เม่ือลูกเล่าเร่ืองท่ี
ลูกท าความดีท่ีโรงเรียน 

 
การตอบสนองเม่ือลูกร้องไห้ 
 เมื่อลูกร้องไห้อาจเป็นสัญญาณในการบอกความต้องการได้ เช่น การหิว การไม่สบายตัว เครียด อึดอัด เปียก หรือการ
เรียกร้องความสนใจ ซึ่งการร้องไห้เป็นปกติในเด็ก เนื่องจากยังไม่สามารถพูดหรือ บอกความต้องการนั้นได้ อีกท้ังเขายัง
ต้องการคนช่วยปลอบใจ คนที่ทำ ให้รู้สึกสบายใจ ช่วยทำ ให้อารมณ์ ไม่ดีนั้นหายไป ซึ่งการที่ พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูอยู่
ข้างๆเมื่อลูกร้องไห้ เป็นการทำ ให้ลูกเรียนรู้และเข้าใจได้ว่า เมื่อลูกมีปัญหา ลูกมีคนเข้าใจ และ “เขาไม่ได้อยู่เพียงลำ 
พัง” 
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วิธีการปฏิบัติเมื่อลูกร้องไห้ 
 1. ใช้วิธีการอุ้ม กอด หรือสัมผัส ในท่าปกติ แล้วทำการตบหลังหรือลูบหลังลูกเบาๆ แล้วปลอบด้วย น้ำเสียงอ่อนนุ่ม  
2. ใช้เสียงอ่อนโยนที่สุด จะโดยการปลอบ อย่าตะโกน ตะคอก วิ่งแรงๆ ขณะเข้าไปอุ้มเพราะลูก  อาจเกิดอาการตกใจ 
และร้องหนักเข้าไปอีก 
 3. ให้พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูรีบเข้าไปดูแลเมื่อลูกร้องไห้ ไม่ควรให้คนอ่ืนที่แปลกหน้าเป็นคนปลอบ เพราะลูกจะตกใจ และ
ไม่ฟัง  
4. ในลูกที่มีอาการโคลิก แนะนำ ให้ปรับเปลี่ยนสิ่งเร้า เช่น แสง การแสดงออก เสียง สัมผัส ให้อ่อนโยน แล้วลูกจะหยุด
ร้องเอง  
5. พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูต้องใจเย็น อดทน เพราะบางครั้งการเข้าไปปลอบจะไม่เกิดผลทันที ให้ลอง  หลากหลายวิธีไป
เรื่อยๆ 6. ให้พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูควรตั้งสติและควบคุมอารมณ์ตนเองให้มั่นคง เพราะบางครั้งพ่อแม่หรือ ผู้เลี้ยงดูอาจเกิด
อารมณ์หงุดหงิด เครียดเมื่อลูกร้องเป็นเวลานานๆ  
7. ถ้าลูกร้องไห้จากการที่ไม่ได้สิ่งที่ต้องการ พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูควรแสดงความเข้าใจว่าลูกผิดหวัง  เสียใจ ที่ไม่ได้สิ่งที่
ต้องการ ควรปล่อยให้ลูกได้ร้องไห้เพื่อเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ แต่ไม่ควรใจอ่อน ยอมตามใจหรือเปลี่ยนใจยอมทำ
ตามสิ่งที่ลูกต้องการ ควรยืนยันกับลูกด้วยท่าทีที่หนักแน่น 
 
 
เอกสารอ้างอิงและแหล่งค้นคว้าเพิ่มเตมิ 

    https://hpc11.go.th/web60/cluster_child60/wp-content/uploads/2017/02/5-5937-1485153281.pdf 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://hpc11.go.th/web60/cluster_child60/wp-content/uploads/2017/02/5-5937-1485153281.pdf
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แบบทดสอบความรู้ ก่อน-หลังการอบรม 
จำนวน  10 ข้อ 

 
1.ข้อใดไม่ใช่วิธีการสร้างสายสัมพันธ์ ? 

โอบกอด 
ข.การเล่น 

ค.พูดคุย 
ง.ตบตี 

ตอบ ง. 
 
2.อะไรที่ซ่อนอยู่ในกอด? 

ก.กอดเพื่อความสบายใจ 
ข.กอดใหห้ายจากอารมณ์หงุดหงิด 

ค.กอดกระตุน้ความรู้สึกนึกคิด 
ง.กอดสร้างความรู้สึกปลอดภยั มัน่ใจ 

ตอบ.ง 
 
3.การกอดลูกกีปี่แรกท่ีส าคัญท่ีสุด? 
ก.1-3ปี 
ข.3-5ปี 

ค.5-7ปี 
ง.7-9ปี 

ตอบ.ก 
 
4.ความส าคัญของการกอดมีกีข้่อ? 
ก.3 
ข.5 

ค.7 
ง.9 

ตอบ.7 
 
5.ข้อใดไม่ใช่ปัญหาในการกอด? 
ก.ลดอาการปวดเม่ือย 
ข.มีความสุขลูกอยูห่่างไกลจากพ่อแม่ท าใหไ้ม่เห็น
คุณค่าในตนเอง 

ค.มีความสุข 
ง.รู้สึกปลอดภยั

ตอบ.ข 
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6.วิธีการตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจกบัเด็กสามารถท าได้ด้วยวิธีอะไรบ้าง? 
ก.การส่ือสารและการพูดคุย 
ข.การแสดงความรัก 

ค.การเล่นกบัลูก 
ง.ใชเ้วลาส่วนตวักบัลูกแบบสองต่อสอง 

ตอบ.ก 
 
7.การกอดมีประโยชน์อย่างไรบ้าง? 
ก.ช่วยลดฮอร์โมนความเครียดได ้
ข.มีความสุข 

ค.มีความสบายใจ 
ง.มีความรู้สึกรัก

ตอบ.ก 
 
8.การสร้างความผูกพันกับลูกควรอยู่ในช่วงกี่เดือนถึงจะเหมาะสมที่สุด? 
ก.ในช่วง3เดือนแรก 
ข.ในช่วง4เดือนแรก 

ค.ในช่วง5เดือนแรก 
ง.ในช่วง6เดือนแรก 

ตอบง. 
 
9.ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของการกอด 

ก. 
ช่วยสร้างภูมิคุม้กนัข.ช่วยท าลายความสัมผสั 

ค.ช่วยใหรู้้สึกปลอดภยั 
ง.ช่วยผอ่นคลาย,คลายเครียด 

ตอบ ข. 
 
10.ข้อใดไม่ใช่การสร้างความผูกพนัระหว่างพ่อแม่และลูก 
ก.การรับฟังลูก 
ข.การเล่นกบัลูก 
ค.การหวัเราะไปกบัลูก 
ง.การท างานจนไม่มีเวลาวา่ง 
ตอบ ง



 37 

แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม กอด 
คำชี้แจง แบบประเมินฉบับนี้เป็นแบบประเมินความพ่ึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม “กอด” ในใบรายงานที ่    
1-2 ดังนี้ 

1. แบบสอบถามความพ่ึงพอใจ มีทั้งหมด 2 ตอน  
ตอนที1่ ข้อมูลเกี่ยวกับความพ่ึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม “กอด”  
ตอนที2่ ข้อมูลเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

ให้ผู้เข้าร่วมอ่านข้อความ แล้วเขียนเครื่องหมายถูกในช่องระดับความพ่ึงพอใจของผู้เข้าร่วม  
แบบสอบถามความพึงพอใจ มีความหมายดังนี้ 
            ระดับท่ี 5     หมายถึง   ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
            ระดับท่ี 4     หมายถึง   ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
            ระดับท่ี 3     หมายถึง   ความพ่ึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
            ระดับท่ี 2     หมายถึง   ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
            ระดับท่ี 1     หมายถึง   ความพ่ึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ข้อ รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
1 2 3 4 5 

1 รูปแบบกิจกรรมตอบสนองความต้องการของผู้เข้าร่วม      
2 กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้เข้าใจง่าย      
3 สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทำกิจกรรมมีความเหมาะสม      
4 ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      
5 เนื้อหาของกิจกรรม เหมาะกับระดับความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วม      
6 ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ความเข้าใจและทักษะตามเนื้อหา      
7 ผู้เข้าร่วมมีความสนุกสนานในการทำกิจกรรม      
8 ผู้เข้าร่วมนำความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้      
9 ลำดับขั้นตอนและความต่อเนื่องของการจัดกิจกรรม      
10 ฐานการเรียนรู้มีความเหมาะสมและน่าใจ      
11 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการทำกิจกรรม      
12 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำเอาความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกันได้      
13 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปบอกได้      
14 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความประทับใจในการจัดอำนวยความสะดวกและสถานที่ได้

เหมาะสม 
     

15 การใช้เทคนิคและวิธีการการสอนที่เหมาะสมกับความสามารถของผู้เข้าร่วมทำ
กิจกรรม 
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[คู่มือแนวทางการอบรม อสม.เช่ียวชาญ นักส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หลักสูตร 13 ช่ัวโมง] 

แผนการสอนที่ 2 

เรื่อง เรื่องกิน เรื่องใหญ่ 
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

1. เพ่ือให้อสม.ได้มีความรู้ ความเข้าใจ วิธีการในการส่งเสริมพัฒนาการด้านการกินของเด็กวัยแรก
เกิด ถึง 5 ปี  

2. เพ่ือให้อสม.สามารถแสดงความรู้ ความเข้าใจ ด้านการส่งเสริมพัฒนาการด้านการกินของเด็กแรก
เกิด ถึง 5 ปี 

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการส่งเสริมพัฒนาการด้านการกินเด็กแรกเกิด – 
5 ปี และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
เนื้อหารายวิชา  

1. เมนูอาหารที่เหมาะสมตามแต่ละช่วงวัย 
2. การเสริมสร้างความผูกพันธ์ทางอารมณ์ผ่านการกิน 
3. กลยุทธ์ในการกระตุ้นให้เด็กรับประทานอาหาร 

เป้าหมาย : ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการส่งเสริมพัฒนาการด้านการกินเด็กแรกเกิด – 5 
ปี และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
ระยะเวลา : 2 ชั่วโมง (ทฤษฎี 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 1 ชัว่โมง ) 
รูปแบบ/วิธีการสอน 

1.การบรรยาย 40 นาที 
2.วีดีทัศน์ตัวอย่าง 20 นาที 
3.ฝึกปฎิบัติ 40 นาที 
4.อภิปรายกลุ่ม 20 นาที 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 
1. วิทยากรกล่าวทักทายผู้เข้าร่วมอบรม และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ “การปรุงอาหาร

วิธีการที่จะทำให้เด็กรับประทานอาหาร” 
2. วิทยากรเปิดวีดิทัศน์ เกี่ยวกับการนั่งรับประทานอาหารคนเดียวของเด็ก 
3. วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมจับคู่กันเพ่ือแลกเปลี่ยนในประเด็น "ถ้าลูก/หลานของท่าน ต้องนั่ง

รับประทานอาหารคนเดียวเหมือนในวีดิทัศน์ ท่านคิดว่าลูก/หลานของท่านจะรู้สึกอย่างไร"  
4. วิทยากรให้ผู้เข้ารับการอบรมแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ตามแต่ละช่วงวัย ได้แก่ 

     1. กลุ่มวัยทารก(อายุแรกเกิด - 11 เดือน)  
     2. กลุ่มวัยเตาะแตะ (อายุ 1 - 2 ปี 11 เดือน) 
     3. กลุ่มวัยก่อนเรียน (อายุ 3 - 5 ปี) 

โดยถ้าผู้เข้ารับการอบรมมีลูกหลายคน และอยู่ในหลายช่วงอายุ ให้วิทยากรพิจารณาให้ผู้เข้ารับการ
อบรมอยู ่ในกลุ ่มช่วงอายุที ่มีจำนวนสมาชิกกลุ ่มน้อยกว่า หรือตามความเหมาะสม แจกใบกิจกรรม
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ออกแบบเมนูอาหารที่เหมาะสมตามแต่ละช่วงวัย ให้ผู้เข้ารับการอบรมอภิปรายกันในประเด็นตามใบ
กิจกรรม)  
    4.1 ตัวแทนในแต่ละกลุ่มวัยออกมาอภิปรายเมนูอาหารที่เหมาะสมตามแต่ละช่วงวัย ทั้ง 3 ช่วงวัย 
    4.2 วิทยากรสรุปประเด็นสำคัญ 
5. วิทยากรทำการอภิปราย "การเสริมสร้างอารมณ์ในการทานอาหารแต่ละมื้อ"  
6. วิทยากรสรุปแนวคิด "บอกแนวทางในการเลือกจัดเมนูอาหารให้กับเด็กแต่ละช่วงวัย"  
7. วิทยากรสรุปการเรียนรู้ในแต่ละประเด็น 
ส่ือนำเสนอ 

1. วีดิทัศน์ 
2. ไฟล์นำเสนอ 
3. ใบกิจกรรมการออกแบบเมนูอาหารที่เหมาะสมตามแต่ละช่วงวัย 

อุปกรณ์ 
1. โปรเจคเตอร์ 
2. ปากกา 

การประเมินผล 
เกณฑ์การประเมินผล   

อสม. มีความรู้เรื่องการบริโภคของเด็กปฐมวัย 0-5 ปี ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
เครื่องมือในการประเมินผล 
ใช้แบบทดสอบ ถูกผิด 10 ข้อ  
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ใบกิจกรรม ออกแบบเมนูอาหารที่เหมาะสมตามแต่ละช่วงวัย 
 

1. แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมตามช่วงอายุของบุตร/หลาน กลุ่มละ 3 - 4 คน 3 ช่วงวัย 
กลุ่ม 1 อายุแรกเกิด - 11 เดือน 
กลุ่ม 2 อายุ 1 ปี - 2 ปี 11 เดือน 
กลุ่ม 3 อายุ 3 - 5 ปี 
2. สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันจัดรายการอาหารให้เหมาะกับแต่ละช่วงวัย 
3. สมาชิกแต่ละกลุ่มนําเสนอเมนูอาหาร 
 

ตัวอย่างรายการอาหาร 

สําาหรับกลุ่มที่ 1 เด็กอายุแรกเกิด – 11 เดือน : 
ตัวอย่างเมนูอาหารเสริมสําาหรับเด็ก 6 เดือน – 11 เดือน 2 รายการ  
...................................................................................................................................................... ....................................................................................................  
สําาหรับกลุ่มที่ 2 เด็กอายุ 1 ปี – 2 ปี 11 เดือน : 
รายการอาหาร (สําาหรับ 3 มื้อ) 
1. มื้อเช้า...................................................................... 2. มื้อกลางวัน............................. ................................. 3. มื้อเย็น..................................................................... 
สําาหรับกลุ่มที่ 2 เด็กอายุ 1 ปี – 2 ปี 11 เดือน : 
รายการอาหาร (สําาหรับ 3 มื้อ) 
1.มื้อเช้า...................................................................... 2. มือ้กลางวัน.............. ................................................ 3. มื้อเย็น................................................................. .... 
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แบบทดสอบ 
จงเขียนเครื่องหมาย   หน้าข้อความท่ีถูกต้อง และเขียนเครื่องหมาย  หน้าข้อความท่ีผิด 

………. 1. หญิงให้นมบุตรควรบริโภคผลไม้ม้ือละ2ส่วน เท่ากับต้องทานส้มเขียวหวาน 4 ผลกลางใช้หรือไม่  

………. 2. หญิงให้นมบุตรไม่สามารถเลือกทาน โยเกิร์ต แทนนม1แก้วได้ ใช่หรือไม่  

……….. 3. หากอยากให้เด็กอายุ 4-5 ปี สูงดีสมส่วน ควรให้เด็กวิ่งเล่นทุกวัน ใช่หรือไม่  

………. 4. เด็กทารกอายุ 7 เดือน สามารถทานได้แค่นมแม่ ใช่หรือไม่  

………. 5. ตับสุกบด ตำลึงต้มเปิ่อยบดหยาบ แครอทต้มเปื่อย เด็กทารกอายุ 7 เดือน สามารถทานได้ ใช่หรือไม่ 

………. 6. มะละกอ 6 ชิ้นพอดีคำ = ผลไม้ 1 ส่วน  

……….. 7. เด็กทารก 0-6 เดือน บริโภคได้แค่นมแม่เท่านั้น  

………. 8. เด็กอายุ 4-5 ปี ต้องกินตับมื้อละ 1-4 ช้อนกินข้าว สัปดาห์ละ 1-4 ครั้ง ใช่หรือไม่  

………. 9. ทารกอายุ 7 เดือน เสริมการเจริญเติบโตด้วยการกินยาน้ำเสริมธาตุเหล็กสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ใช่หรือไม่  

………. 10. ทารกอายุ 8 เดือน ทานอาหารวันละ 1 มื้อ ควบคู่กับนมแม่ใช่หรือไม่  

 

เฉลยแบบทดสอบ 

1.ถูก 

2.ผิด 

3.ถูก 

4.ผิด 

5.ถูก 

6.ถูก 

7.ถูก 

8.ผิด 

9.ถูก 

10.ผิด
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แผนการสอนที่ 3 

เร่ือง เล่นเก่ง เล่นเป็น 
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้  

1. เพ่ือพัฒนา อสม.ให้มีความรู้เกี่ยวกับการเล่นที่ส่งเสริมด้านพัฒนาการของเด็กวัย 0-5 ปี 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ อสม.สามารถนำความรู้ในการประดิษฐ์ของเล่นตามกลุ่มวัยไปสอนได้อย่างถูกต้อง 

เป้าหมาย 
 1.  อสม. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเล่นที่ส่งเสริมด้านพัฒนาการของเด็กวัย 0 – 5 ปี 

2.  อสม.สามารถนำความรู้ทักษะในการประดิษฐ์ของเล่นตามกลุ่มวัยไปสอนได้อย่างถูกต้อง            
เนื้อหาวิชา 

- เล่นอย่างไรให้เหมาะสมตามกลุ่มวัย 

- ประดิษฐ์ของเล่นให้เหมาะสมตามกลุ่มวัย 
ระยะเวลา : 2 ชั่วโมง (ทฤษฏี 30 นาท ี/ ปฏิบัติ 1 ชั่วโมง 30 นาที) 
รูปแบบการสอน : 

1. การบรรยาย PowerPoint 
2. สอนการประดิษฐ์ของเล่นตามกลุ่มวัย 

ขั้นตอนการดำเดินงานกิจกรรม 
1. นำเข้าสู่บทเรียนเล่นอย่างไรให้เหมาะสมตามกลุ่มวัย  
2. ให้แบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่มตามช่วงวัยและประดิษฐ์ของเล่นตามกลุ่มวัยที่ได้ 
3. ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในการทำกิจกรรม 

สื่อนำเสนอ : 1. ไฟล์นำเสนอ  
                 2. โปสเตอร์ 
อุปกรณ์:  

-  กระดาษสี 
-  ไหมพรม 
-  กระดิ่ง 
-  ลังกระดาษ 
-  ไม้เสียบลูกชิ้น 
-  กระดาษแข็ง 
-  กล่องกระดาษ 
-  สีไม ้
-  ***กาว  กรรไกร  คัตเตอร์ 

การประเมินผล 1.การซักถามและการสังเกต  
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ใบความรู้ 3.1  

เรื่อง เล่นอยา่งไรใหเ้หมาะสมตามพัฒนาการ 

การเล่นส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัย 5 ช่วงวัยของเด็ก 0 – 5 ปี  

 กลุ่มที่ 1 เด็กวันแรกเกิด -  6 เดือน   

พัฒนาการตามช่วงวัย  

จะเริ่มมีการเล่นเมื่ออายุ 4 เดือน เริ่มเล่นโดยการคว้า เขย่า เคาะ หรือเอาของเล่นเข้าปาก 

มีการจ้องหน้ามากข้ึน  เริ่มชอบให้มีการกอดและสัมผัสส่วนต่างๆของร่างกาย 

มองตามวัตถุสามารถมองเห็นได้ในระยะใกล้ประมาณ  30 วินาที  

แนวทางการเสริมสร้างความผูกผันทางอารมณ์ผ่านการเล่น 

 พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูควรเป็นผู้ชี้ชวนให้ลูกเล่น ไม่ควรใช้เสียงดังกับลูก ควรใช้เสียงที่นุ่มนวล 

ระหว่างเล่นกับลูกควรมีการสบตาลูกระหว่างเล่นไปด้วย 

แสดงออกถึงความสนุกสนานและความสุขที่ได้เล่นกับลูกให้ลูกรู้สึกได้ เลือกของเล่นขนาดใหญ่ 

ไม่ใช้ของเล่นไฟฟ้า ไม่แหลมคม ไม่มีพิษ ไม่เป็นพลาสติกท่ีแตกง่าย 

ลักษณะการเล่นของและของเล่น 

-  เล่นเพ่ือกระตุ้นระบบปลายสัมผัส  ( ตา หู จมูก การรับรส )  

- เล่นเสียง ไปกับลูก เช่น เล่นวาวา หรือเล่นริมฝีปากออกเสียงป๊ะป๊ะ เล่นของเล่นมี่มีเสียง กรุ๋งกริ๋ง 

- เล่นปูไต่โดยใช้นิ้วไต่ตามหน้าท้อง ลำตัว ขา แขน และฝ่าเท้า เพื่อให้รับสัมผัสจากพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู  

- เล่นโมบาย โมบายที่มีสีสันและมีเสียงไม่ดังเกินไปให้ห่างจากดวงตาเด็กประมาณ 8 – 14 

นิ้วหรือหนึ่งไม้บรรทัด 

 กลุ่มที่ 2 ของเด็ก 7 เดือน – 1 ปี   

พัฒนาการตามช่วงวัย 

สามารถยืนขึ้นเหนือหัว ยึดเกาะหรือจับได้ นั่งได้มั่นคง เริ่มนั่งเล่นของเล่นได้ เริ่มคลาน ยืน เกาะเดิน 

ต้องการผ่อนคลายจากการกอดผ้าห่ม หมอนข้าง หรือของเล่นที่ชอบ เลียนแบบท่าทางผู้คน 

แนวทางการส่งเสริมสร้างความผันทางอารมณ์ผ่านการเล่น 
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พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูควรเป็นผู้เริ่มเล่นและเปิดโอกาสให้ลูกได้เป็นผู้เล่นบ้าง คอยสังเกตปฏิกิริยาลูกระหว่างเล่น 

ว่าลูกชอบเล่นอะไร ไม่ชอบอะไร การตอบสนองของลูก และการคงความสนใจของลูกต่อการเล่นแต่ละอย่าง 

เมื่อเกิดความผิดพลาดไม่ควรดุว่ารุนแรง ช่วยดูแลทำความสะอาด 

ดูแลเรื่องความปลอดภัยขณะลูกเล่นโดยเฉพาะระวังการกระแทกกับพ้ืนแข็งเพราะลูกกำลังอยู่ในวัยหัดนั่ง 

หัดคลาน ระวังลูกหยิบของเข้าปาก 

ลักษณะการเล่นและของเล่น 

- เล่น “จ๊ะเอ๋ “ หรือ อุ้มลูกพาออกเท่ียวนอกบ้าน ให้ได้สัมผัสสิ่งแวดล้อม เช่น ดมกลิ่นดอกไม้  

ดูมดตัวเล็กๆ 

- เล่นเพ่ือกระตุ้นประสาทสัมผัส แต่หลากหลายมากขึ้นเพราะลูกเคลื่อนที่ได้มากข้ึน  เช่น เล่นขี่ม้า 

คือให้พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูนั่งบนเก้าอ้ีให้ลูกนั่งบนช่วงขาค่อนข้างไปทางเข่า 

แล้วเขย่าเข่าเบาๆพร้อมทำเสียงคล้ายสัตว์ เช่น เสียงม้า หรือเสียงสัตว์ที่ลูกชอบ  

- พาลูกขี่คอเดินเที่ยวในสวนหลังบ้าน  

- เล่นผลักลูกบอล ไปมาระหว่างพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู 

- พ่อแม่และผู้เลี้ยงดู “จ๊ะเอ๋” โดยใช้อุปกรณ์รอบตัว เช่น ผ้าขนหนู มาปิดหน้าแทนมือ พร้อมพูดว่า 

“ชื่อลูก….( หรือสัตว์) อยู่ไหนนะ…..” จากนั้นเปิดผ้าออก แล้วพูดว่า “จ๊ะเอ๋ ! เจอแล้ว” 

สลับกันไปให้พ่อแม่หาลูก และลูกหาพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู 

- การเล่นลูกกลิ้ง  

การให้นอนราบกับพ้ืนที่ปลอดภัยหรือเตียงนุ่มๆแล้วให้พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูใช้ฝ่ามือกลิ้งลูกไปมาเบาๆพ

ร้อมทำเสียงบรืนๆขับรถ 

 กลุ่มที่ 3 ของเด็ก 1 –2 ปี  

พัฒนาการตามช่วงวัย 

-   เริ่มเดินและวิ่งได้คล่อง การเล่นจึงคล่องตัวและหลากหลายมากขึ้น 

-   เริ่มเล่นตามวิธีการใช้งานของเล่น เช่น เอารถมาไถ เอาโทรศัพท์ของเล่นมาทำท่าโทรศัพท์ 

1 1/2 ขวบ เริ่มมีการเล่นสมมติอย่างง่ายๆ เช่น ป้อนข้าวตุ๊กตา เอารถมาชนกัน เล่นได้อย่างต่อเนื่อง 

สนใจเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัว สามารถเล่นได้ด้วยตัวเอง 2-3นาที แต่ต้องมีพ่อแม่อยู่ข้างๆ 

ความสามารถในการแสดงอารมณ์มากยิ่งข้ึน/มีหลากหลายอารมณ์มากขึ้น 
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แนวทางการเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์ผ่านการเล่น 

- ในช่วงวัยนี้ เด็กมักจะเป็นผู้เลือกหรือผู้นำเองว่าอยากเล่นอะไร 

พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูคอยเป็นผู้ร่วมเล่นหรืออยู่ใกล้ๆเวลาลูกเล่น 

- ถ้าลูกยังเล่นของเล่นไม่เป็น ไม่คุ้นเคย พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูควรเล่นให้ลูกดูก่อน แล้วชักชวนลูกมาเล่น 

- เมื่อลูกไปเล่นของเล่นที่ลูกยังทำไม่ได้หรือยากเกินไปพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูควรรอดู 

ปล่อยให้ลูกได้ทดลองทำด้วยตัวเองก่อน อาจแนะนำได้เล็กน้อย 

ควรให้ความช่วยเหลือเมื่อลูกยื่นของเล่นมาให้ช่วย หรือเม่ือเห็นว่าลูกทำไม่ได้จริงๆ 

- ควรให้ลูกได้ทำกิจกรรมต่างๆและคอยเฝ้าดูไม่ควรดุ ไม่ควรห้าม เมื่อเล่นปืนป่าย หรือเลอะดินทราย 

แต่คอยให้กำลังใจ เมื่อเขาล้ม หรือหันมามอง เมื่อต้องการความมั่นใจ กำลังใจ ควรชมเขาเม่ือเขาทำได้ดี  

- อ้าแขนรับ ดูแล โอบกอด เมื่อลูกวิ่งกลับมาหา 

- ควรปล่อยให้ลูกได้มีเพ่ือน และเข้าสังคมโดยการพาไปเล่น ที่สนามเด็กเล่นหรือสวนสาธารณะ 

- หากเล่นอะไรรุนแรงให้พ่อ แม่ หรือผู้เลี้ยงดู เข้าไปคุยอธิบายว่าสิ่งนี้ดีหรือไม่ 

แล้วให้เขาลองเล่นใหม่ในสิ่งที่ดีพร้อมทั้งให้คำชมแก่เขา 

 ลักษณะการเล่น และของเล่น 

- พ่อแม่ควรเล่นสมมติไปกับลูก เล่นบทบาทสมมตงิ่ายๆ ไม่ซับซ้อน เช่น การเล่นทำกับข้าว การเล่นตุ๊กตา    

ไม่ควรว่าลูกว่าเพ้อเจ้อ หรือเล่นอะไรไร้สาระ 

- การเล่นบทบาทสมมติโดยทำเสียงสัตว์ต่างๆ ในขณะการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ขณะนั่งรถ เป็นต้น 

- ส่งเสริมการแสดงออก เช่น การเต้น โดยการเปิดเพลงที่ลูกชอบ แล้วให้เขาได้เต้น และยิ้มให้เขา 

เมื่อเขามาขอกำลังใจ หรือร่วมเต้นกับเขา ยิ่งเป็นการเสริมความมั่นใจให้กับลูก 

- ของเล่นที่มีการผลักหรือดึง และมีล้อเคลื่อนที่ได้ 

- ของเล่นที่สามารถข้ึนไปขี่ได้ ทั้งตุ๊กตาสัตว์ หรือ จักรยาน3ล้อ  ฯลฯ มีเสียง ขนาดพอดีตัวเด็ก สีสันสดใส 

 

 กลุ่มที่ 4 ของเด็ก 2-3 ปี   

พัฒนาการตามช่วงวัย 

- มีภาษาในการสื่อสารกับคนรอบข้างมากขึ้น 

- นั่งเล่นข้างๆเด็กคนอ่ืนๆได้ แต่ยังเป็นแบบต่างคนต่างเล่น 

- เริ่มเล่นเกมที่ต้องมีการใช้จินตนาการรูป ภาพ แบบพ้ืนฐาน 

- เริ่มรู้จักแบ่งปันกับคนอ่ืน แต่ก็หวงของเล่น 
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- เล่นแรง ยังกะแรงไม่ถูก 

- เจ้าอารมณ์ มียึดตนเองเป็นศูนย์กลางอารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ 
  

แนวทางการเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์ผ่านการเล่น 

- วัยนี้อยากจะเล่นสนุกกับกลุ่มเด็กด้วยกัน อยากเล่นกับเพ่ือน แต่ก็ยังติดพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู ดังนั้น 

ถ้าลูกเล่นกับเพ่ือนๆ พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูควรอยู่ใกล้ๆ คอยให้กำลังใจและชื่นชม อยู่ห่างๆ 

- เมื่อลูกมีการเล่นจนเกิดอุบัติเหตุให้ดูว่าเป็นอุบัติเหตุรุนแรงหรือไม่ 

ถ้าไม่รุนแรงให้มองและให้กำลังใจลูกพร้อมทั้งกระตุ้นให้ลูกลุกขึ้นเอง พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูอยู่ข้างๆ 

- เมื่อลูกเล่นจนเลอะเทอะ เช่น โคลน ดิน ทรายเปียกน้ำ ไม่ควรดุ 

ให้ยิ้มและให้ลูกเล่นอย่างมีความสุขต่อไป ให้ลูกรู้สึกม่ันใจในการกระทำของเขา 

- การทะเลาะกับเพ่ือน เมื่อลูกได้เข้าสังคมในการเล่นต้องคอยคุยให้ลูกเข้าใจในการแบ่งปันของเล่น 

หรือของใช้ให้กับผู้อ่ืนบ้าง 

ลักษณะการเล่น และของเล่น 

การเล่นในวัยนี้จะซับซ้อนยิ่งขึ้นกว่าขวบปีแรกพ่อแม่ควรส่งเสริมให้ลูกเล่นบทบาทสมมติให้มากข้ึน เช่น 

- การเล่นเกมเลียนแบบสัตว์ โดยมีสัตว์ให้เขาเลือก 3 ตัว โดยให้ลูกเป็นผู้นำเล่น แล้วให้ลูกเลือก 1 

ตัวแล้วพูดว่า "พร้อมหรือยัง... พร้อมแล้ว ไป.... " แล้วให้ลูกแสดงท่าทางของสัตว์นั้นๆ 

ให้พ่อแม่ผู้เลี้ยงดูทาย แล้วสลับ ให้พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเลือกสัตว์ที่เหลือ แล้วแสดงท่าที ให้ลูกทาย 

- เล่นบทบาทสมมุติเป็นตัวการ์ตูนที่ลูกรู้จักแล้วสร้างเรื่องราว 

- การสวมบทบาทเป็นอาชีพอ่ืนๆ เช่น การเล่นเป็นหมอ คนขับรถ ตำรวจ นักผจญเพลิง 

- การเล่นเกมล่าสมบัติตามลายแทง โดยการทำสัญลักษณ์ตามที่ต่างๆในบ้าน และซ่อนของไว้ตาม 

- ส่วนต่างๆ เช่น ใต้ต้นไม้ ใต้ม้าหมุน แล้วให้เด็กๆช่วยกันหาตามคำใบ้ของเรา 

เมื่อเขาหาของพบก็ให้กล่าวชื่นชม 

- การวิ่งเล่นกับลูกในสนาม และสอนธรรมชาติรอบตัว 
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กลุ่มที่ 5 ของเด็ก 3 – 5 ปี   

พัฒนาการตามช่วงวัย 

3 ขวบ 

- เริ่มเล่นรวมกลุ่มกับเด็กอ่ืนๆ ได้ 

- เด็กชอบเล่นกับเพ่ือน หรือคนรอบข้าง แต่หวงของของตนเอง 

- เล่นสมมติได้ดี 

4 ขวบ 

- เล่นสมมตมิีความซับซ้อนมากขึ้นเช่น เล่นสมมตเิลียนแบบชีวิต ในบ้านสังคม 

- เริ่มมีการหยอกล้อเพ่ือนระหว่างเล่นด้วยกัน 

5 ขวบ 

- เด็กเรียนรู้ทักษะทางสังคมแบบผู้ใหญ่มากขึ้น เช่น รู้จักขอโทษเมื่อทำผิดรู้จักแบ่งปัน รอคอยได้ดีขึ้น 

แนวทางการเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์ผ่านการเล่น 

- เมื่อเล่นกับลูก พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู สามารถสอนการแบ่งปัน การขอ การรอคอย การขอบคุณ 

การขอโทษ ผ่านกิจกรรมการเล่นได้ 

- พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูสามารถสร้างวินัยผ่านการเล่นได้ได้แก่ การฝึกเก็บของเล่นทุกครั้ง 

ฝึกจัดเก็บและแยกของตามหมวดหมู่แบ่งเวลาในการเล่น รู้ว่าเวลาไหนควรเล่น 

เวลาไหนควรทำกิจวัตรประจำวันตามหน้าที่ 

- เมื่อเด็กเกิดการทะเลาะ หรือแย่งของเล่นกัน 

แล้วลูกอาละวาดให้พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเข้าไปห้ามด้วยท่าทีสงบ ไม่ควรดุด่า หรือตีแรงๆ 

แล้วให้พาลูกออกจากสถานการณ์ ปลอบจนเขาเกิดความสงบ แล้วอธิบายว่าควรแบ่งของเล่น 

หรือของชิ้นนี้ไม่ใช่ของของเราหรือตอนนี้ไม่ใช่คิวของเรา ให้อดใจรอก่อน และให้แบ่งกันเล่น 

เมื่อเขาสงบสติอารมณ์ได้ ก็ให้พากลับไปเล่นได้ และชื่นชมเขาเมื่อเขารู้จักแบ่งปัน 

- พ่อแม่ผู้เลี้ยงดูควรสอนให้ลูกรู้จักของอันตรายที่ไม่ควรเล่น และคอยดูไม่ให้ลูกเล่นของเหล่านั้น เช่น 

ของมีคม ไฟ พัดลม ปลั๊กไฟ อุปกรณ์ช่าง เช่น สว่าน ค้อน ตะปู 

ลักษณะการเล่น และของเล่น 

การเล่นกับลูกในวัยนี้ ลูกจะเป็นผู้นำการเล่น โดยนำของเล่นต่างๆ มาเล่นกับพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู 

พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเพียงแต่เล่นไปกับลูก แต่พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูต้องเล่นให้สนุก ใจอยู่กับการเล่นกับลูก 
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และใช้เวลาการเล่นเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่พ่อแม่อยากสอนได้ในขณะเดียวกัน 

แต่ระมัดระวังอย่าทำให้ลูกเบื่อที่พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูพยายามสอนระหว่างลูกเล่น 

ของเล่นที่เหมาะกับลูกวัย 3 - 5 ปี 

แป้งโดว์ปั้นเป็นรูปต่างๆ บล็อคต่อ ตัวต่อ เลโก้ของเล่นวาดรูป ระบายสี งานศิลปะ 

เครื่องดนตรีต่างๆจิ๊กซอต่อภาพ ต่ออักษร เกมกระดานอย่างง่ายๆอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ง่ายๆ เช่น แว่นขยาย 

อุปกรณ์เครื่องมือช่างสำหรับเด็ก จักรยาน 

ของเล่นสำหรับลูกชาย 

- หุ่นยนต์ เครื่องเล่นประกอบ ช่วยสร้างจินตนาการ 

ของเล่นของลูกสาว 

- งานเย็บ ปัก ถัก ร้อย งานประดิดประดอย 

- ร้อยลูกปัดหรืองานเย็บผ้า เล่นตุ๊กตา เล่นขายของ 

เอกสารอ้างอิงและแหล่งค้นคว้าเพ่ิมเติม 

http://rajanukul.go.th/new/_admin/download/5-5947-1487560359.pd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rajanukul.go.th/new/_admin/download/5-5947-1487560359.pd
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ใบความรู้ที่ 3.2  

เร่ือง สิ่งประดิษฐ์ 

กลุ่ม 0-6 เดือน  โมบายกระดาษ 

วิธีการเล่น : จัดเด็กอยู่ในท่านอนคว่ำ ถือของเล่นไว้ด้านหน้าเหนือศรีษะเด็ก 

จากนั้นเรียกชื่อเด็กให้คอยมองดูของเล่นแล้วค่อยๆเคลื่อนของเลเนขึ้นลงเพ่ือให้เด็กสนใจที่จะยกศรีษะ

และลำตัวตามจนพ้นพื้น และแขนเหยียดตรง มือยันพื้นไว้ 

 ประโยชน์ของเล่นโมบาย 

1. ช่วยพัฒนาการมองเห็น 

2. ช่วยพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว 

3.ช่วยพัฒนาการได้ยินและทำให้ผ่อนคลาย 

4. ช่วยสร้างสมาธ ิ

5. ช่วยในการเรียนรู้ 

 

กลุ่ม7-1 ปี  รถลากของเล่น 

วิธีการเล่น : จัดเด็กให้อยู่ในท่านั่ง วางของเล่นไว้ที่พ้ืนด้านข้างและลากรถของเล่นเยื้องไปทางด้านหลังของเด็ก 

ในระยะที่เด็กเอ้ือมถึง 

เรียกชื่อเด็กให้เด็กสนใจของเล่นเพ่ือเอ้ียวตัวไปหยิบของเล่นทำอีกข้างสลับกันไปและให้เด็กลองลากรถของเล่น

ไป มา 

ประโยชน์ของรถลากของเล่น 

1.ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อ 

2. ส่งเสริมการออกกำลัง  

3.เสริมสร้างนิสัยในการสำรวจและเรียนรู้  

4. ช่วยเสริมสร้างการทรงตัว  

5. เสริมสร้างความความเป็นตัวของตัวเอง 

6. เสริมสร้างการพัฒนาด้านมิติสัมพันธ์  

7. เสริมสร้างการเล่นเป็นกลุ่ม 

8. สร้างความม่ันใจ  
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9. เสริมสร้างจินตนาการ  

10. เสริมสร้างการพัฒนาด้านสังคม และอารมณ์ 
  

กลุ่ม 1-2ปี บล็อกเรขาคณิต 

วิธีการเล่น: หยิบของเล่นมาในระดับสายตาของเด็กเม่ือเด็กสนใจเล่น 

วางของเล่นไวที่พ้ืนวางบล็อกต่อกันจนบล็อกหมด พูดคุยชักชวนให้เด็กหย่อนตัวลงนั่งต่อบล็อกด้วยกันที่พ้ืน 

โดยต่อข้ึนไปเรื่อยๆจนบล็อกหมด 

ประโยชน์ของบล็อกเรขาคณิต 

1. เสริมสร้างสมาธิ 

2. ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก 

3. ฝึกการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ 

4. ช่วยต่อยอดทักษะทางวิชาการและลองให้เด็กวางบล็อกเรขาคณิตต่อกันด้วยตัวเอง 

 

กลุ่ม2-3 ปี กระดาษจับคู่บล็อก A-Z 

วิธีการเล่น: สอนเด็กให้รู้จักตัวอักษร A-Z และฝึกการสังเกตเปรียบเทียบความเหมือนความต่างของตัวอักษรA-

Z จากนั้นลองพาเด็กจับคู่บล็อกA-Zให้ตรงกัน และให้เด็กจับคู่ด้วยตนเอง 

ประโยชน์ของกระดานบล็อค A-Z 

1.ช่วยฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือให้แข็งแรง ต่อยอดไปสู่การใช้มือของลูกเพ่ือจับดินสอเขียนหนังสือได้คล่อง 

การใช้มือจับช้อนตักอาหารเข้าปากได้ถูกทางยิ่งขึ้น 

2.ช่วยฝึกสายตาให้ทำงานประสานกันได้ 

3.ช่วยในการกระตุ้นพัฒนาการทางสมอง มีการใช้ทักษะทางสมองเพ่ิมขึ้น 
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 กลุ่ม3-5 ปี เรียงลำดับเหตุการณ์ 

วิธีการเล่น :อธิบายลำดับภาพให้เด็กเข้าใจ จากนั้นกระตุ้นการเรียนรู้โดยให้เด็กฝึกเรียงลำดับภาพเหตุการณ์ 

ก่อน-หลัง 

 1.ช่วยฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือและให้แข็งแรง ต่อยอดไปสู่การใช้มือของลูกเพ่ือจับดินสอเขียนหนังสือได้คล่อง 

การใช้มือจับช้อนตักอาหารเข้าปากได้ถูกทางยิ่งขึ้น 

2.ชว่ยฝึกสายตาให้ทำงานประสานกันได้ 

3.ช่วยในการกระตุ้นพัฒนาการทางสมอง มีการใช้ทักษะทางสมองเพ่ิมขึ้น 

ประโยชน์ของเรียงลำดับภาพเหตุการณ์ 

1.เสริมทักษะในการแก้ปัญหา 

2.ให้เด็กฝึกคิดเรียงลำดับเหตุการณ์ 

3.เสริมสร้างจินตนาการ 

4.ส่งเสริมการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

   

[คู่มือแนวทางการอบรม อสม.เช่ียวชาญ นักส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หลักสูตร 13 ช่ัวโมง] 

แผนการสอนที่ 4 
เร่ือง การเล่า เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้อสม.เลือกใช้นิทานให้เหมาะสมแต่ละช่วงวัย 

2. เพ่ือให้อสม.เกิดความเข้าใจในการเลือกใช้นิทานตามช่วงวัย 

3. เพ่ือให้อสม. เกิดความเข้าใจในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ปกครองกับบุตร  
4. เพ่ือให้อสม. มีทักษะในการเล่านิทานและสามารถนำไปใช้ต่อได้  

เป้าหมาย อสม. มีความเข้าใจในการใช้เทคนิคและสามารถนำไปใช้เล่านิทานในเด็กวัย 0 – 5 ปี 

เนื้อหาวิชา  
1. เทคนิคการเล่านิทานแต่ละช่วงวัย 
2. หนังสือนิทานที่เหมาะสม ตามแต่ละช่วงวัย 
3. พัฒนาการใช้ภาษาและการพูดของเด็กแนะแนวทางการเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์ 
4. เทคนิคการสื่อสารเชิงบวกกับลูก 

ระยะเวลา : 2 ชั่วโมง (ทฤษฎี 1 ชั่วโมง/ปฏิบัติ 1ชั่วโมง) 

รูปแบบการสอน/วิธีการสอน 
1. แนะนำกิจกรรม 30 นาที 
2. ทฤษฎี 30 นาที 
3. ฝึกปฏิบัติ 1 ชั่วโมง 

ขั้นตอนดำเนินกิจกรรม 
1. แนะนำกิจกรรมและเข้าสู่กิจกรรมด้วยการตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่อง “เล่า” 

2. บรรยายให้ความรู้เทคนิคในการเลือกนิทานในแต่ละช่วงวัย 

3. ยกตัวอย่างนิทานที่เหมาะสำหรับกลุ่มวัยและแสดงเทคนิคในการเล่า 

4. ให้ อสม. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการเล่านิทานให้เหมาะสมตามกลุ่มวัย 

ส่ือประกอบการเรียนการสอน/อุปกรณ์ 
1. ไฟล์ PowerPoint นำเสนอ 
2. ใบความรู้ 
3. กระดาษ 
4. ปากกา 

ประเมินผล 
1. การสะท้อนกลับการถาม – ตอบ 
2. การซักถามและสังเกต   
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ใบความรู้ที่ 1 

หนังสือนิทานที่เหมาะสม ตามแต่ละช่วงวัย 

หนังสือนิทานหรือหนังสือเด็ก คือ ตัวช่วยที่ดีสำหรับเด็กวัยกำลังเรียนรู้ เพราะหนังสือจะทำให้เด็ก

เพลิดเพลินไปกับเรื่องราวและภาพประกอบที่สวยงาม โดยควรจะเลือกหนังสือให้เหมาะสมตามแต่ละช่วงวัย

เนื่องจากเด็กแต่ละช่วงวัยมีความสามารถท่ีจะรับรู้สิ่งที่ผู้ใหญ่สื่อสารไม่เท่ากัน และมีความสนใจต่างกัน 

 

เทคนิคการเลือกนิทาน 

1.เป็นหนังสือภาพหรือเรื่องสั้นๆ มีภาพประกอบเป็นส่วนใหญ่ 

2.รูปเล่มขนาดกะทัดรัด และทำจากวัสดุที่ปลอดภัย 

3.ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ใช้คำสั้นๆใช้คำซ้ำ 

4.ควรเป็นเรื่องใกล้ตัว เช่น เรื่องเก่ียวกับครอบครัว ความรักระหว่างแม่กับลูก เรื่องราวที่สอดแทรกคติสอนใจ 

5.จำนวนไม่ควรเกิน 20 หนา้ 
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ช่วงวัย ลักษณะของหนังสือที่เหมาะสมตามวัย ตัวอย่างหนังสือ 

0-1 ปี • หนังสือภาพที่ไม่ต้องมคีำบรรยาย และเป็น
ภาพเหมอืนของจริง เช่น รูปสัตว์ ผัก 
ผลไม้ หรือสิ่งของในชีวติประจำวัน 

• รูปภาพประกอบขนาดใหญ่ ชัดเจน เป็น
ภาพเดี่ยวๆ ไม่ควรมีภาพหลัง 

• เลือกวัสดทุี่มีความปลอดภัย สามารถทำ
ความสะอาดได ้
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[คู่มือแนวทางการอบรม อสม.เช่ียวชาญ นักส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หลักสูตร 13 ช่ัวโมง] 

2-3 ปี • เน้นเรื่องราวง่ายๆ ไม่ซบัซ้อน เกี่ยวกับสัตว์ 
สิ่งของ หรอืเรือ่งราวในชีวิตประจำวันที่
ส่งเสรมิสุขนสิัย เช่น การกินข้าว อาบน้ำ 
แปรงฟัน เป็นต้น 

• ภาพประกอบมีสสีันสวยงาม 
• คำบรรยายเป็นประโยคสั้นๆ หรอืคำคลอ้ง

จองง่ายๆ เพือ่ให้เด็กจดจำง่ายขึ้น 
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[คู่มือแนวทางการอบรม อสม.เช่ียวชาญ นักส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หลักสูตร 13 ช่ัวโมง] 

4-6 ปี • หนังสือนิทานที่มีเรื่องราวที่ยาวขึ้น แต่
เข้าใจง่าย และอิงความจริงอยู่บ้าง 
เช่น นิทานเกี่ยวกับเจ้าหญิง เจ้าชาย 
นางฟ้า หรอืนิทานที่แฝงด้วยคุณธรรม 

• มีภาพประกอบที่มสีีสันสดใสสวยงาม 
• ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ไมซ่ับซ้อน 
• ตัวอักษรบรรยายไม่มากเกินไป และมี

ขนาดใหญ่พอสมควร 
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[คู่มือแนวทางการอบรม อสม.เช่ียวชาญ นักส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หลักสูตร 13 ช่ัวโมง] 

7-10 ปี • หนังสือนิทานเรื่องยาวที่สามารถอ่านให้ลูก
ฟังเป็นตอนๆ ได ้

• เรื่องราวของนทิานที่ชวนให้เด็กรู้สึกสนุก 
ตื่นเต้นกับการสร้างจินตนาการ เช่น 
หนังสือแนวผจญภยั แนววิทยาศาสตร์ 
แนวสืบสวน 
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[คู่มือแนวทางการอบรม อสม.เช่ียวชาญ นักส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หลักสูตร 13 ช่ัวโมง] 

ใบความรู้ที่ 2 

พัฒนาการใช้ภาษาและการพูดของเด็กและแนวทางการเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์ 

ช่วงอาย ุ พัฒนาการการใช้ภาษและการพูด แนวทางการเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์ผ่านการเล่า 

 
แรกเกิด – 
6 เดือน 

 
• ลูกลืมตาตื่น กระพริบตา หรือสะดุ้ง คล้ายตกใจเมื่อ
ได้ยินเสยีงดัง เช่น เสยีงแตรรถ เด็กจะทำ ท่าคล้าย
หยุดฟัง เมือ่พอ่แมอุ่้ม และพูดคุยอยู่ใกล้ๆ  ลูก 
• ลูกสามารถหันศรีษะไปทางด้านที่มา ของเสียงที่
เกิดขึ้นข้างตัวลูก ถึงแมม้ี เสียงค่อนขา้งเบา เชน่ เสียง
ของเล่นต่างๆ 
 • ลูกจะออกเสียงคลา้ยพยัญชนะ และสระ รวมกัน 
เช่น “กา-กา” “บา-บา” ซ้ำๆ 
• ชอบการตอบสนองด้วยการสมัผสั ถูกเนื้อถูกตัว 

 
> พอ่แม่หรอืผูเ้ลีย้งดูสามารถเล่านิทาน ให้ลูกฟงัได้ตั้งแต่ในวัยนี้ จะเลา่
ด้วย หนังสือนทิานทีม่ีรปูภาพขนาดใหญ่ หรือจะเล่านทิาน จาก
ความจำ ของ พอ่แม่หรอืผู้เลี้ยงดูก็ยอ่มได้ 
 > การเล่าไม่จำ เป็นต้องเป็นนิทาน เล่าเรือ่งราว เหตุการณ์ต่างๆ ที่
เกิดขึ้น รอบตัวลูก โดยต้องเป็นเรื่องราวดีๆ เชน่ มีญาติมาหา หรือพูด
เล่า สิ่งที่พอ่แม่ หรอืผูเ้ลี้ยงดูกำลังทำ ให้ลูก เช่น กำลัง อาบน้ํานะ 
กำลังทาแป้ง เป็นต้น 
> ระวังอย่าใช้เสยีงดังเกินไป 
> ระหว่างการพูดคยุ ให้มีการสัมผัสพรอ้ม กับพูดคุย เช่นการกอด การ
หอม 
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[คู่มือแนวทางการอบรม อสม.เช่ียวชาญ นักส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หลักสูตร 13 ช่ัวโมง] 

 
7 – 11 
เดือน 

• ลูกจะหันศีรษะไปมาเพื่อหาเสียงเรียกช่ือ ซึ่งเรียกมา
จากด้านหลังของลูก • ลูกจะออกเสียงพยญัชนะ และ
สระได้ มากขึ้น โดยทำ เสียงติดต่อกันยาวๆ ได้ 4 – 6 
พยางค์ เช่น “ลา-ลา-ลา-ลา” “บาคาบาคา” 
• ลูกจะฟังและเลียนเสียงต่างๆ จากสิ่ง แวดล้อม เช่น 
เสียงหมาเห่า เสียงจิ้งจก ตุ๊กแก 
• 9 – 11 เดือน เริ่มแสดงท่าทางได้ถูกต้อง เมือ่สั่งให้
ลูกทำ เช่น บ๊ายบาย สวสัดี ขอ  
• เมื่ออายุ 12 เดือน ลูกเริ่มพูดเป็นคำ ซึ่งคำแรกคล้าย
กับพูดคำว่า “แม่” “หม่ำ”  “ไป” 

>ในช่วงนี้ลูกเริ่มนั่งได้มัน่คงมากข้ึน พอ่แม่หรอื ผู้เลีย้งดูสามารถพาลูก
นั่งตัก นั่งอ่านนิทานไปด้วยกันได้อยา่งสบาย 
> ชวนให้ลูกมองตามภาพนิทาน ชีส้ิ่งที่ เกิดขึ้นพร้อมกับคำ สำ คญั 
เช่น “แมวนอนอยู่ใต้ต้นไม้” ให้รู้ว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน 
> ชวนลูกพูดคุยเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนรอบตัว ของลูก เช่น ช้ีให้ลูกดูนก 
“นกน้อยน่ารัก ร้องจิ๊บ จิ๊บ” “บ๊ายบาย นกน้อย” 
> ให้รางวลัเมือ่ลูกพูดตาม ยิ้ม หรือหัวเราะ กับ การพูดคยุ เช่น การ
หอมแก้ม การพูดชม 
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[คู่มือแนวทางการอบรม อสม.เช่ียวชาญ นักส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หลักสูตร 13 ช่ัวโมง] 

 
1 – 3 ปี 1-2 ปี 

- ลูกจะหันหาเสยีงได้ถูกต้องทุกทิศทาง  
-  เริ่มพูดเป็นคำชัดเจน 2 – 3 คำ เช่น ด ีไม่ เอา 

เป็นต้น  
-  เมื่อลูกอายุ 1 ½ ปี สามารถพูดเป็นคำๆ ได้

อย่างนอ้ย 10 – 15 คำ โดยมากจะใช้ คำ พูด
เพื่อเรียกช่ือสิ่งตา่งๆ ทีเ่ห็น เช่น “หมา” 
“แมว” หรอืความตอ้งการ เช่น “เอา” “ไป” 
 

    

>เด็กอายุขวบครึ่งขึ้นไปชอบถามซ้าๆ วา่  “นีอ่ะไร?” ลูกรู้ว่าเมื่อถาม
คำถามนีแ้ล้ว พ่อแม่หรอืผู้เลี้ยงดูจะหันมาพูดกับตน ลูก จึงถามบ่อยๆ 
และพ่อแม่หรือผู้เลีย้งดคูวร ตอบคำถามของเขาเสมอ ลูกอยากคยุ กับ
พ่อแม่หรือผู้เลีย้งดู และเรียนรู้ สิ่งต่างๆ จากบทสนทนากับพ่อแม่ หรอื 
ผู้เลีย้งดู 
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[คู่มือแนวทางการอบรม อสม.เช่ียวชาญ นักส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หลักสูตร 13 ช่ัวโมง] 

2-3 ปี 
-  ลูกสามารถทำ ตามคำ สั่งง่ายๆ ได้ ชี้อวยัวะได้

อย่างนอ้ย 4 สว่น ช้ีสิ่งของ ที่คุ้นเคยได้ เมือ่
เรียกให้ช้ีสิ่งของนั้น สามารถพูดได้ประมาณ 40 
– 100 คำ และเริม่พูดเป็นวลีสั้นๆ เช่น “เอา
มา” 

-  เข้าใจ “ข้างบน” “ข้างล่าง” “ขา้งๆ” 
 

 
 

 
> ลูกวยันี้อยากมีสว่นรว่มในการเล่า นทิาน เชน่ อยากเปิดหน้าหนังสอื
เอง อยากเลอืกนิทานเอง ควรเปิดโอกาส ให้ลูกได้มีส่วนรว่ม 
> เลา่นิทานด้วยนํ้าเสียงชัดเจน ช้ีรูปภาพ สัตว์ สิ่งของในหน้านิทาน ให้
ลูกได้มอง ตามพรอ้มนิ้วที่ชี้รูป ให้ลูกได้เชื่อมโยง เรื่องราวที่เกิดขึ้นใน
ภาพ โดยพอ่แม่ หรอืผูเ้ลี้ยงดูเป็นผู้เล่า 
> เลา่ด้วยเสียงสูงๆ ตำ่ๆ เน้นคำ ให้น่าสนใจ 
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[คู่มือแนวทางการอบรม อสม.เช่ียวชาญ นักส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หลักสูตร 13 ช่ัวโมง] 

 
3 – 5 ปี 

 
• เข้าใจคำวิเศษณ์ รอ้น ใหญ่ เล็ก 
 • ชอบถามคำถามว่า “ทำไม”  
• ลูกสามารถพูดในระดบัพื้นฐานได้ ใกล้เคียงกบัผู้ใหญ่  
• เริ่มต้นเรยีนรู้ภาษาเขยีน  
• ชอบฟังนิทาน เข้าใจเนื้อเรื่อง 
 
 
 

 

 
> ช่วงวัยนีลู้กจะช่างซักช่างถาม พอ่แม่ หรอืผู้เลี้ยงดูควรตอบลูกทุกคำ 
ถาม ตอบคำถามกลับดว้ยภาษางา่ยๆ หรือ ถามความคิดลูกกลับ แสดง
ความสนใจ ในสิ่งที่ลูกถาม ไมค่วรตอบว่า ไมรู่้ หรือ แกล้งทำ เป็นไม่ได้
ยิน เงียบเฉย หรือ ใช้ คำ พูดว่า “ถามอยู่ได้นา่รำคาญ” 
> การมสี่วนรว่มในการเล่านิทานของ ลูกวัยนี้ จะมากข้ึน เช่น เป็นผู้
เลือก นิทาน ไปจนถึง ให้เป็นผู้เล่า หรอืเริม่ มีคำ ถามกับเนื้อเรือ่ง หรอื
ตัวละคร มอีารมณ์รว่มกับเนื้อเรื่องมากขึ้น เป็นช่วงวัยที่สามารถรับรู้ถงึ
สิ่งที่นิทานจะ สอนได้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ คุณธรรม ที่
สอดแทรกมากับนิทาน นอกจากความสนุกสนาน 
> ควรพูดคุยถามถึงชีวติประจำ วันโดย ทั่วไป เช่นการไปโรงเรยีน เชน่ 
“วันนี้ คุณคร(ูชื่อครู)ให้ทำ อะไรบ้าง” “เล่นกับเพื่อนคนไหน” “วันนี้
ทำอะไร สนุกที่สุด” ถา้ลูกถูกเพื่อนลอ้หรอืแกลง้ ให้รับฟังด้วยความรัก
ด้วยความตั้งใจ โดยให้ลกู มาอยู่บนตัก หรืออ้อมกอด จากนั้นสอบถาม 
และให้คำแนะนำ 
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[คู่มือแนวทางการอบรม อสม.เช่ียวชาญ นักส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หลักสูตร 13 ช่ัวโมง] 

ใบความรู้ที่ 3 

เทคนิคการสื่อสารเชิงบวกกับลูก 

การสื่อสารเชิงบวกกับลูก ได้แก่ 

1. ใช้ภาษา ท่าทาง และน้ำเสียงที่แสดงถึงความรักความห่วงใยที่มีต่อลูก 

2. รู้จักฟังและสังเกตความต้องการของลูกเพ่ือตอบสนองได้ถูกต้อง 

3. ใช้คำซํ้าและเน้นความสำคัญ ที่ต้องการบอกให้ลูกรับรู้ โดยเฉพาะการบอกรัก 

4. ให้คำชมเชยเมื่อลูกพยายามทำ ในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม 

5. สบตาเด็กเพ่ือให้รับรู้และรู้สึกว่าพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูให้ความสนใจ และตั้งใจฟัง ตั้งใจคุยกับลูก 

6. ใช้อารมณ์เชิงบวก ในการพูดคุย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม โดยเฉพาะเมื่อต้องการลดพฤติกรรม ที่ไม่

เหมาะสม จะต้องมีสติ และปรับอารมณ์จากลบให้เป็นบวกก่อนพูดคุยกับลูก 

 

สิ่งท่ีพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูควรทำทุกวัน 

1. บอกรักลูก 

2. สังเกต/สอบถามอารมณ์และความรู้สึก 

3. เล่า/อ่านนิทานร่วมกัน 

ให้เวลาพูดคุยหรือเล่น อยู่กับลูกติดต่อกันอย่างน้อย 30-60 นาที/วัน 
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[คู่มือแนวทางการอบรม อสม.เช่ียวชาญ นักส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หลักสูตร 13 ช่ัวโมง] 

แผนการสอนที่ 5 

เร่ือง นอนถูกเวลา พัฒนาการสมวัย 
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

1. เพ่ือให้อสม.มีความรู้และความเข้าใจของการนอนของเด็กตามวัย 

2. เพ่ือให้อสม.เข้าใจถึงปัญหาของการนอนของเด็ก 

3. เพ่ือให้อสม.มีทักษะการกล่อมในการนอนของเด็ก  

เป้าหมาย 

          ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการนอนของเด็ก 0-5 ปีและสามารถนำความรู้ที่ได้ไป

ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

เนื้อหาวิชา 

1. เวลานอนที่เหมาะสมตามวัย 

2. การนอนหลับที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของเด็ก 

3. ปัญหาการนอน 

4. สิ่งควรทำและไม่ควรทำในการสอนลูกนอน 

5. บรรยากาศการนอนและการกล่อมนอน 

ระยะเวลา : ทฤษฎี 1 ชั่วโมง / ปฏิบัติ 1 ชั่วโมง 

รูปแบบ/วิธีการสอน 

1. การบรรยาย PowerPoint 

2. อภิปรายกลุ่ม 

3. ฝึกปฏิบัติ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 

1. เข้าสู่ประเด็นด้วยการให้ความรู้และพูดถึงนิยามของการนอน อธิบายให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจ เกี่ยวกับการนอน 

2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็กในระหว่างการนอนหลับ 

3. ให้ความรู้เกี่ยวกับและการกล่อมเด็กในเวลาเข้านอน  

4. ให้ความรู้เกี่ยวกับเวลาที่เหมาะสมในการนอนและการสร้างบรรยากาศในการเข้านอน 
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[คู่มือแนวทางการอบรม อสม.เช่ียวชาญ นักส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หลักสูตร 13 ช่ัวโมง] 

5. แบ่งกลุ่มอสม.ทำกิจกรรมแสดงบทบาทสมมติตามโจทย์ที่ได้รับ 

สื่ออบรม 

1. ไฟล์นำเสนอ 

2. วีดีโอ 

อุปกรณ์ 

1. กระดาษ 

2. ปากกา 

3. กรรไกร 

ประเมินผล 

1. การทำแบบทดสอบ 

2. การซักถามและสังเกต 
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[คู่มือแนวทางการอบรม อสม.เช่ียวชาญ นักส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หลักสูตร 13 ช่ัวโมง] 

ใบความรู้ที่ 5.1  
เรื่อง เวลานอนที่เหมาะสมตามวัย  

เด็กแรกเกิด – 6 เดือน สำหรับทารกควรนอนประมาณ 14-18 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งเด็กจะตื่นขึ้นทุกๆ 1 ถึง 3 ชั่วโมง 
จนกระท่ังอายุ 4 เดือน การนอนของเด็กก็จะเริ่มเป็นเวลามากข้ึน ซึ่งเด็กเล็กส่วนใหญ่จะนอนตอนกลางคืน
ประมาณ 9-12 ชั่วโมง และถูกปลุกมากินอาหาร และ จะนอนกลางวันประมาณ 3 ครั้ง และใช้เวลาประมาณ 30 
นาที – 2 ชั่วโมงในแต่ละการนอน  
6 – 12 เดือน สำหรับเด็กอายุ 6 – 12 เดือน จะหลับประมาณ 14 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งรวมการนอนสั้นๆ ระหว่างวัน 
2 ครั้ง ซึ่งจะนอนประมาณ 20 นาที หรือบางคนก็จะประมาณชั่วโมงนึง ซึ่งเด็กในวัยนี้จะเริ่มเจอความวิตกกังวล
ระหว่างนอนจนเป็นสาเหตุในการถูกรบกวนเวลานอน  
1 – 3 ขวบ สำหรับเด็กวัยหัดเดินต้องนอนประมาณ 12-14 ชั่วโมงต่อวัน โดยที่รวมการนอนกลางวันประมาณ 1 
ถึง 3 ชั่วโมง สำหรับเด็กบางคนอาจจะยังอยากงีบ 2 ครั้งแต่การงีบดังกล่าว ก็ไม่ควรใกล้เวลานอนมากเกินไป 
เพราะอาจจะทำให้เด็กนอนหลับได้ยากขึ้นด้วย  
3 – 5 ขวบ สำหรับเด็กในวัยนี้จะนอนตอนกลางคืนประมาณ 11-12 ชั่วโมงรวมการนอนกลางวันแล้ว และจะเลิก
นอนกลางวันตอนอายุ 5 ขวบ  
5 – 12 ขวบ สำหรับเด็กวัยกำลังเรียนจะนอนประมาณ 10-11 ชั่วโมงต่อคืน และในเด็ก 5 ขวบบางคนยังอาจจะ
ต้องมีการนอนกลางวันบ้าง และถ้าการไม่สามารถงีบระหว่างวันได้ เด็กๆ อาจจะต้องเข้านอนเร็วขึ้น  
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[คู่มือแนวทางการอบรม อสม.เช่ียวชาญ นักส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หลักสูตร 13 ช่ัวโมง] 

 

 
เอกสารอ้างอิง และแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม  
https://www.parentsone.com/how-much-to-sleep/  
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[คู่มือแนวทางการอบรม อสม.เช่ียวชาญ นักส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หลักสูตร 13 ช่ัวโมง] 

ใบความรู้ที่ 5.2  
เรื่อง การนอนหลับเกี่ยวข้องกับพัฒนาการของเด็ก  

          การนอน มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเจริญเติบโตของเด็ก พบว่าฮอร์โมนการเจริญเติบโต 
(Growth Hormone) จะหลั่งมากในเวลากลางคืน หลังจากที่หลับไปแล้ว 1-2 ชั่วโมง ถ้านอนหลับไม่เพียงพอก็จะ
ส่งผลให้การหลั่งของฮอร์โมนการเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางด้านความสูง นอกจากนี้การ
นอนหลับยังช่วยร่างกายในการซ่อมแซมส่วนที่ผิดปกติของร่างกาย จะสังเกตได้ว่าถ้าช่วงใดที่ไม่สบาย ร่างกายจะ
ส่งสัญญาณให้มีความต้องการนอนมากกว่าปกติ  
          การนอนมีผลต่อการจัดการความจำของสมองโดยพบว่า ขณะที่ตื่น เด็กได้รับการกระตุ้นประสาทสัมผัส
ต่างๆและเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมาย เมื่อเด็กหลับสมองจะตัดสัญญาณรบกวนอ่ืนๆจากสิ่งแวดล้อมภายนอกและสมอง
จะทำการจัดเก็บความรู้ที่ได้เรียนรู้ใหม่ไปยังสมองเพ่ือเก็บเป็นความจำระยะสั้นและความทรงจำระยะยาว
ตามลำดับ รวมทั้ง การสร้างความสัมพันธ์การจัดการจัดระเบียบความรู้ใหม่เข้ากับความรู้และประสบการณ์เดิมที่
มี ทำให้สามารถดึงความรู้ที่มีอยู่ประสานกันอย่างเป็นระบบ พร้อมนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแต่ละระยะ
ของการนอนก็มีความสัมพันธ์กับความจำและการเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่แตกต่างกัน เช่น หลับตื้นหรือหลับระยะที่สอง

มีความเก่ียวข้องกับความจำด้านการเคลื่อนไหว ส่วนหลับลกึหรือหลับระยะที่สามเก่ียวข้องกับความจำภาพ

เหตุการณ์ต่างๆ และความรู้เชิงนามธรรม เป็นต้น    
         การสร้างสุขนิสัยการนอนที่ดีจะช่วยให้การนอนของเด็กเกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพ เช่น   

• การเข้านอนและตื่นนอนในเวลาเดิม ๆ ทุกวัน   
• การงดกิจกรรมที่จะทำให้เด็กนอนหลับยากในช่วงหัวค่ำ เช่น การดูทีวีหรือเล่นคอมพิวเตอร์   
• หลีกเลี่ยงอาหารที่มีกาเฟอีน เช่น ชาเขียว ช็อกโกแลต กาแฟ   
• กินจนอิ่มมากเกินไปในช่วงเย็น   

          เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้อาจทำให้เด็กหลับยาก นอกจากนี้ในเด็กบางคนอาจมีปัญหานอนกรนหรือหยุด

หายใจขณะหลับร่วมด้วย ทำให้การนอนยิ่งไม่ได้คุณภาพ  เด็กท่ีนอนไม่พอในแต่ละคืน เมื่อเกิดขึ้นต่อเนื่องเข้าสู่
ภาวะอดนอนเรื้อรัง เด็กจะไม่แสดงอาการอ่อนเพลีย ง่วงซึมเหมือนในผู้ใหญ่ แต่จะออกมาในลักษณะปัญหา
พฤติกรรม เช่น  อยู่ไม่นิ่ง ก้าวร้าว ขี้หงุดหงิด   

           ดังนั้นควรส่งเสริมใหเ้ด็กได้รับการนอนอย่างเหมาะสมทั้งจำนวนชั่วโมงท่ีเพียงพอกับวัยและการนอนที่มี
คุณภาพ โดยเริ่มต้นที่เข้านอนและตื่นนอนตรงเวลาทุกวัน ลดการดูทีวีหรือหน้าจออ่ืนๆก่อนนอน หลีกเลี่ยงการดื่ม
เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน รวมถึงทำกิจกรรมที่ตื่นเต้น หวาดกลัวก่อนเข้านอน จัดกิจวัตรก่อนนอนที่ผ่อนคลายเพื่อเป็น
การเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมที่จะนอน จัดบรรยากาศห้องนอนให้เหมาะสมและใช้ห้องนอนสำหรับการ
นอนเท่านั้น โดยให้ห้องมีอุณหภูมิพอเหมาะไม่มีแสงสว่างหรือเสียงดังมากเกินไป เพ่ือให้เด็กมีสุขอนามัยที่ดี 
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[คู่มือแนวทางการอบรม อสม.เช่ียวชาญ นักส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หลักสูตร 13 ช่ัวโมง] 

สำหรับเด็กที่มีปัญหารบกวนคุณภาพการนอน เช่น นอนกรน หายใจเฮือก หยุดหายใจขณะหลับ มีอาการง่วงนอน

ตลอดเวลาถึงแม้จะนอนพอแล้ว ก็ควรปรคกษาแพทย์เพ่ือให้การดูแลอย่างเหมาะสมต่อไป    
  
เอกสารอ้างอิง และแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม  
 https://today.line.me/th/v2/article/Go2nMZ  
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[คู่มือแนวทางการอบรม อสม.เช่ียวชาญ นักส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หลักสูตร 13 ช่ัวโมง] 

ใบความรู้ที่ 5.3  
เรื่อง ปัญหาการนอน  

          ทารกระยะแรกเกิด 1-2 เดือนแรก จะตื่นบ่อย กินบ่อย เนื่องจากการนยังไม่เป็นระบบ ตื่นแล้วกิน กิแล้ว

นอน ทั้งกลางวันกลางคืน รวมเวลาตื่นนอนเฉลี่ยประมาณ 16-18 ชั่วโมงต่อวัน และนอนในตอนกลางวันพอๆกับ

นอนในตอนกลางคืน ทารกควรนอนกลางคืนได้ติดต่อกัน 5 ชั่วโมงข้ึนไป หรือนอนหลับถึงเช้าได้ ไม่ควรเกินอายุ 6 

เดือน เป็นไปได้ถ้าเข้าใจการจัดการการนอนวัยทารก   
สาเหตุที่ลูกนอนหลับยาก  

• ปัจจัยจากตัวลูกเอง  
• มีความเจ็บป่วยของร่างกายทำให้ลูกมีปัญหาการนอน  
• ลูกมีปัญหาด้านจิตใจหรือระบบประสาท  
• ยาที่กินอาจมีผลกระทบกับการนอน  
• เป็นนิสัยพื้นฐานที่นอนหลับยาก  
• กลัวบางสิ่งบางอย่างที่มาจากการจินตนาการ  
• ยังห่วงเล่นอยู่เลยไม่อยากนอน  

• ปัญหาจากสิ่งแวดล้อมภายนอก  
• นอนรวมกันหลายคนจนโดนรบกวน  
• คุณพ่อและคุณแม่นอนดึกจนทำให้ลูกนอนดึกตามไปด้วย  
• สภาพห้องไม่เหมาะสมกับการนอน  
• ไม่ปลูกฝังการนอนหัวค่ำให้เป็นกิจวัตรประจำวัน  

เอกสารอ้างอิง และแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม  
https://www.parentsone.com/sleepless-baby-improve/  
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[คู่มือแนวทางการอบรม อสม.เช่ียวชาญ นักส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หลักสูตร 13 ช่ัวโมง] 

ใบความรู้ที่ 5.4  
เรื่อง ส่ิงที่ควรทำและไม่ควรทำในการสอนลูกนอน  

  
สิ่งที่ควรทำ  

1. สร้างกิจวัตรก่อนนอนให้เป็นเวลาพิเศษท่ีจะพูดคุยกับลูก เพ่ือให้ลูกรู้สึกผ่อนคลายและปลอดภัย  
2. ให้ลูกเข้านอนและตื่นนอนตรงเวลา  
3. บรรยากาศห้องนอน สำหรับเด็กเล็กสามารถใช้เสียงที่เป็นจังหวะสม่ำเสมอไม่ดัง ไม่กระตุ้น เป็น
เสียงที่ช่วยกล่อมให้เด็กนอน  
4. สร้างกิจวัตรในระหว่างวันให้มีตารางเวลาสม่ำเสมอ  
5. ควรปิดไฟ หรือ หรี่แสงไฟในห้องนอน เมื่อถึงเวลานอนและควรให้เด็กได้เจอแสงแดดธรรมชาติใน
เวลากลางวัน  

สิ่งที่ไม่ควรทำ  
1. หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่เร้าความตื่นเต้น หรือ กิจกรรมที่ต้องเผชิญกับแสงที่จ้ามากเกินใน
ช่วงเวลา 2 - 3 ชั่วโมงก่อนนอน  
2. ในทารกควรเลี่ยงการให้เด็กหลับคาขวดนม  
3. อย่าให้การนอนเกิดจากการขู่ หรือ เป็นการลงโทษจากการทำความผิด ควรสอนให้เด็กรับรู้ว่า
การนอนเป็นเวลาของความสุข  
4. หลีกเลี่ยงการเอาของเล่นมาให้เด็กเล่นเมื่อถึงเวลานอน  
5. หลีกเลี่ยงอาหารหนัก หรือ ชา กาแฟ น้ำอัดลมที่มีคาเฟอีนเป็นส่วนประกอบ  

เอกสารอ้างอิง และแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม  
https://med.mahidol.ac.th/ramamental/generalknowledge/child/02212017-1525  
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[คู่มือแนวทางการอบรม อสม.เช่ียวชาญ นักส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หลักสูตร 13 ช่ัวโมง] 

ใบความรู้ที่ 5.5  
เรื่อง การกล่อมนอน  

          การกล่อมลูกมีหลากหลายวิธี อาจต้องใช้เวลาในการค้นหาหรือทดลองจนกว่าจะเจอวิธีที่เหมาะสม อาจ
ลองปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้  

1. หลีกเลี่ยงกิจกรรมจอสกรีน ก่อนนอนทุกชนิด เพราะการถูกรบกวนด้วยแสงดังกล่าวก็จะส่งผลให้
นาฬิกาชีวิตของเด็กเปลี่ยนแปลงไปและส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลระบบฮอร์โมนและระบบประสาท
ของสมองได้ในที่สุด   
2. งดดูภาพ สื่อ หรือกิจกรรมที่ทำให้เด็กกลัว โดยเฉพาะเด็กเล็ก เพราะความกลัวส่งผลต่อการ
กระตุ้นให้เด็กๆเกิดความรู้สึกที่ตื่นเต้นตื่นกลัว และทำให้รู้สึกหลับได้ยากข้ึน  
3. สร้างกิจวัตรก่อนนอน กิจกรรมที่คล้ายๆกันในทุกๆวันให้เป็นกิจวัตร หากอยากให้เด็กๆนอนเร็ว
ขึ้นก็ให้ขยับเวลาเหล่านี้ให้เร็วขึ้นด้วย และชวนเด็กๆมีส่วนร่วม เช่น เลือกชุดนอน เลือกหนังสือที่จะ
ฟังก่อนนอน หรือกิจกรรมการเล่นเบาๆก่อนนอนที่ลูกอยากเล่น จะช่วยให้เด็กๆเรียนรู้ว่าในการ
ควบคุมกิจกรรมของตนเองและเรียนรู้ที่จะเข้าใจว่าถึงเวลาที่จะนอนแล้ว ซึ่งเป็นวิธีการเชิงบวกท่ีจะ
ส่งผลต่อการนอนที่มีประสิทธิภาพของเด็กและมีความพันธ์เชิงบวกกับพ่อแม่ด้วยเช่นกัน  
4. สร้างบรรยากาศที่สงบเงียบก่อนนอน อ่านหนังสือนิทานก่อนนอน เปิดไฟหรี่ๆ งดการเปิด
โทรทัศน์ เสียงในห้องนอนให้สงบเงียบ รวมถึงพ่อแม่เองหากมีเรื่องที่ต้องทำหลังจากลูกนอนแนะนำ
ให้นอนพักพร้อมลูกก่อนแล้วค่อยตื่นขึ้นมาทำ เพราะความกระวนกระวายใจของพ่อแม่เองก็ส่งผลต่อ
บรรยากาศการนอนของลูกด้วย  
5. ชวนคุยเรื่องเชิงบวก คือชวนถามว่าวันนี้ลูกสนุกกับอะไรบ้าง แล้วแม่ชื่นชมกับลูกอะไรบ้างในวันนี้ 
บอกกับเขาว่าค่ำคืนนี้ได้เวลาที่เราจะพักผ่อนแล้วและพรุ่งนี้เราจะได้ตื่นขึ้นมาทำอะไรสนุกยิ่งกว่าวันนี้
อีก มีสิ่งที่น่าสนุกรอเราอยู่ในวันพรุ่งนี้ ซึ่งการพูดเชิงบวกเหล่านี้จะเป็นพลังที่ดีให้เด็กอ่ิมเอมใจและ
หลับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
6. ตั้งสติเข้าใจความต้องการความปั่นป่วนของเด็ก หลายๆครั้งเราพ่อแม่ผู้ใหญ่อย่างเราก็หงุดหงิดใจ
กับการจัดการการนอนของเด็กๆ เพราะเราใช้เหตุผลคาดหวังในสิ่งที่เราอยากได้แต่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้
ช่วยทำให้ลูกนอนเร็วขึ้นหรือนอนหลับลงด้วยสภาวะที่สู่โหมดปกติ เด็กบางคนจะปั่นป่วนสับสนใน
ความต้องการของตัวเองมากในเวลาง่วงนอน หรือเด็กบางคนตื่นร้องไห้กลางดึก เพราะเป็นช่วงของ
การเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายหลายๆอย่าง สิ่งที่พ่อแม่ควรทำคือตั้งสตินึกย้อนกลับว่าถ้าเราเป็นลูก
เราต้องการอะไร และต้องการให้พ่อแม่เข้าใจเขาอย่างไน เราจึงจำเป็นต้องแสดงถึงความเข้าใจใน
ความรู้สึกของเด็กๆก่อน เช่น บอกกับเขาว่าแม่เข้าใจนะว่าลูกอยากเล่น งั้นลูกก็เล่นไปนะอีก 5 นาที
เรานอนกันนะ หรือตัวอย่างบทความครั้งที่แล้ว ซึ่งจะเป็นวิธีการเชิงบวกท่ีได้ผลลัพธ์ที่ดี หลักสำคัญ
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คือทำให้เด็กๆรู้สึกอบอุ่นปลอดภัย ช่วยเหลือให้ลูกสงบอยู่ในอารมณ์ที่เป็นปกติ เข้าใจในความปั่นป่วน 
มากกว่าที่จะทำโทษและเพ่ิมความเครียดกดดันให้กับเด็ก   
7. ตอบสนองเมื่อลูกร้องเรียกหา ตามธรรมชาติเด็กๆจะร้องเรียกหาพ่อแม่เมื่อถูกปล่อยให้อยู่ตาม
ลำพังโดดเดี่ยว ดังนั้นเมื่อเด็กๆร้องเรียกในกลางดึก แนะนำให้ตอบสนองด้วยเสียงก่อนเป็นอันดับแรก
เพ่ือให้เขารับรู้ว่าเราไม่ได้ไปไหนอยู่ใกล้ๆ แล้วกลับเข้ามากอด กล่อมนอนอย่างสงบ ซึ่งไอเดียนี้จะ
สร้างความไว้วางใจในวิธีการตอบสนองของเราพ่อแม่ได้ลูกจะสงบและกลับไปนอนได้เร็ว  
8. กล่อมหลับด้วยการใกล้ชิด ให้ความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัย ลูกต้องการที่จะอยู่ใกล้ชิดพ่อแม่หรือคน
เลี้ยงที่เขารัก ซึ่งเด็กๆก็เช่นกัน จึงขอแนะนำว่า ในเวลาที่กล่อมลูกนอนให้อยู่ใกล้ๆ หากจะเดินออกไป
ไหนหรือทำอะไรบอกลูกก่อนว่าเราจะไปทำอะไรแล้วจะกลับมา เช่น เดี๋ยวแม่ลุกไปปิดไฟห้องน้ำตรงนี้
แล้วจะรีบมานอนด้วยกัน แต่ถ้าเด็กๆไม่โอเคหรือเริ่มกังวลก็ให้ละวางภารกิจนั้นก่อนถ้าไม่เร่งรีบมาก
นัก รอให้หลับสนิทแล้วค่อยลุกไปทำภารกิจที่เราต้องการ สิ่งนี้จะทำให้ลูกรู้สึกดีกับพ่อแม่และทำให้
หลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

เอกสารอ้างอิง และแหล่งค้นคว้าเพ่มเติม  
https://www.amarinbabyandkids.com/parenting/toddler/lull-baby-to-sleep/2/  
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แบบทดสอบ 

ใส่เครื่องหมาย   หน้าข้อความที่เห็นว่าถูก  และใส่เครื่องหมาย × หน้าข้อความที่เห็นว่าผิด   
........ 1. เด็ก 6-12 เดือน จะหลับประมาณ 8-12 ชั่วโมง รวมถึงการนอนสั้นๆระหว่างวัน (ผิด)  
........ 2. เด็กวัยเรียนจะนอนประมาณ 10 ชั่วโมง/ต่อคืน  (ถูก)  
........ 3. ฮอร์โมนการเจริญเติบโตของวัยเด็กจะหลั่งมากในเวลากลางคืนมากกว่ากลางวัน (ถูก)  
........ 4. การเข้านอนและตื่นนอนในเวลาเดิมๆ ทุกวัน คือการสร้างสุขนิสัยที่ดีของเด็ก (ถูก)  
........ 5. ผู้ปกครองควรให้เด็กดูการ์ตูนก่อนนอนทุกวัน (ผิด)  
........ 6. ผู้ปกครองควรเล่านิทานให้เด็กฟังก่อนนอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ (ผิด)  
........ 7. ผู้ปกครองควรให้เด็กหลับคาขวดนม (ผิด)  
........ 8. ห้องนอนเด็กควรมีการเปิดไฟตลอดทั้งคืน (ผิด)  
........ 9. การเลือกชุดนอน เป็นการสร้างกิจวัตรก่อนนอน (ถูก)  
........ 10. เด็ก 0-5 ปี ควรเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำ (ผิด)  
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แผนการสอนที่ 6 
เร่ือง สุขภาพช่องปากสดใส ร่างกายแข็งแรง 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

1.เพ่ือให้ อสม.ได้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของเด็กตามวัย 

2.เพ่ือให้ อสม.รู้ถึงปัญหาของสุขภาพช่องปากและฟันของเด็ก 

3.เพ่ือให้ อสม.มีความรู้และทักษะในการแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากและฟัน 

รวมถึงการให้ความรู้แก่ผู้อบรมเลี้ยงดูเด็ก 

เป้าหมาย 

ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของเด็ก       
0-5 ปี และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

ระยะเวลา : ทฤษฎี 1 ชั่วโมง / ฝึกปฏิบัติ 1 ชั่วโมง 

วิธีการสอน/ส่ือ 

- การบรรยาย PowerPoint 

- ฝึกปฏิบัติ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 

1. เข้าสู่ประเด็นด้วยการอธิบายความหมายความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันในวัยเด็ก 0-5 ป ี
2. ให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพช่องปากและฟัน 
3. สาธิตและอธิบายวิธีการดูแลรักษาช่องปากและฟัน 
4. แบ่งกลุ่ม อสม. ทำกิจกรรม คาเฟ่ กรุ๊ป 

สื่อนำเสนอ 

1. ไฟล์นำเสนอ PowerPoint 
2. แผนภาพช่องปากและฟัน 
3. โมเดลช่องปากและฟัน 
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อุปกรณ์ 

1. ปากกา 
2. กระดาษ 
3. เทปใส 

ประเมินผล 

1. แบบทดสอบ 
2. การซักถามและสังเกต 
3. ทดสอบการฝึกปฏิบัติ 
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ใบความรู้ที่ 6.1 

เร่ือง ความสำคัญของช่องปากและฟัน 

ช่องปาก (oral cavity) คือ ส่วนที่อยู่ถัดจากริมฝีปากเข้าไปจนถึงลิ้นไก่ ช่องปากเป็นพื้นที่ ส่วนแรกสุดที่

รับอาหารเข้าสู่ร่างกาย และเป็นจุดเริ่มต้นของระบบย่อยอาหาร โดยมีฟันเป็นอวัยวะสำคัญที่ ทำหน้าที่ตัด ขบ และ

บดเคี้ยวอาหารให้เป็นชิ้นเล็กๆ จากนั้นอาหารจะถูกส่งต่อเพื่อการย่อยที่สมบูรณ์ต่อไป  การดูแลรักษาสุขภาพช่อง

ปากของตนเอง และให้คำแนะนำแก่ประชาชนเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ ช่องปากได้อย่างถูกต้อง บุคลากรในทีม

สร้างเสริมสุขภาพควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฟัน และอวัยวะ ที่เก่ียวข้อง  

ฟันธรรมชาติของมนุษย์มี 2 ชุด ชุดแรกคือ ฟันน้ำนม (primary teeth) อยู่ในช่องปาก ช่วงวัยเด็ก (ตั้งแต่

อายุประมาณ 6 เดือน – 12 ปี) ลักษณะเป็นฟันซี่เล็กๆ สีขาว มีทั้งหมด 20 ซ่ี ฟันธรรมชาติชุดที่ 2 เรียกว่า ฟัน

ถาวร (permanent teeth) มีขนาดใหญ่ และมีสีเหลืองกว่าฟันน้ำนม มีจำนวนทั้งหมด 32 ซี่ ฟันถาวรที่ดูแลรักษา

ดีจะอยู่และใช้งานได้ตลอดชีวิต ทั้งฟันน้ำนมและฟันถาวร มีโครงสร้างภายนอก และภายในเหมือนกัน  

การขึ้นของฟันในช่องปาก 

ฟันน้ำนมเริ่มสร้างตัวฟันตั้งแต่ทารกยังอยู่ในครรภ์มารดา เมื่ออายุครรภ์ 6 สัปดาห์ จะเกิด หน่อฟันใน

บริเวณที่จะเจริญเป็นกระดูกขากรรไกร ฟันทุกซี่จะสร้างตัวฟันก่อน แล้วจึงสร้างรากฟัน ฟันน้ำนมซี่แรกขึ้นมาใน

ช่องปาก เมื่อเด็กอายุ 6 + 2 เดือน และทยอยข้ึนจนครบ 20 ซี่ เมื่อเด็กอายุ 2 ½ - 3 ปี 
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การขึ้นของฟันถาวร เมื่อเด็กอายุ ประมาณ 6 ปี จะมีฟันถาวรกลุ่มแรกขึ้นถัดจาก ฟันกรามน้ำนมซี่ในสุด 

มี 4 ซี่ ซ้าย-ขวา บน/ล่าง ตำแหน่งละ 1 ซี่ จากนั้นฟันน้ำนมจะทยอยหลุด และ มีฟันถาวรขึ้นแทนที่ ฟันน้ำนมซี่ที่

ขึ้นก่อนจะหลุดก่อน โดยหน่อฟันถาวรที่จะขึ้นมาแทนที่ฟันน้ำนมซี่นั้น จะดันส่วนที่เป็นรากฟันน้ำนมให้ค่อยๆ 

ละลายตัวจน ฟันโยกหลุดไปได้เอง 

 

ความสำคัญของฟันน้ำนมและกระทบของโรคฟันน้ำนมผุต่อสุขภาพเด็ก 

ฟันน้ำนมมีการสร้างตัวฟันตั้งแต่ทารกยังอยู่ในครรภ์มารดา และเริ่มทยอยข้ึนมาในช่องปาก เมื่อเด็กมีอายุ

ประมาณ 6 เดือน จนถึงอายุ 2 ปีครึ่ง เด็กจึงมีฟันน้ำนมขึ้นครบ 20 ซี่ ถ้าไม่มีปัญหาฟันผุ ในช่วงอายุ 6 ปี ถึง 12 ปี 

ฟันน้ำนมจะค่อยๆ ทยอยหลุดและมีฟันถาวรขึ้นมาแทนที่ การมีฟันน้ำนมอยู่ครบ วาระและโยกหลุดตามธรรมชาติ

จะทำให้เด็กมีระบบการบดเคี้ยวที่ดี และสนับสนุนให้เด็กมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ ดังนี้ 

 

1. ช่วยให้เด็กออกเสียงได้ชัดเจน  

2. การใช้ฟันบดเค้ียวอาหารเป็นประจำจะทำให้กล้ามเนื้อใบหน้าและขากรรไกรของเด็กเติบโตสมส่วน  

มีใบหน้าสวยงาม ฟันถาวรขึ้นได้ตรงไม่ซ้อนเก  

3. เด็กสามารถรับประทานอาหารได้ทุกประเภท ทำให้ได้สารอาหารครบถ้วนร่างกายเติบโต  

มีพัฒนาการที่ดีเกิดผลดีต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ  

 

 

อาย ุ12 เดือน จะมีฟันน า้นมขึน้มาในช่อปาก 

ประมาณ 8 ซี ่

อาย ุ18 เดือน จะมีฟันน า้นมขึน้มาในช่อปาก 

ประมาณ 12 ซี ่
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ใบความรู้ที่ 6.2 

เร่ือง ผลกระทบที่เกิดในช่องปากและฟัน 
การปล่อยให้เด็กมีฟันน้ำนมผุจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็ก และมีผลเสียต่อเนื่องในระยะยาว  หลาย

ประการ ดังนี้ 

1. เกิดการอักเสบติดเชื้อที่อวัยวะต่างๆ โรคฟันผุที่ลุกลามถึง โพรงประสาทฟัน และมีการอักเสบติดเชื้อ

เป็นหนองที่รากฟัน เชื้อโรคอาจแพร่ ไปยังอวัยวะอื่นๆ ของร่างกายได้ ทั้งบริเวณคอและใบหน้า หรือเข้าสู่กระแส 

โลหิตไปทำให้เกิดการติดเชื้อที่อวัยวะต่างๆ เช่น สมอง หัวใจ ปอด ไต ทำให้เด็กเจ็บปวดทุกข์ทรมาน และอาจมี

อันตรายถึงชีวิต 

2. มีปัญหาด้านโภชนาการ การเจริญเติบโต พัฒนาการ และการเรียนรู้ซึ่งเป็นผลเสีย  ระยะยาว โดยโรค

ฟันน้ำนมผุก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ ดังนี้  

2.1 ปัญหาด้านโภชนาการ เด็กที่ฟันน้ำนมผุจะมีปัญหาการบดเคี้ยว จึงเลือกกินเฉพาะ อาหารที่นิ่ม อ่อน 

เหลว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาล เด็กบางคนกินแต่นม น้ำอัดลม และ ขนม ทำให้เกิดปัญหาโรค

อ้วน พฤติกรรมการกินเช่นนี้ในที่สุดจะกลายเป็นความเคยชินต่อเนื่องถึงวัยผู้ใหญ่ ทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็น

โรคเบาหวาน โรคหัวใจ มีไขมันในเลือดสูง และความดันโลหิตสูง  

2.2 ปัญหาด้านการเจริญเติบโต พัฒนาการ และการเรียนรู้ การเคี้ยวมีผลต่อ I.Q. ของเด็ก เด็กที่มีปัญหา

การบดเคี้ยวมักขาดสารอาหารที่มาจากเนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ จากการศึกษา  พบเด็กที่มีฟันน้ำนมผุมีเส้นรอบวง

สมองเล็ก และมีภาวะแคระแกร็นกว่าเด็กที่ไม่มีปัญหานี้ รวมทั้งยังพบว่า เด็กอายุ 0-2 ปี ที่มีภาวะแคระแกร็น มี

ระดับสติปัญญาและความสามารถในการเรียนรู้เมื่ออายุ 8 และ 11 ปี น้อยกว่าเด็กปกติ  

2.3 ปัญหาพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ สุขภาพช่องปากมีผลต่อ E.Q. ของเด็ก การ นอนหลับมี

ความสำคัญต่อการเจริญเติบโต ทำให้เด็กมีพัฒนาการและสมองที่ดี แต่ความเจ็บปวดจากฟัน น้ำนมที่ผุและอักเสบ

ทำให้เด็กมีปัญหานอนไม่หลับ นอกจากนี้ความเจ็บปวดเรื้อรังจากฟันผุยังทำให้เด็ก  หงุดหงิด ไม่อยากเล่น ไม่มี

สมาธิในการเรียนรู้ เด็กฟันหลอเมื่อถูกล้อเลียนจะขาดความสุข และขาดความ เชื่อมั่นในตนเอง 

3. เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่จะมีปัญหาด้านสุขภาพช่องปากและสุขภาพร่างกาย เนื่องจากมี  พฤติกรรมการ

บริโภคอาหาร และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากไม่ถูกต้อง  
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สภาวะปัญหาโรคฟันน้ำนมผุในเด็กไทย จากการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศ  พ.ศ. 2550 

พบเด็กอายุ 3 ขวบเป็นโรคฟันน้ำนมผุร้อยละ 61.37 โดยผุเฉลี่ยคนละ 3.21 ซี่ ในจำนวนนี้ มีเพียงร้อยละ 0.61 ที่

ได้รับการรักษา ในขณะที่เด็กอายุ 5 ขวบเป็นโรคฟันน้ำนมผุ ร้อยละ 80.64 โดยผุ เฉลี่ยคนละ 5.43 ซี่ และมีเพียง

ร้อยละ 1.89 ที่ได้รับการรักษา โดยการรักษาส่วนใหญ่เป็นการถอนฟัน 

สาเหตุ และลักษณะของโรคฟันผุในเด็กเล็ก 

ในทางชีวเคมีกลไกที่ทำให้ฟันน้ำนมและฟันถาวรผุเป็นแบบเดียวกัน แต่ปัจจัยด้านพฤติกรรม  และบริบท

ทางสังคมที่ทำให้เด็กปฐมวัยมีปัญหาฟันน้ำนมผุ มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากช่วงอายุอื่น  เด็กเมื่อแรกคลอดใน

ช่องปากปราศจากเชื้อ เด็กจะค่อยๆ ได้รับเชื้อชนิดต่างๆ เข้าสู่ช่องปากผ่านอาหาร  ที่รับประทาน และการสัมผัส

ติดต่อจากคนใกล้ชิด ดังนั้นถ้าคนเลี้ยงเด็กมีปัญหาฟันผุมากก็จะส่งต่อเชื้อโรค ฟันผุไปสู่เด็กได้มาก ในเด็กไทยมี

รายงานตรวจพบฟันน้ำนมผุตั้งแต่เด็กอายุ 9 เดือน ซึ่งเป็นช่วงเวลาเพียง 3 เดือนหลังจากมีฟันขึ้นมาในช่องปาก 

โดยปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาฟันน้ำนมผุสูงมาจากพฤติกรรม การเลี้ยงดูเด็กไม่เหมาะสม เช่น ให้เด็กดูดนมและหลับ

คาขวดนม ให้เด็กดื่มนมหวาน และให้ดูดนมมื้อดึก เมื่ออายุมากกว่า 6 เดือน รวมทั้งให้ดูดนมจากขวดเมื่ออายุ

มากกว่า 1 ปี และให้กินขนมระหว่างมื้อมากกว่า วันละ 2 ครั้ง (กินจุบจิบ) รวมถึงขาดการทำความสะอาดช่องปาก

เด็กอย่างเหมาะสม 

ลักษณะการผุ ระยะแรกมีการเปลี่ยนแปลงที่ผิวฟัน โดยผิวฟันมีลักษณะเป็นฝ้าขาวขุ่น คล้ายชอล์ก (ต่างจากผิวฟัน

ปกติซึ่งเรียบเป็นมัน) ฝ้าขาวขุ่นนี้มักพบอยู่ใต้แผ่นคราบจุลินทรีย์บริเวณใกล้ ขอบเหงือก การเปลี่ยนแปลงในระยะ

นี้ถ้าทิ้งไว้ไม่แก้ไข เนื้อฟันบริเวณนี้จะหลุดออกเกิดเป็นรูผุ และรูผุ  จะลุกลามเป็นรูผุใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ฟันน้ำนมผุจะ

ลุกลามทะลุถึงโพรงประสาทฟันได้อย่างรวดเร็ว เพราะมี เนื้อฟันบาง 

 

การป้องกันปัญหาฟันน้ำนมผุอย่างมีประสิทธิผล ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเลี้ยงดู ที่บ้าน และ

การดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยต้องได้รับความร่วมมือจากพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู และ มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้

คำแนะนำ สนับสนุน ช่วยเหลอื 
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ใบความรู้ที่ 6.3 

เร่ือง การส่งเสริมดูแลช่องปากและฟัน 

มีหลักปฏิบัติที่สำคัญ 3 เรื่อง คือ เรื่องการจัด อาหารและโภชนาการให้เด็ก เรื่องการดูแลความสะอาดช่อง

ปากเด็ก และเรื่องการตรวจสุขภาพฟันเด็ก การปฏิบัติทั้ง 3 เรื่องนี้ ผู้เลี้ยงดูเด็กคือผู้ปฏิบัติที่สำคัญที่สุด จึงต้อง

แนะนำและกระตุ้นให้พ่อแม ่และผู้เลี้ยงดูเด็กเกิดการเรียนรู้และใส่ใจปฏิบัติ โดยมีแนวทางและวิธีปฏิบัติดังนี้ 

1.การจัดอาหารและโภชนาการให้เด็ก สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม และการสร้างนิสัย

การกินที่ดีให้กับเด็ก ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพของเด็กในระยะยาว โดยปฏิบัติดังนี้  

เด็กขวบปีแรก แรกเกิดถึง 6 เดือน ให้กินนมแม่อย่างเดียว ไม่ต้องให้อาหารอื่นแม้แต่น้ำ เด็กท่ี กินนมแม่จะมีอัตรา

การเกิดฟันผุต่ำกว่าเด็กท่ีกินนมผสมใส่ขวด เพราะนมแม่มีภูมิคุ้มกัน และมีเอ็นไซม์ช่วย ยับยั้งการเจริญเติบโตของ

เชื้อโรค รวมทั้งกลไกการดูดนมแม่ น้ำนมจะพุ่งไปสู่บริเวณโคนลิ้น ทำให้ฟันมี โอกาสสัมผัสกับน้ำนมน้อย และการ

ออกแรงดูดนมยังกระตุ้นให้ใบหน้าและขากรรไกรเด็กเจริญเติบโตสมส่วน 

ในกรณีที่แม่ทำงานนอกบ้านไม่สามารถให้เด็กดื่มนมจากเต้าได้ จำเป็นต้องให้นมจากขวด มีหลักการเลือกจุกนมคือ 

เมื่อคว่ำขวดนมลง น้ำนมจะไหลเป็นสายในช่วงแรก และเปลี่ยนเป็นหยดๆ จุกนม ที่มีรูใหญ่ เด็กไม่ต้องออกแรงดูด 

ทำให้ขากรรไกรและใบหน้าขาดการกระตุ้น รวมทั้งน้ำนมที่ไหลเร็วเกินไป จะทำให้เด็กสำลัก จึงต้องเอาลิ้นมาดุน

จุกนม ทำให้พัฒนาการกลืนที่ผิดปกติ ส่งผลให้การเรียงตัวของฟัน ผิดปกติได้ ในการให้นมลูกไม่ว่าจะให้โดยดูดจาก

เต้าหรือจากขวด แม่ควรนั่งและอุ้มให้เด็กนอนใน อ้อมแขน ไม่ควรให้เด็กนอนราบ เมื่อให้นมเสร็จแล้วจึงให้เด็ก

นอนราบได ้

เด็กอายุ 6 เดือน ฟันเริ่มขึ้น ควรเลิกนมมื้อดึก เพราะเด็กสามารถนอนหลับช่วงกลางคืนติดต่อ  กันได้โดย

ไม่หิว การให้นมมื้อดึกจะเป็นการรบกวนวงจรการนอนของเด็ก ถ้าเด็กตื่นให้กอด กล่อม ตบก้น  เบาๆ เด็กจะหลับ

ต่อได้ ควรให้อาหารเสริมควบคู่กับนมแม่ การให้อาหารเสริมยึดหลัก สมวัย ตามความพร้อมของเด็ก เพียงพอ ตาม

ปริมาณพลังงานและสารอาหารที่ต้องการในแต่ละวัย และ ปลอดภัย จากสิ่งสกปรกและสารเคมี ผู้ปกครองควร

ปรุงอาหารเองจากวัตถุดิบในท้องถิ่น เพื่อให้ได้อาหาร ที่สด ใหม่ มีคุณค่าทางโภชนาการ ประหยัดและเป็นการฝึก

ให้ทารกกินอาหารที่มีในท้องถิ่น ไม่ควรใส่ เครื่องปรุงรส หรือผงชูรส เพื่อให้ทารกคุ้นเคยกับรสอาหารตาม

ธรรมชาติ ไม่ติดรสหวาน สำหรับนมแม่ สามารถให้ได้จนเด็กอายุถึง 2 ปี 
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การป้อนอาหารและน้ำ ควรใช้ภาชนะแยกสำหรับเด็ก ไม่ใช้ช้อน ถ้วยน้ำร่วมกับผู้อ่ืน ไม่เค้ียว อาหารป้อน

เด็ก เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กได้รับเชื้อที่จะทำให้เกิดฟันผุผ่านทางน้ำลายของผู้เลี้ยงดู ถ้าจำเป็นต้องใช้นมผงควรเลือก

นมสำหรับเด็กช่วงวัยนี้เท่านั้น ให้เด็กดูดนมและดื่มน้ำตาม ห้ามหลับคาขวดนม เพราะเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กมีฟันผุ

มาก รวมทั้งควรเริ่มฝึกให้เด็กกินนมจากถ้วย โดย เริ่มจากจำนวนน้อยๆ และค่อยๆ เพิ่มจำนวนจนเด็กสามารถดื่ม

นมจากถ้วยได้ท้ังหมด 

เด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป ให้อาหารหลัก 3 มื้อ และอาหารว่างไม่เกิน 2 ครั้งต่อวัน ชนิดของ อาหารว่างควรเป็น

อาหารที่มีคุณค่าเช่น ผลไม้ หรือนมรสจืด ไม่ควรให้เด็กกินขนมหวานเหนียวติดฟัน ขนม  ถุงกรุบกรอบ ทอฟฟ่ี 

น้ำหวาน น้ำอัดลม และอาหารใส่สีหรือผงชูรส รวมทั้งควรดูแลไม่ให้เด็กกินจุบจิบ เด็กวัยนี้ควรเลิกดูดนมจากขวด

ได้แล้ว เนื่องจากสามารถจับแก้วยกดื่มเองได้ ถ้ารอจนถึงอายุ 2-3 ปีเด็กติดขวดนมไปแล้วจะเลิกได้ยาก การปล่อย

ให้เด็กติดขวดนมจนโต การให้เด็กหลับคาขวด หรือให้ดูดนมจากขวดบ่อยๆ นอกจากทำให้ฟันผุแล้ว ยังทำให้เกิด

ปัญหาอื่นๆ เช่น เด็กไม่ยอมกินข้าว ชอบอมข้าว ไม่ยอมทานอาหารอื่น ปฏิเสธอาหารที่ต้องเคี้ยว เพราะคุ้นเคยกับ

อาหารเหลวที่กลืนง่าย เด็กติดขวดนมมักเสี่ยงต่อการเกิดโรคท้องผูกเรื้อรัง เพราะน้ำนมไม่มีกากใยอาหาร และยัง

เสี่ยงต่อการ ขาดธาตุเหล็กซึ่งสำคัญต่อการพัฒนาสมอง เพราะน้ำนมอย่างเดียวมีธาตุเหล็กไม่เพียงพอ รวมทั้ง

แคลเซียม ในน้ำนมยังมีฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมของธาตุเหล็ก 

นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กท่ีติดขวดนมมักจะดูดนมวันละหลายมื้อ ทำให้ติดนิสัยรับประทานจุบจิบ บางรายใช้

ขวดนมเป็นสิ่งปลอบโยนลดความคับข้องใจ จึงอาจมีผลไปลดโอกาสที่จะพัฒนาทักษะ  ด้านภาษา อารมณ์ และ

สังคม 

วิธีการฝึกให้เด็กดื่มนมจากแก้ว และเลิกดื่มนมจากขวด 

การฝึกเด็กแบบค่อยเป็นค่อยไป ตามระดับพัฒนาการของเด็ก จะทำให้เด็กดื่มนมจากแก้วเป็น  และเลิก

ขวดนมได้เม่ือถึงเวลาที่ควรเลิก ขั้นตอนการฝึกเด็กดื่มนมจากแก้วตามระดับพัฒนาการมีดังนี้ 
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พร้อมๆ ไปกับการฝึกให้เด็กดื่มนมจากแก้ว เด็กก็จะค่อยๆ ลดปริมาณการดื่มนมจากขวด ซึ่งเป็นการ

เตรียมพร้อมสำหรับการเลิกขวดนมซึ่งทำได้ 2 แบบ คือ 

1) แบบเลิกทันทีทันใด (หักดิบ) เหมาะกับเด็กที่ลดขวดนมบ้างแล้ว ไม่ค่อยสนใจขวดนมวิธีการคือ 

 • บอกให้เด็กรู้ล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์ โดยบอกเด็กทุกวันว่าหนูโตแล้ว ไม่ต้องใช้ขวดนมแล้ว 

• เก็บขวดนมให้พ้นมือเด็ก หรือให้เด็กช่วยเก็บใส่ถุงไปทิ้งหรือบริจาคเพ่ือให้เด็กตัดใจจากขวดนม 

• เตรียมน้ำเปล่าหรือน้ำผลไม้ใส่แก้ว พร้อมสำหรับให้เด็กดื่ม เมื่อเด็กร้องหาขวดนม 

• ให้เด็กมีตัวแทนขวดนม อาจเป็นตุ๊กตาหรือของเล่นที่ชอบ เอาไว้กอดเมื่อคิดถึงขวดนม 

• ระหว่างฝึกต้องอดทน เด็กงอแงสักพักก็จะปรับตัวได้เอง ควรเพิ่มการกอดและชื่นชมถ้าลูกทำได้ 

 

2) แบบค่อยเป็นค่อยไป เหมาะกับเด็กที่ติดขวด มีวิธีการ คือ 

 • ค่อยๆ ลดปริมาณนมในมื้อดึกจาก 8 ออนซ์ เหลือ 4 ออนซ์ จนงดได้ในที่สุด 

• ค่อยๆ ลดขวดนมทีละขวดทุก 2-4 วัน โดยลดมื้อที่ไม่สำคัญก่อน เช่น มื้อกลางวัน 

• ให้เด็กดื่มนมจากแก้วหรือกล่องแทน หากเด็กงอแง อาจใส่น้ำในขวดให้เด็กดูดแทนนม 

• หากเด็กยังงอแง อาจใช้วิธีขยายจุกนมให้รูกว้างข้ึน เพ่ือให้เด็กระมัดระวังการดูดมากขึ้น 

ไม่สามารถนอนดูดสบายๆ เหมือนก่อน แต่ต้องไม่กว้างจนเด็กสำลัก 

• ระหว่างการหย่าขวดนม อาจใช้แก้วสวยๆ หลอดดูดแบบแปลกๆ ดึงดูดความสนใจของเด็ก 

• ถ้าเลิกแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้ผล ให้ใช้วิธีหักดิบ 

2. การดูแลความสะอาดช่องปากเด็ก  

การแปรงฟันให้เด็ก เมื่อลูกเริ่มมีฟันขึ้นแม่ต้องแปรงฟันให้ลูก หรือใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำ ต้มสุกเช็ดฟันลูกให้

สะอาดวันละ 2 ครั้ง (ปัจจุบันแนะนำให้แม่แปรงฟันลูกด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ตั้งแต่ ฟันซี่แรกข้ึนมาในช่องปาก 

เนื่องจากมีฟันขึ้นเฉพาะด้านหน้าไม่กี่ซ่ี สามารถแปรงได้ง่าย เด็กไม่ค่อยขัดขืน เป็นการเริ่มต้นที่ดีทั้งแม่และลูกที่จะ

ทำความคุ้นชินกับการแปรงฟัน) เมื่อเด็กอายุ 2-3 ปี เด็กที่เข้าสู่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จะได้รับการฝึกให้แปรงฟัน

ด้วยตนเอง ที่บ้านเด็กอาจอยากแปรงฟันตามผู้ใหญ่ จึงควรหัดให้เด็กแปรงฟันไปพร้อมๆ กัน แต่แม่ยังต้องแปรงซ้ำ
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ให้เช้า-เย็น จนกว่ากล้ามเนื้อมือมัดเล็กของ เด็กจะพัฒนาได้เต็มที่ ซึ่งจะทำให้เด็กสามารถแปรงฟันให้สะอาดได้เอง

เมื่อเด็กอายุประมาณ 8 ปี สำหรับ แปรงสีฟันใช้แปรงสีฟันที่ฉลากระบุช่วงอายุตรงตามวัยเด็ก ส่วนยาสีฟันใชย้าสี

ฟันสำหรับเด็ก โดยช่วงแรก ใช้ยาสีฟันเล็กน้อยแตะปลายขนแปรงสีฟันพอชื้น เมื่อเด็กอายุขวบครึ่งถึง 3 ขวบ ใช้ยา

ปริมาณเท่า เมล็ดถั่วเขียว เด็กอายุ 3-6 ปี ใช้ยาสีฟันขนาดเท่าเมล็ดข้าวโพด และ 6 ปีขึ้นไปใช้ยาสีฟันยาว หนึ่ง

เซนติเมตร 

วิธีการแปรงฟันให้เด็ก ใช้วิธีถูไปมา มีข้ันตอนดังนี้ ขั้นเตรียมการ ผู้แปรงฟันให้เด็กควรล้างมือ ให้สะอาด

ด้วยน้ำและสบู่ เตรียมแปรงและยาสีฟันสำหรับเด็ก แตะยาสีฟันเป็นจุดเล็กๆ ขั้นปฏิบัติ  ผู้แปรงนั่งพื้นให้เด็กนอน

หนุนตัก หรือนั่งบนเก้าอ้ีให้เด็กยืนหันหลังให้ (ดังภาพ) ใช้นิ้วแหวกกระพุ้งแก้มเด็ก เพ่ือให้มองเห็นฟันที่จะแปรงได้

ชัดเจน และช่วยกันไม่ให้แปรงสีฟันกระแทกริมฝีปากและกระพุ้งแก้ม ผู้แปรงจับแปรงแบบจับดินสอเขียนหนังสือ 

วางขนแปรงตั้งฉากกับตัวฟันให้ขนแปรงครอบคลุมถึง บริเวณคอฟันและขอบเหงือก ขยับโยกแปรงไปมาบริเวณละ 

10 ครั้ง จึงเปลี่ยนที่ใหม่ให้ซ้อนกับบริเวณเดิม เล็กน้อย ขยับไปเรื่อยๆ จนครบทุกซี่ ทั้งด้านในและด้านนอก แล้วใช้

ผ้าสะอาดเช็ดยาสีฟันออก 

 

 

 

 

 

 

 

การแปรงฟันเป็นสิ่งจำเป็นต้องทำทุกวันเหมือนการอาบน้ำ เป็นวินัยที่ต้องฝึกให้เด็ก ในช่วงแรกเด็กอาจไม่

ยอม แม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กต้องใจแข็งและปฏิบัติด้วยความระมัดระวังอย่างสม่ำเสมอ ประสบการณ์ท่ีเด็กแปรงฟันไม่

เจ็บจะสร้างความคุ้นเคย ทำให้เด็กจะเรียนรู้และยอมรับการแปรงฟันได้ การเริ่มแปรงตั้งแต่มีฟันขึ้น เด็กจะต่อต้าน

น้อยกว่ามาเริ่มแปรงเมื่อเด็กโตแล้ว 
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การฝึกเด็กให้แปรงฟัน เมื่อเด็กยืนได้ เด็กต้องการทำอะไรด้วยตัวเองมากขึ้น จึงเป็น โอกาสดีที่จะฝึกเด็ก

ให้แปรงฟัน โดยการฝึกต้องค่อยเป็น ค่อยไป ตามความสามารถและพัฒนาการของเด็ก  ควรชื่นชมให้กำลังใจ ไม่ดุ

หากเด็กแปรงฟันเลอะเทอะ ฝึกเด็กแปรงฟันด้วยวิธี Horizontal scrub หรือ วิธีถูไปมา ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะกับ

ลักษณะฟันน้ำนมและช่องปากเด็กเล็ก ดังนี้ ให้เด็กจับแปรง วางขนแปรงตั้งฉากกับตัวฟัน ขยับไปมาสั้นๆ บริเวณ

ละ 10 ครั้ง จึงเปลี่ยนที่ใหม่ให้ทับซ้อนกับบริเวณเดิมเล็กน้อย ขยับไปเรื่อยๆ จนครบทุกซี่ ทั้งด้านในและด้านนอก 

การฝึกแปรงฟันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรแนะนำให้ครูพี่เลี้ยงเป็นผู้บีบยาสีฟันให้เด็ก  เพื่อให้ได้ปริมาณเหมาะสม 

และฝึกให้เด็กแปรงฟันโดยใช้เพลง หรือการนับ 1-10 ในแต่ละบริเวณที่ เด็กแปรง ในช่วงเริ่มต้นฝึกอาจใช้เวลาไม่

มากนัก แล้วค่อย ๆ เพิ่มขึ้นจนเด็กสามารถแปรงได้นานประมาณ 2 นาท ี

 

 

 

 

 

 

 

 

แม้เด็กได้แปรงฟันหลังอาหารกลางวันที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกวัน แต่ก็ยังมีฟันน้ำนมผุเพิ่ม  ในอัตราสูง ทั้งนี้

เนื่องจากเด็กยังไม่สามารถแปรงฟันตนเองได้สะอาด พ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดูต้องช่วยแปรงฟัน ให้เด็กที่บ้านด้วย แต่

จากการสำรวจในปี 2550 พบเด็กส่วนใหญ่ พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กไม่ได้แปรงฟันซ้ำให้ เพราะคิดว่าเด็กแปรงฟันเองได้

แล้ว มีเพียงหนึ่งในสามของเด็กอายุ 3 ปี (ร้อยละ 36.35) และหนึ่งใน สิบของเด็กอายุ 5 ปี (ร้อยละ 9.85) ที่พ่อ 

แม่ ผู้เลี้ยงดูยังแปรงฟันให้ ดังนั้นทันตบุคลากร พยาบาลหรือเจ้า  หน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพเด็ก ควรร่วมมือ

กับครูพี่เลี้ยงเด็ก จัดฝึกสอน และสนับสนุนให้พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูแปรงฟันให้เด็กที่บ้านด้วยทุกวัน 
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[คู่มือแนวทางการอบรม อสม.เช่ียวชาญ นักส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หลักสูตร 13 ช่ัวโมง] 

3.การตรวจสุขภาพช่องปากเด็ก และการพาเด็กไปรับบริการทันตกรรม  

ถ้าพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู และครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตรวจสุขภาพช่องปากเด็กเป็น ระยะๆ จะทำให้

สามารถสังเกตเห็นความผิดปกติต่างๆ ในช่องปากเด็กได้ตั้งแต่เริ่มแรก จึงป้องกันแก้ไข  ได้ง่าย ควรแนะนำให้

พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู และครูผู้ดูแลเด็ก ตรวจดูความสะอาดช่องปากเด็กหลังการ แปรงฟัน ฟันสะอาดจะไม่มีคราบสี

ขาวหรือเหลืองอ่อนบนตัวฟัน เมื่อเอาเล็บหรือหลอดน้ำพลาสติกขูดบน ผิวฟัน ไม่พบคราบจุลินทรีย์ติดออกมา 

นอกจากตรวจความสะอาดฟันแล้ว ควรแนะนำให้ตรวจดูผิวฟันด้วย ถ้าพบมีรอยขาวขุ่นเหมือนชอล์ค บนตัว

ฟันใกล้ขอบเหงือก แนะนำให้แปรงฟันให้เด็กด้วยยาสีฟันเด็กที่มี ฟลูออไรด์ และควบคุมการกินอาหารหวาน

ของเด็ก รวมทั้งแนะนำผู้ปกครองให้พาเด็กไปรับการทาหรือ เคลือบฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุ 
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[คู่มือแนวทางการอบรม อสม.เช่ียวชาญ นักส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หลักสูตร 13 ช่ัวโมง] 

แบบทดสอบ 

1.ฟันน้ำนมมีทั้งหมดกี่ซ่ี 

ก.18ซ่ี 

ข.20 ซ่ี 

ค.22 ซ่ี 

ง.24 ซ่ี 

2.ฟันน้ำนมมีทั้งหมดกี่ซ่ี 

ก.28 ซ่ี 

ข.30 ซ่ี 

ค.32 ซ่ี 

ง.34 ซ่ี 

3.ข้อใดถูกเกี่ยวกับการขึ้นของฟันในช่องปาก 

1.ฟันน้ำนมเริ่มสร้างตัวฟันตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์ 6 สัปดาห์ ฟันน้ำนมซี่แรกข้ึนเมื่ออายุ 6 เดือน  

2.ฟันทุกซ่ีจะสร้างตัวฟัน สร้างรากฟัน ฟันน้ำนมซี่แรกขึ้นเมื่ออายุ 6 เดือน 

3.ข้อ 1 ถูก ข้อ 2 ผิด 

4.ถูกทั้งข้อ 1 และข้อ 2  

4.ข้อใดถูกเกี่ยวกับการหลุดของฟันน้ำนม 

1.หน่อฟันถาวรจะขึ้นมาแทนที่ฟันน้ำนม  

2.รากฟันจะขึ้นมาแทนที่ฟันน้ำนม 

3.หน่อฟันจะดันส่วนที่เป็นรากฟันน้ำนมให้ ให้หลุดออกไป 

4.ข้อ 1 และข้อ 3 ถูก  

5.การมีฟันน้ำนมอยู่ครบและหลุดตามธรรมชาติจะทำให้เด็กเป็นอย่างไร 

1.จะทำให้เด็กมีระบบการบดเคี้ยวที่ดี 

2.ช่วยให้เด็กออกเสียงได้ชัดเจน 

3.เด็กมีพัฒนาการท่ีดีต่อสุขภาร่างกายและจิตใจ 

4.ถูกทุกข้อที่กล่าวมา 
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[คู่มือแนวทางการอบรม อสม.เช่ียวชาญ นักส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หลักสูตร 13 ช่ัวโมง] 

6.ถ้าเด็กมีฟันน้ำนมผุจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็กอย่างไรบ้าง 

1.โรคฟันผุลุกลามถึงโพรงประสาทฟัน และมีการอักเสบและติดเชื้อเป็นหนองที่รากฟัน  

2.มีปัญหาด้านโภชนาการ การเจริญเติบโต พัฒนาการ  

3.เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีปัญหาด้านสุขภาพช่องปาก 

4.ถูกทุกข้อที่กล่าวมา 

7.พฤติกรรมการเลี้ยงดูของผู้ปกครองในข้อใดที่ทำให้เกิดปัญหาฟันน้ำนมผุในเด็ก 

1.ให้เด็กดูดนมและหลับคาขวดนม 

2.ให้เด็กดูดนมหวาน และให้เด็กดูดนมมื้อดึก 

3.ขาดการทำความสะอาดช่องปากของเด็กอย่างเหมาะสม  

4.ถูกทั้งข้อ 2 และ 3 

8.ในเด็กไทยมีรายงานการตรวจพบฟันน้ำนมผุในเด็กตั้งแต่อายุกี่เดือน 

1.6 เดือน  

2.7 เดือน 

3.8 เดือน 

4.9 เดือน  

9.ลักษณะการผุของฝันข้อใดผิด 

1.เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผิวฝันมีลักษณะเป็นฝ้าขาวขุ่น 

2.เนื้อฟันจะหลุดออกเกิดเป็นรูผุ  

3.ฟันจะผุและลุกลามถึงโพรงประสาทอย่างรวดเร็ว 

4.ไม่มีข้อใดผิด 

10.การป้องกันปัญหาฟันน้ำนมผุทำได้อย่างไร 

1.ดำเนินการตั้งแต่การเลี้ยงดูที่บ้าน การดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2.ได้รับความร่วมมือจากพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู 

3.มีบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องให้คำแนะนำ สนับสนุน 

4.ถูกทุกข้อที่กล่าวมา 
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[คู่มือแนวทางการอบรม อสม.เช่ียวชาญ นักส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หลักสูตร 13 ช่ัวโมง] 

11.เด็กท่ีกินนมแม่จะมีอัตราการเกิดฟันผุต่ำกว่าเด็กที่กินนมผงใส่ขวด เพราะเหตุใด 

1.นมแม่มีภูมิคุ้มกัน และมีเอนไซม์ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค 

2.กลไกการดูดนมแม่ น้ำนมจะพุ่งไปสู่บริเวณโคนลิ้น ทำให้ฟันมีโอกาสสัมผัสน้ำนมน้อย 

3.ข้อ 1 ถูก ข้อ 2 ผิด 

4.ถูกทั้งข้อ 1 และ ข้อ 2  

12.การให้เด็กหลับคาขวดนม ดูดนมจากขวดบ่อยๆ นอกจากจะทำให้ฟันผุแล้วยังทำให้เกิดปัญหาใดตามมา 

1.เด็กชอบอมข้าว 

2.เด็กปฏิเสธอาหารที่ต้องเคี้ยว เพราะคุ้นคยกับอาหารเหลวที่กลืนง่าย 

3.เด็กติดนิสัยกินจุบจิบ 

4. ถูกทุกข้อ 

13.ข้อใดถูกเกี่ยวกับปริมาณยาสีฟันที่เด็กต้องใช้ 

1.เด็กอายุ 3 ขวบครึ่ง ใช้ยาสีฟันปริมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียว 

2.เด็กอายุ 1-2 ปี ใช้ยาสีฟันขนาดเท่าเมล็ดข้าวโพด  

3. .เด็กอายุ 3-6ปี ใช้ยาสีฟันขนาดเท่าเมล็ดข้าวโพด 

4.ข้อ 1 และข้อ 3 ถูก 

14.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลความสะอาดช่องปากของเด็ก 

1.เมื่อเด็กเริ่มมีฟันขึ้น ผู้ปกครองต้องใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำ เช็ดทำความสะอาดฟันวันละ 2 รอบ 

2.เมื่อเด็กอายุ 2-3 ปี จะได้รับการฝึกแปรงฟันด้วยตนเอง ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3.ข้อ 1 ถูก ข้อ 2 ผิด 

4.ถูกทั้งข้อ 1 และ ข้อ 2 

15.วิธีตรวจดูความสะอาดช่องปากของเด็กหลังการแปรงฟัน ข้อใดถูก 

1.ฟันสะอาด ไม่มีคราบสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนบนตัวฟัน 

2.เมื่อเอาเล็บขูด หรือหลอดพลาสติกขูดบนผิวฟันจะไม่พบคราบจุลินทรีย์ติดออกมา 

3.ผิวฝันจะไม่มีรอยขาวขุ่น บนตัวฟัน ที่อยู่ใกล้ขอบเหงือก 

4.ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
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[คู่มือแนวทางการอบรม อสม.เช่ียวชาญ นักส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หลักสูตร 13 ช่ัวโมง] 

 

แบบประเมินการส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก 0-5 ป ี

หลักสูตร อสม.เชี่ยวชาญ นักส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ป ี 

คำชี้แจง แบบประเมินนี้เป็นแบบประเมินเพ่ือใช้ในการประเมินความรู้และทักาษะในการส่งเสริม

สุขภาพช่องปากเด็กอายุ 0-5 ปี โดยจะต้องมีคะแนนตั้งแต่ 70% ขึ้นไปถึงจะผ่านเกณฑ์ 

ชื่อ-นามสกุล อสม.ที่เข้ารับการอบรม..................................................................................................... 

ระดับเกณฑ์การประเมิน 1-5 มีความหมายดังนี้  

 คะแนน 3 หมายถึง สามารถปฏิบัติวิธีการส่งเสริมได้ในระดับดี 

 คะแนน 2 หมายถึง สามารถปฏิบัติวิธีการส่งเสริมได้ในระดับปานกลาง 

 คะแนน 1 หมายถึง สามารถปฏิบัติวิธีการส่งเสริมได้ในระดับพอใช้ 

ลำดับ การประเมินผล 
คะแนนประเมิน 

3 2 1 
1 อสม.สามารถสอนวิธีการแปรงฟันให้เด็กและผู้ดูแลได้อย่างถูกวิธี    
2 อสม.สามารถตรวจสุขภาพช่องปากเด็กเบ้ืองต้นได้    
3 อสม.สามารถให้คำแนะนำในการดูแลช่องปากให้เด็กและผู้ดูแลเด็ก 

0-5 ปีได้ 
   

รวมคะแนน  
 

คะแนนการประเมินการปฏิบัติ............/9 คะแนนแบบทดสอบ (ข้อละ1คะแนน)............../15  

รวมคะแนน............../24 

 ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
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[คู่มือแนวทางการอบรม อสม.เช่ียวชาญ นักส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หลักสูตร 13 ช่ัวโมง] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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[คู่มือแนวทางการอบรม อสม.เช่ียวชาญ นักส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หลักสูตร 13 ช่ัวโมง] 

แผนการสอนที่ 1 

เร่ือง สัมผัสด้วยรัก เพ่ิมพฒันาการลูกน้อย 
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[คู่มือแนวทางการอบรม อสม.เช่ียวชาญ นักส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หลักสูตร 13 ช่ัวโมง] 
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[คู่มือแนวทางการอบรม อสม.เช่ียวชาญ นักส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หลักสูตร 13 ช่ัวโมง] 
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[คู่มือแนวทางการอบรม อสม.เช่ียวชาญ นักส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หลักสูตร 13 ช่ัวโมง] 
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[คู่มือแนวทางการอบรม อสม.เช่ียวชาญ นักส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หลักสูตร 13 ช่ัวโมง] 
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[คู่มือแนวทางการอบรม อสม.เช่ียวชาญ นักส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หลักสูตร 13 ช่ัวโมง] 

แผนการสอนที่ 2 

เร่ือง เร่ืองกิน เร่ืองใหญ่ 
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[คู่มือแนวทางการอบรม อสม.เช่ียวชาญ นักส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หลักสูตร 13 ช่ัวโมง] 
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[คู่มือแนวทางการอบรม อสม.เช่ียวชาญ นักส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หลักสูตร 13 ช่ัวโมง] 

 

 

 

แผนการสอนที่ 3 

เร่ือง เล่นเก่ง เล่นเป็น 
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[คู่มือแนวทางการอบรม อสม.เช่ียวชาญ นักส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หลักสูตร 13 ช่ัวโมง] 
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[คู่มือแนวทางการอบรม อสม.เช่ียวชาญ นักส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หลักสูตร 13 ช่ัวโมง] 
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[คู่มือแนวทางการอบรม อสม.เช่ียวชาญ นักส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หลักสูตร 13 ช่ัวโมง] 
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[คู่มือแนวทางการอบรม อสม.เช่ียวชาญ นักส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หลักสูตร 13 ช่ัวโมง] 
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[คู่มือแนวทางการอบรม อสม.เช่ียวชาญ นักส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หลักสูตร 13 ช่ัวโมง] 

 

 

 

แผนการสอนที่ 4 

เร่ือง การเล่า เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก 
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[คู่มือแนวทางการอบรม อสม.เช่ียวชาญ นักส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หลักสูตร 13 ช่ัวโมง] 
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[คู่มือแนวทางการอบรม อสม.เช่ียวชาญ นักส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หลักสูตร 13 ช่ัวโมง] 
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[คู่มือแนวทางการอบรม อสม.เช่ียวชาญ นักส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หลักสูตร 13 ช่ัวโมง] 
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[คู่มือแนวทางการอบรม อสม.เช่ียวชาญ นักส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หลักสูตร 13 ช่ัวโมง] 
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[คู่มือแนวทางการอบรม อสม.เช่ียวชาญ นักส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หลักสูตร 13 ช่ัวโมง] 

แผนการสอนที่ 5 

เร่ือง นอนถูกเวลา พัฒนาการสมวัย 
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[คู่มือแนวทางการอบรม อสม.เช่ียวชาญ นักส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หลักสูตร 13 ช่ัวโมง] 

แผนการสอนที่ 6 

เร่ือง สุขภาพช่องปากสดใส ร่างกายแข็งแรง 
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[คู่มือแนวทางการอบรม อสม.เช่ียวชาญ นักส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หลักสูตร 13 ช่ัวโมง] 

 
 

คณะผู้จัดทำหลักสตูร อสม.เชี่ยวชาญ นักส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี  
1.นางสาวเขมิกา พิพิธ   

2.นางสาวดวงหทัย ศรีพอ     

3.นางสาวศิริมา เล่าทุย    

4.นางสาวดารุณี ภูมิภกัด์ิ   

5.นางสาวธญัญนนัท ์พลอยประดิษฐ    

6.นางสาวธิดารัตน์ พนัธ์บวั    

7.นายนฐัพล ศรีทะวนั 

8.นายฟิรฮาน ดาแลหมนั    
9.นางสาววชิรา คำย้าว 

10.นางสาวสุนิสา มีแสง    

11.นางสาวกชกร ผาเจริญ 

12.นายกนกฉัตร สมชัย   

13.นางสาวกัญญาภัค พ่อครวงค์    

14.นางสาวกัณฑมาศ เชี่ยวงาน 

15.นางสาวเกษสุดา ใจเรือง    

16.นางสาวจณัญญา  จันทร์ส่อง     

17.นางสาวชลิดา อุปถัมภ์ 

18.นางสาว ญาณิษา สุวรรณปรีชา   

19.นางสาวฐิติกร รุ่งอรุณพิพัฒน์    

20.นางสาวเทวี  จูมทอง    
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[คู่มือแนวทางการอบรม อสม.เช่ียวชาญ นักส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หลักสูตร 13 ช่ัวโมง] 

21.นางสาวปิยะธิดา ผารัตน์   

22.นางสาวมาธิณี เจ๊ะหามะ     

23.นางสาวระลินทิพย์ วงษ์ลา    

24.นายวราวุฒิ ศิริผล    

25.นางสาวสุธินี อารมย์รัมย์    

26.นางสาวสุนิสา ศรีคุ้มเหนือ    

27.นางสาวอริสา แก้วตอ    

28.นางสาวช่อผกา วันศรี   

29.นางสาวอโณชา หลายปัญญา 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ 
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[คู่มือแนวทางการอบรม อสม.เช่ียวชาญ นักส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หลักสูตร 13 ช่ัวโมง] 
 


