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คำนำ
เอกสารประกอบการเรี ย นรายวิ ช า การอนุ บ าลเด็ ก รหั ส วิ ช า 3400-0014 เล่ มนี้ จั ด ทาขึ้ น เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิช าชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2556 ของสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนในรายวิชาดังกล่าว โดยแบ่งหน่วยการเรียนรู้ออกเป็น
6 ส่วนประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการอนุบาลและดูแลเด็ก พัฒนาการเบื้องต้นของเด็ก การดูแลด้านอาหาร
สุขภาพอนามัย อุบัติเหตุ การจัดกิจกรรมนันทนาการ และการปฐมพยาบาล การทาของเล่นสาหรับเด็ก และ
การจัดและดาเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็ก โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้โดย
ให้ผู้เรียนมีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความประหยัดในการใช้ทรัพยากร
มีความสนใจใฝ่รู้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อนามาพัฒนาตนเองให้เป็นกาลังของประเทศชาติที่ดีต่อไป
เอกสารประกอบการเรียนเล่มนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ศึกษา และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ผู้เรียบเรียงหวังว่าเอกสารเล่มนี้คงเป็นปะโยชน์ไม่มากก็น้อย

ปิยะวุฒิ ปัญญาพี่
28 มีนาคม 2560
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คำอธิบำย
รำยวิชำกำรอนุบำลเด็ก
รหัสวิชำ 3400-0014
จุดประสงค์รำยวิชำ เพื่อให้
1.เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กวัยต่าง ๆ การเลี้ยงอบรมเด็กการดูแล ด้าน
อาหาร สุขภาพอนามัย อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล การจัดกิจกรรมนันทนาการ และการทาของเล่นสาหรับเด็ก
การจัดและดาเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็ก
2.สามารถดูแลเด็ก ทาของเล่นสาหรับเด็ก จัดกิจกรรมนันทนาการ และจัดสถานรับเลี้ยงเด็ก
3.มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ขยัน อดทน สะอาด เสียสละ เอื้อเฟื้อ
และมีเมตตาต่อเด็ก
สมรรถนะรำยวิชำ เพื่อให้
1.แสดงความรู้เกี่ยวกับลักษณะการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กวัยต่าง ๆ วิธีเลี้ยงอบรมเด็ก การดูแล
ด้านอาหาร สุขภาพอนามัย อุบั ติเหตุและวิธีป ฐมพยาบาล จัดกิจกรรมนันทนาการ การทาของเล่ นสาหรับเด็ก
จัดและดาเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็ก
2.ดูแลเด็ก ทาของเล่นสาหรับเด็ก จัดกิจกรรมนันทนการ และจัดสถานรับเลี้ยงเด็กตามหลักการ
3.ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ อดทน สะอาด เสียสละ เอื้อเฟื้อ และมีเมตตาต่อเด็ก
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กวัยต่าง ๆ การเลี้ยงอบรมเด็ก
การดูแลด้านอาหาร สุขภาพอนามัย อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล การจัดกิจกรรมนันทนาการและการทาของ
เล่นสาหรับเด็ก การจัดและดาเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็ก ดูแลเด็ก
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หน่วยที่ 1
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรอนุบำลและดูแลเด็ก
วิชำ การอนุบาลเด็ก
หน่วยที่ 1 ความหมายและความสาคัญของการอนุบาลและดูแลเด็ก
ตอนที่
1.1 ความหมายของการอนุบาลและดูแลเด็ก
1.2 พัฒนาการของเด็กตามช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 12 ปี
แนวคิด
1. การอนุบาล คือ การดูแลผู้ที่ยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองให้ปลอดภัย จากภยันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่
ตัวเองได้เนื่องจากยังไม่สามารถแยะแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์สิ่งใดเป็นโทษ(ยังไร้เดียงสา) เช่นเด็กและ
ผู้ ใ หญ่ ที่ เ สี ย สติ เ มื่ อ สามี ภ รรยาแยกทางกั น และทั้ ง สองมี ลู ก เล็ ก ภรรยาต้ อ งเป็ น ผู้ อ นุ บ าลดู แ ลการ
เจริญเติบโตด้วยการให้อาหารให้เครื่องดื่มอาบน้าซักเสื้อผ้ารักษาเมื่อยามเจ็บป่วยเป็นต้นส่วนค่าใช้จ่ายใน
การอนุบาลนั้นให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลเด็ก
2. พัฒนาการเด็กตามช่วงอายุวัยแรกเกิด หมายถึง ทารกที่คลอดใหม่จนถึง 1 เดือน หรือ 4 สัปดาห์ ซึ่ง
เป็นวัยที่มีความสาคัญมากของมนุษย์และเป็นวัยที่เริ่มเรียนรู้ที่จะเข้าใจหรือไม่ไว้ใจในสภาพแวดล้อม การ
เจริญเติบโตในวัยทารกนี้มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว การเจริญเติบโตและการพัฒนาต่างๆ
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมายของการอนุบาลและดูแลเด็กได้
2. บอกพัฒนาการของเด็กตามช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 12 ปีได้
กิจกรรมกำรเรียน
1. ทาแบบประเมินตนเองก่อนเรียน
2. ศึกษาเอกสารการสอนหน่วยที่ 1
3. ทากิจกรรมต่างๆ ตามที่เสนอแนะไว้ในเอกสาร
4. ทาแบบประเมินตนเองหลังเรียน
สื่อกำรสอน
1. เอกสารการสอน
2. VDR การอนุบาลและดูแลเด็ก
แบบประเมิน
1.แบบประเมินตนเองก่อนและหลังเรียน
2.ประเมินผลจากการสอบประจาภาค
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ตอนที่ 1.1
ควำมหมำยของกำรอนุบำลและดูแลเด็ก
การอนุบาล คือ การดูแลผู้ที่ยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองให้ปลอดภัยจากภยันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่ตัวเอง
ได้เนื่องจากยังไม่สามารถแยะแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์สิ่งใดเป็นโทษ(ยังไร้เดียงสา) เช่นเด็กและผู้ใหญ่ที่เสียสติ
เมื่อสามีภรรยาแยกทางกันและทั้งสองมีลูกเล็กภรรยาต้องเป็นผู้อนุบาลดูแลการเจริญเติบโตด้วยการให้อาหารให้
เครื่องดื่มอาบน้าซักเสื้อผ้ารักษาเมื่อยามเจ็บป่วยเป็นต้นส่วนค่าใช้จ่ายในการอนุบาลนั้นให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลเด็ก
(ผู้มีหน้าที่จ่ายปัจจัยยังชีพให้แก่เด็กอันได้แก่พ่อของเด็ก) หากผู้เป็นภรรยาไม่ยอมอนุบาลลูกให้ผู้เป็นแม่ของภรรยา
เป็นผู้อนุบาลแทนผู้เป็นภรรยาต้องให้การดูแลจนทารกน้อยมีอายุครบเจ็ดขวบ(เพราะเด็กจะรู้เดียงสาเมื่อถึงวัย 7
ขวบ)

ตอนที่ 1.2
พัฒนำกำรเด็กตำมช่วงอำยุ
วัยแรกเกิด หมายถึง ทารกที่คลอดใหม่จนถึง 1 เดือน หรือ 4 สัปดาห์ ซึ่งเป็นวัยที่มีความสาคัญมากของ
มนุษย์และเป็นวัยที่เริ่มเรียนรู้ที่จะเข้าใจหรือไม่ไว้ใจในสภาพแวดล้อม การเจริญเติบโตในวัยทารกนี้มีอัตรากา ร
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว การเจริญเติบโตและการพัฒนาต่างๆ ซึ่งจะกล่าวเรียงลาดับดังนี้
ตำรำงกำรพัฒนำกำรเด็กตำมช่วงอำยุ
ช่วงกำร
เจริญเติบโต
2.1 วัยแรกเกิด
(The Newborn)

กำรเคลื่อนไหวทำงด้ำน
ร่ำงกำย/อื่นๆ
กำรเจริญเติบโตทำงร่ำงกำย
น้าหนัก (Weight) เด็กคลอด
ครบกาหนดจะมีน้าหนักแรกเกิด
ของเด็ ก ไทยเฉลี่ ย 2500-3000
กรั ม ในระยะ 2-3 วั น แรกของ
ชีวิตน้าหนักจะลดลงได้ประมาณ
5-10 % ของน้ าหนัก ตัวแรกเกิ ด
ทั้งนี้เนื่องจากทารกได้อาหารน้อย
มีการเสียน้าออกจากร่างกายมาก
ทั้ ง ทางอุ จ จาระ ปั ส สาวะ เหงื่ อ
และการหายใจ และจะเริ่มขึ้นเมื่อ
อายุ ไ ด้ 3 วั น ไปแล้ ว และจะขึ้ น
เท่ า น้ าหนั ก แรกเกิ ด เมื่ อ อายุ
ประมาณ 7-10 วัน ต่อไปน้าหนัก
จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

กำรเจริญเติบโต
กำรออกเสียงและด้ำน
ร่ำงกำย/กำรนอนหลับ/
ภูมิต้ำนทำนโรค
กำรนอนหลับ
เด็ ก แรกเกิ ด ส่ ว นใหญ่ จ ะ
นอนวันละประมาณ 15-20 ชม.
จะตื่นเป็นระยะเวลาสั้นๆ เมื่อ
ได้ รั บ การกระตุ้ น จากภายใน
เช่น หิว เจ็บปวด หรือกระตุ้ น
จากภายนอก เช่ น เปี ย กแฉะ
เป็ น ต้ น เมื่ อ เด็ ก โตขึ้ น ก็ จ ะตื่ น
นานขึ้น

กำรออกเสียงและด้ำน
สังคม/พัฒนำกำร
ทำงด้ำนจิตใจ

พัฒนำกำรทำงด้ำนจิตใจ
เ ด็ กแ ต่ ล ะ ค นมี ลั กษณ ะ
พื้ น ฐานทางนิ สั ย ที่ ติ ด ตั ว มา
ตั้ ง แต่ เ กิ ด เป็ น แบบประจ าตั ว
ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน แม้
ในพี่น้องท้องเดียวกันก็ยังมีนิสัย
ต่างกันไป การเจริญเติบโตทาง
จิ ต ใจเป็ น ผลเนื่ อ งมาจากการ
เลี้ยงดูอบรมเด็กได้รับจากบิดา
มารดาหรื อ สภาพแวดล้ อ ม
ภูมิต้ำนทำนโรค
มารดาจึงเป็นผู้ที่มีความสาคัญ
แอนติบอดี้ ของโรคต่าง ๆ ที่ สุ ด ส า ห รั บ เ ด็ ก ทุ ก วั ย
จะผ่านทารก ไปยังเด็กระหว่าง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เด็ ก ตั้ ง แต่
ที่ เ ด็ ก อยู่ ใ นครรภ์ ม ารดา เช่ น แรกเกินจนถึง 6 ขวบ จึงเป็นวัย
ฝีดาษ, คางทูม, คอตีบ และหัด ที่อุปนิสัยใจคอเริ่มก่อตัวฝังแน่น
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ช่วงกำร
เจริญเติบโต

กำรเคลื่อนไหวทำงด้ำน
ร่ำงกำย/อื่นๆ

กำรเจริญเติบโต
กำรออกเสียงและด้ำน
ร่ำงกำย/กำรนอนหลับ/
ภูมิต้ำนทำนโรค

กำรออกเสียงและด้ำน
สังคม/พัฒนำกำร
ทำงด้ำนจิตใจ

ใน 3 เดือนแรกจะขึ้นประมาณวัน ถ้ามารดาเคยเป็นโรคดังกล่า ว
ละ 1 ออนซ์ หรือ 30 กรัม
มาก่อน ภูมิต้านทานที่ได้รับจาก
มารดานี้ จ ะอยู่ ป ระมาณ 2-3
สัป ดาห์ จนถึงหลายเดื อน เด็ ก
แรกเกิดอาจเกิดโรคสุกใส และ
ไ อ ก ร น ไ ด้ เ นื่ อ ง จ า ก มี ภู มิ
ต้านทานโรคเพียงเล็กน้อย ใน
เด็กแรกเกิด จะเกิ ดการติดเชื้ อ
ลุกลามและมีโรคแทรกซ้อนได้
ง่าย

อยู่ ใ นใจของเด็ ก เด็ ก ต้ อ งการ
ความรักเท่า ๆ กับอาหาร เด็ก
เจ็ บ ป่ ว ยเพราะถู ก ทอดทิ้ ง ก็ มี
มากบางคนป่วยเพราะต้องการ
ความรัก ความเอาใจใส่จากแม่
หรื อ เพราะแม่ ใ ห้ ไ ม่ เ พี ย งพอ
การพัฒนาทางด้านอารมณ์ จะ
ทาให้เราเห็นการสนองตอบที่ไม่
เหมือนกัน เมื่อเด็กก้าวจากวัย
ห นึ่ ง ม า สู่ วั ย ห นึ่ ง ก า ร
เจริญเติบโตและพัฒนาการทาง
จิ ต ใจและอารมณ์ ที่ ป กติ จ ะ
นาไปสู่ความเป็นผู้มีบุคลิกดี คือ
เป็ น ผู้ ที่ มี อ ารมณ์ มั่ น คง เป็ น
ผู้ใหญ่เพียงพอ รู้ตัวเมื่อทาอะไร
ผิ ด พลาด อยู่ ใ นสั ง คมได้ ด้ ว ย
ความสุข และเป็นตัวของตัวเอง

2.2 อำยุ 1 เดือน

กำรเคลื่อนไหว
(Motor Control)
- คอยังไม่แข็ง ต้องช่วยพยุง
ขณะอุ้ ม เมื่ อ จั บ ทารกนอนคว่ า
ทารกจะพยายามยกศีรษะขึ้ นได้
เล็กน้อย
- มองวัตถุที่เคลื่อนไหวได้แต่อยู่
ในสายตาเท่านั้น การมองรอบ ๆ
ตัวยั งไม่ มี ความหมายเพราะการ
พัฒนายังไม่ดีพอ

กำรออกเสียงและด้ำนร่ำงกำย
- ออกเสียได้บ้างแต่อยู่ใน
ล า ค อ ก า ร ยิ้ ม ยั ง ไ ม่ มี
ความหมาย จะร้องให้เมื่อรู้สึก
หิว หรือผ้าอ้อมเปียกชื้น ทารก
จะนอนเสียเป็นส่วนใหญ่

กำรออกเสี ย งและด้ ำ นสั ง คม
- ถ้าจับนอนคว่าจะใช้เท้าถีบที่
นอน
- เมื่อจับทารกยืนจะแสดง
คานซ์รีเฟลกซ์
- จะแสดงโทนิคเนครีเฟลกซ์

2.3 อำยุ 2 เดือน

กำรเจริญเติบโตทำงร่ำงกำย
-น้าหนัก 4.8 – 5.1 กิโลกรัม
-ความสูง 58 เซนติเมตร
-กระหม่อมหลังปิด

กำรเคลื่อนไหว
(Motor Control)
-จับนอนคว่าจะยกศีรษะขึ้น
-โทนิ ค เนค และ มอโรรี เ ฟ
ลกซ์ จะหายไป
-สามารถพลิกตะแคงตัวได้
-ถือของเล่นได้ไม่นานนัก
-มองตามแสงหรือวัตถุ

กำรออกเสียงและด้ำนสังคม
-ยิ้มอย่างมีความหมาย และ
จะยิ้มตอบเมื่อมารดายิ้มให้ก่อน
-สามารถเรียนรู้การเรียกร้อง
ความสนใจจากมารดา เช่น เมื่อ
ร้ อ ง ไ ห้ จ ะ มี ผู้ ม า ห า แ ล ะ
สนองตอบความต้ อ งการของ
เขา เสียงของร้องไห้จะแตกต่าง
ไปตามเหตุ ผ ล และจะร้ อ งไห้
เมื่อหิวง่วงนอน เจ็บปวด
-เมื่อมีผู้คุยด้วยจะสนใจ
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ช่วงกำร
เจริญเติบโต

กำรเคลื่อนไหวทำงด้ำน
ร่ำงกำย/อื่นๆ

กำรเจริญเติบโต
กำรออกเสียงและด้ำน
ร่ำงกำย/กำรนอนหลับ/
ภูมิต้ำนทำนโรค

กำรออกเสียงและด้ำน
สังคม/พัฒนำกำร
ทำงด้ำนจิตใจ

-

-

2.4 อำยุ 3 เดือน

กำรเคลื่อนไหวทำงด้ำนร่ำงกำย
-จะมีการเคลื่อนไหวมากขึ้น มี
การเอื้อมมือไปหาวัตถุใกล้ ๆ แต่
นิ้ ว มื อ ยั งไม่ ท างาน นั บ เป็ น การ
เคลื่ อ นไหว เริ่ ม แรกที่ แ สดงถึ ง
ความอยากรู้ อ ยากเห็ น ซึ่ ง จะ
ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
มาก ถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้
ช่วยทางด้านการเคลื่อนไหวของ
ทารกแรกเกิ ด แล้ ว จะปรากฏว่ า
ลั ก ษณะเอื้ อ มไปสู่ สิ่ ง ของจะไม่
ปรากฏเป็ นเวลาถึ ง 5 เดือ น ใน
ระยะเวลา 3 เดื อ นนี้ เ ป็ น การ
ปรั บ ตั ว ของเล็ น ซ์ นั ย น์ ต าจะมี
ความสมบูรณ์ที่สุด
-สามารถชันคอได้ มีคนหยอก
ล้อด้วยจะยิ้มรับ
-เล่นมือและนิ้วได้

2.5. อำยุ 4 เดือน

กำรเคลื่อนไหว
-จะมีการกลิ้งตัวจากด้านหลัง
มาด้านหน้า พลิกตะแคงตัวได้
คล่อง
-สามารถชันคอได้ คอแข็ง
เมื่อจับนั่ง
-จับของใส่ปากได้

กำรออกเสียง
-หัวเราะเสียงดัง ยิ้มตอบ
เมื่อมีผยู้ ิ้มให้
-ชอบคุยอ้อแอ้ และมี
ความสุขเมื่อมีผมู้ าคุยด้วย
-ต้องการความสนใจจาก
สมาชิกในครอบครัว

ด้ำนสังคม
-มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้
อย่างรวดเร็ว เช่น คุยและ
ร้องไห้

2.6. อำยุ 5 เดือน

กำรเคลื่อนไหว
-จับทารกให้นั่งตักได้
-ถือขวดนมดูดเองได้
-พลิกคว่าได้
-เล่นของเล่นมากขึ้น

กำรออกเสียง
-ชอบออกเสียงอ้อ ๆ แอ้ ๆ
-จะร้องไห้แสดงความไม่
พอใจ

ด้ำนสังคม
-เมื่อไม่ได้ของตามต้องการ
จะร้อง และดิ้น
-จะแยกออกว่าผู้ใดคุ้นเคย
หน้าและไม่คุ้นหน้า
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ช่วงกำร
เจริญเติบโต
2.7. อำยุ 6 เดือน

2.8 อำยุ 7 เดือน

2.9 อำยุ 8 เดือน

2.10 อำยุ 9 เดือน

กำรเคลื่อนไหวทำงด้ำน
ร่ำงกำย/อื่นๆ
กำรเคลื่อนไหว
-ทารกจะหมุนได้รอบตัว เริ่ม
คืบและนอนคว่าได้
-เอื้ อ มมื อ สั ม ผั ส สิ่ ง ของที่ อ ยู่
ใกล้ตัวได้
-ชอบถือและเขย่าของเล่นที่มี
เสียงดัง
กำรเคลื่อนไหว
-สามารถนั่งเองได้ตามลาพัง
แต่นั่งได้ประเดี๋ยวเดียว
-ชอบเล่ น เท้ า และจั บ เท้ า ใส่
ปาก
-เอื้ อ มมื อ ไปจั บของเล่ นและ
มือด้วยมือเดียว
-เปลี่ยนมือกันถือของได้
-พลิกคว่าพลิกหงายตัวได้เอง
กำรเคลื่อนไหว
-นั่งได้เองและนาน
-คืบ ได้ โดยดั น ตัว ไปข้า งหน้ า
ด้วยแขนทั้ง 2 ข้าง
-ใช้ นิ้ ว ได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ โดยใช้
นิ้วมือหยิบวัตถุ
-หัดป้อนอาหารตนเองได้โดย
ใช้ช้อน
กำรเคลื่อนไหว
-สามารถนั่ ง ได้ แ ละมี ก าร
ประสานงานของกล้ามเนื้อได้ดี
-ใช้ มื อ ถื อ ขวดนมใส่ ป ากได้
สามารถดึ ง หั ว นมเข้ า และออก
จากปากได้ตามความต้องการ
-แสดงความถนัดของมือข้า ง
ใดข้างหนึ่ง
-สามารถใช้ มื อ ยึ ด เก้ า อี้ แ ละ
โต๊ะได้

กำรเจริญเติบโต
กำรออกเสียงและด้ำน
ร่ำงกำย/กำรนอนหลับ/
ภูมิต้ำนทำนโรค

กำรออกเสียงและด้ำน
สังคม/พัฒนำกำร
ทำงด้ำนจิตใจ

กำรออกเสียง
ด้ำนสังคม
-จะมี ก ารแสดงออกของ
-เริ่ มรู้ จัก คนแปลกหน้ า แต่
อารมณ์รื่นเริง เช่น หัวเราะหรือ จะเกิดความกลัวคนแปลกหน้า
ทาเสียงอ้อ แอ้ จะร้องไห้แสดง
-อยากให้บุคคลที่ตนรู้จักมา
ความไม่พอใจ
อยู่ใกล้ ๆ
กำรออกเสียง
-ชอบทาเสียง อ้อ ๆ แอ้ ๆ

ด้ำนสังคม
-เ ว ล า ร้ อ ง ไ ห้ อ อ ก เ สี ย ง
“แม– แม– แม”

กำรออกเสียง
ด้ำนสังคม
-อารมณ์ เ ปลี่ ย นแปลงได้
-แสดงความรักด้วยการโอบ
อย่างรวดเร็ว
กอด

กำรออกเสียง
ด้ำนสังคม
-แสดงการออกเสี ย งแบบ
-สนองต อบต่ อ ผู้ ที่ แ สด ง
ด้วยการพูด จ๊ะ – จ๋า และออก ความไม่พอใจโกรธเมื่อถูกดุจะ
เสียงอื่น
ร้องไห้
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ช่วงกำร
เจริญเติบโต
2.11 อำยุ 10 เดือน

2.12 อำยุ 11 เดือน

2.13 อำยุ 12 เดือน

กำรเคลื่อนไหวทำงด้ำน
ร่ำงกำย/อื่นๆ
กำรเคลื่อนไหว
-นั่ ง เป็ น เวลานาน ไม่ ช อบ
นอน ยกเว้นเมื่อง่วงนอน
-หั ด เ ดิ น เ มื่ อ มี ค นช่ ว ย จู ง
สามารถยืนเกาะได้ถ้ามีสิ่งยึด
-ส า ม า ร ถ ค ล า น ไ ด้ อ ย่ า ง
รวดเร็ว และเกาะเดินตามลูกกรง
เตียงได้สามารถเก็บและจับวัตถุ
มาถือได้ และใช้นิ้วมือแหย่หรือ
เคาะเล่นได้
-ส า ม า ร ถ ห ยิ บ ข น ม ห รื อ
อาหารอื่น ๆ เข้าปากได้
กำรเคลื่อนไหว
-ยืนได้โดยจับมือมารดา หรือ
หัดยืนด้วยตนเอง
-สามารถนั่งเล่นตามลาพังได้
เป็นเวลานานๆ
กำรเคลื่อนไหว
-ยืนได้ตามลาพัง
-เดินได้เมื่อมีคนจูงเดิ น เกาะ
เก้าอี้เดินได้
-จั บ ดิ น ส อ สี แ ล ะ ขี ด บ น
กระดาษได้

กำรเจริญเติบโต
กำรออกเสียงและด้ำน
ร่ำงกำย/กำรนอนหลับ/
ภูมิต้ำนทำนโรค

กำรออกเสียงและด้ำน
สังคม/พัฒนำกำร
ทำงด้ำนจิตใจ

กำรออกเสียง
ด้ำนสังคม
-พูดได้ 1 คาหรือ 2 คา ตาม
-สนใจเมื่อมีผู้เรียกชื่อตนเอง
คนเลี้ยง
-เล่นเกมส์ง่าย ๆ ได้ โบกมือ
ไปมาได้

กำรออกเสียง
ด้ำนสังคม
-ส า ม า ร ถ พู ด ไ ด้ 2 ค า
-เข้ า ใจค าห้ า มต่ า ง ๆ เช่ น
ติ ด ต่ อ กั น เช่ น “พ่ อ พ่ อ ” อย่า, ไม่
-สนใจต่อตนเองเท่านั้น
“แม่ แม่”
-แสดงความอิ จ ฉา พอใจ
-จาชื่อตนเองได้
-ชอบพูดคุยคนเดียวหรือกับ โกรธ
คนที่อยู่ใกล้ตัวเขา

“นมแม่” เป็นอาหารที่ดีสาหรับลูก เนื่องจากมีปริมาณสารอาหารต่างๆ ที่ร่างกายดูดซึมและนาไปใช้
ประโยชน์ได้ง่ายในปริมาณที่พอเหมาะแก่การเจริญเติบโต อีกทั้งนมแม่ยังให้ภูมิต้านทานต่างๆ ที่ช่วยป้องกันมิให้
ลูกเจ็บป่วยง่าย จึง เป็นข้อสนับสนุนว่าแม่ควรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตั้งแต่แรกคลอด และสามารถให้นมแม่ได้จนลูก
อายุหนึ่งขวบครึ่งถึงสองปี
อย่างไรก็ตามเมื่อลูกมีอายุมากขึ้น ความต้องการสารอาหารต่างๆจะเพิ่มขึ้น ดังนั้นลูกควรได้อาหารอื่นๆ
เสริมเพิ่มเติมจากนมแม่ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ร่างกายและสมองของลูกมีพัฒนาการอย่างเต็มทิ่ในระยะแรกเกิดถึง 4
เดือนแรก ลูกควรได้รับนมแม่เพียงอย่างเดียว เมื่อลูกอายุครบ 4 เดือน จึงเริ่มให้อาหารอื่นในลักษณะกึ่งแข็งกึ่ง
เหลว เช่น กล้วยสุกครูดหรือข้าวบด ไม่ควรให้ก่อนอายุครบ 4 เดือน เพราะระบบการกลืนและการย่อ ยของลูกยัง
ไม่พร้อมจะทาให้ลูกกินนมได้น้อยลงและมีปัญหาท้องอืดจากการให้อาหารมากเกินไป
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1. กำรให้นม
1.เริ่มให้ทีละน้อย ทีละชนิด และสังเกตการแพ้อาหารของลูกด้วย
2.เตรียมอาหารให้เหมาะสมกับอายุของลูก เช่น บดอาหารให้ละเอียดในช่วงแรก เมื่อเริ่มมีฟันแล้วจึงให้
อาหารที่หยาบขึ้น
3.ไม่ควรปรุงอาหารรสจัด เช่น เค็มจัด หวานจัด ให้ลูก
4.อย่าบังคับให้ลูกกิน ควรจะค่อยๆให้ลูกลองและยอมรับอาหาร
5.ไม่ควรให้น้าหวานแก่ลูก เพราะจะทาให้ลูกติดรสหวานและเบื่ออาหารได้
6.ก่อนให้อาหาร 1-2 ชั่วโมง ไม่ควรให้ลูกกินขนมหรือของกินเล่น เพราะจะทาให้ลูกอิ่มจนกินอาหารมื้อหลักไม่ได้
7.จะต้องระวังเรื่องความสะอาดให้มาก ทั้งภาชนะ การเตรียมและการปรุง เมื่อปรุงเสร็จแล้วก็ควรปิดฝา
ให้มิดชิด เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกท้องเสียได้
8.อาหารที่เตรียมให้ลูกควรเป็นอาหารสด ปรุงใหม่ๆ เพื่อให้คงคุณค่าไว้มากที่สุด
9.ควรสลับเปลี่ยนให้ลูกได้กินอาหารหลายๆชนิด เพื่อไม่ให้เกิดความจาเจ และให้ลูกชินกับอาหารชนิด
ต่างๆ และควรใช้อาหารที่หาได้ในท้องถิ่น หรือแบ่งจากอาหารผู้ใหญ่เพื่อเป็นการประหยัด
10.การให้อาหารทุกชนิดแก่ลูกมีความสาคัญมาก เพราะถ้าให้ในปริมาณที่ถูกต้อง และเพียงพอกับ ความ
ต้องการของลูกแล้ว จะทาให้ลูกแข็งแรง และมีนิสัยในการกินที่ถูกต้องอีกด้วย
2.ลูกต้องกินอย่ำงไร
เมื่ออำยุครบ 4 เดือนขึ้นไป
ข้าวบด 1 ช้อนเล็ก กับไข่แดงต้มสุก ¼ ฟอง สลับกับเนื้อปลาสุกบด หรือกล้วยน้าว้าสุกครูด (ไม่เอาไส้) ½
ผล แล้วกินนมแม่ตามจนอิ่ม
เมื่ออำยุ 5 เดือนขึ้นไป
ข้าวบด 3-4 ช้อนเล็ก กับถั่วต่างๆ ต้มสุกบด ใส่ผักใบเขียวกับน้าแกงจืด สลับกับไข่แดง เนื้อปลา หรือ
กล้วยน้าว้าสุกบด แล้วให้กินนมแม่ตามจนอิ่ม
เมื่ออำยุ 6-7 เดือน
ข้าวบดกับเนื้อสัตว์ต่างๆ บดสลับกับตับบด ใส่ผักใบเขียวกับน้าแกงจืด แล้วให้นมแม่จนอิ่ม ให้อาหารแทน
นมแม่ได้ 2 มื้อ และผลไม้วันละครั้ง
เมื่ออำยุ 10-12 เดือน
กินอาหารต่างๆ สลับกันไปเช่นเดียวกับเดือนที่ 8-9 แต่เพิ่มปริมาณมากขึ้นและหยาบขึ้น จนกระทั่งไม่ต้อง
บด แล้วให้กินนมแม่ตามจนอิ่ม ให้อาหารแทนนมแม่ได้ 3 มื้อและผลไม้วันละครั้ง
อาหารที่เตรียมให้ลูกนั้น สามารถเพิ่มพลังงานให้มากขึ้นได้ โดยการเติมน้ามันพืช 1-2 ช้อนเล็ก ในอาหาร
แล้วผสมให้เข้ากัน
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3.สำรอำหำรอะไรบ้ำงที่ลูกต้องกำร
สารอาหารหลั ก ที่ลู กต้ องการคื อ พลั งงานและโปรตีน โดยเฉพาะโปรตีน จะช่ ว ยให้ เ จริ ญเติบ โตและ
เสริมสร้างเนื้อเยื่อ
อาหารโปรตีนได้จากเนื้อสัตว์ต่างๆ ไข่ นม ปลา และถั่วเมล็ดแห้ง
ธาตุเหล็ก คือ ธาตุเหล็กเป็นธาตุสาคัญที่ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดง
การเพิ่มธาตุเหล็กทาได้โดยการเสริมไข่แดงสุกหรือตับบดสุกเมื่อลูกอายุ 4 เดือน เนื้อปลา เมื่ออายุ 5
เดือน และเนื้อสัตว์บดเมื่ออายุ 7 เดือน
วิตามินเอ มีความสาคัญมากในการสร้างเซลล์เนื้อเยื่อและระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ช่วยปรับสภาพ
การมองเห็นในที่มืด แหล่งของวิตามินเอมีมากมาย ได้แก่ ตับสัตว์ต่างๆ ผักใบเขียวและผักที่มีสีเหลือ ง เช่น ผักบุ้ง
ตาลึง ฟักทอง แครอท หรือผลไม้ที่มีสีเหลือง เช่น มะละกอสุก มะม่วงสุก เป็นต้น
แคลเซียม เป็นส่วนประกอบของเซลล์กระดูก ซึ่งเป็นโครงสร้างของร่างกาย โดยทั่วไปทารกที่ได้รับนมแม่
หรือนมผสมเพียงพอตามวัยก็จะได้รับแคลเซียมและฟอสฟอรัสในปริมาณที่ เหมาะสมด้วยอยู่แล้ว แต่แม่อาจเพิ่ม
อาหารเสริมที่เป็นแหล่งของแคลเซียมสูง เช่น ปลาป่น เต้าหู้ขาว ลงในอาหารของลูกได้
ไอโอดีน เป็นธาตุที่สาคัญช่วยให้ ต่อมธัณลอยด์ทางานอย่างเป็นปกติ การขาดไอโอดีนจะทาให้ลูกเรียนรู้
ได้ช้า มีสติปัญญาด้อยกว่าปกติ การใช้เกลือไอโอดีนในอาหารจะช่วยให้ลูกได้รับไอโอดีนได้ ถึงแม้อาหารทะเลจะมี
ไอโอดีนเพียงพอ แต่ยังไม่แนะนาให้นามาเตรียมเป็นอาหารให้ลูก เนื่องจากอาจเกิดการแพ้ได้
นอกจากนี้ วิตามิน บี 1 บี 2 บี 6 บี 12 โฟเลต ธาตุโซเดียม โปแทสเซียม สังกะสี และฟอสฟอรัส ก็มี ผล
ต่อการเติบโตของลูกด้วย ซึ่งถ้าคุณแม่จัดเตรียมอาหารที่มีทั้งประเภทแป้ง เนื้อสัตว์ ไขมัน ผัก และผลไม้ ในแต่ละ
วันให้ลูก ก็สามารถแน่ใจว่าลูกจะได้สารอาหารครบถ้วนแน่นอน
4.เมื่อจำเป็นต้องใช้นมผสมเลี้ยงทำรกแทนนมแม่
กรณีที่แม่ไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาจจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม เช่น แม่เจ็บป่วยมีปัญ หาหัวนมแตก
น้านมไม่พอ ฯลฯ ก็อาจมีความจาเป็นต้องใช้นมผสมเลี้ยงลูก แม่ควรได้ปรึกษากุมารแพทย์หรือพยาบาลเพื่อให้
สามารถเลือกชนิดของนมผสมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัยของลูก โดยทั่วไปจะแบ่งนมผสมเป็น 3 ประเภท
1.นมผงดัดแปลงสาหรับทารก – เป็นนมที่ดัดแปลงให้มีสารอาหารใกล้เคียงนมแม่มากที่สุด เหมาะ
สาหรับทารกแรกเกิดถึง 6 เดือน
2.นมผงดัดแปลงสูตรต่อเนื่อง – เป็นนมดัดแปลงที่มีปริมาณโปรตีนสูงขึ้นและมีการเติมวิตามินและแร่
ธาตุลงไป เหมาะสาหรับเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 3 ปี
3.นมครบส่วน – ผลิตภัณฑ์นี้จะมีได้ทั้งที่เป็นนมผงและนมสดทั่วไป เช่น นมพาสเจอร์ไรส์ นมกล่องยูเอช
ที ฯลฯ เหมาะสาหรับเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป
เนื่องจากนมผงมีหลายประเภท และขนาดช้อนตวงแตกต่างกัน แต่โดยทั่วไปช้อนตวงนมจะมี 2 ขนาด
คือ
1.ช้อนตวงขนาดเล็ก (ขนาดประมาณ 4.5 กรัม) ให้ผสม 1 ต่อ 1 คือ นมผง 1 ช้อน ต่อน้า 30
มิลลิลิตร หรือ 1 ออนซ์
2.ช้อนขนาดใหญ่ (ขนาด 7-8 กรัม) ให้ผสม 1 ต่อ 2 คือ นมผง 1 ช้อนต่อน้า 60 มิลลิลิตร หรือ 2
ออนซ์
การผสมนมใน 2 ลักษณะข้างต้นนี้จะได้ส่วนผสมของนม โดย 1 ออนซ์จะให้พลังงาน 20 กิโล
แคลอรี สิ่งสาคัญในการเตรียมนมผสม คือ เน้นความสะอาด ทั้งนี้เพื่อป้องกันอาการท้องเดินที่จะเกิดขึ้นได้

13

การเตรียมที่ถูกต้องควรเริ่มตั้งแต่การล้างทาความสะอาดขวดนมและจุกนม ไม่ให้มีคราบนมติด
ขวด จากนั้นต้มขวดนมในน้าเดือด นาน 5-10 นาที ส่วนจุกยางให้ต้มในน้าเดือดไม่เกิน 5 นาที (เพราะถ้าต้มนาน
จะทาให้จุกยางเสื่อม) เมื่อจะผสมนมให้ใส่น้าสุกอุ่นๆ ลงในขวดจนได้ปริมาณตามต้องการ แล้วตวงนมผงใส่ลงใน
ขวด ปิดจุกขวดเขย่าจนนมผงละลายหมด การเตรียมนมผสมควรเตรีย มมื้อต่อมื้อแล้วใช้ทันที หากยังไม่ได้ใช้ทันที
ควรเก็บนมที่ผสมแล้วไว้ในตู้เย็น
5 .ใน 1 วัน ลูกน้อยควรได้รับอำหำร และปริมำณจำนวนต่อ 1 วัน
เนื่องจากเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ดังนั้นจึงไม่ควรกาหนดตายตัวว่าลูกจะต้องได้รับอาหารแต่ละ
ชนิดเป็นปริมาณเท่าไหร่ ลูกอาจจะทานอาหารได้มากกว่าหรือน้อยกว่าที่แนะนาได้ แต่ต้องไม่ต่างจากที่แนะนามาก
จนเกินไป อย่างไรก็ตามในระยะสองขวบปีแรกเด็กควรได้รับนมแม่ควบคู่ไปกับการาได้รับอาหารเสริมตามวัย
เมื่อลูกน้อยมีอายุ 4-5 เดือน
ควรได้รับอาหารทารกตามวัยเพิ่มจากนมแม่ เป็นพลังงานจากอาหาร 76-188 กิโลแคลอรี โปรตีน 1.24.1 กรัมต่อวัน
ดังนั้น อาหารที่ลูกวัยนี้ควรได้รับใน 1 วัน ได้แก่ ข้าวบดกับปลานึ่ง ประกอบด้วย ข้าวบด 3 ช้อนกินข้าว
เนื้อปลา 1 ช้อนโต๊ะ และน้ามันพืชครึ่งช้อนชา หรือ ข้าวบดกับไข่แดง ประกอบด้วย ข้าวบด 3 ช้อนกินข้าว ไข่แดง
ต้มสุกครึ่งฟอง และน้ามันพืชครึ่งช้อนชา หรือ ฟักทองบดกับไข่แดง ประกอบด้วย ฟักทองบด 6 ช้อน กินข้าว ไข่
แดงต้มสุกครึ่งฟอง และน้ามันพืชครึ่งช้อนชา หรือ กล้วยน้าว้าครึ่งผล และไข่แดงครึ่งฟอง
เมื่อลูกอำยุ 6-8 เดือน
ควรได้รับอาหารทารกตามวัยเพิ่มจากนมแม่ เป็นพลังงานจากอาหาร 269-371 กิโลแคลอรี โปรตีน 2.75.4 กรัมต่อวัน ดังนั้นอาหารที่ควรได้รับใน 1 วัน ได้แก่ อาหาร 2 มื้อ
มื้อ
เช้ำ
บ่ำย
เย็น

รำยกำรอำหำร
ข้ำวต้มปลำช่อนตำลึง
มะละกอสุก 2-3 ช้อนกินข้ำว
ข้ำวต้ม + ไข่ตุ๋นแครอท

หรือ
มื้อ
เช้ำ
บ่ำย
เย็น

รำยกำรอำหำร
ข้ำวต้มตับไก่ใส่ตำลึง
มะละกอสุก หรือมะม่วงสุก 2-3 ช้อนกินข้ำว
ข้ำวต้มตับไก่ใส่ตำลึง
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เมื่อลูกอำยุ 9-12 เดือน
ควรได้รับอาหารทารกตามวัยเพิ่มจากนมแม่ เป็นพลังงานจากอาหาร 451-6545 กิโลแคลอรี โปรตีน
3.5-6.2 กรัมต่อวัน ดังนั้นอาหารที่ควรได้รับใน 1 วัน ได้แก่ อาหาร 3 มื้อ
มื้อ
เช้า
กลางวัน
บ่าย
เย็น

รำยกำรอำหำร
ข้าวตุ๋น + ต้มจืดปลาใส่ตาลึงและฟักทอง
ข้าวตุ๋น + ต้มจืดปลาช่อนใส่ตาลึงและฟักทอง
กล้วยน้าว้าสุกครึ่งผล
ข้าวตุ๋น + ไข่คั่วตาลึง

มื้อ
เช้า
กลางวัน
บ่าย
เย็น

รำยกำรอำหำร
ข้าวตุ๋น + แกงจืดผักกาดขาวเต้าหู้หมูสับ
ข้าวผัดสามสี
มะละกอสุก 2-3 ช้อนกินข้าว
ข้าวตุ๋น + แกงจืดผักกาดขาวเต้าหู้หมูสับ

หรือ

แบบทดสอบหลังเรียน

ชื่อเรื่อง ความหมายของการอนุบาลและดูแลเด็ก
พัฒนาการเด็กตามช่วงอายุวัยแรกเกิด ถึง 12 เดือน
คำสั่ง

จงเลือกอธิบายหัวข้อดังต่อไปนี้ให้ประโยคข้อความสมบูรณ์ที่สุด ลงในกระดาษคาตอบ
1.การอนุบาล คือ
2.วัยแรกเกิด หมายถึง
3.พัฒนาการของเด็กเริ่มขึ้นเมื่อใด
4.เมื่อเด็กทารกคลอดใหม่จะมีความสูงกี่เซนติเมตร
5.จากคาถามข้อที่ 4 เมื่อมีอายุครบ 3 เดือน ทารกจะมีความสูงเท่าใด
6.เด็กทารกวัย 4 เดือน ทักษะด้านการเลื่อนไหวอย่างไร
7.ข้าวบดกับเนื้อสัตว์ ควรให้เด็กทารกวัยใดรับประทาน
8.เด็กวัยใดที่สามารถพูดได้ 2 คา เช่น “พ่อ พ่อ “ “แม่ แม่ “
9.เด็กวัยใดที่ชีพจรเต้น 100-140 ครั้งต่อนาที
10.เมื่ออายุครบกี่เดือนควรให้อาหารเสริมได้
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หน่วยที่ 2
พัฒนำกำรเบื้องต้นของเด็ก
วิชำ การอนุบาลเด็ก
หน่วยที่ 2 พัฒนาการเบื้องต้นของเด็ก
ตอนที่
1.1 การดูแลเด็กตามพัฒนาการและความต้องการตามวัยต่างๆ
1.2 ประเภทของพัฒนาการของมนุษย์
1.3 ขั้นแห่งการพัฒนาการของมนุษย์
1.4 จุดเริ่มต้นของชีวิต
1.5 พัฒนาการของเด็กก่อนคลอด
1.6 การเกิดเป็นชายหรือหญิง
1.7 ลักษณะของพัฒนาการ
1.8 วุฒิภาวะและการเรียนรู้
แนวคิด
1. พัฒนาการ (Development) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านโครงร่าง (Structure)
และแบบแผน (Pattern) ของร่างกายทุกส่วนอย่างมีขั้นตอนและเป็นระเบียบแบบแผน นับแต่เริ่มปฏิสนธิ
จนกระทั่งเสียชีวิต ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิง คุณภาพ (Quality) เพื่อให้บุคคลนั้นพร้อมจะแสดง
ความสามารถในการกระทากิจกรรมใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับวัย
2. การที่พัฒนาการของคนจะสมบูรณ์ได้นั้น จาเป็นต้องอาศัยปัจจัย ที่สาคัญที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของ
บุคคล 3 ประการ
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมายของการอนุบาลและดูแลเด็กได้
2. อธิบายพัฒนาการของเด็กตามช่วงอายุ
3. เปรียบเทียบพัฒนาการเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 12 ปีได้
กิจกรรมกำรเรียน
1. ทาแบบประเมินตนเองก่อนเรียน
2. ศึกษาเอกสารการสอนหน่วยที่ 2
3. ทากิจกรรมต่างๆ ตามที่เสนอแนะไว้ในเอกสาร
4. ทาแบบประเมินตนเองหลังเรียน
สื่อกำรสอน
1. เอกสารการสอน
แบบประเมิน
1.แบบประเมินตนเองก่อนและหลังเรียน
2.ประเมินผลจากการสอบประจาภาค
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ตอนที่ 2.1
กำรดูแลเด็กตำมพัฒนำกำรต่ำงๆ
จิตวิทยาเป็ นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ทาให้เรารู้ถึงพฤติกรรมทั้งหลายนั้นมี
สาเหตุและรู้จักค้นหาสาเหตุของพฤติกรรมได้ดีขึ้น
พัฒนาการหมายถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในทางที่พึงปรารถนาทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ร่างกายอารมณ์ทางสังคมและทางสติปัญญาซึ่งจะเกิดติดต่อกันไปเรื่อยๆ จากระยะหนึ่งไปสู่อีกระยะหนึ่ง
2.1.1 ประเภทของพัฒนำกำรของมนุษย์
1.พัฒนาการด้านร่างกายหมายถึงความเจริญเติบโตและความเจริญงอกงามที่เกี่ยวกับโครงสร้าง
ทางร่างกาย
2.พัฒนาด้านอารมณ์หมายถึงความเจริญงอกงามของอารมณ์หรือความรู้สึกต่างๆความสามารถ
ในการควบคุมอารมณ์หรือความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการเกิดอารมณ์
3.พัฒนาการด้านสังคมหมายถึงความเจริญงอกงามที่เกี่ยวกับความสามารถในการปรับตัวให้เข้า
กับบุคคลอื่น
4.พัฒนาการด้านสติปัญญาหมายถึงความเจริญงอกงามที่เกี่ยวกับความสามารถเข้าใจในสิ่งที่เป็น
รูปธรรมนามธรรมและความเจริญงอกงามที่เกี่ยวกับการคิด
ดังนั้นจิตวิทยาการเลี้ยงอบรมเด็กจึงต้องศึกษาเกี่ยวกับความเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก
ซึ่ง เป็ น เรื่ องที่ ส าคัญ มากผู้ ที่ เ ป็ น พ่อ แม่ค รู ห รื อผู้ ที่มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ องกั บเด็ก ทั่ ว ๆไปจ าเป็น อย่า งยิ่ ง ที่จ ะต้ อ งรู้ จั ก
ธรรมชาติของเด็กเป็นพื้น ฐานเพราะบุคคลต่างๆเหล่านี้มีหน้าที่ที่จะต้องอบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูเด็กถ้าหากว่าไม่
ทราบถึงเรื่องความเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กเสียแล้วก็ยากที่จะให้การศึกษาอบรมแก่เด็กได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมจริงอยู่แม้ว่าหลักสาคัญของพัฒนาการของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันก็ต ามแต่ส่วนใหญ่มีลักษณะ
เป็นไปตามแนวเดียวกันทั้งสิ้น
2.1.2 ขั้นแห่งพัฒนำกำรของมนุษย์ (Stage of Human Development)
โดยทั่วไปแล้วนักจิตวิทยามักแบ่งขั้นแห่งพัฒนาการของมนุษย์ออกตามระดับอายุและวุฒิภาวะดังต่อไปนี้
1.ระยะก่อนเกิด (Prenatal period) คือระยะตั้งแต่ชีวิตเริ่มปฏิสนธิจนถึงคลอดรวมเวลาประมาณ 280
วันซึ่งในระยะนี้มีการเปลี่ยนแปลงเป็น3ระยะคือ
ก. ระยะก่อนเกิด (Prenatal period) คือตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงปลายสัปดาห์ที่ 2
ข. ระยะที่เป็นตัวอ่อน (Embryo) มีระยะเวลาตั้งแต่หลังสัปดาห์ที่ 2 ถึงปลายสัปดาห์ที่ 10
ค. ระยะที่เป็นตัวเด็ก (Fetus) มีระยะเวลาตั้งแต่หลังสัปดาห์ที่ 10 ไปจนถึงคลอด
2.วัยทารกเริ่มตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ 2 ปี
3.วัยเด็กเริ่มตั้งแต่อายุ 2-12 ปีแบ่งเป็น
ก. วัยเด็กตอนต้น (Early Childhood) ตั้งแต่อายุ 2-5 ปี
ข. วัยเด็กตอนกลาง (Middle Childhood) ตั้งแต่อายุ 6-9 ปี
ค. วัยเด็กตอนปลาย (Late childhood) ตั้งแต่อายุ 10-12 ปี
4.วัยย่างเข้าสู่วัยรุ่น (Puberty) หญิงเฉลี่ยอายุ 12 ปี ชายเฉลี่ยอายุ 14 ปี
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5.วัยรุ่น (Adolescence) แบ่งเป็น
ก. วัยรุ่นตอนต้น (Early Childhood) ตั้งแต่อายุ 13-15 ปี
ข. วัยรุ่นตอนกลาง (Middle Childhood) ตั้งแต่อายุ 15-18 ปี
ค. วัยรุ่นตอนปลาย (Late childhood) ตั้งแต่อายุ 18-21 ปี
6.วัยผู้ใหญ่ (adulthood) ตั้งแต่อายุ 21-40 ปี
7.วัยกลางคน (Middle age) ตั้งแต่อายุ 40-60 ปี
8.วัยชรา (Old age) ตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป
การเจริญเติบโตของเด็กได้แบ่งตามช่วงวัยดังนี้
1. วัยทารก
คือ แรกเกิด – 2 ขวบ
2. วัยเด็กตอนต้นซึ่งได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วงวัย คือ
วัยเด็กเล็ก
คือ วัย 2-4 ขวบ
วัยอนุบาล
คือ วัย 4-6 ขวบ
3. วัยเด็กตอนกลาง
คือ วัย 6-10 ขวบ
4. วัยเด็กตอนปลาย
คือ วัย 10-12 ขวบ
5. เด็กวัยรุ่น
คือ วัย 13-21 ปี
2.1.3. จุดเริ่มต้นของชีวิต (The Beginning of Life)
การสืบพันธ์เป็นธรรมชาติของสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์หรือมนุษย์เพื่อเป็นการดารงชาติพันธ์ของตน
ไว้ซึ่งในสังคมของมนุษย์เรานั้นย่อมเกิดจากความรักใคร่กันยินยอมพร้ อมใจกันและเข้าใจซึ่งกันและกันของผู้ชาย
และผู้หญิงเพื่อจะอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวซึ่งจะมีบุตรธิดาเกิดมาในภายหลังเพื่อดารงวงศ์ตระกูลของตนต่อไป
ชีวิตแต่ละชีวิตเริ่มต้นมาจาการผสมผสานระหว่างเซลล์สืบพันธ์ 2 เซลล์เซลล์หนึ่งนั้นเป็นของฝ่ายชายที่มี
ชื่อเรียกว่าสเปอร์ม (Sperm) หรือตัวอสุจิมีขนาดเล็กมากจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นและอีกเซลล์หนึ่งเป็นของฝ่าย
หญิงคือไข่ (Ovum) มีขนาดเล็กมากเช่นเดียวกัน
เมื่อเซลล์สืบพันธ์ทั้ง2นี้รวมตัวกันเป็นเซลล์เดียวกันในครรภ์ของฝ่ายหญิงชีวิติใหม่ก็จะเริ่มขึ้นซึ่งเราเรียกว่า
เกิดปฏิสนธิ (Fertiliztion) จุดที่ไข่กับสเปอร์มผสมกันเรียกว่า Conecption ส่วนเซลล์ที่รวมกันตัวกันนั้นเรา
เรียกว่าZygote
2.1.4. พัฒนำกำรของเด็กก่อนคลอด (Prenatal Period)
หลังจากการปฏิสนธิประมาณ1วันZygote จะเริ่มแบ่งตัวออกจากหนึ่งเซลล์เป็น 2-4-8 และเรื่อยๆไปและ
เดินทางจาก. Follopian tube มายังมดลูกการเดินทางใช้เวลาประมาณ 9 วัน เมื่อถึงมดลูก Zygote จะเป็นลูก
บอลกลางกลวงมีขนาดประมาณ 1/50 นิ้วและการเจริญเติบโตของทารกเริ่มต้นขึ้นบ้างแล้วโดยเซลล์จะเริ่มพัฒนา
ไปยังทิศทางหนึ่งคล้ายมือพร้อมที่จะฝังตัวลงยังที่มดลูก
ระยะ2สัปดาห์แรกเราเรียกZygote ว่าOvum เป็นระยะที่เซลล์มีการแบ่งตัวไปในลักษณะเดียวกันหมด
และแบ่งทุกทิศทางไม่ได้มีการแบ่งเฉพาะที่ใดที่หนึ่ง
ถัดจากระยะOvum ก็มาถึงระยะEmbryo ระยะนี้จะกินเวลา6สัปดาห์และสิ้นสุดเมื่ออายุได้2เดือนระยะนี้
เซลล์เริ่มแบ่งแยก (differentiate) และแจกแจงหน้าที่ไปตามตาแหน่งที่เซลล์นั้นอยู่และการเปลี่ยนแปลงของสาร
ชีวเคมีในตัวเซลล์เองทาให้เซลล์พร้อมที่จะรับหน้าที่เจริญเติบโตออกไปเป็นอวัยวะต่างๆทั่วตัวเราการแบ่งแยกนี้
เนื้อเยื่อออกเป็น 3 ชั้น คือ

18

1.ชั้นในสุด (Endoderm) ชั้นนี้จะเจริญเติบโตต่อไปเป็นอวัยวะย่อยอาหารคือกระเพาะลาไส้ปอดหัวใจ
ฯลฯ
2.ชั้นกลาง (Mesoderm) ชั้นนี้จะเจริญเป็นกล้ามเนื้อกระดูกเลือดเส้นเลือด
3.ชั้นนอกสุด (Ectoderm) ชั้นนี้จะเจริญเป็นผิวหนังอวัยวะรับสัมผัส (sense organ) และระบบประสาท
หลังจากระยะ Embryo คือ 2 เดือนหลังจากปฏิสนธิเซลล์และอวัยวะจะมีการเจริญ เติบโตพอสมควรและรูปร่าง
พอที่จะมองเห็นอย่างหยาบๆว่าเป็นมนุษย์
เมื่อทารกย่างเข้าสู่เดือนที3่ ถึงคลอดเราเรียกระยะนี้ว่า Fetus ทารกในครรภ์จะเจริญขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่ง
เป็นเวลาประมาณ 9 เดือนหรือ 40 สัปดาห์หรือ 280 วันจึงจะคลอดออกจากครรภ์มารดามาสู่โลกภายนอกระยะ
Embryo นี้มีความสาคัญมากต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกจึงเรียกระยะนี้ว่าเป็นระยะวิกฤติ
(Critical period) ในระยะนี้ถ้ามารดาของเด็กเกิดเป็นโรคขึ้นในขณะที่ทารกยังอยู่ในครรภ์จะมีผลต่อทารกอย่าง
มากและก่อให้เกิดอันตรายแก่มารดาหรือสร้างความพิกลพิการในรูปต่างๆให้ แก่ทารกทาให้การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการต้องหยุดชะงักหรือไม่สมบูรณ์เมื่อเด็กคลอดออกมาอาจเสียชีวิตหรือเด็กปัญญาอ่อนหรือร่างกายไม่
สมประกอบดังนั้นมารดาจะต้องระมัดระวังไม่ให้ป่วยไข้ด้วยโรคต่างๆเพราะจะกระทบกระเทือนถึงทารกในครรภ์
ด้วยเช่นถ้ามารดาเป็นโรคหัดเยอรมันจาทาให้ทารกเป็นโรคหัวใจพิการหรือมีอาการหูหนวกได้
วงการแพทย์ ไ ด้ พ บว่ า มารดาที่ รั บ ประทานยาระงั บ ประสาทส าหรั บ ผู้ ที่ ตั้ ง ครรภ์ ชื่ อ ยาทาลิ โ ดไมด์
(Thalidomide) ได้ทาให้ทารกไม่มีแขนและขาจานวนมากยาอี่นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ก็
คือSex Hormone บางชนิดเช่น Thyriod pill แม้แต่ยาแก้ปวดฟันยาระงับปวดถ้ากินมากก็เป็นอันตรายเพราะยา
เหล่านี้จะไปทาลายหรือระงับการเจริญเติบโตของอวัยวะและระบบต่างๆของเด็กทารกทาให้เกิดความพิการขึ้น
นอกจากนี้ ส ตรี ที่ มี ค รรภ์ ค วรงดเว้ น การสู บ บุ ห รี่ เ พราะจะท าให้ ก ารเต้ น ของหั ว ใจของเด็ ก สู ง กว่ า ปกติ ถึ ง 25
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ห รื อ ท าให้ เ จ็ บ ครรภ์ แ ละคลอดก่ อ นก าหนดได้ จึ ง ควรงดเด็ ด ขาดในท านองเดี ย วกั น เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี
แอลกอฮอล์เจือปนต้องงดด้วยเช่นกันเพราะจะเป็นอันตรายต่อไตของมารดา
2.1.5. กำรเกิดเป็นชำยหรือหญิง (Sex Determination)
เซลล์ในร่างกายของมนุษย์แต่ละเซลล์ประกอบด้วยโครโมโซม 45 โครโมโซมโดยจับกันเป็นคู่ๆ 23 คู่
โครโมโซมในร่างกายเรามี 2 พวกคือ
1.โครโมโซมธรรมดาเราเรียก Autosomes
2.โครโมโซมเพศเราเรียกSex Chromosome
ไข่และสเปอร์มต่างก็เป็นเซลล์ๆหนึ่งจึงมีโครโมโซมอย่างละ 23 คู่เป็นโครโมโซมธรรมดาเสีย 2 คู่อีก 1 คู่ในหญิงมี
รูปร่างเหมือนกันเราเรียก X X chromosome แต่ในชายมีรูปร่างเหมือนตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งไม่เหมือนเราเรียกว่า X
Y chromosome
ในขณะที่สเปอร์มและไข่ผสมกันนั้นต่างก็ลดจานวนโครโมโซมลงครึ่งหนึ่งคือประกอบด้วยโครโมโซมจาก
พ่อ 23 โครโมโซมจากแม่ 23 โครโมโซมโครโมโซมจะจับกันเป็นคู่ๆถ้าบังเอิญ X โครโมโซมของชายไปผสมกับไข่ที่มี
X โครโมโซมเด็กที่เกิดมาจะเป็นเพศหญิง
ถ้าY โครโมโซมของชายไปผสมกับไข่ที่มี X โครโมโซมเด็กที่เกิดมาจะเป็นเพศชายดังไดอะแกรมข้างล่าง
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2.1.5.1 เด็กฝำแฝด (Twins)
สาเหตุของการเกิดเด็กฝาแฝดนั้นยังไม่มีหลักฐานยืน ยันแน่ชัดว่าเป็นเพราะสาเหตุใดแน่แต่จาก
การสารวจค้นคว้าพบว่าแนวโน้มที่จะทาให้เกิดเด็กฝาแฝดนั้นเนื่องมาจากองค์ประกอบต่างๆดังต่อไปนี้
1.การล่าช้าในการแบ่งแยกเซลล์
2.การสืบทอดบางประการทางกรรมพันธุ์
3.การที่บิดามีอายุสูง
4.มักจะเกิดกับมารดาในระหว่างอายุ 30-38 ปี
เด็กฝำแฝดแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. แฝดเอกลักษณ์หรือแฝดเหมือน (Identical twins) บางทีเรียกว่าแฝดแท้เกิดจากไข่ฟอง
เดียวกันได้รับSperm ตัวเดียวเมื่อSperm ของชายผสมกับไข่ของหญิงแล้วมิอาจแบ่งเป็นส่วนย่อยได้จึงเกิดเป็น 2
ร่างในมดลูกของแม่และมักมีร่างติดกัน
ฝาแฝดชนิดนี้จะมีรูปร่างหน้าตาและเพศเหมือนกันมีกลุ่มเลือดเดียวกันมีสีผมตาสีเดียวกันมีรอย
พิมพ์นิ้วคล้ายกันและมีSkin transplantation คือนาเนื้อจากคนหนึ่งมาปะร่างอีกคนหนึ่งเนื้อใหม่จะประสานกับ
เนื้อเดิมเจริญต่อไปได้
2. แฝดพี่น้องหรือแฝดไม่เหมือน (Fraternal twin) เกิดจากไข่สุกพร้อมกันทีเดียว 2 ฟองหรือ
มากว่านั้นแล้วถูกผสมด้วย Sperm ฟองละตัวหลังจากนั้นมีการแบ่งตัวและรวมตัวกันเป็นตามธรรมชาติจึงเกิดคู่
แฝดหรือแฝดสามแฝดสี่ขึ้นไปมีลักษณะเป็นพี่น้องกันฝาแฝดชนิดนี้รูปร่างหน้าตาไม่จาเป็นต้องเหมือนกันอาจจะ
เป็นเพศเดียวกันหรือคนละเพศก็ได้
2.1.6 ลักษณะของพัฒนำกำร (Characteristis of Development)
ลักษณะของพัฒนาการที่เด่นๆที่บิดามารดาครูหรือผู้สนใจควรทราบได้แก่
1. พัฒนาการเป็นไปตามแบบฉบับของมันเองไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์จะมีแบบฉบับของการพัฒนาที่
เป็ น ของมัน เองโดยเฉพาะมนุ ษย์ห รื อสั ตว์ที่จั ดอยู่ในพวกเดียวกันจะมีแบบแผนของการพัฒ นาการคล้ ายๆกัน
ตัวอย่างเช่นเด็กทุกคนสามารถยืนก่อนที่จะเดินหรือสามารถคว่าได้ก่อนที่คลานการใช้กล้ามเนื้อก็เช่นเดียวกันเด็ก
สามารถที่จะใช้กล้ามเนื้อใหญ่ได้ก่อนที่จะใช้กล้ามเนื้อเล็กตัวอย่างเช่นเด็กสามารถเขียนรูป วงกลมได้ก่อนเขียนรูป
สี่เหลี่ยมเป็นต้น
2. พัฒนาการไม่ว่าด้านใดก็ตามจะเริ่มจากส่วนใหญ่ไปสู่ส่วนน้อยเช่นเด็กทารกจะเคลื่อนไหว
ทั้งตัวได้ก่อนส่วนอื่นๆของร่างกายเด็กสามารถใช้แขนเคลื่อนไหวไปมาได้ก่อนเคลื่อนไหวนิ้วมือ ทางสายตาเด็กเกิด
ใหม่จะมองเห็นวัตถุใหญ่ๆได้ก่อนวัตถุเล็กๆ เพราะว่าการเคลื่อนไหวสายตาของเด็กยังไม่ดีพอ
เมื่ออายุประมาณ 6 เดือนเด็กจะต้องใช้มือสองข้างหรือใช้ตัวเอื้อมช่วยหยิบสิ่งของแต่เมื่ออายุ
ประมาณ 1 ขวบเด็กจึงจะสามารถหยิบสิ่งของต่างๆด้วยมือเพียงข้างเดียวได้ ในการพูดก็เช่นเดียวกันเด็กจะพูดอือๆ
ออๆก่อนที่พูดเป็นคาๆ
สาหรับพฤติกรรมทางด้านอารมณ์เด็กจะแสดงอาการกลัวในเสียงต่างๆที่เกิดขึ้นแต่พอเด็กค่อยๆ
โตได้รับการเรียนรู้มากขึ้นเด็กจะเริ่มรู้ว่าสถานการณ์เช่นใดที่เด็กควรกลัวและไม่ควรกลัวเป็นต้น
3. พัฒนาการทั้งหลายเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องกันไปพัฒนาการทุกขั้นได้ ดาเนินมาก่อนแล้วก่อนที่จะ
มาถึงปัจจุบันและยังดาเนินต่อไปอีกฉะนั้นการที่จะเข้าใจการกระทาของเด็กจาเป็นที่จะต้องย้อนไปดูถึงการกระทา
ในอดี ต ของเด็ ก ด้ ว ยนั่ น คื อ พั ฒ นาการไม่ ไ ด้ เ ป็ น สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั น ที ทั น ใดแต่ มั น มี ม าเรื่ อ ยๆตั้ ง แต่ ก่ อ นเด็ ก เกิ ด
ตัวอย่างเช่นฟันของเด็กที่ เราเห็นว่ามันงอกออกมาเมื่ออายุประมาณ 6 เดือนนั้นที่จริงแล้วมันได้เริ่มพัฒนาการ

20

ตั้งแต่เด็กยังอยู่ในครรภ์การพูดของเด็กก็เช่นเดี่ยวกันไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้ทันทีทันใดแต่ได้มีการพัฒนาการมาทีละเล็ก
ละน้อยจากการร้องหรือการที่เด็กทาเสียงอือๆออๆ นั่นเอง
เนื่องจากพัฒนาการของเด็กเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องกันอยู่เสมอนี่เองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะหนึ่งจะ
มีอิทธิพลต่อพัฒนาการในระยะต่อไปด้วยเช่นการที่เด็กได้รับสารอาหารไม่เพียงพอในวัยเด็กจะทาให้ร่างกายและ
จิตใจของเด็กไม่เจริญเท่าที่ควรถึงแม้ว่าจะทดแทนในภายหลังก็ไม่ได้ผลเต็มที่ทางด้านอารมณ์ของเด็กก็เช่นเดียวกัน
ถ้าเด็กได้รับความตึงเครียดจากสิ่งแวดล้อมทางบ้านอยู่เสมอก็จะทาให้บุคลิกลักษณะเปลี่ยนแปลงไป
ฉะนั้นผู้เป็นบิดามารดาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กควรตระหนักว่าพัฒนาการระยะหนึ่งๆจะเป็น
รากฐานของพัฒนาการในระยะต่อไปการอบรมเลี้ยงดูจึงควรส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสได้พัฒนาการในแต่ละระยะ
อย่างเต็มที่
4. อัตราพัฒนาการของเด็กแต่ละคนจะแตกต่างกันเป็นที่ทราบกันแล้วว่าธรรมชาติได้สร้างเด็กแต่
ละคนให้มีลักษณะต่างๆกันเด็กบางคนเจริญเติบโตเร็วเด็กบางคนก็เจริญเติบโตช้าเด็กที่มีการเจริญเติบโตเร็วมาแต่
เล็ กๆจะยั งคงเจริ ญเติบโตเร็ ว อยู่ ตลอดไปในทุกๆด้านส่ วนเด็กที่มีการเจริญเติบโตช้าก็จะยังคงช้าอยู่ตลอดไป
เช่นเดียวกัน
เราจะพบว่าบิดามารดามักวิตกเป็นทุกข์ในเรื่องการเจริญเติบโตของบุตรตนมากเช่นวิตกว่าทาไม
บุตรของตนจึงพูดช้ากว่าบุตรคนอื่นๆทั้งๆที่มีอายุขนาดเดียวกันทาไมบุตรของตนจึงเดินช้าฟันขึ้นช้าฯลฯเป็นต้น
ดังนั้นลักษณะของพัฒนาการในเรื่องนี้จะทาให้บิดามารดาสบายขึ้นถ้าได้ทราบว่าเด็กแต่ละคนต่างกันเด็กแต่ละคน
มีการเจริญเติบโตของตนโดยเฉพาะการที่จะพูดได้เดินได้เร็วเหมือนๆกันจึงเป็นไปได้เด็กแต่ละคนจะเรียนอ่านพูด
เขียนหรือเจริญเติบโตทางร่างกายสมองอารมณ์และสังคมไปเป็นขั้นๆตามสภาพความพร้อมภายในตัวเด็กแต่ละคน
5. อัตราพัฒนาการส่วนต่างๆของร่างกายแตกต่างกันส่วนต่างๆของร่างกายไม่ได้เจริญในอัตรา
เดียวกันหมดส่วนต่างๆทั้งทางด้านสมองและร่างกายจะมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วบางส่วนเจริญเติบโตช้า
ตัวอย่างเช่นขนาดสมองจะเจริญถึงขีดสุดเมื่อเด็กอายุประมาณ 6-8 ขวบส่วนมือเท้าและจมูกจะเจริญถึงขีดสุดเมื่อ
อย่างเข้าสู่วัยรุ่นหัวใจดับและระบบการย่อยอาหารจะเจริญอย่างรวดเร็วในระหว่างวัยรุ่น
สาหรับทางด้านความคิดคานึงหรือความคิดสร้างสรรค์จะพัฒนาอย่างรวดเร็วในระหว่างวันเด็ก
และจะเจริญถึงขีดสุดเมื่ออย่างเข้าสู่วัยรุ่นหนุ่มสาว
ในด้านการใช้เหตุผลจะพัฒนาค่อนข้างช้าส่วนด้านความจาบุคคลทั่วๆไปจะจาสิ่งที่เป็นรูปธรรมได้
เร็วกว่าสิ่งที่เป็นนามธรรมและโดยทั่วไป สติปัญญาของคนโดยเฉลี่ยแล้วจะเจริญถึงขีดสูงสุดเมื่ออายุประมาณ
14-16 ปี
6. พัฒนาการของคุณลักษณะต่างๆมักจะสัมพันธ์กันพัฒนาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านไหนมักจะมี
ความสัมพันธ์กันเช่นเด็กคนไหนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดก็มักมีร่างกายสมบูรณ์ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สังคมได้อย่างดีด้วยส่วนเด็กที่มีสติปัญญาต่าก็จะมีพัฒนาการทางด้านร่างกายหรือสังคมด้อยไปด้วยยกเว้นแต่ใน
กรณีที่เด็กมีการชดเชยเช่นเด็กที่มีสุขภาพไม่ดีไม่สามารถเล่นกีฬาได้เหมือนเพื่อนๆก็หันมาเอาใจใส่ในด้านการเรียน
จนเรียนหนังสือได้เก่งเหมือนกันแต่มักจะมีอยู่น้อยราย
7. พัฒนาการของเด็กอาจทานายได้เนื่องจากอัตราการพัฒนาการของเด็กคงที่พอสมควรเราจึง
สามารถทานายพฤติกรรมของเด็กได้ว่าจะมีพฤติกรรมของเด็กได้ว่าจะมีพฤติกรรมชนิดใดเกิดขึ้นเมื่อใด
8. พฤติกรรมบางชนิดที่ผู้ใหญ่ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เป็นปัญหาแต่ที่จริงแล้วจัดเป็นพฤติกรรมที่
ปกติของเด็กซึ่งเป็นไปตามลักษณะของพัฒนาการนั่ นเองในระดับอายุหนึ่งๆเด็กอาจมีพฤติกรรมที่ผู้ใหญ่ไม่พอใจ
เกิดขึ้นซึ่งที่แท้แล้วเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามปกติของเด็กนั่นเองเช่นเด็กอายุประมาณ 3 ขวบครึ่งจะมีพฤติกรรม
ที่ ไ ม่ ส มดุ ล ต่ า งๆเช่ น ความกลั ว ตกมาจากที่ สู ง ชอบกั ด เล็ บ มี อ ารมณ์ ไ ม่ มั่ น คงต้ อ งการให้ ผู้ ใ หญ่ ส นใจอารมณ์
กระทบกระเทือนง่ายและรุนแรงเมื่อเด็กอายุมากขึ้นพฤติกรรมเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนไปเข้าสู่สมดุลฉะนั้นบิดามารดาจึง
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ไม่ควรวิตกกังวลแต่อย่างไรเพราะว่าพฤติกรรมเหล่านี้นั้นจะเกิดขึ้นเพียงระยะหนึ่งเท่านั้นและก็หายไปเมื่อเด็กผ่าน
พ้นวัยนั้นๆ
2.1.7. วุฒิภำวะและกำรเรียนรู้
องค์ประกอบที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำนี้ได้แก่
1. วุฒิภำวะ (Maturation) เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติมีกาหนดเวลาเป็นของตนเองเป็นการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพมีขั้นลาดับอัตราแบบแผนเป็นการพร้อมที่
จะทาได้เองตามธรรมชาติไม่ต้องมีการสอบและเราสามารถพยากรณ์ได้ถูกต้อง
วุฒิภาวะของมนุษย์แต่ละบุคคลจะเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นขั้นๆลาดับวัยของธรรมชาติเริ่มตั้งแต่
เด็กจะมีลักษณะอย่างหนึ่งๆออกมาให้เห็นเมื่อเด็กย่างเข้าสู่วัยรุ่นในเด็กชายเราจะเห็นว่าเสียงแตกเริ่มมีขนมีหนวด
มีเคราตามหน้าหรือแขนขาฯลฯขึ้นมาอย่างฉับพลันแต่ที่จริงแล้วเด็กต้องผ่านกระบวนการเจริญเติบโตมาไม่รู้กี่
ระยะทัศนคติที่มีต่อเพศตรงกันข้ามก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงซึ่งแต่เดิมเมื่ออายุประมาณ6-7ขวบเด็กชายและเด็กหญิง
เข้ากันไม่ค่อยได้พอย่างเข้าสู่วัยรุ่นก็จะเริ่มมีความสนใจต่อกันหรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเด็กเมื่อถึงระยะหนึ่งก็จะ
คลานได้และเมื่อกล้ามเนื้อหรือโครงกระดูกเจริญแข็งแรงพอก็พร้อมจะอ่านหนังสือได้
ดังนั้นเราอาจจะสรุปได้ว่าวุฒิภาวะหมายถึงการบรรลุถึงขั้นถึงความเจริญเติบโตเต็มที่ในระยะใด
ระยะหนึ่งและพร้อมที่จะประกอบกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งได้ พอเหมาะสมกับวัยเช่นการที่เด็กสามารถเดินได้ใน
เวลาที่ควรจะเดินได้เราเรียกว่าเด็กมีวุฒิภาวะพร้อมที่จะเดินเป็นต้น
2. กำรเรียนรู้ (Learning) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ต้องมีการเรียนการสอบมีแบบ
แผนมีประสบการณ์ การเรียนรู้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่ เด็กได้กระทาการเรียนของเด็กต้องการการฝึกหัด
การทดลองเพื่อเปลี่ยนแปลงในด้านกิจกรรมซึ่งมีผลทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงร่างทางร่างกายและพฤติกรรม
ของเด็กอีกด้วยการเรียนทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างเดียวกันการเรียนบางอย่างถ้าเราได้ฝึกหัดบ่อยๆพฤติกรรมของเรา
อาจสมบูรณ์ได้เช่นการเล่าสกีน้าการชกมวยแต่การเรียนบางอย่างเช่นการพูดภาษาต่างประเทศเราอาจจะฝึกหัดสัก
เพียงใดก็ไม่อาจพูดได้อย่างสมบูรณ์การเรียนรู้จะสมบูรณ์หรือไม่มีผลมาจากการฝึกหัดการฝึกฝนและต้องมีความมุ่ง
หมายของการเรียนนั้นๆรวมอยู่ด้วยจึงจะทาให้การเรียนของเราดีหรือไม่ดีอย่างไรก็ตามการฝึกฝนจะได้ผลดีเพียงไร
นั้นขึ้นอยู่กับความพร้อม (Readiness) ของแต่ละบุคคลความพร้อมเป็นสิ่งสาคัญมากในการฝึกเมื่อร่างกายมีการ
เจริญเติบโตเต็มที่ก็ทาให้เกิดความพร้อมที่จะรับการฝึกหัดหรือฝึกฝนและเมื่อติดตามด้วยการเรียนรู้เด็กจะได้เร็วคือ
สิ้นเปลืองเวลาในการฝึกน้อยที่สุดการฝึกหัดจึงมักได้รับผลดีที่สุดตามไดอะแกรมข้างล่าง
เมื่อเด็กพร้อมที่จะฝึกแล้วแต่ยังปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่ตามด้วยการเรียนรู้เลยจะเป็นอย่างไร
บ้างความพร้อมที่จะฝึกฝนการเรียนรู้ก็จะเสื่อมไปบ้างหรืออย่างไรมีการทดลองมากมายที่แสดงให้เห็นความสาคัญ
ว่าเมื่อมีวุฒิภาวะแล้วไม่ได้มีการตามด้วยการเรียนรู้ทักษะในเรื่องนั้นจะได้ผลไม่ดีเท่าที่ควรแต่ผลจะเป็นอย่างไรก็
แล้วแต่เวลาที่ถูกหน่วงไว้ถ้ามีวุฒิภาวะแล้วไม่ตามด้วยการเรียนรู้เป็นระยะเวลานานโดยปล่อยทิ้งไว้นานมากจึงมามี
การเรียนรู้ผลก็มักไม่ค่อยดีหรืออาจจะไม่ได้ผลเลยแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าระยะเวลาไม่นานมากเกินไปการเรียนรู้
ซึ่งมาฝึกภายหลังก็อาจจะได้ผลดีพอสมควรมีการทดลองจากการตามประวัติชี้ให้เห็นความสาคัญในเรื่องนี้เช่นใน
เรื่องการพัฒนาสังคมผู้ที่มีบุคลิกภาพประเภทชอบแยกตัวเองออกไปอยู่ตามลาพังประเภทหนึ่งพบว่าเมื่ อเด็กขาด
การสังสรรค์กับคนในวัยเดียวกันเนื่องจากสาเหตุใดก็ตามเมื่อเจริญเติบโตขึ้นคนพวกนี้มักขาดการเรียนรู้ที่จะอยู่
ร่วมกับคนอื่นๆในวัยเดียวกันและไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์กับคนในวัยเดียวกันได้ในที่สุด
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ตอนที่ 2.2
ควำมต้องกำรตำมวัยต่ำงๆ
ลักษณะกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรในเด็กวัยต่ำงๆ
ตามปกติเรามักจะจัดลาดับพัฒนาการของมนุษย์ตามวัยตั้งแต่ระยะหลังเกิดช่วงชีวิตของมนุษย์อาจแบ่งได้
เป็น 5 ระยะใหญ่คือวัยทารกวัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่และวัยชราโดยถือว่าแต่ละวัยเหล่านี้มีลักษณะพัฒนาการเฉพาะ
วัยแตกต่างจากวัยอื่นๆ
2.2.1.วัยทำรก (INFANCY) ตั้งแต่แรกเกิด - 2 ปี
เริ่ ม ตั้ ง แต่ แ รกเกิ ด จนถึ ง ขวบปี ที่ 2 ซึ่ งวั ย นี้ จ ะมี ก ารเจริ ญ เติ บ โตและเรี ย นรู้อ ย่ า งรวดเร็ว ไม่ เ พี ย งแต่
โครงสร้างร่างกายเท่านั้นที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วบุคลิกลักษณะยังปรากฏให้เห็นได้ชัดเจนมีรูปร่างหน้าตาเป็น
ของตัวเองมีความต้องการเฉพาะตัวเมื่อใกล้พ้นวัยทารกเราอาจทานายได้คล่าวๆว่าเด็กผู้นี้มีสติปัญญาอยู่ในด้านใด
มีคุณลักษณะพิเศษหรือข้อบกพร่องใดบ้างและมีบุคลิกภาพแบบใดดังนั้นการเจริญเติบโตและพฤติกรรมของเด็กวัย
นี้เป็นที่น่าพินิจพิเคราะห์เพราะพัฒนาการด้านต่างๆของวัยทารกเป็นรากฐานของการพัฒนาการในวัยต่างๆต่อไป
เด็กวัยนี้จะพัฒนาการอย่างรวดเร็วทางด้านร่างกายในปีแรกพัฒนาการทางร่างกายจะเพิ่มเป็นสองเท่าจาก
เมื่อแรกเกิดและในปีที่ 2 จะเพิ่มเพียง 30 เปอร์เซ็นต์ในระยะนี้เด็กทุกคนจะเจริญเติบโตขึ้นตามลาดับและตามแบบ
แผนของการพัฒนาจะแตกต่างกันก็เฉพาะอัตราความเร็วเท่านั้น
พัฒนาการของเด็กวัยแรกเกิด - 1 ปี
2.2.2.เด็กวัยแรกเกิด - 1 ปี
มีเรียนรู้จากการมองเห็นการได้ยินและการสัมผัสสนใจวัตถุที่ยื่นเข้ามาใกล้วัตถุที่เคลื่อนไหววัตถุสีสดใสมี
การเคลื่อนไหวร่างกายในท่าต่างๆเรียนรู้ในการทรงตัวท่านั่งท่ายืนพัฒนาการเด็กวัยนี้ในแต่ละด้านเป็นดังนี้
พัฒนาการของเด็กวัย 1 - 2 ปีเด็กวัย 1 - 2 ปีจะเป็นวัยที่มีความต้องการเป็นตัวของตัวเองชอบเล่นเชิง
สารวจและชอบการเลียนแบบพัฒนาการเด็กในวัยนี้ในแต่ละด้านเป็นดังนี้
-พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวเดินได้เองเดินขึ้น / ลงบันไดพักเท้าแต่ละขั้นมือจับราวบันได
-พัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาสามารถขีดเขียนเส้นที่ไม่มีความหมายเป็นระเบียบ
ลงบนกระดาษได้ใช้นิ้วมือได้คล่องขึ้นจับคู่วัตถุที่เหมือนกันต่อก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์เป็นหอสูงได้และวางรูปใน
ช่องกระดานรูปแบบได้
- พัฒนาการด้านความเข้าใจภาษา
เลือกวัตถุและรูปภาพที่คุ้นเคยได้ตามสั่งชี้อวัยวะของร่างกายได้ 7 ส่วนทาตามคาสั่งง่ายๆได้ 3 อย่างมี
ความตั้งใจฟังนิทานเรื่องสั้นจนจบ
-พัฒนาการด้านการใช้ภาษาเลียนแบบการพูดและพูดเป็นคาๆให้ผู้ใหญ่เข้าใจได้
-พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคมดื่มน้ารับประทานอาหารได้เองโดยไม่หกถอดกางเกงเอว
ยางยืดได้เริ่มถ่ายอุจจาระเป็นเวลาเริ่มกลั้นปัสสาวะได้ในช่วงเวลากลางวันสามารถเข้าไปเล่นกับเด็กคนอื่นแบบต่าง
คนต่างเล่นและปกป้องสิ่งของเมื่อถูกแย่ง
- พัฒนาการด้านการแสดงออกทางอารมณ์
เมื่อโกรธจะแสดงออกทางร่างกายอย่างรุนแรงพึงพอใจเมื่อได้รับคาตอบจากเรื่องที่อยากรู้กลัวสิ่งที่เกิดจาก
จินตนาการรักและเรียนรู้ที่จะสร้างความผูกพันกับคนใกล้ชิด
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2.2.3.วัยเด็กต้อนต้น
วัยเด็กตอนต้น (EARLY CHILDHOOD) เริ่มต้นตั้งแต่อายุประมาณ 2-6 ขวบซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 2
ระยะคือ
อายุ 2-4 ปี เรียกว่าวัยเด็กเล็กหรือวัยก่อนเข้าเรียนPRESCHOOL CHILDRON
อายุ 4-6 ปี เรียกว่าวัยอนุบาลKinder garten หรือปฐมวัย
วัยเด็กตอนต้น เป็นวัยเด็กก่อนเข้าเรียนเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นเรียนรู้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวชอบ
เลียนแบบและเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจะสังเกตได้จากคาพูดของเด็กมักจะมีคาว่า”ของฉัน”อยู่เสมอชอบพูดคุยคน
เดียวต้องการเป็นอิสระและชอบช่วยตนเองแม้ว่าจะทาได้ไม่ดีนัก
กำรพัฒนำกำรของร่ำงกำย เป็นไปค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับระยะวัยทารกเด็กในวัยนี้จะมีการ
พัฒนาการเคลื่อนไหวของอวัยวะมากกว่าพัฒนาการในด้านขนาดของความเจริญเติบโตทางร่างกายเด็กจะเ ริ่ม
ฝึกฝนพื้นฐานต่างๆเช่นฝึกทักษะการเล่นการนั่งการเดินการปีนป่ายการทรงตัวการขว้างปาเป็นต้น
กำรพัฒนำกำรทำงอำรมณ์ จิตใจ เนื่องจากเป็น วัยที่ ต้องการเรีย นรู้สิ่ งใหม่อยู่ เสมอเมื่ อพบ
ประสบการณ์ใหม่ๆจะทาให้เด็กมีความรู้สึกวิตกกังวลรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยเด็กวัยก่อนเข้าเรียนมักจะเป็นคนเจ้า
อารมณ์หงุดหงิดโกรธและโมโหง่ายโดยปราศจากเหตุผลดื้อรั้นกับพ่อแม่อยู่เสมอเมื่อเด็กได้เรียนรู้หรือคบหาสมาคม
กับเพื่อนๆอารมณ์ดังกล่าวจะค่อยๆหายไปแต่ทั้งนี้การพัฒนาการทางอารมณ์ของเด็กจะมั่นคงเพียงใดขึ้นอยู่กับการ
อบรมเลี้ยงดูรวมทั้งการได้รับการเอาใจใส่ของพ่อแม่ด้วย
กำรพัฒนำกำรทำงสังคม เริ่มรู้จักปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆให้ความร่ว มมือยอมรับฟังเริ่มมีการ
แสดงออกของความเป็นผู้นาจะเริ่มแยกเพศโดยแบ่งการเล่นเพศชายเล่นกับเพศชายเด็กหญิงก็จะเข้ากลุ่มของ
เด็กหญิงเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างอิสระและครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเด็กจะเติบโตด้วยความรู้สึกที่กล้า
มีความเชื่อมั่นในตนเอง
กำรพัฒนำกำรทำงสติ ปัญญำจะเป็นไป อย่างดีตามวุฒิภ าวะและพัฒนาการเด็กจะรวบรวม
ประสบการณ์ที่ได้จากาการเรียนรู้ต่างๆมาเป็นความคิดรวบยอดเด็กในวัยนี้เริ่มจะรู้ในเรื่องของสีและขนาด
กำรพัฒนำกำรทำงภำษำ เมื่อเลยวัยทารกเด็กจะเริ่มใช้ภาษาโดยการพูดแต่ยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์
ดีเท่าผู้ใหญ่จะใช้ภาษาและสานวนได้ดีขึ้นในช่วงระยะเด็กตอนต้นเมื่อสิ้นสุดระยะนี้ไม่ว่าเด็กช่วงใดจะสามารถพูด
ภาษาแม่ของตนได้ดีเท่าผู้ใหญ่วัย 6 ขวบเป็นระยะสุดท้ายของพัฒนาการภาษาพูดนอกจากภาษาพูดแล้วเด็กบาง
คนเริ่มพัฒนาภาษาเขียนและเริ่มรู้จักอ่านหนังสือการพัฒนาทางภาษามีประสิทธิภาพนี้เป็นเหตุการณ์ที่สาคัญ
สาหรับชีวิตของเด็กเพราะเป็นเครื่องมือสาหรับการเรียนรู้วิชาต่างๆเมื่อเข้าโรงเรียนเป็นเครื่องมือในการติดต่อ
สมาคมเกี่ยวข้องกับผู้อื่นเป็นสื่อความรู้สึกนึกคิดระหว่างตนเองกับบุคคลอื่นช่วยทาให้เข้าใจสังคมชีวิตและบุคคลดี
ขึ้นกว่าวัยทารกเด็กในวัยนี้ชอบพูดถึงตนเองและพูดกับตัวเอง (ในบางครั้ง) ชอบพูดถึงกิจวัตรประจาวันของตน
กิจกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตนหรือผู้ที่ตนรู้จัก
ควำมผิดปกติในด้ำนพัฒนำกำรภำษำพูด อาจเกิดจากหลายสาเหตุเช่นอาการผิดปกติของระบบ
สมองและประสาทที่บังคับควบคุมอวัยวะที่เกี่ยวกับการพูดอาการหูหนวกทาให้ไม่สามารถได้ยินเสียงที่ผู้อื่นพูดเมื่อ
ไม่ได้ยินเสียงก็ไม่สามารถเลียนแบบการพูดได้เด็กบางคนอาจพูดติดอ่างการติดอ่างเกิดขึ้นได้จากสาเหตุ หลาย
ประการเช่นเติบโตช้าผิดปกติสมองช้ามีอารมณ์ประเภทต่างๆรุนแรงเกินสมควรเช่นตื่นเต้นหวาดกลัววิตกกังวล
เศร้ าโศกเสี ย ใจระวัง ตัว เองมากเกิน ไปหรื อ อาจจะถู กล้ อ เลี ยนทาให้ สู ญเสี ย ความมั่ นใจประหม่า ไม่ แน่ ใจเกิ ด
ความเครียดและถูกผู้ใหญ่กวดขันถูกวางอานาจข่มขู่มากเกินไปการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กก่อนวัยเรียน

24

1. ส่งเสริมพัฒนาการทางกายให้โอกาสเด็กได้แสดงออกตามพัฒนาการของเด็กเช่นเด็กชอบปีน
ป่ายกระโดดผู้ใหญ่คอยดูและเตือนให้เด็กระวังตัวเองแต่มิใช่ดุว่าหรือเตือนทุกฝีก้าวเพราะจะทาให้เด็กขาดความ
มั่นใจในตนเอง
2. ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาเช่นการให้เด็กเล่าเรื่องสั้นๆนิทานสั้นๆกรณีเด็กไปทัศนศึกษาเมื่อ
กลับมาเราให้เด็กเล่าเรื่องที่เขาพบเห็นเป็นการฝึกให้เด็กกล้ามีความคิดรู้จักเรียบร้องภาษาพยายามพูดคุยกับเด็ก
และตอบคาถามเด็กในประเทศอิสราเอลได้จัดทาโครงการให้พ่อแม่กับลูกตั้งแต่วัยทารกไม่ว่า จะทาสิ่งใดให้ลูกก็ให้
พูดคุยกับลูกไปด้วยโดยให้นึกว่าลูกฟังรู้เรื่องซึ่งโครงการนี้พบว่าการกระตุ้นทางภาษาให้กับเด็กตั้งแต่วัยทารกทาให้
เด็กฉลาดเรียนรู้ได้เร็วขึ้น
3. พัฒนาการทางอารมณ์และสังคมเมื่อเด็กหกล้มเด็กต้องยอมรับความเจ็บปวดบ้างเด็กบางคน
เจ็บนิดเดียวแต่ร้องเสียลั่นผู้ใหญ่ควรแสดงความเห็นใจและปลอบโยนให้เด็กระมัดระวังครั้งต่อไปมิใช่โทษสิ่งอื่นถ้า
โทษสิ่งอื่นไม่โทษตัวเองเด็กก็จะไม่ระวังตัว
เมื่อเด็กไปโรงเรียนเด็กต้องเรียนรู้โลกกว้างขึ้นเขาต้องเรียนรู้กฎระเบียบของสังคมเด็กต้องรู้จักอดกลั้นบังคับตัวเอง
ไม่ทาตามใจตนเองเด็กจะรู้สึกหงุดหงิดบ้างต่อต้านบ้างก็เป็นเรื่องปกติพ่อแม่ควรยอมรับบ้าง
4. พัฒนาการทางสติปัญญาเด็กวัยนี้จะสามารถเข้าใจเรื่องสีรูปร่างใหญ่เล็กหนัก - เบาร้อนเย็นที่
สูง-ต่าเป็นต้นนอกจากนีค้ วรให้เด็กมีโอกาสทาอะไรอย่างต่อเนือ่ งมีสมาธิในการทาสิง่ หนึง่ สิง่ ใดให้สาเร็จอย่าเข้มงวด
จนเกินไปนักขณะที่เด็กกาลังใช้เวลาให้เป็นประโยชน์
5. พัฒนาการด้านจริยธรรมเด็กวัย 3-5 ขวบจะรู้แต่เพียงว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่บอกว่าดีสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีถ้า
ผู้ใหญ่บอกว่าไม่ดีสิ่งนั้นเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรทาถ้าลูกมีความประพฤติดีพ่อแม่ควรให้ความรักและคาชมเชยพยายามให้
เด็กเกิดแนวคิดที่ดีเกี่ยวกับตัวเองคนรอบข้างควรยกย่องชมเชยเมื่อเด็กทาถูกต้องคุณลักษณะที่ควรปลูกฝังให้แก่
เด็กวัยก่อนเรียนมีดังนี้
1. ความมีระเบียบวินัยเช่นเล่นแล้วเก็บของเป็นที่กินอาหารแล้วเก็บเศษอาหารไปทิ้ง
2. สุขนิสัยได้แก่การกินนอนและขับถ่ายการฝึกต้องให้ต่อเนื่อง
3. กิริยามารยาท
4. การเอื้อเฟื้อ
5. ความเป็นคนร่าเริงไม่เศร้าซึม
6. ความอดทน
7. มีเมตตารู้จักเห็นใจผู้อื่น
กำรวิเครำะห์เด็กว่ำมีปัญหำหรือไม่ อาจจะแบ่งตามพฤติกรรมของเด็ก 3 กลุ่ม
1. พฤติกรรมที่พึงปรารถนาต้องฝึกบ่อยๆส่งเสริมให้มากให้ติดเป็นนิสัย
2. พฤติกรรมที่ไม่ต้องการเช่นการเศร้าซึมต้องพยายามหาสิ่งอื่นมาทดแทนได้แก่การให้ความรัก
3. พฤติกรรมที่ไม่ดีทางลบเช่นพูดปดขี้อิจฉาชอบทาลายต้องพยายามลดให้น้อยลง
พฤติกรรมที่ไม่ดีอาจเป็นพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนเช่นการพูดปดเพราะความกลัวการพูดปดเพราะ
เลียนแบบถ้าหาสาเหตุพบจะแก้ไขได้
การเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆเด็กต่ากว่า 8 ขวบจะยังไม่เข้าใจเรื่องนี้เด็กวัยนี้จะคิดว่าของใครก็ได้
ดังนั้นผู้ปกครองควรจะค่อยๆชี้แจงเช่นการที่เด็กหยิบฉวยของเพื่อนมาเพราะความชอบใจ

25

ปัญหำที่พบในเด็กก่อนวัยเรียน
1. ปัญหำทำงภำษำพูด วัย 3-5 ขวบจะเรียนรู้คาได้มากขึ้นขณะที่เรียนรู้คาใหม่เด็กจะยังไม่
สามารถนาคามาติดต่อกันเด็กจะพูดช้าพ่อแม่ไม่ควรจะเร่งรัดเด็กจะติดอ่างสาหรับเด็กวัยนี้เป็นเรื่องปกติผู้ใหญ่ควร
ฟังเด็กด้วยความตั้งใจไม่ควรล้อเลียนเด็กและช่วยแก้ไขให้พู ดเช่นการออกเสียง ร,บ,ฟ, พยายามให้เด็กสังเกตการ
เคลื่อนไหวอวัยวะในการออกเสียงและไม่ควรแสดงความเอ็นดูเมื่อเด็กพูดไม่ชัดเด็กจะคิดว่าการพูดไม่ชัดทาให้
ผู้ใหญ่พอใจปัญหาเด็กพูดช้าเกิดขึ้นจากการได้ยินไม่ชัดเช่นเด็กอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีใครพูดด้วยเลยหรือเด็กหูตึ ง
ทาให้พูดช้าเด็กมีความวิตกกังวลถูกทอดทิ้งเด็กที่เคยพูดเก่งอาจจะกลายเป็นคนเงียบขรึมเพราะสภาพแวดล้อม
นอกจากนี้เด็กที่มีสติปัญญาอ่อนทาให้พูดช้า
2. ปัญหำเด็กซน เด็กไม่อยู่นิ่งหรือซนเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้
1.อยากรู้อยากเห็นอยากทดลองด้วยตนเอง
2.การเลียนแบบผู้ใหญ่เช่นเห็นคุณแม่แต่งตัวเด็กก็อยากทาตาม
3.การท้าทายเช่นคุณแม่สั่งว่า“ห้ามไปเล่นตรงนี้โดยเด็กขาด”ทาให้เด็กอยากทา
4.เรียกร้องความสนใจเกิดจาการที่ผู้ใหญ่ไม่ให้ความสนใจเด็กขณะที่เด็กทาดีผู้ใหญ่ไม่พูด
ไม่ชมเชยแต่พอเด็กทาผิดผู้ใหญ่จะดุว่าแสดงความสนใจเด็กแสดงว่าผู้ใหญ่เราสนใจเด็กเมื่อแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึง
ปรารถนา
5.ไม่รู้ระเบียบวินัยมาก่อนเช่นพ่อแม่พาลูกไปเที่ยวบ้านผู้อื่นเมื่อเด็กพบสิ่งที่เด็กไม่เคย
เห็นก็จะซนดังนั้นพ่อแม่ต้องสอนให้เด็กรู้ก่อนว่าต้องทาตัวอย่างไร
6.เด็กไม่มีความสุขหงุดหงิดไม่มีสมาธิจะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวพาล
7.สมองพิการเป็นลมชักลมบ้าหมูเยื่อหุ้มสมองอักเสบเด็กจะซนมากเพราะไม่สามารถ
ควบคุมพฤติกรรมได้ต้องให้แพทย์รักษา
(เรื่องที่ 1-6 ครูสามารถแก้ไขได้แต่เรื่องที่ 7 เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยต้องส่งแพทย์)
2.2.4.ควำมต้องกำรของเด็กวัยก่อนเรียน
1. ควำมต้องกำรทำงกำยที่สำคัญมี 3-4 เรื่องเป็นต้นว่ำ
1.1 อาหารเด็กต้องได้อาหารครบถ้วนสมองจะเจริญเติบโตถ้าร่างกายไม่ได้รับอาหารที่
เพียงพอสมองก็ไม่เจริญเติบโต
1.2 การออกกาลังกายเด็กชอบเล่นวิ่งปีนป่ายฝึกการใช้กล้ามเนื้อใหญ่เล็ก
1.3 การพักผ่อนต้องให้สมดุลกับการออกกาลังกายเด็ กเล็กๆจาเป็นต้องนอนกลางวัน
ด้วย
2. ควำมต้องกำรทำงใจหรืออำรมณ์
2.1 เด็กทุกคนต้องการความมั่นคงปลอดภัยความอบอุ่นมีพ่อแม่ที่ต้องการเขาต้องการ
บ้านที่แข็งแรงความมั่นคงในอารมณ์ทาให้เป็นคนกล้าคิดกล้าแสดงออก
2.2 เด็กต้องการความรักความเข้าใจเด็กไม่ต้องการให้พ่อ แม่เปรียบเทียบตนกับผู้อื่นถ้า
ผู้ใหญ่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นเขาจะรู้สึกว่าตนเองมีค่าและรู้จักคนอื่นเช่นกันแต่ถ้าเขารู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าเขาจะมอง
ผู้อื่นไม่เป็นมิตร
2.3 เด็กต้องการคายกย่องชมเชยทั้งด้วยวาจาและกิริยาเขาจะเกิดความภาคภูมิใจมี
ศักดิ์ศรีจะทาให้เด็กไม่กล้ากระทาสิ่งที่ผิดละอายต่อการทาผิด
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พัฒนาการทางบุคลิกภาพ 5 ระยะของมนุษย์ที่สาคัญ ได้แก่
-วัยทารกมีสานึกของความไว้วางใจ
-วัยเด็กเล็กมีสานึกของความเป็นอิสระต้องการแสดงออก
-วัย 3-6 ขวบมีสานึกของความคิดสร้างสรรค์ครูอนุบาลต้องกระตุ้นให้เด็กเกิดความคิด
สร้างสรรค์
-วัยเรียนมีสานึกของความสาเร็จไม่จับจดมีความมานะในการทางานให้สาเร็จทาให้เด็ก
เกิดความภูมิใจถ้าไม่เคยทาอะไรสาเร็จเลยเด็กจะเกิดความไม่มั่นใจในตนเอง
-วัยรุ่นมีสานึกเรื่องความรักชื่อเสียงของตนเอง (ศักดิ์ศรี)
บุคลิกภาพที่ดีจะต้องเกิดตั้งแต่เด็กคนที่ขี้ขลาดไม่รักตัวเองและไม่รักผู้อื่นด้วยเด็กที่มี
ปัญหาไม่ได้รับความรักจะมีสติการฆ่าตัวตายสูงพบในต่างประเทศคือช่วงอายุ 4-7 ขวบในสังคมไทยไม่ค่อยพบพ่อ
แม่จะรักลูกทารกมากแต่พอเด็กอยู่ในวัยก่อนเรียนมักละเลยหรือให้ความรักความคุ้มครองแก่ลูกมากเกินไปจนถึง
3-4 ขวบทาให้เด็กไม่เป็นอิสระไม่กล้าแสดงออก
3. ควำมต้องกำรรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเอง
ต้องการทดลองทดสอบด้ว ยตนเองต้องการรู้ว่าเขาสามารถทาอะไรได้บ้างเด็กวัยนี้จะมีความ
คล่องแคล่วและเคลื่อนไหวร่างกายอยู่เสมอได้แก่การพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเล็กและใหญ่
การใช้มือกับ ตาให้ สั มพัน ธ์กัน ได้แก่การฝึกลี ล ามือการบังคับนิ้ว ไปตามทิศทางต่างๆทากิจกรรมต่างๆเป็นการ
ประสานงานขั้นพื้นฐานที่จะเรียนรู้ต่อไป ถ้าเด็กมีพัฒนาการดีก็จะมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงกล้าคิดกล้าทา
2.2.5.วัยเด็กตอนกลำง
วัยนี้จัดอยู่ในช่วงอายุประมาณ 6-10 ปีเป็นช่วงที่มีความสาคัญต่อการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเด็ก
เพราะเป็นระยะที่เด็กจะต้องเข้าโรงเรียนแม้จะยังไม่ถึงเกณฑ์บังคับก็ตามการเข้าโรงเรียนของเด็กเป็นครั้งแรก
จัดเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญในชีวิตของเด็กเด็กจะต้องปรับตัวมากขึ้นถ้าหากได้รับการฝึกฝนในด้านร่างกาย
อารมณ์สติปัญญาและสังคมมาก่อนบ้างก็จะช่วยให้เด็กปรับตัวง่ายขึ้น
วั น แรกที่ เ ด็ ก ไปโรงเรี ย นจั ด เป็ น วั น ส าคั ญ หนึ่ ง ในชี วิ ต ของเด็ ก เด็ ก จะรั ก โรงเรี ย นประสบ
ความสาเร็จในการเล่าเรียนเพียงใดกล่าวกันว่าขึ้นอยู่ระยะนี้เป็นประการสาคัญเพราะเป็นการวางรากฐานในการ
เรียนของเด็ก
ในวัยนี้เด็กได้รับการพัฒนาในทุกๆด้านเพื่อปรับปรุงตนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่จึงจัดเป็นวัยที่
ผู้ใหญ่ควรจะได้เอาใจใส่เป็นพิเศษเช่นเดียวกัน
วัยเด็กตอนกลางนี้มีการพัฒนาในด้านต่างๆที่สาคัญ 4 ด้านดังนี้ คือ
1.พัฒนาการด้านร่างกาย
2.พัฒนาการด้านอารมณ์
3.พัฒนาการด้านสังคม
4.พัฒนาการด้านสติปัญญา
พัฒนำกำรทำงร่ำงกำย
เมื่อเด็ กชายอายุ ย่ างเข้า ปี ที่ 6 อัตราความเจริญ เติบโตจะช้า ลงเล็ กน้อยแต่ก็ยัง เป็นไปอย่า ง
สม่าเสมอร่างกายของเด็กจะขยายออกทางส่วนสูงมากกว่าส่วนกว้างลาตัวแบนแขนขายาวออกรูปร่างเปลี่ยนแปลง
เข้าลักษณะผู้ใหญ่ทุกทีอวัยวะย่อยและระบบหมุนเวียนของโลหิตเจริญเกือบเต็มที่แต่หัวใจยังเจริญช้ากว่าอวัยวะ
เหล่านั้นมีฟันถาวรขึ้นแทนฟันน้านมเรื่อยๆฟันหน้ามักขึ้นก่อนฟันกรามโผล่ฟันเหงือกขึ้นมาเพื่อเป็นตัวกันให้ฟัน
หน้าซี่อื่นๆขึ้นถูกต้องตามตาแหน่งของมันในระหว่างอายุ 6 ปีจะมีกรามบด 4 ซี่สมองมีน้าหนักสูงสุดมีกระดูกข้อมือ
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6-7 ชิ้นยังไม่เจริญเต็มที่ลักษณะของตายังไม่เจริญสูงสุดสายตายังเป็นสายตาอยู่ตาและมือยังเคลื่อนไหวอย่าง
ประสานกันไม่สะดวกเพราะพัฒนาการของกล้ามเนื้อมีไม่เท่ากันกล้ามเนื้อตาของเด็กหญิงมักจะพัฒนาได้เร็วกว่า
ของเด็กชายเด็กวัยนี้มีพลังงานมากจึ งไม่อยู่นิ่งชอบทากิจกรรมและทาอย่างรวดเร็วไม่ใคร่ใช้ความระมัดระวังมาก
นักทาให้ประสบอุบัติเหตุบ่อยๆ
พัฒนำกำรทำงกำยของเด็กวัยตอนกลำงจะขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมต่อไปนี้คือ
1. สภาพโภชนาการเด็กต้องการพลังงานมากเพื่อใช้สาหรับการสังเกตและสารวจสภาพแวดล้อม
ของตนเพื่อการเรียนรู้ถ้าเด็กมีพลังงานน้อยย่อมไม่สามารถทาสิ่งเหล่านี้ได้เต็มที่ทาให้เกิดทัศนคติไม่ดีเห็นทุกสิ่งเป็น
ศัตรูจานวนแครอรี่ที่ต้องการขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทาและขนาดโครงร่างของร่างกาย
2. ความสนใจในการเล่นกลางแจ้งระดับวุฒิภาวะทางกายบุคลิกภาพการได้รับการกระตุ้นจาก
เด็กอื่นความนิยมตามสมัยและประเพณีเป็นองค์ประกอบที่ทาให้เด็กสนใจการเล่นเด็กที่สนใจการเล่นกลางแจ้งและ
เปลี่ยนวิธีเล่นอยู่เสมอทาให้สามารถควบคุมการใช้กล้ามเนื้อและการทรงตัวได้ดีขึ้นเรื่อยๆ
3. การฝึกทักษะในการใช้อวัยวะเคลื่อนไหวจุดหมายสาคัญคือทาให้เด็กมีกิจกรรมทั้ งทางกายและ
ทางสมองซึ่งทาให้เด็กได้รับความพอใจทาให้เด็กมีประสบการณ์กับวัตถุดิบและขบวนการในการประดิษฐ์ขึ้นเป็น
ของใช้ในชีวิตประจาวันความสาเร็จจะเร่งเร้าให้เด็กพยายามทาสิ่งที่ยากขึ้นไปอีกแต่การพลาดพลั้งจะตัดความ
ต้องการที่จะเรียนรู้ดังนั้นการมีเครื่องมือที่เหมาะสมและคาแนะนาให้เกิดทักษะจึงจาเป็นต้องจัดให้เด็กด้วย
4. การไม่มีอวัยวะบกพร่องการที่เด็กมีสภาพร่างกายเจ็บป่วยเสมอทาให้เด็กมีอารมณ์ไม่มั่นคงไป
ด้วยเกิดความอ่อนเพลียไม่เบิกบานท้อถอยการมีรูปร่างไม่น่าดูหรือมีความเจ็บป่วยอย่างรุนแรงที่ทาให้เกิดความ
เจ็บปวดนั้นอาจะเปลี่ยนความสนใจที่เคยมีไปมุ่งพะวงแต่ตัวเองทาให้เด็กเป็นคนหลบซ่อนไม่สู้หน้าคนเด็กวัยนี้มัก
ฟันผุวิธีแก้ก็คือให้อาหารที่มีธาตุอาหารครบถ้วนให้กินผลไม้ไม่กินของหวานจัดและให้แปรงฟันหลังอาหาร
พัฒนำกำรทำงอำรมณ์
เด็กวัย 6 ปีเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเพราะเมื่อเข้าโรงเรียนเด็กต้องเรียนรู้การปรับตัวจากประสบการณ์
เก่าเข้ากับประสบการณ์ใหม่เช่นครูบทเรียนสถานที่ระเบียบวินัยฯลฯสิ่งแวดล้อมใหม่ๆทาให้เด็กมีการเปลี่ยนแปลง
ทางอารมณ์
อารมณ์ คือ การแสดงออกของความต้องการที่ซ่อนเร้นอยู่ซึ่งการพัฒ นาทางอารมณ์นั้นเด็ก
จะต้องรู้จักยับยั้งใจไม่แสดงความรู้สึกออกมาเป็นพฤติกรรมไม่ดีทันทีรู้จักระวังความรู้สึกที่ผู้อื่นมีต่อตนอารมณ์กลัว
ดีขึ้นตามวัยที่ผ่านไปคือเลิกกลัวในสิ่งที่ไม่มีตัวตนสัตว์ประหลาดและปรากฏการณ์ธรรมชาติมาเป็นกลัวสิ่งที่เกิดขึ้น
ได้จริงเช่นกลัวความอดอยากกลัวไม่มีเพื่อนกลัวเรียนไม่ดีเป็นต้น
พัฒนาการทางอารมณ์ของเด็กวัยเข้าเรียนตอนต้นพอจะกล่าวได้ว่าเป็นผลมาจากองค์ประกอบ
ต่อไปนี้
1. มีความต้องการเพิ่มขึ้นความต้องการทางอารมณ์ที่สาคัญของเด็กวัย 6 ปีนั้นก็คืออยากเป็นที่
หนึ่งหรือเป็นคนแรกไม่ว่าจะทาสิ่งใดต้องการแสดงตนให้เป็นที่ชื่นชมของครู ตามที่ได้พบเสมอและเห็นว่าเด็กวัยนี้
ขอบคุ้ยโอ้อวดและเปรียบสิ่งของที่ตนมีหรือเปรียบเทียบความสูงกันเสมอความต้องการทางอารมณ์ที่สาคัญของเด็ก
วัยนี้คือต้องการทางด้านเป็นอิสระจากผู้ใหญ่ต้องการพึ่งตนเองและต้องการได้รับความยอมรับเข้าเป็นหมู่คณะ
ความต้องการเหล่านี้ทาให้เด็กพยายามที่จะเสาะแสวงหากิจกรรมใหม่ๆแปลกๆทาอยู่เรื่อยไปและสนใจกิจกรรมที่
ผู้ใหญ่ทาพยายามเข้าร่วมด้วยเพื่อให้มีประสบการณ์และจะกระวนกระวายเพราะกลัวจะไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ผู้ใหญ่
ได้วางไว้ถ้าผู้ใหญ่ควบคุมมากเกินไปเด็กจะมีปฏิกิริยาต่อต้านทันที
2. เพิ่มทักษะในการใช้อวัยวะเคลื่อนไหวการที่เด็กสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของอวัยวะส่วน
ต่างๆให้ทางานประสานกันได้ดีขึ้นทาให้เด็กมีโอกาสเล่นและทากิจกรรมร่วมกับหมู่คณะได้ทาให้อารมณ์แจ่มใสเบิก
บานทากิจกรรมที่มีอย่างสนุกและทาให้เรียนรู้ที่จะยับยั้งใจไม่แสดงความรู้สึกที่จะกระทบกระเทือนผู้อื่นได้ดีขึ้น
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3. มีการเรียนรู้กว้างขวางขึ้นและมีความคิดความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเองชัดเจนขึ้นเมื่อเด็กอ่าน
หนังสือได้คล่องขึ้นได้มีโอกาสอยู่ร่วมและทากิจกรรมกับหมู่คณะอยู่เสมอเด็กจะมีความคิดความเข้าใจเกี่ยวกับ
ตัวเองถูกต้องขึ้นเด็กจะมีความสานึกได้ว่า การอยู่ร่วมกับผู้อื่นนั้นต้องไม่ทาความลาบากหรือความเดือดร้อนให้เขา
และรู้ว่าแต่ละคนมีความสามรถไม่เท่ากันความเข้าใจเช่นนี้จะทาให้เด็กสามารถควบคุมความรู้สึกได้ดีเมื่อตนทาสิ่ง
ใดพลาดพลั้งและขณะเดียวกันมีความรู้สึกเห็นใจผู้อื่นด้วยเด็กจะคิดหรือมองเห็นว่าตัวเองเป็ นอย่างไรนั้นเขาก็
เข้าใจเอาจากผลที่ตนได้รับจากการปฏิบัติของผู้ใหญ่นั่นเองถ้าผู้ใหญ่เอาแต่ยับยั้งโดยไม่ช่วยเหลือเด็กเลยหรือให้
เพียงเล็กน้อยจะเป็นทางทาให้เด็กเป็นที่ผู้ที่ช่วยตัวเองไม่ได้เป็นผู้ที่ไม่สามารถยับยั้งชั่งใจควบคุมอารมณ์ไม่ได้เป็นผู้
ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวเอาแต่ใจตัวเองที่เป็นเช่นนี้เพราะเด็กรู้สึกว่าตนเองขาดความอบอุ่นมั่นคงปลอดภัยทาให้
แสวงหาทางอื่นที่ไม่ถูกต้องมาชดเชยความรู้สึกที่ตนขาดไปเด็กเมื่อได้รับการอบรมจากทางบ้านและทางโรงเรียน
เด็กก็จะรับความรู้ต่างๆมากขึ้นและจะเริ่มรู้จักควบคุมอารมณ์รู้จักต้องการเพื่อนอยู่กันเป็นกลุ่มและทางานร่วมกัน
ได้
พัฒนำกำรทำงสังคม
เมื่อเด็กเริ่มเข้าโรงเรียนบางคนอาจมีปัญหาในการคบเพื่อนอยู่บ้างทั้งนี้แล้วแต่การอบรมที่จาก
ทางบ้านถ้าทางบ้านเคยให้โอกาสเล่นกับเด็กผู้อื่นๆเด็กก็จะไม่ขลาดอายเพื่อนหน้าใหม่การปล่อยให้เด็กเล่นกับ
เพื่อนสมมุติยู่เสมอจะทาให้เด็กได้ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ยากเมื่อเข้าโรงเรียนแล้วเพราะเพื่อนเล่นสมมุตินั้นไม่มีชีวิต
จิตใจไม่มีปฏิกิริยาตอบที่จะให้เด็กรู้ว่าตนควรจาทาอย่างไรเมื่อได้อยู่ร่วมกับผู้อื่นการเล่นในวัยนี้ส่วนมากมักเอาแต่
ใจตัวและต้องการชนะแต่ผู้เดียวเมื่อโตขึ้นจึงค่อยๆรู้จักยอมรับฟังและทาความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเด็กชายชอบ
กิจกรรมที่มีโอกาสได้เคลื่อนไหวทั้งตัวส่วนเด็กหญิงชอบกิจกรรมที่ไม่ต้องการใช้กาลังสิ่งสาคัญที่ช่วยเด็กให้ปรับตัว
ทางสังคมได้ดีคือ
1. ประสบการณ์ทางบ้านเด็กที่สามารถปรับตัวได้ดีที่โรงเรี ยนคือเด็กที่เติบโตขึ้นในครอบครัวที่
บรรยากาศอบอุ่นเป็นมิตรพ่อแม่แสดงความรักและยอมรับเด็กไม่ละเลยที่จะส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดีให้แก่เด็กเด็กที่มี
บุคลิกภาพดีจะเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงมีทักษะในการใช้อวัยวะเคลื่อนไหวมีอารมณ์มั่นคงแจ่มใสโอบอ้อมอารีและ
ให้ความร่วมมือแก่หมูคณะเป็นผู้ที่มีเพื่อนมากเข้ากับใครก็ได้ไม่เป็นที่ราคาญของเพื่อนๆ
2. สนามที่เด็กวิ่งเล่นสนามนอกจากบ้านที่ที่เด็กใช้วิ่งเล่นและทากิจกรรมเพื่อความสนุกสนานแล้ว
ยังเป็นที่ที่ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่จะรักษาสิทธิของตนเองที่จะปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ ดีขึ้นเรื่อยๆการที่เด็กเมื่อเล่น
มีการทะเลาะวิวาทข่มขู่เพราะเด็กยังมีความคิดถือเอาตัวเองเป็นใหญ่อยู่อย่างไรก็ดีการแสดงความก้าวร้าวและแย่ง
ชิงของเด็กในวัยต้นๆเป็นสิ่งที่จาเป็นเหมือนกันเพราะช่วยให้เด็กเรียนรู้การรักษาสิทธิของตนเป็นการก้าวไปสู่การ
พึ่งตนเองและเรียนรู้เรื่องทาตนให้ได้มาตรฐานทางสังคมในเวลาต่อไป
3. บทบาทของครูครูในชั้นประถมตอนต้นมีอิทธิพลสูงที่จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางสังคมเป็นผู้
ที่ช่วยให้เด็กเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ต่อพ่อแม่ผู้ใหญ่อื่นๆและเด็กวัยเดียวกันเป็นผู้ช่วยให้เด็กมีพฤติกรรมรู้จัก
แก้ไขตนเองเพื่อให้เกิดความงอกงามซึ่งเป็นสิ่งสาคัญต่อการสังคมของเด็กในภายหน้าด้วยการจัดให้เด็กมีการเล่น
หลายอย่างรวมทั้งให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยมีครูเป็นผู้แนะแนวจัดเป็นการช่วยให้เด็กมีพฤติกรรมทางสังคมที่
เหมาะสมได้เรียนรู้วิธีการเล่นตลอดจนการเป็นทั้งผู้ชนะและผู้แพ้ที่ดี
พัฒนำกำรทำงสติปัญญำ
พัฒนาการทางสติปัญญาหมายถึงการที่มีความสามารถทากิจกรรมทางสมองให้บรรลุผลตามที่ตน
ต้องการหรือตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ได้คนที่มีเชาว์ปัญญาสูงคือคนที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ
ได้ แ ละรู้ จั กวางโครงการให้ ต รงจุ ด ประสงค์ กับ งานที่ ต นท าอยู่ปั จ จั ยที่ ส่ ง เสริ ม การเพิ่ม พู น ความงอกงามทาง
สติปัญญามีดังนี้
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1. แรงจูงใจแรงจูงใจของเด็กวัยก่อนเข้าเรียนได้แก่ความปรารถนาที่จะให้ตนเป็นที่ยกย่องรักใคร่
ของผู้อื่นให้ตนเป็นที่ยอมรับและมีเจ้าของและต้องการพึ่งตนเองเพื่อแสดงว่าตนมีความสามารถ
2. สิ่งเร้าสิ่งเร้าเหล่านั้นได้แก่ความสนใจการมีความต้องการการไม่ได้สิ่งที่ตนต้องการทัศนคติของ
บิดามารดาที่มีต่อเด็กสิ่งเหล่านี้ทาให้เด็กขวนขวายหาทางทากิจกรรม
3. การได้ ล งมื อ ท าเองเป็ น กิ จ กรรมที่ ท าให้ เ ด็ ก เกิ ด การเรี ย นรู้ อ ย่ า งจริ ง จั ง เพราะเด็ ก ได้
ประสบการณ์โดยตรงได้เห็นอุปสรรคข้อบกพร่องและช่องทางที่จะแก้ไขให้เกิดผลดีในคราวต่อไปได้
โดยทั่วไปเด็กเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวก่อนในระหว่างวัย 7 ปีพัฒนาการทางด้านภาษาเจริญ
ขึ้นรวดเร็วรู้คาศัพท์เพิ่มขึ้นใช้ภาษาแสดงความคิดความรู้สึกได้อย่างดีความรู้สึกด้านจริยธรรมเพิ่มพัฒนาการใน
ระยะนี้สามารถมีความรับผิดชอบได้บ้างบางอย่างเริ่มสนใจสิ่งถูกหรือสิ่งผิดแต่มีความรับผิดชอบได้บ้างบางอย่าง
เริ่มสนใจสิ่งต่างๆแต่ไม่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงเรื่องความจริงความสัตย์อาจหยิบสิ่งของของผู้อื่นมาโดยไม่ตั้งใจ
จะขโมยก็ได้
เมื่อพ้นวัยเด็กตอนกลางเด็กจะมีประสบการณ์ใหม่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีสิ่งยั่วยุให้มีกิจกรรมทาง
สมองหลายประการเช่นภาพยนตร์วิทยุโทรทัศน์และภาพการ์ตูนซึ่งกลายเป็นสิ่งสาคัญส่วนหนึ่งของวัยเด็กวัย 8 ปี
พฤติกรรมใหม่ๆของเด็กวัย 9 ปี
1. การอ่านเด็กที่อ่านหนังสือไม่คล่องจะชอบอ่านหนังสือการ์ตูนวัย 9 ปีเป็นวัยที่ชอบ
อ่านมากทั้ง 2 เพศชอบอ่านหรือดูเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เรื่องเด็กการผจญภัยและตลกขบขันโดยทั่วไปเด็กชายที่ฉลาด
มากชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์และชีวประวัติต่างๆส่วนเด็กหญิงฉลาดจะไม่ชอบนิยาย
เกี่ยวกับอารมณ์มากนัก
2. เวลาวัยนี้เข้าใจเรื่องเวลาดีขึ้นสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับเหตุการณ์
ประจาวันได้เช่นรู้เวลากินอาหารรู้เวลาโรงเรียนเข้ารู้เวลานอนแต่ยังไม่มีความรับผิดชอบที่จะนอนเองหรือตื่นเอง
พ่อแม่ต้องเตือนกันอยู่บ้างทั้งยังมีความเข้าใจคาที่เป็นนามธรรมเช่นการตายอีกด้วย
3. การใช้เงินรู้จักเข้าใจการประหยัดเช่นเก็บเงินค่าขนมเพื่อของที่ตนอยากได้การที่ครู
หรือพ่อแม่จะแนะนาเกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องแนะนาในสิ่งที่เด็กพอจะเข้าใจเช่นบอกให้เก็บเงินก็เพื่อไว้เรียนต่อไปใน
มหาวิทยาลัย
4. การสะสมการสะสมของต่า งๆเป็น กิจ กรรมที่เด็ กวั ยนี้ ช อบมากแต่ยั งไม่รู้ จัก แยก
ประเภทของที่เก็บมาวิธีหนึ่งที่พอจะทาให้เด็กเริ่มต้นรักการสะสมคือสิ่งใดที่พ่อแม่ใช้แล้วให้เด็กเก็บไว้
5. ความสนใจความสนใจเปลี่ยนไปตามวัยได้เช่นเดียวกับความสามารถด้านอื่นๆความ
สนใจของเด็กวัยตอนกลางได้ขยายกว้างออกไปคือสนใจในสิ่งแปลกๆใหม่ ๆในสีสันที่สะดุดตาสนใจสัตว์เลี้ยงภาพ
ระบายสีการเล่นที่ใช้กาลังแขนขาเมื่อเจริญวัยขึ้นจะเข้าสู่วัยเด็กตอนปลายความสนใจจะเปลี่ยนเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
การผจญภัย วิทยาศาสตร์เรื่องที่เกิดขึ้นจริงและเรื่องของเด็กวัยเดียวกันพัฒ นาการทางปัญญาที่เห็ นได้ชัดคือมี
จินตนาการสูงขึ้นเพราะได้รากฐานการอ่านมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์คิดที่จะทาและประดิษฐ์สิ่งต่างๆทั้งที่เป็นงาน
อดิเรกและกิจกรรมในขั้นเรียน
2.2.6.วัยเด็กตอนปลำย
โดยทั่วไปเด็กตอนปลายมีอายุระหว่าง 10-12 ปีแต่เราไม่อาจกาหนดตายตัวลงไปได้แน่นอนวัยนี้
เป็นวัยคาบเกี่ยวกับระยะก่อนวัยรุ่นหรือวัยเริ่มแตกเนื้อสาววัยนี้ไม่แตกต่างกับเด็กวัยตอนกลางมากนักแต่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในร่างกายเนื่องจากการทางานของต่อมต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงของโครงกระดูกและสัดส่วนของ
ร่างกายเพื่อเตรียมเข้าสู่วัยรุ่น
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พัฒนำกำรทำงกำย
การเจริ ญ เติ บ โตในวั ย นี้ เ นื่ อ งจากร่ า งกายได้ รั บ อาหารอากาศแสงแดดพอพ้ น วั ย นี้ แ ล้ ว กา
เจริญเติบโตเกิดจากการทางานของต่อมไร้ท่อต่างๆเด็กอายุ 9-10 ปีการเจริญเติบโตเป็นไปอย่างช้าฟันเขี้ยวที่ 1
และเขี้ยวที่ 2 ขึ้นถ้าพบว่าเด็กมีฟันเกหรือไม่เข้ารูปในระยะนี้ควรรีบปรึกษาทันตแพทย์เพื่อแก้ไขทันทีส่วนเด็กที่มี
อายุ 10 ปีเป็ นต้น ไปจะเริ่มเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งส่ว นสูงและน้าหนักเด็กหญิงจะเติบโตเร็วกว่าเด็กชาย
ประมาณ 1-2 ปีทั้งทางด้านร่างกายและวุฒิภาวะ
เด็ก หญิ งลั กษณะเพศชั้ น ที่ ส องปรากฏขึ้ นเรื่อ ยๆตะโพกขยายออกทรวงอกเจริ ญเติบ โตและ
เปลี่ยนแปลงไปและมักจะจดจ่อกับทรวงอกของตัวที่เจริญออกไปรู้สึกกังวลว่าตะโพกของตัวจะใหญ่เกินไปจึงมักทา
อะไรงุ่มง่ามเก้งก้างนอกจากนี้เด็กหญิงจะเริ่มมีประจาเดือนระหว่างอายุ 11-12 ปี
เด็กชายไหล่กว้างขึ้นมือและเท้าใหญ่ขึ้นเริ่มมีการหลั่งอสุจิระหว่างอายุ 12-16 ปีแสดงว่าวุฒิภาวะทางเพศ
เริ่มเจริญเต็มที่
พัฒนำกำรทำงอำรมณ์
อารมณ์ของเด็กวัยนี้จัดอยู่ในระดับปานกลางคือไม่ดีหรือร้ายจนเกินไปซึ่งจะแบ่งกล่าวเป็นข้อๆได้
ดังนี้
1. เด็กวัยนี้สามารถรักษาอารมณ์ไว้ได้ดีพอสมควรคือไม่โกรธง่ายและหายเร็วนัก
2. เวลาโกรธจะหาทางออกออกโดยใช้เสียงไม่มีพฤติกรรมแบบต่อสู้หรือวางแผนแก้แค้นเงียบๆแต่
ไม่ทาจริงหรือพูดราพันกับสัตว์เลี้ยง
3. จะระมัดระวังไม่ทาให้ผู้อื่นกระทบกระเทือนใจ
4. สิ่งที่เด็กวัยนี้กลัวที่สุดคือการไม่เป็นที่ยอมรับของกลุ่มไม่ยอมรับแข่งขันไม่ต้องการเด่นกว่าหรือ
ด้อยกว่าเพื่อนฝูง
5. ชอบการยกย่องแต่ไม่ชอบเปรียบเทียบ
6. ต้องการความอบอุ่นมั่นคงในหมู่คณะและครอบครัว
7. เปลี่ยนแปลงความรู้สึกเร็วและง่ายเช่นตอนเช้าอยากทาการบ้านตอนบ่ายอยากนอนหรือเล่น
หรือตอนเช้าอยากเที่ยวเล่นให้ชีวิตชีวาสดชื่นแจ่มใสพอตกบ่ายอยากนอนเสียแล้ว
8. บางครั้งทาตัวเป็นผู้ใหญ่แต่บางครั้งก็ไม่กล้าทิ้งความเป็นเด็ก
เด็กในวัยนี้จึงมีการขัดแย้งกันทางด้านอารมณ์จนบางครั้งเด็กเกิดปัญหาครอบครัวกับสิ่งแวดล้อม
เป็นปัจจัยสาคัญมากพ่อแม่เอาใจใส่คอยให้ความกระจ่างและฝึกความสามารถเฉพาะตัวเช่นเล่นกีฬาให้เก่งเพื่อให้
เป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มรับฟังความคิดเห็นให้ความไว้วางใจและให้อิสระแก่เด็กที่จะทาอะไรได้ตามใจเด็กบ้างเพื่อให้
เด็กมีประสบการณ์ที่จะเลือกคิดตัดสินใจถูกต้องขึ้น
ความกลัวของเด็กที่มีอยู่ในวัยต้นๆก็จะเริ่มลดน้อยลงเปลี่ยนมาเป็นความกังวลใจกังวลกับเรื่อง
รูปร่างตนเองอยากให้แข็งแรงสวยงามกลัวอันตรายที่จะเกิดกับครอบครัวและตนเอง
ความต้องการเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆเด็กจึงมีความต้องการมากขึ้นคือต้องการ
- อาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกาย
- เล่นกีฬา
- พักผ่อนอย่างเพียงพอ
- เป็ น ที่รั บ รองในความสามารถและการให้เข้าเป็นส่ วนหนึ่งของกลุ่ มความรักความ
อบอุ่นและความยกย่องจากผู้ใหญ่เพื่อนฝูงและครูอาจารย์เงินเครื่องมือเครื่องใช้และหนังสือที่ช่วยให้ความคิดใน
การทากิจกรรมริเริ่มสร้างสรรค์หรือใช้กาลังโดยผู้ใหญ่ไม่บังคับ
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พัฒนำกำรทำงสังคม
กลุ่มเป็นสิ่งสาคัญมากสาหรับเด็กวัยนี้เด็กจะรู้สึกเป็นเจ้าของและซื่อสัตย์ต่อกลุ่ มมีพฤติกรรมที่
เหมือนกลุ่มทั้งการแสดงออกทางกายวาจาและการแต่งกายซึ่งเด็กชายจะรักษาความสนใจที่มีต่อกลุ่มได้มากกว่า
เด็กหญิง
เด็กวัยนี้ต้องการเพื่อนมากและต้องการเพื่อนประเภทที่ไว้วางใจได้มีอารมณ์คล้ายคลึงกันไม่ยอม
อยู่คนเดียวไม่ชอบเล่นกับวัตถุเหมือนเมื่อสมัยยังเด็กๆอยู่ชอบเล่นกับตัวบุคคลเป็นหมู่
เด็กชายชอบเล่นใช้กาลังกล้ามเนื้อและกีฬามีกฎเกณฑ์
เด็กหญิงชอบเล่นกับเพื่อนสนิทเพียง 2-3 คน
ในด้านความสัมพันธ์กับครอบครัวพบว่าเด็กชายไม่ใคร่ใกล้ชิดกับพ่อผิดกับเด็กหญิงซึ่งจะใกล้ชิด
กับพ่อมากกว่าเดิมและสามารถทาตัวเข้ากับพี่น้องได้ดีกว่า
เนื่องจากเด็กหญิงมีการเจริญเติบโตทางด้านวุฒิภาวะได้เร็วกว่าเด็กชายทาให้เด็กหญิงเริ่มสนใจ
เด็กชายเร็วกว่ารู้จักแต่งตัวมากขึ้นและเอาใจใส่เรื่องราวของเด็กชายแต่เด็กชายยังไม่สนใจซึ่งทาให้เด็กหญิงคิดว่า
ตนมีการสังคมไม่ดีพอจังหวะนี้ ผู้ใหญ่ควรให้ ความกระจ่างแก่เด็กและหาเด็กชายที่มีอายุมากกว่า 1-2 ปีมาทา
กิจกรรมร่วมด้วยก็จะขจัดปัญหานี้ได้
พัฒนำกำรทำงสติปัญญำ
เด็กเริ่มมีส ติปัญญากว้างขวางขึ้นจึงมีความสามารถคิดและแก้ปัญหาได้มากขึ้นเริ่มสนใจอ่าน
หนังสือต่างๆเพื่อที่จะร่วมอภิปรายหรือพูดคุยกับเพื่อนฝู งได้มีความคิดริเริ่มที่จาทาสิ่งใหม่ๆทาให้เกิดความมั่นคง
และเชื่อมั่นในตนเองซึ่งช่วยสร้างบุคลิกภาพให้ดีขึ้น
วัยนี้เด็กจะสนใจเรื่องที่เป็นจริงธรรมชาติและการเดินทางเด็กหญิงสนใจอ่านเรื่องประเภทรักเร็ว
กว่าเด็กชายเด็กเริ่มคิดและตัดสินใจเองรู้จักรับผิดชอบมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นรู้จักใช้เหตุผลมีความอยากรู้อยาก
เห็นเข้าใจสิ่งต่างๆได้เร็วลักษณะเด่นทางสติปัญญาของเด็กวัยนี้คือมีความกระตือรือร้นรู้จักใช้เหตุผลและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่นมีการวางโครงการไว้ล่วงหน้ารักษาความลับได้และรักษาสัญญาที่ให้ไว้ความสนใจทั้ง 2 เพศมี
ความสนใจที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดคือ
ชายสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ดาราศาสตร์
หญิงสนใจเรื่องการครัวตัดเย็บเพราะมีรากฐานจากการสนใจรูปร่างของตนเองทั้ง 2 เพศจะสนใจ
เลี้ยงสัตว์ดูภาพยนตร์เที่ยวไกลๆและน้อยรายที่จะสนใจเรื่องของอาชีพ
2.2.7.เด็กวัยรุ่น
พัฒนาการต่างๆของวัยรุ่นเป็นเรื่องที่สาคัญหนึ่งที่ควรแก่การศึกษาเพราะจะทาให้ผู้ปกครองและ
ผู้ที่รับผิดชอบเด็กสามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมต่างๆของเด็กได้ดีขึ้นพัฒนาการที่สาคัญๆของวัยรุ่นมีดังนี้
1. พัฒนาการทางด้านสรีรวิทยา
2. พัฒนาการทางร่างกายและกายวิภาค
3. พัฒนาการทางอารมณ์
4. พัฒนาการทางสติปัญญา
5. พัฒนาการทางสังคม
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1. พัฒนำกำรทำงด้ำนสรีรวิทยำ
ระบบประสาทระบบประสาทของคนเราเริ่มพัฒนาแล้วนับตั้งแต่เป็นตัวอ่อนอยู่ในครรภ์ภายหลัง
6 สัปดาห์ไปแล้วระบบประสาทของตัวอ่อนเริ่มมีเซลล์ประสาทประมาณ 12 ล้านเซลล์หรืออาจมากกว่านั้นก็ได้
เซลล์ประสาทบางชนิดเริ่มทางานตั้งแต่เด็กทารกอยู่ในครรภ์ก็มีในขณะที่ตัวอ่อนเจริญเติบโตขึ้นเซลล์ประสาทก็
จัดระบบของตัวเองและเริ่มทางานตั้งแต่ระยะนั้นเมื่อเด็กพร้อมที่จะคลอดนั้นระบบประสาทก็พร้อมที่จะทาหน้าที่
ของมัน
2. พัฒนำกำรทำงร่ำงกำยและกำยวิภำควัยรุ่น
ในระยะต้นของวัยรุ่นจะเป็นระยะที่มีพัฒนาการทางร่างกายอย่างรวดเร็วมากและมีบทบาทสาคัญ
ต่อพัฒนาการทางความเจริญงอกงามทางด้านอื่นๆให้ประสานตามไปด้วยเช่นพัฒนาการด้านอารมณ์และพฤติกรรม
ต่างๆที่วัยรุ่นแสดงออกมาเป็นต้น
พัฒนาการทางร่างกายในระยะนี้นั บว่าเป็นสิ่งสาคัญมากเพราะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อจากการ
เปลี่ยนแปลงจากลักษณะของเด็กมาเป็นลักษณะของความเป็นผู้ใหญ่โดยเราเรียกระยะนี้ว่าวัยรุ่นหนุ่มสาว
ลักษณะทั่วไปของวัยรุ่นหนุ่มสำว
1. เกิดการหลั่งอสุจิในเวลาหลับของเด็กชายซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ามีวุฒิภาวะในทาง
เพศแล้วซึ่งจะเป็นในรายอายุ 12-13 ปีโดยอวัยวะเพศจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วร่างกายสามารถผลิตน้าอสุจิได้
แล้วซึ่งแสดงว่าเด็กผู้ชายนั้นสามารถทาการสืบพันธุ์และพร้อมที่จะเป็นพ่อคนได้แล้ว
2. ในเด็กหญิงจะเริ่มมีประจาเดือนเป็นครั้งแรกโดยรังไข่เจริญเติบโตอย่างเต็ มที่และ
สามารถผลิตไข่ออกมาได้โดยไข่ที่สุกและไม่ได้รับการผสมจะถูกขับออกมาจากร่างกายในรูปของประจาเดือนโดยมี
ระยะเวลาการหมุนอยู่ระหว่าง 28-30 วันโดยในระยะหนึ่งๆจะมีประมาณ 3-5 วันความเครียดทั่วๆไปก่อนมีระดูจะ
น้อยลงแต่มักมีอาการปวดศีรษะและอาการผื่นคันที่ผิวหนังก่อนมีประจาเดือนโดยเฉพาะที่บริเวณใบหน้า
3. มี ข นเกิ ด ขึ้ น ตามร่ า งกายในที่ ต่ า งๆเช่ น บริ เ วณรั ก แร้ แ ละบริ เ วณของลั บ เป็ น ต้ น
โดยเฉพาะในเด็กชายจะเริ่มเกิดหนวดเคราขึ้นโดยสิ่งนี้มักทาให้เกิดการวุ่นวายใจและมักจะคอยให้ความสนใจ
เกี่ยวกับหนวดเคราเหล่านี้อยู่เสมอ
4. การเปลี่ยนแปลงทางรูปร่างและโครงร่างของร่างกายโดยสัดส่วนของร่างกายเด็กมา
เป็นรูปร่างของผู้ใหญ่
5. ในเด็กหญิงหน้าอกและสะโพกจะขยายใหญ่ขึ้นโดยจะมีฮอร์โมนเพศขับออกมาจาก
ต่อมไร้ท่อซึ่งจะทาให้เด็กหญิงมีรูปร่างคล้ายผู้ใหญ่มากขึ้นโดยทรวงอกจะขยายใหญ่มีขนาดใกล้เคียงกับผู้ใหญ่
นอกจากนี้ยังมีลักษณะอื่นเช่นสะโพกผายออกเอวคอดเข้าเป็นต้น
6. เด็กผู้ชายจะมีน้าเสียงเปลี่ยนแปลงแตกพร่าและห้าวขึ้นจะเป็นในราว 1-2 ปีเด็กจึงจะ
เริ่มบังคับเสียงได้และเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นตอนปลายการเปลี่ยนแปลงของเสียงจะสิ้นสุดลงเด็กจะเริ่มมีเสียงนุ่มนวลขึ้น
การเปลี่ยนแปลงของเสียงอาจเป็นไปอย่างช้าๆหรืออย่างรวดเร็วก็ได้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทันทีทันใดอาจทาให้
เด็กเข้าใจผิดคิดว่าเป็นหวัดได้และการที่เสียงเปลี่ยนอาจทาให้เด็กบางคนตกใจกลัวและพะวงถึงแต่ภาวะทางเพศ
ของตนจนไม่เป็นอันหลับนอน
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3. กำรพัฒนำกำรทำงอำรมณ์วัยรุ่น
อารมณ์เป็ น ความรู้ สึ กหรื อความสะเทื อนใจที่เกิดจากร่ างกายถูกสิ่ งอื่นมาเร้าคนเรานั้นมัก มี
อารมณ์เกิดขึ้นเสมอทุกๆนาทีอารมณ์ของวัยรุ่นนั้นเป็นอารมณ์ที่รุนแรงโดยที่เราเรียกว่าวัยนี้เป็นวัย“พายุบุแคม”
ซึ่งหมายถึงการมีอารมณ์ที่รุนแรงเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นในตนเองในบางครั้งจึง มักมีความคิดเห็นขัดแย้งกับผู้ใหญ่
เสมอการที่เกิดอารมณ์ง่ายและรุนแรงเช่นนี้จึงเป็นเรื่องที่ง่ายต่อการยุแหย่หรือชักนาให้เด็กเกิดความรู้สึกอยากลอง
ดีทั้งในทางที่ดีและทางที่เลวความคิดชั่ววูบของอารมณ์วัยรุ่นอาจเป็นสิ่งที่ทาให้เขาแสดงพฤติกรรมผิดๆออกมาซึ่ง
อาจหมายถึงชีวิตและอนาคตของเขาเองเราสามารถแบ่งประเภทอารมณ์ของวัยรุ่นได้ดังนี้
1. ประเภทก้าวร้าวรุนแรงเช่นอารมณ์โกรธอิจฉาเกลียดชัง
2. ประเภทเก็บกดเอาไว้เช่นความกลัวความวิตกกังวลความเศร้าใจกระอักกระอ่วนใจสลดหดหู่
ขยะแขยงเสียใจ
3. อารมณ์สนุกเช่นความรักชอบสุขสบายพอใจตื่นเต้น
เนื่องจากอารมณ์ต่างๆเหล่านี้มีทั้งประโยชน์และโทษต่อบุคคลทั้งสิ้นและอารมณ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่คงที่แน่นอนยากแก่การติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่นดังนั้นจึงสมควรจะได้ศึกษาและรู้จักอารมณ์
ต่างๆของวัยรุ่นบ้างพอสมควรอารมณ์ต่างๆของวัยรุ่นที่ควรทราบมีดังนี้
4. พัฒนำกำรทำงสติปัญญำวัยรุ่น
ในเด็กวัยรุ่นเนื่องจากเกิดมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายทางร่างกายทาให้วัยรุ่นมีพลังมากมี
ความกระตือรือร้นและมีความสามารถต่างๆเพิ่มขึ้นทาให้วัยรุ่นรู้จักใช้ความคิดพิจารณาเหตุผลต่างๆสามารถแสดง
ความคิดเห็นร่วมกับคนอื่น รู้จักพิจารณาตนเองและสังเกตดูว่าคนอื่นเขามีความรู้สึกต่อเราอย่างไรทั้งพยายาม
ปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองให้เป็นไปในทางที่สังคมยอมรับโดยจะพยายามเอาแบบอย่างบุคคลหรือสิ่งต่างๆที่ตน
เห็นว่าดีซึ่งสิ่งนี้อาจได้มาจากคนใกล้ชิดภาพยนตร์หนังสืออ่านเล่นเป็นต้นดังนั้นจะเห็ นได้ว่าเด็กในวัยนี้ชอบส่อง
กระจกดูตัวเองอยู่เสมอเพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพและท่าทางให้เป็นไปตามแบบที่ต้องการ
สาหรับการรู้จักตนเองนั้นคือการพยายามดูตัวเองและรู้จักวิจารณ์ตนเองแต่ไม่บ่อยนักบางครั้ง
ยอมรับความขี้เกียจของตนเองและพยายามเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นและปรับตัวตามให้ได้สมดุล
พัฒนาการทางด้านสติปัญญาในวัยรุ่นตอนต้นพัฒนาการเป็นไปอย่างรวดเร็วมากและพัฒนาการ
จะเจริญถึงสุดขีดเมื่ออายุประมาณ 16 ปีแล้วค่อยๆลดลงหลังจากอายุ 20 ปีแล้ว
ลักษณะพัฒนำกำรทำงสติปัญญำของวัยรุ่น
1. ความจาดีมากแต่มักไม่ค่อยใช้ความจาของตนเองให้เป็นประโยชน์เนื่องจากต้องการ
ใช้ความคิดในการแสดงความคิดเห็นทางด้านต่างๆที่กว้างขวางโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของสังคมใน
วัยนี้จะพยายามคิดตัดสินใจว่าสิ่งใดดีกว่าและสิ่งใดที่ควรจะเป็นและควรจะเกิดขึ้นในสังคม
2. มีสมาธิดีโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องที่ ตนสนใจมากเป็นพิเศษก็จะมีสมาธิในการศึกษา
ค้นคว้าและพยายามค้นหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งนั้นโดยไม่ยอมท้อถอยง่ายๆและมีความสามารถในการตั้งสมาธิ
ควบคุมอารมณ์ของตนเองให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
3. มี ค วามคิ ด เจริ ญ กว้ า งขวางไปไกลพยายามแสวงหาความรู้ ใ หม่ ๆ เพื่ อ เพิ่ ม พู น
ความสามารถของตัวเริ่มเข้าใจความสวยงามความไพเราะความเจริญในด้านนี้จะค่อยเป็นค่อยไปไม่มีการเร่งเร้าให้
เกิดขึ้นในวัยหนึ่งวัยใดโดยเฉพาะเด็กที่ฉลาดอาจเจริญดีกว่าเด็กโง่
4. มีจินตนาการมากมักชอบนั่งคิดฝันสร้างวิมานในอากาศอยู่คนเดียวเป็นเวลานานๆการ
ฝันกลางวันวัยรุ่นมักเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนต่างเพศความรักและเรื่องเกี่ยวกับการประสบความสาเร็จในชีวิตในอนาคต
ของตนเองโดยอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วแต่ใจของตนจะปรารถนาความนึกฝันดังกล่าวนี้ถ้ามิได้รับการแนะนา
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ให้กระทาถูกทางหรือเพิกเฉยละเลยแล้วก็จะทาให้วัยรุ่นเกิดความขลาดไม่กล้าเผชิ ญกับอุปสรรคในชีวิตและอาจ
ก่อให้เกิดความชิงชังสังคมแต่ถ้าได้รับการแนะนาและสนับสนุนให้มีโอกาสได้กระทากิจกรรมคู่กันแล้วก็จะเป็นการ
ส่งเสริมการสร้างบุคลิกภาพให้ดียิ่งขึ้น
5. ความเชื่อมั่นต่างๆเป็นไปอย่างรุนแรงโดยเมื่อปักใจเชื่ออะไรแล้วมักเชื่ออย่างจริงจัง
และถ้าไม่ยอมเชื่ออะไรแล้วก็ยากที่จะทาให้เชื่อได้ง่ายๆนอกจากจะมีหลักฐานมาอ้างอิงซึ่งสิ่งเหล่านี้นับว่ามีทั้ง
ประโยชน์และโทษเพราะถ้าเด็กวัยรุ่นเชื่อมั่นไปในสิ่งที่ดีย่อมเกิดประโยชน์เป็นอย่างมากแต่ถ้าไปหลงเชื่อมั่นในสิ่งที่
ผิดแล้วอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ดังจะเห็นได้ว่าวัยนี้เป็นวัยที่เริ่มก่ออาชญากรรมต่างๆซึ่งจะกลายเป็นอาชญา
กรต่อไปเพราะนิสัยใจคอต่างๆที่ก่อสร้างขึ้นในวัยนี้จะเป็นชนวนของการเกิดพฤติกรรมครั้งต่อไป
5. พัฒนำกำรทำงสังคมวัยรุ่น
เด็กย่างเข้าสู่วัยรุ่นนอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายทางร่างกายและจิ ตใจแล้วเรายัง
พบว่าเด็กยังมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองเกี่ยวกับสถานะความเป็นอยู่ภายในครอบครัวด้วยดังจะเห็นได้ว่าเด็ก
ในวัยนี้ต้องการเป็นอิสระและการเป็นตัวของตัวเองชอบอยู่ตามลาพังมีห้องอยู่เป็นสัดส่วนมีของใช้ส่วนตัวซึ่งถ้าเรา
เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงอันนี้เราอาจจะช่วยเหลือเด็กได้ด้วยการจัดหาห้องส่วนตัวให้เขาได้อยู่ตามลาพังและใช้
ความคิดเห็นของตนเองอย่างอิสระซึ่งจะช่วยได้มากในการปรับตัวเข้ากับสังคมของเขาในโอกาสต่อไป
ในวัยรุ่นนี้เด็กกาลังมีความต้องการอย่างรุนแรงในการที่จะทาตนเองให้เป็นที่ยอมรับนับถือของ
เพื่อนและบุคคลในวงสังคมโดยจะพยายามทาทุกสิ่ งทุกอย่างอย่างสุ ดความสามารถเพื่อจะให้ ได้มาซึ่งสถานะ
ดังกล่าวโดยเราสามารถสังเกตได้จาก
ก. การแต่งตัวพิถีพิถันเป็นพิเศษ
ข. เอาใจใส่ในกิริยาของตนเองและบุคคลในครอบครัว
ค. ต้องการให้ทุกคนยอมรับว่าตนเป็นผู้ใหญ่
ง. มีการรวมกลุ่ มระหว่างเพื่อนสนิทในเพศเดียวกันในรูปของ“แก๊งค์ ”แต่ในระยะ
ต่อมามักเริ่มมีความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามโดยจะมีสมาชิกต่างเพศเข้าร่วมกลุ่มด้วย
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเพื่อน
วัยรุ่นพยายามที่จะหาเพื่อนที่อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันมีรสนิยมเหมือนกันเพื่อจะได้เอา
ใจไว้คบหาสมาคมพูดคุยสังสรรค์กันกลุ่มของเด็กวัยรุ่นนี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อความประพฤติการแต่งกายกิริยา
ท่าทางมีการพยายามเลียนแบบกันเพื่อให้เกิดเป็นสัญลักษณ์ประจากลุ่มขึ้นแม้ว่าการกระทาบางอย่างที่ตนทาเพื่อ
ความโก้เก๋และเพื่อก่อให้เกิดเป็นจุดเด่นขึ้นนั้นจะขัดต่อสายตาของผู้ใหญ่ก็ตาม
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเพื่อนต่ำงเพศ
เด็กวัยรุ่นมักมีความกังวลใจและลาบากใจอย่างมากในการที่จะทาให้ตนเองสามารถเข้า
กับเพื่อนต่างเพศของตนได้ความสัมพันธ์ของเด็กวัยรุ่นกับเพื่อนต่างเพศนั้นมีทั้งในสภาพที่เป็นเพื่อนฝูงชอบพอกัน
และในด้านความสัมพันธ์ในฐานะจะร่วมชีวิตต่อไปในอนาคตสิ่งที่สาคัญคือไม่ควรห้ามขาดไม่ใช้เด็กหญิงชายคบหา
สมาคมกันเพราะแทนที่จะทาให้เด็กเลิกคบหากันกลับพยายามหาทางหลบซ่อนมาพบกันเองโดยมิให้ผู้ใหญ่ล่วงรู้
และความกดดันที่ถูกกีดกันอาจผลักดันให้เกิดความพฤติไปในทางที่ผิดได้ทางที่ดีควรสนับสนุนให้เด็กหญิงชายคบ
หาเป็นเพื่อนกันได้ภายในขอบเขตโดยให้อยู่ภายใต้การควบคุมที่เห็นว่าเหมาะสมในบางกรณีเด็กหญิงชายอาจเกิด
รักใคร่ชอบพอกันได้ซึ่งตามปกติผู้ใหญ่มักวิตกกังวลว่ายังไม่ถึงเวลาอันสมควรแต่เราไม่ควรถือว่าความรักในระยะ
วัยรุ่นนั้นเป็นสิ่งที่จริงจังนักเพราะเป็นเรื่องธรรมดาที่เด็กวัยรุ่นมักเกิดความคิดฝันในเรื่องรักๆใคร่ๆซึ่งมักได้รับการ
กระตุ้นจากหนังสือภาพยนตร์และจากการซุบซิบนินทาซึ่งเกิดขึ้นในกลุ่มเพื่อนฝูงซึ่งเมื่อเกิดความรู้สึกเช่นนี้ออกมา
สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดในขณะนั้นคือต้องการได้เป็นที่รักโดยจะเป็นที่รักของใครหรือจะรักใครนั้นไม่สาคัญขอ
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เพียงให้ได้มีความรักเท่านั้นเพราะคิดว่าจะทาให้ชีวิตของตนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเหมือนคนอื่นเท่านั้นวัยรุ่นมักจะมีความ
หลงใหลใฝ่ฝันบุคคลที่มีความเก่งและชื่อเสียงในด้านต่างๆซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ยั่งยืนพอนานๆเข้าเมื่อมีความคิ ดเป็น
ผู้ใหญ่มากขึ้นก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่ตนเคยคิดและเคยปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่เหลวไหลเหลือเกิน ในด้านความสัมพันธ์กับ
เพื่อนต่างเพศเราสามารถแบ่งออกเป็นขั้นๆตามอายุได้ 7 ขั้นคือ
1. วัยทารกและในวัยเด็กทั้งเด็กชายและเด็กหญิงต่างสนใจตัวเอง
2. วัยเด็กตอนต้นทั้งสองเพศเริ่มแสวงหาเพื่อนโดยไม่จากัดเพศ
3. เมื่ออายุประมาณ 8 ขวบทั้งเด็กชายและเด็กหญิงต่างชอบเล่นชอบเพื่อนเพศเดียวกับ
ตน
4. เมื่ออายุประมาณ 10-12 ขวบเด็กชายและเด็กหญิงเริ่มจับกลุ่มภายในเพศเดียวกัน
และแสดงความเป็นอริกับเพศตรงข้าม
5. เมื่ออายุประมาณ 13-14 ปีเด็กหญิงเริ่มสนใจเด็กชายและพยายามทาทุกอย่างที่จะ
เรียกร้องความสนใจจากเด็กชายแต่เด็กชายยังเฉยอยู่
6. อายุประมาณ 14-16 ปีเด็กชายเริ่มสนใจในเด็กหญิงขึ้นบ้างและบางคนเริ่มแยกตัวไป
สนิทสนมกับเพศตรงข้าม
7. อายุประมาณ 16-17 ปีหรือมากกว่าเด็กชายและเด็กหญิงจะเริ่มจับกันเป็นคู่ๆ
ควำมต้องกำรของวัยรุ่น
ความต้องการคือความรู้ สึ กอยากได้ ซึ่งทาให้ เกิด แรงผลั กดัน แรงจูงใจและก่อให้ เกิ ด
พฤติกรรมต่างๆที่พยายามให้บรรลุถึงความมุ่งหมายของความต้องการ
เราสามารถแบ่งความต้องการของวัยรุ่นออกได้เป็น 5 ความต้องการหลักๆได้แก่
1. ความต้องการทางเพศเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่นเด็กวัยรุ่นมักพยายามดิ้นรนที่จะคบหาเพื่อน
ต่างเพศซึ่งมักได้รับการกีดกันจากผู้ใหญ่เนื่องจากเกรงจะเกิดเรื่องเสียหายและคาครหานินทาซึ่งก่อให้เกิดความ
กดดันทางธรรมชาติเนื่องจากในระยะนี้ ต่อมต่างๆภายในร่างกายกาลั งทางานเต็ มที่โ ดยเฉพาะต่อมเพศที่ผลิ ต
ฮอร์โมนออกมาเพื่อควบคุมการถึงวุฒิภาวะทางเพศทาให้วัยรุ่นพยายามหาทางออกเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ไม่ทางใด
ก็ทางหนึ่ง
ในปัจจุบันเราถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สาคัญที่ควรแก้ไขโดยพยายามหาทางให้ชายหญิงได้
มีโอกาสรู้จักกันพอสมควรในสภาพการณ์ที่ เหมาะสมเช่นจัดตั้งโรงเรียนแบบสหศึกษาขึ้นเพื่อให้เด็กชายหญิงได้มี
โอกาสพบปะสังสรรค์กันบ้างซึ่งสิ่งนี้ก็จะช่วยลดปัญหาความต้องการด้านนี้ได้มากอีกประการหนึ่งควรมีการให้
ความรู้ด้านเพศศึกษากับเด็กด้วยเพราะการปกปิดอาจทาให้เด็กที่มีความอยากรู้อยากเห็นพยายามทดลองความ
จริงด้วยตนเองซึ่งอาจทาให้ประสบความเสียหายได้อย่างหนักในภายหลังถ้าได้รับความรู้ที่ผิดๆไป
2. ความต้องการได้รับอิสระเนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์ชนิดที่พ่อแม่ต้องดูและเอาใจใส่ลูก
ซึ่งไม่สามารถดูแลตัวเองได้ด้วยเหตุนี้จึงทาให้พ่อแม่มีความใกล้ชิดและหวงแหนลูกของตนคอยพิทักษ์รักษาไม่ยอม
ปล่อยให้ทาอะไรตามลาพังซึ่งตอนอยู่ในวัยเด็กก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอถึงวัยรุ่นเด็กจะพยายามแสวงหาความจริง
และพยายามยืนหยัดอยู่ด้วยลาแข้งของตนเองพ่อแม่ที่ฉลาดควรรู้จักผ่อนปรนปล่อยให้ลูกเป็นตัวของตัวเองบ้างซึ่ง
จะทาให้ เด็กเกิดความเชื่อมั่นในตนเองการพยายามกีดกันเด็กให้ทาตามที่เราต้องการนั้นทาให้เด็กไม่กล้าที่จะ
ตัดสินใจทาสิ่งต่างๆด้วยตนเองซึ่งบางครั้งจะเห็นได้ว่าแม้เด็กมีอายุพอที่จะรับผิดชอบด้วยตนเองแล้วก็ยังมีสภาพ
จิตใจและกิริยาท่าทางที่เป็นเด็กอยู่
3. ความต้องการที่จะหาเลี้ยงตนเองเด็กหนุ่มสาวเริ่มมีความคิดที่จะหาเลี้ยงตนเองแทนที่
จะต้องอาศัยพ่อแม่ทั้งนี้เพราะคิดว่าการหาเงินได้ด้วยตนเองทาให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจการใช้เงินในการจับจ่าย
สิ่งต่างๆเป็นไปได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องเกรงใจใครเพราะเป็นเงินที่หามาได้จากน้าพักน้าแรงของตนเองและอีก
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ประการหนึ่งเพื่อเป็นการพิสูจน์ให้ผู้ปกครองของตนเองเห็นว่าตนนั้นโตแล้วควรที่จะมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้นแทนที่
จะต้องถูกควบคุมเหมือนแต่ก่อน
4. ความต้องการที่จะได้รับความนับถือจากสังคมเด็กต้องการให้สังคมยอมรับนับถือว่า
ตนเป็นผู้ใหญ่แล้วโดยพยายามทาตนให้เหมือนผู้ใหญ่ดังนั้นจึงเป็นที่พบเห็นอยู่เสมอว่าเด็กหนุ่มสาวบางคนพยายาม
ดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่เพื่ออวดความเป็นผู้ใหญ่ของตนส่วนผู้หญิงมักพยายามแต่งตัวแต่งหน้าใส่รองเท้าส้นสูงทาปาก
เขียนคิ้วเป็นต้น
5. ความต้องการในปรัชญาชีวิตที่น่าพอใจเด็กวัยรุ่นจะถามเรื่องราวที่ตนอยากรู้อย่างมี
เหตุผลถ้าได้รับคาตอบที่ไม่พึงพอใจก็จะพยามยามซักถามจนกว่าจะได้คาตอบที่พอใจโดยไม่ยอมเลิกล้มความสงสัย
ง่ายๆดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่จะต้องส่งเสริมเด็กให้ได้สร้างปรัชญาชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ
สภาพของสังคมและควรรู้จักวิธีการแนะแนวส่วนบุคคลด้วยเพื่ อช่วยให้เด็กรู้จักสร้างมาตรฐานของศีลธรรมให้แก่
ตนเองได้ นอกจากที่กล่าวมานี้สมาคมการศึกษาแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาได้ค้นพบความต้องการของวัยรุ่น 10
ประการคือ
1. เด็กหนุ่มสาวทุกคนต้องการที่จะปรับปรุงสมรรถภาพในการทางานให้ดียิ่งขึ้น
เพื่อจะได้มีส่วนในการผลิตเครื่องอุปโภคบริโภค
2. เด็กหนุ่มสาวทุกคนต้องการที่จะรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์
3. เด็กหนุ่มสาวทุกคนมีความต้องการที่จะเข้าใจถึงสิทธิหน้าที่ของพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย
4. เด็กหนุ่มสาวทุกคนต้องการที่จะเข้าใจความสาคัญของครอบครัวและปัจจัย
ต่างๆที่จะนามาซึง่ ความสุขแห่งครอบครัว
5. เด็กหนุ่มสาวทุกคนต้องการทราบถึงวิธีจ่ายและใช้สิ่งของตลอดจนบริการ
ต่างๆอย่างฉลาด
6. เด็กหนุ่มสาวทุกคนต้องการที่จะเข้าถึงวิธีการทางวิทยาศาสตร์ความเจริญ
และความสาคัญทางวิทยาศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตประจาวันของมนุษย์เราตลอดจนความจริงต่างๆตามธรรมชาติ
7. เด็กหนุ่ มสาวทุกคนต้องการที่ซาบซึ้งในรสแห่งวรรณคดีดนตรีและศิล ปะ
กล่าวคือต้องการรู้ถึงคุณค่ามองเห็นความงดงามและความไพเราะของสิ่งเหล่านั้น
8. เด็กหนุ่มสาวทุกคนต้องการที่จะมีความสามารถในการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์เป็นอย่างดีและรู้จักแบ่งสันปันส่วนให้สมดุลกับกิจกรรมต่างๆของเขา
9. เด็ ก หนุ่ ม สาวทุ ก คนต้ อ งการที่ ป รั บ ปรุ ง ความเคารพต่ อ ผู้ อื่ น และมี
ความสามารถดารงชีวิตอยู่และทางานร่วมกับบุคคลอื่น
10. เด็กหนุ่มสาวทุกคนต้องการปรับปรุงความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล
และมีความสามารถในการที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเองได้อย่างแจ่มแจ้งสามารถอ่านและฟังได้อย่างเข้าใจ
ปัญหำพัฒนำกำรของวัยรุ่น
ในวัยรุ่นนี้เป็นวัยที่การเปลี่ยนแปลงทางพัฒนาการอย่างสูงเป็นสภาพหัวเลี้ยวหัวต่อของ
ชีวิตซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายความคิดจิตใจอารมณ์และสังคมซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่างๆเหล่านี้
ย่อมมีผลกระทบกระเทือนและก่อปัญหาให้กับวัยรุ่นบ้างไม่มากก็น้อยซึ่งปัญหาต่างๆเราพอสรุปเฉพาะที่สาคัญๆได้
ดังนี้
1. ปัญหำควำมเจริญทำงด้ำนร่ำงกำย
ก. น้าเสียงเด็กชายเริ่มรู้สึกตนเองว่าเสียงเปลี่ยนไปก็จะทาให้เกิดความกระตาก
อายไม่กล้าพูดเพราะกลัวคนหัวเราะเยาะในเด็กบางคนเสียงอาจเปลี่ยนแปลงช้าโดยยังคงมีเสียงเล็กแหลมอยู่แต่พอ
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อายุมากขึ้นเสียงยังไม่ยอมเปลี่ยนซึ่งผิดกับคนอื่นๆก็อาจจะทาให้เกิดความกระดากอายและเก็บตัวอยู่เงียบๆใน
เด็กหญิงบางคนอาจมีเสียงใหญ่ทุ้มคล้ายผู้ชายทาให้เก็บตัวอยู่เงียบๆและไม่ยอมคบหาสมาคมกับเพศตรงข้าม
ข. การเกิดขนตามร่างกายเมื่อเริมมีขนขึ้นตามร่างกายในที่ต่างๆโดยเฉพาะ
บริเวณรักแร้หนวดเคราและบริเวณอวัยวะเพศทาให้รู้สึกกระดากอายในเพศหญิงบางคนมีฮอร์โมนผิดปกติจะเกิดมี
ขนขึ้นบริเวณริมฝีปากคล้ายหนวดทาให้เกิดปมด้อยไม่ย ากเข้าสมาคมกับเพื่อนๆและชอบเก็บตัวเงียบๆบางคน
พยายามกาจัดขนที่เกิดขึ้นซึ่งบางคนทาไปในทางที่ไม่ถูกแทนที่จะลดน้อยลงกลับยิ่งเพิ่มมากขึ้นและอาจทาให้เด็ก
เกิดความลาบากใจมากยิ่งขึ้น
ค. ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ น้ าหนัก ตั ว เด็ ก ชายที่ มี รู ป ร่ า งเล็ ก ผอมแห้ ง แรงน้ อ ยมั ก มี
ความรู้สึกไม่สบายใจบางคนจะเกิดปมด้อยและพยายามหลบหน้าเพื่อนไปอยู่ตามลาพังกลายเป็นเด็กขี้อายไม่ค่อย
ยอมแสดงออกบางคนพยายามสร้างปมเด่นด้วยการก้าวร้าวเป็นอันธพาลคอยรังแกคนอื่นเด็กชายที่อ้วนมากมัก
อารมณ์ดีเป็นตัวตลกในกลุ่มเพื่อนและมักถูกล้อเลียนอยู่เสมอ
เด็กหญิงจะมีการวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องน้าหนักตัวมากเมื่อรู้ว่าตัวมีน้าหนักมาก
ก็จะลดความอ้วนด้วยวิธีการต่างๆดังจะเห็นได้ว่าทีการสอบถามถึงวิธีลดความอ้วนจากคอลัมน์และรายการสาหรับ
พฤติกรรมการพัฒนาการและปัญหาของวัยรุ่นในครอบครัวหรือบ้านที่มีปัญหาย่อมมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาวัยรุ่ น
ซึ่งปัญหาสาคัญๆเหล่านี้มักได้แก่
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบ้ำนกับโรงเรียน
การอยู่ร่วมกันและทากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มจะเป็นวิธีช่วยให้เด็กมีพัฒ นาการทาง
สังคมได้ดีในวัยเรียนเด็กย่อมสนใจในสิ่งที่อยู่นอกบ้านมากกว่าสิ่งที่อยู่ในบ้านพ่อแม่จะเป็นสะพานอันดีในการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมนอกบ้านและกิจกรรมในบ้านเข้าด้วยกันทาให้เราได้ทราบถึงปัญหาที่ลูก
กาลังเผชิญอยู่และช่วยแก้ไขความคิดที่ขัดแย้งของพ่อแม่กับลูก
ในชั้นประถมสิ่งที่เชื่อมโยงกับโรงเรียนได้อย่างดีก็คือครูอาจารย์และสมาคมผู้ปกครอง
นักเรียนเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่นพ่อแม่อาจเชื่อมความสัมพันธ์กับลูกได้โดยจัดบ้านเป็นแหล่งสนทนาการกับเพื่อนๆได้ลูก
ควรได้ รั บ อนุ ญ าตให้ จั ด งานเลี้ ย งและสนุ ก กั บ เพื่ อ นที่ บ้ า นได้ ใ นบางครั้ ง บางคราวโดยมี พ่ อ แม่ เ ป็ น ผู้ ใ ห้ ค า
ปรึกษาหารือเพื่อให้ลูกเกิดความรู้สึกนึกคิดว่าตนก็มีส่วนในบ้านและมีส่วนเป็นเจ้าของบ้านด้วยผู้หนึ่ง
การที่พ่อแม่ผู้ปกครองและโรงเรียนได้มีการติดต่อสัมพันธ์กันอย่างดีนั้นจะช่วยให้เราได้
ทราบพฤติกรรมของเด็กตลอดเวลาระยะที่อยู่ในบ้านในโรงเรียนเวลาเรียนเวลาเล่นสนุกสนานและความสัมพันธ์กับ
เพื่อนฝูงทาให้ได้รู้ถึงปัญหาต่างๆของเด็กที่เกิดขึ้นซึ่งจะได้มีการร่วมมือกันระหว่างบ้านกับโรงเรียนในการช่วยแก้ไข
ปัญหานั้นๆซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเด็กในทางตรงแล้วยังมีส่วนในการช่วยลดปัญหาของเด็กวัยรุ่นด้วย
การที่พ่อแม่ได้ช่วยเหลือลูกในการพัฒนาการทางสังคมนี้ทาให้เด็กรักบ้านไม่ออกจาก
บ้านบ่อยครัง้ หรือเบื่อบ้านอีกประการหนึ่งแทนที่เด็กจะเข้าหน้าพ่อแม่ไม่ติดหรือพ่อแม่เกิดความราคาญในลูกกลับ
เข้าใจและสนใจต่อกันเป็นอย่างดีเด็กที่มีพ่อแม่เช่นนี้มีบ้านที่เปิดรับเพื่อนฝูงอยู่เสมอน้อยนักที่จะก่อให้เกิดปัญหาซึ่ง
การเลี้ยงลูกแบบนี้อาจจะเป็นงานหนักแต่ก็ให้ผลคุ้มค่าต่อการพัฒนาการเด็กเป็นอย่างมาก
ดังนั้น การศึกษาเรื่องความเจริญเติบโตและพัฒนาการเป็นสิ่งจาเป็นเพราะเป็นการศึกษาถึง
ความเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมในแต่ละระยะของชีวิตตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิวัยทารกวัย
เด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่และวัยชราทาให้เราสามารถเข้าใจตัวเองและบุคคลอื่นได้ดียิ่งขึ้น
การศึกษาปัญหาต่างๆทางด้านจิตวิทยามักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องความเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของมนุษย์อยู่เสมอเพราะเป็นความจริงที่ว่าการสารวจการตีความหมายหรืออธิบายพฤติกรรมจะทาได้ยากหากเรา
ไม่เข้าใจลักษณะและพัฒนาการอันเป็นพื้ นฐานสาคัญของพฤติกรรมเหล่านั้นความเจริญเติบโตและพัฒนาการใน
ระยะแรกๆของชีวิตอาศัยสิ่งที่ได้รับถ่ายทอดจากพันธุกรรมซึ่งกาหนดให้มนุษย์มีวุฒิภาวะ (Maturation) ในการ
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รับรู้จากสิ่งแวดล้อมมนุษย์จะรู้จักเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพฤติกรรมของตนให้เหมาะสมกับการดาเนินชีวิตต่อใ น
สังคมและวัฒนธรรมที่แวดล้อมเขาอยู่พัฒนาการทุกวัยของบุคคลย่อมต่อเนื่องเกี่ยวโยงกันเป็นลูกโซ่สุขภาพทั้งทาง
กายและทางใจของบุคคลในวัยผู้ใหญ่และวัยชราก็เป็นผลมาจากสุขภาพทางกายและทางใจจากวัยแรกๆของชีวิต
การพิจารณาหาทางช่วยเหลือหรือส่งเสริมพัฒนาการของมนุษย์จึงต้องคานึงถึงวัยแรกๆของชีวิต
แบบทดสอบหลังเรียน
ชื่อเรื่อง การดูแลเด็กตามพัฒนาการและความต้องการตามวัยต่างๆ
ประเภทของพัฒนาการของมนุษย์
ขั้นแห่งการพัฒนาการของมนุษย์
จุดเริ่มต้นของชีวิต
พัฒนาการของเด็กก่อนคลอด
การเกิดเป็นชายหรือหญิง
ลักษณะของพัฒนาการ
วุฒิภาวะและการเรียนรู้
คำสั่ง จงเลือกอธิบายหัวข้อดังต่อไปนี้ให้ประโยคข้อความสมบูรณ์ที่สุด ลงในกระดาษคาตอบ
1.พัฒนาการ หมายถึง
2.ประเภทของการพัฒนาแบ่งออกเป็น กี่ประเภท
จากข้อความต่อไปนี้จงตอบคาถามข้อที่ 3-6
ก.พัฒนาการทางด้านร่างกาย
ค.พัฒนาการทางอารมณ์

ข.พัฒนาการทางสังคม
ง.พัฒนาการทางสติปัญญา

3.ความเจริญงอกงามเกี่ยวกับความสามารถและการปรับตัว
4.ความเจริญเติบโตและความเจริญงอกงามด้านโครงสร้าง
5.ความเจริญงอกงามของอารมณ์และความรู้สึกต่างๆ
6.ความเจริญงอกงามที่เกี่ยวกับความสามารถเข้าใจในสิ่งที่เป็นรูปธรรมนามธรรม
7.ขั้นแห่งการพัฒนาของมนุษย์ มีทั้งหมดกี่ขั้น
8.จากคาถามข้อที่ 7 นักเรียนคิดว่านักเรียนจัดอยู่ในขั้นใด
9.วัยเด็ก แบ่งออกเป็นอีกกี่ขั้นของช่วงอายุ
10.วัยรุ่น แบ่งออกเป็นอีกกี่ขั้นของช่วงอายุ
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หน่วยที่ 3
กำรดูแลด้ำนอำหำร สุขภำพอนำมัย อุบัติเหตุ
วิชำ การอนุบาลเด็ก
หน่วยที่ 3 การดูแลด้านอาหาร สุขภาพอนามัย อุบัติเหตุ และการปฐมพยาบาล
ตอนที่
1.1 การดูแลเด็กด้านอาหาร
1.2 การดูแลเด็กด้านสุขภาพอนามัย
1.3 การดูแลเด็กด้านอุบัติเหตุ
1.4 การปฐมพยาบาล
แนวคิด
1. โภชนาการและอนามัยที่มีต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย การดูแลอาหารและการออกกาลังกายเพื่อ
เสริมสร้างดุลยภาพของร่างกาย การส่งเสริมและการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาสุขอนามัยเด็ก การจัด
โครงการบริการอาหารในสถานศึกษาระดับปฐมวัย บทบาทของครูและผู้ปกครองในการป้องกันโรคและ
การดูแลเด็กปฐมวัยเบื้องต้น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น แนวทางในการปฏิบัติ และการปลูกฝังให้มีความ
ปลอดภัยในการดารงชีวิตประจาวันของเด็กปฐมวัย
2. สุขภาพและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย (Health and Safety for Early Childhood Children) มี
ความสาคัญต่อการเติบโตและพัฒนาของเด็กเป็นอย่างยิ่ง ครูและผู้ปกครองจึงต้องให้ความสาคัญต่อการ
ดูแลสุขภาพอนามัย รวมถึงเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตของเด็ก เพื่อขจัดเงื่อนไขที่อาจเป็นอุปสรรคต่อ
การเติบโตและพัฒนาเด็กตั้งแต่ต้น
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. ความหมายของการดูแลเด็กด้านอาหาร สุขภาพอนามัย อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้
2. มีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้
กิจกรรมกำรเรียน
1. ทาแบบประเมินตนเองก่อนเรียน
2. ศึกษาเอกสารการสอนหน่วยที่ 3
3. ทากิจกรรมต่างๆ ตามที่เสนอแนะไว้ในเอกสาร
4. ทาแบบประเมินตนเองหลังเรียน
สื่อกำรสอน
1. เอกสารการสอน
แบบประเมิน
1.แบบประเมินตนเองก่อนและหลังเรียน
2.ประเมินผลจากการสอบประจาภาค
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ตอนที่ 3.1
กำรดูแลเด็กด้ำนอำหำร
โภชนำกำรสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
โภชนาการเป็นสิ่งสาคัญในเด็ก หากมีสิ่งใดมาทาให้การเจริญเติบโตต้องชะงักไป จะเป็นผลเสียต่อเด็กเป็น
อย่างยิ่ง อาจทาให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพด้อยไปได้ เด็กจึงควรได้รับพลังงานและสารอาหารอย่างเพียงพอกับ
ความต้องการของร่างกาย การให้อาหารเด็กอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ครบทั้ง 5 หมู่ จะทาให้ การเจริญเติบโต
หยุดชะงัก มีระดับสติปัญญาไม่ดีเท่าที่ควร และเจ็บป่วยบ่อย เด็กควรได้กินอาหารหลักครบทั้ง 5 หมู่ ในแต่ละชนิด
ควรกินให้หลากหลายชนิด วันละ 3 มื้อ และดื่มนมเป็นอาหารเสริม
อำหำรเด็กวัยก่อนเรียน 1 – 3 ปี
เด็กเมื่อพ้นอายุ 1 ปีขึ้นไป จนถึงอายุ 6 ปี จัดอยู่ในวัยก่อนเรียนซึ่งแบ่นมแม่ยังมีคุณภาพดี แต่ปริมาณไม่
พองเป็น 1 – 3 ปี และ 4 – 6 ปี เด็กวัยนี้ร่างกายมีการเจริญเติบโตอย่างช้าๆ แต่การเจริญเติบโตทางสังคม
ลักษณะนิสัย และทางอารมณ์ เกิดขึ้นอย่างมากในวัยนี้ พฤติกรรมการบริโภคจะพัฒนาในช่วงวัยเด็กและจะติดตัว
ไปจนเป็นวัยผู้ใหญ่ดังนั้น การสร้างนิสัยการกินที่ดีตั้งแต่เด็กจะส่งผลต่อไปในอนาคต เด็กวัยก่อนเรียนอายุ 1 – 3 ปี
ควรมีน้าหนัก 13 กิโลกรัม สูง 90 เซนติเมตร ควรได้รับพลังงานและสารอาหารใน 1 วัน เพื่อให้เด็กวัยก่อนเรียน
อายุ 1 – 3 ปี ได้รับพลังงานและสารอาหารเพียงพอใน 1 วัน ควรได้รับอาหาร ดังนี้
ไข่ เป็นไข่เป็ด หรือไข่ไก่ก็ได้แต่ควรปรุงให้สุก ควรให้เด็กดื่มนมรสจืด
เนื้อสัตว์ต่างๆ ถั่วเมล็ดแห้ง ให้กินเนื้อสัตว์หลากหลาย หมุนเวียนกันไปควรให้กินเนื้อสัตว์ไม่ติด
มัน ถ้าเป็นปลาต้องระวังในเรื่องก้าง และถ้าเป็นปลาทะเลเด็กก็จะได้รับไอโอดีนด้วย
ข้าวสุก ก๋วยเตี๋ยว มักกะโรนี ขนมปัง อาหารในกลุ่มนี้ให้กินข้าวเป็นหลัก ถ้าเป็นไปได้ให้กินข้าวไม่
ขัดสีจนขาว จะได้ประโยชน์มากกว่าข้าวที่ขัดสีจนขาว และให้กินอย่างอื่นสลับบ้างเพื่อไม่ให้เด็กเบื่อ
ผักใบเขียว ผักสีส้ม สีเหลือง อาจเป็นผักสดหรือทาให้สุก ผักให้วิตามินเกลือแร่ และใยอาหารซึ่ง
ใยอาหารจะช่วยในการขับถ่าย
ผลไม้สด ควรเป็นผลไม้ตามฤดูกาล และเลือกผลไม้ที่ไม่หวานจัด
น้ามันจากพืช จากสัตว์ เนย กะทิ ควรเลือกใช้น้ามันจากพืชที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง
อำหำรเด็กวัยก่อนเรียนช่วงอำยุ 4-6 ปี
เด็กเป็นวัยที่ร่างกายกาลังเจริญเติบโตเป็นวัยที่มีการเรียนรู้ และสั่งสมประสบการณ์ ตลอดจนมีกิจกรรม
การเล่นหรือการออกกาลังกายสูงกว่าวัยอื่น ๆ ร่างกายจึงมีความต้องการสารอาหารต่าง ๆในปริมาณสูง การมี
โภชนาการที่ดีเพียงพอกับความต้องการของร่างกายในวัยนี้จะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ และมี
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
โภชนาการที่ เ หมาะสมนั บ เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ช่ ว ยเสริ ม พั ฒ นาการของลู ก น้ อ ย เพราะเด็ ก จะมี ก าร
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งทางร่างกายและสมองโดยเฉพาะการเจริญเติบโตของสมอง ยังเป็นไปอย่างรวดเร็ว
อาหารสาหรับเด็กวัยก่อนวัยเรียน จึงเป็นการวางรากฐานชีวิตที่ดีสาหรับเด็กทั้งในขณะที่อยู่ในวัยนี้ และระยะต่อไป
การขาดอาหารในระยะนี้จะส่งผลให้เด็กมีสติปัญญาการเรียนรู้ด้อยลง การเจริญเติบโตชะงักทาให้ร่างกายแคระแก
รน ไม่แข็งแรง เจ็บป่วย และติดเชื้อง่าย มีอัตราการเสียชีวิตสูงพ่อแม่จึงควรให้ความสาคัญกับการเลือกอาหาร
อย่างถูกต้องและเพียงพอกับความต้องการตามวัยด้วย
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อำหำรที่เด็กวัยก่อนเรียน (อำยุ 4- ปี) ควรได้รับในแต่ละวัน
หมวดข้ำว ขนมปัง ก๋วยเตี๋ยว และแป้งเป็นแหล่งพลังงานที่สาคัญซึ่งร่างกายควรได้รับวันละ 6 ทัพพี เด็ก
ก่อนวัยเรียนเริ่มอยากกินอาหารของผู้ใหญ่ ชอบข้าวสวยนิ่ม ๆ มากกว่าข้าวต้ม อาจมีแกงจืดเล็กน้อย เพื่อช่วยให้
เด็กกลืนง่ายขึ้น
ผักใบเขียว และผักอื่น ๆเด็กมักจะชอบผักที่มีสีสรรดึงดูดสายตา เช่น แครอท เมล็ดถั่วลันเตา หรือผักบาง
ชนิดเช่น กะหล่าปลี ดอกกะหล่า บร็อคโคลี หน่อไม้ฝรั่ง ผักกาดขาวซึ่งเมื่อต้มสุกจะนิ่มและมีรสหวาน ในปริมาณ
วันละ 3 ทัพพี หรืออาจจะเป็น 1 ทัพพีในแต่ละมื้อ
ผลไม้ คุณแม่ควรให้ลูกได้เลือกรับประทานผลไม้สดตามฤดูกาล ในปริมาณ 2 ส่วน (1 ส่วนของผลไม้แต่ละ
ชนิดไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับขนาด เช่น กล้วยน้าว้า 1 ผล ส้มเขียวหวาน 1 ผลกลาง มะม่วงสุกครึ่งผลเล็ก มะละกอสุก
6 ชิ้นพอคา)เพื่อช่วยให้เด็กได้รับวิตามินซี วิตามินเอ ใยอาหาร น้าผลไม้ควรจากัดปริมาณเมื่อดื่มให้ดื่มเป็นน้าผลไม้
ร้อยเปอร์เซ็นต์ (120 มิลลิลิตร คิดเท่ากับผลไม้ 1 ส่วน)
นมเด็ก ควรดื่มนมเป็นประจาวันละ 2-3 แก้วควรเลือกนมชนิดจืด เพื่อฝึกเด็กให้คุ้นเคยกับรสธรรมชาติ
ถ้าเด็กปฏิเสธการดื่มนมอาจลองอาหารธัญพืช เช่น ข้าวโอ๊ตซีเรียล ซึ่งต้องกินกับนมหรืออาจเลือกอาหารที่มี
ส่วนผสมของนม เช่น โยเกิร์ตชีส เป็นต้น นม 1 แก้วของเด็กก่อนวัยเรียน ขนาด 180 มิลลิลิตร หรือชีสขนาด 5060 กรัม หรือโยเกิร์ต 3/4 ถ้วยตวง และหลังจากที่เด็กอายุ 2 ขวบไปแล้ว อาจเลือกผลิตภัณฑ์พร่องมันเนย
ไขมัน ใช้น้ามันพืชปรุงอาหาร ลดปริมาณของทอดหรือของมัน ให้ใช้เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน และผลิตภัณฑ์นม
พร่องไขมันหรือถ้าเป็นขนมที่มีไขมันมาก ของว่างที่ผลิตจากโรงงานอาหารควรอ่านฉลากอาหารประกอบ
กำรส่งเสริมภำวะโภชนำกำรสำหรับเด็ก
การเพิ่มขนาดของร่างกายเป็นสิ่งบอกการเจริญเติบโต ร่างกายของอวัยวะต่างๆ และเนื้อเยื่อมี
การเพิ่มจานวนหรือขนาดของเซลล์ซึ่งการเจริญเติบโตขึ้นกับอิทธิพลของพันธุกรรม พฤติกรรมสิ่งแวดล้อมฮอร์โมน
และองค์ประกอบด้านโภชนาการ ดังนั้นจึงต้องมีการส่งเสริมภาวะโภชนาการของเด็กในทุกด้านซึ่งต้องอาศัยความรู้
ของบุคลากรทางด้านความต้องการภาวะโภชนาการของเด็กแต่ละวัย สภาพความสามารถของร่างกายที่จะรับ
สารอาหารในรูปแบบต่างๆ เช่น พลังงาน โปรตีนหรือวิตามินเพื่อที่จะนาสิ่งเหล่านี้ไปปรับใช้ให้ร่างกายเกิดความ
สมดุลอย่างสูงสุด สิ่งบอกการเจริญเติบโต คือ การเพิ่มขนาด หรือจานวน/ของอวัยวะและเนื้อเยื่อต่างๆของ
ร่างกายซึ่งขึ้นกับ พฤติกรรม สิ่งแวดล้อม ฮอร์โมนและองค์ประกอบด้านโภชนาการ
กำรสร้ำงนิสัยกำรรับประทำนอำหำรที่ดีแก่เด็กก่อนวัยเรียน
เด็กมีการเจริญเติบโตของร่างกาย และมีการเล่นออกกาลังกาย ทาให้สูญเสียพลังงานไป จึงต้อง
จัดอาหารให้เพียงพอ และให้เพิ่มเมื่อเด็กต้องการ ไม่ควรบังคับหรือฝืนใจเด็ก ควรหาวิธีปรุงอาหารตามที่เด็กชอบ
การสร้างนิสัยการรับประทานอาหารที่ดีแก่เด็กมีแนวทางดังนี้
ควรฝึกให้เด็กในวัยนี้ได้รับประทานอาหารหลั กวันละ 3 มื้อ ให้มีอาหารว่างระหว่างมื้อ
เช้าและบ่าย จะเป็นนมสดหรือนมถั่วเหลือง วันละ 2-3 แก้ว
เด็กในวัยนี้ ต้องการอาหารเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ แต่ควรเพิ่มปริมาณสารอาหารให้มากกว่า
เดิม เพราะมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จาเป็นที่ต้องให้อาหารโปรตีนเพิ่มมากขึ้น จึงต้องปรุงอาหารด้วยเนื้อสัตว์ต่างๆ
บ้าง เพราะเด็กสามารถเคี้ยวได้แล้ว
ควรหัดให้เด็กได้รับประทานอาหารทุกชนิด ผักและ ผลไม้สดควรมีทุกวัน โดยให้เด็กหัด
รับประทานเล่ นๆ เช่น แตงกวา มะละกอสุก ส้ม ฯลฯ เพื่อให้ เด็กได้รับสารอาหารครบถ้ว นเพียงพอกับความ
ต้องการของร่างกาย การตักอาหารให้เด็กควรตักทีละน้อย และเพิ่มให้อีกเมื่อต้องการ
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การให้เด็กลองรับประทานอาหารใหม่ ควรให้ครั้งละน้อยๆ ปรุงรส มีสีสันตามความชอบ
ของเด็ก ค่อยๆ ปรับปรุงให้เหมาะสมตามความต้องการของเด็ก ไม่ควรให้รางวัลจูงใจให้เด็กรับประทานอาหารเป็น
การสร้างนิสัยที่ไม่ถูกต้อง
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กต้องปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร
เพราะเด็ก ชอบเลี ย นแบบผู้ ใหญ่ ไม่ควรปรุ งอาหารรสจัดส าหรับ เด็ก ควรเป็นอาหารย่อยง่ ายสะดวกต่ อการ
รับประทานของเด็ก
ควรหาวิธีการ หรือ เทคนิคในการจูงใจ ให้เด็กรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ โดย
ไม่ต้องบังคับให้เด็กรับประทาน โดยการปรุงแต่ง รูป รส ของอาหารให้น่ารับประทาน เช่น เด็กไม่กินผัก ควรจะ
นามาชุบแป้งทอดกรอบ แล้วจัดให้ดูน่ากิน
จัดอาหารให้น่ารับประทาน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการรับประทานอาหารที่มี
สีสันสวยงามชิ้นที่พอดีคา แม้แต่เด็ก การจัดอาหารย่อมต้องสวยงามเพื่อให้มองแล้วอิ่มใจแบบผู้ใหญ่ และจัดเป็น
คาๆไม่ใหญ่เกินไป เด็กจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการรับประทานอาหาร
ลั ก ษณะและรสชาติ ข องอาหารต้ อ งอร่ อ ยแต่ ไ ม่ ค วรเค็ ม จั ด หรื อ หวานจั ด เกิ น ไป
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีมีผลต่อการรับประทานอาหาร เช่น รับประทานพร้อมผู้ใหญ่ในบรรยากาศที่สนุก ไม่
เคร่งเครียด สถานที่ไม่อับจนเกินไป แต่ไม่ควรเดินป้อนเพราะจะทาให้เด็กขาดระเบียบและไม่รู้จักเวลาในการ
ดาเนินชีวิตต่อไป ผู้ใหญ่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษามารยาทในโต๊ะอาหาร เปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการ
เตรียมโต๊ะอาหาร เช่น การจัดโต๊ะ ช้อนส้อม และให้
เด็กมีส่วนร่วมในการปรุงอาหารได้บ้าง เช่น ขนมปังทาแยม ให้เด็กเป็นคนทาแยม ทอด
ไข่อาจให้เด็กช่วยตอกไข่ใส่จาน หรือการหั่นผัก เตรียมผัด ผู้ใหญ่ควรพิจารณาดูความสามารถให้เหมาะกับอายุของ
เด็กด้วย
ดังนั้น โภชนาการในเด็กเป็นสิ่งสาคัญ ควรมีการส่งเสริมภาวะโภชนาการเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดภาวะ
ทุพโภชนาการ อาหารที่จัดให้ควรเป็นอาหารที่เหมาะสมกับวัย ถูกต้องตามหลักโภชนาการ เพียงพอกับความ
ต้องการและตรงกับลักษณะนิสัยของเด็ก โดยเน้นอาหารหลัก 5หมู่ อาหารเสริม เนื่องจากเด็กก่อนวัยเรียนมีความ
ต้องการพลังงานและสารอาหารในปริมาณค่อนข้างสูงจากการที่ร่างกายของเด็กกาลังเจริญเติบโต หากได้รับไม่
เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย อาจทาให้เด็กเกิดปัญหาทางโภชนาการขึ้น ซึ่งปัญหาทางโภชนาการที่พบ
บ่อย ได้แก่ โรคขาดโปรตีนและพลังงาน โรคขาดสารไอโอดีน โรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก และโรคขาด
วิตามินเอ ซึ่งโรคเหล่านี้เป็นโรคที่ป้องกันได้โดยการให้เด็กได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและ
ปลอดภัยต่อการบริโภค ตลอดจนมีปริมาณพอเพียงและเหมาะสมกับความต้องการของร่างกายร่วมกับการให้โภชน
ศึกษาแก่พ่อแม่ และการเฝ้าระวังทางโภชนาการ โดยการชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง ทุก 3 เดือน แล้วนาน้าหนัก ส่วนสูง
ไปเทียบกับกราฟมาตรฐาน ซึ่งเป็นกราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กไทย จะเห็นได้ว่าโภชนาการ
เป็นสิ่งสาคัญสาหรับเด็ก เด็กจึงควรได้รับการส่งเสริมภาวะโภชนาการอย่างถูกต้อง เพื่อให้มีการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการเหมาะสมกับวัย สามารถเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้ในอนาคต
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ตอนที่ 3.2
กำรดูแลเด็กด้ำนสุขภำพอนำมัย
การดูแลสุขภาพเด็ก เป็นการฝึกอนามัยให้ลูกน้อย การปลูกฝังให้เด็กรู้จักดูแลตนเองและฝึกนิสัยให้เด็ก
รู้จักการรักษาความสะอาด เช่น ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร แปรงฟันให้เป็นเวลา เป็นต้น คุณแม่สามารถ
ช่วยเหลือลูกน้อยในช่วงแรกเพื่อให้เขาทาความคุ้นเคยกับการดูแลตนเอง ปลูกฝังให้ลูกน้อยรักการออกกาลังกาย
การออกกาลังกายหรือการเล่นกีฬากลางแจ้งที่ลูกน้อยชื่นชอบ นอกจากจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของกล้ามเนื้อใน
แต่ส่วนแล้ว ยังมีผลกระทบไปถึงความแข็งแรงของระบบการทางานภายในร่างกาย เช่น การออกกาลังกายช่วยให้
หัวใจเต้นเร็วขึ้นและช่วยให้เลือดสูบฉีดและไหลเวียนในร่างกายได้ดีขึ้น การออกกาลังกายยังดีต่อระบบการย่อย
อาหาร ช่วยให้เด็กขับถ่ายได้สะดวกและป้องกันปัญหาของโรคท้องผูก คุณแม่สามารถหากิจกรรมที่เสริมสร้างการ
ออกกาลังกาย เช่น พาลูกน้อยไปฝึกว่ายน้า วิ่งออกกาลังกายในวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือสนับสนุนการร่วมกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับกีฬาที่โรงเรียน วิธีนี้นอกจากเด็กจะได้รับความสนุกสนานกับเพื่อนๆ แล้ว ยังเป็นการปลูกฝังความคิด
เกี่ยวกับการออกกาลังกายที่ดีให้กับลูกน้อยอีกด้วย
การรับประทานอาหารให้ครบ 3 มื้อโดยเฉพาะการรับประทานอาหารในมื้อเช้า เพราะเวลาในช่วงเช้าเป็น
เวลาในที่สมองต้องการสารอาหารในการเติมพลังงานให้แก่ร่างกายเพื่อความพร้อมในการทากิจกรรมต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ การรับประทานอาหารไม่ครบ 3 มื้อสามารถส่งผลเสียต่อตัวเด็ก ทาให้ไม่มีสมาธิในการเรียนหรือทา
กิจกรรมต่างๆ หงุดหงิดง่าย และอาจเป็นสาเหตุของการเป็นโรคกระเพาะได้
การเปลี่ยนจากการทานขนมและน้าอัดลมมาเป็นการรับประทานผักและผลไม้ คุณแม่สามารถเลือกผลไม้
สีสันสดใสชนิดต่างๆ มาหั่นไว้ทาเป็นฟรุ๊ตสลัด หรือนาผักที่มีรสชาติไม่ขมหรือมีกลิ่นแรงมากมาปั่นกับผลไม้แล้วใส่
ไว้ในตู้เย็น ให้ลูกทานแทนของว่างจาพวกเค้ก หรือไอศครีมที่มีปริมาณไขมันและน้าตาลสูงซึ่งสามารถสะสมใน
ร่างกายของเด็ก และสร้างปัญหาในการเจริญเติบโตของลูกน้อย
การมอบอิสระในการเรียนรู้ให้แก่ลูกน้อยประสบการณ์ชีวิตที่ดีจากการเล่นหรือทากิจกรรมต่า งๆ ร่วมกับ
ผู้อื่นส่งผลกระทบที่ดีต่อจิตใจของเด็กน้อย เด็กควรได้มีโอกาสเรียนรู้การเข้าสังคมกับผู้อื่น คุณควรให้ลูกได้มีโอกาส
ทากิจกรรมหลังเลิกเรียน หรือหากิจกรรมทาร่วมกับลูกน้อยเมื่อมีเวลาว่าง คุณสามารถหากิจกรรมสาหรับเด็ก
สนุกๆ ได้ที่น!ี่
อำหำรเกี่ยวกับสุขภำพเด็ก
สาหรับอาหารเกี่ยวกับสุขภาพเด็กในแต่ละมื้อ คุณแม่ควรเลือกสารอาหารให้ครบ 5 หมู่และควรหลีกเลี่ยง
อาหารที่มีไขมันอิ่มตัว อาหารที่ดีสาหรับเด็กนั้นสามารถช่วยพัฒนาการทางสมอง และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
ลูกน้อย รวมถึงสติปัญญาของเด็กเป็นอย่างมาก การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพเด็กนั้นยังสามารถช่วยป้องกัน
ปัญหาน้าหนักเกินมาตรฐานในวัยเด็กอันเป็นสาเหตุของโรคเรื้อรังต่างๆ สิ่งที่คุณแม่ควรทาเป็นประจาเพื่อฝึกการ
รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ให้แก่ลูกน้อยสามารถทาได้ง่ายๆ ดังนี้
- รับประทานผักที่มีประโยชน์และผลไม้ในอาหารที่รับประทานทุกมื้อ
- ดื่มน้าเปล่าให้มากๆ แทนน้าอัดลมหรือน้าหวาน
- รับประทานธัญพืชเป็นอาหารว่างแทน เช่น ถั่วหลากหลายชนิด ซึ่งอุดมไปด้วยโปรตีนแทนขนม
ขบเคี้ยวที่มีระดับไขมัน น้าตาล และแคลอรี่ที่สูง
- รับประทานโยเกิร์ตและนมเปรี้ยว ซึ่งถือเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการเท่าเทียม
กับนมสด และเต็มไปด้วยวิตามินบี อีกทั้งยังช่วยให้การทางานของระบบทางเดินอาหารทางานได้สะดวกขึ้น
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ปัญหำเกี่ยวกับสุขภำพเด็ก
เด็กที่มีปัญหาด้านสุขภาพมีหลายสาเหตุดังนี้ ขาดสารอาหารและเติบโตช้า ร่างกายอ่อนแอ เจ็บไข้ได้ป่วย
ได้ง่าย เป็นโรคอันเกิดจากการติดเชื้อ มีโรคแทรกซ้อน มีอาการแพ้ หรือเป็นโรคภูมิแพ้ อาเจียน มีอาการชัก หมด
สติ หยุดหายใจ โครงสร้างร่างกายและพัฒนาการด้านต่างๆ ไม่สมวัย มีปัญหาทางสุขภาพเรื้อรัง 2.ปัญหาด้าน
ความปลอดภัยสาหรับลักษณะของเด็กที่มีปัญหาด้านความปลอดภัย อาจเกิดจากการได้รับอุบัติเหตุ มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มีแผลไหม้ หรือพุพอง จากการถูกน้าร้อนลวก หรือถูกไฟไหม้ มีแผลจากการถูกของมีคมบาด มีอาการ
แพ้หรือเป็นพิษจากการได้รับสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เช่น ยา และน้ายาทาความสะอาด กระดูกหัก เคล็ดขัด
ยอก หรือศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนจากการตกจากเครื่องเล่นหรือที่สูง ปัญหาสุขภาพและความปลอดภัยใน
เด็กปฐมวัยมีสาเหตุมาจาก
1. สำเหตุจำกปัจจัยภำยในปัญหำสุขภำพและควำมปลอดภัยของเด็ก เกิดได้จากหลากหลาย
สาเหตุ ซึ่งอาจจาแนกออกได้เป็น 2 ประเภทคือ สาเหตุอันเกิดจากปัจจัยภายใน ซึ่งเกิดขึ้นจากความผิดปกติในตัว
เด็กเอง โดยปั ญหาของเด็กมักเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้ เด็กมีภู มิคุ้มกันโรคต่า ซึ่งส่ ว นหนึ่งเป็นเพราะระบบ
ภูมิคุ้มกันของเด็กยังไม่พัฒนาโดยสมบูรณ์ นอกจากนี้อาจเกิดจากความผิดปกติทางร่างกายของเด็กเอง โรคภูมิแพ้
หรืออาการแพ้ประเภทต่างๆ เช่น แพ้อาหาร แพ้ยา แพ้สัตว์ปีก ซึ่งอาจทาให้เด็กต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน
ในบางกรณี 2. สาเหตุจากปัจจัยภายนอก สาหรับปัจจัยภายนอก สิ่งแวดล้อมมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพและ
ความปลอดภัยของเด็ก ซึ่งปัญหาที่เกิดกับเด็กส่วนใหญ่ มักเกิดจากเหตุดังต่อไปนี้ การติดเชื้อ การติดเชื้อส่วนใหญ่
เกิดจากสิ่งมีชีวิตจาพวกแบคทีเรียหรือไวรัส ซึ่งสามารถแพร่จากคนสู่คนได้อย่างง่ายดายผ่านการสัมผัส (Crossinfection) การเลี้ยงดูจากผู้ปกครอง ตั้งแต่หลังคลอด ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องของอาหารการกิน ไปจนถึงการดูแล
เรื่องความปลอดภัยในชีวิตประจาวันของลูก เด็กขาดประสบการณ์หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อุบัติเหตุประเภทต่างๆ ซึ่ง
อาจเกิดจากการหกล้มเพียงเล็กน้อย หรืออาจรุนแรงถึงอุบัติเหตุที่อาจนาไปสู่การสูญเสียอวัยวะหรื อชีวิต การได้รับ
สารพิษ การรักษาความสะอาดที่ไม่ดีพอ การช่ว ยเหลื อและแก้ไขเด็กที่มีปัญหาสุ ขภาพและความปลอดภัยมี
ความสาคัญ
อาจกล่าวได้ว่าสุขภาพและความปลอดภัย เมื่อนามาพิจารณารวมกันแล้ว ย่อมหมายถึง “ทั้งชีวิต
ของเด็ก” ดังนั้นหากเกิดปัญหาขึ้นกับสุขภาพและความปลอดภัย ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน
หรือการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบ ตัว นอกจากนี้ยังขัดขวางต่อพัฒนาการของเด็กในทุกๆด้านอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเด็กปฐมวัย ปัญหาที่เกิดกับสุขภาพและความปลอดภัยของเด็ก ยังรวมถึงความผิดปกติที่อาจติดตัวเด็กไปได้
ตลอดชีวิต อาทิเช่น เด็กที่เป็นโรคขาดสารอาหารมักมีอัตราการเสียชีวิตที่สูง หรืออาจมีร่างกายแคระแกรน ไม่
เจริญเติบโต และมีพัฒนาการที่ไม่สมวัยแต่ในทางกลับกัน หากเด็กที่มีปัญหาสุขภาพหลังคลอด ได้รับการช่วยเหลือ
หรือรักษา ดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมมีแนวโน้มที่เด็กจะหายขาดจากความผิดปกติได้มากขึ้นตามไปด้วยดังนั้น
การช่วยเหลือ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพและความปลอดภัยในเด็กย่อมมีความสาคัญต่อชีวิตและอนาคตของ
เด็ก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทุกครอบครัวประสงค์ให้เด็กทุกคนได้กินดีอยู่ดี มีที่อยู่ ที่หลับนอนที่ปลอดภัย แต่ในความ
เป็นจริงแล้ว ยังมีอีกหลายครอบครัวที่รายได้ไม่เพียงพอจุนเจือสมาชิกใหม่ในครอบครัว ผู้ปกครองมีการศึกษาน้อย
หรือมีถิ่นที่อยู่อาศัยในสภาวะแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของเด็ก ครอบครัวเหล่านี้จึงมี
ข้อจากัดในการเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตขึ้นมาได้อย่างเหมาะสม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม ยิ่งไปกว่านั้น
เมื่อเด็กโตขึ้น นอก จากจะมีปัญหาสุขภาพแล้ว พวกเขาเหล่านั้นยังอาจถ่ายทอดการเลี้ยงดูในแบบที่ตนเองได้รับ
ไปสู่ลูกหลาน เป็นวงจรที่สร้างปัญหาสุขภาพและความปลอดภัยไม่สิ้นสุด และไม่อาจได้รับการแก้ไขได้ จนกว่าชีวิต
ความเป็น อยู่ข องครอบครัว เหล่ านั้น จะดีขึ้นพ่อแม่ ผู้ปกครองจะช่ว ยเหลือหรือแก้ไขปัญหาสุ ขภาพและความ
ปลอดภัยในเด็กปฐมวัยได้อย่างไร?
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บ้ า นคื อหั ว ใจส าคั ญส าหรั บ เด็ ก ในช่ว งปฐมวัย ผู้ ปกครองย่อ มประสงค์ ให้ บ้า นเป็น สถานที่ ที่
ปลอดภัยและเอื้อต่อการสร้างสุขภาพที่ดีของลูก ทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถทาบ้านให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ
ลูกได้ และยั งสามารถสนั บ สนุ น การมีสุ ขภาพและความปลอดภัยให้ แก่ลู กได้อย่างเต็มที่ ด้วยการปฏิบัติตาม
คาแนะนาต่อไปนี้ ประกอบอาหารที่สะอาดและมีสารอาหารครบถ้วนให้แก่ลูก ฝึกให้ลูกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักและผลไม้ เพราะหากลูกสามารถรับประทานผักและผลไม้ได้ตั้งแต่ยังเล็ก ย่อมเป็น
หลักประกันว่าลูกจะไม่เลือกทานเฉพาะเนื้อสัตว์ และจะได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ต่อไปในอนาคต หากครอบครัว
มีข้อจากัดทางการเงิน และไม่สามารถให้ลูกรับประทานเนื้อสัตว์ได้บ่อยเท่ าที่ควร ควรหาอาหารโปรตีนสูงประเภท
อื่น เพื่อทดแทนสารอาหารที่ร่างกายเด็กต้องการ ในกรณีนี้ “โปรตีนเกษตร” ถือเป็นแหล่งโปรตีนที่สา คัญแหล่ง
หนึ่งได้เช่นกัน ส่งเสริมการมีสุขภาพดีของทุกคนในครอบครัว โดยการออกกาลังกายหรือทากิจกรรมกลางแจ้ง
ร่วมกัน รวมถึงไปพบแพทย์อย่างสม่าเสมอ สมาชิกในครอบครัวไม่ควรสูบบุหรี่ในขณะที่อยู่ใกล้เด็ก เพราะอาจเป็น
จุดเริ่มต้นของโรคร้ายในตัวเด็ก รวมถึงไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะอาจทาให้ขาดสติ และก่อความ
รุนแรงแก่เด็กได้ สร้างสิ่งแวดล้อมทั้งในบ้านและนอกบ้านให้ปลอดภัย โดยการจัดบ้านให้เป็นระเบียบ กล่าวคือ
เก็บอุปกรณ์ที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก อันได้แก่ อุปกรณ์ทาความสะอาดโดยเฉพาะที่อาจเป็นพิษต่อร่างกาย มีด
และของมีคมให้พ้นจากมือเด็ก หรือปิดประตูห้องน้าทุกครั้งหลังใช้งาน สาหรับภายนอกบ้านนั้น ผู้ปกครองควรจัด
ให้โล่ง เพื่อป้องกันการมาอยู่อาศัยของสัตว์ร้าย รวมถึงเป็นการป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดจากสิ่งกีดขวางทางในสนาม
เล่น เป็นต้น ไม่ปล่อยให้ลูกเล่นเพียงลาพังหรืออยู่นอกสายตาโดยไม่มีผู้ใหญ่อยู่ด้วย ผู้ปกครองควรให้การดูแลลูก
อย่างเหมาะสมและใกล้ชิดตลอดเวลา สอนหลักในการประพฤติตัว เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต และเป็น
แบบอย่างของพฤติกรรมสร้างเสริมความปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่เหมาะสมให้กับลูก ทาความเข้าใจ
กับพัฒนาการ ความสามารถ และความต้องการของลูก หมั่นสังเกตพฤติกรรมของลูกในขณะประกอบกิจวัตร
ประจ าวัน ว่ า มีค วามเหมาะสมมากน้ อยเพี ย งใด กล่ าวคือ มีความปลอดภั ยหรือ ถูกสุ ข ลั กษณะหรื อไม่ เลื อ ก
เครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสมกับอายุและช่วงของการเจริญเติบโตของลูก เลือกสิ่งที่มีมาตรฐานและปลอดภัย
ให้กับลูก ไม่ว่าจะเป็นของเล่น เครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์สาหรับทากิจ กรรมกลางแจ้ง เป็นต้น ใช้อุปกรณ์ที่
สะอาด และสร้างกิจวัตรที่ส่งเสริมความสะอาดและปลอดภัยให้กับลูก เช่น เลือกใช้ถุงมือหรือผ้ากันเปื้อนแบบที่ใช้
ครั้ ง เดี ย วแล้ ว ทิ้ ง เลื อกใช้ ถัง ขยะที่ เ หมาะสมส าหรับ ขยะอั น ตราย และแยกให้ เป็ น สั ดส่ ว น เพื่ อ ให้ เ ด็ กอยู่ ใ น
สิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพอย่างแท้จริง ทั้งนี้ การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของลูก ต้องดาเนินไปควบคู่กับการ
มอบอิสระในการเรียนรู้ และการทด ลองสิ่งต่างๆรอบตัว ซึ่งมักเป็นเรื่องท้าทายสาหรับเด็ก อย่างไรก็ตาม สมดุล
ของทั้งสองส่ วน ย่ อมเกิดขึ้นได้ หากสิ่งแวดล้ อมรอบตัวเด็กมีความปลอดภัย อันจะเป็นการเปิดโอกาสให้ เด็ ก
สามารถเรียนรู้สิ่งรอบตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการมอบโอกาสให้เด็กประสบความสาเร็จ และมีความ
มั่นใจจากการได้ลงมือกระทาสิ่งต่างๆด้วยตนเอง ดังนั้น จึงถือเป็นเรื่องสาคัญที่ผู้ปกครองจะต้องแสดงออกถึงความ
เชื่อมั่น และยอมรั บ ในตัว ลู ก และในขณะเดี ยวกัน ก็ควรถื อโอกาสเรียนรู้วิธีการสร้างเสริมสุ ขภาพและความ
ปลอดภัยไปพร้อมกับทุกก้าวย่างของการเจริญเติบโตของลูกเช่นกัน
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ตอนที่ 3.3
กำรดูแลเด็กด้ำนอุบัติเหตุ
การเล่น คือ การเรียนรู้ที่สาคัญอย่างหนึ่งสาหรับเด็ก “สนามเด็กเล่น” คือสถานที่ที่สาคัญแห่งหนึ่ง ที่มี
ส่วนช่วยในการพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กไม่ว่าจะเป็นสนามเด็กเล่นที่อยู่ในสวนสาธารณะ ตามรั้วโรงเรียนหรือ
ตามห้างสรรพสินค้าก็ตาม ด้วยรูปแบบอันหลากหลายของเครื่องเล่นล้วนส่งผลดีต่อพัฒนาการของเด็กหากแต่ว่าสิ่ง
ที่เป็นผลดีที่สุดในการเล่นในสนามเด็กเล่นก็คือ การได้วิ่งเล่นได้ปีนป่ายเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระ ในสนามเด็ก
เล่นนั่นเอง
สนามเด็กเล่น สถานที่เล็กๆ ที่บรรดาเด็กๆได้เล่นกันอย่างสนุกสนาน เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มนอกจากจะ
ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่เด็กๆ แล้วยังสามารถที่จะนาภัยมาสู่บุตรหลานของเราได้ในหลายครั้งเรามักจะได้
ข่าวเด็กประสบอุบัติเหตุจากเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่ นบางคนแค่บาดเจ็บเล็กน้อย แต่ก็มีเด็กบางคนโชคร้าย
บาดเจ็บสาหัสและบางรายถึงกับเสียชีวิตทั้งนี้ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บใน
เด็กภาควิชากุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้มี การออกมาตรฐานข้อกาหนดของอุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม
วัสดุการเลือกใช้ การจัดเตรียมพื้นสนามเด็กเล่น และรายละเอียดย่อยของอุปกรณ์ปืนป่ายอุปกรณ์เคลื่อนไหว
ชิงช้า กระดานลื่น และเครื่องเล่นชุด รวมทั้งแนวของการติดตั้งตรวจสอบ บารุงรักษา และผู้ดูแลเด็กในสนามเด็ก
เล่นไว้เบื้องต้นเพื่อเป็นข้อกาหนดให้ยึดปฏิบัติกันแต่ก็ยังมีสนามเด็กเล่นหลายแห่งยังไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร
ดั้งนั้นผู้ปกครองอย่างเราควรมีวิธีป้องกันและดูแลลูกหลานของเราให้เล่นสนุกอย่างปลอดภัยกันโดยมีวิธี
ง่ายๆแต่ได้ผลดังนี้
1. สังเกตดูว่าเครื่องเล่นเหล่านั้นปลอดภั ยหรือไม่ก่อนอื่นต้องดูที่ความแข็งแรงของเครื่องเล่นโดยเครื่อง
เล่นที่ดีต้องไม่ชารุดเสียหายอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานความแข็งแรงในการยึดหรือฝังฐาน
ของเครื่องเล่นสนามถือเป็นหัวใจสาคัญในการติดตั้งเครื่องเล่นสนามแต่ละชนิดจะถูกออกแบบฐานรากที่มี ขนาด
ความลึกที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับน้าหนักและแรงที่กระทาในเครื่องเล่นสนามนั้นๆทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องเล่น
เอนล้มลงมาทับเด็กได้
2. ระยะความสูงจากพื้นสนามถึงพื้นยกระดับของเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นไม่ควรสูงเกิน 1.20 – 1.80
เมตร แต่ถ้าเครื่องเล่นที่มีความสูงเกินกว่า 50 – 70 เซนติเมตรจะต้องมีราวกันตกหรือผนังกันตก เพื่อป้องกันการ
บาดเจ็บจากการตกและก่อให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรง
3. พวกเครื่องเล่นที่ออกแบบให้มีลักษณะเป็นรูหรือเป็นช่องจะต้องเล็กเกินกว่าศีรษะของเด็กจะลอดเข้าไป
หรือใหญ่พอที่ศีรษะเด็กไม่เข้าไปติด ค้างอยู่ รวมทั้งช่องรูต่าง ๆต้องมีขนาดที่สามารถป้องกันนิ้วเด็กไม่ให้เข้าไปติด
ด้วย เพราะเด็กในวัยนี้ชอบสารวจจอมซนบางคนอดใจไม่ได้ที่จะแหย่นิ้วเข้าไปตามรูตามช่องต่างๆ และพื้นที่เดิน
จะต้องมีขนาดช่องว่างที่สามารถป้องกันไม่ให้เท่าหรือขาเข้าไปติดได้เล่นกันทั้งนี้ อุปกรณ์เครื่องเล่นแต่ละอัน ควรมี
ระยะห่างในการติดตั้งพอสมควร ไม่แออัดเพื่อหลีกเลี่ยงการชนกันหรือกระแทกกันของเด็กเวลาเล่น
4. อุปกรณ์เคลื่อนไหวอย่างชิงช้าจะต้องทาด้วยวัสดุที่แข็ง ป้องกันการกระแทกได้ดีสีที่ทาต้องไม่หลุดลอก
ติดมือ รวมทั้งไม่เป็นสนิมอีกด้วยนากจากนี้วัสดุที่ใช้ต้องไม่เป็นพิษและมีสารโลหะหนักเจือปนไม่เกินกว่ามาตรฐาน
ที่กาหนดไว้ในของเล่นน็อตที่ใช้ในการยึดเครื่องเล่นสนามเช่นกัน ควรเป็นระบบกันคลายและต้องออกแบบให้ซ่อน
หัวน็อต หรือปลายตัดหัวมน
5. พื้นสนามเด็กเล่นที่ดี ต้องประกอบด้วยวัสดุที่อ่อนนิ่ม ดูดซับพลั งงานได้ซึ่งพื้นสนามที่ดีควรปูลาดด้วย
ทรายหนาไม่ต่ากว่า 20 เซนติเมตรซึ่งอาจจะมากกว่านั้นได้แล้วแต่ระดับความสูงของเครื่องเล่นหรือพื้นสนามอาจ
ทาด้วยยางสังเคราะห์ เวลาเด็กหกล้มหรือตกลงจากเครื่องเล่นจะได้ไม่บาดเจ็บมากจนเกินไป
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อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็กในปัจจุบัน
เด็กตกตึก
โลกยุคข่าวสารข้อมูลอย่างทุกวันนี้ ทุกครั้งที่เปิดอินเทอร์เนตสายตาก็มักจะไปจับจ้องที่ตัวเลข
และสถิติที่มีอยู่อย่างมากมายจนลานตาไปหมดแล้ววันนี้ก็ได้ไปเจอสถิติจากเครือข่าย(26รพ.)เฝ้าระวังการบาดเจ็บฯ
ที่ระบุว่า...ปี2546 มีคนไทยได้รับบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มถึง 20,002 คน และ ตาย 652 คน ถัดมาอีก 1ปี
คือปี 2547 ยอดผู้บาดเจ็บก็เพิ่มขึ้นเป็น 21,524 และ ตาย 685 คนโดยตัวเลขผู้ที่บาดเจ็บสูงสุดคือ 5 – 15 ปี และ
ผู้ใหญ่ในวัย 60 ขึ้นไป
1.เด็ กถูกปล่อยให้อยู่ค นเดี ยว ด้ว ยภาวะเศรษฐกิจที่พ่อแม่ต่ างออกทางานด้ว ยกันทั้งคู่ด้ว ย
ลักษณะครอบครัวเดี่ยวที่ห่างเหินจากปู่ ย่า ตา ยายและที่สาคัญก็คือความไม่เข้าใจธรรมชาติของเด็กในวัยที่เสี่ยง
เกินไปหากจะปล่อยให้อยูค่ นโดยลาพังหลายรายทิ้งลูกไว้ ในขณะที่เขาหลับหรือกาลังเผลอพอรู้สึกตัวก็คงร้ องไห้จ้า
ตกใจกลัวและหาพ่อแม่ให้จ้าละหวั่นประตูก็โดนล็อคจากภายนอก ทางเดียวก็คือหน้าต่างด้วยวัยเพียงเท่านี้การได้
ชะโงกหน้าลงไปมองพ่อแม่ที่หายไป ก็น่าจะพอให้หายขวัญเสียแล้วก็น่าแปลกใจที่แทบทุกรายมักจะตั้งเฟอร์นิเจอร์
( โซฟา , โต๊ะ)ไว้ติดหน้าต่างโดยประเมินฝีมือการ “ปีน”ของลูกต่ากว่าความเป็นจริง เช่นในรายที่ตกตึกชั้น 10 เด็ก
ถึงกับปีนขึ้นไปยืนบนลาโพงวิทยุ (มีรอยเท้าเด็กปรากฏอยู่)ที่วางอยู่บนโต๊ะที่ตั้งติดหน้าต่าง ส่วนลักษณะหน้าต่างก็
มักจะเป็นบานเลื่อนที่ผลักออกได้โดยง่าย และไร้ลูกกรงเหล็กดัด(ซึ่งก็คงเป็นข้อถกเถียงกันต่อไปว่าไอ้เจ้าเหล็กดัด
ควรจะมี
2.คลำดสำยตำจำกเด็ก เด็กยิ่งเล็กเท่าใดก็ยิ่งห้ามให้คลาดสายตานั้นน่าจะเป็นคติประจาใจใน
การดูแลเด็กกรณีแม่ที่ขายของเพลินจนเผลอปล่อยให้ลูก 2 ขวบวิ่งเล่นในห้าง(ที่มักเน้นที่ความหรูหรามากกว่า
ความปลอดภัย)จนลอดลูกกรงดิ่งลงมาจากชั้น 3เช่นเดียวกับรายคุณยายที่นั่งทานข้าวกับคุณป้า ในขณะที่หลานวัย
3 ขวบเดินไปปีนโซฟาแล้วก็ร่วงลงไปจากหน้าต่างชั้น 21การคลาดสายตาจากเด็กได้ทาให้พ่อแม่ต้องประสบกับ
ความสูญเสียมานักแล้วไม่เฉพาะแต่ตกตึกตกเตียงขณะไปหยิบแป้งหรือศีรษะของลูกทิ่มลงไปในอ่างอาบน้า ขณะที่
พี่เลี้ยงเดินไปรับโทรศัพท์หรือลูกลุกขึ้นยืนบนรถเข็นเด็กแล้วตกกระแทกพื้น ขณะที่พ่อเดินไปหยิบขวดนม
3.ไม่เ ข้ำ ใจพัฒนำกำรทำงกำยของเด็ก เด็กทารกนั้นมีพลั งในการถีบ ,การดิ้น และการพลิ ก
ตัวอย่างที่พ่อแม่อาจคาดไม่ถึงเด็กวัย 6 เดือนจะคว่าและหงายได้แล้วจึงไม่เหมาะแน่ถ้า เราจะปล่อยให้เขากลิ้งไป
กลิ้งมาเช่นนั้น อยู่บนเตียงโดยไม่มีใครดูแลหลายคนไม่เข้าใจแต่มีอีกหลายคนก็ไม่ยอมรับความจริง ซ้ายังเข้าข้าง
ตนเองอีกว่า “ไม่เป็นไรหรอกน่า...แค่แป๊บเดียว” ดังนั้นจึงมักเกิดกรณีที่ปล่อยเด็กทารกไว้บนโต๊ะ , บนเตียง ,บน
บันไดโดยลาพังหรือทิ้งเด็กให้อยู่ในบ้าน,ในห้องพักเพียงคนเดียว เด็กวัย 7 เดือน จะคืบได้ ... 9 เดือนคลานได้ ...11
เดือนตั้งไข่และ 1ขวบก็เดินได้ทั้งหมดนี้คือพัฒนาการของลูกที่น่ายินดีจึงควรเปิดโอกาสให้เขาใช้ศักยภาพนั้นให้
เต็มที่ โดยพิจารณาให้เหมาะสม ( เช่นเด็กเล็กยังไม่เหมาะกับการสอนข้ามถนน หรือปีนป่ายเครื่องเล่นสูงๆ)และที่
สาคัญก็คือ ...ห้ามคลาดสายตาจากลูกอย่างเด็ดขาด
4.ไม่ได้คำนึงถึงจุดเสี่ยง การป้องกันโดยสิ้นเชิง ...คู่รักมักจะรู้สึกว่า ชีวิตครอบครัวสมบูรณ์ขึ้น
เมื่อเขามีลูก และรู้สึกภูมิใจที่ได้เปลี่ยนสถานะเป็นคุณพ่อคุณแม่แต่คุณพ่อคุณแม่หลายคนกลับไม่ยอมเปลี่ยนแปลง
ใดๆโดยเฉพาะยังเคยชินกับสภาพแวดล้อมเดิมๆทั้งๆที่ล้วนแล้วแต่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของลูกลองคิดภาพพ่อแม่
ที่อุ้มลูกน้อยหรือลูกที่คลานหรือเดินเตาะแตะได้แล้วแต่...พื้นบ้านมักจะเปียกน้า ...พื้นห้องครัวลื่นจากคราบน้ามัน
เสมอ...บันไดก็ยังวางของระเกะระกะ...ซี่กรงตรงราวบันไดก็ช่างห่างจนลูกอาจร่วงลงไปเมื่อใดก็ได้ ...ไม่มีการทาที่
กั้นทางขึ้นและทางลง (โดยให้เปิดได้ทางเดียว)ทั้งที่ลูกยังอยู่ในวัยหัดคลานหรือหัดเดิน ...ประตูทางออกไประเบียง
มักจะเปิดอ้าซ่าไว้เสมอ...เช่นเดียวกับหน้าต่างที่เด็กจะปีนเล่นได้เสมอเพราะมีตัวช่วย (โซฟา, โต๊ะ, เก้าอี้ )ที่ตั้งไว้ชิด
ติดกาแพงใต้บานหน้าต่าง
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เด็กจมน้ำ
จมน้าเป็นเหตุนาการตายในเด็กไทย เด็กไทย 0-17 ปี เสียชีวิตจากการจมน้าปีละ 1624 ราย คิด
เป็นอัตราการตาย 8.7/100000 ต่อปี หรือร้อยละ 27 ของการตายจากการบาดเจ็บ กลุ่มทารกและกลุ่มวัยรุ่น
(อายุมากกว่า 10 ปี) เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงน้อยกว่ากลุ่ม 1-10 ปี พบว่ากลุ่มเด็ก 1-4 ปี มีอัตราการตายจากการ
จมน้าสูงถึง 12.9/100000 ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 53 ของการตายจากการบาดเจ็บ และกลุ่มเด็ก 5-9 ปี มีอัตราการ
ตายจากการจมน้า12/100000 ต่อปี หรือร้อยละ 56 ของการตายจากการบาดเจ็บทั้งหมด
ปัจจัยเสี่ยงด้ำนครอบครัวและผู้ดูแล (สิ่งแวดล้อมเชิงสังคม):
พ่อแม่จบชั้นประถมศึกษา รายได้น้อยกว่า 6000 บาทต่อเดือน ครอบครัวหย่าร้าง
การศึกษาการจมน้าในเด็กที่มีภูมิลาเนาในกรุงเทพมหานครและเสียชีวิตจากการจมน้าในกรุงเทพมหานครพบว่า
รายได้ครอบครัว การหย่าร้างของพ่อแม่ การศึกษาของผู้นาครอบครัว และการศึกษาของผู้เลี้ยงดูหลัก อาจมีความ
เกี่ยวข้อง กล่าวคือ ร้อยละ 41 ของเด็กจมน้าเสียชีวิตอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อยกว่า 10 000 บาท (ค่าเฉลี่ย
รายได้ครอบครัวใน กทม.เท่ากับ ) ร้อยละ 24 ของเด็กจมน้าเสียชีวิตอยู่ในครอบครัวที่หย่าร้าง (ค่าเฉลี่ยของ
ครอบครัวที่หย่าร้างใน กทม.เท่ากับร้อยละ ) ร้อยละ 41 ของเด็กจมน้าเสียชีวิตอยู่ในครอบครัวที่หัวหน้าครอบครัว
มีการศึกษาน้อยกว่า 6 ปี ร้อยละ 44 ของเด็กจมน้าเสียชีวิตมีผู้เลี้ยงดูหลักที่มีการศึกษาน้อยกว่า 6 ปี (ค่าเฉลี่ย
การศึกษาของคนอายุมากว่า 15 ปี ใน กทม. เท่ากับ 11.9 ปี)
การศึกษาในส่วนภูมิภำคพบว่า ร้อยละ 65 อยู่ในครอบครัวมีการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 49
บิดามีรายน้อยกว่า 6,000 บาท/เดือน ร้อยละ 22อยู่ในครอบครัวหย่าร้างหรือแยกทางร้อยละ 35 ผู้ดูแลหลักเป็น
ปู่ ย่า ตา ยายหรือ ญาติอื่นๆ ของพ่อแม่

ตอนที่ 3.4
กำรดูแลเด็กด้ำนกำรปฐมพยำบำล
กำรปฐมพยำบำล หมายถึง การให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่าง ๆ หรือเจ็บป่วยกระทันหัน
สถานที่เกิดเหตุ ให้พ้นอันตราย ก่อนที่จะส่งไปให้แพทย์รักษาต่อไปโดยใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือเท่าที่หาได้ใน
ขณะนั้น
กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นในเด็ก
เด็กที่มีคุณภาพยอมเป็นพื้นฐานสาคัญต่อการพัฒนาประเทศเด็กไทยที่พึงประสงค์คือเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดู
ให้เติบโตแข็งแรงมีเชาวน์ปัญญาเก่งดีและมีสุขพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อเติบโตเป็นพลังขับเคลื่อน
สังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าแต่หากเด็กมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุก็ส่งผลตรงต่อการมีพัฒนาการทางร่างกาย
จิตใจสังคมที่ชะลอตัวและส่งผลให้ประเทศไทยพัฒนาไปได้แต่อาจล่าช้าได้
หลักทั่วๆ ไปในกำรปฐมพยำบำล
1. ผู้ทาการปฐมพยาบาลต้องมีสติไม่ตื่นเต้นตกใจหรือหวาดกลัวสิ่งที่พบจนทาอะไรไม่ถูก
2. ห้ามไม่ให้คนมุงล้อมเด็กเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกและทาการพยาบาลได้สะดวก
3. สังเกตอาการของเด็กสังเกตชีพจรการหายใจตลอดเวลาหากจาเป็นต้องผายปอดหรือปั้มหัวใจ
4. ทาการปฐมพยาบาลตามอาการที่เกิดทันทีโดยใช้วัสดุเท่าที่จะหาได้รอบๆบริเวณที่เกิดเหตุ

49

5. หลังจากการปฐมพยาบาลแล้วรีบนาเด็กส่งโรงพยาบาลโดยการเคลื่อนย้ายเด็กต้องทาอย่างถูก
วิธีเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บที่จะเพิ่มมากขึ้นแทนที่จะลดลงกล่องใส่เครื่องมือการปฐมพยาบาลที่บ้านควรมีกล่อง
ปฐมพยาบาลเตรียมพร้อมไว้เวลาที่เด็กเกิดอุบัติเหตุจะได้นามาใช้ทันท่วงทีกล่อ งนี้ทาง่ายๆจากกล่องใส่รองเท้า
ใหม่ๆที่ซื้อมาจากร้านเอารองเท้าใช้ส่วนกล่องใส่เครื่องเวชภัณฑ์ต่างๆในการปฐมพยาบาลได้อย่างสบายหรือจะเป็น
พวกกล่องพลาสติกอย่างกล่องไอศครีมขนาดบรรจุไอศครีม 2 ลิตรเป็นขนาดที่พอดีควรเก็บกล่องปฐมพยาบาลให้
พ้นมือเด็ก แต่ง่ายต่อการหยิบใช้สิ่งที่ควรใส่กล่องไว้ดังนี้
1. ผ้ากอสและสาลีที่ฆ่าเชื้อโรคเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งพลาสเตอร์และผ้าพันแผล
2. พลาสเตอร์ยาขนาดใหญ่และเล็ก
3. ผ้ายืดขนาดต่างๆสัก 3-4 ม้วน
4. เข็มกลัดซ่อนปลาย
5. ยาฆ่าเชื้อและยาใส่แผลสด (ควรให้เภสัชกรแนะนาชนิดใช้กับเด็ก)
6. กรรไกรปากคีบปลายแหลมและปลายมนแบบมีเขี้ยวและไม่มีเขี้ยว
7. ยาแก้ปวดลดไข้เช่นพาราเซตามอน
8. ม้วนผ้าขนาดเล็ก
9. เทอร์โมมิเตอร์
10. ผ้าฝ้ายสีเหลี่ยมขนาด 1x1 เมตร
11.ครีมสาหรับทาแมลงกัดต่อย
ประเภทของกำรปฐมพยำบำลที่สำคัญๆ มีดังนี้
บำดแผล
เด็กอาจจะเกิดบาดแผลจากการหกล้มแผลถลอกเล็กน้อยไปจนถึงบาดแผลที่ใหญ่ที่เกิดจากของมี
คมทาให้เลือดออกมากจึงควรปฐมพยาบาลตามลักษณะของบาดแผลดังนี้
1. แผลถลอกมีเศษหินดินติดอยู่ให้ชะล้างทาความสะอาดบาดแผลด้วยน้าสะอาดแลสบู่ทายา
รักษาแผลสดเช่นโพวิดีน (Povidine) หรือใส่ยาแดงแล้วปิดแผลด้วยผ้าขาวสะอาดหรือผ้ากอสที่ฆ่าเชื้อแล้วถ้า
แผลเป็นแผลตื้นๆมีเลือดตื้นๆมีเลือดซิบๆเท่านั้นทายาแล้วไม่ต้องปิดแผล
2. แผลถูกแทงเช่นไม้เสียบลูกชิ้นแทงหรือเหล็กแหลมแทงถ้าแทงเพียงตื้นๆและไม้เป็นไม้เล็กๆให้
ดึงออกแล้วห้ามเลือดเมื่อเลือดหยุดใช้ยาใส่แผลเหมือนแผลถลอกถ้าไม้ที่แทงเป็นไม้ที่ค่อนข้างใหญ่และแทงเข้าลึก
ห้ามดึงไม้ออกให้รีบนาเด็กส่งโรงพยาบาลทันทีโดยไม่ให้แผลถูกกระทบไม้ฝังลึกเข้าไปอีก
3. แผลแตกเช่นหกล้มหัวแตกชนกันหัวแตกให้ห้ามเลือดขณะที่กดแผลห้ามเลือดขณะที่กดแผล
ห้ามเลือดให้นาเด็กส่งโรงพยาบาลไปพร้อมๆกันเพื่อเย็บแผล
4. แผลถูกของมีคมบาดเช่นมีดบาดของเล่นแตกบาดโดยมากมักจะมีเลือดออกต้องห้ามเลือดก่อน
เช่นกันถ้าเป็นแผลเล็กๆและของที่บาดไม่สกปรกไม่จาเป็นต้องนาเด็กส่งโรงพยาบาลเพียงใส่ยาเหมือนแผลถลอกแต่
ถ้าเป็นแผลใหญ่เมื่อห้ามเลือดแล้วต้องนาเด็กส่งโรงพยาบาลเพราะอาจจะต้องเย็บแผลแผลที่สกปรกมากต้องได้รับ
การฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักบาดแผลบริเวณมือแขนเท้าจะหยุดได้เร็วขึ้นถ้ายกส่วนนั้นสูงๆเลือดจะไหลไปส่วน
นั้นน้อยลงในกรณีที่เป็นแผลใหญ่เลือดออกมากใช้วิธีกดห้ามไม่ให้ผลให้ใช้วิธีรัดส่วนเหนือของแผลด้วยผ้าแล้วใช้ไม้
สอดเข้าไปในแผลนั้นพร้อมกับหมุนไม้ไปทางเดียวกันขันจนแน่นการห้ามเลือดโดยวิธีนี้จะเป็นการปิดกั้นไม่ให้เลือด
ไหลผ่านบริเวณที่มีบาดแผลทาให้เลือดหยุดไหลแต่จาเป็นต้องคลายเชือกหรือผ้านั้นออกเป็นระยะเพื่อป้องกัน
เนื้อเยื่อของอวัยวะส่วนปลายตายจากการขาดเลือดมาเลี้ยงนานเกินไปดังนั้ นจึงให้รัดแน่นนาน 5 นาทีคลายออก 1
นาทีสลับกันไปเรื่อยๆในเวลาเดียวกันควรรีบนาเด็กส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ทาการเย็บแผลเพื่อห้ามเลือดต่อไป
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หัวโนหรือเลือดฟกช้ำ
เมื่อเด็กหกล้มหรือวิ่งชนกันหรือชนวัตถุที่เป็นของแข็งส่วนที่ถูกกระทบกระเทือนก็อาจจะเกิดห้อ
เลือดเขียวช้าหรือบวมขึ้นมาร่วมกับอาการปวดทั้งนี้เนื่องจากมีการฉีกขาดของเส้นเลือดใต้ผิวหนังในบริเวณนั้น
อาการปวดบวมเขียวช้าจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณเลือดที่ออกใต้ผิวหนังการปฐมพยาบาลควรทาดังนี้
1. ในระยะแรกให้ประคบด้วยความเย็นโดยอาจจะใช้ถุงพลาสติกใส่น้าแข็งหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มี
ชื่อว่า cold-hot pack เป็นถุงใช้ได้ทั้งร้อนและเย็น (เวลาไม่ใช้จะเก็บในช่องแช่แข็ง ) ประคบเส้นเลือดบริเวณนั้น
จะหดตัวทาให้เลือดนั้นหยุดไหลห้ามนวดคลึงเพราะจะทาให้เลือดที่ออกใต้ผิวหนังยิ่งออกมากขึ้น
2. ห้ามใช้ยาหม่องหรือของร้อนอื่นๆทาบริเวณที่โนเพราะแทนที่จะหายโนความร้อนของยาหม่อง
จะยิ่งทาให้ปวดร้อนเลือดมาครั่งร้อนอยู่ที่บริเวณแผลบางครั้งจะเห็นแผลแดงช้ามาขึ้น
3. หลังจากประคบเย็นแล้ว 24 ชั่วโมงจึงเริ่มประคบด้วยความร้อนโดยการใช้ถุงน้าอุ่นขวดใส่
น้าอุ่นหรือใช้ใบพลับพลึงอังไฟให้อุ่นๆพันหรือวางนาบไว้ที่ แผลเพื่อให้เลือดที่ออกถูกดูซึมกลับเข้าเส้นเลือดเร็วขึ้น
ช่วยลดอาการปวดในบริเวณนั้นหรืออาจจะใช้ยาหม่องทาถูให้ผลดีเช่นเดียวกันข้อควรระวังก็คือความร้อนที่นามา
ประคบให้ เด็กนั้ น ต้องไม่ร้ อนเกิน ไปจนทาอันตรายต่อผิว หนังทาให้เด็กเกิดแผลพุพองขึ้นไฟไหม้ของร้อนลวก
อุบัติเหตุจากไฟไหม้นาร้อนลวกนาน้าร้อนลวกมักพบได้กับเด็กทุกช่วงวัยเมื่อเกิดบาดแผลให้ใช้น้าปลายาสีฟันหรือ
ยาหม่องทาเพราะจะทาให้เกิดแผลติดเชื้อได้และต้องรีบให้การช่วยเหลือทันทีดังนี้
- ถ้าเด็กถูกไฟและมีไฟติดที่เสื้อผ้ารีบราดน้าไปบนตัวเด็กเพื่อดับไฟถ้าไม่มีน้าใช้ผ้าไฟ
เพื่อให้ไฟจากเสื้อผ้าดับหรือหาผ้าหนามาห่อหุ้มเด็กหลังจากไฟดับแล้วฉีกเสื้อผ้าออกเพื่อดูบาดแผล
- ถ้าเกิดบาดแผลมีบริเวณกว้างหลังจากราดน้าเย็นๆแล้วใช้ผ้าสะอาดรีบซับให้แห้งแล้ว
นาผ้าสะอาดห่อเด็กรีบนาส่งโรงพยาบาลถ้าในเด็กที่มีอายุมากกว่า 10 ปีขึ้นไปจะใช้การประเมินบริเวณผิวหนังที่ถูก
ไฟไหม้ของร้อนลวกนิยมใช้หลักกฎเลขเก้า (The Rule of Nines)(Jean W.S. and JANE C. O’Brien, 2006 :
182 ) เพื่อประเมินแบบเร่งด่วนว่ามีภาวะของการช็อคจากการเสียสารน้าในหลอดเลือด(Hypovolumic Shock)
กฎเลขเก้าประกอบด้วยการให้คะแนนบริเวณของผิวหนังที่สูญเสียน้าเมื่อผิวหนังชั้นนอกถูกทาลายรวมเปอร์เซ็นต์
บากแผลที่ได้รับและสูญเสียนั้นและช็อครวมพื้นที่บาดเจ็บได้ 100 เปอร์เซ็นต์
ข้อแพลง
เด็กๆ ที่เล่นซุกซนหกล้มหรือตกจากเครื่องเล่นข้อเท้าข้อเข่าอาจจะแพลงหรือเด็กเอามือลงยันพื้น
ข้อมืออาจจะแพลงได้การแพลงคือการที่เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อเอ็นและเลือดรอบๆข้อได้รับการบาดเจ็บอาการแพลงจะ
หายช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ได้รับเราจะทราบว่าเด็กๆข้อมือข้อเท้าส่วนอื่นๆมีอาการ
แพลงนั้นลองกดบริเวณที่ข้อแพลงเด็กจะร้องเจ็บและมองเห็นว่าบาดแผลนั้นบวมขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการ
แพลงที่รุนแรงการปฐมพยาบาลเด็กที่ได้รับบาดเจ็บจนข้อแพลงทาดังนี้
1. ไม่เคลื่อนไหวข้อที่แพลงเช่นถ้าข้อเท้าแพลงห้ามเดินถ้าต้องการเคลื่อนย้ายเด็กเข้าที่
ร่มควรอุ้มเด็ก
2. ใช้ความเย็นประคบบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บทันทีความเย็นจะช่วยให้อาการบวมยุบตัว
ลงเนื่องจากเมื่อข้อแพลงเส้นเลือดเล็กๆจานวนมากรอบๆข้อจะแตกทาให้เลือดน้าเหลืองไหลออกมาจากเส้นเลือด
มาคั่งตามเนื้อเยื่อจึงเกิดการบวมความเย็นจะช่วยทาให้เส้นเลือดที่กาลังแตกหดรัดตัวเลือ ดหรือน้าเหลืองแข็งตัวข้อ
ที่แพลงจะไม่บวมมากขึ้นและยังช่วยให้ปวดน้อยลง
3. ห้ามใช้น้าอุ่นประคบข้อที่แพลงทันทีหริอประคบในวันแรกเพราะหากเส้นเลือดยังคง
แตกและเลือดหรือน้าเหลืองยังคงซึมออกมาความร้อนจะยิ่งทาให้ข้อบวมมากขึ้นและเด็กจะรู้สึกเจ็บปวดข้อมากขึ้น
หลังจากประสบอุบัติเหตุอย่างน้อย 24 ชั่วโมงจึงใช้น้าอุ่นประคบเพื่อให้เลือดมาเลี้ยงบริเวณที่ประคบมากขึ้นทาให้
ก้อนเลือดที่แข็งตัวถูกละลายและดูดซึมกลับเร็วขึ้น
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4. ยกข้อที่แพลงให้อยู่สูงเช่นข้อเท้าแพลงควรให้เด็กนั่งแล้วพาดเท้าบนเก้าอี้อีกตัวที่สูง
กว่าไม่นั่งห้อยเท้าหรือนอนแล้วหาหมอนหรือผ้าห่มหนาๆมาพับหนุนเท้าให้สูงกว่าระดับตัวเด็กประมาณ 1 ฟุตหรือ
ข้อมือแพลงให้ห้อยแขนข้างที่แพลงไว้ด้วยผ้าสามเหลี่ยมให้ปลายนิ้วสูงกว่าข้อ ศอกที่พับตั้งฉากประมาณ 4-5 นิ้ว
การยกข้อที่แพลงให้สูงจะทาให้ข้อบวมน้อยลงเมื่อบวมน้อยลงก็จะปวดน้อยลงด้วย
กระดูกหัก
เด็กที่ตกจากที่สูงโดยมากมักจะกระดูกหักเราทราบว่าเด็กกระดูกหักโดยดูจากบาทแผลส่วนที่หัก
จะผิดรูปไปจากเดิมเช่นแขนหักแขนจะโค้งงอบิดเบี้ยวหรือคดออกไม่เหมือนแขนปกติและเด็กจะร้องเจ็บปวดมากมี
อาการบวมแดงร้อนของผิวหนังหรือบริเวณนั้นอาจจะมีรอยเขียวช้าร่วมด้วยอาจมีรอยบาดแผลและส่วนของกระดูก
ที่หักทิ่มโผล่ขึ้นมาจากบาดแผลนั้นก็ได้ในกรณีที่สงสัยว่ากระดูกหักก็ให้ปฏิบัติในการช่วยเหลือเช่นเดียว กับเมื่อ
ปฏิบัติกับเด็กที่กระดูกหักทุกประการการปฐมพยาบาลทาได้ดังนี้
1. ห้ามเคลื่อนไหวบริเวณที่บาดเจ็บหรือเคลื่อนย้ายเด็ก
2. ทาการเข้าเฝือกชั่วคราวเพื่อช่วยให้ส่วนที่หักเคลื่อนไหวน้อยที่สุดซึ่งจะช่วยลดอาการเจ็บปวด
และป้องกันความพิการที่อาจจะเกิดขึ้นการเข้าเฝือกชั่วคราวทาได้โดยใช้ แผ่นไม้กิ่งไม้นิตยสารพับครึ่งตามยาว
หนังสือพิมพ์พับเป็นท่อนยาวหนาๆไม้บรรทัดหรือด้ามร่มวางนาบกับส่วนที่หักแล้วมัดด้วยเชือกให้แน่นหรืออาจจะ
พันส่วนที่หักติดกับร่างกายก็ได้เช่นพันต้นแขนที่หักกับลาตัวแล้วใส่ผ้าคล้องแขนไว้หรือพันแขนข้างที่หักกับข้างที่
ปกติเป็นต้น
3. นาเด็กส่งโรงพยาบาล
สิ่งแปลกปลอมเข้ำอวัยวะต่ำงๆ
สิ่งแปลกปลอมเข้ำจมูก สิ่งแปลกปลอมเข้ำจมูกอำจทำให้เกิดอำกำรหำยใจขัดหำยใจไม่ออก
ได้กำรปฐมพยำบำล ปฏิบัติดังนี้
1. บอกให้เด็กอ้าปากหายใจทางปากแทนแต่ถ้าเป็นทารกและมองเห็นว่าสิ่งแปลกปลอมนั้นอยู่ลึก
และปิดจมูกแน่นสังเกตการณ์หายใจรู้สึกขัดควรรีบนาส่งโรงพยาบาล
2. หยอดน้ามันพืชเข้าไปในจมูกข้างที่มีสิ่งแปลกปลอมถ้าเป็นจาเมล็ดพืชจะช่วยไม่ให้เมล็ดพืชนั้น
บวมปิดจมูกรูจมูกแน่นมากขึ้นถ้าเป็นพวกแมลงเข้าจมูกจะช่วยลดอาการปวดแสบปวดร้อนในรูจมูกและยังทาให้
แมลงหยุดการเคลื่อนไหวได้ด้วยและอาจจะตาย
3. บอกให้เด็กที่สามารถสั่งมูกได้สั่งมูกเบาๆวิธีนี้สิ่งแปลกปลอมอาจจะหลุดออกมาแต่ถ้าเด็กเล็ก
2-4 ขวบไม่ควรใช้วิธีนี้เพราะแทนที่เด็กจะสั่งน้ามูกออกกลับสูดลมเข้าไปทาให้สิ่งแปลกปลอมยิ่งเข้าไปลึก
4. ถ้าสิ่งแปลกปลอมเป็นพวกเศษผ้าเศษกระดาษอาจใช้ปากคีบปลายมนค่อยๆคีบออกมา
5. ถ้าสิ่งแปลกปลอมอยู่ลึกและเป็นจาพวกถั่วเมล็ดกลมผิวมันหรือลูกปัดห้ามคีบหรือเขี่ยออกเอง
เพราะจะยิ่งเป็นการดันให้เมล็ดพืชหรือลูกปัดกลิ้งเข้าไปลึกอีกควรพาเด็กไปพบแพทย์สิ่งแปลกปลอมเข้าหูมักพบ
บ่อยๆที่เด็กๆซุกซนเอาของใส่หูน้องหรือหูเพื่อนเช่ นเศษกระดาษเศษผ้าเมล็ดถั่วเมล็ดผลไม้ลูกปัดกระดุมเม็ดเล็กๆ
แล้วติดค้างอยู่ข้างในควรปฐมพยาบาลดังนี้
5.1.ถ้าเป็นเด็กที่อยู่ในช่วงปลายวัย 5-6 ขวบสามารถบอกให้เด็กอยู่นิ่งๆได้หรือทารกเรา
สามารถจับศีรษะให้อยู่นิ่งๆได้และของนั้นอยู่ตื้นมองเห็นและคีบออกได้ง่ายควรจะพูดกับเด็กให้เข้าใจอย่าให้ตกใจ
แล้วค่อยๆใช้ปากคีบปลายมนคีบออกมาอย่ารีบร้อนเพราะของอาจจะยิ่งตกลึกเข้าไป
5.2.ถ้าเป็นเด็กเล็กที่ไม่ยอมนิ่งและไม่ยอมให้ปฐมพยาบาลหรือสิ่งแปลกปลอมนั้นอยู่ในห
ลึกหรือไม่แน่ใจว่าจะคีบได้ควรพาไปพบแพทย์เพราะถ้ากระทบกระเทือนถึงเยื่อแก้วหูหูอาจหนวกได้และทางที่ดี
อย่าให้เด็กกินอาหารก่อนไปเผื่อไว้กรณีที่จาเป็นต้องวางยาสลบเพื่อที่จะเอาของที่ติดอยู่ออกจะได้ทาได้ง่ายโดยไม่มี
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อันตรายเพราะในการวางยาสลบถ้าทาหลังการกินอาหารเด็กอาจสาลักอาหารเข้าหลอดลมได้นอกจากนั้นเวลา
เดินทางไปพบแพทย์ต้องระวังอย่าให้กระเทือนเพราะสิ่งแปลกปลอมนั้นจะกระเทือนเข้าไปในหูมากขึ้นได้
5.3. ถ้าเป็นแมลงเข้าหูต้องทาให้แมลงตายโดยใช้น้ามันพืชเช่นน้ามันมะกอกหรือน้ามัน
พืชที่ใช้ประกอบอาหารหยอดเข้าไปในหูทิ้งไว้สักครู่เมื่อแมลงตายจะลอยขึ้นมาให้ตะแคงหูเพื่อให้แมลงและน้ามัน
ออกให้หมดแล้วใช้สาลีสะอาดเช็ดอีกครั้งถ้ามองเห็นแมลงอยู่ตื้นๆไม่ขยันเดินสันนิฐานว่าอาจตายอยู่ก่อนแล้วไม่
จาเป็นต้องใช้น้ามันหยอดใช้ไม้พันสาลีสะอาดเช็ดออกมา
สิ่งแปลกปลอมเข้ำตำ
สิ่งแปลกปลอมที่เข้าตาเด็กอาจจะเข้าไปอยู่ที่เปลือกตาล่างหรือเปลือกตาบนหรืออาจจะฝังอยู่ที่
นัยน์ตาสิ่งแปลกปลอมเข้าตามักจะเป็นพวกเศษดินหินทรายที่เด็กชอบเล่นแล้วขว้างใส่กันบางครั้งอาจเกิดจากลม
แรงพัดเอาสิ่งสกปรกเข้าตาเด็กถ้าเด็กเล็กมากไม่สามารถทาตามคาบอกได้ควรนาเด็กส่งจักษุแพทย์ให้เร็วที่สุดถ้า
เด็กทาตามที่บอกได้ทาการปฐมพยาบาลดังนี้
1. ใช้ยาล้างตาให้เด็กลืมตาในแก้วล้างตาเศษฝุ่นผงอาจจะหลุดออกมาได้
2. ถ้าสิ่งแปลกปลอมยังไม่ออกเด็กยังร้องเจ็บผู้ทาการปฐมพยาบาลต้องล้างมือให้สะอาดแล้วพลิก
เปลือกตาบนหรือดึงเปลือกตาล่างดูว่าสิ่งแปลกปลอมอยู่ตาแหน่งใดถ้าอยู่ที่เปลือกตาล่างใช้ผ้าเช็ดหน้าสะอาดหรือ
สาลีสะอาดชุบน้าสะอาดบิดให้แห้งค่อยๆเขี่ยออกอย่างเบา ๆมือถ้าสิ่งแปลกปลอมอยู่เปลือกตาบนให้เด็กกลอก
นัยน์ตาลงจากนั้นใช้น้าสะอาดค่อยๆรินผ่านสิ่งแปลกปลอมที่ติดอยู่ในเปลือกตาบนหรือจะใช้ผ้าเช็ดหน้าสะอาดหรือ
สาลีชุบน้าสะอาดบิดให้แห้งเขี่ยวัตถุแปลกปลอมออก
3. ถ้าสิงแปลกปลอมยังไม่ออกไม่ควรพยายามเขี่ยสิ่งแปลกปลอมแรงๆเพื่อให้ออกเพราะจะเป็น
อันตรายต่อเยื่อตาเยื่อตาอาจอักเสบแดงและติดเชื้อได้ควรปิดตาด้วยผ้ากอสหรือผ้าสะอาดอื่นๆแล้วรีบนาเ ด็กส่ง
จักษุแพทย์
4. ถ้าสิ่งแปลกปลอมที่เข้าตาเป็นพวกสารเคมีต้องรีบเบิกเปลือกตาบนและล่างให้เห็นนัยน์ตา
กว้างที่สุดแล้วรินน้าสะอาดผ่านนัยน์ตาทันทีต้องรินผ่านนานๆประมาณ5นาทีเพื่อล้างสารเคมีออกให้หมดขณะที่ริน
น้าควรระวังอย่าให้ น้าที่ไหลออกกระเด็น เข้าตาอีกข้างหนึ่ งที่ไม่โดนสารเคมีควรให้เด็กนอนเอียงตาข้างที่โ ดน
สารเคมีออกจากตัวเวลารินน้าควรรินจากหัวตาไปหาหางตาจากนั้นใช้ผ้ากอสหรือผ้าเช็ดหน้าที่สะอาดพับปิดตา
อย่างหลวมๆแล้วรีบนาเด็กส่งจักษุแพทย์
สิ่งแปลกปลอมติดคอ
ถ้าเป็นก้างปลาติดคอให้ใช้ข้าวปั้นเป็นก้อนขนาดพอคาให้เด็กกลืนควรทาซ้าถ้ายังไม่ออกและเด็ก
ร้องเจ็บหรือมองเห็นว่าเป็นก้างใหญ่ควรนาเด็กส่งโรงพยาบาลถ้าสิ่งแปลกปลอมนั้นเป็นวัตถุของแข็งเช่นเมล็ดผลไม้
ต่างๆปฐมพยาบาลดังนี้
1. ถ้าเป็นทารกจับเท้าทั้งสองข้างของทารกห้อยศี รษะลงหรือจับทารกนอนคว่าลงบนท้องแขน
ข้างหนึ่งให้มือรองอยู่ที่ส่วนศีรษะคอและหน้าอกของทารกลาตัวของทารกอยู่บนท้องแขนจับให้ศีรษะทารกอยู่ต่า
กว่าลาตัวใช้สันฝ่ามืออีกข้างหนึ่งกระแทกเร็วๆ4ครั้งติดต่อกันตรงบริเวณระหว่างสะบักทั้ง 2ข้างทารกจะไอเอาสิ่ง
แปลกปลอมออกมาถ้ายังไม่ออกควรนาทารกส่งโรงพยาบาล
2. ถ้าเป็นเด็กวัยก่อนเรียนจับเด็กนั่งโดยใช้มือด้านหนึ่งพยุงหน้าอกของเด็กไว้โน้มศีรษะเด็กให้ต่า
กว่าหน้าอกหรืออยู่ในระดับเดียวกับหน้าอกใช้ฝ่ามืออีกข้างกระแทกเร็วๆ4 ครั้ง ติดต่อกันค่อนข้างแรงตรงบริเวณ
ระหว่างสะบักทั้ง 2 ข้างเพื่อให้สิ่งที่ติดอยู่หลุดออกมาถ้ายังไม่หลุดควรกระแทกซ้าถ้ายังไม่ออกควรนาเด็กส่ง
โรงพยาบาล
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กลืนและดมสำรพิษ
การได้รับสารพิษในเด็กมักมีแหล่งที่มาจากการใช้สิ่งของอุปกรณ์ที่มีอยู่ในครอบครัวเช่น ยาของ
ผู้ใหญ่น้ายาทาความสะอาดเครื่องสาอางผู้ใหญ่สารเคมีกาจัดศัตรูพืช (Karen J.M. 2006 :204) มีเด็กจานวนไม่
มากที่กลืนกินสารพิษหรือดมสารพิษจนเกิดอันตรายต่อร่างกายบิดามารดาหรือผู้ดูแลเด็กจึงควรศึกษาการปฐม
พยาบาลอุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กิ ด จากการกลื น หรื อ ดมสารพิ ษ ถ้ า เด็ ก กลื น พวกแลกเกอร์ ทิ น เนอร์ ย าขั ด พื้ น น้ ายาเช็ ด
เฟอร์ นิเจอร์ย าขัดห้องน้ายาขัดรองเท้า หรือสารที่เป็นกรดด่างและสารประกอบปิโตรเลียมอื่นๆห้ามทาให้เด็ก
อาเจียนเด็ดขาดเพราะสารเคมีเหล่านี้อาจหลุดเข้าไปในหลอมลมและปอดทาให้เกิดหลอดลมและปอดอักเสบได้
และการอาเจียนออกมา
เป็นการทาให้สารเคมีที่เป็นอันตรายเหล่านี้ผ่านทาลายเยื่อบุหลอดอาหารลาคอปากอีกครั้งหนึ่ งก่อนที่จะออกนอก
ร่างกายการปฐมพยาบาลมีคาแนะนาดังนี้
1. ถ้าเด็กยังรู้สึกตัวดีให้เด็กดื่มนม 1-2 แก้วเพื่อเป็นการเจือจางสารพิษถ้าหานมไม่ได้ในขณะนั้น
ให้ดื่มน้าแทน
2. นาเด็กส่งโรงพยาบาลทันทีพร้อมขวดสารพิษที่เด็กกลืนเข้าไป
3. ถ้าเด็กกลืนสารพิษพวกน้าหอมยาทาเล็บผงซักฟอกน้ายาปรับผ้านุ่มดีดีทียาเบื่อหนูยากาจัด
แมลงสาบหรืออื่นๆที่ไม่ใช่สารเคมีพวกกรดด่างหรือสารประกอบปิโตรเลียมให้เด็กดื่มนมหรือน้า 1-2 แก้วเพื่อเจือ
จางสารพิษเช่นกันจากนั้นทาให้เด็กอาเจียนโดยการใช้นิ้วสะอาดล้วงคอเข้าไปลึกๆเพื่อกระตุ้นให้เด็กอาเจียน
4. นาเด็กส่งโรงพยาบาลพร้อมขวดสารพิษที่เด็กกลืนเข้าไป
5. ถ้าเด็กดมสารพิษเข้าไปเต็มที่จนรู้สึกหายใจติดขัดไอปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนงุนและชัก
กระตุกรีบนาเด็กออกจากแหล่งที่มีสารพิษให้อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้ดีมีลมพัดผ่านถ้าเด็กหมดสติเนื่องจากอากาศ
ไม่เพียงพอหลังจากนาเด็กออกมาอยู่ในที่อากาศถ่ายเทแล้วปลดเสื้อผ้าออกให้หลวมหากเด็กหนาวสั่นต้องหาผ้าห่ม
คลุมให้ให้เด็กนอนตะแคงสังเกตการณ์หายใจหากเด็กหยุดหายใจต้องรีบช่วยหายใจโดยการเป่าปากทันที
เลือดกำเดำไหล
เลือดกาเดาไหลพบบ่อยในเด็กวัยก่อนเรียนเนื่องจากเด็กชอบวิ่งเล่นบางครั้งอาจชนกันเองหรือชน
วัตถุที่มีเนื้อแข็งทาให้บริเวณจมูกได้รับแรงกระแทกอย่างแรงทาให้เส้นเลือดฝอยในจมูกแตกเลือดจึงไหลออกมา
เลือดกาเดาที่ไหลมักจะออกมาจากจมูกข้างใดข้างหนึ่งเท่านั้นตรงตาแหน่งของเส้ นเลือดฝอยซึ่งอยู่ใกล้กับผิวเยื่อบุ
จมูกด้านในและตรงผนังกั้นจมูกทั้งสองข้างตอนปลายจมูกควรทาการปฐมพยาบาลดังนี้
1. ให้เด็กก้มหน้าลงท่าก้มหน้านั้นจะให้เด็กยืนหรือนั่งก็ได้แต่ห้ามนอนเพราะการนอนทาให้เลือด
ไหลลงคอได้ถ้าหากเงยหน้าเลือดที่ออกมาจะไหลเข้าไปในปากได้ง่า ยขึ้นทาให้หายใจลาบากและอาจทาให้เด็ก
อาเจียนออกมาภายหลังได้
2. ใช้นิ้วกดจมูกด้านที่เลือดออกแล้วใช้ความเย็นประคบบริเวณดั้งจมูกสัก 1-2 นาที
3. ถ้าเลือดยังไม่หยุดไหลใช้ผ้ากอซหรือผ้านุ่มๆสะอาดๆห้ามใช้สาลีหรือกระดาษชาระผ้าที่หาง่าย
ที่สุดคือผ้าเช็ดหน้าเนื้อบางๆนุ่ มๆที่ซักเรียบร้อยแล้วสอดเข้าไปในรูจมูกข้างที่เลือดออกค่อยๆสอดเข้าไปให้แน่น
เหลือชายผ้าไว้เพื่อจะได้ง่ายต่อการดึงออกทิ้งไว้สักครู่ใหญ่สังเกตดูว่าเลือดไม่ออกมาซึมผ้าแปลว่าเลือดหยุดไหล
แล้วจึงค่อยๆดึงผ้าออก
4. บอกเด็กไม่ให้แคะแกะหรือบีบจมูกเล่น
5. ถ้าเลือดกาเดาไม่หยุดไหลหรือหยุดไหลไปแล้วครึ่งชั่วโมงยังไหลออกมาอีกควรพาเด็กไปพบ
แพทย์
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คนและสัตว์กัด
คนกัดบ่อยครั้งที่เด็กๆเล่นด้วยกันแล้วเกิดมันเขี้ยวกัดกันหรือกัดด้วยความโกรธความไม่พอใจจน
เกิดแผลเลือดออกหรือพี่อาจหมั่นไส้น้องอิจฉาน้องเลยแอบกัดน้องวัยทารกตอนที่มารดาไม่อยู่โดยทั่วไปฟันของเด็ก
จะมีเชื้อโรคอยู่จานวนมากเหมือนผู้ใหญ่และเชื้อโรคนี้เองเป็นสาเหตุทาให้เกิดการอักเสบในบริเวณที่ถูกกัดได้จึงไม่
ควรปล่อยทิ้งไว้จาเป็นต้องมีการปฐมพยาบาลดังนี้
1. พาเด็กไปล้างแผลทันทีโดยเปิดน้าประปาให้ไหลผ่านแผลแล้วฟอกด้วยสบู่ให้สะอาดซับให้แห้ง
ด้วยผ้าสะอาด
2. ถ้ามีเลือดออกซิบๆใช้ยาแดงทาแต่ถ้าบาดแผลลึกมากมีเลือดออกมากควรห้ามเลือดแล้วนาเด็ก
ส่งโรงพยาบาลสุนัขแมวกัด สุนัขแมวหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆเช่นกระรอกกระต่ายลิงนอกจากฟันปากจะ
สกปรก มีเชื้อโรคอยู่มากมายหลายชนิดในน้าลายยังอาจมีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าหรือที่เรียกว่าโรคกลัวน้าเด็กที่ถูกสัตว์
เหล่านี้กัดยังอาจจะได้รับเชื้อบาดทะยักอีกด้วยเมื่อเด็กถูกกัดควรปฐมพยาบาลดังนี้
- รีบล้างแผลให้สะอาดด้วยน้าและสบู่เช่นเดียวกับคนกัด
- ซับแผลให้แห้งปิดแผลไว้ด้วยผ้าสะอาดนาเด็กส่งโรงพยาบาล
งูกัด
งูมี 2 ชนิดคือ งูมีพิษและไม่มีพิษถ้าเด็กถูกงูมีพิษกัดจะสังเกตเห็นรอยแผลที่ถูกกัดเป็น จุด 2 จุด
ห่างกันซึ่งเกิดจากเขี้ยวพิษของงูนั่นเองงูที่ไม่มีพิษกัดรอยแผลที่ถูกกัดจะไม่มีรอยเขี้ยว 2 จุดฝังให้เห็นชัดเจนเหมือน
งูพิษ
งูไม่มีพิษกัดทำกำรปฐมพยำบำลดังนี้
1. ล้างแผลด้วยน้าสะอาดและสบู่
2. ซับให้แห้งแล้วปิดด้วยผ้ากอซสะอาดนาเด็กส่งโรงพยาบาล
งูมีพิษกัดทำกำรปฐมพยำบำลดังนี้
1. รีบนาเด็กส่งโรงพยาบาลขณะเดินทางพยายามอย่าให้เด็กตกใจ
2. ให้ส่วนที่ถูกงูกัดอยู่ต่ากว่าระดับหัวใจของเด็กให้มากที่สุดและอย่าเคลื่อนไหวส่วนนั้น
3. ใช้ผ้าห่อน้าแข็งหรือชุบน้าเย็นวางไว้เหนือแผลเพื่อทาใํห้พิษของงูดูดซึมเข้าสู่ร่า งกาย
ช้าลงหรือจะใช้วิธีการรัดเหนือแผลทั้ง 2 วิธีจะช่วยไม่ให้พิษเข้าหัวใจเร็วขึ้นแต่ไม่ควรใช้ทั้ง 2 วิธีพร้อมกันเพราะเด็ก
ผิวอ่อนบางมากจะทาให้ส่วนที่ต่าจากแผลลงไปขาดเลือดมาหล่อเลี้ยงอาจจะเป็นอันตรายได้
ตะขำบกัด
ตะขาบมีเขี้ยวอยู่คู่หนึ่งที่ปล้องแรกต่อจากหัวเวลากัดจะใช้เขี้ยวทั้ง 2 ฝังลงไปในเนื้อคล้ายคีม
หนีบเห็นรอยเขี้ยวเป็น 2 จุดอยู่ด้านข้างผิดกับรอยเขี้ยวของงูซึ่งฝังเขี้ยวตรงลงไปการปฐมพยาบาลเด็กที่ถูกกัด
ปฏิบัติดังนี้
1. บีบเลือดให้ออกจากแผลรัดเหนือแผลด้วยผ้า
2. ใช้ความเย็นวางประคบบรรเทาอาการปวดส่วนมากมักจะหายหรือทุเลาภายใน15 นาที
3. ใช้แอมโมเนียหอมชุบปิดแผลไว้ถ้าบวมแดงมากใช้ครีมที่มีฮิสตามีนหรือใช้ครีมสเตอรอยด์ทาถ้า
เด็กมีอาการมากควรนาส่งโรงพยาบาล
ผึ้งตัวต่อต่อย
ผึ้งต่างจากตัวต่อที่ผึ้งมีเหล็กในแต่ตัวต่อไม่มีการปฐมพยาบาลทาเหมือนกันดังนี้
1. ถ้าผึ้งต่อยเอาเหล็กในออกก่อนใช้กุญแจที่มีรูตรงปลายหรือใช้หลอดดูดนมเล็กๆแข็งๆครอบจุด
ที่ถูกต่อยแล้วกดลงให้เหล็กในโผล่ใช้ปากคีบ–ดึงเหล็กในออก
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2. ใช้สาลีชุบแอมโมเนียปิดแผลไว้จนกว่าจะหายปวดอาจใช้ความเย็นประคบจะช่วยลดอาการ
ปวดลงได้และควรยกส่วนที่ถูกต่อยให้สูง
3. ไม่ควรใช้ยาหม่องทาเพราะอาจทาให้หลอดเลือดฝอยใต้ผิวหนังบริเวณที่ถูกต่อยขยายตัวพิษ
อาจจะแผ่ซ่านได้อย่างรวดเร็วซึ่งเป็นอันตรายได้ถ้าเด็กมีอาการแพ้พิษอย่างรุนแรงควรรีบนาเด็กส่งโรงพยาบาล
แมลงป่องต่อย
1. อย่าให้เด็กออกแรงให้อยู่นิ่งๆให้ส่วนที่ถูกต่อยอยู่ต่ากว่าหัวใจ
2. ใช้ผ้ารัดเหนือแผลอย่าให้แน่นจนเกินไป
3. ทาแผลด้วยแอมโมเนียหรือความเย็นประคบเพื่อลดอาการเจ็บปวดนอกจากจะให้การปฐม
พยาบาลดังกล่าวแล้วอาจใช้สมุนไพรเช่นพญายอโดยใช้ใบสดกลางแก่กลางอ่อนที่เรียกว่าใบสลาดขนาดประมาณ
หนึ่งกามือล้างให้สะอาดให้เด็กที่ถูกแมงป่องต่อยเคี้ยวใบพญายอนั้นทันทีที่ถูกแมงป่องต่อยแล้วกลืน น้าที่ได้จากการ
เคี้ยวใบพญายอนั้นเสร็จแล้วให้เอากากออกพอกที่แผลที่ถูกแมงป่องต่อยเป็นลม
ไฟฟ้ำดูด
ก่อนที่จะทาการปฐมพยาบาลเด็กที่ถูกไฟดูดหากผู้ใหญ่อยู่ในเหตุการณ์ขณะที่เด็กถูกไฟดูดควรให้
ความช่วยเหลือก่อนดังนี้
1. รีบตัดกระแสไฟเช่นดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กาลังใช้อยู่ออกหรือสับสะพานไฟลงทั้งหมด
2. ถ้าหาทางตัดกระแสไฟฟ้าไม่ได้ใช้วัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าเช่นเข็มขัดหนังผ้าขาวม้าท่อนไม้หรือ
ถุงมือยางดึงเกี่ยวสายไฟออกจากตัวเด็กหรือสอดเข้าไปในตัวเด็กตวัดตัวเด็กออกมาถ้าเด็กติดอยู่กับอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้า
ผู้ช่วยดึงเด็กออกมาควรยืนอยู่บนฉนวนไฟฟ้าเช่นบนผ้าแห้งหรือแผ่นกระดานแผ่นไม้แห้งๆและเท้าต้องไม่เปียกน้า
การปฐมพยาบาลหลังจากที่ช่วยเด็กได้แล้วปฏิบัติดังนี้
- ถ้าเด็กหยุดหายใจต้องรีบช่วยหายใจโดยการเป่าปากถ้าชีพจรหยุดเต้นต้องรีบปั๊มหัวใจ
- ถ้ามีบาดแผลไหม้ปฐมพยาบาลเช่นเดียวกับบาดแผลไฟไหม้
- รีบนาเด็กส่งโรงพยาบาล
จมน้ำ
การจมนาของทารกและเด็กวัยก่อนเรียนรวมไปถึงการจมในอ่างอาบน้าที่มีน้าตื้นๆรวมความ
ซุกซนของเด็กที่หัวศีรษะมุดลงในตุ่มน้าถังใส่น้าแล้วขึ้นไม่ได้การปฐมพยาบาลปฏิบัติดังนี้
1. จับเด็กนอนลงทันทีสังเกตถ้าเด็กหยุดหายใจหรือหายใจอ่อนผิดปกติต้องรีบช่วยการหายใจ
ทันทีโดยการเป่าปาก (ดูรายละเอียดการเป่าปากในหัวข้อการช่วยหายใจ)
2. ใช้มือสอดและพยุงบริเวณบั้นเอวของเด็กแล้วยกเอวขึ้นเพื่อให้กระเพาะอาหารถูกบีบรัดทาให้
เด็กอาเจียนน้าออกมาเป็นการช่วยกระตุ้นการหายใจและการไหลเวียนของเลือด
3. เมื่อเด็กหายใจได้ตามปกติแล้วถอดเสื้อผ้าที่เปียกออกเช็ดตัวให้แห้งใส่เสื้อผ้าห่มผ้าให้เด็ก
เพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย
4. นาเด็กส่งโรงพยาบาลในท่านอนคว่าตะแคงหน้าไปด้านในด้านหนึ่งหรือนอนตะแคงเพื่อ
ป้องกันการอาเจียนหรือสาลักการช่วยหายใจ

56

ดังนั้น การป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยในเด็กเป็นการจัดกิจกรรมหรือบริการต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันเหตุ
ของเกิดภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพเด็กรวมทั้งการให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นการจัดการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในสถานที่
ดูแลเด็กหรือในครอบครัวเพื่อลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่เด็กการจัดบริการความปลอดภัยการให้สวัสดิการ
ศึกษาแก่ผู้ปกครองให้ความรู้ด้านการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยให้แก่ผู้ปกครองบุคลากรในโรงเรียนบุคลากรใน
สถานรับเลี้ยงเด็กเพื่อให้มีความรู้มีทักษะในการช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นเบื้องต้นก่อนส่งถึงมือแพทย์หรือการให้
กิจกรรมช่วยเหลือขั้นต้นอันเป็นการป้องกันอันตรายที่รุนแรงและหากเกิดปัญหาแล้วการให้คาแนะนาเพื่อเตรียมตัว
ล่วงหน้าจะเป็นการฝึกฝนให้มีกระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้และยังเป็นการลดการรุนแรงได้อีกด้วย
แบบทดสอบหลังเรียน
ชื่อเรื่อง การดูแลเด็กด้านอาหาร
การดูแลเด็กด้านสุขภาพอนามัย
การดูแลเด็กด้านอุบัติเหตุ
การปฐมพยาบาล
คำสั่ง จงเลือกอธิบายหัวข้อดังต่อไปนี้ให้ประโยคข้อความสมบูรณ์ที่สุด ลงในกระดาษคาตอบ
1.การเล่น คือ
2.อุบัติเหตุที่เกี่ยวกับเด็กในปัจจุบัน ได้แก่
3.เมื่อเกิดเหตุการณ์เด็กจมน้าควรทาอย่างไร
4.เด็กทารกในวัยใดเกิดเหตุการณ์จมน้ามากที่สุด
5.การปฐมพยาบาล หมายถึง
6.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีลักษณะอย่างไร
7.บอกเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
8.จากคาถามข้อที่ 7 ถ้าเด็กลื่นล้มจะเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ใด
9.เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าอวัยวะต่างๆ จะทาอย่างไร
10.เมื่อเด็กถูกไฟฟ้าดูด ควรทาอย่างไร
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หน่วยที่ 4
กำรจัดกิจกรรมนันทนำกำร และกำรปฐมพยำบำล
วิชำ การอนุบาลเด็ก
หน่วยที่ 4 การจัดกิจกรรมนันทนาการ
ตอนที่
1.1 ลักษณะสาคัญของนันทนาการ
1.2 กิจกรรมนันทนาการ
1.3 การจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียน
1.4 การจัดกิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา
แนวคิด
1. กิจกรรมนันทนาการ คือ การสร้างพลังงานที่หายไปให้เกิดขึ้นมาใหม่เหมือนเดิมหรือกว่าเดิม เพื่อ
พร้อมจะประกอบภารกิจต่อไป
2. การสร้างขึ้นมาใหม่หรือการทาให้มีขึ้นมาใหม่หรือสร้างขึ้นมาอีก นักสรีรกายวิภาคศาสตร์เชื่อว่า
ร่างกายคนเราเมื่อใช้พลังงานจากการรับประทานอาหารไปจนหมดก็จะเกิดความเมื่อยล้า อ่อนเพลีย ทั้ง
ร่างกายและสมอง จึงจาเป็นต้องสร้างพลังขึ้นมาใหม่
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 4 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. บอกความหมายของการจัดกิจกรรมนันทนาการได้
2. อธิบายลักษณะของการจัดกิจกกรมนันทนาการได้
3. เปรียบเทียบการจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนและในสถานศึกษาได้
กิจกรรมกำรเรียน
1. ทาแบบประเมินตนเองก่อนเรียน
2. ศึกษาเอกสารการสอนหน่วยที่ 4
3. ทากิจกรรมต่างๆ ตามที่เสนอแนะไว้ในเอกสาร
4. ทาแบบประเมินตนเองหลังเรียน
สื่อกำรสอน
1. เอกสารการสอน
แบบประเมิน
1.แบบประเมินตนเองก่อนและหลังเรียน
2.ประเมินผลจากการสอบประจาภาค
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ตอนที่ 4.1
ลักษณะสำคัญของนันทนำกำร
ความหมายนันทนาการตามคาศัพท์ (Termenology) ความหมาย ทางวิชาการ ได้เน้นเรื่องกิจกรรมที่
ทาในเวลาว่าง ด้วยความสมัครใจ และได้รับความพึงพอใจ เพลิดเพลินใจจากกิจกรรมนั้น ๆ จากคาศัพท์
“Recreation”
เมื่อเป็นคานาม หมายถึง การสร้างขึ้นมาใหม่หรือการทาให้มีขึ้นมาใหม่หรือสร้างขึ้นมาอีก
นักสรีรกายวิภาคศาสตร์เชื่อว่า ร่างกายคนเราเมื่อใช้พลังงานจากการรับประทานอาหารไปจนหมดก็จะเกิดความ
เมื่อยล้า อ่อนเพลีย ทั้งร่างกายและสมอง จึงจาเป็นต้องสร้างพลังขึ้นมาใหม่ ความเมื่อยล้ามี 2 อย่าง คือ
1.ทางสมอง ซึ่งเกิดจากความเครียด งานที่ต้องใช้สมองคิดหรือใช้มาก
2.ทางกาย ซึ่ ง เกิ ด จากที่ ร่ า งกายหรื อ กล้ า มเนื้ อ ถู ก ใช้ ง านหนั ก เกิ น ไป ท าให้ สู ญ เสี ย พลั ง งานซึ่ ง นั ก
นันทนาการเชื่อว่าความเมื่อยล้านี้จะถูกขจัดไปได้และสร้างพลังขึ้นใหม่ทดแทนได้ กิจกรรม “นันทนาการ” แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท
1.กิจกรรมประเภทที่ใช้กาลังกายเบา ๆ ได้แก่ การทางานฝีมือ วาดเขียน ปั้น รดน้าต้นไม้
ทาสวนครัว อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ เล่นต่าง ๆ ที่ใช้พลังน้อย เป็นต้น
2.กิจกรรมประเภทที่ใช้กาลังมาก ๆ ได้แก่ กีฬาประเภทหนัก ๆ เช่นฟุตบอล เทนนิส ว่ายน้า
วิ่ง ขุดดินทาสวนครัว เดินทางไกล ปีนเขา เป็นต้น
ฉะนั้น ผู้ที่เมื่อยล้าทางสมองควรเลือกกิจกรรมประเภทที่ร่างกายต้องกระทาหรือเคลื่อนไหว เช่นการเล่น
กีฬา สาหรับผู้ที่เมื่อยล้ากล้ามเนื้อหรือร่างกาย ต้องใช้กิจกรรมเบา ๆ
ตามหลักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการนอนหลับเฉย ๆ ไม่ใช่วิธีการเพิ่มพูนพลัง แต่ถ้าเป็นการพักผ่อนด้วย
กิ จ กรรมที่ ท าให้ ร่ า งกายและสมองได้ พั ก ผ่ อ นเต็ ม ที่ เมื่ อ นอนหลั บ จะหลั บ สนิ ท ตื่ น ขึ้ น มาจะสดชื้ น
กระปรี้กระเปร่า นั้นคือการพักผ่อนด้วยกิจกรรมนันทนาการ
นันทนาการ จึงหมายถึง การสร้างพลังงานที่หายไปให้เกิดขึ้นมาใหม่เหมือนเดิมหรือกว่าเดิม เพื่อพร้อม
จะประกอบภารกิจต่อไป
ลักษณะสำคัญของนันทนำกำร
1. ต้องเป็นกิจกรรมที่มีการกระทา ร่างกายกล้ามเนื้อหรืออวัยวะได้มีการกระทา หากอยู่เฉย ๆ เช่น
นอนหลับ ไม่ถือว่าเป็นกิจกรรมนันทนาการ
2. กระทาด้วยความสมัครใจ ความต้องการและเลือกที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ โดยสมัครใจ
3. ทาในเวลาว่าง คือนอกเหนือกิจวัตรประจาวัน เช่น เวลานอน เวลาทางาน เวลาเรียน เวลา
เดินทาง เวลารับประทานอาหารเวลาเข้าห้องน้า ฯลฯ
4. เป็นกิจกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมไม่เป็นอบายมุข แต่ก่อประโยชน์ทางการศึกษา
5. เกิดความพึงพอใจในทันทีที่เข้าร่วม
6. ไม่เป็นกิจกรรมที่เป็นอาชีพ เช่น การตกปลาของชาวประมง
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กิจกรรมนันทนำกำรมีหลำยประเภท ได้แก่
1.ประเภทการฝีมือและศิลปหัตถกรรม เช่น งานปั้น แกะสลัก วาดเขียน จักสาน เย็บปักถัก
ร้อย ประดิษฐ์เครื่องใช้ ประดิษฐ์งานด้วยกระดาษ วัสดุเหลือใช้ ประดิษฐ์อุปกรณ์เกมส์ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งเป็น
การได้ทาสิ่งใหม่ ๆ สวยงาม แปลก สนุกสนานเพลิดเพลิน ต้องใช้ความคิริเริ่มสร้ างสรรค์ เป็นนักดัดแปลง
และมีความสามารถในกิจกรรมนั้นๆ เหมาะกับวัยและเพศ
2.ประเภทเกมส์ กีฬา กรีฑา
- เกมส์ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ เกมส์ที่ต้องใช้กาลัง ความว่องไว เช่นมวย ยูโด
เทนนิส ฯลฯ เกมส์ที่ไม่ค่อยใช้กาลัง เช่น โยนห่วง จัดภาพปริศนา ฯลฯ
- กรีฑา กีฬา ก็จะมีทั้งประเภทลู่และลาน เล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เช่น ฟุตบอล บาสเก็ต
บอล วอลเล่ย์บอล แบดมินตัน ตะกร้อ ซอฟบอล เทนนิส เทเบิลเทนนิส ยิมนาสติค ว่าว ว่ายน้า กอล์ฟ
กายบริหาร ซึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรง ทรวดทรงดีไม่อ้วน และทาให้ร่างกายสดชื่น
3.ประเภทดนตรีและร้องเพลง ดนตรี เป็นเครื่องปลอบประโลมใจให้เพลิดเพลินสนุกสนาน ให้
ความบันเทิงใจ ซึ่งกิจกรรมนี้สามารถนาไปเชื่อมโยงกิจกรรมอื่นได้ เช่นการเต้นรา การเชียร์กีฬา กิจกรรม
ลูกเสือเนตรนารี เป็นต้น
4.ประเภทละครภาพยนตร์ ให้ความสนุกเพลิดเพลิน เช่น ละคร ภาพยนตร์ โทรทัศน์ โขน
หนังตะลุง มโนห์รา หุ่นกระบอก ลิเก เป็นต้น
5.ประเภทงานอดิเรก เช่น การเก็บสะสมของต่าง ๆ ประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ
6.ประเภทกิจกรรมทางสังคม เช่น การจัดงานเลี้ยงวันเกิด ขึ้นปีใหม่ การเต้นรา เกมส์ เล่า
นิทาน โต้วาที ประชุมสังสรรค์
7.ประเภทเต้นรา เป็นกิจกรรมที่ใช้จังหวะทางดนตรี ให้ความสนุกสนาน ทาให้ชีวิตเพลิดเพลิน
เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เช่นการเต้นราพื้นเมือง การราไทย ลีลาศ ฯลฯ
8.ประเภทนันทนาการนอกสถานที่ เป็นการพักผ่อนหย่อนใจที่ทาให้มีชีวิตชีวา รู้สึกสดชื่น เช่น
การยิงนก ตกปลา ล่าสัตว์ ว่ายน้า พายเรือ เที่ยวสวนสัตว์ พักผ่อนในสวนสาธารณะ รับประทานอาหารใน
สวนสาธารณะ เดินเล่น เดินทางไกล การอยู่ค่ายพักแรม เป็นต้น
9.การอ่าน พูด เขียน และทางวรรณกรรม
การอ่าน เช่น อ่านหนังสือต่าง ๆ และการใช้ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์
การพูด เช่น คุย สนทนา โต้วาที โดยสนทนากับเพื่อน หรือจัดงานเลี้ยงแล้วนั่งคุย
กัน
การฟัง เช่น ฟังวิทยุ ฟังธรรมเทศนา ฟังโต้วาที ฯลฯ
การเขียน เช่น การเขียนบทความ ฯลฯ
10.กิจกรรมพิเศษ เป็นกิจกรรมที่มีการเล่นเป็นครั้งคราว ตามประเพณี เช่นงานขึ้นปีใหม่ งาน
วันตรุษ งานเทศกาลท้องถิ่น งานประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมทางศาสนา นอกจากจะได้พักผ่อนแล้วยังเป็นโอกาส
ในการทาบุญไปด้วย
11.กิจกรรมอาสาสมัคร เช่นอาสาสมัครพัฒนาท้องถิ่น อาสาสมัครโรงพยาบาล หรือกิจกรรมอื่น
ๆ ในชุมชน
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ตอนที่ 4.2
กิจกรรมนันทนำกำรในโรงเรียน
การให้การศึกษาแก่เด็ก ไม่เพียงแต่ให้เด็กมีความรู้ทางสมองแต่อย่างเดียวเท่านั้น แต่การศึกษาควรจะ
เป็นการพัฒนาเด็กในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นสติปัญญา ร่างกาย สังคม จิตใจ ซึ่งการที่เด็กจะได้พัฒนาทุกด้าน
ก็ไม่เพียงแต่เรียนให้เต็มชั่วโมงเท่านั้น หรือถึงแม้ว่ าทางโรงเรียนจะจัดให้มีชั่วโมงพลศึกษา ศิลปศึกษา ก็เพียง
สัปดาห์ละ 1-2 ชั่วโมง ก็ไม่เพียงพอในการพัฒนาเด็ก อีกทั้งสถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ต่าง ๆ ก็มีไม่มากพอ
ต่อความต้องการของเด็ก ทางโรงเรียนจึงควรจัด กิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่ อให้เด็ก
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่นในเวลาก่อนเข้าเรียน ระหว่างพักกลางวัน หลังเลิกเรียน เป็นต้น ซึ่งควรมี
กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมกีฬา โต้วาที ดนตรี ร้องเพลง ทัศนศึกษา การประกวดต่าง ๆ เป็นต้น
สถานที่และเครื่องอานวยความสะดวกนันทนาการในโรงเรียน เช่นบริเวณและสถานที่ โรงเรียนควรมี
สถานที่และบริเวณสาหรับให้เด็กได้นั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจ มีม้านั่ง ร่มไม้ สร้างทิวทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น ในยาม
ว่างก่อนและหลังเข้าเรียน สนามเล่น ขาดไม่ได้ เพราะสนามเล่นก็คือห้องปฏิบัติการ ของกิจกรรมพลศึก ษาหรือ
นันทนาการ เพราะสนามเล่นถือเป็นส่วนสาคัญในการทากิจกรรมนันทนาการที่สามารถพัฒนาเด็กในทุก ๆ ด้าน
ถ้าโรงเรียนใดขาดสนามเล่น ถือว่าไม่ควรที่จะเป็นสถานศึกษาเพราะขาดปรัชญาอันสาคัญ ส่วนขนาดจะเล็กจะ
ใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับประเภทของโรงเรียนและจานวนของเด็ก
ห้องฝึกพลศึกษาและห้องนันทนาการ ทุกสถานศึกษาควรมี เพื่อให้เด็กได้เรียน ได้เล่นกีฬาในร่ม และ
ได้ร่วมกิจกรรมนันทนาการ
ห้องสมุด เป็นสถานที่ที่จาเป็นมากในทุกสถานศึกษา เพราะเป็นแหล่งที่เด็กสามารถศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ ด้ ว ยตนเอง ท าให้ เ ด็ ก รู้ จั ก ใช้ เ วลาว่ า งให้ เ กิ ด ประโยชน์ รั ก การอ่ า น โดยห้ อ งสมุ ดอาจจั ด กิ จ กรรม
นิทรรศการ ประกวด เพื่อชักจู งให้ เด็กได้เข้าสมุด หนังสื อก็มีห ลายประเภท ตามชนิดของสถานศึกษาให้
เหมาะสมกับวัยของเด็ก
ห้องประชุมและเวทีแสดง เป็นสถานที่เด็กจะได้พบปะ ทากิจกรรมต่าง ๆ เช่นการแสดง การเชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้ และการจัดงานต่าง ๆ
สนามเด็กเล็ก ถ้าเป็นโรงเรียนเด็กเล็ก ๆ สนามเด็กเล็กมีความจาเป็นมาก เพราะเด็กจะใดกระโดด ปีน
ป่าย ห้อยโหน และเล่นของเล่นได้ ซึ่งเป็นการพัฒนาการเด็กทั้งด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และยังส่งเสริม
ประสบการณ์ให้แก่เด็กในหลาย ๆ ด้าน เช่น การระมัดระวังถึงความปลอดภัย การเป็นเจ้าของ การรักษาสิทธิ
ของตนเอง การอยู่ร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น แต่ควรเน้นถึงความปลอดภัยในการเล่นของเด็กด้วย
ห้องงานฝีมือ หรือห้องศิลปะ สถานศึกษาควรมีการจัดห้องดั งกล่าวไว้เป็นสัดส่วนเพื่อให้เด็กได้เรียนวิชา
เหล่านี้และได้ใช้ในช่วงเวลาว่าง เพราะเป็นห้องที่สามารถฝึกวิชาชีพด้านต่าง ๆ ได้ เช่น ห้องเย็บปักถักร้อย
ห้องประกอบอาหาร ห้องวาดเขียน เป็นต้น
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ตอนที่ 4.3
กิจกรรมนันทนำกำรที่จัดขึ้นในสถำนศึกษำ
1.กิจกรรมกีฬาและกรีฑา เป็นกิจกรรมนอกเหนือจากเวลาเรียน ทางโรงเรียนควรจัดแบ่งให้เป็นสี หรือ
เป็นคณะ แล้วแต่ ให้นักเรียนเลือกประธานคณะกรรมการประจาสี แล้วดาเนินการแข่งขัน แต่ละสีมีครูเป็นที่
ปรึกษา ประเภทกีฬา ควรเลือกให้เหมาะกับเด็ก ซึ่งกิจกรรมกีฬานอกจากจะให้ความสนุกร่างกายแข็งแรง
แล้วยังเป็นการสอนให้เด็กได้เรียนรู้ด้านประชาธิปไตย การเป็นผู้นา ความสามัคคี รู้แพ้รู้ชนะให้อภัย ฯลฯ
2.กิจกรรมประเภทโต้วาที และประกวดอื่น ๆ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กในด้านการศึกษาค้นคว้า
การทางานเป็นทีม ถ้าเป็นการประกวดด้านงานฝีมือ ก็จะเป็นการพัฒนาด้านวิชาชีพ หรือประกวดด้านความรู้
ทางวิชาการ ช่วยให้เด็กได้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
3.กิจกรรมทัศนาจร และศึกษานอกสถานที่ สถานศึกษาอาจจัดนานักเรียน ศึกษานอกสถานที่ ไม่ว่าจะ
เป็นแหล่งธรรมชาติ โบราณสถานหรือวัตถุ โรงงานอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม หรือแหล่งอาชีพ ฯลฯ
ส่งเสริมให้เด็กรักการท่องเที่ยวศึกษา หาความรู้จากสถานที่ต่าง ๆ
4.กิจกรรมงานรื่นเริงต่าง ๆ จัดขึ้นเพื่อความสนุกสนาน เช่นวันขึ้นปีใหม่ วันไหว้ครู วันเกิดโรงเรียน
เป็นต้น โดยให้มีการแสดงของเด็ก หรือมีกีฬา หรือกิจกรรมรื่นเริงอื่น ๆ เช่นการเต้นรา แสดงละครสั้น ๆ
5.กิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด เป็นกิจกรรมพิเศษที่จัดนอกเวลาเรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กได้
บาเพ็ญประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ให้รู้จักการบริการ
6.กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม เป็นกิจกรรมของคนทั่วๆ ไป ที่ต้องการใช้เวลาว่างนอกเมือง เพื่อศึกษา
ธรรมชาติ การใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ
7.กิจกรรมประเภทปลูกผัก ปลูกดอกไม้และสวนครัว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ซึ่งโรงเรียนอาจหาพื้นที่ว่าง ๆ ให้เด็กได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงในการปลูกพืชต่าง ๆ
กิจกรรมอื่น ๆ เช่น การประกอบอาหาร ที่ทางโรงเรียนจัดให้ เป็นกิจกรรมนันทนาการในเวลาว่าง
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หน่วยที่ 5
กำรทำของเล่นสำหรับเด็ก
วิชำ การอนุบาลเด็ก
หน่วยที่ 5 การทาของเล่นสาหรับเด็ก
ตอนที่
1.1 ความหมายการทาของเล่นแต่ละวัยตามช่วงอายุ
1.2 การทาของเล่นแต่ละวัยตามช่วงอายุ
1.3 เปรียบเทียบพัฒนาการของเด็กกับของเล่นแต่ละวัยตามช่วงอายุได้
แนวคิด
1. การเล่นของเด็กแต่ละช่วงอายุเป็นการเล่นตามความสนใจและความถนัดของเด็ก ผู้ปกครองและครู
สามารถจัดหาของเล่นเพื่อเป็นการพัฒนาการของเด็กทางด้านต่างๆ อาทิ การกระตุ้นการรับรู้ เสียงและ
ประสาทสัมผัส การเคาะหรือเขย่าเสียงจะดังและทาให้เด็กสนใจดูมือช่วยให้ความสัมพันธ์ ระหว่างการ
ใช้มือกับสายตาพัฒนาไปเร็วขึ้น ฝึกสายตากับการใช้มือให้สัมพันธ์ กันดียิ่งขึ้น และฝึกสังเกตเสียงที่ได้ยิน
ฝึกให้เด็กใช้มือจับสิ่งต่างๆ และสังเกตด้วยการสัมผัส ได้ความรู้สึก แข็ง นิ่ม ฝึกการ ใช้มือ นิ้วมือ หยิบจับ
สิ่งต่างๆ สังเกตการเคลื่อนไหวของสิ่งที่ลอยน้าได้ สิ่งเหล่านี้เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาของเด็ก
ให้เด็กได้เล่นเพื่อความสนุกสนาน และความเข้าใจการรับรู้ต่างๆ
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 5 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. บอกความหมายการทาของเล่นแต่ละวัยตามช่วงอายุได้
2. อธิบายวิธีการทาของเล่นแต่ละวัยตามช่วงอายุได้
3. เปรียบเทียบพัฒนาการของเด็กกับของเล่นแต่ละวัยตามช่วงอายุได้
กิจกรรมกำรเรียน
1. ทาแบบประเมินตนเองก่อนเรียน
2. ศึกษาเอกสารการสอนหน่วยที่ 5
3. ทากิจกรรมต่างๆ ตามที่เสนอแนะไว้ในเอกสาร
4. ทาแบบประเมินตนเองหลังเรียน
สื่อกำรสอน
1. เอกสารการสอน
แบบประเมิน
1.แบบประเมินตนเองก่อนและหลังเรียน
2.ประเมินผลจากการสอบประจาภาค
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ตอนที่ 5.1
กำรทำของเล่นสำหรับเด็ก
การเล่ น ของเด็กแต่ล ะช่ว งอายุ เป็น การเล่ นตามความสนใจและความถนัดของเด็ก ผู้ ปกครองและครู
สามารถจัดหาของเล่นเพื่อเป็นการพัฒนาการของเด็กทางด้านต่างๆ อาทิ การกระตุ้นการรับรู้ เสียงและประสาท
สัมผัสการ เคาะหรือเขย่าเสียงจะดังและทาให้เด็กสนใจดูมือช่วยให้ความสัมพันธ์ ระหว่างการใช้มือกับสายตา
พัฒนาไปเร็วขึ้น ฝึกสายตากับการใช้มือให้สัมพันธ์ กันดียิ่งขึ้น และฝึกสังเกตเสียงที่ได้ยิน ฝึกให้เด็กใช้มือจับสิ่ง
ต่างๆ และสังเกตด้วยการสัมผัส ได้ความรู้สึก แข็ง นิ่ม ฝึกการ ใช้มือ นิ้วมือ หยิบจับสิ่งต่างๆ สังเกตการเคลื่อนไหว
ของสิ่งที่ลอยน้าได้ สิ่งเหล่านี้เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาของเด็กให้เด็กได้เล่นเพื่อความสนุกสนาน และ
ความเข้าใจการรับรู้ต่างๆ
ของเล่นเสริมพัฒนำกำร ช่วงอำยุแรกเกิด – 1 ขวบ
อำยุ 0-2 เดือน
เนื่องจากเด็กยังเล่นไม่เป็น สามารถตอบสนองต่อเสียงและหันศีรษะหาเสียง ควรพูดคุย หรือร้องเพลง
แทน
ประโยชน์ : กระตุ้นการรับรู้ เสียงและประสาทสัมผัส
อำยุ 2-2.5 เดือน
วัยนี้ชอบจับตาดูของที่เคลื่อนไหว ควรแขวนของเล่นที่มีสีฉูดฉาดและมีเสียงไว้ให้ดู ในระยะไม่เกิน 8 นิ้ว
เช่น โมบาย เศษผ้าสีต่างๆ มีกรุ๋งกริ๋งที่ปลาย และจะดีมากหากมีเสียงเวลาลมพัด
ประโยชน์ : กระตุ้นการใช้สายตา และการฟังเสียงรวมถึงเล่นกับมือของตัวเอง รู้จักขยานิ้วมือเล่น ควรหาของเล่น
ที่มีสีสดใส และมีเสียงกรุ๋งกริ๋งใส่ในมือเด็ก เช่น ห่วงเขย่า ข้างในมีเสียงกรุ๋งกริ๋ง เวลาที่ขยับไปมาเด็กจะชอบมาก
หรือข้อมือเสริมพัฒนาการ
ประโยชน์ : ฝึ กฟังเสี ย งสังเกตว่า เมื่อเคาะหรือเขย่าเสียงจะดังและทาให้ เด็กสนใจดูมือช่ว ยให้ ความสั มพันธ์
ระหว่างการใช้มือกับสายตาพัฒนาไปเร็วขึ้น
อำยุ 2.5-3 เดือน
วัยนี้ชอบเล่นปัดวัตถุที่มองเห็นและมือยื่นไปถึง ของเล่นควรเป็นของเล่นที่แขวนไว้บริเวณเปลหรือเตียงให้
ห่างจากตาประมาณ 10 นิ้ว เวลา เด็กต่อยหรือปัดไปมา ถ้ามีเสียงด้วยยิ่งดี เช่น โมบายเกลียวแขวนขอบเตียง
ประโยชน์ : ฝึกสายตากับการใช้มือให้สัมพันธ์ กันดียิ่งขึ้น และฝึกสังเกตเสียงที่ได้ยิน
อำยุ 3-4 เดือน
ช่วงวัยนี้ชอบเล่นและจับสิ่งต่างๆ ที่อยู่ใกล้ตัว ของเล่นควรเป็นแบบของเล่นนั่งกับที่เพื่อไม่ให้เด็กหงุดหงิด
ประโยชน์ : ฝึกให้เด็กใช้มือจับสิ่งต่างๆ และสังเกตด้วยการสัมผัส ได้ความรู้สึก แข็ง นิ่ม
อำยุ 4-6 เดือน
เป็นช่วงวัยที่อยากเรียนรู้ อยากดู อยากยื่นแขนออกไปแตะและจับวัตถุต่างๆ มากขึ้น ควรหาของต่างๆ ให้
เด็กดู และจับมาก ๆ เช่น ตุ๊กตาเป็นรูปต่างๆ มีผิวหยาบแต่ นุ่มนิ่ม ของเล่นทาด้วยผ้าสาลี หรือผ้าลื่นๆ ถ้ามีเสียงดัง
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เวลาที่กาบีบ เขย่าเด็กยิ่งชอบ หรือหนังสือผ้า ที่มีวัสดุแตกต่างกันออกไป แต่สิ่งที่ให้เด็กจับต้องเป็นวัตถุที่ไม่มีพิษ
ภัย หรือเป็นอันตรายเมื่อเด็กเอาใส่ปาก
ประโยชน์ : ฝึกการใช้ มือ นิ้วมือ หยิบจับสิ่งต่างๆ ได้ ความรู้สึกหยาบ แข็ง นิ่ม ลื่น และฝึกสังเกตฟังเสียงและ
เป็นช่วงที่ชอบเล่นน้าเวลาอาบน้า ควรให้ของเล่นที่ลอยน้าได้ เช่น ตัวอักษรลอยน้าติดฝาผนัง หรือหนังสือโฟมก็
ช่วยสอนและสนุกไปพร้อมๆกันได้
ประโยชน์ : ฝึกการ ใช้มือ นิ้วมือ หยิบจับสิ่งต่างๆ สังเกตการเคลื่อนไหวของสิ่งที่ลอยน้าได้
อำยุ 6-8 เดือน
เป็นช่วงวัยรู้สึกคันเหงือกเมื่อฟันใกล้ขึ้น ควรให้ยางหรือพลาสติกสาหรับกัด อาจใช้ผักสดชิ้นโต ๆ ก็ ได้
เช่น แตงกวา คว้านเมล็ดออก ล้างให้สะอาด หรือ ของเล่นที่มียางกัด อาทิ ยีราฟโซฟี หรือหนังสือผ้ายางกัด เป็น
ต้น
ประโยชน์ : ช่วยให้เด็กคลายคัดเหงือกได้ ยิ่งคัดมากยิ่งอยากใช้เหงือกย้า ทาให้เหงือกแข็งแรง
อีกทั้งชอบเล่นกับเงาตัวเองในกระจก เล่นจ๊ะเอ๋ หรือซ่อนหา ของเล่นอาจเป็นพลาสติกในแบบกลอกกลิ้ง
หรือ ห่วงเขย่าใสๆ
ประโยชน์ : ฝึกการ สังเกตและเคลื่อนไหวสายตาช่วงนี้ชอบเล่นลิ้นชัก เล่นกระดาษ และฉีกกระดาษ
ประโยชน์ : ฝึกการใช้มือ นิ้วมือให้คล่องแคล่วขึ้นวัยที่ชอบเสียงกระทบกัน ของเล่นควรเป็นของไม่แตก และทาให้
เกิดเสียงดังได้
ประโยชน์ : ฝึกการสังเกตและเคลื่อน ไหวสายตา ขณะที่ของเล่นไขลานเคลื่อนที่
อำยุ 8-9 เดือน
เป็นช่วงวัยที่ชอบโยกตัวเป็นจังหวะเวลาได้ยินเสียงเพลงควรเปิดเพลงให้เด็กฟัง
ประโยชน์ : ฝึกฟังเสียงและจังหวะ เพลงรวมถึงชอบจับต้องสิ่งของต่างๆ สนใจในเรื่องน้าหนัก รูปร่าง พยายามนา
สิ่งของต่างๆมารวมเข้าด้วยกันและจับแยกออกของเล่นควรเป็นวัสดุที่ทา เป็นรูปต่างๆ เช่น บล๊อคหยอดรูปทรง
ต่างๆ
ประโยชน์ : ฝึกการ สังเกตรูปร่างต่างๆ ถ้าหากวัสดุนั้นมีอะไรอยู่ข้างใน ก็จะจับเคาะ เขย่า ฝึกการฟังเสียงและรู้สึก
ถึงน้าหนักของวัสดุนั้นด้วย
อำยุ 9-10 เดือน
เป็นวัยที่ชอบหยิบของเล็ก ๆ โดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ ขอบเล่นรูและซอกต่างๆ ตามเก้าอี้ ของเล่นควร
เป็นพวกกล่องหรือหีบเจาะรู้ไว้ข้างบน หรือ บล๊อคที่มีรูต่างๆไว้ใส่
ประโยชน์ : ฝึกการใช้ปลายนิ้วหยิบใส่ และฝึกการใช้สายตาและมือให้สัมพันธ์กันรวมถึงชอบเล่นดึงเชือกที่ติดกับ
ของเล่น ทาให้ของเล่นเคลื่อนที่ได้ เช่น อาจใช้เต่าดนตรีช่วย เพราะมีเพลงและสอนภาษาไปในตัวได้
ประโยชน์ : ฝึกการใช้กล้ามเนื้อแขนและการเคลื่อนไหวสายตา
อำยุ 10 เดือน – 1 ปี
วัยที่ชอบเล่นตบแผละ และเลียนแบบการกระทาของผู้ใหญ่ เล่นซนมาก ชอบรื้อของ
ประโยชน์ : ฝึกการ ใช้มือและแขน การสังเกตและส่งเสริมการเรียน สามารถเล่นของเล่นได้หลายอย่างมาก
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ตัวอย่ำงกำรทำของเล่น
ชื่อผลงำน สัตว์ประหลำดจำก ไม้หนีบผ้ำ

วัสดุ-อุปกรณ์
1.ไม้หนีบผ้าสีสด 2.กระดาษ

3.ดินสอ

4.กาว

5.กรรไกร

6.สีเมจิก

วิธีทำ
1.วาดรูปสัตว์ประหลาด จากกระดาษ

2.ตัดครึ่งหน้าสัตว์ประหลาด นาไปติดกับไม้หนีบผ้าที่เตรียมไว้ แล้วตกแต่งให้สวยงามนาไปเล่นสนุกๆ
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หน่วยที่ 6
กำรจัดและดำเนินงำนสถำนรับเลี้ยงเด็ก
วิชำ การอนุบาลเด็ก
หน่วยที่ 6 การจัดและดาเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็ก
ตอนที่
1.1 ความหมายของการจัดและดาเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กได้
1.2 ลักษณะของการจัดและดาเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กได้
1.3 เปรียบเทียบการจัดและดาเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กของรัฐบาล และเอกชนได้
แนวคิด
1. การจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็ก การจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการและชุมชนภายใต้การบูรณา
การความร่วมมือกับ 5 กระทรวง ประกอบด้วย การจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในการควบคุมของรัฐบาล การ
จั ด ตั้ ง ศู น ย์ เ ลี้ ย งเด็ ก ในสถานประกอบกิ จ การและชุ ม ชน การขออนุ ญ าตจั ด ตั้ ง โรงเรี ย นระดั บ ก่ อ น
ประถมศึกษา (อนุบาล) และการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 6 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. บอกความหมายของการจัดและดาเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กได้
2. อธิบายลักษณะของการจัดและดาเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กได้
3. เปรียบเทียบการจัดและดาเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กของรัฐบาล และเอกชนได้
กิจกรรมกำรเรียน
1. ทาแบบประเมินตนเองก่อนเรียน
2. ศึกษาเอกสารการสอนหน่วยที่ 6
3. ทากิจกรรมต่างๆ ตามที่เสนอแนะไว้ในเอกสาร
4. ทาแบบประเมินตนเองหลังเรียน
สื่อกำรสอน
1. เอกสารการสอน
แบบประเมิน
1.แบบประเมินตนเองก่อนและหลังเรียน
2.ประเมินผลจากการสอบประจาภาค
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ตอนที่ 6.1
กำรจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในกำรควบคุมของรัฐบำล
กำรจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในกำรควบคุมของรัฐบำล
6.1.1. กระทรวงแรงงำน
กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน
1. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานทั้งในและนอกระบบแก่นายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบ
กิจการ
2. ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กเพื่อผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการและชุมชนเพื่อเป็น
สวัสดิการ ให้แก่ผู้ใช้แรงงานและครอบครัว
3. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการเรื่องศูนย์เลี้ยงเด็กในสถาน
ประกอบ กิจการและชุมชน
6.1.2. กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร
1. การอนุญาตให้จัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก
2. การตรวจเยี่ยม ให้คาแนะนา เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
3. การสนับสนุนอาหารเสริมประเภทนม และสื่อพัฒนาการเด็กเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาด้ าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
4. การประชุ ม สั มมนา ส าหรับ เจ้าของหรือ ผู้ ทาการของสถานรั บเลี้ ย งเด็ก เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ วิธีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตลอดจนทราบถึงปัญหาอุปสรรคของการ
ดาเนินงานและการแก้ไข เพื่อให้เด็กที่ได้รับบริการได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของเด็กอย่างมีคุณค่า
5. การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานของสถานรับเลี้ยงเด็ก
6.1.3. กระทรวงมหำดไทย
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
1. ส่งเสริมและพัฒนาการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามบทบาทหน้าที่และภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในท้องถิ่นและชุมชน
3. ศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพของรูปแบบวิธีการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้บริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่ว
ประเทศ
6.1.4. กระทรวงศึกษำธิกำร
1. จัดทานโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานประกอบกิจการ
2. จัดทามาตรฐานการเลี้ยงดูเด็กที่มีอายุต่ากว่า 6 ปี และมาตรฐานตัวบ่งชี้การพัฒนาคุณภาพ
เด็กในสถานรับเลี้ยงเด็ก
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3. ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ รูปแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการวิจัยรวมทั้งการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาครูพี่เลี้ยง
4. ติดตาม ดูแลคุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัย
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาต่อเนื่องในการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่นักศึกษา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป
6. สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการปรับปรุง ซ่อมบารุงศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการที่จด
ทะเบียนจัดตั้งโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
6.1.5. กระทรวงสำธำรณสุข
กรมอนำมัย
1. สนับสนุนองค์ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆ เช่น โภชนาการ สุขาภิบาล อาหารและ
น้า ทันตสาธารณสุข พัฒนาการเด็ก รวมถึงไอคิว (IQ) อีคิว (EQ) สุขภาพจิตและอนามัยสิ่งแวดล้อม
2. สนับสนุนองค์ความรู้ในการอบรมเพิ่มพูนศักยภาพให้กับผู้ดูแลเด็ก
3. ให้คาแนะนาส่งเสริมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของกรมอนามัย
กำรจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถำนประกอบกิจกำรและชุมชน
1. การจัดสวัสดิการแรงงานเป็นปัจจัยสาคัญยิ่งของกระบวนการบริหารงานบุคคล ซึ่งนายจ้ างจาเป็นต้อง
สร้างแรงจูงใจให้กับลูกจ้าง การจัดสวัสดิการมีหลายรูปแบบทั้งการบริหารและกิจกรรมต่างๆ เช่น รถรับ -ส่ง ชุด
ทางาน การจัดแข่งขันกีฬา ฯลฯ
2. การจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการเป็นการจัดสวัสดิการอีกรูปแบบหนึ่ง ที่นายจ้างควรให้
ความสาคัญเนื่องจากการจัดตั้งศูนย์
ประโยชน์ในกำรจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถำนประกอบกิจกำร
1. สร้างขวัญ กาลังใจในการทางานให้แก่ลูกจ้าง
2. เสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวให้แก่ลูกจ้างในการได้ดูแลบุตรอย่างใกล้ชิด
3. เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี ความเข้าใจร่วมกันระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง
4. สร้างการมีส่วนร่วมของลูกจ้าง และความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้งศูนย์เลี้ยง
เด็ก
5. ลดความขัดแย้ง อัตราการเข้า-ออกงาน และการขาดงาน
6. ลูกจ้างสามารถทางานได้อย่างเต็มที่ และได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพเพื่อนายจ้างที่ดีของเขา
ขัน้ ตอนในกำรดำเนินงำน
1. สำรวจควำมต้องกำรของพนักงำน ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ เพื่อจัดเตรียมเด็กและกาหนด
จานวนเด็กให้เหมาะสมกับพื้นที่
2. จัดเตรียมสถำนที่ที่ใช้ดำเนินกำรจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถำนประกอบกิจกำร
2.1 ที่ตั้ง ไม่อยู่ในบริเวณที่เสี่ยงต่ออันตราย ได้แก่ บริเวณขนถ่ายแก๊ส น้ามัน สารเคมีหรือสารพิษ
มลภาวะ ทั้งอากาศ แสงและเสียงที่มากเกินมาตรฐาน หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ต้องมีมาตรการป้องกันภาวะ
อุบัติภัยต่างๆ ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ พื้นที่ใช้สอยโดยเฉลี่ย ประมาณ 2.00 ตารางเมตร ต่อเด็ก 1 คน จัดให้มี
บริเวณพื้นที่ในและนอกอาคารที่สะอาดและปลอดภัย เหมาะที่จะให้เด็กทากิจกรรมต่างๆ ดังนี้ คือ เล่น เรียนรู้
รับประทานอาหาร นอน และทาความสะอาดร่างกายแยกเป็นสัดส่วน จากห้องรับประทานอาหาร ห้องส้วม และที่
พักเด็กป่วย
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3. กำรบริหำรจัดกำร
3.1 จัดให้มีบุคลากรที่จาเป็นในการดาเนินงานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็ก เช่น เจ้าของกิจการ
ผู้ดาเนินการ พยาบาล สถานพยาบาล ผู้เลี้ยงดูเด็ก ผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กผู้ประกอบอาหาร
ผู้ ทาความสะอาด เป็ น ต้น โดยเจ้ า หน้ า ที่ค นหนึ่ งๆ อาจท าหน้าที่ เกิ นกว่ าหนึ่งประการได้ แต่ต้ องมีจานวน ที่
เหมาะสมกับจานวนเด็ก หรืออาจใช้ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการทาหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม
3.2 คุณสมบัติของผู้เลี้ยงดูเด็กในศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการและชุมชน
- ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจต้องผ่านการตรวจสุขภาพก่อนปฏิบัติงาน
- มีคุณวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และต้องผ่านการฝึกอบรม เรื่องการอบรม
เลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก
3.3 อัตราส่วนระหว่างผู้เลี้ยงดูเด็กกับเด็ก
- เด็กอายุแรกเกิด – 2 ปี อัตราส่วน 1:3
- เด็กอายุ 2 – 3 ปี อัตราส่วน 1:8
- เด็กอายุ 3 – 4 ปี อัตราส่วน 1:12
- เด็กอายุ 4 – 6 ปี อัตราส่วน 1:20
3.4 การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กที่ให้บริการรับเลี้ยงเด็กอายุต่ากว่า 6 ปี ที่มีเด็ก จานวน 6
คนขึ้นไป ต้องได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง การขออนุญาตจัดตั้งให้ติดต่อขออนุญาตจัดตั้งได้ที่
- ส่วนกลางให้ยื่นขอ ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โทร. 0 2659 6107, หรือโทร 0
2659 6113
- ส่วนภูมิภาคให้ยื่นขอ ณ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ณ
จังหวัด
4. หน่วยงำนที่ขอจัดตั้งหน่วยงำนที่จัดอบรม / เปิดสอนหลักสูตรกำรอบรมเลี้ยงดู เด็ก / หลักสูตรกำร
ดูแลเด็กเล็ก มีดังนี้
4.1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
- สานักพัฒนาสังคมจังหวัด
4.2 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม
5. หน่วยงำนที่บูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรให้คำแนะนำส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดตั้งศูนย์
เลี้ยงเด็กในสถำนประกอบกิจกำร มีดังนี้
5.1 กระทรวงแรงงาน
- กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกองสวัสดิการแรงงาน โทร. 0 2245 6774, 0
2246 0383
- กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่
- สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
5.2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สานักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก
โทร. 0 2659 6107, 0 2659 6113
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- กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่
- สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
5.3 กระทรวงมหาดไทย
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
โทร. 0 2241 9021-3 ต่อ 116, 120
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด
5.4 กระทรวงศึกษาธิการ
- สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร. 0 2628
5638-9 ต่อ 42, 46
- สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โทร. 0 2668 7123 ต่อ 243
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- สานักตรวจราชการประจาเขตตรวจราชการ
5.5 กระทรวงสาธารณสุข
- กรมอนามัย โทร. 0 2590 4255, 0 2590 4261
- ศูนย์อนามัยที่ 1-12
- สานักงานสาธารณสุขทั่วประเทศ
> เทศบาล
> องค์การบริหารส่วนตาบล

ตอนที่ 6.2
กำรขออนุญำตจัดตั้งโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ (อนุบำล)
กำรขออนุญำตจัดตั้งโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ (อนุบำล)
ผู้ประสงค์จะขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน ให้ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1
1. สถานที่ สถานที่และบริเวณที่ตั้งโรงเรียนต้องมีลักษณะกว้างขวางพอแก่กิจการของโรงเรียน
และไม่ขัดต่อสุขลักษณะ หรืออนามัยของนักเรียน มีรั้วแสดง ขอบเขต และจะต้องอยู่ห่างจากโรงเรียนที่ตั้งอยู่แล้ว
ไม่น้อยกว่า 300 เมตร เส้นทางคมนาคม ฯลฯ
2. ที่ดิน
2.1 ที่ดินที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน หรือ
เป็นกรรมสิทธิ์ของ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน หรือเป็นที่เช่าที่มีลักษณะดังนี้
ก. เป็นที่ดินของสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่ราชพัสดุ ที่ศาสนา
สมบัติกลาง ที่ธรณีสงฆ์ หรือที่ขององค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
ข. เป็นที่ดินของเอกชน แต่ต้องมีสัญญาเช่าซึ่งมีระยะเวลาเช่าเหลืออยู่นับแต่วัน
ยื่นคาขอไม่น้อยกว่าสามปี
2.2 ที่ดินต้องเป็นผืนเดียวติดต่อกัน มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 90 ตารางวา
3. อาคารเรี ย น/ห้ องเรี ย น และห้ องประกอบ อาคารเรีย น การใช้อาคารเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษาให้ใช้ได้ไม่เกินชั้นที่สอง และจะต้องมีห้องสุขาใน ชั้นที่สองด้วยห้องเรียน ห้องเรียนแต่ละห้องต้องมี
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พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 35 ตารางเมตร และจะต้ อ งเป็ น ห้ อ งโล่ ง ไม่ มี เ สา หรื อ สิ่ ง กี ด ขวางมี แ สงสว่ า งเพี ย งพอ มี
ทางเข้าออกสองทาง แต่ละทางต้องกว้างไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตรถ้ามีทางเข้าออกทางเดียวต้องกว้าง ไม่น้อยกว่า
1.60 เมตร ที่รับ ประทานอาหาร โรงเรียนต้องจัดให้มีโรงอาหาร มีโต๊ะ ม้านั่ง สาหรับรับประทานอาหาร เพียงพอ
กับจานวนนักเรียน และมีน้าดื่มน้าใช้โดยไม่ขัดต่อสุขลักษณะห้องส้วมและที่ปัสสาวะ ต้องจัดให้ เหมาะสมและ
เพียงพอกับจานวนนักเรียนไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่วางไว้ ถ้ามีนักเรียนชาย-หญิง ต้องแยกเป็น ห้องส้วมชายและห้องส้วม
หญิง
ขั้นตอนที่ 2
ผู้ประสงค์จะขอจัดตั้งโรงเรียน ให้ยื่นเอกสารและดาเนินการดังนี้
1. โครงการจัดตั้งโรงเรียน
2. ยื่นหนังสือขออนุญาตใช้แบบแปลน เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน พร้อมเอกสารประกอบ ในกรณีที่
ยังไม่มีอาคาร คือ (1) แบบแปลน 3 ชุด (ถ้าใช้แบบแปลนของส่วนราชการใดต้องมีหลักฐานการอนุญาตให้ใช้แบบ
แปลน ของส่วนราชการนั้นด้วย) (2) หนังสือรับรองแบบแปลนของสถาปนิก และวิศวกรพร้อม สาเนาบัตรอนุญาต
ประกอบวิชาชีพจานวน 1 ชุด (3) เอกสารแสดงการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือสัญญาเช่าที่ดิน ที่ใช้เป็นที่
จัดตั้งโรงเรียนซึ่งได้รับรองสาเนาถูกต้อง (4) รายการคานวณโครงสร้าง 1 ชุด
3. ในกรณีผู้ขอจัดตั้งโรงเรียนมีอาคารที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เตรียมเอกสารดังนี้ (1)
แบบแปลน 3 ชุด (2) หนังสือรับรองสภาพความมั่นคงของอาคารซึ่งรับรองโดยวุฒิวิศวกร (3) เอกสารแสดงการ
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือสัญญาเช่าที่ดินที่ใช้เป็นที่จัดตั้งโรงเรียน ซึ่งได้รับรองสาเนาถูกต้อง การยื่นเรื่อง
ส่วนกลาง ให้ยื่นเรื่ องที่กองโรงเรียนสามัญศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ส่วนภูมิภาค ให้ยื่น
เรื่องที่อาเภอซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน
ขั้นตอนที่ 3
เมื่อก่อสร้างอาคารเรียนเสร็จเรียบร้องแล้ว ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน ดาเนินการยื่นเอกสาร
ดังนี้
1. คาขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน (สช.1) พร้อมเอกสารระบุท้ายคาขอ
2. คาขอรับใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ (สช.4) พร้อมเอกสารระบุท้ายคาขอ
3. คาขอรับใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่ (สช.7) พร้อมเอกสารระบุท้ายคาขอ
4. คาร้อง ร.11 ขอเก็บค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ พร้อมเอกสารประกอบ
5. ระเบียบการโรงเรียน
6. แผนผังบริเวณโรงเรียน
7. แผนผังอาคารเรียนและห้องต่าง ๆ
8. รายการตรวจสถานที่และสุขาภิบาล
9. ใบอนุญาตให้ใช้แบบแปลน
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ตอนที่ 6.3
กำรจัดตั้งสถำนรับเลี้ยงเด็กและสถำนสงเครำะห์เด็กเอกชน
กำรจัดตั้งสถำนรับเลี้ยงเด็กและสถำนสงเครำะห์เด็กเอกชน
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก กฎกระทรวง คาแนะนา เอกสารประกอบคาขอใบอนุญาต
6.4.1.เอกสำรประกอบคำขอใบอนุญำต
- กรณีผู้ขอรับใบอนุญำตจัดตั้งสถำนรับเลี้ยงเด็ก เป็นบุคคลธรรมดำ
(1) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในสถานที่ และอาคารที่จะขออนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยง
เด็ก ในกรณีที่สถานที่ หรืออาคารเป็นของผู้อื่น ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมีหนังสือแสดงว่าได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของสถานที่หรืออาคาร
(2) แผนผังแสดงที่ตั้งของสถานรับเลี้ยงเด็ก
(3) แบบแปลนแผนผังอาคารภายใน สถานที่ที่ จะขออนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กพร้อม
รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สอยอาคารและห้องต่าง ๆ ทุกห้อง
(4) ระเบียบหรือข้อบังคับการดาเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็ก
(5) ภาพถ่ายการใช้สอยอาคารและห้องต่างๆ ทุกห้อง ทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้
5.1 ภายนอกอาคาร ประกอบด้วย
5.1.1 ภาพด้านหน้า – ด้านข้าง และทางเข้า – ออกของอาคาร
5.1.2 ป้ายชื่อสถานรับเลี้ยงเด็ก
5.1.3 ที่เล่ นในร่ม / สนามเด็กเล่ นในกรณีที่ตั้งบนพื้นที่ซีเมนต์ต้องมีวัสดุกัน
กระแทก
5.1.4 สมุดเซ็นรับ – ส่งเด็กในแต่ละวัน
5.1.5 มุมผู้ปกครอง
5.1.6 เสาธงชาติ
5.1.7 ชั้นวางรองเท้าเด็ก พร้อมติดสัญลักษณ์
5.2 ภายในอาคาร ประกอบด้วย
5.2.1 พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลปัจจุบัน พระพุทธรูป ธงชาติไทย
5.2.2 ตารางกิจกรรมและตารางอาหารประจาวัน
5.2.3 ชั้นวางกระเป๋าเด็ก พร้อมติดสัญลักษณ์
5.2.4 บอร์ดสมาชิกเด็ก
5.2.5 ป้ายชื่อหน้าห้องทุกห้อง พร้อมระบุอายุเด็ก
5.2.6 ห้องพัฒนาเด็กจัดเป็นมุมประสบการณ์ต่าง ๆ 5.2.7 ห้องนอนเด็กพร้อม
ติดมุ้งลวด
5.2.8 ห้องรับประทานอาหารพร้อมภาชนะเครื่องใช้
5.2.9 ห้องพักเด็กป่วยพร้อมเตียง ที่นอน ตู้ยา และยาสาหรับเด็ก
5.2.10 เครื่องชั่งน้าหนัก – ที่วัดส่วนสูง
5.2.11 ที่ดื่มน้าสาหรับเด็กพร้อมภาชนะ
5.2.12 ห้องครัวหรือที่เตรียมอาหารและติดตั้งเครื่องดับเพลิง
5.2.13 ห้องน้า – ห้องส้วม สาหรับเด็ก
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5.2.14 การหุ้มเหลี่ยมเสาด้วยวัสดุกันกระแทก
5.2.15 ที่กั้นทางขึ้น – ลง บันได (กรณีสูงกว่า 1 ชั้น)
(6) สาเนาทะเบียนบ้าน
(7) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(8) ใบรับรองแพทย์ พร้อมผล X – Ray ปอด
(9) สาเนาหลักฐานการศึกษา/ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร/ปริญญาบัตร เกี่ยวกับการศึกษาเด็ ก
ปฐมวัยหรือผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กาหนดหรือมี
ประสบการณ์ในการทางานเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยอย่างน้อยหนึ่งปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(10) รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ของผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก ไม่สวมหมวก ขนาด 2
นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือนจานวนสามรูป
(11) กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก ไม่ดาเนินกิจการด้วยตนเอง สามารถหาผู้
ดาเนินกิจการแทนได้โดยต้องมีวุฒิการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการเด็กปฐมวัย หรือมีประสบการณ์ในการทางาน
เกี่ย วกั บ เด็กปฐมวัย อย่ างน้ อยหนึ่ ง ปี โดยมีห นัง สื อรับ รองจากหน่ว ยงานที่ เกี่ยวข้ อง หรื อผ่ านการอบรมตาม
หลักสูตรที่ปลัดกระทรวงกาหนด และมีความรู้เรื่องโภชนาการและอาหารสาหรับเด็กปฐมวัยเป็นอย่างดี พร้อม
หลักฐานแสดงคุณวุฒิและเอกสารตามข้อ (6) (7) และ (8)

