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ลักษณะ

ครอบครัว
เข้มแข็ง
“John Defrain and Nick Stinnett”

1) ความรั ก และซาบซึ้ ง ใจกั น และกั น
(Appreciation and Affection)
สมาชิ ก ในครอบครั ว แสดงความรั ก ต่ อ กั น
ห่วงใยและใส่ใจซึ่งกันและกัน มีความเป็ น
เพื่อน และรู้จักเคารพกัน
2) การสื่อสารเชิงบวก (Positive
Communication)
สมาชิ ก ในครอบครั ว ต้ อ งพู ด คุ ย กั น บ่ อ ยๆ
เมื่อคนใดคนหนึ่งเผชิญปัญหา ควรร่วมกัน
พูดคุยเพื่อหาทางออก, หมั่นชมกันและกัน
แชร์ ค วามรู้ สึ ก หลี ก เลี่ ย งการกล่ า วโทษ
กั น เอง รู้ จั ก ประนี ป ระนอม และยอมรั บ
ความเห็นต่าง

3) สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (Spiritual Well-Being) สมาชิกในครอบครัวมีความหวัง ความเชื่อ ความเห็นอก
เห็นใจผู้อื่น ยึดถือคุณค่าทางศีลธรรมที่คล้ายกัน ซึ่งคุณค่ านี้ไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับหลักของศาสนาใด
หรือลัทธิใดเป็นหลักก็ได้
4) พันธสัญญาที่เป็นหนึ่งเดียว (Commitment) สมาชิกในครอบครัวให้ความสาคัญกับครอบครัวเป็นอันดับ
แรก รู้จักแบ่งปันสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ ความรู้สึก หรือบอกเล่าเรื่องราวที่ ตัวเองพบเจอให้กับสมาชิกคน
อื่นๆ มีความเชื่อใจกัน ซื่อสัตย์ต่อกัน น่าไว้วางใจ และเป็นที่น่าเชื่อมั่นแก่สมาชิกคนอื่น ๆ
5) การใช้เวลาร่วมกัน (Enjoyable Time Together) สมาชิกในครอบครัวใช้เวลาร่วมกัน ให้คุ้มค่ามากที่สุด
ทุกคนรู้สึกดีที่ได้ใช้เวลาร่วมกัน ช่วงเวลาดี ๆ อาจเป็นช่วงเวลาที่เรียบง่ายในชีวิตประจาวันก็ได้ เช่น ทาน
อาหารร่วมกัน อ่านนิทานให้ฟังก่อนนอน หรือไปเที่ยวในวันหยุด
6) ความสามารถในการเผชิญความเครียดและวิกฤต
(The ability to cope with stress and crisis)
สมาชิกในครอบครัวมีความสามารถในการปรับตัว
สามารถปรับมุมมองเปลี่ยนจากอุปสรรคเป็นสิ่งท้าทาย
และโอกาส เรียนรู้และผ่านอุปสรรคไปด้วยกัน เปิ ดรับ
ความเปลี่ยนแปลง และมีความสามารถในการฟื้นตัว
เมื่ออยู่ในภาวะยากลาบาก และภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชน/สังคม
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ครอบครัวเข้มแข็ง
ประกอบด้วย

1
2
3
4
5

Warmth, Care
and Positive
Attention

การให้ความอบอุ่น การดูแล และแสดงความสนใจ
ในเชิงบวกช่วยสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
ให้แน่นแฟ้นขึ้น

Good
Communication

การสื่อสารที่ดีช่วยให้ครอบครัวเป็นพื้นที่ปลอดภัย
ของคนในครอบครัว การสื่อสารที่ดีในที่นี้หมายถึง
สมาชิกในครอบครัวสามารถแบ่งปันเรื่องราวทั้งสุข
และทุกข์ให้กับในครอบครัวได้ โดยที่สมาชิกคนอื่นๆ
คอยรับฟังและให้กาลังใจ

Predicable
Environments

สภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยช่วยให้สมาชิกครอบครัวรู้สึก
ปลอดภัย

Connecting to
Others

การมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่แค่ในสมาชิก
ครอบครัว เช่น เพื่อน เพื่อนบ้าน หรือคนในชุมชน
ก็เป็นสิ่งสาคัญ คนเหล่านี้สามารถให้ความช่วยเหลือ
กับครอบครัวในช่วงเวลาที่ยากลาบากได้

Looking After
Yourself

ต้องไม่ให้ความสาคัญกับสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัว
มากเกินไปจนละเลยการดูแลสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตของตัวเอง หากสมาชิกทุกคนมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดีจะช่วยให้ครอบครัวเข้มแข็งขึ้น

ที่มา https://raisingchildren.net.au/grown-ups/family-life/routines-rituals-relationships/strong-families
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มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง ประกอบด้วย
1)
2)
3)
4)
5)

ด้านสัมพันธภาพ
ด้านการพึ่งพาตนเอง
ด้านการทาบทบาทหน้าที่ของครอบครัว
ด้านทุนทางสังคม
ด้านการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได้
ในภาวะยากลาบาก

หน้าปกหนังสือ

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดชุดความรู้

เข้าใจครอบครัวเดิมของคนรัก






สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ไม่พูดถึงครอบครัวเดิมของคนรักในทางลบ ไม่เข้าไปยุ่งในความ
ขัดแย้งของครอบครัวเดิมของคนรัก
รักษาความสัมพันธ์ของทั้งครอบครัวใหม่และครอบครัวเดิมให้เหมาะสม และเมื่อไม่พอใจ
หรือขัดแย้งกับครอบครัวเดิมของคนรัก อย่าบังคับให้คนรักต้องเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
อย่าให้ญาติหรือเพื่อนก้าวก่ายชีวิตคู่
ควรบอกให้คนรักรับรู้หากต้องการช่วยเหลือครอบครัวเดิม และเมื่อครอบครัวเดิมของฝ่าย
ใดมีปัญหากับครอบครัวใหม่ ฝ่ายนั้นต้องเป็นคนจัดการ
หากคู่รักปฏิบัติต่อครอบครัวเดิมของเขาดี ควรดีใจที่ได้คู่ชีวิตที่ดีเป็นคู่ครอง

ทาข้อตกลงเมื่อตัดสินใจจะใช้ชีวิตคูร่ ่วมกัน



วางแผนอนาคตให้ชัดเจนและเห็นพ้องกัน เช่น อยู่บ้านใคร บริหารการเงินครอบครัวอย่างไร แบ่งเวลา
ให้ครอบครัวเดิมของแต่ละฝ่ายและครอบครัวใหม่มากน้อยแค่ไหน เรื่องที่ไม่ชอบของแต่ละฝ่าย เป็นต้น
วางกติกาการอยู่ร่วมกัน เมื่อเกิดปัญหาขัดแย้ง ให้พูดคุยให้เข้าใจ ไม่ออกจากบ้าน ไม่ใช้คาหยาบและ
ความรุนแรง ขอโทษและปรับความเข้าใจ ไม่นาปัญหามาพูดอีกในภายหลัง
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ทางเลือก
ในการใช้ชีวิตคู่

15%

ของคน GEN Y ไม่สนใจที่จะมีลูกเนื่องจากการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 หลายคนชี้ว่าเรื่องเงินเป็นเหตุผลหลักที่ทาให้ไม่อยากมีลูก
และ อยากมุ่งทางาน อยากประสบความสาเร็จในชีวิตของตัวเอง
มากกว่า

การสร้างครอบครัวของคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ มีลูกน้อยลง หรือไม่อยากมีลูก
การมี แฟน มี คู่ ครอง จนไปถึ งมี ครอบครั ว อาจจะเป็ นจุ ดหมายปลายทาง หรื อความฝั นของชี วิ ตที่ ทุ กคน
ต่างพูดถึงกัน แต่ในยุคสมัยนี้อาจเปลี่ยนไป เพราะผลการศึกษาล่าสุดชี้ว่า คนรุ่นใหม่หรือมิลเลนเนียล (Millennial)
ที่รู้จักกันในเจน Y ไม่อยากมีลูกแล้ว หรือแม้กระทั่งมีความรู้สึกอยากโสดตลอดไปด้วย
อยู่ก่อนแต่ง

แต่งก่อนอยู่

นิยามง่ายๆ ว่าการใช้ชีวิตร่วมกันโดยที่ไม่มีพิธี
แต่งงานตามหลักศาสนาหรืองานเลี้ยงฉลอง บางคู่
อาจอยู่เพื่อทดลองใช้ชีวิตแล้วจึงค่อยตัดสินใจจัดงาน
แต่ก็มีหลายคู่ที่พบว่ากันอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆ ตอบ
โจทย์กว่า จึงเลือกที่จะไม่จัดงานแต่งเลยก็ได้

เป็นวิธีปฏิบัติของคู่รักหนุ่มสาวที่สืบทอดกันมา
จากรุ่นสู่รุ่นในสังคมไทย

จดทะเบียนสมรส

ไม่จดทะเบียนสมรส

เป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย หากคนใดไป
จดทะเบียนสมรสซ้อนถือเป็นโมฆะ และอีกฝ่าย
สามารถฟ้องร้องค่าเสียหายได้ คู่สมรสเป็นทายาท
โดยธรรมทีส่ ามารถได้รับส่วนแบ่งมรดก ทรัพย์สินที่
เกิดขึ้นหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วเป็นสินสมรส
บุตรที่เกิดถือเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย

คู่สมรสจะไม่มีสิทธิในทรัพย์มรดกของอีกฝ่ายเลย
แต่บุตรที่เกิดจากทั้งคู่ยังมีสิทธิได้รับมรดก
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5 วิธี
ป้องกันความขัดแย้งในครอบครัว
1. พูดคุยกันหากต้องไปอยู่ร่วมบ้านกับพ่อแม่ของฝ่ายใดก็ตาม เพราะมักมีปัญหาเรื่องความ
ไม่เข้าใจกัน
2. จากัดเวลาสังคมหรืองานนอกเวลา เพื่อให้มีเวลากับครอบครัวเพียงพอ
3. ไปพักผ่อนหรือทากิจกรรมร่วมกันอย่างสม่าเสมอ
4. อย่าใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหา ไม่ใช้คาพูดหรือการกระทาที่ดูหมิ่น ตาหนิ เสียดสี หรือ
ใช้ความรุนแรง ไม่เงียบหรือเพิกเฉย หรือออกนอกบ้าน แต่ให้ตั้งสติแล้วจึงกลับมาคุยกันใหม่
5. วางแผนการบริหารการเงินและการออมของครอบครัว
หากเกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวจะสามารถขอความช่วยเหลือได้อย่างไร




สายด่วน 1300
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550

ตรวจสุขภาพก่อนใช้ชีวติ ร่วมกัน





สามารถไปใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน โดยแพทย์จะสอบถามประวัติส่วนตัว
และการเจ็บป่วยของทั้งคู่ เพื่อประเมินโรคทางพันธุกรรม และมีการตรวจร่างกายและ
ตรวจเลือดเพื่อประเมินสุขภาพและวินิจฉัยการเกิดโรคต่าง ๆ
ข้อมูลบริการตรวจสุขภาพก่อนสมรสของสถานพยาบาลต่างๆ และค่าใช้จ่าย
ข้อมูล “ครอบครัวใหม่ เริ่มสร้างรากฐานมั่นคง”
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เมื่อตัดสินใจว่าจะมีลูก
20 กว่าๆ
ถึง 34 ปี
เป็นช่วงอายุที่เหมาะสม
กับการมีบตุ ร เพราะเป็นช่วง
ที่ภาวะเจริญพันธุ์
ของผู้หญิงดีที่สดุ

“

หากต้องการมีบุตรแต่ไม่พร้อมหรือประสบปัญหาการมี
บุตร สามารถใช้วิธกี ารติดตามระดับฮอร์โมนเพื่อประเมิน
ว่า จะยืดเวลาเตรียมพร้อมได้อีกนานแค่ไหนและมีความ
บกพร่องใดที่เป็นอุปสรรคในการตัง้ ครรภ์เมื่อพร้อมทีจ่ ะมี
บุตร ก่อนที่จะรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

• ข้อมูลเทคโนโลยีชว่ ยการเจริญพันธุ์สาหรับคู่ที่ต้องการมีบุตร
• ข้อมูล “ตั้งท้องคุณภาพ เลี้ยงลูกพัฒนาการดี”
• ประสบการณ์คุณพ่อลาคลอด จาก Family Line เพื่อนครอบครัว
• การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 สาหรับหญิงตั้งครรภ์ จาก Family Line เพื่อนครอบครัว

สวัสดิการในการเลี้ยงดูบุตร
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นนโยบายสาคัญระดับชาติตามแผนบูรณาการ การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
เป็นการสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมโดยการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้แก่ เด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่
เสี่ยงต่อความยากจน เป็นมาตรการให้บิดา มารดาหรือ ผู้ปกครองนาเด็กเข้าสู่ระบบบริการของรัฐ เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพัฒนาการเหมาะสม ตามวัย

 ลิงค์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 ลิงค์เงินสงเคราะห์บุตร สาหรับผู้ประกันตน "ประกันสังคม" มาตรา 33 และ 39

คุณเข้าข่ายได้รบั เงินอุดหนุนหรือไม่?
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ทดสอบสิทธิ์

เมื่อใดก็ตาม...
...ที่คิดว่าจะมีการสร้างครอบครัว
คู่รักจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้และเข้าใจภูมิหลังของกันและกัน
รวมไปถึงพูดคุยและตกลงเกี่ยวกับวิถี แนวทางและเป้าหมาย
ของการใช้ชีวิตคู่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้ง
และบาดหมางใจในภายหลัง
คู่มือชุดนี้ จึงเป็นการรวบรวมวิธีการที่จะทาอย่างไรให้ครอบครัว
มีความเข้มแข็งและเข้าใจซึ่งกันและกัน
รวมถึงแนะนาทางเลือกให้แก่คู่รักในการมีชีวิตอยู่ร่วมกัน
และการเตรียมความพร้อมวางแผนชีวิตครอบครัวเมื่อตัดสินใจที่จะมีบุตร
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ความหมายของการเลีย้ งดูเด็ก
การทาให้เด็กมีสุขภาพดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ดูแลความปลอดภัย เตรียมความพร้อมเด็กให้กลายเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ปลูกฝังค่านิยม โดยความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กและผู้ปกครองเป็นปัจจัยที่สาคัญอย่างยิ่ง
ต่อพัฒนาการของเด็ก หรือ กระบวนการที่ทาให้เด็กเติบโต คอยปกป้องและดูแลเพื่อให้มีพัฒนาการกลายเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

รู้หรือไม่
หากเด็กได้รับการเลี้ยงดูและสร้างเสริมพัฒนาการ
อย่างถูกต้องเหมาะสม เมื่อเติบโตขึ้นมาจะ……








มีพัฒนาการสมวัย เติบโตเต็มศักยภาพ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีโอกาสในการเรียนรู้ต่อในระดับที่สูงขึ้น
เป็นผู้ใหญ่ที่มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ
เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ มีรายได้สูง
ลดโอกาสพฤติกรรม อาชญากรรมและการก่อปัญหาสังคม

ทาไมเราต้องให้ความสาคัญกับการดูแลเด็กในช่วง
วัยแรกเกิดถึง 5 ปี
1. เด็กในวัยนี้มีการเจริญเติบโตของร่างกายและสมองรวดเร็วกว่าวัยอื่น ๆ และสมองของ
เด็กก็เจริญเติบโตสูงสุดในช่วงวัยนี้
2. เจมส์ เฮ็กส์แมน กล่าวว่า การลงทุนในเด็กเล็กจะได้ผลตอบแทนกลับคืนในอนาคตถึง 7 เท่า
ดังนั้น หากวันนี้ลงทุนกับเด็ก 1 บาท ในอนาคตสังคมจะได้ผลประโยชน์กลับคืนมาถึง 7 บาท
3. ถึงแม้ช่วงแรกเกิดถึงห้าปีจะเป็นช่วงการพัฒนาที่สาคัญที่สุดของเด็ก แต่เราก็ต้องมีความเข้าใจใน
การเลี้ยงดูเด็กในช่วงวัยอื่นๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้พวกเขาได้รับการส่งต่อการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและไม่มีที่สิ้นสุด
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เมื่อเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์
1. ร่างกายและอารมณ์จะมีการเปลี่ยนแปลง
เดือนที่ 1 - 3
- ด้านร่างกาย คลื่นไส้หรือแพ้ท้อง เหนื่อยง่าย หน้าอกขยายและนุ่มขึ้น
- ด้านอารมณ์ ตื่นเต้นและวิตกกังวล

เดือนที่ 4 - 6 เป็นช่วงที่ดีที่สุดทั้งสุขภาพกายและใจของหญิงตั้งครรภ์
- ด้านร่างกาย อาการคลื่นไส้เริ่มดีขึ้น หน้าอกขยายและเจ็บ ผมและเล็บยาว
เร็วกว่าเดิม สะโพกขยาย รู้สึกได้ถึงการขยับตัวของเด็ก มีอาการปวดเมื่อย เหนื่อยล้า
อ่อนเพลีย
- ด้านอารมณ์ สภาพร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อความคิดและอารมณ์ของหญิงตั้งครรภ์

เดือนที่ 7 - 9
- ด้านร่างกาย ปวดเมื่อยมากขึน้ อาหารไม่ย่อย เหนื่อยล้า อ่อนเพลีย เคลื่อนไหวได้ช้าลง กรดไหลย้อน
หายใจถี่ขึ้น ปัสสาวะบ่อย

ถึงกาหนดคลอดแล้วแต่ยังไม่คลอด ควรทาอย่างไร
- ไม่เป็นปัญหาอะไร แต่อาจทาให้เหนื่อยล้า ไม่สบายตัว
- หากสังเกตได้ว่าทารกในครรภ์ขยับตัวต่างจากเดิม ให้ปรึกษาแพทย์
- ทาอัลตราซาวด์เพื่อดูว่ามีปัญหาอะไรที่อาจต้องทาให้ผ่าคลอดแทน

2. คาแนะนาสาหรับคุณพ่อ
 จะมีอาการเครียดและซึมเศร้า อาจเกิดจากความกังวล
ในการดูแลแม่ตั้งครรภ์ ลูก และครอบครัว
 วิธีการรับมือของพ่อ ศึกษาเรื่องเด็กและการดูแลเด็กแรกเกิด
และคุยกับคนในครอบครัวหรือคนรอบข้าง
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3. การดูแลตัวเองของคุณแม่
ความกังวลใจเกี่ยวกับการระบาดของโรค COVID – 19
 หญิงตั้งครรภ์และเด็กในครรภ์เป็นกลุ่มเสี่ยง ควรล้างมือและดูแลสุขอนามัยบ่อยๆ รวมถึงปรึกษาแพทย์
 หญิงตั้งครรภ์บางคนที่ติดเชื้อ COVID – 19 บางรายไม่แสดงอาการใดๆ บางรายแสดงอาการในระดับ
เล็กน้อยถึงปานกลาง ซึ่งจาเป็นต้องได้รับการรักษาไปพร้อมกับการกักตัว
 หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID – 19 ที่มีคุณภาพ เด็กในครรภ์ก็จะได้รับการป้องกันเช่นกัน
จากการส่งต่อแอนตี้บอดี้

รับประทานอาหารที่มปี ระโยชน์
 สร้างเสริมสารอาหารที่สาคัญ เช่น แคลเซียมจากนมไขมันต่า โยเกิร์ต น้านมถัว่ เหลือง และโปรตีนจาก
เนื้อสัตว์ไร้มัน ไข่ต้ม ปลา ถัว่ เต้าหู้ รวมถึงอาหารที่อุดมด้วยธาตุเหล็กและโฟเลท
ลิงค์เมนูอาหารสาหรับหญิงตั้งครรภ์ (ข้อมูลจากเวบไซต์ กรมอนามัย สานักโภชนาการ)
 อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง เครื่องดื่มคาเฟอีน แอลกอฮอล์ เนื้อปลา อาหารสาเร็จรูป ไข่ลวก อาหารที่ปรุง
ไม่สุก ห้ามสูบบุหรี่
ออกกาลังกาย
 ทาร่างกายและจิตใจให้สดใส ออกกาลังกายระดับปานกลางสัก 30 นาทีต่อวัน สัปดาห์ละ 5 วัน เช่น
เดิน ว่ายน้า ปั่นจักรยานอยู่กับที่ โยคะ พิลาทิส

การออกกาลังกายสาหรับหญิงตั้งครรภ์

 การออกกาลังกายหนักจะทาให้การกระแทก มีความเสี่ยงหกล้ม หรือได้รับความร้อนมากเกินไป
 ออกกาลังกายสม่าเสมอจะช่วยเพิ่มความแข็งแรง นอนหลับดีขนึ้ มีน้าหนักในระดับที่เหมาะสม พัฒนา
อารมณ์ กระตุ้นพลังงาน ลดอาการท้องผูก และช่วยขจัดความเครียด
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ดูแลสุขภาพทางอารมณ์
 เป็นเรื่องปกติที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ระหว่างตั้งครรภ์เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านร่างกายและวิถีชีวิต
 การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ยาวนานกว่า 2 สัปดาห์ เป็นสัญญาณอาการซึมเศร้าและควรพบแพทย์
 รับมือกับ ความเครีย ดด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ออกกาลั งกาย พักผ่ อน ทากิจกรรมที่ชอบ ใช้
เวลากับคนรัก
ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับพ่อแม่มือใหม่ (Family Line เพื่อนครอบครัว)

4. ปัจจัยที่ทาให้คลอดก่อนกาหนด
มีประวัติคลอดก่อนกาหนด ตั้งครรภ์แฝด เป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะของ
มดลูกหรือปากมดลูก การติดเชื้อ การได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ การทากิจกรรมที่ใช้
ร่างกายมากเกินไป การสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ ความเครียด
ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ทาให้คลอดก่อนกาหนด
ที่มา พญ.ดลยา ประสาทอาภรณ์. คุณแม่ตั้งครรภ์ มีโอกาสเสี่ยงคลอดก่อนกาหนด. โรงพยาบาลกรุงเทพ.

5. การเตรียมตัวต้อนรับสมาชิกใหม่



จัดกระเป๋าเพื่อเตรียมไปโรงพยาบาล จัดพื้นที่ในตู้เย็น พูดคุยกับครอบครัวในการให้ความช่วยเหลือ
บอกลูกเรื่องสมาชิก ใหม่ ควรพูดให้ลูก ฟัง ล่ว งหน้า ก่อ นสมาชิก ใหม่เกิด 3 – 4 เดือ น พูดคุย และ
อ่านหนังสือเกี่ยวกับเด็กแรกเกิดให้ฟัง และรับฟังสิ่งที่เด็กพูด ให้ความรักและความสนใจกับเด็กให้มาก

ข้อมูลการคลอดแบบปกติและการผ่าคลอด
ที่มา: รศ.นพ.วิทยา ถิฐาพันธุ์. จะคลอดธรรมชาติหรือผ่าคลอดดีนะ?. Siriraj E-Public Library. คณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

6. ฟื้นฟูคุณแม่หลังคลอด





ช่วงสัปดาห์แรกหลังคลอดเป็นเวลาที่สาคัญในการพักผ่อน ฟื้นฟูร่างกายและรู้จักสมาชิกใหม่
การมีเลือดออกทางช่องคลอดหรืออาการปวดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ และในช่วง 2-3 เดือนแรก
ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ผมร่วง รอยที่หน้าท้อง
จาเป็ นต้องใช้เวลา แบ่งเวลาพักผ่ อนและทากิจกรรมให้ สมดุล การพักผ่อนในช่วงกลางวันส าคัญมาก
สาหรับคุณแม่หลังคลอด โดยนอนราบและนาถุงน้าแข็งประคบอาการปวด บวม งดยกของหนัก
ในรายที่ ผ่ า คลอด จะมี เลื อ ดออกทางช่ อ งคลอดเป็ น จ านวนมากตั้ ง แต่ คลอดบุ ต ร จึ ง ต้ อ งเตรี ย ม
ผ้าอนามัยให้เพียงพอ ไม่ควรใช้ผ้าอนามัยแบบสอดในช่วงหกสัปดาห์แรกหลังคลอด กินยาบรรเทาอาการ
ปวด บางรายมีอาการปวด แม้ กระทั่งขณะจาม หัวเราะและอาบน้า ใส่เสื้อผ้าสบายๆ ที่ไม่สัมผัส
บาดแผล แผลจากการผ่าคลอดจะใช้เวลารักษาประมาณ 6 – 10 สัปดาห์
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เมนูกิจกรรมที่เหมาะกับคุณแม่หลังคลอด / วิธีการดูแลตัวเองหลังคลอด

7. การแท้งและคลอดก่อนกาหนด
มีเลือดออกทางช่องคลอดหรือมีลิ่มเลือด และปวดท้องคล้ายปวดประจาเดือน
อาจเกิดจากโครโมโซมผิดปกติ ทาให้ตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์ไม่สามารถพัฒนาได้ หรือเกิดจาก
การสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ ใช้สารเสพติดหรือมีระดับคาเฟอีนในร่างกายสูง



8. ภาวะตายคลอดและการตายในระยะแรกเกิดคืออะไร


ลิงค์ข้อมูลภาวะตายคลอด การตายในระยะแรกเกิดและการลดปัจจัยเสี่ยง
ที่มา: The AsianParent Thailand. ภาวะตายคลอด (Stillbirth) เกิดขึ้นเพราะอะไร? สาเหตุของ
ภาวะตายคลอด. ตุลาคม 2563.



การเสียชีวิตของทารกแรกเกิดหลังคลอด.
ที่มา: Amarin Baby & Kids. คลอดลูกตาย การเสียชีวิตของทารกแรกเกิดหลังคลอด. ตุลาคม
2563.
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การเลี้ยงดูเด็ก
ไม่ใช่เพียงการดูแล
ทางร่างกาย
แต่ยังรวมถึงการดูแล
จิตใจ อารมณ์ สังคมอย่างเหมาะสม
ซึ่งจะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก
ในแต่ละช่วงวัยของเด็กก็จะต้องการการที่แตกต่างกัน ดังนั้น พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็ก
จึงจาเป็นต้องทาความเข้าใจ พฤติกรรม ความต้องการ รวมถึงการสื่อสารของเด็ก
ขณะเดียวกันก็ควรต้องมีทักษะในการรับมือหรือจัดการการแสดงออกของเด็ก
และสามารถส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้และทักษะของเด็กในแต่ละช่วงวัยด้วย
เด็กแรกเกิด • เด็กทารก • เด็กวัยหัดเดิน • เด็กก่อนวัยเรียน • เด็กวัยเรียน
เด็กก่อนวัยรุ่น • วัยรุ่น • วัยผู้ใหญ่
....
เนื้อหาในส่วนของการทาหน้าที่พ่อแม่ จึงไม่ได้จากัดผู้อ่านที่เป็นพ่อหรือแม่ของเด็ก
เท่านั้น แต่ยังรวมถึงปู่ย่าตายาย ญาติหรือผู้ดูแลเด็ก
เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลเด็กให้เติบโตมาเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และสามารถนาไปใช้ได้ในชีวิตประจาวันได้อย่างแท้จริง
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เด็กแรกเกิด (0 - 3 เดือน)
รู้จักและรับมือพฤติกรรมของเด็กแรกเกิด
ร้องไห้ เด็กมักร้องไห้เ พื่อแสดงความต้องการ จะร้องไห้ มากที่สุดในช่ วง 6-8 สัปดาห์
เฉลี่ย 3 ชั่วโมงต่อวัน
 ควรตอบสนองเด็กที่กาลังร้องไห้อย่างอ่อนโยน
 หลีกเลี่ยงการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีสิ่งกระตุ้นรอบตัวเด็ก
 ห่อตัวเด็กให้รู้สึกปลอดภัย
 ลองให้เด็กนอนตะแคงในเปลแล้วตบหลังหรือพาไปเดินเล่นโดยใช้รถเข็นเพื่อให้เด็กรู้สึกผ่อนคลาย
หากเด็กร้องไห้ไม่หยุดหรือที่เรียกว่า โคลิค (Colic) จนไม่สามารถควบคุมได้ควรพาเด็กไปพบแพทย์

ฉุนเฉียวง่าย จากการถูกกระตุ้นมากเกินไป โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเสียง
หรือกิจกรรมที่มากเกินจะรับได้
 ให้เด็กอยู่ในที่ที่เงียบสงบหรือมีความสว่างน้อย เพื่อให้สามารถสงบสติอารมณ์ได้

กลัวการอาบน้า เด็กไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหรือความรู้สึกลอยตัว
 ควรใช้น้าอุ่นและอ่างอาบน้าขนาดเล็กเพื่อให้รู้สึกปลอดภัย พูดคุยและสบตากับเด็กระหว่างอาบน้า
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การให้นม
เด็กแรกเกิด
ไม่ยากอย่างที่คิด
ประโยชน์ของนมแม่ : อุดมไปด้วยสารสารอาหารที่จาเป็นสาหรับเด็ก ซึ่งเป็น
พื้นฐานการพัฒนาสุขภาพ และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างแม่กับลูก
การให้นมจากเต้า มี 2 ประเภท

1

ลูกเป็นผู้กาหนดการดูดนมแม่ โดยปล่อยให้เด็กนอนบนอกและให้เด็กพยายามขยับขา

2

ขึ้นไปหาเต้านมด้วยตนเองจนสามารถดูดนมได้ แม่เพียงแต่คอยสนับสนุนเท่านั้น
แม่เป็นผู้กาหนดการดูดนมแม่ โดยนาหัวนมไว้ใกล้กับจมูกและปากของเด็กเพื่อกระตุ้น
ให้เด็กอ้าปาก และจึงนาเด็กเข้าเต้า โดยหันหัวนมไปที่เพดานปากของเด็ก

การปฏิเสธการดูดนมแม่อาจเกิดขึ้นได้จาก อาการป่วย
ถูกกระตุ้นมากเกินไป
มีปัญหาการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูก
น้านมแม่ปัญหา

การให้นมทารกจากขวด เป็นทางเลือกการให้นม กรณีที่แม่มีข้อจากัดการให้นมแม่หรือ
การให้นมจากเต้า แต่ต้องให้ความสาคัญกับสุขอนามัย การเตรียมอุปกรณ์และสูตรการให้นมที่
ถูกต้องและเหมาะสม
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การปั๊มนมและการเก็บรักษานมแม่
การปั๊มนม มีประโยชน์เมื่อเกิดอาการคัดตึงเต้านม หรือต้องการเก็บนมแม่ไว้
ใช้ในภายหลัง ซึ่งสามารถทาได้หลากหลายวิธี
การปั๊มนมด้วยมือ

- ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้าอุ่น
- ค่อย ๆ นวดเต้านม โดยเริ่มจากส่วนบนของเต้านมและลากไปทางหัวนมไปจนถึง
ใต้เต้านม ทาซ้าหลาย ๆ ครั้งเพื่อให้แน่ใจว่านวดเต้านมทั้งหมดแล้ว
- วางจานหรือชามที่สะอาดไว้ใต้เต้านม ระหว่างขา หรือบนโต๊ะเตี้ย
- หากคุณแม่มีหน้าอกใหญ่หรือหนัก ควรพยุงเต้านมไว้ด้วยมือข้างหนึ่ง
- วางนิ้วโป้งและนิ้วอื่นไว้ในตาแหน่งที่ตรงข้ามกันบริเวณหัวนม
- ค่อย ๆ กดนิ้วมือเข้าหากึ่งกลางของเต้านม จนกว่าจะรู้สึกถึงปริมาณของน้านม
ที่กาลังจะไหลออก คุณแม่ไม่ควรมีความรู้สึกเจ็บระหว่างการปั๊มนม
- ค่อย ๆ กดนิ้วโป้งและนิ้วอื่น ๆ เข้าหากัน ขั้นตอนนี้จะทาให้น้านมไหลออกจากหัวนม
- หากน้านมไหลช้า ให้ขยับนิ้วไปยังตาแหน่งอื่นรอบหัวนมแล้วกดอีกครั้ง วิธีการนี้
สามารถทาให้น้านมไหลได้ดีขึ้น
- ทาซ้าตามเดิมเมื่อสลับข้างในการปั๊มนม

เครื่องปัม๊ นม
แบบปั๊มด้วยมือ

- ทาตนเองให้รู้สึกสบายและผ่อนคลาย
- สามารถใช้วิธีการนวดเบา ๆ ตามวิธีการการปั๊มนมด้วยมือที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น
- วางแผ่นป้องกันนมของที่ปั๊มนมไว้บนเต้านมโดยให้หัวนมอยู่ตรงกลางอุปกรณ์
- บีบที่จับของที่ปั๊มนมอย่างเบามือและเป็นจังหวะ
- ปั๊มจนกว่าน้านมจะหยุดไหล
- สลับไปปั๊มนมอีกข้างหนึ่ง สามารถทากลับไปกลับมาระหว่างสองข้างได้

เครื่องปั๊มนมไฟฟ้า - ทาตนเองให้รู้สึกสบายและผ่อนคลาย
- วางแผ่นป้องกันนมของที่ปั๊มนมไว้บนเต้านมโดยให้หัวนมอยู่ตรงกลางอุปกรณ์
- เริ่มด้วยการปั๊มนมระดับต่า และสามารถเพิ่มระดับขึ้นได้เรื่อย ๆ
- ปั๊มนมจนกว่าน้านมหยุดไหล
- สลับไปปั๊มนมอีกข้างหนึ่ง สามารถทากลับไปกลับมาระหว่างสองข้างได้
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การเก็บรักษานมแม่ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ควรเก็บรักษาด้วยการแช่เย็นหรือแช่แข็ง
และควรเขียนวันที่ที่ปั๊มนมไว้บนภาชนะเก็บน้านมก่อนที่จะนานมแม่ไปแช่เย็น

ถุงเก็บพิเศษ

ภาชนะปิดที่สะอาด
ระยะเวลาทีส่ ามารถเก็บนมแม่ และเวลาที่ควรใช้นมแม่ที่เก็บไว้
1) นมแม่ที่เพิ่งปั๊มใหม่
- เก็บที่อุณหภูมิห้อง (26 °C หรือต่ากว่า) ภายใน 6-8 ชั่วโมง
- เก็บในตู้เย็น (4 °C หรือต่ากว่าควรเก็บนมแม่ไว้ในส่วนที่เย็นที่สุดของตู้เย็น) ภายใน 72 ชั่วโมง
- ในช่องแช่แข็ง (-15 °C หรือต่ากว่า) ภายใน 2 สัปดาห์
- ในช่องแช่แข็ง (-18 °C หรือต่ากว่า) ของตู้เย็นที่มีประตูแยก ภายใน 3 เดือน
- ในช่องแช่แข็ง (-20 °C หรือต่ากว่า) ภายใน 6-12 เดือน
2) นมแม่ที่ละลายแล้วในตู้เย็นแต่ยังไม่อุ่น
- เก็บที่อุณหภูมิห้อง (26 °C หรือต่ากว่า) ไม่เกินกว่า 4 ชั่วโมง
- เก็บในตู้เย็น ภายใน 24 ชั่วโมง ควรเก็บนมแม่ไว้ในส่วนที่เย็นที่สุดของตู้เย็น
- ห้ามนานมแม่ที่แช่แข็งแล้วไปแช่แข็งซ้า
3) นมแม่ที่ละลายแล้วในน้าอุ่น
- เก็บที่อุณหภูมิห้อง (26 °C หรือต่ากว่า) จนกว่าการให้อาหารเด็กจะเรียบร้อย
- เก็บในตู้เย็น ภายใน 4 ชั่วโมงหรือจนถึงการให้อาหารเด็กครั้งต่อไป
- ห้ามนานมแม่ที่แช่แข็งแล้วไปแช่แข็งซ้า

การเตรียมนมเพื่อให้อาหารเด็ก
- สามารถให้นมเด็กได้ด้วยถ้วย ช้อน หรือขวด
- อุ่นภาชนะใส่นมแม่ด้วยน้าอุ่น ควรใช้นมแม่ที่เพิ่งปั๊มใหม่ แต่หากใช้นมแม่ที่แช่แข็งแล้ว ควรนาไปละลาย
ในน้าอุ่นหรือน้าเย็นก่อน
- ทดสอบอุณหภูมิของนมก่อนให้นมเด็ก โดยอุณหภูมิควรอุ่นพอดีหรือเท่ากับอุณหภูมิร่างกาย
- ห้ามใช้ไมโครเวฟในการละลายหรืออุ่นนมแม่ เนื่องจากจะสามารถทาลายส่วนประกอบที่สาคัญในนมแม่
นอกจากนี้อาจส่งผลในนมร้อนเกินไปและทาร้ายเด็กได้
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การสร้างสายสัมพันธ์กับเด็กแรกเกิด
-

โอบกอด
ตอบสนองการร้องไห้เพื่อให้รับรู้ว่าพ่อแม่อยู่ด้วยเสมอ
อุ้มหรือโยกเด็กเข้าหาตัว
พูดคุยบ่อยๆ อย่างอ่อนโยนหรือร้องเพลงที่ผ่อนคลาย
สบตาขณะทากิจกรรมร่วมกัน

ภาษากายของเด็กแรกเกิด
การสื่อสารแรกของเด็กแรกเกิด คือ “ การร้องไห้ ” และยังมีภาษากายอื่น ๆ ของเด็กที่ต้องทาความเข้าใจ
และการรับรู้ภาษากายของเด็กและการตอบสนองกลับจะทาให้เด็กรู้สึกปลอดภัย
และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก

หาว
ดูดนิ้ว
ไม่สนใจคน
หรือของเล่น

ทาเสียงดูด
หรือ
คลานไปหา
เต้านม

สบสายตา
ยิ้ม
หรือ
ยื่นแขนมาจับ

หันหนีจาก
พ่อแม่
หรือผู้ดูแล
ดิ้นและถีบ

เหนื่อย

หิว

อยากเล่น

ต้องการพักผ่อน

หากเด็กต้องการสื่อสาร ผู้ปกครองสามารถตอบสนองได้โดย
-

ยิ้มให้เด็ก เมือ่ เด็กยิ้มให้
ปลอบเด็กเมื่อร้องไห้
พูดบางอย่างกลับไป เมื่อเด็กเปล่งเสียงออกมา
พูดคุยกับเด็กว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
สังเกตสิ่งที่เด็กสนใจและสนับสนุนให้เด็กสารวจสิ่งนั้น
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พัฒนาการที่สาคัญของเด็กแรกเกิด
สังเกต....

การเคลื่อนไหวร่างกายและการควบคุมกล้ามเนื้อขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
ความสามารถในการมองเห็นระยะใกล้และไกล
ความสามารถในการได้ยินและเข้าใจเสียง
ความสามารถในการเรียนรู้และการมีปฏิสัมพันธ์

เราจะส่งเสริม
พัฒนาการ
ของเด็ก
อย่างไร

-

ใช้เวลากับเด็กให้มากทีส่ ุด พูดคุย เล่านิทาน ร้องเพลง
ยิ้มและเล่นเพื่อสร้างความอบอุ่น
นวดให้เด็กรู้สึกผ่อนคลาย
สบสายตา สร้างความผูกพัน
ฝึกคว่า วันละ 1 – 5 นาที
ห้ามเขย่าตัวเด็ก เพราะอาจทาให้เลือดออกภายในสมองและสมอง
เสียหายถาวร

การดูแลสุขอนามัยของเด็กแรกเกิด


สัปดาห์แรกของเด็กแรกเกิด
- อยู่ในช่วงปรับตัว ใช้เวลาไปกับการนอนหลับและการให้นม
- ปัญหาสุขภาพเด็กที่พบบ่อย ได้แก่ น้าหนักลด เปลือกตาบนและล่างติดกัน ผดผื่น



กังวลการอาบน้าให้แก่เด็กแรกเกิด
- การอาบน้าเด็กแรกเกิด

ที่มา: YouTube วีดีโอสาธิตการอาบน้าทารกเด็กแรกเกิด. โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา. กันยายน 2563.
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สังเกตสุขภาพเด็กแรกเกิดอย่างไร
- ปัสสาวะไม่มีสี สีอุจจาระขึ้นอยู่กับอาหาร
- เด็กดูดนมแม่มักมีอุจจาระสีเหลืองมัสตาร์ดหรือสีเขียว



เด็กแรกเกิดปัสสาวะเฉลี่ย 10 – 15 ครั้งต่อวัน อุจจาระเฉลี่ย 10 ครั้งต่อวัน
- เทคนิคการเปลี่ยนผ้าอ้อม

ที่มา: YouTube สาระสุขภาพน่ารู้ ตอน สาธิตการใส่และพับผ้าอ้อม. โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่.
กรกฎาคม 2558.


ผ้าอ้อมสาคัญต่อสุขภาพ ควรเลือกใช้ให้เหมาะสม
- ผ้าอ้อมแบบผ้า ใช้เวลาซัก ตากแห้ง เหมาะใช้ในบ้าน ซึมซับได้น้อย ควรใช้ตอนกลางวัน
- ผ้าอ้อมสาเร็จรูป ต้องเปลี่ยนเป็นประมาณ 12 ชิ้นต่อวัน สะดวกใช้เมื่อต้องอยู่นอกบ้าน
ซึมซับได้มากกว่า ควรใช้ตอนกลางคืน



การดูแลสุขภาพฟันเด็กแรกเกิด
- ส่วนใหญ่ฟันจะขึ้นในช่วงอายุ 6 – 10 เดือน แต่เมื่อเด็กอายุ 3 เดือน ก็สามารถใช้ผ้าสะอาดเช็ดเหงือก
วันละ 2 ครั้ง และไม่ควรนาอาหารอื่น นอกเหนือจากนมให้เด็กกิน เพื่อป้องกันความเสี่ยงฟันผุในอนาคต



การแต่งตัวให้เด็กแรกเกิด
- เลือกเสื้อผ้าที่นุ่มสบาย อบอุ่น สาหรับในเวลานอน อาจใช้ถุงนอนเด็กหรือห่อตัวเด็ก และเลิกเมื่อเด็ก
สามารถคว่าตัวได้
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เทคนิคการห่อตัวเด็ก

ที่มา: YouTube theAsianparent Thailand. วิธีห่อตัวเด็กแรกเกิด พยาบาลสอนห่อตัวทารกแรกเกิด เคล็ดลับคุณแม่มือใหม่. เมษายน 2564.



อุ้มเด็กอย่างไรให้ถูกวิธี

ที่มา: YouTube โค้ชเลิศพร สอนแม่และเด็ก. 6 ท่าอุ้มทารกที่ถกู ต้อง. ธันวาคม 2562.
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สื่อสารความรักด้วยการนวด

ที่มา: YouTube Hormhok Production. การนวดสาหรับทารก. สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี. สิงหาคม 2558.



การปฏิบัติตัวเมื่อเด็กต้องรับวัคซีน
- เมื่อเด็กกาลังจะได้รับวัคซีน อาจเบี่ยงเบนความสนใจโดย ให้นม ของเล่นหรือดื่มน้าหวาน
อ่านหนั งสื อกับ เด็ก ให้เด็กกอดผ้าหรือของเล่ นนุ่ม ๆ และหลั งจากฉีดวัคซีนแล้ว อาจพบ
ผลข้างเคีย ง ได้แก่ ปวดบริเวณฉีด มีไข้ ปวดหัว อาเจียน



เมื่อเด็กมีอาการเหล่านี้ ต้องรีบพาไปพบแพทย์
- ง่วงนอนอย่างรุนแรง ไม่ตอบสนอง
- หายใจลาบากหรือหายใจผิดปกติ
- เปลี่ยนระดับเสียงร้องไห้อย่างต่อเนื่อง
- ผิวซีด เป็นรอย
- มีผื่นไม่จางหายเมื่อกดผิวหนังของเด็ก
- ไข้ในทารกที่อายุน้อยกว่า 3 เดือน
- ปัสสาวะน้อยกว่าปกติ
- อาเจียนบ่อยหรือเป็นสีเขียว
- อาการตัวเหลือง
- อาการชัก



การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่อาจเกิดขึ้น
- ไขบนหนังศีรษะ ควรพาไปพบแพทย์เมื่อเป็นผื่นแดง เด็กหงุดหงิดและเกาบริเวณที่มีไข
- ศีรษะเบี้ยวหรือแบน จะกลับเป็นรูปร่างปกติเมื่อโตขึ้น แต่ควรพบแพทย์เมื่อศีรษะมีรูปร่างแปลก
หรือมีปัญหาในการหันศีรษะ ซึ่งเราสามารถป้องกันศีรษะเบี้ยวหรือแบน โดยสลับตาแหน่งศีรษะทั้งขวา
และซ้ายเมื่อเด็กนอนหงาย ให้เด็กฝึกคว่า กระตุ้นให้เด็กหันศีรษะไปทางด้านที่ไม่ค่อยหัน
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อันตรายจากควันบุหรี่ 
- กระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันของเด็กและเพิ่มความเสี่ยงจากการตายและการเกิดโรคต่าง ๆ ในเด็ก



ภาวะการย่อยแลคโตสผิดปกติ
- เด็กมีอาการท้องร่วงรุนแรงตั้งแต่วันแรกหลังคลอด เป็นภาวะที่พบได้ยาก ซึ่งจาเป็นต้องพาไปพบแพทย์
และเด็กจะต้องกินอาหารชนิดพิเศษตั้งแต่แรกเกิด

การเล่นและการเรียนรู้
การเล่นไปพร้อมกับการเรียนรู้มีความสาคัญเพราะสามารถส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ
เคลื่อนไหวและพัฒนาการทางปัญญาของเด็กแรกเกิด

“

เราสามารถใช้เวลาเล่นกับเด็กแรกเกิด
เพียง 10 – 20 นาที
เพราะเด็กจะรู้สึกเหนื่อย หลังจากตื่นขึ้นมา 1 – 1.30 ชั่วโมง

”

เมนูการเล่นและเรียนรู้กับเด็กแรกเกิด
-

ร้องเพลงไปพร้อมการแตะเบาๆ บนท้องของเด็ก
มองหน้าระหว่างกันด้วยการยิ้ม หัวเราะ กรอกตา แลบลิ้น
การฝึกคว่า
การอ่านหนังสือไปพร้อมกับเด็ก
การจ๊ะเอ๋ การจั๊กจี้เบาๆ
การให้เด็กมองวัตถุที่มีขนาด สี รูปร่างต่างกัน
การพาเด็กออกไปสารวจหรือเดินเล่น
การให้เด็กเป็นผู้นาในการเล่น

สร้างความปลอดภัยสาหรับเด็กแรกเกิด


หากเลี้ยงสุนัขไว้ในบริเวณบ้าน
- กาหนดพื้นที่เป็นสัดส่วนแยกออกจากกันระหว่างเด็กและสุนัข ปรับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของสุนัข สร้าง
ความคุ้นชินเสียงของเด็กกับสุนัข ไม่ปล่อยให้สุนัขอยู่ตามลาพังกับเด็ก
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เตรียมอุปกรณ์สาคัญในบ้าน
- ที่นงั่ ในรถสาหรับเด็กแรกเกิด
- ผ้าอ้อม
- อุปกรณ์ให้นมเด็กหรือปั๊มนมแม่
- อ่างอาบน้า
- เป้อุ้มเด็ก
- ชุดสาหรับเด็ก
- รถเข็นเด็ก



การอาบน้าเด็กแรกเกิด
- ระมัดระวังเด็กจมน้าและ น้าร้อนลวก ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ห้ามมีสิ่งใดรบกวนขณะอาบน้าให้เด็ก
ใช้ระดับน้าที่พอดีและตรวจสอบอุณหภูมิน้าให้อยู่ระดับ 37 – 38 องศาเซลเซียสก่อนนาเด็กลงน้า



เราจะป้องกันการสาลักในเด็กแรกเกิดอย่างไร
- อย่าให้เด็กอมสิ่งของที่มีขนาดเล็กและเก็บไว้ให้พ้นมือเด็กขณะเด็กกินอาหาร ควรให้เด็กนั่ง และอาหาร
ต้องถูกบดละเอียด



เมื่อเด็กแรกเกิดมีอาการสาลัก ควรทาอย่างไร
- วิธีปฐมพยาบาลเด็กจากการสาลัก

ที่มา: YouTube Pronthana Chunsawang. การช่วยเหลือผู้สาลัก Choking ในเด็กทารก. มิถุนายน 2558.


สร้างสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกบ้านให้ปลอดภัย
- สระว่ายน้า สร้างรั้วที่มีคุณภาพหรือตาข่ายล้อมรอบสระ หรือปล่อยสระแห้งจนกระทั่งเด็กอายุ 5 ปี
- หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน แปะไว้ในบริเวณที่ค้นหาได้ทันที อาจอยู่บนตู้เย็นหรือกระดาน
- กล่องหรือห้องเก็บของ โรงรถ โรงเรือน ควรล็อคกุญแจให้เรียบร้อย
- ในรถ อย่าปล่อยเด็กไว้ในรถคนเดียว ความร้อนในรถอาจทาให้เด็กเสียชีวิต
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เรียนรู้การนอนของเด็กแรกเกิด
 ทดลองจัดกิจวัตรประจาวันที่ยืดหยุ่น ทากิจกรรมตามลาดับนี้เป็นประจาทุกวันและสังเกตว่า เด็กมี

การตอบสนองอย่างไร
1) ให้เด็กดูดนมในขณะที่ยังตื่น
2) เปลี่ยนผ้าอ้อม
3) กอด คุยเล่น สื่อสารสร้างความสัมพันธ์
4) พาเด็กเข้านอนและไม่จาเป็นต้องปลุกมาดูดนม
 พฤติกรรมการนอนของเด็กแรกเกิด การนอนช่วยพัฒนาการเติบโต ภูมิคุ้มกัน การเรียนรู้และความจา

-

เด็กแรกเกิดนอนประมาณ 14 – 17 ชั่วโมงต่อวัน
นอนในช่วงเวลาสั้นๆ ประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง
มักตื่นในช่วงกลางคืนเพื่อดูดนม
หากเด็กแสดงสัญญาณว่าเหนื่อย เช่น หาว กามือแน่น ดูดนิว้ ให้ลดสิ่งกระตุ้นรอบตัวเด็กให้เงียบสงบ เพื่อให้
นอนได้อย่างเต็มอิ่ม

 วิธีการกล่อมเด็กให้หลับ

ที่มา: Youtube พี่กัลป์นมแม่ Pekannommae mother and child care. ลูกงอแง ลูกนอนยาก ทาอย่างไรให้ลูกนอน
กลางวันและกลางคืน วิธีการทาให้ลูกหลับ ตารางเวลานอนของลูก. กุมภาพันธ์ 2563.
 ทาอย่างไรให้เด็กนอนหลับสบายและปลอดภัย

- ใช้แสงสลัวและโทนเสียงที่สม่าเสมอนุ่มนวล ปรับอุณหภูมิห้องให้ไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป แต่งตัวเด็ก
ให้อบอุ่น และไม่ต้องใช้ผ้าห่มคลุมเด็กขณะนอน
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 พื้นที่การนอนของเด็กแรกเกิด

- หากแยกพื้นที่การนอนกับเด็ก จะช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตอย่างกะทันหันในเด็กแรกเกิด
โดยให้ลูกนอนในเปลที่ปลอดภัยติดกับเตียงของพ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็ก
- หากนอนกับ เด็กในพื้นที่เ ดีย วกัน มีแ นวโน้ม เพิ่ม ความเสี่ย งของการเสีย ชีวิตโดยไม่ไ ด้ตั้งใจในเด็ก
แรกเกิด ซึ่งเราสามารถลดความเสี่ยงได้โดย ให้เด็กนอนหงาย ห้ามนอนคว่าหรือตะแคง ตรวจสอบ ที่
นอนว่าแน่นและสะอาด เก็บเครื่องนอนสาหรับผู้ใหญ่ให้เรียบร้อย มั่นใจว่าผ้าปูที่นอนจะไม่ปิดใบหน้า
เด็ก ใช้ผ้าห่มน้าหนักเบา ย้ายเตียงออกจากผนังเพื่อไม่ให้เด็กติดอยู่ระหว่างเตียงกับผนัง มัดผมและนาสิ่งที่
เสี่ยงต่อการรัดคอเด็กออก ควรนอนบนพื้นเพื่อหลีกเลี่ยงเด็กตกเตียง และห้ามวางเด็กไว้ตรงกลางระหว่าง
ผู้ใหญ่ เพราะอาจโดนทับหรือทาให้เด็กร้อน

การดูแลเด็กแรกเกิดที่คลอดก่อนกาหนด
 เตรียมพร้อมด้านจิตใจและอารมณ์ของพ่อแม่ พ่อแม่จะเผชิญกับอารมณ์ที่หลากหลาย จึงควรปรึกษา

แพทย์หรือพ่อแม่ที่มีประสบการณ์คลอดก่อนกาหนด ออกกาลังกายเพื่อผ่อนคลาย คิดเชิงบวก
 ปัญหาพัฒนาการของเด็กคลอดก่อนกาหนด

- ยิ่งคลอดก่อนกาหนดเร็วเท่าใด ยิ่งมีปัญหาพัฒนาการมากขึ้นเท่านั้น มีอาการหายใจลาบาก
- เด็กที่คลอดก่อนกาหนดน้อยกว่า 28 สัปดาห์ อาจมีน้าหนักตัวน้อยกว่า 1 กิโลกรัม
- มีแนวโน้มหูหนวก หูตึง มีปัญหาทางสายตา อ่อนไหวทางประสาทสัมผัสและไวต่อสิ่งเร้า
 ลักษณะของเด็กที่คลอดก่อนกาหนด

- ตัวเล็ก น้าหนักน้อย กระดูกไม่ได้พัฒนาอย่างเต็มที่ และมีผิวที่บอบบาง ควรให้แร่ธาตุหรือออกกาลังกาย
เพิ่มเติมเพื่อพัฒนากระดูกและกล้ามเนื้อ ให้การดูแลเป็นพิเศษ
 ข้อควรคานึงในการดูแลเด็กที่คลอดก่อนกาหนด

- เด็กที่อายุน้อยกว่า 34 สัปดาห์ จะใช้ระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะดื่มนมจากเต้านมโดยตรง และเด็กสามารถ
ได้รับนมทางสายยาง หรือขวดนมจนกว่าเด็กจะพร้อมขณะยังอยู่ในโรงพยาบาล
- พ่อมีบทบาทมากในการดูแลทั้งแม่และเด็ก และอาจรู้สึ กเหน็ดเหนื่อยจากภาระรับผิ ดชอบ
ทั้งครอบครัวและการงาน จึงจาเป็นต้องจัดสรรเวลาพักผ่อนหรือขอรับคาปรึกษาจากแพทย์และ
นักวิชาชีพ
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เด็กทารก (3 – 12 เดือน)
เรียนรู้พฤติกรรมเด็กทารก
เข้าใจภาวะอารมณ์ของทารก
- เด็กทารกจะเริ่มเรียนรู้สภาพแวดล้อมรอบตัว ทารกมักตอบสนองกับสิ่งที่ชอบ กลัวหรือค้นหา
ความสนใจ
- ยิ่งเด็กมีการสื่อสารออกมามากเท่าไร ยิ่งทาให้เข้าใจพฤติกรรมเด็กได้มากขึ้น
- พฤติ กรรมและการเรี ยนรู้ ของทารกมี ความสั มพันธ์ กั น การสร้างประสบการณ์ และความสั มพั นธ์ จะช่ ว ย
กระตุ้นสมอง
- การให้เล่นกับของเล่นที่ชอบหรือคนที่ทารกชอบจะทาให้ทารกมีความสุข
- การอาบน้า การพบเจอคนที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่รู้จัก การต้องแยกกับคนที่คุ้นเคย ทาให้เด็กเกิดความกังวล

การสร้างวินัยในเด็ กทารก เด็กวัยทารกยังไม่รู้ว่าผลของการกระทาคืออะไร ไม่รู้ว่าอะไรผิด อะไรถูก
ฉะนั้นไม่ควรลงโทษเด็กในวัยนี้ แต่ควรแสดงออกให้ดูเป็นตัวอย่าง เช่น เมื่อทารกดึงผม ควรทาให้ดูว่าต้องจับเบาๆ
และอาจจะต้องทาหลายครั้ง เนื่องจากเด็กยังไม่เข้าใจและจาไม่ได้
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การลงโทษ




การลงโทษทางร่ ายกายไม่ ใช่ วิ ธี ที่ ดี 3 ข้ อเสี ยหลั กของการลงโทษ คื อ อาจท าให้ เด็ กเจ็ บ เด็ กมี ภาพจ า
ว่าการทาร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเรื่องปกติ และส่งผลต่อการพัฒนาการของเด็กในระยะยาว เด็กมักมีอารมณ์
รุนแรง ก้าวร้าวกว่าเด็กทั่วไป
ควรใช้วิธี การอื่น ๆ เพื่อให้ เด็ กหยุ ดพฤติกรรมที่ ไม่พึ งประสงค์ เช่น สร้า งกฎในครอบครัว วางแผน
ล่วงหน้า เช่น ให้เด็กหลับก่อนที่จะพาออกไปทาธุระ เบี่ยงเบนความสนใจของเด็กไปที่อื่น

การกลัวคนแปลกหน้า เป็นอาการปกติของเด็กช่วงวัยนี้









อย่าเมินเฉยกับอาการกลัวคนแปลกหน้าของเด็ก
จับมือของเด็กเอาไว้หรืออุ้มเด็กไว้บนตักเมื่อเด็กเจอกับคนแปลกหน้า
ควรแนะนาคนแปลกหน้าให้เด็กรู้จักที่บ้าน เพื่อที่เด็กจะได้รู้สึกปลอดภัย
ถ้าเด็กรู้สึกแย่กับการเจอคนแปลกหน้า ควรพาเลี่ยงออกมาก่อน แล้วค่อยให้เข้าหาเด็กด้วยวิธีอื่น ๆ
นาของที่เด็กรู้สึกปลอดภัยด้วยไว้กับตัวเด็ก ในขณะที่ทาความรู้จักกับคนอื่น เช่น ตุ๊กตา ผ้าห่ม
ค่อย ๆ ให้เด็กทาความรู้จัก
พยายามให้เด็กเจอคนใหม่ ๆ เพื่อให้เด็กรู้สึกว่าการพบเจอคนแปลกหน้าไม่เป็นอันตราย
ผู้ปกครองอาจแสดงให้เห็นท่าทางทักทายในเชิงบวกกับคนที่ต้องการแนะนาให้เด็กรู้จัก
เช่น ยิ้ม อิริยาบถผ่อนคลาย สบตา พูดด้วยน้าเสียงสดใส

ความรู้สึกกังวลต่อการแยกจากพ่อแม่หรือผู้ดูแล






การย้ ายที่ ใหม่ เช่ น ไปที่ สถานรั บเลี้ ยงเด็ ก ผู้ ปกครองควรอยู่ กั บเด็ กสั กพั กหนึ่ งเพื่ อสร้ างความคุ้ นเคย
ให้นาของที่เด็กติดไปด้วย ควรบอกเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับความกังวลของเด็ก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยดูแลเป็น
พิเศษฝึกให้เด็กแยกจากผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กมีประสบการณ์ที่ดีกับการแยกจากผู้ปกครอง
การบอกลา บอกให้แน่ชัดว่าจะออกไปและกลับมารับเวลาใด หลีกเลี่ยงการออกไปโดยไม่บอก เพราะจะ
ทาให้เด็กรู้สึกแย่และสับสน หากิจกรรมสนุกๆ ให้ทาก่อนที่จะบอกลาและออกไป บอกลาสั้น ๆ ไม่ยืดเยื้อ
ขณะที่จะไปควรแสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองรู้สึกผ่อนคลาย และมีความสุข ไม่อย่างนั้นเด็กจะคิดว่าสถาน
ที่นี้ไม่ปลอดภัย
ไม่แสดงออกหรือวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความยากในการรับมือกับความรู้สึกของเด็ก เล่านิทานหรือ
เรื่องเล่าเกี่ยวกับความกลัวจากการแยกจาก เพื่อให้เด็กรู้สึกว่าเขาไม่ได้กาลังเผชิญกับความกลัวนี้ตัวคนเดียว
กล่าวชื่นชมเมื่อเด็กเริ่มสามารถอยู่แยกจากเราได้

การตามใจเด็กทารก



การทาตามความต้องการของทารกไม่ได้ทาให้เกิดนิสัยเอาแต่ใจ การร้องไห้ล้วนเกิดจากความรู้สึก เช่น เป็นไข้
ไม่สบายตัว เจ็บ หิว รู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อแยกจากผู้ดูแล
การตอบสนองความต้อ งการของทารกอย่า งรวดเร็ว ทาให้เ ด็ก รู้สึก ปลอดภัย และมั่น ใจ และเกิด
ความผูกพันกับผู้ดูแล
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การกลั้นหายใจ





การกลั้นหายใจภายในระยะเวลา 30-60 วินาทีเป็นเรื่องปกติ มักเกิดขึ้น ขณะร้องไห้ กลัว หรือ ตกใจ
การกลั้ น หายใจ ในบางรายเกี่ย วข้อ งกับ ธาตุเ หล็ ก ต่าหรือ โรคโลหิ ต จาง เราสามารถป้อ งกันได้ โดยไม่
ปล่อยให้เด็กเหนื่อยหรือหิวเกินไป หรือเบี่ยงเบนความสนใจ
การรั บมือเมื่อเด็กกลั้น หายใจ พ่อแม่หรือผู้ดูแลต้องตั้งสติ วางทารกนอนราบในขณะที่ เด็กกลั้นหายใจ
และห้ามเขย่าตัวเด็กเพื่อให้เด็กหายใจ
ควรปรึกษาแพทย์ถ้าหากเกิดอาการในขณะที่อายุต่ากว่า 6 เดือน เกิดขึ้นมากกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์ มีอาการ
ทันทีทันใด หลังจากกลับมาหายใจแล้วมีอาการสับสนหรือเซื่องซึม ผิวซีดหรือหมดสติ และกลั้นหายใจ
เกินกว่า 60 วินาที

อาการกลัวการอาบน้า









เกิดจากการที่เด็กไม่ชอบเสียงระบายน้าหรือการลื่ นในน้า ควรอุ้มเด็กขึ้นมาก่อนที่จะระบายน้าออกจาก
อ่างและอาจใช้สติ๊กเกอร์กันลื่นที่ก้นอ่าง
อาจใช้หมวกอาบน้าสาหรับเด็ก
เมื่อเด็กอยู่ในน้า วางมือไว้ที่ช่วงท้องของเด็ก จะช่วยให้เด็กรู้สึกปลอดภัยและอุ่นขึ้น
ถ้าผู้ดูแลลงไปอาบด้วย ควรวางเด็กไว้ที่หว่างขาเพื่อให้เด็กรู้สึกปลอดภัย
ห้ามบังคับให้ทารกลงไปในอ่างถ้าเด็กแสดงอาการกลัว
ให้เด็กปรับตัวและทาความคุ้นเคยกับการอาบน้า เช่น วางเด็กไว้ในอ่าง แล้วค่อย ๆ เพิ่มน้าขึ้น
ควรอาบน้าเป็นกิจวัตร เพื่อให้เด็กคุ้นชิน
ทาให้การอาบน้าเป็นเรื่องสนุก เช่น ร้องเพลง เล่นของเล่น

การให้นมและอาหาร


การให้นมจากเต้า
- ทาให้เด็กได้รับสารอาหารที่จาเป็นต่อพัฒนาการและการเติบโตและยังได้รับภูมิคุ้มกันที่ป้องกันการ
ติดเชื้อและเป็นโรค
- ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้นมกับทารก
- ควรให้เด็กดื่มนมจากเต้าโดยเฉพาะ 6 เดือนแรก หลังจากนั้นจึงเริ่มป้อนอาหารร่วมด้วย เด็กควรดื่ม
นมจากเต้าจนกระทั่งอายุ 12 เดือน
- ถ้าเด็กไม่ยอมดื่ม อาจเป็นเพราะเด็กอยู่ในท่าทางหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เด็กรู้สึกไม่
สบาย รสชาติของนมเปลี่ยนไป
- การกัดมักเป็นสัญญาณว่าทารกดื่มนมพอแล้ว ให้ค่อยๆ เคลื่อนตัวเด็กออก
- อาจใช้เครื่องปั๊มน้านมเป็นอุปกรณ์ช่วยสาหรับเก็บนมไว้ใช้ โดยเก็บในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมไว้ในตู้เย็น
(ลิงค์ข้อมูลการปั๊มน้านม)
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การให้นมจากขวด
-





ควรเป็นนมที่ผลิตขึ้นสาหรับทารกเท่านั้น
ดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณ์สาหรับชงนม ขวดนมทารกและนาไปฆ่าเชื้อโรคในน้าเดือดอยู่เสมอ
ชงนมตามข้อมูลที่ระบุบนฉลากของบรรจุภัณฑ์
ไม่ควรปล่อยให้เด็กนอนถือขวดนมดื่มเอง

การหย่านม
- ให้ทารกหย่านมอย่างค่อยเป็นค่อยไป พิจารณาจากอายุของเด็กว่าควรให้นมผงสาหรับเด็กหรือ
เปลี่ยนมาเป็นนมวัว
อาหารและเครื่องดื่มอื่น ๆ
- เริ่มทานอาหารได้เมื่ออายุ 6 เดือน และไม่ควรทานอาหารในช่วงที่มีอายุน้อยกว่า 4 เดือน
- อาหารต้องถูกบดหรือสับ เนื้อควรมีลักษณะเนียน ละเอียด
- อาหารที่ป้อนควรมีส่วนประกอบของธาตุเหล็ก โดยอาจสลับไปกับอาหารชนิดอื่น ๆ เมื่อเริ่มป้อนอาหาร
ควรจัดวางให้ทารกนั่งอยู่ในเก้าอี้รับประทานอาหารสาหรับเด็ก หรือในที่ที่ปลอดภัย
- เด็กต้องทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

การเชื่อมสายสัมพันธ์และการสื่อสาร
มีส่วนสาคัญต่อพัฒนาการของเด็ก สามารถทาได้จาก
 การตอบสนองความต้องการของเด็ก เช่น หิว ง่วง ทาความสะอาด
 แสดงความรักความอบอุ่น
 ยิ้มและมองตาทารก
 สัมผัสหรือกอดทารก
 เล่นด้วย
 พูดคุยด้วย
 การสื่อสารสองภาษาหรือหลายภาษา เช่น การพูดคุย การร้องเพลง การฟังเพลง

พัฒนาการ

พัฒนาการในเด็กทารกเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ดูแลและการเล่นเป็นหลัก

3-4
เดือน







แสดงอารมณ์มากขึ้น
ร้องไห้งอแงเป็นพิเศษ
เอื้อมมือคว้าของ
เคลื่อนไหวหัวเองได้ดีขึ้น
กลิ้งพลิกตัวได้
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4-5
เดือน

5-6
เดือน

6-7
เดือน

 จดจาเสียงและใบหน้าของผู้ดูแลได้
 แสดงอารมณ์ได้มากขึ้น
 เอื้อมมือคว้าของทุกอย่าง






เริ่มรับรู้ว่าตัวเองเป็นใคร
สามารถแยกได้ว่าใครคือพ่อแม่ ผู้ดูแล หรือคนแปลกหน้า
เริ่มมีอาการกลัวคนแปลกหน้า
แสดงอารมณ์ได้มากขึ้น ทารกยิ้มแสดงว่ามีความสุข
หรือสนุก ร้องไห้งอแงเมื่อเศร้าหรือรู้สึกแย่
 เริ่มส่งเสียงเป็นคาง่าย ๆ ไม่มีความหมาย
 ขยับร่างกายได้มากขึ้น

 มี ส ายสั ม พัน ธ์ ที่ แ น่ น แฟ้น กั บ คนในครอบครั ว มากขึ้ น ท าให้
ทารกรู้สึ กกังวลเมื่อต้องแยกจากผู้ ปกครอง และอาการกลั ว
คนแปลกหน้า
 เริ่มสื่อสารได้ด้วยท่าทางมากขึ้น เช่น ชูมือทั้งสองขึ้นเมื่ออยาก
ให้อุ้ม
 เริ่มมีสัญญาณว่าฟันกาลังจะขึ้น
 คลานได้
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สภาพแวดล้อมทางครอบครัว
 ความสัมพันธ์เชิงบวกของพ่อแม่หรือผู้ดูแลกับเด็ก ช่วยในด้านการเรียนรู้และพัฒนาการของทารก วิธีสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงบวก ครอบครัวเข้มแข็ง ครอบครัวที่เข้มแข็งทาให้เด็กรู้สึกปลอดภัยและมั่นคง
 ครอบครัวเข้มแข็งมักมีลักษณะ
- เป็นห่วง ใส่ใจความรู้สึกซึ่งกันและกัน เริ่มจากบอกรัก ยิ้ม กล่าวชื่นชม ให้กาลังใจ
- สื่อสารด้วยท่าทาง (nonverbal communication) เช่น ยิ้ม หัวเราะ มองตา กอด หรืออาจพยายาม
ช่วยให้เด็กสามารถสื่อสารความรู้สึกของตัวเองออกมาได้ดีขึ้น
- สร้างกิจวัตรประจาวันของครอบครัวขึ้นมา หรือตั้งข้อตกลงสาหรับครอบครัว
- เชื่อมโยงระหว่างครอบครัวกับผู้อื่น ช่วยให้เด็กเรียนรู้ว่าตนเองเป็นใครในครอบครัวหรือในสังคม พาเด็กไป
เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน

การดูแลสุขอนามัยเด็กทารก (Health & daily care)













ผู้ดูแลต้องล้างมือให้สะอาดก่อนทุกครั้ง ใช้สาลีชุบน้าเช็ดตา ใบหูภายนอก
ใช้ผ้าชุบน้าเช็ดเหงือกเช้าและเย็นหลังจากป้อนนม ถ้าฟันขึ้นให้ใช้แปรงแปรงที่ฟัน
ตัดเล็บโดยใช้กรรไกรตัดเล็บสาหรับทารก ควรตัดในขณะที่เด็กกาลังหลับ
ทาความสะอาดบริเวณสะดือด้วยน้าเปล่า หลังอาบน้า พยายามให้บริเวณดังกล่าวแห้ง
ทารกเพศหญิงใช้สาลีชุบน้าเช็ดอวัยวะเพศ
ทารกเพศชายใช้น้าล้างอวัยวะเพศขณะที่อาบน้า
ควรมีช่วงเวลาที่ไม่ใส่ผ้าอ้อม เพื่อให้บริเวณอวัยวะเพศแห้งป้องกันการเป็นผื่น
ควรอาบน้า 2 - 3 ครั้ง/สัปดาห์ สระผม 1 - 2 ครั้ง/สัปดาห์ โดยวางทารกนอนหงาย
แล้วค่อย ๆ สระผมให้
อุณหภูมิน้าควรอยู่ที่ 37-38 องศาเซลเซียส
ค่อย ๆ วางเด็กลงในอ่าง โดยที่มือของผู้ดูแลคอยประคองเด็กตลอดเวลา
เมื่ออาบน้าเสร็จ ค่อยๆ ยกตัวเด็กขึ้นจากอ่าง พันตัวทารกตัวผ้าเช็ดตัวที่นุ่มและแห้งเพื่อให้เด็กรู้สึกอุ่น
ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้า คอ ลาตัว อวัยวะเพศและก้นเรียงตามลาดับ

การเล่นและการเรียนรู้ (Play & learning)
 ความสาคัญของการเล่น เสริมสร้างความมั่นใจ
- ทารกรู้สึกได้รับความรัก ความเอาใจใส่
- พัฒนาทักษะทางร่างกาย การเข้าสังคม การสื่อสาร
- เรียนรู้การนึกถึงผู้ถึงอื่น
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 ข้อมูลเมนูการเล่นกับเด็กทารก
ที่มา: Anittha R. 6 วิธีเล่นกับเบบี: พอกันทีความกลัวว่าจะเล่นกับลูกไม่เป็น. M.O.M Mood of the Motherhood

ความปลอดภัย (Safety)
การทา CPR สาหรับทารก

ที่มา: Pronthana Chunsawang. การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในเด็กทารก (CPR – เด็กทารก). มิถุนายน 2558.
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เด็กวัยหัดเดิน (1 – 3 ปี)
สร้างพฤติกรรมที่ดีให้แก่เด็กได้อย่างไร
เทคนิคการสร้างพฤติกรรมที่ดีในเด็ก
ที่มา: helloคุณหมอ. สร้างวินัยให้เด็กก่อนเข้าเรียนเพื่อพฤติกรรมทีด่ ีของลูกน้อย.

 การจัดการพฤติกรรมในเด็ก
- ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ว่าควรประพฤติตัวอย่างไร ซึ่งการจัดการพฤติกรรมเชิงบวกจะมุ่งเน้นไปที่
การส่งเสริมการมีพฤติกรรมที่ดีมากกว่าการลงโทษหากเด็กมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
- สิ่งสาคัญในการจัดการพฤติกรรมของเด็กคือ จะต้องเข้าใจสาเหตุและพฤติกรรมของพวกเขา
- ขั้นตอนการจัดการพฤติกรรมในเด็ก ตรวจสอบว่าเด็กมีสุขภาพดีหรือนอนหลับเพียงพอหรือไม่
หาคาตอบว่าพฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมปกติตามพัฒนาการของเด็กหรือไม่ และทบทวนว่าใน
ระยะที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตครอบครัวหรือไม่
- ข้อมูลเทคนิคการจัดการพฤติกรรมในเด็กวัยหัดเดิน
ที่มา: วารุณี มีหลาย. การประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรมวัยหัดเดิน. มิถุนายน 2559.
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การเชื่อมโยง สือ่ สารและการสร้างสัมพันธภาพกับเด็กวัยหัดเดิน





ความสัมพันธ์กับเด็กวัยนี้จะเริ่มเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเด็กวัยหัดเดินเริ่มที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ทาได้ด้วยตนเอง
ภาษาและอารมณ์แต่ยังไม่สามารถอธิบายความรู้สึกได้
ความสัมพันธ์ที่อบอุ่น มั่นคงและมีการตอบสนองกับเด็กเป็นพื้นฐานสาคัญต่อพัฒนาการและการมีชีวิตที่ดี
ของเด็ก
เด็กวัยหัดเดินอยู่ในช่วงการเรียนรู้สิ่งที่พวกเขาลองทาแล้วดูว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นตามมา
ลิงค์ข้อมูลการทากิจกรรมของพ่อแม่กับเด็กวัยหัดเดิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. เล่นกับลูกอย่างไรให้สมวัยและสร้างสรรค์ หากโรงเรียนยังปิดและทุกคนยังต้องติดบ้าน. มิถุนายน 2564.

ฝึกให้เด็กมีความภาคภูมิใจในตนเองได้ตั้งแต่วยั นี้




ความภาคภูมิใจในตนเองจะช่ว ยให้เด็กสามารถเผชิญความท้าทาย สิ่ งรอบตัวใหม่และเรียนรู้ พัฒนา
ได้เป็นอย่างดี
การแสดงความรัก สะท้อนกลับความต้องการเด็กที่เหมาะสมและให้กาลังใจจะทาให้มีความภาคภูมิใจ
ในตนเองของเด็ก
พ่อแม่หรือผู้ดูแลสามารถวางรากฐานให้เด็กมีความภาคภูมิใจในตนเองได้ตั้งแต่วัยทารก จากการดูแล
เอาใจใส่อย่างทะนุถนอม สนองตอบเมื่อเด็กร้องไห้ กอดหรือยิ้มให้บ่อยๆ และเมื่อมาถึงวัยหัดเดิน พ่อแม่
ควรปล่อยให้เด็กตัดสินใจเอง แต่ยังคงให้ความใส่ใจเรื่องความปลอดภั ยและความเหมาะสมกับเด็กในวัยนี้
ให้เด็กหัดพูดปฏิเสธ ปล่อยให้เรียนรู้และค้นหาสิ่งล้อมรอบตัว และฝึกให้เด็กเรียนรู้การมีชีวิตในสังคม

การดูแลสุขอนามัยในเด็กวัยหัดเดิน





อาบน้าทุกวัน ชาระความสะอาดใบหน้า และอวัยวะเพศของเด็กด้วยผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดสาหรับเด็ก
ความปลอดภัยในการอาบน้าเป็นสิ่งสาคัญ และอย่าทิ้งเด็กไว้ในห้องน้าลาพัง เตรียมพร้อมอุปกรณ์ก่อน
อาบน้า เตรียมน้าในระดับเดียวกับท้องของเด็กในขณะที่เด็กนั่งให้พร้อม และตรวจสอบให้ดีว่า น้าไม่
ร้อนจนเกินไป เมื่ออาบน้าเสร็จให้ทิ้งน้าออกจากอ่างทันที ปิดประตูห้องน้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
ฝึกใช้ส้วม สอนให้รู้จักปัสสาวะและอุจจาระและการถอดและใส่กางเกง เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมสาหรับการ
ฝึก เช่น กระโถนหรือโถส้วมสาหรับเด็ก กางเกงกันซึมเปื้อน เป็นต้น

ที่มา : โรงพยาบาลสมิติเวช. เทคนิคสอนเจ้าตัวเล็กนั่งส้วม. พฤศจิกายน 2558.
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ปล่อยให้เด็กเลือกกางเกงในด้วยตัวเอง
เช็ดก้นให้เด็กจนกว่าที่เด็กจะโตพอที่จะเรียนรู้และลงมือทาเอง
สอนการขับถ่ายและการทาความสะอาดที่ถูกสุขลักษณะ
ลิงค์วิธีการล้างมือให้สะอาด
ที่มา: Napatsakorn R. สอนเจ้าตัวเล็กล้างมือครบ 7 ขั้นตอนด้วยเพลงง่ายๆ. theAsianparent.

เลือกอาหารทีเ่ หมาะสมแก่เด็ก
ลิงค์ข้อมูลสารอาหารและประเภทอาหารที่ควรได้รับในแต่ละวันของเด็ก
ที่มา: กระทรวงสาธารณสุขและสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
คู่มืออาหารตามวัยสาหรับทารกและเด็กเล็ก. 2552.

การเล่นส่งผลต่อพัฒนาการเรียนรู้






เด็กสามารถเรียนรู้ พัฒนา มีความมั่นใจและมีชีวิตที่มีความสุขผ่านการเล่น
การเล่นแบบอิสระ ไม่ได้ถูกวางแผนไว้เป็นการเล่นที่ดีที่สุดสาหรับเด็กเล็ก และเมื่อพวกเขาเติบโตรูปแบบการ
เล่นก็จะเปลี่ยนไป
การเล่นจะช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะทางกายภาพ และทางสังคม ภาษาและการสื่อสาร และการเรียนรู้ที่จะ
ให้ความใส่ใจผู้อื่นและสภาพแวดล้อม
ลิงค์เมนูการเล่นของเด็กวัยหัดเดิน
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เด็กก่อนวัยเรียน
(3 – 5 ปี)
การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม








เด็กจะเริ่มมีพฤติกรรมการโกหกตั้งแต่อายุ 3 ปี และจะโกหกมากขึ้นเมื่ออายุ 4 – 6 ปี พ่อแม่หรือผู้ดูแล
ควรสร้างกฎขึ้นมาเกี่ยวกับการโกหก สอนเด็กถึงผลที่ตามมา และเมื่อรู้ว่าเด็กโกหก ควรอธิบายกับเด็ก บอก
กับเด็กอย่างนุ่มนวลให้รู้ว่า เรารู้ว่าเขากาลังโกหกอยู่ และแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ
มีอาการฉุนเฉียว ซึ่งสามารถพ่อแม่หรือผู้ดูแลจะต้องใช้ความสงบและแสดงความเข้าใจถึงอารมณ์ฉุนเฉียว
ที่เกิดขึ้น อย่าพยายามให้เหตุผลหรือเบี่ยงเบนความสนใจในขณะที่เด็กฉุนเฉียว และห้ามตามใจหากเด็ก
ฉุนเฉียวเพราะอยากได้ของหรือเรียกร้องความสนใจ
สภาวะอารมณ์ หากเป็นเด็กที่มักมีปฏิกิริยากับเรื่องต่าง ๆ อาจให้นอนผ่อนคลาย ควรสอนให้ เด็กหายใจ
ลึกๆ ขณะกาลังนอน ดูหนังสือภาพก่อนนอน อยู่ห้องที่สงบหรือหากิจกรรมที่ทาให้ไม่กังวลแล้วเข้านอน แต่
หากเป็นเด็กที่นิ่งกับสิ่งรอบตัว ก็ควรพาเด็กไปทากิจกรรมหรือเดินเล่นในสถานที่ต่าง ๆ
การควบคุมตัวเอง พ่อแม่หรือผู้ดูแลอาจใช้วิธีการสะสมแต้มสาหรับกิจกรรมที่เด็กได้ทาสาเร็จตามที่ตกลง
ไว้ เมื่อสะสมได้ครบ เด็กก็จะได้รับรางวัล
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การเข้าสังคม เด็กที่เข้าสังคมไม่เก่งเนื่องจากทาสิ่งเดิมซ้าๆ เป็นกิจวัตร จึงขาดทักษะในการปรับตัวให้เข้า
กับสถานการณ์เฉพาะหน้า จึงควรสอนให้เด็กวางแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงหรือให้ทางเลือกกับเด็ก
ในการตัดสินใจ

การสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของเด็กก่อนวัยเรียน



ชมเด็กเมื่อเด็กทาในสิ่งที่ดีหรือทาสิ่งใดสาเร็จ
ให้เด็กช่วยทางานบ้าน เพื่อให้เด็กรู้สึกภูมิใจว่าได้ทาสาเร็จ

พัฒนาเด็กให้มีทักษะล้มแล้วลุกไว




เด็กจะมีทักษะการแก้ปัญหาและเรียนรู้ทักษะใหม่ได้ดี และต้องสร้างผ่านการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์
ของเด็ก เอง อย่า แก้ปัญ หาให้เ ด็ก แต่ค อยสนับ สนุน อย่า ชี้แ นะแต่ใ ห้เ ด็ก เผชิญ ปัญ หาเอง และหาก
ทาสิ่งใดพลาด ให้กระตุ้นเด็กลองใหม่อีกครั้ง
การมีค รอบครัว อบอุ่น มีค วามสัม พัน ธ์ที่ดีเ ป็น พื้น ฐานของการสร้า งทัก ษะล้ม แล้ว ลุก ไว เพราะ
ครอบครัวให้การยอมรับคุณค่าของเด็ก

ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน


การพัฒนาและเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เช่น หัดทาสิ่งประดิษฐ์ สอนวิ ธีการทากิจกรรมให้สาเร็จที่มากกว่า 1
วิธี จัดพื้นที่เพื่อโชว์ผลงานของเด็ก ให้เด็กแสดงตามบทบาทสมมติ เล่นดนตรีหรือดูงานศิลปะ
ลิงค์ข้อมูลกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์

ที่มา: Thaicyberu. เรื่องที่ 3 กิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย. มีนาคม 2559.


การเรียนรู้พฤติกรรมทางเพศของเด็กก่อนวัยเรียน จะเริ่มมีความสนใจที่จะสัมผัส มองและพูดถึงร่างกาย
พ่อ แม่ห รือ ผู้ดูแ ลไม่ต้อ งตกใจ และถือ โอกาสสอนเด็ก ในการไม่ไ ปสัม ผัส ร่ า งกายผู้อื่น และใช้คาพูด
ที่สุภาพเกี่ยวกับอวัยวะ รวมถึงหากิจกรรมอื่นให้ทาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ
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สร้างเสริมสุขภาพและสุขอนามัยให้แก่เด็ก


โภชนาการที่เหมาะสมกับเด็กก่อนวัยเรียน
- วิตามินและเกลือแร่สาคัญต่อสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก ควรให้เด็กกินอาหาร ครบ 5 หมู่
- วิตามินดีช่วยการเจริญเติบโตของกระดูกและส่งเสริมความแข็งแรงของร่างกาย เด็กสามารถรับวิตามิน
ดีได้จากแสงแดดหรืออาหารบางประเภท
- ไอโอดีนช่วยในเรื่องการเจริญเติบโต พัฒนาการและสุขภาพที่แข็งแรง อาหารที่เสริมสร้างไอโอดีน
ได้แก่ ขนมปัง อาหารทะเล ไข่ ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์และอาหารจากนม
- คาร์โบไฮเดรต ควรให้เด็กรับประทานอาหารที่ให้พลังงานได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน
- หลีกเลี่ยงให้เด็กรับประทานอาหารที่มีไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพ แต่ให้รับประทานถั่ว เนื้อสัตว์
ไร้มัน น้ามันจากผัก และผักใบเขียว ซึ่งเหล่านี้แหล่งไขมันที่ดีต่อสุขภาพ
- ควบคุมอาหารเค็มหรือมีปริมาณน้าตาลสูงและเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและน้าตาล
- เด็กต้องการดื่มน้าในปริมาณมาก น้าเป็นเครื่องดื่มที่ถูกที่สุด ดีต่อสุขภาพที่สุดและดับกระหายได้มาก
ที่สุด หลีกเลี่ยงให้เด็กดื่มน้าอัดลม น้าผลไม้ น้าหรือนมปรุงแต่งรสชาติ หรือเครื่องดื่มเพื่อพลังงาน

ทาอย่างไรให้เด็กกินผัก
- มื้ออาหารของครอบครัว ควรจัดอาหารที่เต็มไปด้วยผัก
เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวเป็นต้นแบบ
การกินผัก
- ลองให้เด็กกินผักในปริมาณน้อยร่วมกับอาหารอื่น และ
คอยสนับสนุนให้เด็กลองและชิมผักหลายชนิด
- ชมเชยเด็กทุกครั้งที่ลองกินผัก การลงโทษที่เด็กไม่กิน
ผักจะทาให้เด็กมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผัก
- ให้เด็กมีส่วนร่วมในการทาอาหาร เช่น ให้เด็กเลือกซื้อ
ผักที่ต้องการ ลองให้เด็กนาผักใส่ในกระทะก่อนปรุง
อาหาร ให้เด็กล้างผัก
- ใช้ผักแทนขนม เช่น แตงกวา แครอท มะเขือเทศ
- ใช้ผักที่มีสีและรูปร่างที่หลากหลายเพื่อดึงความสนใจของเด็ก
ลิงค์ตารับอาหารสาหรับสถานศึกษาเด็กปฐมวัย 1-5 ปี (สธ.)
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การเล่นและเรียนรู้


เด็กควรจะได้เล่นแบบที่ได้ออกกาลัง อย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อวัน โดยอาจแบ่งเป็นช่วงๆ ของวัน
กิจกรรมการเล่นที่เหมาะกับเด็กก่อนวัยเรียน

ที่มา: Teachers as Learners. กล้าคิดกล้าทาด้วยกิจกรรมกลางแจ้ง (ปฐมวัย) – Early Years: The Outdoor Environment. ตุลาคม
2557.


การเตรียมตัวเด็กก่อนเข้าระบบการศึกษา
- การช่วยเหลือตนเอง
เป็น รากฐานของการก้า วออกไปในสัง คมอย่า งมั่น ใจ ผู ้ป กครองควรฝึก ให้เ ด็ก ช่ว ยเหลือ ตนเอง
ในทุก ด้าน เช่น การกินข้าว แปรงฟัน อาบน้า แต่งตัว ช่วยทางานบ้าน เป็นต้น
- การควบคุมอารมณ์
ฝึกให้เด็กรู้จักอารมณ์ของตนเองและจัดการอารมณ์อย่างเหมาะสม เช่น การรู้จักรอคอย อดทนอดกลั้ น
และแสดงอารมณ์อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ง่าย
- ด้านสติปัญญา
เปิด โอกาสให้เ ด็ก ได้เ ห็น และมีป ระสบการณ์ต รงจากการเรีย นรู้ผ่า นสภาพแวดล้อ ม เช่น การตั้ง
คาถามง่าย ๆ ให้เด็กคิดเพื่อหาคาตอบ การเล่านิทาน หรือการพาออกไปเที่ยวข้างนอก
- ด้านสังคม
สอนให้เด็กรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น และฝึกใช้คาพูดที่ถูกต้อง เช่น ครับ ค่ะ ขอโทษ ขอบคุณ หรือการ
ขออนุญาตก่อนหยิบของคนอื่นไปใช้ รู้จักการรับและการให้ที่เหมาะสม ฝึกให้เด็กรู้จักการแพ้ชนะ การเล่น
เกมตามกติกา เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
- ด้านร่างกาย
เน้นการออกกาลังกาย เช่น การส่งเสริมให้เด็กเล่นอิสระกลางแจ้ง หรือฝึกการวาดภาพหรือรูปทรง
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการทางร่างกายที่ดี
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การเรียนรู้ของเด็กก่อนวัยเรียน (Learning in the baby to preschool years)
- พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กมีบทบาทสาคัญในการสนับสนุนให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสาร การคิดและ
การแก้ปัญหา
- เด็กก่อนวัยเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีที่สุดผ่านการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีส่วนร่วมกับ สิ่งแวดล้อม
รอบตัว และได้ลองทากิจกรรมใหม่ ๆ
- เมื่อเด็กได้เรียนรู้ พวกเขาจะมีทักษะต่าง ๆ ดังนี้
1) รู้จักตัวเองและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
2) ทักษะภาษาและการสื่อสารที่ดี
3) มีความเข้าใจพื้นที่ สถานที่ และสิ่งแวดล้อม
4) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
5) มีความพร้อมด้านสติปัญญา เช่น ทักษะการนับเลข การอ่านหนังสือ การเขียนด้วยลายมื อ และ
ดนตรี

การสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารกับเด็กก่อนวัยเรียน





ข้อแนะนาสาหรับการพูดคุยระหว่างพ่อแม่หรือผู้ดูแลกับเด็ก เช่น กาหนดช่วงเวลาที่จะได้มีการพูดคุยเป็น
ประจา ปิดอุปกรณ์ที่อาจเบี่ยงเบนความสนใจ พูดคุยได้ทุกเรื่อง พยายามให้เด็กมีส่วนร่วมโดยอาจถาม
ความคิดของเด็ก
ผู้ปกครองแสดงถึงการเป็นผู้ฟังที่ดีและเป็นแบบอย่างของเด็ก
การสื่อสารกับเด็กหลังจากเกิดเหตุการณ์รุนแรง
- ดูว่าเด็กปลอดภัยไม่มีอาการช็อค พาเด็กไปอยู่ในสถานที่ที่เด็กรับรู้ได้ถึงความปลอดภัย
- ผู้ปกครองต้องไม่ตระหนกและพยายามแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ คิดบวก
- นาของเล่นที่เด็กชอบมาให้
- ไม่โกหกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่พยายามเล่าข้อเท็จจริงโดยไม่เน้นถึงความรุนแรง และระวังการหาข้อมูล
เองของเด็กผ่านสื่อที่อาจทาให้เกิดความสะเทือนใจ
- เด็กอาจมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปหลังจากเกิดเหตุการณ์รุนแรง เช่น เงียบ เก็บตัว ควรให้เด็กได้พูดถึง
ความรู้สึกหรืออารมณ์ และหากิจกรรมให้เด็กทา

การนอนอย่างมีคุณภาพของเด็กก่อนวัยเรียน


ลิงค์ขอ้ แนะนาการนอนที่ดีสาหรับเด็ก
- ทากิจวัตรก่อนนอนอย่างสม่าเสมอ
- ผ่อนคลายก่อนนอน นอนและตื่นให้เป็นเวลา
- อย่าให้นอนกลางวันนาน (ถ้าอายุ 5 ปี ไม่ควรให้นอนกลางวันนานเกิน 20 นาที)
- ให้เด็กรู้สึกปลอดภัยยามค่าคืน เช่น ไม่ดูหนังสยองขวัญ
- ปรับแสงไฟในห้องนอนไม่ให้รบกวนการนอนของเด็ก
- อย่าให้เด็กกินมื้อค่ามากเกินไป
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การรับมือกับเด็กไม่ยอมนอน
- ถ้าเด็กร้องเรียกหรือลุกจากที่นอนเพราะมีเหตุจาเป็น พ่อแม่หรือผู้ดูแลควรเข้าไปดูแล แต่ถ้าเด็กร้องเรียก
โดยที่ไม่มีเหตุอะไร ให้เด็กรู้ว่าเรารับรู้แล้ว แต่ไม่ต้องเข้าไป
- หากเด็กลุกออกจากที่นอนให้พาเด็กกลับไปนอนอย่างอ่อนโยน

ชีวิตครอบครัว



เด็กอาจมีพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจหากแม่ตั้งครรภ์ใหม่
ข้อแนะนาในการดูแล
- ชื่นชมเด็กสาหรับพฤติกรรมที่ดี
- เล่าให้เด็กเข้าใจถึงสิ่งที่เขาเรียนรู้และพัฒนาตั้งแต่เป็นทารกจนถึงปัจจุบัน
- ให้เด็กมีส่วนร่วมในการดูแลน้อง
- ให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ผ่านการเล่น
- ผู้ปกครองไม่ควรแสดงอารมณ์ใส่เด็ก และสอนให้เด็กควบคุมอารมณ์ด้วย
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เด็กวัยเรียน
(5 – 8 ปี)
“

ต้องการอิสระ เป็นตัวของตัวเอง
แต่ยังต้องการความรักและความเอาใจใส่
จากพ่อแม่
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”

พฤติกรรมของเด็กวัยเรียน
เด็กในวัยนี้จาเป็นต้องได้รับการชี้แนะด้านพฤติกรรม จากพ่อแม่หรือผู้ดูแล เนื่องจากจะต้องปรับตัว
กับกฎระเบียบและกิจวัตรประจาวันในโรงเรียน
ข้อกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กวัยนี้ ได้แก่ ความวิตกกังวล การแกล้งหรือถูกกลั่นแกล้ง
การทะเลาะและการสร้างมิตรภาพ
ควรชี้แนะพฤติกรรมของเด็กในเชิงบวกโดยให้เด็กเข้าใจถึงผลทีต่ ามมาของการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ
ลิงค์เทคนิคการสอนทักษะด้วยวิธีต่าง ๆ ให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน
พฤติกรรมที่สาคัญของเด็กวัยเรียน คือ ต้องการอิสระ เป็นตัวของตัวเอง แต่ยังต้องการความรัก
ความเอาใจใส่จากพ่อแม่ เป็นช่วงวัยที่อยู่ระหว่างการฝึกฝนทักษะและความสามารถในการพบปะ
คนใหม่ๆ และสร้างความรู้จัก รวมถึงสามารถใส่ใจกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนานมากขึ้น มีความอดทน
และมีเหตุผลโต้แย้งมากขึ้น






การสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพกับเด็กวัยเรียน




ความสัมพันธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปเพราะเด็กเริ่มเข้าโรงเรียนและได้พบเจอกับโลกที่กว้างขึ้น
ปล่อยให้เด็กเป็นผู้นาในการเล่น พ่อแม่หรือผู้ดูแลเพียงแต่สังเกตการณ์และตอบสนองเมื่อเด็กพูด
หรือเล่นด้วย
วิธีสร้างความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกับเด็กวัยเรียน
- ให้ความสนใจกับสิ่งที่เด็กทา สนับสนุนความคิดของเด็ก
- หาเวลาทากิจกรรมสนุกร่วมกัน
- อย่าตั้งคาถามเกี่ยวกับโรงเรียนตอนที่เด็กเพิ่งกลับมาถึงบ้าน แต่ควรหาช่วงเวลาที่เหมาะ ที่จะ
พูดคุยเกี่ยวกับที่โรงเรียนด้วยคาถามง่ายๆ
- เมื่อถูกถามด้วยคาถามที่ยาก ให้ตอบตามความเป็นจริงด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
- ตั้งกฎของครอบครัวเชิงบวกเพื่อฝึกฝนเด็กในการปฏิบัติตัวกับพ่อแม่และสมาชิกในครอบครัว
- รับประทานอาหารและทากิจกรรมในครอบครัวร่วมกันเป็นประจาเพื่อสร้างความทรงจา

พัฒนาการของเด็กวัยเรียน




การพัฒนาและการเรียนรู้ของเด็กในช่วง 8 ปีแรก เป็นพื้นฐานที่สาคัญของชีวิต ซึ่งสามารถพัฒนา
ผ่านการเล่นและความสัมพันธ์ต่าง ๆ
ลิงค์ข้อมูลพัฒนาการของเด็กช่วงวัยเรียน
เด็กช่วงวัยนี้เข้าใจเสียงและการสร้างคามากขึ้น ซึ่งจะช่วยในเรือ่ งการอ่านต่อไป พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู
จะสามารถเข้าใจสิ่งที่เด็กพูดออกมา ตั้งแต่เด็กอายุ 5 ปี เนื่องจากสามารถใช้ประโยคที่ซับซ้อนและเรียนรู้
คามากขึ้น
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ควรพาเด็กไปพบแพทย์หากพบว่า เมื่อเด็กอายุ 6 ปี เด็กยังไม่สามารถสื่อสารให้เข้าใจได้ หรือไม่เข้าใจ
การสื่อสารที่มุ่งให้เด็กทาสิ่งใด 2 ขั้นตอน หรือเมื่ออายุ 8 ปี เด็กมีอาการพูดติดอ่าง ตะกุกตะกัก มีความ
ยากลาบากในการทาตามคาแนะนาที่เป็นขั้นเป็นตอน
- ลิงค์ปัญหาการพูดติดอ่างของเด็กวัยเรียน



ส่งเสริมการพัฒนาให้เด็กอ่านออกเขียนได้ เนื่องจากเป็นส่วนสาคัญในการพัฒนาโดยรวมของเด็ก เป็นทักษะ
พื้นฐานในการไปโรงเรียน เข้าสังคม แก้ไขปัญหา ตัดสินใจ พึ่งตนเอง สามารถบริหารการเงินและการทางาน
ของตนเองได้
เทคนิคการพัฒนาเด็กให้สามารถอ่านออกเขียนได้

ที่มา: อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว. EP1 เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว ตอน บันไดทักษะ 4 ขั้น

สุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี


สร้างสุขภาพจิตให้เข้มแข็ง
- สุขภาพจิตที่ดีของเด็กวัยเรียนนาไปสู่การพัฒนาด้านสังคม อารมณ์ จิตใจและร่างกาย ความรักเป็นกุญแจ
สาคัญของสุขภาพจิตที่ดีของเด็ก
- กิจกรรมทางกายและพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ส่งผลดีต่อการพัฒนาสุขภาพจิต
ของเด็ก
- ข้อมูลลักษณะของเด็กที่มีสุขภาพจิตดี
- ข้อมูลอาการซึมเศร้าในเด็ก



จะทาอย่างไรเมื่อลูกถูกรังแก
1) สังเกตสัญญาณการถูกรังแก เช่น การที่ลูกรู้สึกอับอาย หรือพยายามจะหลบคุณ หรือคนอื่นๆ การมี
ปัญหาที่โรงเรียน สัญญาณทางอารมณ์ และพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เช่น มีปัญหาเรื่องการนอน เริ่มใช้
แอลกอฮอล์ หรือสารเสพติด เป็นต้น
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2) การพูดคุยกับลูกเรื่องการถูกรังแก ค้นหาสาเหตุและลงมือแก้ไข
3) ให้โรงเรียนร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
4) ใช้กฎหมายเข้ามาช่วยในการยุติการรังแก
5) ให้ความรัก ความอบอุ่น และการสนับสนุนลูกอยู่เสมอเมื่ออยู่ที่บ้าน
สารอาหารที่จาเป็นสาหรับเด็กวัยเรียน
วิตามินและเกลือแร่สาหรับการเจริญเติบโต รับประทานได้จากอาหารที่หลากหลายที่มีสารอาหารครบ 5 หมู่
เด็กที่ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจะมีปัญหาด้านพัฒนาการ ควรพาเด็กไปพบแพทย์
- เมนูอาหารที่อุดมด้วยวิตามินและเกลือแร่
ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการจัดอาหารกลางวัน “เด็กวัยเรียน”.

ความปลอดภัยในเด็ก (ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม)
-

วิธีการปฐมพยาบาลและ PCR
การสร้างความปลอดภัยในบ้านและนอกบ้าน ความปลอดภัยที่เกี่ยวกับน้า ไฟ สิ่งมีพิษ
การสร้างความปลอดภัยในรถและบนถนน
การสร้างความปลอดภัยจากสื่อออนไลน์
การป้องกันการถูกละเมิดทางเพศ

การนอนของเด็กวัยเรียน

เด็กวัย 5 – 11 ปี




ต้องการการนอน 9 – 11 ชั่วโมง และควร
มีการเตรียมการเข้านอนให้เป็นกิจวัตร

การนอนสาคัญกับการเจริญเติบโต การเรียนรู้ อารมณ์และการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของเด็ก การนอน
ที่เพียงพอทาให้เด็กมีความพร้อมในการไปโรงเรียนและช่วยให้เด็กมีสมาธิ มีความจา อารมณ์และความ
ประพฤติที่ดี
การนอนของเด็กวัยเรียน
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เด็กก่อนวัยรุ่น
(9 – 11 ปี)

สร้างพฤติกรรมที่ดีในเด็กก่อนวัยรุ่นและเด็กวัยรุ่นได้
อย่างไร






รับฟังในสิ่งที่เด็กพูดอย่างตั้งใจและเป็นผู้ฟังที่ดี
กาหนดกฎครอบครัวที่ชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่คาดหวัง
เมื่อใดที่เด็กไม่ปฏิบัติตามกฎ พ่อแม่หรือผู้ดูแลควรทาตามข้อตกลงที่เห็นพ้องร่วมกันไว้
อย่างต่อเนื่อง จริงจังและใจเย็น พร้อมอธิบายเหตุผลให้เด็กเข้าใจ
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก
คิดให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะโต้เถียงกับเด็กเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็ก
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ให้เด็กรับผิดชอบตัวเองในบางเรื่อง
แก้ไขปัญหาในเชิงบวก (ลิงค์การฝึกทักษะการแก้ไขปัญหา)
ชื่นชมเด็ก
วางแผนล่วงหน้าหากต้องคุยกับเด็กในประเด็นที่ยากจะพูดคุย
รักษาและเพิ่มพูนความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น
แสดงความรู้สึกที่แท้จริงให้เด็กรับรู้ เช่น เป็นห่วง รัก เป็นต้น
เรียนรู้ในการใช้ชีวิตกับความผิดพลาด การจัดการและความรับผิดชอบกับสิ่งที่ผิดพลาด
กล่าวคาขอโทษกับเด็กเมื่อเราทาผิด
หาหนทางในการรักษาความสัมพันธ์กับเด็ก ซึ่งอาจเป็นการใช้เวลาสาคัญร่วมกันหรือฟัง
เรื่องราวที่เด็กเล่าเกี่ยวกับที่โรงเรียน เป็นต้น
เคารพความเป็นส่วนตัวของเด็ก
รักษาสัญญา
คาดหวังกับเด็กในสิ่งที่เป็นไปได้
มีอารมณ์ขันบ้างเพื่อลดความตึงเครียดหรือความขัดแย้งในครอบครัว

พัฒนาการของเด็กก่อนวัยรุ่น
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
เด็กผู้หญิง มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายในอายุ 10 – 11 ปี
เกิดขึ้นได้อย่างเร็วที่อายุ 8 ปี และอย่างช้าอายุ 13 ปี
เด็กผู้ชาย มีการเปลี่ยนแปลงราวอายุ 11 – 12 ปี
เกิดขึ้นได้อย่างเร็วที่อายุ 9 ปี และอย่างช้าอายุ 14 ปี
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ที่มา: สารพัด ช่างแปลก CHANNEL. EP.1 การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย
เด็กชาย/ เด็กหญิงและการดูแล. กันยายน 2558.
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การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์
-

มีการแสดงอารมณ์ที่ชัดเจนและแข็งกร้าวขึ้น
อ่อนไหวกับอารมณ์ของพ่อแม่หรือผู้ดูแล แต่กลับกันมีความเข้าใจอารมณ์ของคนอื่น
ประหม่าหรือไม่มั่นใจกับการเปลี่ยนแปลงของรูปลักษณ์ของตนเอง
ลงมือทาก่อนคิด

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
- ค้นหาตัวตนของตนเอง
- ต้องการความเป็นอิสระ อยากเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่
- มีการไตร่ตรองว่าสิ่งใดถูกหรือผิด
- เริ่มค้นหาและพัฒนาอัตลักษณ์ทางเพศของตนเอง เริ่มมีเรื่องรักๆ ใคร่ๆ
(ลิงค์ข้อมูลความสัมพันธ์ในเด็กวัยรุ่น)

ที่มา: Kajonkiet School Group. บทบาทของพ่อแม่ เมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่นหรือมีแฟน. เมษายน 2563.

กิจกรรมที่เหมาะกับเด็กก่อนวัยรุ่นและเด็กวัยรุ่น





เด็กในช่วงวัยนี้ต้องการเวลาว่างในการค้นหาสิ่งที่สนใจ ผ่อนคลายหรืออยู่กับเพื่อน
การทากิจกรรมร่วมกันกับเด็กเป็นวิธีการสร้างสัมพันธภาพกับเด็กได้เป็นอย่างดี
การตั้งกฎการใช้เวลาร่วมกันกับเพื่อนจะช่วยให้เด็กมีความปลอดภัยมากขึ้น
การใช้เวลาคนเดียวของเด็กก็สาคัญเช่นกัน แต่ควรสมดุลกับการใช้เวลาในการทากิจกรรมอื่นด้วย
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การใช้ชีวิตในโรงเรียน
เด็กวัยรุ่นเรียนรู้ผ่านการสังเกต การค้นคว้า การทดลองและการตั้งคาถาม และเมื่อเด็กถูกกระตุ้น
หรือมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สาคัญเมื่อเด็กเข้าโรงเรียน





พ่อแม่หรือผู้ดูแลสามารถสนับสนุนการเรียนของเด็กในการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
เด็กๆ สามารถเรียนรู้ได้หลายรูปแบบ (ลิงค์รูปแบบการเรียนรู้ของเด็กในช่วงประถมศึกษา)
ที่มา: British Council. การเรียนรู้ของเด็ก. 2558.



พ่อแม่และผู้ดูแลจะสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างไร
- ชวนเด็กคุยเกี่ยวกับเรื่องราวที่โรงเรียน
- เล่นเกมส์ อ่านหนังสือด้วยกัน
- ปล่อยให้เด็กเรียนรู้คาใหม่ๆ ในหนังสือ โทรทัศน์และการสนทนาทั่วไป และพูดคุยเกี่ยวกับความหมายของ
ศัพท์ใหม่นั้น
- ให้เด็กมีเวลาว่างสาหรับการเล่นแบบอิสระ
- สนับสนุนเด็กในการค้นหาสิ่งที่เด็กสนใจ
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วัยรุ่น
(อายุระหว่าง 12 - 18 ปี)
พฤติกรรมของเด็กวัยรุ่น
ขั้นตอน และคาแนะนาในการแก้ไขปัญหากับวัยรุ่น
1) ค้นหา และระบุว่าอะไรคือปัญหา เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างคุณ
กับลูกก่อน ให้มุ่งไปที่ประเด็นปัญหาไม่ใช่เรื่องของอารมณ์ หรือบุคคล
2) คิดว่าทาไมสิ่งนี้ถึงเป็นปัญหา ค้นหาสาเหตุ สิ่งที่ทาให้เกิดปัญหา
3) ระดมความเห็น หาแนวทางในการแก้ไ ขปัญ หา ช่ว ยกั น เขีย นรายการ
สาหรับ การแก้ไข อย่างน้อย 5 รายการ ซึ่งอาจจะมีแนวทางที่แปลก หลุดโลก
หรือตลกขบขัน เพื่อช่วยให้สนุก ผ่อนคลายได้
4) ประเมิ น แนวทางที่ จ ะใช้ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หา วิ เ คราะห์ ข้ อ ดี ข้ อ เสี ย และ
ให้คะแนน 0 - 10
5) นาแนวทางการแก้ไขมาสู่การลงมือปฏิบัติ โดยมอบหมายว่า ใครต้ องเป็นคนทา
หน้าที่ใดบ้างและจะเริ่มเมื่อใด
6) ประเมิน ผลลั พธ์ กระบวนการในการแก้ ไขปัญ หา คุณ ต้อ งคอยติ ดตามลู ก
ในกระบวนการแก้ไขปัญหาอยู่เสมอ และบางครั้งการแก้ไขหนึ่งปัญหาอาจ
ต้องมีหลายแนวทางในการแก้ไข
7) การชื่ น ชม การให้ ก าลั ง ใจ และการให้ ร างวั ล (ลิ ง ค์วิ ธี ก ารชื่ นชม การให้
กาลังใจในการมีพฤติกรรมที่ดี รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก)
8) การให้กาลังใจ โดยการชื่นชมในความพยายาม
9) การให้ รางวัลสาหรั บสิ่ งที่ลูกได้ลงมือทา บางครั้งอาจกล่ าวคาชื่นชม เมื่อลู ก
ทาอะไรสาเร็จ หรือเป็นการเลี้ยง การให้รางวัลพิเศษ
10) ใช้ ก ารชื่ น ชม การให้ ก าลั ง ใจ และการให้ ร างวั ล เพื่ อ การเปลี่ ย นแปลง
พฤติ กรรมเด็ก ส่ ว นใหญ่จ ะมีพ ฤติ กรรมที่ จะกระทาซ้าหากการกระท านั้ น
ได้รับคาชื่นชม หรือกาลังใจ
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การจัดการพฤติกรรม
กฎของครอบครัว
1) ความสาคัญของกฎในครอบครัว
2) ลักษณะของกฎในครอบครัวที่ดีเป็นอย่างไร
3) อะไรบ้างที่ควรตั้งเป็นกฎ เช่น พฤติกรรมทางกาย ความปลอดภัย มารยาท กิจวัตรประจาวัน และการให้เกียรติ
ซึ่งกันและกัน
4) การมีส่วนร่วมในการตั้งกฎของครอบครัว
5) เมื่อไหร่ที่ควรมีการทบทวนและการเปลี่ยนกฎให้มีความเหมาะสม
6) ความคาดหวังในการทาตามกฎของเด็กแต่ละช่วงวัยรวมถึงเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
7) ทาอย่างไรเมื่อลูกไม่ทาตามกฎ เช่น การเตือน การพูดคุยถึงผลที่จะตามมา การให้โอกาส

การเสียสิทธิพิเศษ
1) การเสียสิทธิพิเศษขั้นพื้นฐาน เช่น การไม่ให้เล่นวิดีโอเกมส์หากลูกไม่ยอมทาการบ้านให้เสร็จ เหมาะกับการใช้
กับเด็กวัยเรียน ซึ่งจะมีความเข้าใจและรับรู้ถึงผลที่จะตามมาหากไม่ปฏิบัติตามกฎ
2) การเสี ย สิ ท ธิ พิ เ ศษเป็ น ข้ อ ท้ า ทายทางด้ า นพฤติ ก รรม ซึ่ ง เมื่ อเด็ ก รู้ ว่ า ท าไมถึ ง เสี ย สิ ท ธิ นี้ ไ ป
จะทาให้เขามีความรับผิดชอบต่อการกระทาหรือพฤติกรรมของตนเองมากขึ้น
3) ใช้วิธีการนี้ เมื่อเด็กไม่ทาตามกฎของครอบครัว หรือการพูดคาหยาบ

การเสริมสร้างวินัยในกลุ่มวัยรุ่น
1) เริ่มต้นจาก การพูดคุย สื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมากับเด็ก และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วย
ความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว
2) ตกลงร่วมกันถึงข้อจากัด ให้ลูกมีส่วนร่วมในการคิด คุยกันให้ชัดเจน และมีการปรับเปลี่ยนข้อจากัดให้
เหมาะสมตามช่วงวัย
3) ให้ผลการกระทาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างวินัย เพราะบางครั้งวัยรุ่นมักชอบท้าทายกับกฎ หรือข้อจากัดที่
ถูกตั้งขึ้นมา
4) ปรับข้อตกลงให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
5) การที่พ่อแม่ไม่ให้ความร่วมมือ ซึ่งจะช่วยให้ลูกมีความเข้าใจและเรียนรู้ว่าจะต้องเป็น ผู้ให้และผู้รับ เช่น
การบอกลูกว่าถ้ายังอยากให้คุณขับรถไปส่งที่โรงเรียนอยู่ ครั้งหน้าลูกจะต้องกลับบ้านให้ตรงเวลา
6) การยกเลิกสิทธิพิเศษ ซึ่งจะต้องเป็นเรื่องที่สาคัญจริงๆ ไม่ควรใช้บ่อย และไม่ควรยกเลิก ในระยะยาว ซึ่ง
ควรจะต้องติดตามดูพฤติกรรมของลูก และคืนสิทธิพิเศษนั้นหากลูกมีพฤติกรรมที่ดี และได้เรียนรู้ผลของการ
กระทาแล้ว
7) การทบทวนผลของการกระทา ผ่านการพูดคุย และการทบทวนตนเอง
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พฤติกรรมเชิงลบ
- การระงับอารมณ์
- วิธีการจัดการและพฤติกรรมของวัยรุ่น ได้แก่ ความคาดหวังของวัยรุ่น การส่งเสริมพฤติกรรมที่ดี การรับมือ
กับพฤติกรรมที่ไม่ให้เกียรติ การทะเลาะกันของพี่น้อง อิทธิพลของเพื่อน การกลั่นแกล้งทางอินเตอร์เน็ต การ
ปาร์ตี้ของกลุ่มวัยรุ่น ความเสี่ยงต่างๆ เช่น การดื่มสุรา การใช้สารเสพติด
เทคนิคการช่วยเด็กวัยรุ่นจัดการกับพฤติกรรมเชิงลบ ที่มา: สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 4
เทคนิค แก้ไขปัญหาลูกวัยรุ่น สลายพฤติกรรมรุนแรง. พฤษภาคม 2562.

วิธีการรับมือกับพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น
1) พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นที่พบได้บ่อย เช่น การมีเพศสัมพันธ์โดยปราศจากการไม่ป้องกัน การใช้สื่อออนไลน์
การดื่มสุรา สารเสพติด ฯลฯ
2) ส่งเสริมให้มีการใช้ความเสี่ยงในทางที่ปลอดภัย โดยการแนะนาช่องทาง หรือ กิจกรรมที่มีความสร้างสรรค์ เช่น
การปีนเขา หรือการขี่จักรยานภูเขา เป็นต้น
3) วิธีการที่จะช่วยให้วัยรุ่นปลอดภัยจากความเสี่ยง
- พูดคุยเกี่ยวกับพฤติกรรมและผลที่จะตามมา
- หาข้อตกลง และการวางกฎร่วมกัน
- คุยเกี่ยวกับเรื่องค่านิยม คุณค่าของการกระทาที่จะเป็นแบบอย่างที่ดี
- คอยติดตาม สอดส่องดูแลพฤติกรรมของลูกอยู่เสมอ
- มีการพูดคุย ติดต่อสื่อสารกับลูกอยู่เสมอ
- ส่งเสริมให้ลูกมีเครือข่ายทางสังคมที่กว้างขึ้น
- ช่วยลูกรับมือกับอิทธิพลของเพื่อน
4) สนับสนุนและรับมือกับพฤติกรรมเสี่ยง

ปัญหาในวัยรุ่น
1) สัญญาณที่เริ่มบ่งบอกว่า วัยรุ่นเริ่มมีปัญหา เช่น โดดเรียน ผลการเรียนต่าลง กลับบ้าน ไม่ตรงเวลา เริ่ม
หยาบคายกับพ่อแม่ ครู เป็นต้น
2) เมื่อลูกเริ่มมีปัญหา คุณต้องบอกลูกให้รับรู้ถึงข้อกังวลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น และคุณต้องรับฟังลูกอย่าง
ตั้งใจ รวมถึงการยุติปัญหาก่อนที่สถานการณ์ทุกอย่างจะเริ่มแย่ลงโดยการใช้กลยุทธ์ด้านวินัย การพูดคุย
เกี่ยวกับกฎของครอบครัว การหากิจกรรมใหม่ๆ ให้ลูกได้ทา การกล่าวชื่นชม และการบอกว่าคุณรักลูกมาก
แค่ไหน ไม่ว่าสิ่งที่เค้าทาจะเป็นสิ่งที่คุณไม่ชอบก็ตาม
3) ปัญหาในวัยรุ่ นที่ควรกังวล เช่น การไม่ไปโรงเรียน เที่ยวกลางคืน มีปัญหาด้านสุขอนามัย และการส่ ง
สัญญาณว่ามีการดื่มสุรา และใช้สารเสพติด เป็นต้น
4) การหาทางออก การช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา สามารถขอรับคาปรึกษาได้จากผู้เชี่ยวชาญ
(ลิงค์บริการให้คาปรึกษาด้านเด็กและวัยรุ่น)
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การพนันและวัยรุ่น
- อธิบายให้เด็กเข้าใจว่า การพนันคืออะไร โอกาสในการชนะพนัน
- ข้อสังเกตเมื่อวัยรุ่นมีปัญหาเรื่องการพนัน เช่น เงินที่เคยให้ใช้ไม่เพียงพอ มีการขอยืมเงินเพื่อน นอนผิดเวลา
เหนื่อยล้า เป็นต้น
- ปัจ จัย เสี่ย งที่จ ะนาไปสู่ปัญ หาการพนัน ได้แ ก่ กิจ กรรมการเล่น พนัน ที่บ้า นเพื่อ นหรือในออนไลน์และ
การมีทัศนคติด้านบวกเกี่ยวกับการพนัน การที่ครอบครัวมีปัญหาเรื่องการพนัน หรือความรู้สึกผ่อนคลาย
เมื่อได้เล่นพนัน เป็นต้น
- การเล่นพนันในวัยเด็ก ส่งผลกระทบไปถึงวัยผู้ใหญ่ด้วย รวมไปถึงการส่งผลต่อพฤติกรรมที่เสี่ยงอันตราย
อื่นๆ ตามมา เช่น การปฏิเสธสังคม การดื่มสุรา สูบบุหรี่ การเสียความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน เป็นต้น

การควบคุมตนเองในเด็กและวัยรุ่น
1) การควบคุมตนเอง คือ ความสามารถในการจัดการกับพฤติกรรม ความรู้สึก การตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
รอบๆ ตัว
2) การควบคุมตนเองช่วยให้เด็กสามารถนั่ง และฟังสิ่งที่ครูสอนในห้องเรียนได้ สามารถแบ่งปัน พูดคุย และ
ควบคุมอารมณ์ตนเองเมื่อต้องเข้าสังคมได้ ฯลฯ
3) พัฒนาการของทักษะการควบคุมตนเองแต่ละช่วงวัย เช่น วัยเด็ก คือ การรู้จักแบ่งปันของเล่นให้กับผู้อื่น วัย
เรียน คือ การรู้จักควบคุมความต้องการ และการมองต่างมุมในแต่ละสถานการณ์ วัยรุ่น คือ การรู้จักวางแผน การ
นึกถึงการกระทาของตนเองที่จะส่งผลต่อผู้อื่น เป็นต้น
4) การช่วยให้ลูกได้เรียนรู้ ฝึกฝนการควบคุมตนเอง เช่น การฝึกการควบคุมอารมณ์ การใช้กลยุทธ์ ในการระงับ
อารมณ์ การวางแผนในการเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทาย เป็นต้น
5) ปัญหาเกี่ย วกับ การควบคุมตนเองอาจเกิดขึ้นได้ หากมีการปรับเปลี่ ยนกิจวัตรประจาวัน การเจ็บ ป่ว ย
หรือ ความเหนื ่อ ยล้า ส่ง ผลกระทบต่อ การควบคุม ตนเองของเด็ก การแสดงออก และพฤติก รรม
ที่เปลี่ยนแปลงไป

การไม่อยากไปโรงเรียนของเด็กและวัยรุ่น
1) ภาวะไม่ยอมไปโรงเรียน คือ การที่เด็กรู้สึกไม่ชอบใจในการไปโรงเรียนอย่างที่สุด หรือการมีปัญหากับการไป
โรงเรียน ซึ่งเป็นปัญหาด้านพฤติกรรม และหรืออารมณ์
2) สัญญาณบ่งบอกภาวะไม่ยอมไปโรงเรียน เช่น ร้องไห้ ขว้างปาสิ่งของ แสร้งว่าเจ็บป่วย
3) สาเหตุการเกิดภาวะไม่ยอมไปโรงเรียน เนื่องจากความวิตกกังวล หรือความกังวลที่จะออกจากบ้าน การมีปัญหาทาง
สังคมที่โรงเรียน หรือภาวะซึมเศร้า
4) ทาความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะไม่ยอมไปเรียนของลูก
- การค้นหาว่าลูกมีปัญหาอะไรถึงทาให้ไม่อยากไปโรงเรียน
- หาหนทางในการแก้ไขปัญหา
5) ร่วมมือกับทางโรงเรียนในการแก้ไขปัญหาการไม่อยากไปโรงเรียน โดยการอธิบายถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
6) ใช้กลยุทธ์ในการจัดการกับภาวะไม่ยอมไปเรียนในขณะที่อยู่ที่บ้าน โดยการพูดคุยแสดงถึงความเข้าใจในปัญหา
ที่เกิดขึ้น ค่อยๆ พูดคุย ทาให้ เห็ นว่า การอยู่บ้านน่าเบื่อจะตาย และการหาคนช่วยไปส่ งลู ก ที่โ รงเรีย น
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เนื่องจากเด็กจะรู้สึกน้อยกว่าเมื่อต้องจากพ่อแม่ตั้งแต่ที่บ้านมากกว่าต้องแยกที่หน้าประตูโรงเรียน และอย่า
ลืมกล่าวชื่นชม ให้รางวัลเมื่อลูกไปโรงเรียนได้
7) การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการช่วยเกี่ยวกับภาวะไม่ยอมไปโรงเรียน
8) ไม่ยอมไปโรงเรียนเป็นเรื่องที่ยากและหนักสาหรับผู้ปกครอง

แรงกดดันและอิทธิพลของเพื่อน
1) ตัวอย่างแรงกดดันและอิทธิพลของเพื่อน เช่น การเลือกซื้อเสื้อผ้า ทรงผม การฟังเพลง เป็นต้น
2) การเป็นตัวเอง และการรักษาสมดุลระหว่างอิทธิพลของเพื่อน
3) การช่วยลูกในการจัดการกับภาวะกดดัน และอิทธิพลของเพื่อน เช่น การสร้างคุณค่าและความมั่นใจใน
ตนเอง การชื่นชมลูก สอนทักษะการปฏิเสธ เป็นต้น
4) หากมีข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนของลูก อาจให้ลูกชวนเพื่อนมาที่บ้านเพื่อให้คุณทาความรู้จัก การพูดคุยโดย
ปราศจากการตัดสิน และพูดคุยกับลูกถึงสิ่งที่คุณกังวลหรือพฤติกรรมที่คุณไม่ชอบ
5) ความเสี่ยงของเด็กที่อาจจะพบกับอิทธิพลด้านลบจากเพื่อน เช่น การไม่เห็นคุณค่าของตนเอง รู้สึกว่ามี
เพื่อนน้อย และมีความต้องการเป็นพิเศษ เป็นต้น

การสื่อสารและความสัมพันธ์








ข้อมูลเกี่ยวกับความยินยอม และความยินยอมทางเพศ
- ความยินยอม หมายถึง การเห็นด้วยกับบางสิ่งบางอย่าง หรือ การให้การอนุญาตในบางสิ่ง
- ความยินยอมทางเพศ หมายถึง การเห็นด้วยกับการมีกิจกรรมทางเพศ
ข้อแนะนาสาหรับการพูดคุยเรื่องความยินยอมระหว่าง เด็กและวัยรุ่น
- หาโอกาสเริ่มต้นพูดคุยกันเล็กๆ น้อยๆ เมื่อมีโอกาส
- การลองถามเพื่อค้นหาว่า ลูกรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้าง และมีความคิดเห็นอย่างไร
- นาประเด็น หรือข้อมูลที่เข้าใจยาก มาอธิบายเป็นภาษาง่ายๆ ให้ลูกได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น
- หากลูกมีคาถามในสิ่งที่คุณไม่สามารถตอบได้ ให้ค้นหาข้อมูลแล้วจึงค่อยกลับมาตอบลูก
ควรเริ่มพูดคุย หรือให้ลูกเรียนรู้เกี่ยวกับความยินยอมตั้งแต่วัยเด็ก วัยก่อนเข้าเรียน เช่น การสอบถาม
ว่า คุณสามารถลงรูปนี้ในโซเชียลมีเดียได้ไหม และมีการเพิ่มแนวคิด โอกาสในการพูดคุยเรื่องใหม่ๆ ในช่วงวัย
เรียนและก่อนวัยรุ่น เช่น หากลูกคุณใช้โซเชียลมีเดีย ให้สอนว่า การจะแชร์รูปคนอื่นลูกต้องได้รับการ
อนุญาตจากบุคคลนั้นก่อน หรือการสอนให้รู้จักการปฏิเสธ หากรู้สึกไม่ดี เป็นต้น
การพู ดอย่ างตรงๆ กั บ ลู กวั ยรุ่ นเกี่ ยวกั บความยิ นยอม โดยการใช้ ช่ วงเวลาที่ อยู่ ด้ วยกั น ไม่ ว่ าจะเป็ น
การดูรายการทีวี ดูภาพยนตร์ หรือสื่อโซเชียล ในการสอบถามความคิดเห็น หรือชวนพูดคุย เช่น ฉันชอบที่ผู้ชาย
ยอมรับการตัดสินใจของผู้หญิงเมื่อเธอเปลี่ยนใจที่จะไม่มีเพศสัมพันธ์ด้วย รู้ไหมว่าทาไมมันถึงมีความสาคัญ
เป็นต้น
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เข้าใจวัยรุ่น
สู่สัมพันธภาพที่ดีที่สุด
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พัฒนาการของวัยรุ่น
ลิงค์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของวัยแรกรุ่น
การก้าวเข้าสู่วัยแรกรุ่นทั่วไป เริ่มต้นที่อายุ 10 - 11 ปี ในเด็กหญิง และอายุ 11 - 12 ปี ในเด็กชาย แต่
โดยปกติจะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงอายุ 8 - 13 ปี ในเด็กหญิง และ 9 - 14 ปี ในเด็กชาย
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในเด็กหญิง
อายุ 10 - 11 ปี เริ่มมีเต้านม รูปร่างเริ่มเปลี่ยนแปลงสะโพกขยาย และมีขนขึ้น
อายุ 12- 14 ปี (หลั งจากเริ่ มมี เต้ านม 2 ปี ) เริ่ มมี ขนรั กแร้ มี การตกขาวในช่ วง 2 - 3 เดื อนก่ อ นที่ จ ะมี
ประจ าเดือน และการมีป ระจาเดือน (ส่ ว นใหญ่เริ่ มมีประจ าเดือนหลั งจากเริ่มมีเต้านม 2 ปี และอาจ
สูงสุดถึง 4 ปี)
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในเด็กชาย
อายุ 11 - 13 ปี อวัยวะเพศเริ่มมีการขยายขนาด เริ่มมีขนขึ้น
อายุ 12 - 14 ปี เริ่มมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว หน้าอกขยาย ไหล่กว้างขึ้น
อายุ 13 - 15 ปี เริ่มมีขนรั กแร้ ขนแขน ขนหน้าแข้ง เริ่มสร้างฮอร์โมนเพศชาย อวัยวะเพศเริ่มมีการ
แข็งตัว และมีการหลั่งน้าอสุจิ
อายุ 14 - 15 ปี กล่องเสียงใหญ่ขึ้น ทาให้เสียงแตกหนุ่ม

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก
 สมอง มีการพัฒนาในการควบคุมตนเอง มีทักษะในการวางแผน การแก้ไขปัญหาและ การตัดสินใจ
 กระดูก อวัยวะ และระบบร่างกาย มีการเจริญเติมโตมากขึ้น แข็งแรงมากขึ้น
 ความเชื่องช้า งุ่มง่าม เพราะการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทาให้สมองต้องใช้เวลาในการปรับ การรักษาสมดุล







ร่างกาย
ความแข็งแรงของร่างกาย มีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น และมีความแข็งแรงมากขึ้น
น้าหนักที่เพิ่มขึ้ น เด็กในช่วงวัยนี้ ต้ องได้รั บสารอาหารที่เพียงพอ ให้ พลั งงาน และอาหารที่ดีต่อสุ ขภาพ
โดยเฉพาะโปรตีน และแร่ธาตุ อาหารที่เต็มไปด้วยแคลเซียม และธาตุเหล็กเพื่อเสริมสร้างกระดูก และเลือด
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนอน คือ การนอนดึกขึ้น การตื่นสาย
การมีเหงื่อออกมากขึ้น เป็นที่มาของเชื้อแบคทีเรีย
ผม และผิว ที่จะมีความมันเพิ่มขึ้น การเกิดสิว
ฟัน ในช่วงอายุ 13 ปี เด็กจะเริ่มมีฟันแท้ และจะเกิดฟันคุดได้ตั้งแต่ช่วงอายุ 14 - 25 ปี
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การป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น
การมีบทสนทนาที่ยากกับวัยรุ่น (Difficult conversations with teenagers)
บทสนทนาบางประเด็นในครอบครัวอาจทาให้วัยรุ่นรู้สึกอับอาย หรือทาให้เกิดการโต้เถียงระหว่างครอบครัวได้
เช่น เพศ รสนิยมทางเพศ การช่วยตัวเอง

วิธีการรับมือ
1) คิดถึงประเด็นสาคัญในเรื่องเพศก่อนเด็กถาม เพื่อให้ไม่ตื่นตัวมากเมื่อเด็กถามคาถามยาก ๆ
2) สอนให้เด็กรู้จักการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย อาจเป็นการสอนโดยตรง หรือการสอนทางอ้อมผ่านการใช้
สื่อต่าง ๆ
3) ยอมรั บ และให้ ความมั่น ใจกับ เด็ กว่าต้ องการพู ดคุยเกี่ยวกับปั ญหาเรื่ องเพศที่พวกเขาเผชิญ
4) ฟังเด็กพูด เพื่อให้โอกาสเด็กได้พูดคุยถึงสิ่งที่เกิดขึ้น เด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่ต้องการให้ผู้ปกครองรับฟัง
5) หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์หรือตัดสินโดยใช้อารมณ์

ความยินยอมและความยินยอมทางเพศ
-

พยายามพู ด คุ ย กั บ เด็ ก เรื่ อ งความยิ น ยอมและความยิ น ยอมทางเพศ เมื่ อ เด็ ก เข้ า ใจ และคุ้ น ชิ น กั บ
การขอและให้ความยินยอม พวกเขาจะมีแนวโน้มที่จะมีประสบการณ์ทางเพศที่ดีและปลอดภัย
การพูดคุยตั้งแต่เนิ่น ๆ เป็ นรากฐานของการสนทนาระหว่างครอบครัว ที่เปิดกว้างและตรงไปตรงมา
เมื่อเด็กโตขึ้น เด็กจะสามารถเปิดกว้างเพื่อพูดคุยเรื่องเพศกับผู้ปกครองได้
เด็กที่เป็นวัยรุ่นแล้ว ผู้ปกครองสามารถพูดคุยอย่างเปิดกว้างเกี่ยวกับความยินยอมทางเพศได้
การสนทนาเหล่านี้แสดงให้เด็กเห็นว่าพวกเขาสามารถเปิดอกพูดคุยเพื่อรับข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ จากผู้ใหญ่
ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสาหรับพัฒนาการทางเพศและความสัมพันธ์กับเด็กวัยรุ่นในครอบครัว

การขอและการให้ความยินยอมทางเพศ
-

การยินยอมเป็นสิ่งสาคัญสาหรับประสบการณ์ทางเพศที่ดี ให้เกียรติและปลอดภัย
การสื่อสารเป็นกุญแจสาคัญของการให้และการได้รับความยินยอมทางเพศ เช่น
1) การถาม ซึ่งเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการขอความยินยอม
2) การสังเกตจากภาษากาย
3) การสังเกตจากคาพูด

วัยรุ่นควรรู้ว่าตนเองไม่สามารถให้หรือได้รับความยินยอมทางเพศได้เมื่อ
-

ถูกข่มขู่หรือบังคับด้วยวาจาหรือทางร่างกาย
อยู่ภายใต้ฤทธิ์แอลกอฮอล์หรือยาอื่น ๆ
ไม่เข้าใจกิจกรรมทางเพศหรือผลที่ตามมาอย่างถ่องแท้
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นอนหลับ หมดสติ หรือไม่รู้สึกตัว
ลิงค์คู่มือการจัดกิจกรรมเพศวิถีศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์ (ระบบการเรียนรู้ชีวิต)
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การป้องกันการใช้สารเสพติดในวัยรุ่น
การมีบทสนทนาที่ยากกับวัยรุ่น
บทสนทนาบางประเด็นในครอบครัวอาจทาให้วัยรุ่นรู้สึกอับอาย หรือทาให้เกิดการโต้เถียงระหว่างครอบครัวได้
เช่น การใช้แอลกอฮอล์หรือสารเสพติดอื่น ๆ

วิธีการรับมือ
1) คิดถึงประเด็นสาคัญในเรื่องแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดอื่น ๆ ก่อนเด็กถามบอกโทษและผลที่ตามมาจาก
การใช้สารเสพติดให้เด็กได้ฉุกคิด
2) ยอมรับและให้ความมั่นใจกับเด็กว่าต้องการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่เด็กเผชิญเพื่อป้องกันการหันไปพึ่งยา
เสพติดของวัยรุ่น
3) ฟังเด็กพูด เพื่อให้โอกาสเด็กได้พูดคุยถึงสิ่งที่เกิดขึ้น เด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่ต้องการให้ผู้ปกครองรับฟัง
4) หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์หรือตัดสินโดยใช้อารมณ์

การป้องกันการใช้สารเสพติดในวัยรุ่น
วิธีการรับมือ
1) ผู้ปกครองควรเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยการไม่เสพสารเสพติดทุกชนิด ทั้งต่อหน้าและลับหลังเด็ก
2) ให้คาแนะนา และกาหนดกฎที่ชัดเจนในครอบครัวเกี่ยวกับการใช้สารเสพติด
3) ให้คาแนะนาในการปฏิเสธกรณีถูกชักชวนให้ลองสารเสพติด ช่วยให้เด็กจัดการกับความกดดันจากการ
ชักชวนของเพื่อนได้
4) ส่งเสริมให้เด็กเห็นคุณค่าและมีความนับถือในตนเอง เช่น การสร้างบรรยากาศในครอบครัวให้มีความรัก
ความอบอุ่น ให้เด็กมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่าง ๆ ในครอบครัว
5) ให้คาแนะนาเรื่องการจัดการความเครียดอย่างเหมาะสม
6) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เช่น การเล่นกีฬา การเล่นดนตรี กิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ
7) ผู้ปกครองควรมีความรู้เกี่ยวกับโรคทางจิตเวชของเด็กและวัยรุ่นที่อาจเป็นสาเหตุ
ของการติดสารเสพติด เพื่อให้สามารถช่วยเหลือและรักษาเด็กได้อย่างทันท่วงที
8) ผู้ปกครองควรเข้าใจว่า การใช้สารเสพติดของวัยรุ่นอาจไม่ได้เกิดจากปัจจัยเดียว แต่อาจเกิดจากปัจจัย
หลายด้านรวมกัน ผู้ปกครองจึงควรขอความช่วยเหลือจากแหล่งที่เหมาะสม เช่น คลินิกวัยรุ่น จิตแพทย์เด็ก
และวัยรุ่น เป็นต้น
ลิงค์คู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเฉพาะ (ระบบการเรียนรู้ชีวิต)
ข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับการปรึกษา ครอบครัวที่มีลูกวัยรุ่น (Family Line เพื่อนครอบครัว)
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วัยผู้ใหญ่
ความหลากหลายของครอบครัว
การสร้างความสัมพันธ์และความเข้มแข็งในครอบครัวผสม ความสัมพันธ์ในครอบครัวผสมย่อมมี
ความกดดันมากเป็นพิเศษทั้งจากลูกของคุณเองและครอบครัว ควรดูแลรักษาความสั มพันธ์กับคนรัก โดย
ใช้เวลาร่ว มกัน พูดคุย กัน ถึง เรื่อ งต่างๆ แสดงความรัก เป็นประจา ให้เ กีย รติลูก ของทั้ง สองฝ่า ย และควร
แสดงให้ลูกของคุณรับรู้ว่าคุณยังสนใจและยังรักอยู่ โดยใช้เวลาร่วมกัน ทากิจกรรมที่ทาร่วมกันโดยปกติ ยึดการ
ใช้กฎหรือข้อตกลงที่มีร่วมกันโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
- เทคนิคการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวผสม

ครอบครัว ที่พ่อ แม่มีความหลากหลายระหว่า งเพศ หรือ พ่อแม่เพศเดีย วกัน เด็กที่เ ติบโตใน
ครอบครัวดังกล่าวมีสุขภาพที่ดี มีความรู้สึกดีต่อตนเอง และยังทาหน้าที่ของตนเองที่โรงเรียนได้ดี ไม่ต่างจาก
ครอบครัวรักต่างเพศ

ประเด็นท้าทายสาหรับครอบครัวที่พ่อแม่มีความหลากหลายทางเพศ หรือพ่อแม่เพศเดียวกัน
เช่น การใช้วิทยาการในการช่วยการเจริญพันธ์ กฎหมายเรื่องการอุ้มบุญ หรือโอกาสในการการรับบุตรบุญธรรม
หรือการรับอุปถัมภ์เด็ก สิทธิตามกฎหมาย การถูกเลือกปฏิบัติ สิ่งที่ลูกจะต้องเผชิญ สิ่งที่ครอบครัวจะช่วยได้
คือ การสอนให้เค้ามีทักษะในการปรับตัว

57

ชีวิตครอบครัว
4 ขั้นตอน สาหรับการทากิจวัตรประจาวันในครอบครัว
1. เขียนกิจกรรมที่ทาเป็นปกติทุกวันของคนในครอบครัว เช่น เวลาที่ทุ กคนตื่นนอน เวลาที่คุณออกไปทางาน
เวลาอาหาร และเวลาเข้านอน
2. คิดถึงสิ่งที่สาคัญที่คุณต้องทา เช่น การไปตรวจดูว่าลูกแปรงฟันตอนเช้าหรือไม่ หรือ การอ่านหนังสือ นิทาน
ให้ลูกฟังก่อนนอน
3. เขียนรายการกิจวัตรประจาวัน สิ่งที่ต้องทาเป็นประจา หรือสิ่งที่คุณต้องจา
4. หาที่ติดกิจวัตรประจาวันที่ครอบครัวต้องทาในที่ที่ทุกคนสามารถมองเห็นได้

เมื่อคุณรู้สึกว่า คุณกาลังจะทาร้ายลูก

 พยายามหยุดตัวเองให้ได้ในทันที หากกาลังอุ้มลูกอยู่ให้ค่อยๆ วางลงในที่ปลอดภัย
 ถ้ามีใครอยู่ใกล้ๆ และสามารถดูแลลูกได้ให้ขอเค้าช่วยดูลูกสักครู่นึง
 สูดหายใจเข้าลึกๆ หรือออกไปเดินรอบๆ บ้าน สัก 10 - 15 นาที หรือถ้าทาไม่ได้ให้นั่งอยู่ใกล้กับลูกอยู่เฉยๆ

สักพักจนครบเวลา
 โทรศัพท์หาใครสักคนเพื่อพูดคุยด้วย
 คิดทบทวนว่า เกิดอะไรขึ้น แล้วมันจะเกิดผลกระทบกับลูกอย่างไรบ้าง
 ทาอะไรสักอย่างเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้น
 ปรึกษานักวิชาชีพในการให้ความช่วยเหลือเพื่อหลีกเลี่ยงการทาร้ายลูก (ลิงค์ข้อมูลสถานบริการเพื่อปรึกษา

เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กและวัยรุ่น)

10 ข้อแนะนาสาหรับการเป็นสุดยอดคุณพ่อมือใหม่
เริ่มต้นจากการมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลเรื่องการแต่งตัว อาบน้า เปลี่ยนผ้าอ้อม เล่นกับลูก
1) เริ่มต้นจากการมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลเรื่องการแต่งตัว อาบน้า เปลี่ยนผ้าอ้อม เล่นกับลูก
2) เรียนรู้ว่าลูกต้องการอะไร
3) การสื่อสารผ่านการสัมผัส
4) คุยกับลูกบ่อย ๆ เท่าที่คุณสามารถทาได้
5) การช่วยคุณแม่เมื่อต้องให้นม คอยช่วยหยิบจับสิ่งต่าง ๆ คอยดูแลให้กาลังใจ
6) มีช่วงเวลาที่ได้อยู่กับลูก เล่นกับลูกแบบตัวต่อตัว
7) ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในสิ่งที่คุณอยากรู้ หรือต้องการ
8) การยอมรับความช่วยเหลือ รวมถึงการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อต้องการ
9) การดูแลความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรัก
10) การดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดี เพื่อคอยช่วยเหลือในการเลี้ยงดูลูกต่อไปได้
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การดูแลหลานโดยเครือญาติ และปู่ย่าตายาย
การเตรียมความพร้อมเบื้องต้น
-

ติดต่อกับภาครัฐในการดูแลเด็ก เช่น เงินช่วยเหลือ
การตรวจสุขภาพของเด็ก
การเตรียมเสื้อผ้าและอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ชุดนักเรียน
การเตรียมความพร้อมเรื่องโรงเรียน

กรณีที่พ่อแม่ของเด็กแยกทางกัน
-

ปู่ย่าตายายสามารถช่วยดูแลเด็กได้โดย
ทาตามกิจวัตรที่เด็กคุ้นเคย เช่น การพาเด็กเข้านอน
ทากิจกรรมที่เด็กชอบทาร่วมกัน เช่น ไปสวนสาธารณะ เล่นเกม เล่านิทาน และอื่น ๆ
ฟังสิ่งที่เด็กพูด ทั้งเรื่องความคิด ความรู้สึก หรือความกลัว
หลีกเลี่ยงการเข้าข้างพ่อแม่ของเด็กฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และพูดถึงพวกเขาอย่างให้เกียรติ
พยายามสอนให้เด็กคิดบวกเกี่ยวกับอนาคต เช่น บอกถึงเรื่องดี ๆ ที่จะเกิดในอนาคต

การที่ปู่ย่าตายายต้องมาเป็นผู้ดูแลหลาน
วิธีปรับจูนผู้สูงวัยให้เลี้ยงหลานไปในทิศทางเดียวกัน
1. ชวนคุยเปิดใจทาไมต้องเลี้ยงไปในทิศทางเดียวกัน พ่อแม่ต้องหาเวลาเปิดใจเรื่องการเลี้ยงลูกกับท่าน
อย่างจริงจัง รวมไปถึงเจตนารมณ์ว่าอยากให้เด็กน้อยเติบโตมาเป็นคนแบบไหน
2. สร้างทางเลือกแบบใหม่ๆ ให้ปู่ย่า สมมุติว่าปู่ย่าตายายอยากให้รางวัลหรือของขวัญกับหลานเหลือเกิน
แทนที่พ่อแม่จะสั่งห้ามท่านแบบคอขาดบาทตาย ลองเริ่มจากการให้ท่านเปลี่ยนรางวัลจากของเล่นชิ้นโตๆ
เป็นประสบการณ์ดี ๆ ร่วมกันแทน เช่น พาหลานไปสวนสัตว์
3. ปรับกฎให้ยืดหยุ่นได้ในวันที่พ่อแม่ไม่อยู่ เปิดใจให้กับวิธีเลี้ยงดูหลานของผู้สูงวัยบ้าง อาจไม่ถึงกับต้อง
ยกเลิกกฎเกณฑ์ที่พ่อแม่ตั้งไว้แต่ใช้วิธีลดระดับความเข้มข้นลงมาเป็นแบบที่จะเหมาะกับเด็ก และปู่ย่า เช่น
การให้เด็กกินขนมบ้างก็ได้
4. ยอมรับในบทบาทและพลังงานดี ๆ ของปู่ย่า ท่านจะเป็นบุคคลต้นแบบในบ้านที่ช่วยส่งต่อความฉลาด
ทางอารมณ์ ส่งต่อภูมิปัญญาแนวคิดหรือจิตวิญญาณที่ท่านสั่งสมมาให้กับหลานๆ โดยไม่รู้ตัว

ประโยชน์ของการที่ปู่ย่าตายายเป็นผู้ดูแลหลาน
-

คุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะปู่ย่าตายายเคยมีประสบการณ์ในการเลี้ยงเด็กมาก่อน
มีความใกล้ชิดกับหลานได้ดูความเจริญเติบโต
มีความสุขและร่วมเฉลิมฉลองไปกับความสาเร็จของหลาน
รู้สึกสนุกในการที่ได้เลี้ยงดูและเห็นพัฒนาการของหลาน
ได้สอนหลานเกี่ยวกับประวัติและวัฒนธรรมของครอบครัว
กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง เพราะหลานจะชวนทากิจกรรมแปลกๆ ใหม่ๆ
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ประเด็นท้าทายของการที่ต้องมาเป็นผู้ดูแลหลาน

ความเครียด ที่อาจเกิดขึ้นได้เพราะการที่ต้องกลับมาเป็นผู้ปกครองอีกครั้ง ภายหลังการวางแผน
เกษียณ และการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย สงบสุข

เหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจ

โดยเฉพาะหากหลานได้เผชิญกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจมา อาจทาให้เกิดปัญหาได้เพราะเด็กมักจะ
แสดงออกทางอารมณ์มากกว่าการพูด

ภาระทางการเงิน

บทความเพิ่มเติม “ปู่ย่าตายายมีส่วนช่วยเลี้ยงหลานอย่างไรให้เติบโตทั้งกายใจ”

การดูแลตัวเอง
 ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต และอารมณ์ เพื่อให้สามารถดูแลลูกได้ดีขึ้น
 ดูแลความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรั ก โดยการหาเวลาอยู่ด้วยกันแบบคู่รักบ้าง เปิดใจพูดถึงความรู้สึก

หาทางในการแก้ไขปัญหา และช่วยเหลือซึ่งกัน
 ทากิจกรรม อาหาร และพักผ่อน
 ออกกาลังกายเป็นประจา
 กินอาหารเพื่อสุขภาพ

ภาวะทางอารมณ์
 ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในผู้หญิง และผู้ชาย จะส่งผลกระทบต่อครอบครัวในช่ วงหลังคลอดหนึ่งอาทิตย์

หรือหนึ่งเดือน จะส่งผลรบกวนการนอน ความอยากอาหาร การร้องไห้ ไม่สามารถรับมือได้กับสิ่งที่ต้องทา
ในชีวิตประจาวัน มีความคิดด้านลบ หรือแม้กระทั่งอยากฆ่าตัวตาย
 การรับมือกับความเครียด ทุกครอบครัวล้วนต้องเผชิญกับภาวะความเครียดจากการเลี้ยงดูเด็ ก จึง ต้องมี การ
จัดการความเครียดโดยการคิดเชิงบวก การทากิจวัตรประจาวัน การพูดคุยกับคนอื่น การใช้เวลาอยู่กับ
ตัวเอง ดื่มชาให้ลดระดับความเครียด
 การรับคาปรึกษาฟรีในเรื่องการเลี้ยงดูบุตร Family Line เพื่อนครอบครัว

การรักษาสมดุลระหว่างการทางานกับการใช้ชีวิต






หางานที่มีความยืดหยุ่นเพื่อนาไปสู่การรักษาสมดุลระหว่างงานและครอบครัว
ปรับเปลี่ยนนิสัยในการทางาน เพื่อนาไปสู่การรักษาสมดุลระหว่างงานกับการใช้ชีวิต
ปรับการทางานมุ่งที่เป้าหมายตั้งแต่เริ่มต้นการทางานแทนที่จะเป็นตอนใกล้จะเลิกงาน
ตั้งเงื่อนไขเมื่อคุณต้องทางานที่บ้าน เช่น การไม่เช็ค หรือตอบอีเมล หรือโทรศัพท์
ปรับอารมณ์จากการทางาน สู่การให้ความสาคัญกับครอบครัว
- ปิดมือถือระหว่างที่อยู่ที่บ้าน ใช้เวลาในการอ่านหนังสือ ฟังเพลง ฯลฯ
- ออกไปเดินเล่น ขี่จักรยาน
- การหาทางไปท่องเที่ยว และผ่อนคลาย
- ฝึกการมีสติ สมาธิ ระหว่างการทางาน หรือเลิกงาน หรือในลานจอดรถ
- โทรศัพท์หาคนรัก คนดูแลลูกหรือลูก ระหว่างทางกลับบ้าน
- การปรับจิตใจ อารมณ์จากการทางานก่อนที่จะกลับเข้าบ้าน
- พูดคุยกับคนรักเกี่ยวกับความท้าทายในการปรับอารมณ์จากการทางานก่อนเข้าบ้าน
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การเลี้ยงดูเด็ก
สาหรับพ่อแม่
หรือผู้ดูแล
ที่อยู่ในเมือง
ข้อดีของการเลี้ยงลู กในเมือ ง : สามารถรับรู้ข้อมูลข่ าวสารได้เร็วกว่า ผู้ดูแลสามารถ
เข้ า ถึ ง ผู้ให้คาปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญได้ง่ายกว่า เด็กกลายเป็นคนปรับตัวง่าย ทันโลก

ข้อเสียของการเลี้ย งลูกในเมื อง : ความวุ่นวาย ผู้ปกครองไม่มีเวลาให้เด็กเนื่องจาก
ต้องไปทางาน เด็กถูกปล่อยทิ้งไว้กับผู้ดูแลคนอื่น ของเล่น ทีวี หรือแท็บเล็ท นอกจากนี้ ในเมืองยังมีปัญหา
เรื่องมลพิษ ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กในระยะยาว

วิธีเลี้ยงดูเด็กสาหรับพ่อแม่หรือผู้ดูแลที่อาศัยอยู่ในเมือง
1. พยายามใช้เวลากับเด็กให้ได้มากที่สุด
2. หมั่นสร้างเสริมสายสัมพันธ์ผ่านการพูดคุยหรือทากิจกรรมร่วมกันในวันหยุด
3. เด็กสามารถดูทีวี หรือเล่นแท็บเล็ทได้ แต่ควรจากัดเวลาให้เล่นแต่พอเหมาะ และผู้ปกครองควรจากัด
การถึงเนื้อหาต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กด้วย
4. ให้เด็กวิ่งเล่น ออกกาลังกายเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย
5. เลือกสถานเลี้ยงรับเด็กที่เหมาะสม ได้มาตรฐาน
6. ให้ค วามส าคัญ กับ ปัญ หามลพิษ เช่น ในวัน ที ่ม ีม ลพิษ ทางอากาศสูง สวมหน้า กากกัน มลพิษ
ทางอากาศให้กับเด็ก ไม่ทากิจกรรมในที่แจ้ง
7. ระมัด ระวัง เมื ่อ พาเด็ก ไปในที ่ที ่ค นมาก ๆ พบเจอคนแปลกหน้า หรือ ไปอยู ่ใ นที ่ที ่ไ ม่คุ ้น เคย
เด็กอาจเกิดภาวะเครียดได้
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การเลี้ยงดูเด็ก
ของ

ครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยว
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก
- ใช้เวลาในแต่ละวันกับเด็กให้ได้มากที่สุด
- ให้ความสนใจในสิ่งที่เด็กชอบหรือทา
- ชื่นชมเด็กเมื่อทาในสิ่งที่ดีหรือถูกต้อง

ส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีของเด็ก
- ยอมรับเรื่องอารมณ์และความรู้สึกของเด็ก
- สร้างกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน
- ชื่ น ชมเด็ ก เมื่ อ ท าในสิ่ ง ที่ ดี ห รื อ ถู ก ต้ อ ง และสอน
เมื่อทาในสิ่งที่ผิด

การเตรียมความพร้อมเด็ก
- เตรียมคาตอบสาหรับคาถามเกี่ยวกับสถานการณ์ครอบครัว
- บอกลูกและอธิบายให้เข้าใจว่าการที่เขาต้องเลือกอยู่กับพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งไม่ได้ทาให้เขาแตกต่างจาก
เด็กคนอื่น
- ส่งเสริมความภาคภูมิใจของครอบครัว
- พูดคุยเกี่ยวกับข้อดีของครอบครัวเรา เช่น ครอบครัวเรามีน้าใจแก่กัน
- พูดถึงคาว่าครอบครัวโดยไม่จากัดแค่ พ่อ แม่ ลูก แต่รวมไปถึงบุคคลอย่างพี่เลี้ยงเด็ก พ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง หรือ
เพื่อน เพราะเด็กจะคิดถึงครอบครัวในแง่ของความสัมพันธ์ทางอารมณ์ มากกว่าความสัมพันธ์ทางชีววิทยา
ดังนั้น คาว่า "ครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว" จึงไม่ควรใช้
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การเลี้ยงเด็ก
- อธิบายให้เด็กเข้าใจถึงสถานการณ์ภายในครอบครัวที่เปลี่ยนไป
- ประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก
- เลี้ยงเด็กในทางสายกลาง
1) ไม่เข้มงวดมากเกินไป
2) ให้อิสระในการคิด การตัดสินใจและการกระทาภายใต้ขอบเขตที่กาหนด
3) บางครั้งพ่อแม่อาจปล่อยให้ลูกได้ลองผิดลองถูก
4) ชมเชยให้กาลังใจและชี้แนะแนวทางที่ถูกต้อง หรือบางครั้งอาจจะมีการลงโทษที่มีเหตุผล
และไม่ใช้อารมณ์
- เป็นที่ปรึกษาและที่พึ่งพาให้กับเด็กได้
- เตรียมความพร้อมด้านการเงิน จัดเตรียมค่าใช้จ่ายของเด็ก หรือหาแหล่งเงินทุนในการเลี้ยงดู
เช่น การทาประกันชีวิต การฝากสหกรณ์ การทาบัญชีเงินฝาก

ข้อดีของการเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
- มีโอกาสได้ใกล้ชิด พูดคุย ทากิจกรรมร่วมกันกับลูกได้อย่างเต็มที่
- มีโอกาสสอนลูกได้ด้วยตนเองอย่างเต็มที่
- สามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องปรึกษาหรือทะเลาะกับคู่สมรส
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การเลี้ยงดูเด็ก
สาหรับ
ครอบครัวเพศเดียวกัน
ความท้าทาย
- การเป็นพ่อแม่ที่ยากขึ้น ต้องใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์หรือการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม
และอุปถัมภ์
- สิทธิตามกฎหมาย เช่น ปัญหาการดูแลบุตร
- การเลื อกปฏิ บัติ และอคติข องบุค คลภายนอกต่อพ่ อแม่แ ละเด็ กซึ่ งอาจน าไปสู่ ความรุน แรง
หรือการกลั่นแกล้ง
- เด็กอาจได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีจากคนภายนอก เช่น การถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียน

การเลี้ยงดูเด็ก
- พูดคุยและทากิจกรรมร่วมกันกับเด็กเป็นประจา เพื่อลดอคติของเด็กเกี่ยวกับเรื่อง LGBT+
- ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยของเด็กทั้งในบ้านและโรงเรียน
- สอนเด็กเกี่ยวกับความหลากหลายและปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพ
- เคารพความรู้สึกของเด็กที่เด็กอาจรู้สึกว่ามีพ่อแม่แตกต่างจากคนอื่น
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เด็กพิการ
หรือเด็กที่อยู่ในกลุ่มพิเศษ
สามารถแบ่งประเภทตามความพิการได้ ดังนี้
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วิธีสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในครอบครัว








สัมพันธภาพในครอบครัวจะเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวก เมื่อคุณมีลูกที่มีความต้องการเป็นพิเศษ เนื่องจาก
พ่อแม่จะต้องแบ่งภาระรับผิดชอบในการเลี้ยงดูร่วมกันและมีการพูดคุยกันมากขึ้น
ทั้งพ่อและแม่จะเผชิญกับความกดดันต่างๆ จึงควรร่วมกันแก้ไขปัญหาทั้งด้านการเงิน การเปลี่ยนแปลง
ด้านการทางานและบทบาทในครอบครัว พฤติกรรมของเด็ก สร้างเวลาคุณภาพ
หมั่นดูแลตัวเองและความสัมพันธ์กับคู่รัก พูดคุยกันอย่างเปิดอกและรับฟังอีกฝ่าย
การสนับสนุนจากสมาชิกครอบครัว เพื่อน หรือกลุ่มอื่นๆ จะช่วยลดความเครียดและภาระรับผิดชอบได้
หน่วยงานเพื่อขอรับการสนับสนุนการดูแลเด็กพิการ
หน่วยงานภาครัฐ
บ้านราชาวดี
บ้านนนทภูมิ
บ้านเฟื่องฟ้า
องค์กรภาคประชาสังคม
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
บ้านคามิลเลียน
บ้านสิทธิดา จ.ราชบุรี
บทความ แม่หัวใจแกร่ง “ลูกพิการ...ไม่ใช่อุปสรรค” โดยสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

การทากิจวัตรประจาวันและเด็กพิการ
- สภาพแวดล้อมในบ้านที่มีระเบียบและคาดเดาได้ช่วยให้เด็กๆ รู้สึกปลอดภัย มั่นคง
- การทาสิ่งใดให้เป็นกิจวัตร พ่อแม่ก็จะมีเวลาคิดเรื่องอื่นๆ
- กิจวัตรที่ดี คือ มีการวางแผนที่ดี ดาเนินการอย่างสม่าเสมอ

พี่น้องและเด็กพิการ
เป็นสิ่งที่ดีหากเด็กช่วยดูแลน้องที่มีความพิการ แต่ยังคงต้องอยู่ในสายตาของพ่อแม่หรือผู้ดูแลและระมัดระวัง
ว่าเด็กจะรู้สึกในทางลบ

การดูแลสุขภาพจิตของเด็กพิการ
เด็กพิการในช่วงวัย 5-11 ปี จะรู้สึกวิตกกังวลเพราะ:
-

ต้องพบแพทย์หรือไปโรงพยาบาลเป็นประจา
พลาดกิจกรรม มิตรภาพ หรือต้องขาดโรงเรียน
ต่อสู้กับสภาวะสุขภาพหรือการรักษา
กลัวเป็นภาระของครอบครัว
เจ็บป่วยหรือเสียชีวิต

การช่วยเหลือเด็กพิการจัดการกับความวิตกกังวล
- ให้ข้อมูลที่เหมาะสมกับพัฒนาการเกี่ยวกับสภาพหรือความพิการของเขา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เขาเมื่อเขาโตขึ้น
- หาเครือข่ายเพื่อนสาหรับเด็กพิการ เด็กจะได้พบปะและมีประสบการณ์คล้ายคลึงกันเด็กคนอื่น
- ใช้เวลาร่วมกัน จัดตารางเวลาครอบครัวกับลูก
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อาการซึมเศร้า
เด็กพิการหรือเด็กที่ทุพพลภาพเรื้อรังมีความเสี่ยง
ที่จะมีอาการซึมเศร้ามากกว่าเด็กทั่วไป ……
สัญญาณบ่งบอกว่าเด็กมีอาการซึมเศร้า
1) มักพูดว่าตัวเองต่างจากเด็กคนอื่นๆ หรือคิดว่าตนเองไม่ดีพอ
2) ไม่กินยาหรือปฏิเสธการดูแลรักษา
3) บ่นเจ็บปวดตามที่ต่างๆ ของร่างกาย

จะจัดการอาการซึมเศร้าของเด็กได้อย่างไร
1) สนับสนุนให้เด็กคิดก้าวข้ามความบกพร่องของตนเอง หาจุดแข็งและหนทางที่จะ
ประสบความสาเร็จ
2) ให้เด็กมีกิจกรรมร่วมกับเด็กพิการหรือมีเพื่อนใหม่
3) แนะนาเด็กให้เปิดใจคุยกับเพื่อนเกี่ยวกับความพิการของตนเอง
4) ส่งเสริมเด็กให้มีทักษะรับมือกับปัญหา
5) เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกทาในสิ่งที่เขาชอบ ยกเว้นเด็กที่อยู่ในภาวะซึมเศร้ามักมีปัญหา
การตัดสินใจ จึงอาจยากที่จะเลือกทาสิ่งใด
6) ช่วยเด็กวางแผนรับมือกับปัญหาความเครียด
7) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความพิการที่อาจเปลี่ยนแปลงเมื่อเด็กโตขึ้น
8) ใช้เวลาในครอบครัวอย่างมีความสุขร่วมกัน
9) ดาเนินตามกฎครอบครัว
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การเข้าถึงสิทธิและกฎหมาย
การทางานและการได้รับตาแหน่ง
- สิทธิของลูกจ้างสาหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นคนพิการ ออทิสติค หรือผู้ที่มีความต้องการ
เฉพาะอื่น ๆ มีสิทธิในการทางาน และจะต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติในที่ทางาน
- คนพิการสามารถเลือกได้ว่าจะแจ้งนายจ้างเกี่ยวกับความพิการและความต้องการพิเศษหรือไม่
- มีสิทธิได้รับในสิ่งที่ร้องขอจากนายจ้าง เช่น เทคโนโลยีที่ช่วยในการทางาน การจัดตารางงานที่ยืดหยุ่น
ลิงค์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการคนพิการและพัฒนาศักยภาพ

เมื่อเด็กพิการจะต้องเข้าโรงเรียน
การเลือกโรงเรียนสาหรับเด็กพิการ
รายชื่อโรงเรียนเฉพาะความพิการ
รายชื่อโรงเรียนภายใต้มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย

ส่งเสริมกิจกรรมการเล่นสาหรับเด็กพิการ



การเล่นช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาสาหรับเด็กทุกคน และการเล่นกับผู้อื่นจะช่วยให้
เด็กพิการรู้สึกดีกับตัวเองและสนุกสนานได้
พ่อแม่หรือผู้ดูแลสามารถฝึกเด็กพิการให้มีทักษะการเล่นเพื่อจะได้สามารถเล่นหรือสื่อสารคนอื่นๆ ได้โดย...
- เล่นเกมส์กระดานหรือเกมส์ที่มีการโต้ตอบกัน
- อ่านหนังสือกับเด็ก ยกตัวอย่างสถานการณ์การเล่นหรือการแสดงพฤติกรรมในสถานการณ์สังคม
ต่าง ๆ หรือใช้วิธีการวาดรูป
- การเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นผู้ฟัง ช่วยเหลือแบ่งปัน ประนีประนอมและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

การทางานของเด็กพิการ





พ่อแม่สามารถเตรียมพร้อมให้เด็กเข้าสู่ระบบงาน โดยให้เด็กค้นหาจุดแข็งและความสนใจของตนเองให้เจอ
แล้วจึงช่วยกันวางเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว
4 หนทางในการช่วยค้นหาเป้าหมายการทางานของเด็กพิการ
1) สนับสนุนการกาหนดเป้าหมายเชิงบวก เช่น ให้คิดว่า “ฉันอยากทางานในสวน” มากกว่าที่จะคิดว่า
“ฉันไม่อยากทางานในที่ที่อุดอู้”
2) ให้เด็กกาหนดเป้าหมายระยะสั้นที่เป็นไปได้
3) ใช้รูปภาพในการสนับสนุนเป้าหมาย เช่น รูปที่มีเด็กกาลังหว่านเมล็ดในสวน
4) ลองให้เด็กทางานอาสาสมัครหรืองานไม่เต็มเวลาหากเด็กยังไม่รู้ว่าเขาอยากเป็นอะไร
หาเครือข่ายสนับสนุนการพัฒนาทักษะและการทางานของเด็กพิการ
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บริการและการสนับสนุนสาหรับเด็กพิการ
การจดทะเบียนความพิการ : การเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กพิการ
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หน่วยงานที่ให้บริการและสนับสนุนการทางานของคนพิการ ได้แก่
สายด่วนคนพิการ 1479
ศูนย์บริการคนพิการ
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
สถาบันราชานุกูล
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เด็กออทิสติก
เด็ก ที่มี ปัญหาในการโต้ต อบและสื่อ สารกับ ผู้อื่ น เช่น ไม่ สบตา สับ สน หรือไม่เ ข้าใจภาษา
สนใจที่แคบ มีพฤติกรรมซ้าๆ

การวินิจฉัยออทิสติก




ออทิสติกสามารถวินิจฉัยได้ภายใน 2 ปี
มีการทดสอบและวินิจฉัยโดย: สังเกตวิธีที่เด็กเล่นและโต้ตอบกับผู้อื่น
การได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนโดยเร็วที่สุดเป็นสิ่งสาคัญ

เด็กออทิสติก
ควรต้องพัฒนาอะไรบ้าง



การส่งเสริมให้เด็กมีความร่วมมือในการทาสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้
เด็กประสบความสาเร็จในชีวิตที่โรงเรียนและชีวิตในอนาคต
ความร่วมมือของเด็กมาจากการพัฒนาทักษะสาคัญต่าง ๆ ได้แก่ การแบ่งปัน
การผลัดกันทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การทาตามคาแนะนาของผู้อื่น

การเสริมสร้างความมั่นใจแก่
เด็กและวัยรุ่นออทิสติก




ให้ความสาคัญกับจุดแข็ง ความสนใจและความสามารถพิเศษของเด็ก
ค้นหาจุดแข็งของเด็กโดยพิจารณาว่าเด็กชอบที่จะทาหรือทาสิ่งใดได้ดี ความสนใจพิเศษ
ก็เป็นจุดแข็งได้เช่นกัน
วิธีการพัฒนาจุดแข็งและเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่เด็กอาจใช้กิจกรรมต่าง ๆ การ
จาลองสถานการณ์ในสังคม หรือการแสดงละคร
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พฤติกรรมท้าทายของเด็กออทิสติกเป็นเรื่องปกติ
เด็กมีพฤติกรรมท้าทายเพราะ

1) มีปัญหาในการเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว
2) ไม่สามารถสื่อสารความต้องการของตัวเองออกมาได้
3) มีความวิตกกังวลหรือความเครียด
4) รู้สึกว่าทุกอย่างรอบตัวประเดประดังมาที่เขา

หากเข้าใจพฤติกรรมของเด็กออทิสติก ก็จะรู้ว่าควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและช่วยเด็กจัดการพฤติกรรม
ตนเองอย่างไร เมื่อเด็กออทิสติกสามารถจัดการพฤติกรรมของตนเองได้ เขาก็จะสามารถเรียนรู้และเข้ากันได้
กับผู้อื่นมากขึ้น

สัญญาณว่าเด็กออทิสติกถูกรังแก
สัญญาณทางกายภาพ
 มีรอยฟกช้า บาดแผล และรอยขีดข่วนโดยไม่ทราบสาเหตุ
 กลับบ้านพร้อมกับสิ่งของหรือเสื้อผ้าที่เสียหายหรือสูญหายไป
 กลับมาถึงบ้านด้วยอาการหิวโหย

สัญญาณพฤติกรรม
 ไม่อยากไปโรงเรียน
 เริ่มทาไม่ดีที่โรงเรียน

สัญญาณทางอารมณ์








ฝันร้าย
ร้องไห้อย่างหนัก
โกรธหรือก้าวร้าวมากกว่าปกติ
อารมณ์แปรปรวน
ไม่อยากพูดคุยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา
วิตกกังวล
พูดตะกุกตะกัก

สัญญาณอื่น ๆ
 บอกว่าไม่สบายหรือปวดท้อง
 มีการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการกินหรือนอน
 เริ่มรังแกคนอื่น
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จะมีวิธีการพูดคุยกับเด็กออทิสติกอย่างไร เมื่อคิดว่าเด็กถูกรังแก
รับฟังและพูดคุยด้วยความสงบนิ่งและแสดงให้เห็นถึงความห่วงใย
สอบถามเด็กว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นหรือมีใครที่ทาให้เขารู้สึกเศร้า
หากเด็กไม่กล้าตอบ อาจให้วาดรูปหรืออธิบายจากรูปภาพ





จะทาอย่างไรถ้าเด็กออทิสติกกลั่นแกล้งผู้อื่น
สอบถามความเข้าใจของเด็กเกี่ยวกับการรังแก
ระบุสาเหตุของปัญหาและพยายามหาสาเหตุว่าทาไมเด็กจึงรังแกผู้อื่น
พูดคุยกับครูและหาทางแก้ปัญหาร่วมกัน ติดตามพฤติกรรมเด็กกับทางโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็ก ซึ่งจะทาให้เด็กเข้าใจกฎระเบียบของสังคมและรู้ว่า
พฤติกรรมใดจะส่งผลกระทบต่อคนอื่นบ้าง
ให้รางวัลเด็กเมื่อเขาแสดงพฤติกรรมทางสังคมในทางบวก







ทักษะการสือ่ สารสาคัญต่อพัฒนาการของเด็กออทิสติก
ทักษะการสื่อสารช่วยเด็กในการแสดงออกถึงความต้องการ และนาไปสู่การพัฒนาพฤติกรรม
การเรียนรู้และการเข้าสังคม
เด็กออทิสติกมีระดับทักษะและความสามารถการสื่อสารที่แตกต่างกัน
บางคนมีอุปสรรคพัฒนาการด้านภาษา สื่อสารไม่เข้าใจหรือไม่สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้
เด็กออทิสติกต้องได้รับความช่วยเหลือในการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการสื่อสารกับผู้อื่น






การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวที่มีเด็กออทิสติก
ความสัมพันธ์ของคุณกับคู่ของคุณ
o คูร่ ักในครอบครัวที่มีเด็กที่มีความต้องการพิเศษบางครั้งอาจเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่
เช่น ค่ารักษาพยาบาลและค่ารักษาเพิ่มเติมอาจทาให้เกิดความตึงเครียดทางการเงิน และการเปลี่ยนแปลง
บทบาทและความรับผิดชอบที่ควรแบ่งกันรับผิดชอบอย่างยุติธรรม
o กุญแจสาคัญประการหนึ่งในการจัดการกับความท้าทายเหล่านี้คือการหาเวลาให้กันและกัน
ช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกัน
 ความสัมพันธ์ของคุณกับครอบครัวขยาย
o ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับครอบครัวทาให้เด็กๆ รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ปู่ย่าตา
ยาย ป้ า น้ า อา ญาติ พี่ น้ อ งและเพื่ อ นในครอบครั ว ที่ ไ ว้ ใ จได้ ส ามารถเป็ น ผู้ ดู แ ลและเป็ น
แบบอย่างที่สาคัญในชีวิตของลูกคุณได้ และพวกเขาก็สามารถให้การสนับสนุนคุณได้มาก
เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว
 การจัดการความเครียดในครอบครัวที่มีเด็กออทิสติก 1) คิดเชิงบวกและพูดคุยกับตัวเองให้มาก
2) หาเวลาผ่อนคลายและฝึกการหายใจ 3) จัดระเบียบชีวิตหรือกิจวัตรครอบครัว วางแผนสิ่งที่จะทาและทา
เพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 4) จัดเวลาสาหรับทากิจกรรมของครอบครัว 5) ทากิจกรรมที่เป็น
ธรรมเนียมของครอบครัวเพื่อให้เกิดความรู้สึก
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พัฒนาการ
ของเด็กออทอสติก

ปัญหาของเด็กออทิสติก ข้อสังเกตและอาการบ่งชี้ การกระตุ้นพัฒนาการของเด็กออทิสติก

ที่มา: Youtube ช่อง Rama Channel.
https://www.youtube.com/watch?v=DaQEXTGVEEY
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พัฒนาการทางภาษา
เด็กออทิสติกอาจมีปัญหาในการเรียนรู้ภาษาเพราะเด็กกลุ่มนี้
ไม่ ส นใจผู้ ใ ดเลยในช่ ว ง 12 เดื อ นแรก แต่ จ ะสนใจสิ่ ง ของ
รอบตัวมากกว่า

เราจะสนับสนุนการพัฒนาด้านภาษา
สาหรับเด็กออทิสติกอย่างไร
• สร้างสถานการณ์ให้เด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อสารออกมา
• ใช้วิธีการเล่น
• เป็ น ต้ น แบบการสื่ อ สารให้ กั บ เด็ ก ทั้ ง การพู ด การแสดงออก
ทางสีหน้าและท่าทาง
• ฝึกภาษาไปพร้อมกับพัฒนาทักษะอื่นๆ
• ให้ ร างวั ล เมื่ อ เด็ ก สามารถรั บ ฟั ง เข้ า ใจและอธิ บ ายได้ รางวั ล
ในที่ นี้ อ าจเป็ น การยิ้ ม แย้ ม หรื อ การให้ ค วามสนใจต่ อ สิ่ ง ที่ เ ด็ ก
อธิบาย

พัฒนาการทางเพศ
เด็ ก ออทิ ส ติ ก มี พั ฒ นาการทางเพศเหมื อ นเด็ ก คนอื่ น ทั่ ว ไป
แต่ต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษในการพัฒนาทักษะทาง
สังคมและความเข้าใจเกี่ยวกับทางเพศ
เด็กอาจมีความสนใจหรือความรู้สึกทางเพศมากหรือน้อยก็ได้
และอาจมีการสร้างความสัมพันธ์แบบคู่รักซึ่งอาจจะมีหรือไม่มี
ความสัมพันธ์ทางเพศ
เด็กออทิสติกอาจเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ เพราะ
พวกเขามักไม่รับรู้เมื่อมีบางสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นคุณอาจต้อง
สอนลูกของคุณอย่างชัดเจนถึงความแตกต่างระหว่างการสัมผัส
ที่ดีและการสัมผัสที่ไม่ดีอสิ่งที่เด็กอธิบาย
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สุขภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดี
ปัญหาการนอนหลับของเด็กออทิสติก
o ความวิตกกังวล
o ปัสสาวะรดที่นอน
o สาเหตุทางชีววิทยา เช่น ฮอร์โมนในสมองที่
ควบคุมการนอนหลับได้รับการปลดปล่อย
ออกมาแตกต่างจากที่ปล่อยออกมาในเด็กที่
กาลังพัฒนาโดยทั่วไป
o ความเจ็บป่วยและภาวะสุขภาพ

o
o
o
o
o

ฝันร้าย
นอนไม่หลับ
กรน
ปัญหาการสื่อสารทางสังคม
วิธีการแก้ปัญหา ควรใช้วิธีการปรับเปลี่ยนเชิง
พฤติกรรม เช่น การเปลี่ยนเวลาหรือกิจกรรม
ในช่วงเข้านอน ก่อนที่จะใช้ยาในการรักษา

การฝึกเด็กออทิสติกในการใช้ห้องน้า
o ค่อยๆ ฝึกทีละขั้นตอนและเป็นลาดับ
o จะใช้วิธีการอย่างไรในการฝึกใช้ส้วมสาหรับเด็กออทิสติก
 ให้กาลังใจและรางวัล
 สอนขัน้ ตอนการใช้ส้วมด้วยรูปภาพ
 ฝึกผ่านการสร้างสถานการณ์ทางสังคม เช่น การใช้สว้ มนอกบ้าน การใช้ส้วมที่โรงเรียน เป็นต้น
ลิงค์ออทิสติก 10 คาถาม (ความเข้าใจเกี่ยวกับออทิสติก อาการ สาเหตุ วิธีการจัดการเมื่อลูกเป็นออทิสติก การ
ป้องกันไม่ให้เป็นออทิสติก การทาความเข้าใจกับสมาชิกในครอบครัว)

คลิปเรียนรู้และดูแลเด็กออทิสติกอย่างถูกวิธี (สาเหตุการเป็นออทิสติก การรับมือเมื่อลูกเป็นออทิสติก แนว
ทางการดูแลและการรักษาเด็กออทิสติก)
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1. วิธีการเลีย
้ งลูกเชิงบวกต้องทาอย่างไร
 สร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่และปลอดภัยต่อการเล่นและเรียนรู้
 สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เชิงบวก พ่อแม่หรือผู้ดูและตอบสนองและช่วยลูกแก้ไขปัญหาด้วย
ตัวเอง
 ใช้ระเบียบวินัยแบบกล้าแสดงออก เช่น ออกกฎร่วมกันกับลูก อธิบายเหตุผลแทนการลงโทษ
 คาดหวังแบบสมจริง ให้ความสาคัญที่พัฒนาการ ความพยายาม
 พ่อแม่อย่าลืมดูแลตัวเอง ให้เวลาแก่ตัวเอง มีคนอื่นช่วยแบ่งเบาภาระ

2. วิธีลดความเครียดสาหรับครอบครัวเลีย
้ งเดีย
่ ว









แสดงความรัก ชมเชย สนับสนุน และจัดเวลาในแต่ละวันให้กับลูก
สร้างกิจกรรมที่ทาเป็นประจาทุกวันกับลูก
ส่งลูกเข้าศูนย์ดูแลที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรอง
สร้างข้อจากัดบ้าง อธิบายกฎของบ้านและความคาดหวังต่อลูก
อย่าตามใจลูกมากเกินไปเพื่อชดเชยจากการเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
ดูแลตัวเอง ออกกาลังกาย กินอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ ให้เวลาพักกับตัวเองจาก
การเลี้ยงลูกบ้าง
ขอให้คนอื่นช่วยในบางเวลา อาจเข้ากลุ่มสนับสนุนกับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวด้วยกัน หรือขอความ
ช่วยเหลือจากคนที่คุณรัก เพื่อน หรือเพื่อนบ้านบ้าง
มองโลกในแง่ดี เมื่อไรที่คุณเหน็ดเหนื่อยหรือตกอยู่ในช่วงเวลาที่ลาบาก ขอให้พูดคุยกับลูกอย่าง
ตรงไปตรงมา แต่จะต้องบอกพวกเขาว่า ทุกอย่างจะดีขึ้น

3. เหตุผลว่าทาไมคุณควรหยุดให้ลูกเป็นในสิ่งที่คุณต้องการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ประสบการณ์เป็นครูที่ดีที่สุด ควรให้เด็กเรียนรู้และมีเส้นทางชีวิตเป็นของตัวเอง
เมื่อเด็กสามารถเรียนรู้และเข้าใจตนเองก็จะทาให้เด็กมีความมั่นใจในตนเอง
เด็กจะมีโอกาสได้ทาในสิ่งที่สนใจและมีความสุขในสิ่งที่เขาเป็น
เด็กได้เรียนรู้ข้อผิดพลาด ส่วนคุณทาหน้าที่ชี้แนะอยู่เคียงข้างเด็กเสมอ
เด็กจะมีบทเรียนของชีวิตและเป็นโอกาสที่คุณจะสามารถสอนลูกได้อย่างแท้จริง
คุณและลูกจะมีความผูกพันกันแต่ไม่ก้าวก่ายกัน
เด็กจะมีโอกาสทาตามความฝัน เรียนรู้ที่จะจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ
ไม่เพียงแต่เด็กจะรักในความเป็นตัวเองแล้ว เขาก็จะรักคุณเช่นกัน
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4. แนวทางของต่างประเทศในการเลี้ยงดูเด็ก
การเลีย
้ งลูกแบบประเทศสวีเดน
1) ให้ลูกนอนหลับในรถเข็นนอกบ้าน เพราะเชื่อว่า เด็กจะสามารถหลับได้ลึกและนานในสภาพอากาศหนาวเย็น
2) ให้ลูกวัยเตาะแตะเล่นนอกบ้านทุกวัน เพราะสาคัญต่อพัฒนาการของเด็ก
3) ไม่ลงโทษลูกด้วยการใช้ความรุนแรง
4) วันศุกร์เป็นวันพิเศษของครอบครัว พ่อแม่ลูกอยู่กันพร้อมหน้าและสังสรรค์กัน
5) ส่งลูกเข้าสถานดูแลเด็ก เมื่อพ่อแม่ต้องกลับไปทางาน เพื่อฝึกให้ลูกรู้จักการใช้ชวี ิตในสังคม
6) เลี้ยงลูกแบบให้พึ่งตนเองก่อนเมื่อเจอปัญหา เพื่อให้อิสระทางความคิดและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
7) ให้ความสาคัญกับความเท่าเทียมทางเพศ ในสังคมสวีเดน ไม่มีการแยกห้องน้าชายหญิง ไม่มีการเรียกคา
นาหน้าชื่อเด็กหญิงเด็กชาย พ่อแม่ทาหน้าที่แทนกันได้ ไม่แบ่งแยกเพศในการทากิจกรรมใดๆก็ตาม
ลิงค์บทความ Parental leave เปิดโอกาสให้ผชู้ ายเป็นพ่อบ้าน ลดความเหลื่อมล้าระหว่างเพศแบบนอร์
ดิก (ความเท่าเทียมทางเพศเริ่มต้นจากครอบครัว พ่อแม่มีหน้าที่การทางานที่มั่นคงไปพร้อมกับการเลีย้ งดู
ลูก และกาจัดมายาคติที่ว่าบทบาทการเลีย้ งดูลูกและทางานบ้านเป็นหน้าที่ของผู้หญิง และสิทธิของเด็กที่จะ
ได้ใช้ช่วงเวลาในวัยเด็กอยู่กับทั้งพ่อและแม่)
จุดเด่นการเลี้ยงลูกของประเทศญี่ปุ่น
1) เลี้ยงลูกให้ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ
2) สร้างจิตสานึกให้เด็กเห็นความสาคัญประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชนส่วนตน
3) การตรงต่อเวลา
4) ไม่มีการปกป้องเมื่อลูกทาผิด
5) ให้กาลังใจลูก
ทาไมเด็กชาวดัตช์จึงเป็นเด็กที่มีความสุขที่สุดในโลก
1) ชาวดัตช์ให้ความสาคัญกับความสุข
2) ให้เด็กได้นอนเต็มอิ่ม
3) พ่อแม่ใช้เวลาร่วมกับลูก สร้างสมดุลในชีวิตการทางานและครอบครัว คุณพ่อชาวดัตช์พยายามจัดตาราง
งานให้เหลือ 4 วัน
4) เด็กไม่ถูกกดดันด้านการเรียน ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน
5) เด็กสามารถแสดงความคิดเห็นได้ พ่อแม่ชาวดัตช์ให้ความสาคัญในการรับฟังสิ่งที่เด็กพูด
6) สมาชิกทุกคนในครอบครัวจะต้องรับประทานอาหารเช้าร่วมกันทุกวัน
7) เด็กต้องปั่นจักรยาน ไม่ว่าจะอากาศเป็นเช่นไร จึงเป็นการสอนบทเรียนชีวิตในเวลาเดียวกัน

5. ป้องกันตนเองและลูกให้ห่างไกลจาก COVID – 19 ได้อย่างไร
ลิงค์เคล็ดลับการเลี้ยงดูเด็กในภาวะการระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส COVID -19 โดยองค์การยูนิเซฟ
(เคล็ดลับดังกล่าว ประกอบด้วย ใช้เวลาด้วยกัน พูดในเชิงบวก สร้างกิจกรรม หลีกเลียงพฤติกรรมไม่
เหมาะสม สงบอารมณ์และจัดการความเครียด และพูดคุยเกี่ยวกับ COVID – 19)

138

139

