
บทที่  5 
สุขภาพเด็กวัยทารก 

 

 วัยทารกเปนชวงวัยที่มีความสําคัญสําหรับพื้นฐานของชีวิตมนุษย  เพราะเปนวัยทีม่กีาร

เจริญเติบโตและพัฒนาการรวดเร็วมาก  การเปลี่ยนแปลงทางรางกายที่พัฒนาขึ้นตลอดวัยทารก  

อาจเกิดความผิดปกติข้ึนไดอยูตลอดเวลา  อวัยวะที่มีความสําคัญและมีการเจริญมากที่สุดสําหรับ

วัยทารกคือสมอง  ถาสมองไดรับความกระทบกระเทือนจากการเจริญเติบโตในวัยทารก  จะสงผล

ใหทารกมีปญหาทางดานรางกายและสติปญญา  ซึ่งจะแกไขใหกลับสูสภาพเดิมไดยาก  หรือ          

ไมสามารถทําไดเลยในเวลาตอมา  ถึงแมวัยทารก  จะไดรับภูมิคุมกันบางอยางมาจากแม          

แตระดับความตานทานจะลดลงเมื่อเด็กอายุประมาณ  6  เดือน  ทารกจึงเปนวัยที่มีอัตราเสี่ยงจาก

การตายสูงกวาวัยอ่ืน  เนื่องจากรางกายยังไมสามารถสรางภูมิคุมกันโรคเองไดดี  ทารกอาจไดรับ  

อันตรายจากโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ  เชน  โรคหวัด  และโรคปอดบวม  เปนตน  นอกจากนี้วัยทารก

ยังเปนชวงวัยสําคัญของการพัฒนารากฐานของบุคลิกภาพ  การไดรับความรัก  ความอบอุนจากบดิา

มารดา  ดวยความสัมพันธอันลึกซึ้งแนบแนนเปนอยางดี  ยอมชวยสรางความไววางใจ  ความเปน

มิตรและมองโลกในแงดีตอไปในอนาคต  สุขภาพของเด็กวัยทารกจึงมีความสําคัญและจําเปนตอง

ดูแลอยางใกลชิด   
 

ความสําคัญของเด็กวัยทารก 
 วัยทารก  หมายถึง  ชวงเวลาของชีวิตตั้งแตทารกคลอดจากครรภมารดาไปจนกระทัง่ถงึ

อายุ  1  ขวบ  วัยทารกเปนวัยเริ่มตนที่มีความสําคัญสําหรับชีวิตมนุษยเปนอยางมาก  เนื่องจาก

เปนวัยที่เปนรากฐานของการพัฒนาชีวิตทั้งชีวิต  ทารกจึงมีความสําคัญดังนี้  (เพ็ญศรี  พิชัยสนิธ, 

2540 ข, หนา 283 – 284) 

 1.  ทารกจําเปนตองการรักษาชีวิตใหอยูรอดหลังออกจากครรภ  ขณะที่ทารกมีชีวิตอยู 

ในครรภมารดา ทารกมีชีวิตอยูไดจากการหายใจ  กินอาหาร  และการขับถาย  โดยผานทางสายรก

จากแม  แตเมื่อทารกคลอด  ทารกจะตองปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมภายนอก  นับวาเปนชวง

วิกฤติของทารก  โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะ  24  ชั่วโมงแรกหลังคลอด  ถาทารกมีสุขภาพสมบูรณ  

แข็งแรงจะปรับตัวและจะสามารถมีชีวิตอยูไดในสภาวะแวดลอมใหมได  แตในทางตรงกันขาม     

ถาการปรับตัวไมสามารถทําไดสมบูรณครบถวน  ทารกจะมีปญหาหรืออาจเสียชีวิตได 
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 2.  การเจริญเติบโตทางดานรางกายและสมอง  วัยทารกเปนวัยที่มีการเจริญเติบโตและ

พัฒนาทุกดานรวดเร็วมากกวาวัยอื่น  จึงทําใหมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  และอาจมีความ

ผิดปกติเกิดข้ึนไดงาย  โดยเฉพาะการเจริญเติบโตของสมอง  สมองจะเจริญเร็วมากที่สุดในวัยนี้  

เมื่อส้ินขวบปที่หนึ่งขนาดสมองจะมีขนาดประมาณ  2  ใน  3  ของสมองผูใหญ  ดังนั้นหากมี

สาเหตุใดมาทําใหการเจริญของสมองชะงักงันลงในวัยนี้  จะทําใหสงผลกระทบกระเทือนอยางมาก

ตอความสามารถและระดับสติปญญาของเด็กวัยตอมา 

 3.  การดูแลสุขภาพรางกายใหสมบูรณและแข็งแรง  วัยทารกเปนวัยออนแอ  มีการ

เจ็บปวยและตายมากกวาวัยอ่ืน  ทั้งนี้เนื่องจากรางกายของทารกมีความสามารถสรางภูมิคุมกัน

โรคไดนอย  กลุมโรคติดเชื้อที่ทําใหทารกปวยและตายมาก  คือโรคอุจจาระรวง  และโรคระบบ

ทางเดินหายใจ  การดูแลสุขภาพทารกจึงตองระมัดระวังเรื่องของความสะอาด  และการดูแลให

หางไกลจากแหลงเชื้อโรคจากที่แออัด  และหางไกลจากควันบุหร่ี   

 4.  พื้นฐานทางบุคลิกภาพเริ่มสรางตั้งแตวัยทารก  เปนรากฐานสําคัญของการพัฒนา

บุคลิกภาพในวัยตอมา  หากไดรับการเลี้ยงดูถูกตองและเหมาะสม  ทารกจะเติบโตเปนเด็กที่มี

พัฒนาการทางบุคลิกภาพไดดี  ในทางตรงกันขาม  ถาทารกไมไดรับการตอบสนองที่เหมาะสม    

การพัฒนาบุคลิกภาพก็จะไมสมบูรณ  เชน  การไมไดรับอาหารอยางเพียงพอกับความตองการของ

รางกาย  รางกายและสมองจะไมเจริญเทาที่ควร  สงผลใหรางกายเจริญเติบโตไมเต็มที่  สมองขาด

ความสมบูรณและชะงักงันได  ทารกที่ขาดความรัก  ความอบอุนและการดูแลเอาใจใสอยาง

เหมาะสม  ทําใหมีปญหาทางอารมณ  มองโลกในแงราย  ขาดความรัก  ความหวงใย  และความ

ไววางใจผูอ่ืน  มีชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุขไดยาก 

 สรุปไดวา  วัยทารกเปนวัยที่มีความสําคัญอยางยิ่งเพราะเปนวัยตนของชีวิตที่พัฒนา

พื้นฐานทางดานสุขภาพ  สมองและบุคลิกภาพ  ทารกจึงจําเปนตองไดรับการเลี้ยงดูใหมีความ

สมบูรณดานสุขภาพ  ดวยการดูแลเอาใจใสอยางใกลชิดเปนพิเศษ  ใหปราศจากโรคติดเชื้อใด ๆ  

ใหไดรับอาหารทางกาย อาหารใจ เพื่อเปนอาหารที่บํารุงสมองของทารกใหเจริญเติบโตสมวัย  สงผล

ใหสมองของทารกไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่  ไมใหเกิดภาวะชะงักงันหรือลาชาขึ้นได  จากการ

ดูแลเอาใจใสอยางใกลชิดดวยความรัก  ความอบอุนที่บิดามารดาและผูใกลชิดมีความรูและเขาใจ

ถึงหลักการดูแลทารก  ยอมสงผลดีตอพัฒนาการทางดานบุคลิกภาพ  ชวยใหเล้ียงงาย  อารมณดี  

รักตนเอง  ไววางใจบุคคลใกลชิด  ทําใหทารกสามารถปรับตัวและมีชีวิตอยูในสังคมไดอยาง              

มีความสุข 
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พัฒนาการของเด็กวัยทารก 
 เด็กวัยทารกมีพัฒนาการที่สําคัญดังตอไปนี้ 
 1.  พัฒนาการทางรางกาย 
  พัฒนาการของทารกจะพัฒนาจากศีรษะสูเทา  จากแกนกลางลําตัวสูมือและเทา

สมองทารกไดพัฒนามากแลวตั้งแตอยูในครรภ  เมื่อเทียบกับขนาดของสมองเมื่อโตเต็มที่จึงมี

น้ําหนักมากกวาอวัยวะสวนอื่นของทารก  เมื่อเทียบกับน้ําหนักอวัยวะนั้น  เมื่อโตเต็มที่  ดังที่รัชนี  

ลาชโรจน  (2540, หนา 156 – 166)  ไดใหขอมูลพัฒนาการทางรางกายไวดังนี้คือ 

  1.1  สวนสูงของทารก  เมื่อแรกเกิดความสูงของทารกเปนรอยละ  30  ของสวนสูง  

เมื่อโตเต็มที่  รอยละ  50  เมื่ออายุ  2 
2
1  ขวบ 

  1.2  น้ําหนักของทารก  ในชวง  5  เดือนแรก  น้าํหนกัตวัของทารกจะเพิม่ข้ึนประมาณ

วันละ  20  กรัม  และชวงอายุ  5  เดือน – 1 ป  น้ําหนักเพิ่มประมาณวันละ  15  กรัม  ทารกปกติ

จะมีน้ําหนักเปน  2  เทาของแรกเกิดเมื่ออายุประมาณ  5  เดือน  และเมื่ออายุ  1  ป  เปน  3  เทา

ของน้ําหนักเมื่อแรกคลอด  คือเปนประมาณ  9  กิโลกรัม  (เพ็ญศรี  พิชัยสนิท, 2540 ข, หนา 308 

– 309) 

  1.3  น้ําหนักสมองและความยาวรอบศีรษะ  น้ําหนักสมองของเด็กแรกเกิดคิดเปน

รอยละ  25  ของน้ําหนักสมองวัยผูใหญ  ระยะ  6  เดือนคิดเปนรอยละ  50  อายุ 1 ขวบคิดเปน

รอยละ  60  อายุ  2 
2
1  ขวบคิดเปนรอยละ  75  และเมื่ออายุประมาณ  4  ขวบ  น้ําหนักสมองเพิ่ม

เปนรอยละ  90  จะเห็นไดวา  สมองเปนอวัยวะที่มีพัฒนาการรวดเร็วมากโดยเฉพาะวัยทารก  การให

อาหารที่มีคุณคา  มีประโยชน  การดูแลที่ถูกตอง  และเหมาะสมมีความจําเปนและสําคัญสําหรับ

พัฒนาการของสมอง 

  1.4  พัฒนาการของโครงกระดูกและฟน  โครงกระดูก  มีการเพิ่มทั้งจํานวน    

ความยาว  ความกวาง  และความแข็งตัว  สวนที่มีกระดูกเพิ่มมากคือ  มือและขอมือ  เทาและ       

ขอเทา  ในชวงนี้กระดูกบางสวนจะเริ่มแข็งขึ้น  เชน  กระดูกมือและขอมือ  โดยเฉพาะกะโหลกศีรษะ  

ซึ่งเมื่อคลอดจะยังไมปดสนิทอยู  4  แหง  คือ  สวนหนาของศีรษะ  ดานขางบริเวณกกหู  2  แหง  

และดานหลังอยูบริเวณทายทอยอีก  1  แหง  กะโหลกศีรษะสวนหนา  และดานขางจะปดสนิทเมื่อ

ทารกเขาสูสัปดาหที่  6 – 8  แตบริเวณกระหมอมจะปดสนิทประมาณอายุได  1 - 1
2
1  ขวบ ผูเลี้ยงดู

จึงตองระมัดระวัง  ดูแลทารกอยางทะนุถนอม 
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   วัยทารก  ฟนน้ํานมและฟนแทไดพัฒนาขึ้นแลว  แตฟนน้ํานมจะขึ้นเปนซี่แรก 

เมื่ออายุประมาณ  6  เดือน  และจะขึ้นครบ  20  ซี่  เมื่ออายุ  24 – 30  เดือน  สวนฟนแทจะเริ่มข้ึน

เมื่ออายุประมาณ  6  ขวบ  และข้ึนครบ  32  ซี่  เมื่ออายุประมาณ  17 – 25  ป 

  1.5  พัฒนาการของระบบประสาท  เปนสวนที่ควบคุมการทํางานของระบบอื่น ๆ 

ในรางกาย  ทารกแรกเกิดมีสมองสวนกลางที่พัฒนามากกวาสวนอื่น  ทารกจึงมีการนอน  การตื่นและ

การขับถายได  สวนสมองสวนผิวซึ่งควบคุมการรับรู  การเคลื่อนไหว  การคิด  และภาษามีการ

พัฒนานอย  ทารกตองใชเวลาในปแรก ๆ ของชีวิตสําหรับพัฒนาเซลลสมองสวนนี้  รวมทั้งการเพิ่ม

จํานวนขนาดและการทําหนาที่ของเซลล  ใน  6  เดือนแรกของชีวิตพัฒนาไดรอยละ  50  และเมื่อ

อายุ  2  ขวบสมองพัฒนารอยละ  75  การรับรูและการเคลื่อนไหวในระยะนี้จึงพัฒนาไดรวดเร็ว

มาก 

   ระบบประสาทอีกสวนหนึ่งที่พัฒนาในระยะทารกคือ  การพัฒนาเยื่อหุมใย

ประสาท  (myalin sheath)  เสนประสาทในระยะตนของวัยทารกมีเยื่อหุมใยประสาทคอนขางนอย  

ทําใหทารก  ไมสามารถสั่งการควบคุมกลามเนื้อ  ในบริเวณอวัยวะสวนลางของรางกายได  แตเรา

ก็สามารถสังเกตเห็นวา  ทารกมีพัฒนาการดานการเคลื่อนไหวเกิดขึ้น  เปนขั้นตอนและคอนขาง

รวดเร็ว  หมายถึงวามีการพัฒนาของเยื่อหุมใยประสาท  เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  และเกือบเต็มที่เมื่อ

ทารกเขาสูขวบปที่  2  ของชีวิต  ผูเล้ียงดูจึงไมควรบังคับใหทารกทําส่ิงตาง ๆ เมื่อยังไมถึงวัยที่

ทารกจะทําได  ควรดูแลใหทารกปลอดภัยและพัฒนาความสามารถตามวัยอยางเต็มที่ 

  1.6  พัฒนาการดานการเคลื่อนไหว  จะเกิดขึ้นเมื่ออวัยวะที่เกี่ยวของกับการ

เคลื่อนไหวแตละสวน  ทําหนาที่ไดดีข้ึน  เชน  กระดูกสวนหลังและขาแข็งแรงขึ้น  กลามเนื้อยืดและ

หดตัว  ระบบประสาทสั่งการได  ตารับภาพไดชัด  การทํางานของอวัยวะตาง ๆ จะตองทํางาน

ประสานกันไดดี  สามารถเอื้อมหยิบของที่มองอยูได พัฒนาการดานการเคลื่อนไหวของทารก

เปนไปตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

   1.6.1  อายุ  1  เดือน  ทารกสามารถมองตามแสงยกศีรษะไดถึงชวงไหล       

เมื่อจับนอนคว่ําทารกจะยกศีรษะขึ้นได  โดยใชแขนค้ํายันแตยังไมมั่นคงนัก  ขณะที่อยูในทานอน

คว่ํา  จึงพยายามเหยียดขาและแขน   เพื่อพยุงตัวขึ้น  เมื่อจับนอนหงายแขนและขาจะงอ            

มือจะกําแนน 

   1.6.2  อายุ  2  เดือน  ยิ้มมองตามมากขึ้น  สามารถบังคับใหศีรษะตั้งตรงได  

ขณะนอนคว่ําใชแขนรับน้ําหนักตัว  และยกศีรษะจากพื้นไดมากขึ้น  มือเร่ิมคลายออกไมกําแนน

ตลอดเวลาเหมือนระยะเดือนแรก  ขณะนอนหงายมือและขายังไมเหยียดตรง 
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   1.6.3  อายุ  3  เดือน  หันศีรษะไปมาได  คว่ําเองได  กลามเนื้อคอแข็งแรงขึ้น  

ขณะนอนหงาย  ชอบเลนกับนิ้วมือของตนเอง  สามารถมองตามวัตถุที่มีเสียง  และวัตถุที่เคลื่อนที่

ได  แตยังไมสามารถจับได 

   1.6.4  อายุ  4  เดือน  ยกศีรษะชันคอไดแลว  เมื่อนอนคว่ําสามารถยกลําตัว

โดยใชขอศอกและแขนชวงลางยันพื้นได  เรียนรูการชวยพยุงตัวเอง  ขณะนอนราบจะนอนตั้งขาขึ้น 

   1.6.5  อายุ  5  เดือน  พลิกคว่ําหงายไดคลองขึ้น  เมื่อดึงขึ้นจากทานอนหงาย

มาเปนทานั่ง  ทารกจะชอบและแสดงอาการพอใจ  สามารถเอื้อมหยิบส่ิงของเขาปากตนเองได   

ถาจับใหยืน  จะกระโดดยืดตัวดวยความดีใจ 

   1.6.6  อายุ  6  เดือน  คืบและชันตัวชวงบนขึ้นได  สามารถใชมือทั้งสองขาง

พยายามโหยงตัวนั่งไดระยะสั้น ๆ และพยายามจะทําซ้ําแลวซ้ําอีก  ขณะนอนหงายชอบยกเทาเลน 

จับขวดนมไดเอง 

   1.6.7  อายุ  8  เดือน สามารถนั่งเองไดสักครูตัวตรงขึ้น  สามารถเปลี่ยนทา

นอนเปนทานั่งได  สามารถหยิบวัตถุไดทั้ง  2  มือพรอมกัน  และปลอยวัตถุจากมือหนึ่งเพื่อจะหยิบ

วัตถุอ่ืนได 

   1.6.8  อายุ  9 เดือน  นั่งเองไดนาน  พยายามยืน  และใชมือหยิบของชิ้นเล็ก ๆ ได   

   1.6.9  อายุ  10  เดือน   ดึงตัวขึ้นยืน  สามารถเกาะลูกกรงหรือราวบันได        

เพื่อกาวเดิน  สนใจหยิบ  จับ  วัตถุ  ใสลงในภาชนะ  ชอบปนปาย  ชอบดึงผาปูโตะ 

   1.6.10  อายุ  11  เดือน  กาวเทาเมื่อมีคนจูง  พยายามยืนเองโดยไมตองเกาะ

สามารถเดินไดถามีผูจูงมือ  2  ขาง  หยิบของใสกลองและหยิบออกจากกลองได 

   1.6.11  อายุ  12  เดือน  ยืนไดเอง  และสามารถเดินได  2 – 3  กาว  ใชมือ

หยิบวัตถุเล็ก ๆ ไดดีข้ึน  คลานขึ้นบันไดได  ชอบปนขึ้นเกาอี้เตี้ย ๆ  

   ในชวงเวลาที่เด็กทารกมีพัฒนาการดานการเคลื่อนไหว  ควรใหเด็กอยูใน

สภาพแวดลอมที่ปลอดภัย  มีโอกาสเคลื่อนไหวตามความตองการ  การเคลื่อนไหวเกิดขึ้นภายใต

อิทธิพลของวุฒิภาวะ  เมื่อเด็กถึงวัยคืบ  คลาน  นั่งหรือเดิน  เด็กสามารถเคลื่อนไหวรางกายเหลานี้  

ไดเองตามวุฒิภาวะ  โดยไมตองไดรับการฝกฝน  แตสําหรับการเคลื่อนไหวบางชนิดจําเปนตอง

ได รับการฝกฝน  เชน  การวายน้ํา  การตีปงปอง  การไหว  และการเลนเทนนิส  เปนตน  

ความสามารถเหลานี้  จัดวาเปนทักษะ  ยิ่งถาไดฝกฝนมาก  ก็จะเกิดทักษะในการทํากิจกรรม

เหลานี้มากขึ้น  แตตองขึ้นอยูกับความพรอมและความตองการจะฝกฝนของเด็ก  โดยไมมีการ

บังคับ  จะชวยสงเสริมใหเด็กมีความสามารถเหลานี้ข้ึนเรื่อย ๆ  ซึ่งจะเปนประโยชนกับเด็กในเวลา
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ตอมา  สําหรับการใชมือ  เปนพัฒนาการดานการเคลื่อนไหวอีกดานหนึ่งที่ เกี่ยวของใน

ชีวิตประจําวัน  เพราะกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้น  จะมีการใชมือเขามามีสวนเกี่ยวของดวยเสมอ  เชน  

การเขียนหนังสือ  การทํางานบาน  และการหยิบจับส่ิงของตาง ๆ เปนตน  ทักษะการใชนิ้วมือจะ

เกิดขึ้นหลังจากที่ควบคุมกลามเนื้อมือไดแลว   

  1.7  พัฒนาการดานสรีระ  เปนการทํางานของรางกายที่มีความสําคัญตอการอยู

รอดของชีวิตทารก  ไดแก  การนอนหลับ  ทารกแรกเกิด  ใชเวลาสวนใหญในการนอน  ชวงแรกเกิด

ถึง  1  เดือน  ทารกจะนอนวันละ  16 – 18  ชั่วโมง  ตอมาทารกจะคอย ๆ ปรับเวลานอนของตนให

เขากับเวลานอนของคนอื่นไดตั้งแต  1  เดือน  ทารกจะนอนวันละ  14 – 16  ชั่วโมง  ทารกจะลด

จํานวนชั่วโมงการนอนลง  พรอมทั้งใชเวลานอนตอนกลางคืนมากกวากลางวัน  ประมาณ  6  

เดือนครึ่งถึง  1  ป  ทารกจะนอนกลางคืนติดตอกันไดนานขึ้น  สวนเวลานอนกลางวันลดลงเหลือ  

1 – 2  คร้ังประมาณ  1 – 2  ชั่วโมง  เมื่อทารกนอนในทาใดทาหนึ่งนาน ๆ ตองเปลี่ยนทาใหทารก  

เพื่อปองกันไมใหกระดูกเสียรูป  เมื่ออายุได  5 – 6  เดือน  ทารกจะคว่ํา  ตะแคงพลิกตัวและรูจัก

เลือกทานอนที่สบายไดดวยตนเอง 

   การกินอาหาร  ในระยะแรกของชีวิต  อวัยวะเกี่ยวกับการกินยังพัฒนาไมเต็มที่  

เร่ิมจากยังไมมีฟน  ไมสามารถกินอาหารอื่นได  ระบบยอยอาหารเพิ่งจะเริ่มทํางาน  ทารกแรกเกิด

จึงตองดูด  กลืนอาหารเหลว  อาหารที่เหมาะที่สุดและดีที่สุดคือนมแม  ควรใหทารกดูดนมแมเร็ว

ที่สุด  เชนเดียวกับการใหแมไดอุมทารกเร็วที่สุด  วีระพงษ  ฉัตรานนท  (2541, หนา 8)  กลาววา

ควรใหทารกดูดนมแมภายใน  30  นาทีแรกหลังคลอด  เพื่อสรางความรักและความผูกพัน  จนถึง

อายุ  4 – 5  เดือน  นมแมอยางเดียวไมพอเพียงกับความตองการสารอาหารของทารก  จึงตองให

อาหารเสริมควบคูไปกับนมแมดวย  จึงกินอาหารที่ขนขึ้นไดบาง  เมื่อทารกอายุเขาเดือนที่  6 – 8  

ทารกจึงรูจักเคี้ยวอาหาร  ทารกบางคนเริ่มมีฟนน้ํานมขึ้นแลว  อาหารของทารกจึงควรเปลี่ยนเปน

ลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลวได 

   การขับถาย ทารกในระยะขวบปแรก  การควบคุมระบบขับถายยังทําไมได 

ดังนั้นเมื่อกระเพาะปสสาวะและลําไสใหญตอนปลายเต็ม   กลามเนื้อหูรูดจะเปดออกโดยอัตโนมัติ         

การขับถายก็จะเปนไปโดยอัตโนมัติดวย  การขับถายในระยะทารกแรกเกิด  จะมีบอยคร้ังจนเมื่อ

อายุ  4  สัปดาห  การขับถายจะลดลงเหลือ  3 – 4  คร้ังตอวัน 

  สรุปไดวา  พัฒนาการทางกายของวัยทารก  มีความสัมพันธกับสวนสูง  น้ําหนักตัว

น้ําหนักสมอง  และความยาวรอบศีรษะ  ซึ่งจะนําไปสูพัฒนาการของโครงสรางกระดูกและฟน  

พัฒนาการของระบบประสาท  พัฒนาการดานการเคลื่อนไหว และพัฒนาการดานสรีระ  แมและ            
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ผูเลี้ยงดูเด็กจึงควรมีความรู  ความเขาใจพัฒนาการทางกายของเด็ก  เพื่อจะไดใหการสนับสนุน  และ

พัฒนาใหเปนไปตามวัย  และตามธรรมชาติมากที่สุด 
 

 2.  พัฒนาการทางอารมณ 
  พัฒนาการทางอารมณของเด็กวัยทารกมีดังนี้ 

  2.1  อารมณโกรธ  อารมณของเด็กวัยทารกมีหลายประเภท  ข้ึนอยูกับผูเลี้ยงดูและ

สภาพแวดลอมเปนสําคัญ  ศรีเรือน  แกวกังวาล  (2545, หนา 159)  ไดกลาววาเดก็วยัทารกมอีารมณ

ที่เปลี่ยนแปลงไดงายและรวดเร็วขึ้นอยูกับส่ิงเรา  เด็กจะแสดงอารมณโกรธมากกวาอารมณอ่ืน ๆ 

เพราะวัยนี้เปนวัยที่เด็กพัฒนาความเปนตัวของตัวเอง   เด็กกําลังพยายามที่จะฝกฝนตนเอง       

เพื่อใหสามารถชวยตนเองและเพิ่มสมรรถภาพทางกาย  เชน  การยืน  การเดิน  การพูด  และการ

หยิบวัตถุ  เปนตน  เด็กตองการทําสิ่งตาง ๆ เหลานี้ใหไดอยางที่ใจตองการ แตเด็กไมสามารถทําได

ทุกอยาง  อาจถูกขัดใจจากผูเลี้ยงดูบาง  หรือสภาพแวดลอมไมเอ้ืออํานวยที่จะใหเด็กทําเชนนั้นได  

จากสาเหตุเหลานี้  ทําใหเด็กมีอารมณโกรธ  เด็กจะแสดงอารมณหงุดหงิด  ฉุนเฉียว  โยเย  รองไห  

ไมสบาย  ออน   ไมกินอาหาร  ถามีเหตุการณที่กระตุนใหเด็กแสดงพฤติกรรมเหลานี้บอย ๆ             

จะสงผลเสียตอพัฒนาการทางบุคลิกภาพ  เปนเหตุใหเด็กพัฒนาความเปนตัวของตัวเองไดไมดี

เทาที่ควร 

  2.2  อารมณกลัว   อารมณที่เกิดรองลงมาจากอารมณโกรธก็คืออารมณกลัว  

อารมณกลัวมักเกิดจากผูเล้ียงดูและสภาพแวดลอม  เชน  การขูใหเด็กกลัวความมืด  กลัวส่ิงที่  

มองไมเห็น  กลัวผี  กลัวการถูกทิ้งใหอยูลําพังจากผูเลี้ยงดูเพียงเพราะตองการใหเด็กอยูนิ่ง ๆ          

ไมซุกซน  การปลูกฝง  อารมณกลัวที่ขาดเหตุผลเชนนี้  สงผลรายตอพัฒนาการทางอารมณของเด็ก

ตอไปในภายหนา  รัชนี   ลาชโรจน  (2540, หนา 166)  กลาวไววา “ถาเด็กไดรับการกระตุนใหเกิด

อารมณประเภทใดประเภทหนึ่งบอย ๆ จะเกิดอารมณประเภทนั้นเปนนิสัยเรียกวา  พื้นอารมณ   

ซึ่งจะเปนลักษณะของเด็กคนนั้นจนโตเปนผูใหญ”  ผูเลี้ยงดูเด็กจึงควรเขาใจธรรมชาติและเลือกใช

วิธีอบรมที่เหมาะสมกับวัย  เพื่อใหเด็กมีพื้นอารมณที่ดีและเหมาะสม 

  2.3  อารมณอยากรูอยากเห็น  อารมณอยากรูอยากเห็นของเด็กวัยทารกเกิดจาก

ความตองการชวยเหลือตนเองทางดานรางกาย  เนื่องจากการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ทํางาน

ประสานกันไดดีข้ึน  ผูเลี้ยงดูควรเขาใจและตอบสนองใหเด็กไดมีโอกาสใชอวัยวะกลามเนื้อและ

ประสาทสัมผัส  ซึ่งมีประโยชนตอพัฒนาการดานตาง ๆ โดยเฉพาะดานสติปญญา  เปนการสงเสริม

ทักษะเบื้องตนใหเด็ก  เชน  ทักษะการสังเกต  ซึ่งเปนทักษะที่จําเปนในชีวิตประจําวัน  เด็กมีความ

อยากรู  อยากเห็น  อยากสํารวจ  ทดลองโดยธรรมชาติอยูแลว  ผูใหญควรเห็นความสําคัญและ
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สนับสนุนใหเด็กไดใชกลามเนื้อเล็ก  กลามเนื้อใหญ  เพื่อสํารวจและตอบสนองตามความตองการ

ผูใหญควรดูแลใหปลอดภัยและอยูในสายตา 

  2.4  อารมณเบิกบาน  อารมณที่ควรพัฒนาใหเกิดขึ้นกับเด็กวัยทารก  คืออารมณ

เบิกบาน  อารมณนี้  เปนอารมณที่บงบอกถึงเด็กคนนั้นวามีการพัฒนาที่สมบูรณทางรางกาย      

และจิตใจเพียงใด  เมื่อเด็กมีอารมณเบิกบานแจมใสยอมเปนผูที่รูสึกดีตอสภาพแวดลอมที่เด็ก

เกี่ยวของ  เด็กจะเปนผูมีความสุข  รักคนอ่ืน  มองโลกในแงดี  สงผลตอพัฒนาการดานรางกาย  

สังคม  และสติปญญาพัฒนาไปไดดวยดี  

  สรุปไดวาพัฒนาการทางอารมณเปนลักษณะการแสดงออกทางอารมณที่ตองการ

ใหผูเลี้ยงดูรูวาเด็กมีความตองการและรูสึกอยางไร  โดยสังเกตจากการแสดงออก  เชน  การรองไห  

การดิ้นรน  ขัดขืน  การตกใจ  การซึม  และหัวเราะพอใจ  เปนตน  เด็กจะแสดงออกทางอารมณได

หลายแบบทั้งนี้ ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมเปนสําคัญ  การเลี้ยงดูจากครอบครัวที่สงผลใหเด็ก

แสดงออกทางอารมณโกรธ  อารมณกลัว  และอารมณเบิกบาน  มีผลมาจากการอบรมเลี้ยงดู          

ผูเลี้ยงดูควรเปนแบบอยางที่ดีดานอารมณ  มีความมั่นคงทางอารมณ  มีทาทีในการเลี้ยงดู                      

ที่เหมาะสมและสม่ําเสมอ  เชน  แสดงออกถึงความรัก  ความเอาใจใสตอเด็กดวยทาทีออนโยน  

นุมนวล  สุภาพ  ดวยการสัมผัสทารกอยางแผวเบา การใชสายตามองดวยความรัก ทะนุถนอม        

การพูดดวยน้ําเสียงที่นุมนวล  นาฟง  และอบอุน  เปนตน  การแสดงออกทางอารมณที่เหมาะสม  

ชวยกระตุนพื้นอารมณที่ดีใหกับเด็ก  เด็กจะเปนผูที่เลี้ยงงาย  มีความสุข  ไมงอแง  หงุดหงิดงาย  

กินและนอนเปนเวลา  นับวาเปนการวางพื้นฐานทางอารมณที่เหมาะสมใหกับเด็กเปนอยางดี 
 

 3. พัฒนาการทางสังคม 
  วัยทารก  เปนวัยที่สําคัญสําหรับวางรากฐานทางบุคลิกภาพของบุคคล  ประกอบไปดวย

ลักษณะความออนโยน  เยือกเย็น  กาวราว  นุมนวล  ชอบสังคม  เก็บตัว  คบคนยาก  คบคนงาย  

เปนมิตร  ชอบโทษตัวเอง  โทษผูอ่ืน  ชอบวางอํานาจ  ชอบเปนผูนํา  ชอบเปนผูตาม  ชอบแกตัว  

เปลี่ยนแปลงยาก  เปลี่ยนแปลงงาย  ไมยอมใคร  จูจี้  ชอบหาเรื่อง  ข้ีอิจฉา  จริงใจ  ไมจริงใจ  

ยุติธรรม  ชอบเอาเปรียบ  ชอบนินทา  และชอบตอสู  บุคคลแตละคนจะมีพฤติกรรมทางสังคมใน

รูปแบบใด  ข้ึนอยูกับประสบการณและการเรียนรูของเด็กทารกในระยะแรก  ดังที่ศรีเรือน           

แกวกังวาล  (2545, หนา 160 – 161)  ไดกลาวไวดังตอไปนี้คือ 

  3.1  เด็กจะรองไหหรือแสดงอาการของความตองการอาหารจากผูเลี้ยงดู  ที่ผูเลี้ยงดู

สามารถรับรูได  การตอบสนองของผูเลี้ยงดู ดวยการใหอาหารมีความสําคัญมากพอ ๆ กับอารมณ

ที่เด็กไดรับ  ทาทีที่เปนมิตร  ออนโยน ขณะใหอาหาร  ใหนมผสม หรือใหนมแม  จะมีผลกระทบ



 99

กระเทือนถึงพัฒนาการดานพฤติกรรมสังคมของเด็ก  การไมปลอยใหเด็กทนรอ  ทนหิวอาหารนาน ๆ 

ไมบังคับใหกินตรงเวลา  โดยที่เด็กยังไมหิว  การปฏิบัติจากผูเลี้ยงดูมีผลตอการเรียนรูพฤติกรรม

ทางสังคมและจะนําไปสูการเลียนแบบอารมณของผูเลี้ยงดู  เชน  โกรธ  เกลียด  กังวล  เจาทุกข  

และเบื่อหนาย  เปนตน 

  3.2  ทารกตองการใหมีการกระตุนการรับรูทางสังคม  ดังเชน  “ขณะที่แมใหนมลูก  

ทารกสบตากับแม  ทําใหแมรูสึกวาทารกเปนบุคคลผูมีชีวิตจิตใจ  และตองการการเอาใจใสดูแล”  

(รัชนี  ลาชโรจน, 2540, หนา 166)  ในระยะแรกหลังคลอดทารกจะมีเพียงการรองอยางเดียว  

เดือนตอมา  ทารกจะสงเสียงอูอูในลําคอ  ราว  6  สัปดาหหลังจากนั้น  เสียงที่เปลง ออกมาจะ

เปลี่ยนเปนคําที่มีความหมายมากขึ้น   ถือเปนการเริ่มตนติดตอกับคนอื่น  เชน  ทําเสียงเลียนแบบ

เสียงที่ตนเองไดยิน  ถามีคนมาคุยดวยทารกจะสงเสียงอยูในลําคอ  และจีบปากจีบคอ  ตามปาก

ของผูที่มาคุยเลนดวย  เปนการตอบสนองใหคนที่พบเห็นอยากเขาใกล  พูดคุย  สัมผัส  และเลน

กับตนเอง  เปนตน 

  3.3  ความสัมพันธของบุคคลในบานที่เด็กมีปฏิสัมพันธ  ไดแก  ความสัมพันธในบาน

ที่มีลักษณะชวยเหลือเกื้อกูลกันภายในครอบครัว  การดูแลเอาใจใส  หวงใยซึ่งกันและกัน  พึ่งพา

อาศัยกันยามเดือดรอน  ทุกขยาก  รักใครกลมเกลียวกัน  เสียสละ  ขยันขันแข็ง  หรือตรงกันขาม  

เชน  อิจฉาริษยา  ตัวใครตัวมัน  ทะเลาะเบาะแวง  วางอํานาจขมกันและกัน  ความสัมพันธใน

ลักษณะดังกลาวจะชวยหลอหลอมและซึมซับใหเด็กนําไปปฏิบัติในชีวิตทั้งแงบวกและแงลบ  

แนนอนวาการเลือกปฏิบัติของเด็กยอมมีผลกับบุคลิกภาพเด็กในระยะตอมา 

  3.4  กฎระเบียบวินัยตาง ๆ เร่ิมตนมาจากที่บาน  เด็กจะเริ่มเรียนรูกฎระเบียบงาย ๆ 

เชน  เวลากินนม  เวลานอน  และเวลาขับถาย   เปนตน  เด็กจะสังเกตจากบุคคลในบาน  การฝก

วินัยเหลานี้  ควรใหเปนไปตามธรรมชาติอยางคอยเปนคอยไป  โดยไมทําใหเด็กรูสึกอึดอัด              

โดยผูใหญควรเปนแบบอยางที่ดี  ใหเด็กไดเลียนแบบ  และควรทําอยางตอเนื่อง  สม่ําเสมอ  

เพื่อใหเด็กคุนเคยและจดจํา  สามารถนําไปปฏิบัติได  ผูใหญควรคํานึงถึงธรรมชาติตามวัยวาเด็กมี

วุฒิภาวะจะทําสิ่งตาง ๆ เหลานั้นได  ไมควรเรงรัด  หรือบังคับตามที่ผูใหญตองการ  ควรใหเวลา 

ในการปรับตัวอยางคอยเปนคอยไป  ยอมสงผลดีตอการรักษาระเบียบวินัยของเด็ก 

   สรุปไดวาพัฒนาการทางสังคมโดยรวมของเด็กวัยทารก  เร่ิมตนมาจากครอบครัว  

เพราะครอบครัวเปนสังคมแหงแรกที่หลอหลอมบุคลิกภาพเด็ก  ใหเปนไปในทิศทางที่ตองการ        

จึงควรตระหนักและคํานึงถึงธรรมชาติของเด็ก  ผูใหญควรดูแลเด็กวัยนี้ดวยทาทีที่เปนมิตร            

การยอมรับ  การแสดงความรัก  ความเอาใจใสใหเด็กรับรู  เปนตัวอยางที่ดีในการแสดง
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ความสัมพันธภายในครอบครัว  การรักษาระเบียบวินัยที่ไมเครงครัดจนเกินไป  มีการยืดหยุนตาม

ธรรมชาติ  รูจักพูดคุยหยอกลอ  สัมผัสและมีเวลาเลนกับทารกดวยความเต็มใจ  นุมนวลทั้งคําพูด

และการแสดงออก  ชวยใหทารกเจริญเติบโต  ทามกลางความรักและความอบอุน  มีบุคลิกภาพ           

ที่ เหมาะสม  มีพื้นฐานทางสังคมที่ดี   รักและเขาใจตนเอง   พรอมที่จะรักและเขาใจผู อ่ืน            

สงเสริมสุขภาพจิตชวยใหทารกเติบโต  เปนผูมีบุคลิกภาพเหมาะสม  มีอารมณมั่นคง  สามารถ

ดํารงชีวิตตอไปในสังคมไดอยางมีความสุข 

 

ความตองการของเด็กวัยทารก 
 ทารกมีพัฒนาการดานรางกาย  และสมองเจริญเติบโตและพัฒนารวดเร็วมาก  อยางไร

ก็ตาม  ทารกยังมีความตองการโดยพื้นฐาน  เพื่อสรางความมั่นใจใหกับตนเองวาเปนที่ตองการ

ของผูเลี้ยงดู  และผูใกลชิดของตนเอง  ความตองการพื้นฐานของเด็กวัยทารกมีดังตอไปนี้  (เพ็ญ

ศรี  พิชัยสนิธ, 2540 ข, หนา 286 – 287) 
 

 1.  ความตองการทางกาย  
  ทารกมีความจําเปนจะตองเรียนรูในการปรับตัว  เพื่อใหเขากับส่ิงแวดลอมใหม ๆ 

รวมไปถึงการพัฒนาระบบตาง ๆ ของรางกายใหทําหนาที่สมบูรณ  เพื่อสามารถดํารงชีวิตอยูรอด         

ใหได  จากความจําเปนและภาวะความอยูรอด  ทารกจึงมีความตองการดานรางกาย  เพื่อตอบสนอง

ความจําเปนดังนี้ 

  1.1  ความตองการอาหาร  ทารกมีการเจริญเติบโตทางรางกายรวดเร็วมาก  ทารกจึง

ตองการสารอาหารที่เปนประโยชนตอการเจริญเติบโตและเสริมสรางอวัยวะตางๆ ใหทําหนาที่ได

ครบถวนสมบูรณ  อาหารที่ทารกควรจะไดรับ  ชวง  4  เดือนแรก  ควรเปนนมแมเพียงอยางเดียว  

เพราะในน้ํานมแมมีสารอาหารที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของรางกายทารก  และยังไดรับการ

สัมผัสที่อบอุน  ไออุนจากรางกายของแมชวยตอบสนองความตองการทางกายและใจทารกได

อยางดี หลังจากนั้นทารกควรไดรับอาหารเสริมเพื่อการเจริญเติบโตของรางกาย  แตยังใหกินนมแม

ตอไป  เพียงแตนมแมอาจมีปริมาณไมเพียงพอแกความตองการของทารก  อาหารเสริมตองมี

คุณคาเพียงพอกับความตองการตามวัย  เหมาะสมกับการเจริญเติบโต  ซึ่งมีอิทธิพลตอพัฒนาการ

ทางอารมณ  สังคม  และบุคลิกภาพ 

  1.2  ความตองการการพักผอนนอนหลับ  การนอนหลับของทารกเปนกลไกของรางกาย

ในการรักษาสมดุลทางชีวเคมี  และกระบวนการทางสรีระ  โดยเฉพาะในตอนกลางคืนจะมีฮอรโมน

เกี่ยวกับการเจริญเติบโต  (growth hormone) ออกมากระตุนใหทารกเติบโต  นอกจากนีก้ารนอนหลบั  
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ยังเปนการสั่งสมพลังงานไวใช  ทารกใชเวลาในการนอนมากกวาชวงใดในชีวิต  ทารกแรกเกิดใชเวลา

นอนถึงรอยละ  80  ตื่นขึ้นมากินและทํากิจกรรมอื่นเพียงรอยละ  20  ความตองการนอนจะ               

ลดนอยลงตามวัย และชวงการนอนจะคอย ๆ ไดรับการปรับใหเขากับเวลานอนของคนปกติ            

การจัดสภาพแวดลอมใหทารกนอนอยางสบาย  ปลอดภัย  และถูกสุขลักษณะจะชวยสงเสริมให

ทารกมีพัฒนาการสมบูรณเปนปกติและมีความสุข  สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการนอนของเด็ก

วัยทารกไดกลาวไวในบทที่  8 

  1.3  ความตองการที่อยูอาศัยที่ปลอดภัย  เพื่อเปนแหลงพักพิงปราศจากอันตราย  

ควรมีสภาพแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะ  การมีที่กิน  ที่นอน  ที่เลนเพียงพอ  สะอาดปลอดภัย             

เปนสัดสวน  ชวยสงเสริมพัฒนาการทางกายและดานอื่น ๆ ทารกตองการที่คืบ  คลาน  เดิน  

หองนอนสะอาด  มีอากาศถายเทไดสะดวก  ไมมีมดหรือแมลงรบกวน  พรอมกับมีที่นอน  หมอน  

ผาหมเพื่อใหความอบอุนแกรางกาย  สําหรับอุณหภูมิของสถานที่ที่อยูอาศัยทารกตองการการดูแล

โดยปรับอุณหภูมิใหเหมาะสมกับสภาพรางกาย  เชน  การเปด  ปดหนาตาง  การหมผา  หรือการ

นําผาหมออก  นอกจากนี้ที่อยูอาศัยควรเจริญหูเจริญตา  ไมอับทึบ  ตกแตงไวสวยงามเหมาะสม

กับวัยของทารก  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีของเลนที่ชวยกระตุนพัฒนาการดานตาง ๆ ไดดี 

  1.4  ความตองการขับถาย   การขับถายของทารกมีสวนเกี่ยวของกับลักษณะของ

อาหารที่ใหทารกดื่มกิน  การฝกทารกใหรูจักควบคุมการขับถายไดเองและเปนเวลา  ตลอดจนการ

ชวยตนเองและการทําความสะอาดภายหลังขับถาย  เปนเรื่องที่จะตองไดรับการฝกจากผูเลี้ยงดูอยาง

ถูกเวลาและถูกวิธี  เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก  จึงควรฝกอยางละมุนละมอม  คอยเปนคอยไป  

ไมควรทําอยางเขมงวดหรือปลอยปละละเลย  ซึ่งจะสงผลกระทบถึงพัฒนาการทางดานอารมณ

และบุคลิกภาพของเด็กเมื่อเติบโตขึ้น  ควรฝกเมื่อรางกายเด็กพรอม  โดยธรรมชาติเด็กสามารถ

ควบคุมการขับถายไดดีเมื่อเร่ิมอายุ  1  ป  6  เดือน  สําหรับวัยทารกผูใหญควรฝกใหเด็กบอก

ความตองการจะขับถายได 

  1.5  ความตองการโอกาสเคลื่อนไหว  เด็กวัยทารกมีความอยากรูอยากเห็นสิ่งแวดลอม

รอบตัวและตองการกระทําบางสิ่งบางอยางดวยตนเอง  เนื่องจากทารกเริ่มควบคุมกลามเนื้อไดจึง

ตองการโอกาสในการฝกทักษะการใชสวนตาง ๆ ของรางกาย  การเปดโอกาสใหทารกไดมีโอกาส

ใชทักษะการเคลื่อนไหว  และใชประสาทสัมผัสเรียนรูและสํารวจสิ่งตาง ๆ รอบตัว  ชวยสงเสริม  

ความกระตือรือรนและตอบสนองความอยากรูอยากเห็นของเด็กดวยวิธีการของเด็กเองไดเปน       

อยางดี  ขณะที่ใหโอกาสทารกสํารวจ  คนควา  ทดลองทําในสิ่งที่ทารกตองการ  ผูใหญมีหนาที่

คอยดูแลสถานการณอยูใกล ๆ ใหมีความปลอดภัย  และเปนผูอํานวยความสะดวกชวยเหลือ         
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เมื่อทารกตองการ  เปนการสงเสริมใหทารกพรอมที่จะพัฒนาขั้นตอ ๆ ไปไดอยางดี  การตอบสนอง

การใชประสาทสัมผัสในวัยทารกชวยใหเด็กไดพัฒนาทักษะที่จําเปนในชีวิตประจําวัน  เชน  ทักษะ

การสังเกต  และทักษะการจําแนกใหเด็กไดใชประสาทสัมผัสรับรูดวยการมอง  ชิมรส  ดมกลิ่น   

ฟงเสียง  และสัมผัสกับวัตถุที่อยูรอบตัวจะชวยใหเด็กสะสมขอมูลเปนประสบการณและเกิดการ

เรียนรูเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัตถุนั้น 

  1.6  ความตองการการดูแลดานอื่น ๆ  ทารกตองการเสื้อผาเพื่อปกปองนุงหม

รางกายใหเหมาะสมกับสภาพอากาศอยางเพียงพอ ตองการใหรางกายสะอาดปราศจากโรคภยัไขเจบ็  

ตองมีเวลาออกกําลังกาย  เพื่อความเพลิดเพลินและมีอารมณสดชื่นแจมใส  ตองการการปกปอง

อันตราย  ตองการความคุมครอง  ความตองการเหลานี้เปนความจําเปนของทารกที่จะตองไดรับ

การตอบสนอง  ในฐานะเปนบุคคลที่มีความสําคัญ  ที่ผูเลี้ยงดูตองเคารพในความเปนคน ๆ หนึ่ง

ในสังคม  เพื่อใหเด็กไดรับการตอบสนองความตองการทางรางกายและมีพัฒนาการขั้นพื้นฐาน

เปนไปอยางสมบูรณ   

  สรุปไดวาเด็กวัยทารกจําเปนตองไดรับการตอบสนองความตองการพื้นฐาน

ทางดานรางกาย  การไดรับอาหารที่เหมาะสมเพียงพอกับการเจริญเติบโตของรางกาย  ตองการ

นอนหลับพักผอน  ที่อยูอาศัยที่สะอาดปลอดภัย  ตองการขับถาย  ไดเลน  ไดเคลื่อนไหวรางกาย 

ในที่ที่ปลอดภัย  การดูแลเอาใจใสจากผูเล้ียงดูทางดานรางกายเหลานี้จะสงผลใหเด็กวัยทารก

เจริญเติบโตและเปนการเตรียมพรอมทางรางกายที่จําเปน  ผูเล้ียงดูจึงควรตระหนักและใหการ

ตอบสนองความตองการอยางถูกตองและเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย  วัยทารกเรียนรูดวยการ

ใชประสาทสัมผัส  เด็กจะตอบสนองความตองการจากการใชปาก  เด็กจึงตองไดรับการตอบสนอง

ดังกลาวอยางเพียงพอ  ใหไดดูดนมจากแมหรือนมผสมอยางเพียงพอ  ใหไดรับอาหารเสริมตามวัย  

ครบถวน  เพื่อใหรางกายเจริญเติบโตดีและมีสติปญญาดี 
 

 2.  ความตองการทางจิตใจ 
  ความตองการดานจิตใจเปนความตองการที่เกี่ยวของกับความคิดและความรูสึก         

ซึ่งมีความสําคัญสําหรับการวางรากฐานทางบุคลิกภาพและสติปญญาของเด็กวัยทารกเปน       

อยางมาก  ทารกจึงมีความตองการทางจิตใจดังตอไปนี้   

  2.1  ความตองการความรัก  ความเอาใจใสที่ตอเนื่องสม่ําเสมอจากพอแมหรือ        

คนเลี้ยง  ซึ่งทารกตองการการตอบสนองความรักจากคนใกลชิดดวยวิธีการดังตอไปนี้ 

   2.1.1  การสัมผัสกอดรัดเปนความตองการที่จําเปนของทารกที่จะตองไดรับ

การสัมผัสทางกายที่ออนโยน  ทะนุถนอม  และนุมนวล  ทําใหเกิดความรูสึกอบอุน  เปนสุขสงบ
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เกิดความมั่นใจและไววางใจคนและสิ่งแวดลอม  เด็กแรกเกิด – 2  ขวบเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธ

กับส่ิงแวดลอม  ทารกใชประสาทสัมผัสเพื่อการเรียนรูตาง ๆ ทารกตองการการสัมผัส  การสัมผัส

ชวยใหทารกเจริญเติบโตไดดี  มีความสุข  ทารกที่ขาดการสัมผัสกอดรัดจะเติบโตอยางผิดปกติทาง

อารมณ  ไมรูสึกเปนสุขเหมือนคนธรรมดา  มีความตองการหาความสุขอยางไมมีขอบเขตอาจทํา

ใหเปนคนอารมณเก็บกด  ตึงเครียด  และกาวราวไดในที่สุด 

   2.1.2  การพูดคุยโตตอบและมีปฏิสัมพันธดวย  แมทารกจะยังพูดไมเปนคํา  

ทารกก็ตองการสงเสียงออแอ  ตองการมีปฏิสัมพันธกับพอแม  ผูเลี้ยงดูควรโตตอบ  ยิ้ม  และ   

ทักทาย  ตอบรับทารกดวยการยิ้มและพยักหนาและสงเสียงตอบทารก  ทารกจะพอใจและจะ        

สงเสียงชวนคุยตอไปอีก  เมื่อทารกเติบโตขึ้นสามารถทํากิจกรรมเล็ก ๆ นอย ๆ สําเร็จดวยตัวเอง   

ผูเลี้ยงดูและคนใกลชิดควรแสดงความชื่นชมและใหความสนใจกับส่ิงที่เด็กทําไดดวยการแสดง

อาการดีใจ  กอด  ยิ้ม  เพื่อชวยใหทารกรูสึกถึงความยินดีและรูสึกอบอุนใจ  เปนการกระตุน

พัฒนาการทางสังคมของทารกไดอยางดี 

  2.2  ความตองการการดูด  การดูดเปนความจําเปนและความตองการเพื่อ

ตอบสนองความพึงพอใจ  คลายความเครียดและวิตกกังวลตอส่ิงตาง ๆ ของทารก  ทารกจะดูดทุก

สิ่งทุกอยางที่สามารถหาไดเพื่อตอบสนองความตองการดังกลาว  การใหทารกดูดนมจากแมเปน

การตอบสนองที่ดีที่สุด  ทารกมีความสุขจากความพึงพอใจทางปาก  ชวยใหทารกไดรับความสุข  

ความพึงพอใจ  ควรตอบสนองความตองการใหเพียงพอเพื่อเปนพื้นฐานที่ดีดานบุคลิกภาพและ

อารมณ  ซึ่งจะสงผลดีตอเด็กในวัยตอมา  แตเมื่อทารกมีฟนขึ้นทารกมักจะกัดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  เชน  

ไหลคนเลี้ยง  หัวนมแม  เพื่อเปนการลดความไมสบายกายไมสบายใจในชวงเวลานั้นลง  ถาไมได

รับการตอบสนองในเรื่องนี้เพียงพอหรือผูเลี้ยงใชวิธีลดการดูด  เชน  การหยานมโดยกระทันหัน  

อาจสรางความวิตกกังวลแกเด็กและเปนปญหากับเด็กวัยทารกและวัยตอมา  เชน  เติบโตขึ้นเปน

คนชอบกินจุบกินจิบ  สูบบุหรี่  นินทา  และข้ีบน  เปนตน 

  2.3  ความตองการการกระตุนทางสติปญญา  โดยใหเด็กไดมีประสบการณการเลน  

การสัมผัสกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ  โดยผานการใชประสาทสัมผัสทั้งหา  เชน  การสังเกต  

ส่ิงตาง ๆ รอบตัวโดยใชการมอง  การฟงเสียง  การสัมผัส  ชิมรส  และดมกลิ่น  เปนตน  ชวยให

ทารกสะสมประสบการณ  สามารถจําแนกความเหมือนและความแตกตางของสิ่งตาง ๆ จาก

สภาพแวดลอม  ซึ่งเปนพื้นฐานของพัฒนาการทางดานสติปญญาไดเปนอยางดี 

  2.4  ความตองการการกระตุนทางสังคม  ทารกแสดงความตองการติดตอกับคนอื่น ๆ 

ตั้งแตยังนอนแบเบาะดวยการสงเสียงรอง  สงเสียงในลําคอ  แสดงทาทางตื่นเตน  เนื้อเตนเมื่อดีใจ



 104

เมื่อมีคนมาอยูใกลชิด  พูดดวย  ยิ้มดวย  และเลนดวยกัน  ชวยสงเสริมและตอบสนองพื้นฐานทาง

สังคมสําหรับเด็กวัยทารก  ชวยใหเด็กทารกไดเลียนแบบและสะสมประสบการณเพื่อแสดง

พฤติกรรมทางสังคมที่นาพึงพอใจในชวงวัยตอมา  ดังที่นิตยา  คชภักดี  (2543, หนา 12)  กลาวไว

วา  “ทารกแรกเกิดมีศักยภาพติดตัวมา  เมื่อมีคนยิ้มดวยเด็กจะเลียนแบบยิ้มตอบ  ทําใหเด็กไดรับ

การยอมรับจากบุคคลอื่น ๆ ทําใหมีโอกาสสรางความสัมพันธนําไปสูทักษะทางสังคม” 

  2.5  ความตองการเลียนแบบ  ทารกเริ่มเรียนรูดวยวิธีการเลียนแบบ  โดยเฉพาะ

จากผูเล้ียงดูและผูอยูใกลชิด  เชน  การพูด  การแสดงออกทางทาทาง  และสีหนา  เปนตน  ดังนั้น

ผูเลี้ยงดูและผูใกลชิดเด็กควรเปนแบบอยางที่ดีในการแสดงออกทางการพูด  กิริยาทาทางตาง ๆ 

เพื่อใหเกิดผลดีกับเด็ก  ดานการมีปฏิสัมพันธระหวางเด็กทารกกับผูเลี้ยงดู 

  สรุปไดวาการตอบสนองความตองการของทารก  มีความจําเปนและความสําคัญ

อยางมาก  ผูเล้ียงดูและผูใกลชิดเด็ก  ควรตอบสนองความตองการของเด็กทั้งทางดานรางกาย  

ไดแก  การใหอาหารโดยเฉพาะนมแมตั้งแตแรกเกิดถึง  4  เดือน  ควรเปนนมแมอยางเดียว  และ

เร่ิมใหอาหารเสริมที่เหมาะสมแกการเจริญเติบโตของรางกายทารกในปริมาณเพียงพอ  ใหนอน

หลับไปที่ที่ปลอดภัย  สะอาด  สุขอนามัยดี  ใหเคลื่อนไหวรางกายตามวัย  เชน  คืบ  คลาน          

ฝกการขับถายใหเปนเวลาโดยไมบังคับ  เมื่อรางกายเด็กยังควบคุมกลามเนื้อหูรูดไดไมดีพอ          

การสัมผัส  นวด  ลูบไลทารก  มีปฏิสัมพันธกับทารก  ชวนพูด  ชวนคุย  ชวนเลน  ชวยใหทารก          

มีพัฒนาการดี  เจริญเติบโตดี  เพื่อเปนการวางรากฐานของชีวิตที่มั่นคงใหกับเด็ก  ใหเจริญเติบโต

เปนบุคคลที่มีความสุขสมบูรณทั้งทางดานรางกายและจิตใจ  มีความพรอมที่จะเผชิญกับส่ิงตาง ๆ 

จากสังคมภายนอกไดดวยสติปญญาที่เด็กมี  ชวยใหเด็กเปนบุคคลที่มีความสามารถและ                 

มีคุณภาพสามารถพัฒนาศักยภาพไดอยางเต็มที่ 

 

การเลี้ยงทารกดวยนมแม 
 น้ํานมแมเหมาะที่สุดสําหรับใชเลี้ยงทารก  มีคุณคาทางโภชนาการครบถวน  สะอาด  

ประหยัด  มีภูมิตานทานโรค  สรางความรักและความผูกพันอยางลึกซึ้งระหวางแมและลูก  ขณะที่

แมเจ็บคัดตึงเตานม  ลูกไดชวยแมดวยการดูดนมจากแม  ทําใหแมคลายการเจ็บและคัดตึงเตานม  

ขณะเดียวกันลูกอิ่มทองมีความสุขกับการดูดและกลืนนม  ขณะที่ลูกดูดนมจากแม  แมใชแขนชอน

ตัวของลูกแนบกับอกของแม  ชวยใหลูกอบอุนและมีความสุขอยูในออมกอดของแมลวนเปนความ

ประทับใจ  และสรางสายสัมพันธอันดีระหวางแมและลูกนอยไดเปนอยางดี 
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 1.  ความสําคัญของการเลี้ยงทารกดวยนมแม 
  จากรายงานพิเศษของอภิญญา  เอียดจุย  (2548, หนา 10 - 11)  ที่ไดกลาวไววา  

“การเลี้ยงลูกดวยนมแมเปนรากฐานที่สําคัญที่จะสงเสริมพัฒนาการในการเรียนรูของเด็กในทุก ๆ 

ดาน  ทั้งทางดานสติปญญา  ความเฉลียวฉลาด  ความรักความผูกพันระหวางแมและลูก  และยัง

ชวยใหเด็กมีสุขภาพรางกายแข็งแรง”  ความสําคัญของการเลี้ยงลูกดวยนมแมมีดังนี้ 

  1.1  น้ํานมแมมีสารอาหารมากกวา  200  ชนิด  ที่ชวยสรางเซลลสมอง  เสนใย

ประสาทสมองและจอประสาทตา  เชน  ดีเอชเอ  (DHA)  สารเอเอ  (AA)  นิวคลีโอไทด  ซีรีไบรไซด  

ทอรีน  ฟอสโฟไลปด  และโคเลสเตอรอล  เปนตน  นอกจากนี้ยังมีสารอื่น ๆ ที่จําเปนตอการ

เจริญเติบโตของสมองอีกมากมาย  เชนสารกระตุนการเจริญเนื้อสมอง  (nerve growth factor)    

ที่ไมสามารถหาไดจากนมผสมชนิดใด 

  1.2  เด็กที่กินนมแมอยางตอเนื่องนานถึง  9  เดือน  จะมีระดับเชาวนปญญาเฉลี่ย

อยูที่  104  ดีกวากลุมที่เคยกินนมแมนอยกวา  1  เดือน  ซึ่งมีเชาวนปญญาอยูที่  99.4  ซึ่งระดับ

เชาวปญญาของมนุษยอยูที่  90 – 110  

  1.3  เด็กที่ไดรับน้ํานมแมอยางตอเนื่องในระยะยาว  การเลี้ยงดูอยางใกลชิด  การ

ไดรับสัมผัสอันอบอุนจากออมกอดแม  ยังชวยเสริมใหระดับความฉลาดทางอารมณสูงขึ้นดวย  

เพราะในขณะแมใหนม  จะมีการหลั่งของฮอรโมนโพรแล็กทินซึ่งเปนสารตานความเครียด  ทําให

แมและลูกมีความสุข  อารมณดีและยังชวยกระตุนการเชื่อมโยงของสมอง  ขณะที่แมอุมลูก        

การโอบกอด  การสัมผัส  ลูกไดกลิ่น  และไดยินเสียงของแม  ลูกจะเกิดการรับรูและเรียนรูจากการ

ตอบสนอง  ทําใหลูกพัฒนาบุคลิกภาพดานความไววางใจสงผลใหลูก  อยูในสังคมกับผูอ่ืนไดอยาง

มีความสุข 

  1.4  เด็กแรกเกิดจะไดรับภูมิคุมกันจากแมผานทางสายสะดือ  และเมื่อคลอดเด็ก

จะไดรับภูมิคุมกันจากนมแม  เพราะในน้ํานมแมมีเซลลที่คอยดักจับเชื้อโรค  มีสารยอยสลายเชื้อโรค  

และสารตอตานการติดตอเชื้อตาง ๆ ซึ่งเปนตัวสรางภูมิคุมกันและชวยลดปญหาภูมิแพ  ในระยะ  

6  เดือนแรก  เพราะเยื่อบุลําไสไมแข็งแรง  น้ํายอยอาหารไมเพียงพอ  สารชวยยอยภูมิคุมกันยังมี

ไมเต็มที่  เมื่อเด็กไดรับนมผสมหรือสารอาหารอื่น  เชน  ขาว  กลวย  จึงเปนทางนําโปรตีนแปลกปลอม

เขาสูรางกาย  จึงอาจแพได 

  1.5  น้ํานมแมสามารถเก็บรักษาไวในถุงเก็บน้ํานม  เพื่อเก็บไวใหลูกกินขณะแม   

ไมอยู  แตตองระวังเชื้อโรคที่อาจปนเปอนจากมือลงไปในถุงได  และน้ํานมแมสามารถเก็บไวใน

ชองธรรมดาบริเวณใตชองแชแข็งจะเก็บไดนานประมาณ  2 – 3  วัน  ถาเก็บในชองแชแข็งของตูเย็น
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แบบประตูเดียวจะเก็บไดประมาณ  2  สัปดาห  ถาเก็บในชองแชแข็งตูเย็นแบบประตูแยกจะเก็บได

นานถึง  3  เดือน  ในกรณีที่ไมมีตูเย็น  สามารถนําไปแชในกระติกน้ําแข็งแทนได  ถาจะเก็บนมแม

ในอุณหภูมิหองจะเก็บไดนานประมาณ  4 – 6  ชั่วโมง  หากนานกวานี้ภูมิคุมกันจะลดลง 

  1.6  การนํานมแมมาใหลูกกิน  ถาน้ํานมแมที่เก็บไวในชองธรรมดาอาจจะนํามา

วางไวขางนอกใหหายเย็นกอนหรือนําไปแชในน้ําอุนก็ได  น้ํานมแมที่เก็บไวในชองแชแข็งใหยายมา

เก็บไวในชองธรรมดากอน  1  คืน  เพื่อใหละลาย  เมื่อจะใหลูกกินจึงคอยนําออกมาวางไวนอก

ตูเย็นใหหายเย็น  หามนํานมแมแชในน้ํารอนหรือนําเขาไมโครเวฟ  เพราะจะทําใหภูมิตานทาน            

ในน้ํานมแมสูญเสียไป  น้ํานมแมที่ละลายหลังจากแชแข็งแลว  ไมควรนําไปแชซ้ําอีก  ถาลูกกิน              

ไมหมดควรทิ้งไป 

  สรุปไดวา  ลูกที่กินนมจากแมจะไดรับสารอาหารที่มีอยูมากมาย  ซึ่งสวนใหญแลว

เปนสารที่ชวยกระตุนการเจริญเติบโตของสมองและการเจริญของเนื้อสมอง  นอกจากนี้ยังพบวา

ลูกที่กินนมแมอยางตอเนื่องนานถึง  9  เดือน  จะมีเชาวนปญญาสูงกวากลุมที่กินนมแมนอยกวา  

1  เดือน  ภูมิคุมกันของลูกที่ไดรับจากการกินนมแม  ความสุข  ความอบอุน  จากการไดรับสัมผัสที่

กระตุนพัฒนาการทางสมองและการรับรู  ไดรับสารตานความเครียดโพรแล็กทิน  ชวยใหแมและ

ลูกอารมณดี  มีความสุข  นมแมสามารถเก็บรักษาไวในอุณหภูมิตูเย็น  และสามารถนํามาใหลูก

กินได  แมจะมีความจําเปน  ตองออกไปทํางานนอกบาน  ทําใหลูกไดรับประโยชนสูงสุดจากการ

กินนมของแม  ทารกยอมเจริญเติบโต  สมบูรณ  และแข็งแรง  สมวัย  ซึ่งเปนพื้นฐานที่สําคัญของ

เด็กวัยกอนเรียน 
 

 2.  ประโยชนของการเลี้ยงทารกดวยนมแม 
  ธรรมชาติสรางน้ํานมแมใหดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดสําหรับทารก  การเลี้ยงทารก

ดวยนมแมอยางเดียวอยางนอยเปนเวลา 4 – 5 เดือน หลังจากนั้นสามารถใหอาหารเสริมตามความ

เหมาะสมเพื่อการเจริญเติบโตของทารก  สําหรับประโยชนของการเลี้ยงทารกดวยนมแม  ประพุทธ  

ศิริปุณย  (2539, หนา 113 – 116)  และเพ็ญศรี  พิชัยสนิธ  (2540 ข, หนา 326 – 328)  ไดกลาวไว

สอดคลองกันดังตอไปนี้ 

  2.1 คุณคาทางอาหาร   น้ํานมแมมีคุณคาทางอาหารเหมาะกับการเจริญเติบโต

ของทารก  สวนประกอบที่เปนโปรตีนก็เปนชนิดที่ยอยงายไมเหมือนกับโปรตีนของน้ํานมสัตวชนิด

อ่ืน  และพบวาทําใหเกิดโรคภูมิแพไดนอย  ไขมันในน้ํานมแมเปนกรดไขมันชนิดไมอ่ิมตัวสูง  

เหมาะสําหรับการเจริญเติบโตทางสมองของทารก  นอกจากนี้  สารอาหารและวิตามินอื่น ๆ และ

วิตามิน  ก็มีเพียงพอถาแมมีสุขภาพสมบูรณและแข็งแรง 
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  2.2  สะอาดและประหยัด  น้ํานมแมสรางอยูเสมอหลังจากที่ทารกกินนมแมไปแลว  

พรอมที่จะใหทารกกินไดไมตองเสียเวลาในการเตรียม  ไมตองอุนเพราะมีอุณหภูมิเหมาะสม      

อยูแลว  และสะอาดปราศจากเชื้อโรค  ไมตองตมหรือนึ่งกอนใหกินลูก 

  2.3  มีภูมิตานทานโรค  น้ํานมแมมีสารตาง ๆ หลายชนิดที่จะชวยปองกันทารก       

จากโรคติดเชื้อตาง ๆ นอกจากคุณคาทางอาหารที่ครบถวนแลว  ทารกมีสุขภาพสมบูรณ                 

ไมเจ็บปวยงาย  เชน  โรคทองรวง  และโรคระบบทางเดินหายใจ  เปนตน  ซึ่งคุณสมบัติที่สําคัญ

ของนมแมไมสามารถมีอยูในนมผสมตาง ๆ ไมวาจะดัดแปลงอยางไรก็ตาม 

  2.4  ผลดีตอแม  การที่ทารกดูดนมแม  จะกระตุนใหมีการหลั่งฮอรโมน  ซึ่งนอกจาก       

จะชวยใหน้ํานมไหลสะดวกแลว  ยังทําใหมดลูกหดตัวเขาอูเร็วขึ้น  ชวยปองกันภาวะการตกเลือด

หลังคลอดไดดี  นอกจากนี้ยังพบวาแมที่เล้ียงลูกดวยนมตนเอง  ประจําเดือนจะมาชากวาปกติ

ประมาณ  4 – 6  เดือน  เปนชวงเวลาที่ปองกันการตั้งครรภได 

  2.5  ผลทางดานจิตใจ  ความสัมพันธทางจิตใจนับวามีความสําคัญมาก  และ

อาจจะไมเห็นผลในทันที  จึงทําใหแมบางคนไมเขาใจและไมเห็นความสําคัญของการใหนมแม  

ความสัมพันธระหวางแมและทารกเปนเรื่องที่ละเอียดออน  การเจริญเติบโตของทารกโดยเฉพาะ

พัฒนาการดานอารมณ  มีผลมาจากความรูสึก  และประสบการณของทารกตั้งแตเล็ก ๆ ทารกจะ

สะสมความรูสึกอบอุนนี้ภายในจิตใจเพิ่มข้ึนทีละนอย  อาหารแรกของชีวิตทารกก็คือน้ํานม          

ถาแมใหทั้งอาหารนม  ความรัก  และความอบอุนขณะใหนม  จะชวยเสริมสรางความผูกพัน

ระหวางแมและทารกทําใหทารกไดรับความรัก  ความอบอุน  ความปลอดภัย  และความมั่นใจ  วา

ตนเองเปนที่รัก  และตองการ  การสัมผัสที่ออนโยนบริเวณผิวหนัง  จะชวยกระตุนการเจริญเติบโต

ของสมองทารก  ทําใหทารกมีความสุข  มองโลกในแงดี  มั่นคงทางอารมณ  และจิตใจ 

  2.6  การหลั่งน้ํานม  เปนกระบวนการทางธรรมชาติ  ดังนั้นจึงจําเปนที่ตองเขาใจ

กลไกบางอยางเพื่อชวยใหการเลี้ยงทารกดวยนมแมไดผลดี  และชวยลดปญหาตาง ๆ ลง  ขณะ

กําลังตั้งครรภรางกายแมจะมีฮอรโมนอยูสองชนิดที่จะคอยระงับตอมในสมองไมใหปลอยสารที่จะ

กระตุนการหลั่งน้ํานม  เมื่อภายหลังคลอดแลว  ฮอรโมนทั้งสองชนิดนี้จะลดลง  สารที่กระตุนการ

สรางน้ํานมจึงทํางานไดเต็มที่   

   นอกจากนี้ยังมีกลไกตามธรรมชาติอีกชนิดหนึ่ง  ซึ่งทํางานเปนวงจรคือเมื่อมี

การดูดนม  จะเปนเครื่องกระตุนไปตามเสนประสาทสูสมอง  ทําใหปลอยฮอรโมนอีกชนิดหนึ่ง

ออกมาทําใหมีการขับน้ํานมออก  กลไกนี้มีความสําคัญมาก  เพราะจะเกิดข้ึนเมื่อมีบรรยากาศสงบ

เงียบและแมอยูในอิริยาบทที่สบาย  นอกจากนี้สภาพตาง ๆ ที่มีอิทธิพลจะระงับไมใหมีการขับออก
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ของน้ํานมได  เชน  ความกลัว  ความเจ็บปวด  ตกใจ  ตื่นเตน  และเสียใจ  เปนตน  ดังนั้น

ความสําเร็จในการใหน้ํานมแม  ยอมข้ึนอยูกับความเต็มใจของแมโดยปราศจากความกังวลใด ๆ 

  2.7  การเตรียมกอนคลอด  แมที่ประสงคจะเลี้ยงลูกดวยนมตนเอง  ควรปรึกษา

แพทยเมื่อเร่ิมฝากครรภ  เพื่อทําการตรวจรางกาย  และหัวนมของแมเนื่องจากอาจมีสภาพและโรค

หลายชนิดที่ไมสามารถจะใหนมลูกได  จึงควรเตรียมกอนคลอดเพื่อไมใหมีอันตรายตอทารก  

โดยทั่วไปแลวหัวนมปกติไมตองการรักษาแตอยางใด  เพียงทําความสะอาดดวยสบู  แลวเช็ดให

แหงก็เพียงพอ  ถามีการอักเสบ  เจ็บปวด  หรือหัวนมแตก  จึงตองการดูแลเปนพิเศษ  การใสเสื้อ

ชั้นในที่พอดีจะชวยรองรับน้ําหนักของเตานมที่ใหญข้ึนทําใหไมรูสึกอึดอัด  ถาแมมีหัวนมยอนกลับ

หรือไมยื่นออกมาอยางปกติ  ควรรักษาใหเปนปกติกอนคลอด 

  2.8  การดูแลหลังคลอด  โดยปกติน้ํานมจริง ๆ จะยังไมมาจนกระทั่งประมาณวันที่  

2 – 3  หลังคลอด  แตการใหเด็กดูดนมควรจะกระทําภายใน  24  ชั่วโมงหลังคลอดเพราะการให

เด็กดูดนมจากแมในวันแรก ๆ จะชวยกระตุนใหน้ํานมไหลไดดี  เปนการสรางความอบอุนใจจาก

การไดสัมผัสที่อบอุนจากแม  ชวยใหมดลูกหดตัวไดดี  

 สรุปไดวา  ประโยชนของการเลี้ยงลูกดวยนมแมชวยใหแมมีความภาคภูมิใจสามารถมี

น้ํานมเลี้ยงทารกได  ทารกไดรับคุณคาทางอาหารครบถวน  นมแม  ยอยงาย  เปนผลดีตอระบบ

การขับถาย  สะอาด  ประหยัด  ปลอดภัย  มีภูมิตานทานโรค  ชวยใหมดลูกแมเขาสูสภาพปกติได

เร็วขึ้น  ประจําเดือนจะมาชากวาปกติ  เปนผลดีตอการคุมกําเนิด  ชวยใหแมและทารกมีความสุข

จากการไดสัมผัส  โอบกอด  ทารกมีความอบอุน  มีความสุข  แมมีความสุขมีความผูกพันกับลูก  

และรักลูก  เปนผลทางดานจิตใจ  ชวยใหสุขภาพจิตดีทั้งแมและลูกและยังชวยกระตุนใหสมองมี

การเจริญเติบโตอยางตอเนื่องจากครั้งเมื่อทารกยังอยูในครรภของแม 

 
 3.  วิธีการใหนมแม 
  กอนใหนมแมควรลางมือทุกครั้ง  ควรเช็ดทําความสะอาดหัวนมดวยสําลีชุบน้ําตม

สุกที่เย็นแลว  เช็ดบริเวณหัวนมและรอบหัวนมทุกครั้ง  และเช็ดหัวนมใหแหงควรสวมเสื้อช้ัน          

ในที่สามารถเปดใหนมทารกไดทางดานหนา  กอนใหนมทารก  แมควรทําความสะอาดรางกาย  

สวมเสื้อผาที่สะอาด  เก็บผมใหเรียบรอย  ไมควรใหรุงรัง  แมควรอยูในทาที่สบาย  ถาแมนอนใหนม

ทารก  ควรนอนตะแคงขาง ๆ ศีรษะและหลังควรมีหมอนรองรับ  เด็กก็ควรนอนตะแคงโดยหนัหนาเขา

หาแม  ถานั่งใหนมควรนั่งเกาอ้ีโดยหาหมอนหนุนหลัง  และนําเกาอ้ีเตี้ย ๆ รองเทาแมจะสบาย

ยิ่งขึ้น  เด็กควรอยูในออมแขนของแม  เพียงหันหนาเตานมใหชิดหนาเด็ก  เด็กจะหันมาหาและดูด
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นมไดเองโดยธรรมชาติ  ขณะที่เด็กดูดนมแมควรใหหัวนมแมเขาไปในปากเด็กลึกพอ  เพื่อเด็กจะ

ไดใชเหงือกกัด  หรือกดลงถูกตรงผิวหนังสีเขมรอบ ๆ หัวนม  จะทําใหเจ็บนอยกวากดลงตรงหัวนม

พอดี  แมอาจใชมือชวยพยุงเตานมเพื่อไมใหเตานมสวนใดสวนหนึ่งปดรูจมูกเด็ก  จะทําใหเด็ก

หายใจไมสะดวก 

  น้ํานมแมในวันแรก ๆ จะมีสีเหลืองออนและมีนอย เรียกวา “หัวน้ํานมแม” มีคุณสมบัติ

เปนดาง  มีความเขมขนกวาโปรตีน  วิตามินเอ  และเกลือแรตาง ๆ มากกวานมแมในระยะหลัง ๆ 

แตมีคารโบไฮเดรต  และไขมันนอยกวา  มีภูมิคุมกันโรคหลายอยางที่สําคัญในเด็กแรกเกิด  และ

เปนยาระบายออน ๆ ชวยขับข้ีเทาไดอยางดี  จึงควรใหลูกดูดหัวน้ํานมแม  อยาบีบทิ้ง  (เพ็ญศรี  

พิชัยสนิธ, 2540 ข, หนา 327)   

  โดยปกติเด็กจะดูดนมไดหมดภายใน  10 – 15  นาที  ควรใหเด็กดูดนมแมทั้งสอง

ขางเทา ๆ กัน  โดยดูดน้ํานมใหหมดขางใดขางหนึ่งกอน  จึงใหดูดนมอีกขางหนึ่ง  มื้อตอไปจึงเริ่ม

ขางที่เด็กดูดครั้งสุดทาย  ทําเชนนี้สลับกันไป  วันแรก ๆ ควรใหทารกดูดนมทุก ๆ 3 ชั่วโมง  ตอไป        

จึงคอย ๆ ปรับใหเขากับความตองการของเด็ก 

  หลังมื้อนมควรไลลมใหเด็กเรอ  เพื่อใหเด็กสบายทอง  ดวยการจับเด็กวางบนไหล  

แลวลูบที่หลังเบา ๆ หรือจับใหเด็กนั่งตรง ๆ แลวใชมือลูบขางหลังเบา ๆ จะชวยใหลมที่เด็กกลืน 

เขาไปขณะดูดนมออกมาได 

  สรุปไดวา  วิธีการใหนมแกทารก  ส่ิงที่แมควรตระหนักคือความสะอาดกอนใหนม

แมควรทําความสะอาดมือดวยสบูและเช็ดใหแหง  และทําความสะอาดบริเวณรอบหัวนมและ

หัวนม  ดวยการใชสําลีชุบน้ําตมสุกที่เย็นแลว  บีบใหหมาดเช็ดบริเวณหัวนมโดยรอบใหสะอาดทั้ง  

2  ขาง  หลังจากนั้นใหทําความสะอาดหัวนมหลังจากลูกกินนมแมแลวทุกครั้ง  เพื่อสุขอนามัยที่ดี

ของแมและทารก 
 

 4.  ปญหาที่อาจพบไดขณะใหนมแม 
  ปญหาที่อาจพบขณะใหนมแมแกทารกมีดังตอไปนี้ 

  4.1  ความเจ็บปวดที่หัวนม  โดยเฉพาะในวันแรก ๆ สวนมากเกิดจากการใหเด็ก  

ดูดนมไมถูกวิธี  และเด็กอมหัวนมไมลึกเพียงพอ  ทําใหขณะดูดนมเหงือกกระทบกับหัวนมแม 

  4.2  หัวนมแตกหรือเปนแผล  ควรงดเวนไมใหเด็กดูดนมขางนั้น ๆ เพราะจะยิ่งทํา

ใหแมเจ็บปวดมากขึ้น  ควรระมัดระวังดูแลไมใหอักเสบมากยิ่งขึ้น 

  4.3  นมคัด  พบในวันที่  3 – 4  หลังคลอด  เนื่องจากเลือดและน้ําเหลืองไหลกลับ

จากเตานมไมสะดวก  ไมมีอันตรายและจะคอย ๆ หายไป  2 – 3  วัน 
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  4.4  แมมีความกังวลวาเด็กจะไดนมไมเพียงพอ  เนื่องจากไมสามารถเห็นปริมาณ

ของน้ํานมที่เด็กไดรับ  แตส่ิงที่สังเกตไดคือเมื่อเด็กไดนมจนอิ่ม  จะหยุดดูดนมและนอนหลับสบาย  

จะตื่นเมื่อหิวและตองการนม  แมอาจสังเกตไดโดยดูการเจริญเติบโต  และชั่งน้ําหนักทารก   

 สรุปวา  ปญหาที่แมพบขณะใหนมลูกสามารถปองกันและแกไขได  เพียงแตแมเห็น

ความสําคัญและประโยชนของการใหนมแมจะชวยใหปญหาลดลง  แตผลสํารวจลาสุดพบวา

ขณะนี้ความนิยมของการเลี้ยงลูกดวยนมแมมีอัตราลดลงมาก  ไมถึงรอยละ  50  ซึ่งเหมือนกัน        

ทั่วโลก  ป  2549  พบวาในระยะ  6  เดือนแรกมีเด็กเพียงรอยละ  15  ที่ไดรับนมแมอยางเดียวกวา  

100,000  คน  จากเด็กไทยที่เกิดปละ  800,000  คน  จึงควรรณรงคและใหความสําคัญของการให

นมแมกับลูกที่ใหประโยชน  ทั้งดานรางกายและจิตใจ  (ปราชญ  บุญยวงศวิโรจน, 2550)  มีขอมูล

การศึกษาใหม ๆ ยืนยัน  ดังที่ ศิราภรณ  สวัสดิวร  (2550, หนา 19)  กลาววา  “การใหนมแม              

ที่ยาวนานขึ้นมีผลดีตอเด็ก ๆ มากกวา  คือ  ลดโอกาสการเกิดโรคทองเสีย  โรคทางเดินหายใจ  

โรคภูมิแพ  สงผลดีตอพัฒนาการทางสมองของเด็กมากกวาเวลาผานไปพบวาเด็กที่กินนมแมผสม

ขาวเจ็บปวยบอย  เมื่อเทียบกับเด็กที่กินนมลวน ๆ เวลาผานไป  20  ป  องคการอนามัยโลก

ประกาศ  ป พ.ศ. 2545  วา  กินนมแมอยางเดียว  6  เดือน” 
 

 5.  อาหารสําหรับมารดาที่เลี้ยงลูกดวยนมแม 
  แมที่ใหนมลูก  ควรไดรับอาหารครบทั้ง 5 หมู  ที่ถูกสวนและมีคุณคาเพียงพอ  

เพราะอาหารที่มีประโยชนของแม  ยอมสงไปถึงทารกที่กําลังเจริญเติบโต  โดยเฉพาะพวกแรธาตุ 

เชน  แคลเซียมที่ใชในการสรางกระดูก  ธาตุเหล็กและวิตามินตาง ๆ อาหารจึงควรประกอบดวย

โปรตีนจากเนื้อสัตว  ปลา  ไข  ผัก  และผลไม  สวนนมควรดื่มวันละประมาณ  1  ลิตร  เทา ๆ กับ

ความตองการของทารก  แตจากรายงานการวิจัยพบวาเด็กไทยแพโปรตีนนมวัวรอยละ  2 – 5  ผูที่

เลี้ยงลูกดวยนมแมไมควรดื่มนมวัวมากเกินไป  เพราะนมวัวสามารถเล็ดลอดผานทางนมแมได  

ควรดื่มไมเกินวันละ  2 – 3  แกว  หรือกินอาหารที่มีแคลเซียม  เชน  ปลาเล็กปลานอย  เตาหู    

และอ่ืน ๆ เปนตน  (ศูนยนมแมแหงประเทศไทย, 2550) 

 สรุปไดวา  อาหารของแมที่ใหนมลูกควรเปนอาหารครบทั้ง  5  หมูประกอบไปดวย  

โปรตีน  เกลือแร  คารโบไฮเดรต  ไขมัน  ถั่วตาง ๆ ผักและผลไมสด  แมควรไดรับในปริมาณที่

เพียงพอตอความตองการในแตละวัน  ควรดื่มนมสดไมเกินวันละ 2 – 3  แกวเพือ่ปองกนัลกูแพโปรตนี

นมวัว  การรับประทานยาใด ๆ ควรปรึกษาแพทย  และสิ่งสําคัญอีกอยางก็คือควรทําใจใหสบาย   

ไมเครียด  ไมกังวลจะชวยใหนมแมมีน้ํานมเพียงพอสําหรับเลี้ยงทารกเพื่อสุขภาพที่ดีและมีการ

เจริญเติบโตสมวัย   
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การเลี้ยงทารกดวยนมผสม 
 ในกรณีที่แมมีความจําเปนตองใชนมผสมแทนนมแม  เปนภาวะที่ควรงดนมชั่วคราว  

เชน  แมเปนโรคติดเชื้อเฉียบพลัน  (acute infections)  ไดแก  ไทฟอยด  ไขมาเลเรีย  หัวนมอักเสบ  

เตานมเปนฝและหนอง  เปนตน  สําหรับภาวะที่ควรงดนมแมเลย  เชน  แมเปนไอกรน  เปนวัณโรค

ระยะรุนแรง  เปนโรคจิต  และโรคประสาท  เปนตน  สําหรับการงดนมแมที่เปนผลมาจากเด็กทารก    

เด็กออนแอ  เด็กปวย  เด็กคลอดกอนกําหนด  เด็กเกิดมามีน้ําหนักตัวนอย  และเด็กที่มีความพิการ  

ปากแหวง  เพดานโหว  ดูดนมแมเองไมไดหรือดูดไดไมเพียงพอตอความตองการ  (เพ็ญศรี พิชัยสนิธ, 

2528, หนา 86) 

 การเลี้ยงลูกดวยนมผสมเปนทางเลือกหนึ่งที่ชวยใหแมสบายใจวาสามารถจะดูแลทารก

ใหเจริญเติบโตดวยดี  มีสุขภาพรางกายที่สมบูรณและแข็งแรง ถึงแมวาแมจะไมสามารถใหนมของ

แมกับลูกได  แตทาทีการแสดงความรัก  ความเอาใจใส  การเลี้ยงดูลูกอยางทะนุถนอมอันเกิดจาก

ความรัก  ความหวงใยของแมที่มีตอลูก  ยอมเปนปจจัยสําคัญ  ที่จะชวยสงเสริมสุขภาพที่ดีใหกับ

ลูกได 
 1.  การเตรียมนมผสม 
  เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการใหนมผสมกับลูก  ส่ิงสําคัญที่ควรคํานึงถึง

สําหรับการเตรียมนมผสมมีดังตอไปนี้คือ  (ลดาวัลย  ประทีปชัยกูร, 2546, หนา 108 – 110) 

  1.1  อุปกรณที่ใชในการผสมนม  เปนสิ่งแรกที่แมที่เล้ียงลูกดวยนมผสมตองเตรียม  

เชน  ขวดนม  จุกนม  พรอมฝาครอบปดจุกนม  แปรงลางขวดนม  กระติกน้ํารอน  และหมอตมขวด

นม  เปนตน  ขวดนมและจุกนมควรมีจํานวนเพียงพอและมีขนาดเหมาะสมกับวัยของทารก    

  1.2  การทําความสะอาดขวดนมและจุกนม  ควรทําความสะอาดทันทีหลังจาก

ทารกเลิกดูดนมแลว  ควรใชแปรงลางคราบนมออกใหหมดโดยลางดวยน้ํายาลางขวดนม  และ 

ลางออกดวยน้ําสะอาดหลาย ๆ คร้ัง  จนแนใจวาหมดคราบแลว  หลังจากนั้นนําขวดนม  จุกนม  

และฝาครอบนมตมในหมอตมขวดนม  หรือนึ่งในหมอนึ่งขวดนม  ใชเวลาประมาณ  10 – 15  นาที  

ปลอยทิ้งไวใหเย็น 

  1.3  สัดสวนในการผสมนม  ใหผสมนมตามสัดสวนที่กําหนดไวขางกระปอง  นมผง  

1  ชอนตวง  ผสมกับน้ํา  1  ออนซ  (30 มล.)  โดยใชชอนตวงที่ติดมากับกระปองนม  ซึ่ง  1  ชอนเล็ก  

จะมีขนาด  4  กรัม  แตถาเปนชอนขนาดใหญ  8  กรัม  ใหผสมนมผง  1  ชอนตวงกับน้ํา  2  ออนซ  

นมผสม  1  ออนซจะใหพลังงาน  20  แคลอรี่ 
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  1.4  ปริมาณและจํานวนมื้อนม  ที่ทารกตองการขึ้นอยูกับความตองการพลังงาน

และสารอาหารของทารก  จึงไมควรบังคับใหทารกดูดนมใหหมดทุกมื้อ  หรือใหตามเวลาที่กําหนด  

ควรใหตามความตองการของทารก 

  1.5  การเตรียมนม  กอนเตรียมผสมนม  ผูเตรียมควรลางมือใหสะอาด  เตรยีมผสม

นมในบริเวณที่สะอาด  ผสมนมดวยการเติมน้ําตมสุกที่อุนลงในขวดนมตามจํานวนที่ตองการ    

แลวตวงนมผงลงขวดนมในสัดสวนที่กําหนดไวตามอายุของทารก  ปดฝาขวดแนนพอดี  เขยาขวด

ใหนมผงละลายหมด  เหยาะนมลงบนหลังมือเพื่อทดสอบอุณหภูมิ  จึงนําไปใหทารก 

  1.6  ขอควรคํานึงถึง  ไมเตรียมนมผสมทิ้งไวกอนนาน ๆ ถาเก็บไวในตูเย็นไมควรเกิน  

24  ชั่วโมง  นมที่เหลือในแตละมื้อไมควรเก็บไวใหทารกในมื้อตอไป  ควรลางทําความสะอาดขวด

นม  จุกนมและฝาครอบนมใหสะอาด 

 
 2.  ชนิดของนมผสม 
  เพื่อใหทารกไดรับคุณคาทางอาหารจากนมผสม  จึงควรมีความรูสําหรับเลือกชนิด

หรือประเภทของนมผสมที่เหมาะสําหรับวัยของทารก  ซึ่งนมผสมจะมีระบุไวที่ขางกระปองวาเปน

นมแบบใด  และเหมาะสําหรับทารกวัยใด  เพื่อสะดวกสําหรับการเลือกนมผสมโดยนมผสมมีหลาย

ชนิดดังตอไปนี้ 

  2.1  นมผงดัดแปลงสําหรับทารก  หรือสูตรอาหารทารก  (modified milk for infant  

หรือ infant formula)  เปนนมที่มีสวนผสมคลายนมแมมากที่สุด  มีการลดปริมาณโปรตีนและ  

เกลือแร  มีการดัดแปลงสวนผสมของไขมันใหใกลเคียงนมแมมากขึ้น  พรอมทั้งเสริมวิตามินและ

เกลือแรที่จําเปนลงไป  จึงมีสารอาหารพอเพียงและครบถวนสําหรับความตองการของทารกใน  6  

เดือนแรก  สามารถใชเลี้ยงทารกไดจนถึงอายุ  1  ป  มีปริมาณโปรตีนอยูระหวาง  12 – 17  กรัม/ 

100  กรัมของนมผสม  นมประเภทนี้  เมื่อผสมน้ําแลวใหพลังงานประมาณ  20  แคลอรี่/ออนซ  

ควรเลือกยี่หอที่เสริมธาตุเหล็ก  ตัวอยางนมประเภทนี้  เชน  แนน 1 S26  เอนฟาแล็ค  เอนฟา-มิล  

(ชนิดธรรมดาและชนิดเสริมธาตุเหล็ก)  ตราหมี  และแล็คโตเยน  (สีน้ําเงิน)  เปนตน 

  2.2  สูตรอาหารเสริมตอเนื่องหรืออาหารเสริมครบถวน (follow-up formula, complete 

supplementary food)  เปนนมที่มีการดัดแปลงสารอาหารตาง ๆ เชน  มีโปรตีนในปริมาณที่สูง

กวานมแม  มีการเติมวิตามินและเกลือแรที่สําคัญตามสัดสวนที่รางกายตองการ  เปนตน  ใชเปน

อาหารในชวงที่มีการเปลี่ยนจากนมที่เปนอาหารหลักมาเปนอาหารเสริมใชเล้ียงทารกตั้งแตอายุ  6  

เดือนถึง 1 ป  สามารถใชเล้ียงทารกไดจนถึงอายุ 3 ป  รวมกับอาหารที่รับประทานแตละมื้อ  ควร
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เลือกยี่หอที่มีวิตามินและแรธาตุครบถวน  เชน  เอนฟาโปร  แนน 2  ตราหมี  แล็คโตเยน (สีฟา)  

และเนสแล็ค  เปนตน 

  2.3  นมวัวครบถวน  (powdered whole milk)  เปนนมวัวที่ไมไดดัดแปลงปริมาณ

โปรตีน  คารโบไฮเดรต  และไขมัน  แตอาจมีการเติมวิตามินหรือเกลือแรบางตัวใชดื่มเปนอาหาร

เสริมสําหรับเด็กอายุมากกวา  1  ปข้ึนไป  เนื่องจากเปนนมที่มีปริมาณโปรตีนคอนขางสูง  เชน   

อะแลคตาเอ็นเอฟ  (alacta NF)  ดูแมค  (สีแดง)  และเนสเปร  (nespray)  เปนตน 

  2.4  นมสด  เปนนมวัวสดที่ผานการฆาเชื้อดวยความรอนดวยเปนวิธี  Pasteurization, 

Sterilization  หรือ Ultra-high-temperature  (U.H.T.)  ใชดื่มเปนอาหารเสริม  สําหรับเด็กอายุ

มากกวา  1  ปข้ึนไป  เชน  นมหนองโพ  และนมไทย – เดนมารก  เปนตน 

  2.5  นมถั่วเหลือง  เปนนมที่เตรียมจากถั่วเหลือง  1  กิโลกรัม  น้ําตาลทราย  1  

กิโลกรัม  และน้ํา  10  ลิตร  จะใหพลังงาน  16 – 17  แคลอร่ีตอออนซ  และโปรตีน  24  กรัม/

แคลอรี่  (อุมาพร  สุทัศนวรวุฒิ  และไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร, 2531, หนา 37 - 44)  ใชดื่มเปนอาหาร

เสริมสําหรับเด็กอายุมากกวา  1  ปข้ึนไป 

  2.6  นมประเภทอื่น ๆ ไดแก  นมขนหวาน  นมขาดมันเนย  หรือนมเปรี้ยว  เปนนม

ที่ไมเหมาะสําหรับเลี้ยงทารกและเด็ก  สวนนมเปรี้ยว  หากจะใชเปนอาหารเสริมของเด็กอายุ

มากกวา  1  ปแทนนม  ตองเลือกชนิดที่มีนมสดเปนสวนประกอบในสัดสวนที่สูงและเชื้อจุลินทรีย

ชนิดที่เปนนอรมอล  ฟลอรา  (normal flora) 

  สรุปไดวา  การเลี้ยงทารกดวยนมผสมเปนทางเลือกหนึ่งที่ควรใหความสําคัญ    

ควรมีความรูความเขาใจในการเตรียมผสมนม  และเตรียมอุปกรณที่จําเปน  เชน  ขวดนม  จุกนม  

ฝาครอบจุกนม  อุปกรณในการทําความสะอาดขวดนม  การรักษาความสะอาดของผูผสมนมดวย

การลางมือ  เตรียมผสมนมในที่ที่มีความสะอาดเพียงพอ  และการเลือกชนิดของนมที่มีความ

เหมาะสมกับอายุของทารก  และควรเปนนมรสจืด  แตสวนใหญพบวามักเลี้ยงนมรสหวาน       

จากการศึกษาของกรมอนามัย  พ.ศ. 2547  พบวาเด็กอายุ  1  ป  รับประทานนมรสหวานรอยละ  

44.4  เหตุผลหลักในการซื้อนมใหเด็กของผูปกครอง  คือกินแลวเจริญเติบโตดี  เด็กชอบ  น้ําหนักดี  

อวน  ทองไมผูก  (บุปผา  ไตรโรจน, จันทนา  อ้ึงชูศักดิ์, และปยนารถ  จาติเกตุ, 2549, หนา 49)  

จึงควรใหความรูเกี่ยวกับการเลือกชนิดของนมแกแมและผูเลี้ยงดูเด็กเพื่อปองกันการไดน้ําตาลมาก

เกินไปและการติดรสหวานของทารก 
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อาหารเสริมของเด็กวัยทารก 
 การใหอาหารเสริมที่ถูกตองเหมาะสมแกความตองการของทารก   จะชวยใหทารก 

เจริญเติบโต  มีพัฒนาการดีสมวัยทั้งทางรางกายและสติปญญา  โดยเฉพาะอยางยิ่งชวง  6  เดือน

แรกหลังคลอด  ซึ่งเปนระยะที่เซลลสมองกําลังมีการแบงตัวเพิ่มจํานวน  (hyperplasia)  ระยะ

ตอไป  จะมีการเจริญเติบโตของเซลลสมองในดานขนาด (hypertrophy) ตั้งแตหลังคลอดไปจนถึง

อายุ 3 – 4 ป  (สังคม  จงพิพัฒนวณิช, 2536, หนา 63)  น้ํานมแมอยางเดียวไมเพียงพอกับความ

ตองการสารอาหารที่เพิ่มข้ึน  เพื่อชวยสงเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารก  ดังที่             

ไกรสิทธิ์  ตันติศิรินทร  (2541, หนา 3)  กลาววา  น้ํานมแมจะพอเพียงสําหรับทารกไปจนถึง  4 – 6  

เดือน   แตหลังจากนั้นจะมีปริมาณไมพอเพียงกับความตองการในการเจริญเติบโตของทารก  

เพราะเด็กในชวงแรกเกิด -  2  ขวบ  มีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วมากโดยเฉพาะสมอง  ทารกจึงตอง

ไดรับอาหารเสริมต้ังแตเดือนที่  4  เปนตนไป  เพื่อชวยใหการเจริญเติบโตทางรางกายและจิตใจ

ของทารกเปนไปอยางราบรื่นและเหมาะสมเทาที่ควรจะเปนและไมขาดตอน 

 ทารกในชวงอายุ  4  ถึง  6  เดือน  เปนชวงเวลาที่สภาวะทางสรีรวิทยา  และพัฒนาการ

มีความพรอมที่จะรับอาหารเสริม  กลาวคือระบบทางเดินอาหารมีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะยอย

อาหารที่มีความสลับซับซอนมากขึ้น  ขณะเดียวกันปฏิกิริยาในการดุนอาหารออกมาหายไป  

(extrusion reflex)  และการกลืนดีข้ึน  ทําใหทารกสามารถรับประทานอาหารไดงายขึ้น            

การควบคุมสรีรพัฒนาเต็มที่  ทําใหทารกสามารถนั่งไดโดยมีคนประคับประคอง  และสามารถหัน

ศีรษะหนีไดเมื่อไมตองการอาหารที่ปอน  สามารถควบคุมการกํามือได  การประสานงานของ

กลามเนื้อที่ตาและแขนเปนไปดวยดี    ทําใหสามารถหยิบจับอาหารเขาปากได   (ลดาวัลย                   

ประทีปชัยกูร, 2546, หนา 111)  ดังตารางที่  5.1 

 

ตารางที่  5.1  ตัวอยางการใหอาหารเสริมสําหรับทารก 

 

อายุครบ อาหารเสริม 

4  เดือนขึ้นไป ขาวบดไขแดงตมสุกผสมน้ําแกงจืด  ตําลึงหมูสับ หรือกวางตุง  

หมูสับ  วันละ  1  คร้ัง  แลวกินนมแมตามจนอิ่ม   

5  เดือน เพิ่มขาวบดเนื้อปลาสุกสลับกับไขแดงตมสุกผสมน้ําแกงจืดวันละ  

1  คร้ัง  แลวกินนมแมตามจนอิ่ม 
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ตารางที่  5.1  (ตอ) 

 

อายุครบ อาหารเสริม 

6  เดือน ขาวบดไขแดงตมสุก  หรือเนื้อปลาสุกผสมน้ําแกงจืด  และเพิ่มผัก

บดดวยทุกครั้งเปนอาหารหลักแทนนม 1  มื้อ  เชน ตําลึง ฟกทอง 

กวางตุง  มีผลไมเปนอาหารวาง 1 มื้อ เชน กลวยน้ําวาสุก เปนตน 

7  เดือน เพิ่มเนื้อสัตวสุกบดชนิดอ่ืน ๆ เชน ไก  หมู  และตับสัตวตมสุกบด  

หรือทั้งไขแดงและไขขาวตมสุกบดกับขาวและผักบดสลับกับ

อาหารที่เคยใหเมื่อครบ  6  เดือน  มีผลไมเปนอาหารวาง  1  มื้อ 

8 – 9  เดือน ใหอาหารเชนเดียวกับเมื่ออายุครบ  7  เดือน  แตบดหยาบและ

เพิ่มปริมาณเปนอาหารหลักแทนนมได  2  มื้อ  มีผลไมเปนอาหาร

วาง  1  มื้อ เชน มะละกอสุก เปนตน 

10 – 12  เดือน ใหอาหารเชนเดียวกับเมื่ออายุครบ  8 – 9  เดือน  แตเพิ่มปริมาณ

ใหมากขึ้นเปนอาหารหลักแทนนมแมได  3  มื้อ  มีผลไมเปน

อาหารวาง  1  มื้อ  เชน  กลวยน้ําวา  สมเขียวหวาน  เปนตน 

 

ที่มา  (ลดาวัลย  ประทีปชัยกูร, 2546, หนา 111) 

 

 คําแนะนําสําหรับแมในการใหอาหารเสริมทารก  มีดังนี้ 

 1.  อาหารเสริมที่ใหคร้ังแรกควรบดละเอียดและลื่นคอ  แลวคอยบดหยาบขึ้น  เมื่อเร่ิมมี

ฟนขึ้น  อาจใหอาหารเปนชิ้นเล็ก ๆ ในขนาดที่ทารกสามารถเคี้ยวได 

 2.  ใหอาหารเสริมคร้ังละชนิด  ในปริมาณเล็กนอย  แตละชนิดควรหางกัน  4 – 7 วัน 

ถาทารกมีอาการแพอาหารชนิดนั้น  จะสามารถทราบไดเร็ว  ควรงดการใหอาหารชนิดนั้นทันที 

 3.  ควรใหทารกเรียนรูการรับประทานอาหารเสริมจากชอน  ไมควรใสอาหารเสริมใน

ขวดนมที่เจาะรูหัวนมเพื่อใหทารกดูด เพราะตอไปทารกจะไมพัฒนาการเคี้ยวอาหารที่เปนชิ้น 

 4.  ใหอาหารกอนใหนมหรือใหในขณะที่ทารกกําลังหิว  เพราะถาทารกไดนมกอนแลว 

จะรูสึกอิ่ม  ทําใหปฏิเสธอาหารเสริมได 

 5.  ขณะที่ใหอาหารเสริม  ควรยิ้มและพูดคุยกับทารกใหทารกมีความสุขกับการไดรับ

อาหารเสริม  ไมควรบังคับหรือลงโทษถาทารกปฏิเสธอาหาร 
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 6.  ขณะที่ปอนอาหารเสริม  ทารกอาจใชล้ินดุนอาหารออกมา  ซึ่งเปนลักษณะที่ทารก

ใชล้ินเวลาดูดนม  ลักษณะดังกลาวนี้เปนปฏิกิริยาสะทอนจะหายไปเมื่อทารกอายุ  7 – 8  เดือน 

 7.  เมื่อทารกสามารถรับประทานอาหารเสริมไดดี  ควรลดปริมาณของนมลงเพื่อ

ปองกันไมใหทารกไดอาหารมากเกินไป 

 สรุปไดวาการใหอาหารเสริมสําหรับทารกแรกเกิดจนถึงอายุ  3  เดือน  อาจมีปญหาใน

การยอยอาหารแปง  การใหอาหารเสริมกอนวัยอันควร  อาจกอใหเกิดผลเสียเนื่องจากการไมยอย

ทําใหทารกเปนโรคขาดอาหารหรือทองรวง  และการดูดซึมของระบบทางเดินอาหารบกพรอง      

จึงควรใหอาหารเสริมเมื่ออายุ  3  เดือนไปแลว  โดยเริ่มใหทีละนอย ๆ เพียง  
2
1  - 1 ชอนชาเพื่อให

เด็กไดรับการกระตุนจากอาหารเหลวชนิดอื่น ๆ ทีละนอย ๆ และไมปฏิเสธอาหารเหลวอื่น ๆ ทั้งยัง

ไดคุณคาทางอาหาร  เหมาะแกการเจริญเติบโตทั้งทางรางกายและสติปญญา 
 

การดูแลสุขภาพของเด็กวัยทารก 
 การดูแลสุขภาพของเด็กวัยทารกควรดูแลอยางตอเนื่องสม่ําเสมอเพื่อใหสุขภาพของ

ทารกแข็งแรง  สมบูรณ ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ  ซึ่งการดูแลสุขภาพของทารกควรใหการดูแล

สุขภาพดังตอไปนี้  (พรทิพย  คําพอ, 2542, หนา 22 – 26) 
 

 1.  การดูแลรางกาย   
  ทารกควรไดรับการดูแลรางกาย  ดวยการอาบน้ําเปนประจํากอนมื้ออาหาร  โดย

เตรียมอุปกรณอาบน้ํา  สบู  แชมพู  แปง  สําลี  ผาขนหนู  และน้ํามันเบบี้ออยไวใหพรอม  โดยใช

สบูถูตัวเบา ๆ และสระผมโดยลูบศีรษะเบา ๆ น้ําที่เตรียมใหทารกอาบ  ควรเปนน้ําปกติไมเย็นหรือ

รอนเกินไป  เมื่อทารกอาบน้ําเสร็จแลว  ควรเช็ดตัวใหแหงทุกสวน  ทาแปงเด็กบาง ๆ ตามขอพับให

ทั่วและใสเสื้อผาทารกจะสบายตัว  และอยากนอน  หลังจากนั้นใหทารกกินนมแมและนอนหลับ

อยางมีความสุข  ซึ่งขั้นตอนในการอาบน้ําเด็กมีดังนี้ 

  1.1  กอนนําเด็กลงน้ําควรทดสอบดวยการนําขอศอกลงทดสอบน้ําในอางอาบน้ํา

เด็กกอน  เมื่ออุนพอดีไมเย็นไมรอนจนเกินไป  ควรใชน้ําลูบตัวเด็กเบา ๆ พอใหรูสึกกอน  ถานําเด็ก

ลงน้ําเลยเด็กจะสะดุงและรองไห 

  1.2  การนําเด็กลงจุมน้ําในอางตองใชมือขางซายของแมจับแขนขางซายของเด็ก 

แลวใชทอนแขนดานหนารองรับหัวของเด็กไว  ใชมือขวารวบขาทั้งสองขางของเด็กโดยนิ้วชี้สอดคั่น

ไวระหวางขอเทาของเด็กเพื่อไมใหใชขาถูกันแลวคอย ๆ อุมเด็กหยอนลงไป  ขณะที่เด็กอาบน้ําควร

พูดเบา ๆ กับเด็กและคอย ๆ อาบน้ําลูบไลผิวของเด็กไปมาอยางทะนุถนอม 
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  1.3  ใชแชมพูสระผมใหเด็ก  แลวนําฟองน้ําชุบน้ําเช็ดแชมพูออกใหหมด  ระวังอยา

ใหน้ําเขาหูและตา  เด็กจะกลัวแลวไมยอมลงน้ําอีก 

  1.4  เมื่อลางสบูออกจากดานหนาของเด็ก  ยังคงใชมือและแขนซายรองรับตัวเด็ก   

ใชมือขวาคอย ๆ วักน้ําหรือใชฟองน้ําจุมน้ําในอางแลวบีบลงไปบนตัวเด็กเพือ่ปองกนัไมใหน้าํกระเดน็

เขาตาและหู 

  1.5  สวนการลางน้ําออกจากสวนหลังของเด็กใหเปลี่ยนมือที่จับตัวเด็กเปนมือขวา  

ใชอุงมือขวาจับตนแขนซายของเด็ก  ตัวเด็กก็จะเอนมาพิงกับทอนแขนและขอมือขวาของคุณแมใช

มือซายวักน้ําลางสบูใหสะอาด  หรือจะใชฟองน้ําจุมน้ําแลวลางสบูใหสะอาดก็ได  เมื่อลางสบูออก

หมดแลวควรนําเด็กขึ้นจากอางทันที  ไมควรปลอยใหแชน้ํานานเกินไป 

  1.6  นําเด็กวางบนผาขนหนูที่เตรียมไวใชซับตัวเด็กใหแหง   จากนั้นทาแปงใหทั่ว       

โดยเฉพาะบริเวณขอพับบริเวณขา  และกน  แลวจึงใชผาออมหอกน  ใสเสื้อเด็กออนแลวหอเด็ก

ดวยผาขนหนูในเด็กแรกเกิด  เพื่อใหรางกายอบอุน  ถาเด็กอายุไดประมาณ  2  – 3 สัปดาห          

อาจใสเสื้อเด็กออนและใชผาออมหอกนและหมผาก็เพียงพอ 

  สรุปไดวาการอาบน้ําทารกแรกเกิดควรทําดวยความระมัดระวัง  และควรเตรียม

อุปกรณที่จําเปนตาง ๆ ใหพรอมกอนจะนําเด็กมาอาบน้ํา  อาจหยดน้ํามันเบบี้ออยลงในอางน้ําเดก็  

2 – 3  หยดเพื่อใหผิวชุมชื้น  ขณะอาบน้ําใหเด็ก  ควรใชมือสัมผัสเด็กเพียงเบา ๆ  เมื่ออาบน้ําจน

สะอาดควรซับตัวดวยผาขนหนู  และใชแอลกอฮอล  เช็ดทําความสะอาดสะดือจนกวาจะหลุดไป

เอง  หามโรยแปงที่สะดือเด็ดขาด 
 

 2.  การดูแลอวัยวะตาง ๆ 
  หลังจากทารกอาบน้ําสะอาดแลว  อวัยวะสวนตาง ๆ ของรางกายทารกตองไดรับ

การดูแลเอาใจใสเปนพิเศษในเรื่องของความสะอาดเพื่อความมีสุขอนามัยที่ดี  ควรดูแลความ

สะอาดสวนตาง ๆ ของรางกายดังนี้ 

  2.1  หู  การทําความสะอาดหูของทารกควรใชเพียงสําลีซับทําความสะอาดบริเวณ

ใบหูไมควรนําอะไรลวงเขาไปในหูเพราะในหูมีแกวหูและกระดูกในหู  3  แทง  ถาไปแคะหูอาจทํา

ใหแกวหูทะลุ  เด็กอาจหูหนวกได 

  2.2  ตา  รางกายของเด็กสรางน้ําตาไวทําความสะอาดตาเสมอ ๆ ในน้ําตามีไลโซไซม  

(lyxozyme)  คอยรักษาความสะอาดและฆาเชื้ออยูตลอดเวลาจึงไมควรไปรบกวนตาของเด็ก 

  2.3  จมูก  ภายในรูจมูกของเด็กมีขนจมูกเล็ก ๆ คอยปดเอาสิ่งแปลกปลอมไมให     

เขาไปในระบบหายใจ  ถามีส่ิงแปลกปลอมเกาะที่ขนจมูก  รางกายจะมีปฏิกิริยาโดยการจามขับ 
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ส่ิงสกปรกออก  เด็กจามกันเกง  คุณแมมักเขาใจผิดวาเด็กปวยเปนหวัด  ถามีน้ํามูกติดจมูกใชสําลี

พันปลายไม  (cotton bud)  ชุบน้ําอุนเช็ดเฉพาะบริเวณสวนปลายของริม ๆ รูจมูก 

   เด็กอาจมีอาการจมูกตันเวลาอากาศแหงมาก ๆ หรืออากาศรอน  มีน้ํามูกแหงกรัง  

ทําใหหายใจไมคอยออก  หายใจเสียงดังฟดฟาด  ทรวงอกก็เคลื่อนไหวขึ้นลงลึก ๆ คลายจะหอบ  

ถาเปนเด็กโตหรือผูใหญก็จะอาปากหายใจแทน  แตทารกอาปากหายใจไมเปน  ถายังหายใจเสียงดัง

แพทยอาจจะใหยาเช็ดจมูกที่ชวยลดอาการบวมเวลาเด็กเปนหวัด 

  2.4  เล็บ  ควรใชที่ตัดเล็บ  ตัดเล็บใหส้ันขณะเด็กนอนหลับเพื่อปองกันการขวน      

หนาตา  หรือเล็บฉีก 

  2.5  สะดือ  สายสะดือจะคอย ๆ แหงลงและสวนมากจะหลุดภายในเวลา  1 สัปดาห  

เมื่อสายสะดือหลุดไปจะเหลือเปนรอยแดง ๆ กลม ๆ บางครั้งมีเนื้อเยื่อเปนตุมแดงเหลืออยูซึ่งบางคน

จะมีน้ําเหลืองเยิ้มอยูเสมอ  ถามีลักษณะดังกลาวควรพบแพทย 

  2.6  อวัยวะเพศ  อวัยวะเพศของเด็กชาย  เด็กชายที่เกิดมาทุกคนบริเวณปลาย

อวัยวะเพศมีเปลือกหุมไวเสมอ  ทําใหสวนปลายรูปสสาวะตีบเล็กมาก  จึงเห็นวาเด็กชายสวนใหญ

รองเจ็บเวลาถายปสสาวะบางคนลําปสสาวะพุงตรงขึ้นฝา  บางคนก็พุงโคงไปทางหัวเตียงเมื่อเด็ก

โตขึ้นสวนปลายจะคอย ๆ เปดออกและรูดออกไปทางดานหลัง  แมชวยไดโดยขณะอาบน้ําอุนชวย

ขยับสวนผิวหนังที่คลุมปลายอวัยวะเพศคอย ๆ ขยับลงขยับข้ึนเบา ๆ แลววักน้ําหรือใชฟองน้ําจุม

น้ําอุนบีบลงบริเวณปลายอวัยวะเพื่อลดการสะสมของเมือก  เหงื่อไคล  ปองกันการหมักหมม      

ซึ่งจะเปนแหลงรวมของเชื้อโรค  เชน  ไวรัส  ทําใหปลายอวัยวะเพศคัน  เนื่องจากปลายอวัยวะเพศ  

เปนเนื้อออนและบอบบางมาก  ถายิ่งคันยิ่งเกาจะทําใหอักเสบบวมแดง  รูทอปสสาวะยิ่งตีบยิ่ง

ปสสาวะยาก  เจ็บและแสบ  แมจึงควรดูแลรักษาความสะอาดขณะอาบน้ํา 

   การขลิบอวัยวะเพศ  ไมมีความจําเปนอันใดเพราะในวัยทารกไมไดสกปรกแต

อยางใดเพียงแตแมคอยดูแลรักษาความสะอาดตามที่กลาวก็เพียงพอแลว  เมื่อเด็กเริ่มโตขึ้นเด็ก

จะรูจักรักษาความสะอาดดวยตนเอง 

   อวัยวะเพศของเด็กหญิง  การดูแลความสะอาดอวัยวะเพศของทารกเพศหญิง  

เปนสวนที่ละเอียดออนบอบบางมาก   จึงควรชําระลางโดยใชสําลีชุบน้ําอุนชําระเบา ๆ  อาจใช        

สบูออนสําหรับเด็กฟอกอยางเบา ๆ   

  2.7  การดูแลสุขภาพปากและฟนของทารกหลังดูดนม  ถาเปนนมผสมควรใหเด็ก

ดูดน้ําตามเพื่อใหทารกไดชําระคราบนมภายในชองปากและคอ  การแปรงฟนควรเริ่มเมื่อมีฟนขึ้น  

ประมาณเดือนที่  6 – 8  ฟนจะเริ่มข้ึน  ฟนทุกซี่ควรไดรับการแปรงดวยแปรงที่ออนนุม  แมควร      
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เอาใจใสดูแลตั้งแตระยะเริ่มแรก  เพื่อฝกใหคุนเคยไมควรรอจนฟนแทข้ึน  เพราะเมื่อมีฟนน้ํานมที่

แข็งแรง  ฟนแทที่ข้ึนตามมาก็จะแข็งแรงและมีสุขภาพฟนที่ดีตามไปดวย  การดูแลปากและฟนของ

ทารกควรทําดังนี้   

   2.7.1  การเช็ดชองปากเด็ก  ใชผาออมสะอาดพันรอบนิ้วชี้  ชุบน้ําตมสุก          

เช็ดเหงือก  ฟน  กระพุงแกม  ล้ิน  เพดาน  ใหทั่วทั้งปาก  หลังดื่มนมทุกมื้อและหลังอาบน้ํา 

   2.7.2  การแปรงฟนใหเด็ก  ใหเด็กยืนอยูขางแม  ใชแขนโอบศีรษะเด็กไว   

หรือใหเด็กนอนหนุนตักใชนิ้วดึงเบา ๆ บริเวณริมฝปากบนและลางใหแปรงสามารถทําความ

สะอาดฟนไดโดยแปรงใหเบามือที่สุด  เพื่อใหลูกเกิดทัศนคติที่ดีตอการแปรงฟน  ใหเด็กรูสึกวาการ

แปรงฟนไมใชเร่ืองนากลัว 

   2.7.3  ควรหัดใหลูกดื่มนมจากถวย  โดยใชถวยดื่มนมที่มีฝาปด  แลวเจาะรูให

เด็กยกดื่มแทนการดูดนมขวดแตถาเด็กดูดนมแมก็ยังคงใหดูดนมแมตอไป 

   2.7.4  ไมควรใหเด็กนอนหลับคาขวดนมโดยไมดูดน้ําตามเพราะจะทําใหฟนผุ

งาย  กอนนมหมดขวดควรเตรียมขวดน้ําไวใหลูกดูดเพื่อความสะอาดของชองปากและฟน 

   2.7.5  หลังจากมื้ออาหารทุกมื้อควรใหเด็กบวนปากและแปรงฟนทุกครั้งหลังจาก

ตื่นนอนตอนเชาและกอนเขานอน 

  สรุปไดวาการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของอวัยวะตาง ๆ ของทารกชวยเสริมใหทารก

มีสุขพลานามัยที่ดี  ซึ่งเปนพื้นฐานของความเปนผูที่รูจักรักษาความสะอาดของรางกาย  เมื่อเด็ก

สบายเนื้อสบายตัวไมเปยกชื้น  เด็กจะเลี้ยงงาย  ไมงอแง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ และเจริญเติบโต

สมวัย 
 

 3.  กําหนดการตรวจสุขภาพ 
  การตรวจสุขภาพเด็กตามปกติจะแจงกําหนดใหแมรูตั้งแตชวงกอนคลอด  1  ครั้ง  

และไดรับการตรวจภายหลังคลอดกอนกลับบานวาปกติดีหรือไม  ควรไดรับการตรวจสุขภาพตอไป

บอยแคไหนขึ้นอยูกับสภาพของเด็ก  เชน  เด็กคลอดกอนกําหนด  เด็กฝาแฝดหรือเด็กมีอาการ       

ตัวเหลือง  ตาเหลือง  รวมทั้งแมที่มีอายุมาก  มีโรคแทรกซอน  หรือครอบครัวมีปญหาตาง ๆ จะตอง

ไดรับการแนะนํา  และดูแลอยางใกลชิด  เปนตน  การนัดตรวจสุขภาพนี้ รวมไปถึงการดูแลสุขภาพ

ของเด็กตั้งแตแรกเกิด  เกี่ยวกับการใหวัคซีน  โดยจะตองไดรับวัคซีนปองกันโรค  เพื่อใหภูมิคุมกัน

โรคตาง ๆ เชน โรคตับอักเสบ  โรคโปลิโอ  บาดทะยัก  ไอกรนและอื่น ๆ เปนตน  ดูกําหนดการสราง

เสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.2535  ดังตารางที่ 5.2 
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ตารางที่  5.2 กําหนดการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2535 
 

อาย ุ การใหวัคซีน 

แรกเกิด - วัคซีน  บีซีจ ี ปองกนัวัณโรค 

- ตับอักเสบบี  (คร้ังที่ 1) 

2  เดือน - คอตีบ  บาดทะยกั  ไอกรน  คร้ังที่  1 

- โปลิโอ  คร้ังที่  1 

- ตับอักเสบบี  คร้ังที ่2 

4  เดือน - คอตีบ  บาดทะยกั ไอกรน คร้ังที่ 2 

- โปลิโอ  คร้ังที่ 2 

6  เดือน - คอตีบ  บาดทะยกั ไอกรน คร้ังที่ 3 

- โปลิโอ  คร้ังที่ 3 

- ตับอักเสบบี  คร้ังที ่3 

9 – 12  เดือน - หัด คางทูม หัดเยอรมัน ครั้งที่ 1 

1 
2
1  ป  - คอตีบ  บาดทะยกั ไอกรน คร้ังที่ 4 

- โปลิโอ  คร้ังที่ 4 

- ไขสมองอักเสบ  คร้ังที่ 1 

- ไขสมองอักเสบ  คร้ังที่ 2 

(หางจากครั้งแรก  1 – 2  สัปดาห) 

2 
2
1  ป - ไขสมองอักเสบ  คร้ังที่ 3 

4 – 6  ป - คอตีบ  บาดทะยกั ไอกรน คร้ังที่ 5 

- โปลิโอ  คร้ังที่ 5 

- วัคซีนบีซจีี  ปองกนัวัณโรค 

12 – 16  ป - หัด คางทูม หัดเยอรมัน ครั้งที่ 2 

- คอตีบ  บาดทะยกั  (DT) 

 

ที่มา  (สุธิภา อาวพทิักษ, 2542, หนา 57) 
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  สรุปวาการดูแลสุขภาพดวยการใหวัคซีนสําหรับเด็กวัยทารกเปนสิ่งสําคัญที่แมและ

ผูเลี้ยงดูเด็กควรใหการดูแล  ดวยการพาเด็กไปพบแพทยหลังคลอดตามแพทยนัดทุกครั้งเพราะ

แพทยจะใหวัคซีนเพื่อสรางภูมิคุมกันแกทารก  และนัดตรวจสุขภาพทารกทุกเดือน  พรอมให

ภูมิคุมกันที่จําเปนสําหรับในแตละชวงอายุ  โดยนําสมุดคูมืออนามัยแมและเด็กไปดวยทุกครั้ง      

เพื่อแพทยจะไดบันทึกการใหวัคซีน 

 
 4.  การปองกันอุบัติเหต ุ
  อุบัติเหตุในวัยทารกสวนใหญเกิดในบาน  โดยมีสาเหตุมาจากสภาพแวดลอมที่        

ไมเหมาะสม  และเกิดจากความอยากรูอยากเห็นของเด็ก  บิดามารดาและผูเลี้ยงดูเด็กวัยทารก

ควรปองกันและใหความสนใจดูแล  เพื่อไมใหเกิดอุบัติเหตุกับเด็ก  จะดีกวาการแกไข  ลักษณะของ

อุบัติเหตุที่พบบอยของเด็กวัยทารกคือ  การปลอยเด็กใหอยูตามลําพัง  เชน  เตียงเด็ก  เด็กอาจ

พลัดตกหรืออวัยวะสวนใดสวนหนึ่งไปติดที่ลูกกรงหรือใหเด็กนอนที่เบาะนุม  เดก็อาจคว่าํหนา  ทาํให

หายใจไมออก  การวางสิ่งของตาง ๆ เชน  กระติกน้ํารอน  หรือถือส่ิงของ  ถือน้ํารอนหกราดตัวเด็ก  

การปลอยใหเด็กนั่งเลนน้ําในกะละมังตามลําพัง  เด็กอาจหงายหลังแลวสําลักน้ําได  พื้นบาน 

เปยกน้ํา  หรือมีน้ําหกไมไดเช็ด  เด็กอาจลื่นและศีรษะฟาดพื้น  เปนตน  เหลานี้ลวนเปนความ

ประมาทของผูเลี้ยงดูเด็ก  ขอสําคัญสําหรับการดูแลและระมัดระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุในวัยทารก        

ก็คือไมปลอยใหเด็กอยูตามลําพังโดยไมมีผูใหญดูแล  นอกจากเด็กจะหลับสนิทอาจทิ้งไดบางชั่วครั้ง

ชั่วคราว  โดยไมใชเวลามากนัก  ควรรีบกลับมาดูแลเด็ก  การอยูดูแลเด็กอยางใกลชิด  ชวยปองกัน

อุบัติเหตุและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นไดทุกเวลา  จึงควรปองกันและไมประมาท 

  สรุปไดวาการปองกันอุบัติเหตุสําหรับเด็กทารกไมใชเร่ืองยุงยากแตอยางใด  เพียงแต

บิดามารดาและผูเลี้ยงดูเด็กตระหนักและใหความสําคัญกับส่ิงเล็ก ๆ นอย ๆ จากสภาพแวดลอม

ในบานรอบ ๆ ตัวเด็กที่อาจกอใหเกิดอันตรายกับเด็ก  โดยชวยกันดูแลจัดเก็บอุปกรณเครื่องใชสอย

ตาง ๆ โตะ  เกาอี้ที่อาจจะทําใหเกิดอุบัติเหตุกับเด็กได  และสิ่งสําคัญควรดูแลเด็กวัยทารกอยาง

ใกลชิด  ไมปลอยทารกไวคนเดียวโดยลําพัง  เพราะเมื่อเด็กเริ่มโตขึ้น  คืบและคลานได  เด็กจะยิ่ง

อยากรู  อยากเห็น  จึงควรดูแลเด็กอยางใกลชิดเปนพิเศษ  จะชวยปองกันอุบัติเหตุที่อาจกอใหเกิด

อันตรายแกเด็กได 
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ปญหาสุขภาพของเด็กวัยทารก 
 ปญหาสุขภาพของทารกคือปญหาที่ทําใหทารกเจ็บ  ปวย  พิการ  หรือตาย  ปญหา

เหลานี้จะแตกตางกันไปในแตละชุมชนและสังคมที่อาศัยอยู  ตลอดจนการศึกษาของประชาชนใน

ชุมชนนั้น  การไดรับขอมูลขาวสาร  การบริการดานอนามัยและสาธารณสุขในชุมชน  ยอมสงผลถึง

การบริการสุขภาพทารกใหมีสุขภาพอนามัยที่ดีปราศจากโรคภัยไขเจ็บและปญหาดานโภชนาการ  

เพ็ญศรี  พิชัยสนิธ  (2540 ข, หนา 319 – 321)  ไดกลาวถึงปญหาสุขภาพกายของทารกที่เปน

สาเหตุการปวยและการตายของทารกไดบอยมีดังนี้ 
 

 1.  ความพิการแตกําเนิด 
  ความพิการแตกําเนิดถาเปนอวัยวะสําคัญ  เชน  ความพิการของหัวใจ ปอด และ

สมอง  เปนความพิการที่รุนแรงทําใหทารกตายไดตั้งแตอายุยังนอย  หากความพิการไมรุนแรง  

ทารกจะสามารถมีชีวิตอยูไดแตตองไดรับการดูแลเปนพิเศษกวาเด็กปกติ  เชน  ภาวะปากแหวง  

เพดานโหว  เทาปุก  ทอปสสาวะเปดต่ํา  หูรูดปลายกระเพาะอาหารตีบ  และมีการติดตอของ

หลอดอาหารและหลอดลม  เปนตน 

  การชวยเหลือทารกที่มีความพิการจะแตกตางกันไป  แลวแตลักษณะและความรนุแรง

ของความพิการนั้น ๆ การวินิจฉัยความผิดปกติใหไดเร็วนับวาเปนสิ่งสําคัญที่สุด  แตความผิดปกติ

บางอยางก็ไมอาจสามารถใหการวินิจฉัยได  จนกวาจะไดรับการตรวจพิเศษตาง ๆ การตรวจ

เพื่อใหทราบสาเหตุของความพิการเปนสิ่งจําเปนในการใหคําแนะนําสําหรับพอแมดวย  ความ

พิการทางพันธุกรรมจะมีผลตอการตัดสินใจมีบุตรคนตอไป  พอแมควรรูและเขาใจถึงสาเหตุของ

ความพิการ  การดําเนินของโรค  ผลหรือจุดจบของโรคและวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่พิการ 

 
 2.  อุบัติเหตุ 
  อุบัติเหตุที่พบบอยในทารกคือ  พลัดตกหกลม  ไฟไหม  น้ํารอนลวก  กินสารพิษ

หรือส่ิงแปลกปลอม  ล่ืนหลุดมือ  ตกน้ํา  และหนาจมที่นอนหายใจไมออก  เปนตน 

 
 3.  โรคชัก 
  ซึ่งอาจเกิดจากภาวะการติดเชื้อ  เชน  สมองอักเสบ  เยื่อหุมสมองอักเสบ  ไขสูง   

หรือเกิดจากสมองไดรับอันตรายขณะคลอด  หลังคลอด  หรืออุบัติเหตุ  เชน  สมองขาดออกซิเจน 

มีเลือดออกในสมอง  และชักจากมีไขสูง  เปนตน 
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 4.  ภาวะขาดสารอาหารและวิตามิน 
  มักพบบอยภายหลังอายุ  6  เดือนแลว  หรือเมื่อทารกเริ่มหยานม  ควรเลือกอาหาร

ที่มีคุณคาใหเด็กไดรับสารอาหารอยางเพียงพอแกความตองการ  เพื่อการเจริญเติบโตของอวัยวะ

สวนตาง ๆ ของรางกายใหสมบูรณและมีสุขภาพดี 
 

 5.  โรคติดเชื้อตาง ๆ  
  โรคติดเชื้อตาง ๆ เชน  คอตีบ  ไอกรน  และหัด เปนตน  ควรปองกันดวยการ

เสริมสรางภูมิคุมกันโรคตามตารางของกระทรวงสาธารณสุขสําหรับรายละเอียดของโรคไดกลาวไว

ในบทที่  7 
 

 6.  ปญหาน้ําหนักแรกเกิดผิดปกติ 
  ปญหาน้ําหนักทารกแรกเกิดต่ํากวา  2,500  กรัม หรือต่ํากวา  2,000  เปนปญหาที่

สําคัญที่สุด  มากกวารอยละ  50  ของทารกที่ตายในครรภ  และมากกวารอยละ  50  ของการตาย

ในระยะ  1  สัปดาหแรกของชีวิตเปนทารกที่มีปญหานี้  สําหรับทารกที่มีชีวิตอยูนั้นบางรายที่รักษา

หายจากภาวะแทรกซอน  อาจมีผลเสียตอสมองและรางกาย  ทําใหมีความพิการตามมาได  ซึ่งอาจ

แบงไดเปน  2  กลุมคือ  กลุมที่คลอดกอนกําหนดคือเกิดระหวางอายุ  28 – 38  สัปดาห  และ      

อีกกลุมหนึ่งมีอายุครบกําหนดคือ  38 – 42  สัปดาห  เชน  แมที่ขาดสารอาหารหรือแมที่สูบบุหร่ี

มากขณะตั้งครรภ  เปนตน 
 

 7.  อันตรายและบาดเจ็บจากการคลอด 
  ปญหานี้ทําใหขาดออกซิเจน  เปนผลทําใหมีการกระทบกระเทือนตอสมองเด็กใน

ระยะคลอด  เกิดตกเลือดใตผิวหนังของศีรษะ  ใตเยื่อหุมกระดูกกะโหลก  ใตกะโหลกเหนือ         

เยื่อหุมสมอง  ใตเยื่อหุมสมองในเนื้อสมอง  และในโพรงสมอง  การใชคีม  (forceps)  ชวยคลอด

อาจทําใหมีแผลเล็กนอยที่หนาได  การกระทบกระเทือนระหวางการคลอดตอสมองมีความรุนแรง   

ที่สุด  ทําใหเสียชีวิตหรืออาจมีปญหาตามมา  เชน  ปญญาออนหรือความพิการทางรางกาย    

ปญหาเหลานี้สามารถปองกันไดถามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตัวระหวางตั้งครรภ       

จะชวยลดภาวะความเสี่ยงขณะตั้งครรภไดเปนอยางมาก 
 

 8.  อาการตัวเหลืองตาเหลืองของทารกปกติในระยะแรกเกิด 
  เด็กทารกแรกคลอดจะมีอาการตัวเหลืองไดในวันที่  2  หลังคลอด  เพ็ญศรี  

กาญจนัษฐิติ  (2541,หนา 665)  กลาววา  อาการตัวเหลืองปกติของทารกจะหายไปใน  10  วัน
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แรกหลังคลอด  ถาปอนน้ําหรือนมจะชวยทําใหหายเร็ว  ถาทารกอยูในหองมืดจะเหลืองอยูนาน

และเหลืองเขมกวาปกติ  ควรนําทารกรับอากาศและแสงแดดออนในตอนเชา 
 

 9.  ฝาขาวในปาก 
   เด็กทารกอาจเกิดฝาขาวในบริเวณปาก  ล้ิน  และกระพุงแกม  เกิดจากการติด   

เชื้อรา  ควรปายดวยยาเจนเชียน  ไมควรกวาดหรือปายยาที่ไมไดรับคําแนะนํา  เพราะยากวาดหรอื

ปายลิ้นบางชนิดอาจมีอันตรายตอทารกได 

 สรุปไดวาเด็กวัยทารกเปนชวงวัยที่มีความเสี่ยงตอโรคติดเชื้อ  และภาวะเสี่ยงจากการ

เจ็บปวย  พิการ  หรือเสียชีวิต  การดูแลสุขภาพเด็กวัยทารกจึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญและตอง       

ดูแลเอาใจใสเปนพิเศษ  ควรหมั่นคอยสังเกตลักษณะพฤติกรรมและพัฒนาการตาง ๆ เพื่อเปน

ขอมูลการดูแลสุขภาพทารก  โดยเฉพาะถาไดมีการเตรียมการลวงหนากอนตั้งครรภมาแลว  

อาการเจ็บปวยของทารกจากโรคภัยตาง ๆ ก็จะนอยลงไปหรือแทบจะไมเกิดขึ้นเลย  ตลอดจนการ

ดูแลใหทารก มีสุขภาพแข็งแรงดวยการใหดูดนมแมที่มีคุณคาทางอาหารครบถวน  สะอาด  

ปราศจากเชื้อโรค  จะชวยใหทารกเจริญเติบโตสมวัยทั้งรางกายและจิตใจ 

 

สรุป 
 ทารกหมายถึงวัยตั้งแตแรกเกิดจนถึง 1 ขวบ เปนชวงวัยที่มีพัฒนาการและการเจริญเติบโต

ทุกดานอยางรวดเร็วทารกจําเปนตองไดรับการดูแลดานสุขภาพจากบิดามารดาและผูใกลชิดดวย

ความรักความเอาใจใส  ใหความอบอุน  ความปลอดภัย  และใหอาหาร  ทารกตองการอาหารนม

จากแม  นมแมเปนอาหารที่ดีที่สุดสําหรับทารกแรกเกิด  และสามารถดูดนมแมตอไปไดจนกระทั่ง

กินอาหารเสริมในวัยตั้งแต  4  เดือนขึ้นไป  การดูดและกลืนน้ํานมอยางมีความสุขนับเปนการ

ตอบสนองความตองการพื้นฐานดานการใชปาก  ทารกจะมีความสุขกับการใชปาก  สัมผัสที่อบอุน

ของไออุนจากรางกายของแม  การสัมผัส  การมองสบตา  การโอบกอดขณะไดรับนมจากแม           

การอุมชูดูแลใหสบายตัวไมเปยกชื้นแฉะ  การดูแลรักษาความสะอาดสวนตาง ๆ ของรางกาย   

การดูแลใหวัคซีนปองกันโรคตาง ๆ ตามวัยที่จําเปน  ไดแก  วัณโรค  ไอกรน  คอตีบ  บาดทะยัก  

โปลิโอ  ตับอักเสบบี  หัด  คางทูม  และหัดเยอรมัน  ชวงตั้งแตแรกเกิดถึง 1 ป  ตรวจสุขภาพ         

ใหวัคซีนและบันทึกสุขภาพเด็กอยางสม่ําเสมอ  การใหอาหารเสริมที่จําเปนแกความตองการของ

รางกาย  เพื่อสงเสริมสุขภาพเด็กใหเจริญเติบโตสมบูรณและแข็งแรง  และเสริมสรางสมองดวย

อาหารที่  มีประโยชน  ครบ 5 หมู  ประกอบไปดวย  เนื้อสัตว  ไขมัน  ไข  นม  ผักและผลไม  ดวยการ

จัดแตงรสชาต  จัดภาชนะใหนารับประทาน  ตลอดจนการดูแลระมัดระวังอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได



 125

ภายในบานและจากสภาพแวดลอมรอบตัวจะชวยใหทารกมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงและ

เจริญเติบโตเพื่อเปนพื้นฐานของสุขภาพที่ดีตอไปในวันหนา 
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