บทที่ 6
สุขภาพเด็กวัยกอนเรียน
เด็กวัยกอนเรียนเปนวัยแหงการเรียนรูและพัฒนาการ เด็กเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมรอบตัว ทําใหมีประสบการณ เด็กมีพัฒนาการตอเนื่อง อัตราการเจริญเติบโตของเด็ก
วัยกอนเรียนเปลี่ยนแปลงไปจากวัยทารก มีอัตราชากวาแตสม่ําเสมอ เด็กมีอิสระและพึ่งพา
ตนเองไดมากขึ้น เด็กจะสนุกสนานกับการเลนและไดเคลื่อนไหวรางกาย เด็กจึงตองการสารอาหาร
ที่ใหพลังงานเพื่อการเจริญเติบโตตลอดจนการดูแลเอาใจใส ปองกันอันตรายจากอุบัติเหตุตาง ๆ
ที่อาจเกิดขึ้นได เด็กตองการ ความรักความอบอุน ความเอาใจใสและความปลอดภัย จากบิดา
มารดาและผูเลี้ยงดู การปองกันอุบัติเหตุ และโรคติดเชื้อตาง ๆ ดวยการเสริมสรางวัคซีนปองกันโรค
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด หนาที่หลักของผูใหญทุกคน ตองชวยกันดูแลสุขภาพเด็กและ
ตอบสนองความตองการพื้นฐาน เพื่อใหเด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี พรอมที่จะเจริญเติบโตเปนผูใหญ
ที่มีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ และเปนกําลังสําคัญ ในการพัฒนาประเทศให
เจริญรุงเรืองตอไป

ความหมายของเด็กวัยกอนเรียน
เด็กวัยกอนเรียน หมายถึง เด็กที่มีอายุ 1 – 6 ป เปนวัยที่มีพัฒนาการตอจากวัยทารก
เด็กวัยนี้แบงออกเปน 2 ชวงคือ ชวงวัยเตาะแตะ (toddler) อายุ 1 – 3 ป และวัยอนุบาล
(preschool) อายุ 3 – 6 ป (สมทรง อินสวาง, 2540, หนา 339)
เด็ ก วั ย ก อ นเรี ย นมี ก ารเจริ ญ เติ บ โต เปลี่ ย นแปลงไปจากวั ย ทารกเป น วั ย แห ง การ
วางรากฐานทางบุคลิกภาพ พัฒนาการสวนใหญขึ้นอยูกับการปรับตัวใหคุนเคยกับสิ่งแวดลอม
และเรียนรูพฤติกรรมที่เหมาะสม (ปรียา เกตุทัต, 2540, หนา 242) เพื่อเตรียมอยูในสังคมที่กวาง
ขึ้น เด็กเรียนรู จากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัว อยากรู อยากเห็น ชอบสํารวจ
คนควา ทดลองสิ่งที่อยูรอบตัว เด็กจึงมีคําถามตามมามากมาย ในบางครั้งอาจดูเหมือนเด็กดื้อ
ไมเชื่อฟง ชอบทาทายผูใหญ ซึ่งเปนลักษณะตามวัย ผูใหญควรเขาใจ อดทนและใจเย็นกับการ
แสดงออกของเด็ก พรอมทั้งเปนแบบอยางที่ดี ใหเด็กเลียนแบบบุคลิกภาพที่เหมาะสม
เด็กวัยกอนเรียนมีอัตราการเจริญเติบโตชากวาทารก แตการเจริญเติบโตเปนไปอยาง
สม่ําเสมอ น้ําหนักตัวจะเพิ่มขึ้นประมาณปละ 2 – 2 1 กิโลกรัม สวนสูงจะเพิ่มขึ้นปละ 7 1
2

2
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เซนติเมตร มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลําดับ เชน การยืน เดิน วิ่ง ปนปาย และกระโดด
เปนตน (สมทรง อินสวาง, 2540, หนา 338)
สรุปไดวา เด็กวัยกอนเรียนอายุ 1 – 6 ป เปนชวงวัยของการเรียนรู และการ
วางรากฐานของชีวิตมนุษยที่สําคัญที่สุด ควรดูแลและเอาใจใส ใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย
และจิ ต ใจ ตอบสนองความต อ งการพื้น ฐาน จากคุณ ลัก ษณะตามวั ย คํ า นึง ถึ ง ความพรอ ม
ความตองการและธรรมชาติของเด็ก ควรเลี้ยงดูดวยความรัก ความเอาใจใส ใหเจริญเติบโตดี มี
พั ฒ นาการสมวั ย มี บุ ค ลิ ก ภาพเหมาะสมและสุ ข ภาพดี จะช ว ยให เ ด็ ก เจริ ญ เติ บ โตขึ้ น เป น
ประชากรที่มีคุณภาพตอไปในอนาคต ดังภาพที่ 6.1 ถึงภาพที่ 6.7

ภาพที่ 6.1 เด็กวัยกอนเรียนขณะดื่มนมและรับประทานอาหารวาง

ภาพที่ 6.2 เด็กวัยกอนเรียนขณะเตรียมนอนพักผอน
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ภาพที่ 6.3 เด็กวัยกอนเรียนขณะทํากิจกรรมพลศึกษา

ภาพที่ 6.4 เด็กวัยกอนเรียนขณะทํากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
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ความสําคัญของเด็กวัยกอนเรียน
เด็ ก วั ย ก อ นเรี ย นมี ก ารเจริ ญ เติบ โตและพั ฒ นาการเพิ่ ม ขึ้ น หลายด า น ได แ ก ด า น
รางกาย เชน เด็กสามารถ เดิน วิ่ง กระโดดไดดีเพราะกลามเนื้อรางกายเริ่มประสานสัมพันธ
ดานอารมณจิตใจและสังคม เชน ชวยตนเองได ชอบเลนเปนกลุม พอใจคนที่ตามใจ และดาน
สติปญญา เชน เปรียบเทียบได เรียงลําดับเหตุการณได เปนตน (หลักสูตรกอนประถมศึกษา,
2540, หนา 15) ดังนั้นการตอบสนองความตองการของเด็ก อยางถูกตองและเหมาะสม สงผลให
พัฒนาการดานตาง ๆ เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี เพื่อใหผูเลี้ยงดู เด็กวัยกอนเรียนสามารถดูแล
และสงเสริมสุขภาพที่ดีใหเด็ก จึงควรเล็งเห็นความสําคัญของเด็กดังตอไปนี้ (สมทรง อินสวาง,
2540, หนา 339 – 340)
1. เด็กวัยกอนเรียน เปนชวงเปลี่ยนจากวัยทารกเขาสูวัยกอนเรียน ชวยเหลือและ
พึ่งพาตนเองไดมากขึ้น เด็กรูสึกเปนอิสระ บางครั้งเด็กอาจตอตานอยางไมมีเหตุผล เด็กจะ
ตอบสนองในลักษณะปฏิเสธ พอแมจึงตองใชความอดทน และเขาใจธรรมชาติตามวัยของเด็ก
เด็กวัยนี้ยึดตนเองเปนศูนยกลางและทําตามความพอใจของตนเอง เมื่อเด็กเขาโรงเรียนและเรียนรู
สังคมมากขึ้น เด็กจะคอยๆ คลายการยึดตนเองเปนศูนยกลางลง
2. เด็กวัยกอนเรียน ตองการการดูแลดานสุขภาพ เชน การรูจักแปรงฟนเมื่อตื่นนอน
ตอนเชาและกอนเขานอน เปนตน เพื่อสุขภาพและอนามัยที่ดี แตเนื่องจากรางกายของเด็กยัง
ออนแอ มีภูมิตานทานโรคต่ํา ติดเชื้อจากโรคติดตอไดงาย บิดามารดาจึงตองระมัดระวังดูแล
รักษาสุขภาพเด็กวัยนี้เปนพิเศษ ใหวัคซีนเสริมสรางภูมิคุมกันโรคที่จําเปนใหครบ และตรวจ
สุขภาพสม่ําเสมอ เปนประจําอยางนอยปละ 2 ครั้ง
3. เด็ก วั ย ก อ นเรี ย น ต องการชว ยเหลือ ตนเอง ขณะเด็ก เริ่ มใช อวัย วะต าง ๆ ของ
รางกายไดคลองแคลว เด็กจะพัฒนาความสามารถที่มีใหกาวหนาขึ้น เชน เมื่อเด็กเริ่มเดินไดเกง
เด็กจะสนุกสนานกับการใชกลามเนื้อขาและพัฒนาไปเปนการวิ่งเปนตน เมื่อเด็กใชพลังงานไปกับ
การทํ า กิ จ กรรมต า ง ๆ เด็ ก จึ ง ต อ งการสารอาหารที่ เ พี ย งพอครบทั้ ง 5 หมู ซึ่ ง ช ว ยให เ ด็ ก
เจริญเติบโตดี และมีผลดีตอสมอง
4. เด็กวัยกอนเรียนมีความสําคัญเปนพิเศษ แตมิไดหมายความวาชวงวัยอื่น ๆ ไมสําคัญ
หรือไมมีสิ่งใดที่จะเอื้อตอการพัฒนาเด็กไดอีก เพียงแตในชวงวัยกอนเรียนสมองมีการเจริญเติบโต
และพั ฒ นาโครงสร า งอย า งรวดเร็ ว นอกจากการมี สุ ข ภาพสมบู ร ณ แข็ ง แรง และมี อ าหาร
เหมาะสมเพียงพอแลว เด็กยังตองอาศัยการใชประสาทสัมผัส ประสบการณและการเรียนรูจาก
การมีปฏิสัมพันธของอารมณและสังคมที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาเด็กใหครบสมบูรณทุกดาน (นิตยา
คชภักดี, 2543, หนา 12)

131

5. เด็กวัยกอนเรียน เปนวัยเริ่มตนพัฒนาบุคลิกภาพ ดานความไวเนื้อเชื่อใจตอจาก
วัยทารก เด็กควรไดรับการตอบสนอง เชน ไดกินนมเมื่อหิว มีผูสนใจและเอาใจใส เด็กที่ไดรับ
การตอบสนองความตองการพื้นฐานที่จํ าเปน ทํา ใหเ ปน ผูที่มองโลกในแงดีและมีบุคลิกภาพ
ที่เหมาะสม เปนตน
6. เด็ กวัยก อนเรี ยน เปนวัยแหงการเรียนรูตนเอง และผูอื่น เด็กรูจักแยกเพศและ
การปรับตัว รูจักการชวยเหลือและควบคุมตนเอง เชน การควบคุมอารมณ การควบคุมการ
ขับถายอุจจาระ และปสสาวะ เปนตน (เพ็ญศรี พิชัยสนิธ, 2528, หนา 90) เรียนรูเกี่ยวกับ
ตนเองและสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของและมีความสัมพันธกับเด็กการเรียนรูดังกลาวชวยใหเด็ก
สะสมขอมูลเปนประสบการณเดิมและนํามาใชประโยชน เมื่อมีเหตุการณหรือประสบการณใหม
เขามาเกี่ยวของ
7. เด็กวัยกอนเรียน เรียนรูจากการใชประสาทสัมผัสทั้งหาและการเคลื่อนไหวรางกาย
วัยนี้จึงซุกซน อยูไมนิ่งและเกิดอุบัติเหตุไดบอยๆ บิดามารดาควรดูแล ระมัดระวังและปองกัน ไม
ปลอยเด็กใหเลนตามลําพัง
สรุ ป ได ว า เด็ ก วั ย ก อ นเรี ย นควรได รั บ ความสนใจ และเอาใจใส เ ป น พิ เ ศษเด็ ก
มีพั ฒ นาการดา นต า ง ๆ ไปพรอม ๆ กัน ไดแก ร า งกาย อารมณ จิ ตใจ สั ง คม สติป ญญา
และบุคลิกภาพ บิดามารดาควรใหการดูแลใกลชิด ใหความรัก ความอบอุน เขาใจและเอาใจใส
สุขอนามัยและสุขภาพเด็ก การระมัดระวังอันตราย การใหภูมิคุมกันโรค ใหอาหารครบทั้ง 5 หมู
ชวยใหเด็กเจริญเติบโตสมวัย มีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง มีพัฒนาการและบุคลิกภาพเหมาะสม
ตามวัย ยอมสงผลดีสําหรับการเลี้ยงดูเด็กในวัยตอมา

ลักษณะและธรรมชาติของเด็กวัยกอนเรียน
เด็กวัยกอนเรียน มีลักษณะและธรรมชาติตามวัยที่เปนไปตามคุณลักษณะตามวัย
ผูเลี้ยงดูเด็กควรมีความรู ความเขาใจลักษณะตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการใหถูกตอง
และเหมาะสม รวมมือกันพัฒนาเด็กใหเต็มศักยภาพ ลักษณะและธรรมชาติของเด็กวัยกอนเรียนที่
พบมีดังนี้ (เพ็ญศรี พิชัยสนิธ, 2528, หนา 88 – 91)
1. เด็กวัยกอนเรียนมีการเจริญเติบโตทางรางกายชาลง เด็กสวนใหญจะดูผอมลงและ
สูงขึ้น ลักษณะลงพุง (proberant abdomen) และลักษณะกระดูกสันหลังสวนเอวแอนโคงมา
ขางหนา (lordosis) ของระยะวัยทารกจะคอย ๆ ลดลงและหายไปเมื่อเด็กมีอายุประมาณ 4 ป
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2. เด็กวัยกอนเรียนเปนวัยที่มีการเคลื่อนไหวรางกายอยูตลอดเวลา กระดูกสันหลังจะ
ยืดตรงขึ้น เด็กจะพัฒนาความสามารถและทักษะตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น ไดแก การใชกลามเนื้อใหญ
เชน การเดิน วิ่ง กระโดด และกลามเนื้อเล็ก เชน ตอไมบล็อก และการเลนของเลน ทักษะดาน
ภาษา เชน การรองเพลงและพูดคําคลองจอง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของความสามารถทางสติปญญา
เด็กจะสนุกสนานกับการรองเพลงและไดเคลื่อนไหวรางกายประกอบเพลง
3. เด็กวัยกอนเรียนเปนวัยที่อยูไมนิ่ง เด็กซุกซน คนควา ทดลอง และมีคําถามตาง ๆ
อยูตลอดเวลา เพื่อเก็บขอมูลและฝกฝนการทํางานที่ประสานกันของระบบประสาทและกลามเนื้อ
4. เด็กวัยกอนเรียนมีพัฒนาการของประสาทหูและตาเจริญมากขึ้น ชวยใหพัฒนาการ
ทางภาษาและการสื่อความหมายเพิ่มขึ้น เด็กสามารถติดตอสัมพันธกับผูอื่น และเขาใจสิ่งแวดลอม
ตาง ๆ ไดดี ซึ่งจะเปนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู (learning process) ที่สําคัญของเด็กในวัย
ตอมา
5. เด็กวัยกอนเรียนตองการอิสระและชวยเหลือตนเอง มีความคลองตัวในการใช
ประสาทสัมพันธระหวางมือและตา ชอบคนหา ทดลอง ใชความคิดและเรียนรูสิ่งตาง ๆ ดวย
ตนเอง ผูใหญควรเปดโอกาสใหเด็กไดฝกคิดและแสดงออกทางความคิด
6. เด็กวัยกอนเรียนตองการความรัก ความอบอุน และความเขาใจ จากคนใกลชิด
ขณะที่เด็กทํากิจกรรมประจําวัน เด็กอยากรู อยากเห็น ชางซักถามเรื่องราวตาง ๆ ที่อยูในความ
สนใจ บางครั้งอาจดูดื้อรั้น ชอบปฏิเสธ เอาแตใจตนเองและไมคอยเชื่อฟง ผูใหญควรใจเย็น
และอดทน ไมใชอารมณตัดสิน เพื่อใหเด็กยอมรับ ควรเปนแบบอยางที่ดีใหเด็ก
7. เด็กวัยกอนเรียนพัฒนาความสามารถในการเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ของรางกายไดดี
จากการเลน ไดแก กลามเนื้อใหญ เชน แขน ขา ดวยการกระโดด วิ่ง ขี่จักรยาน และเลนกีฬา
เปนตน บางครั้งเด็กสนุกสนานกับการทํากิจกรรมที่ตนเองประสบความสําเร็จ อาจทําใหเด็ก
รั บ ประทานอาหารได น อ ยลง เพราะห ว งเล น จึ ง ควรแบ ง เวลา ให เ ด็ ก ได เ ล น และพั ฒ นา
ความสามารถอยางเหมาะสมเพียงพอกับวัย จะชวยใหปญหาเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร
ลดลง
8. เด็กวัยกอนเรียนมักเลียนแบบพฤติกรรมของบุคคลที่ตนเองรัก เชน บิดามารดา
ครู และเพื่อน ๆ ชอบเลนบทบาทสมมติ รูจักกลาวคําขอบคุณ ขอโทษ และสวัสดี เมื่อเด็กแสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสม ควรเสริมแรงดวยการชมเชย และใหกําลังใจ ใหความสําคัญกับความคิด
ความรูสึก ยอมรับความคิดของเด็ก
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9. เด็กวัยกอนเรียนตองการการดูแลสุขภาพ เนื่องจากเด็กมีรางกายออนแอ และมี
ภูมิต า นทานโรคต่ํ า ทํา ให เจ็บปว ยบอย โรคที่ พ บไดบอยในวัยนี้ ได แก โรคติดเชื้อในระบบ
ทางเดินหายใจ เชน โรคหวัด ตอมทอนซิลอักเสบ และหูน้ําหนวก โรคติดเชื้อในระบบทางเดิน
อาหาร เชน โรคอุจจาระรวง เปนตน สาเหตุมาจากเด็กรับประทานอาหารที่มีเชื้อปนเปอน เชน
พยาธิลําไส นอกจากนี้ยังพบโรคผิวหนัง ผด ผื่น และโรคขาดสารอาหาร ซึ่งสงผลตอสุขภาพ
ของเด็กโดยตรง ผูใหญจึงควรใหความเอาใจใสตอสุขภาพเด็ก
10. เด็กวัยกอนเรียนชอบเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา ชอบกระโดด ชอบปนปาย ชอบ
วิ่งเลน และทํากิจกรรมที่ตองใชกลามเนื้อใหญ เปนสาเหตุใหเด็กไดรับอุบัติเหตุจากการเลนและ
การใชชีวิตประจําวัน เชน พลัดตก หกลม หัวโน ฟกช้ํา และมีบาดแผลตามรางกาย เปนตน
ควรใหความเอาใจใส ดูแลไมปลอยใหเด็กอยูตามลําพังจะชวยใหอุบัติเหตุเหลานี้ลดนอยลง
สรุปไดวาลักษณะและธรรมชาติของเด็กวัยกอนเรียนมีความสําคัญอยางยิ่งที่ผู
เลี้ยงดูเด็กควรใหความสนใจและเอาใจใส ใหปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันดวยความสุข
สนุกสนาน ใหโอกาสเด็กไดเรียนรูสิ่งตาง ๆ รอบตัว ใชประสาทสัมผัสทั้งหา และไดเคลื่อนไหว
สวนตาง ๆ ของรางกายเพื่อพัฒนากลามเนื้อใหแข็งแรง ดูแลใหเด็กรับประทานอาหารครบ 5 หมู
เพื่อใหรางกายเจริญเติบโต สมบูรณและแข็งแรง การตอบสนองตามความจําเปนพื้นฐานเหลานี้
เปนรากฐานสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพเด็กในวัยตอมา
เด็กวัยกอนเรียนเปนชวงสําคัญของชีวิตมนุษยทั้งชีวิต เด็กเรียนรูจากการเลียนแบบ
จากบุคลิกภาพของผูใกลชิด เปนพื้นฐานบุคลิกภาพของเด็กในวัยตอมา เด็กวัยกอนเรียนพัฒนา
ตามวัยและตามธรรมชาติ โดยมีผูใหญคอยใหการดูแลเอาใจใสใหเปนไปในทิศทางที่เหมาะสม
เด็กตองการอาหารที่มีคุณคาเพียงพอสําหรับการเจริญเติบโตของรางกาย ดวยทาทีที่เต็มไปดวย
ความรัก ความอบอุนและความเขาใจ
ผูเลี้ยงดูเด็กวัยกอนเรียนจึงเปนบุคคลสําคัญ พอแมเปนผูเลี้ยงดูเด็กไดดีที่สุด เพราะ
พอแมเลี้ยงดูเด็กดวยความรักและหวงใย สําหรับ ปู ยา ตา ยาย เปนบุคคลที่ชวยใหเด็กรูสึก
อบอุ น ไม รู สึ ก เหงา เมื่ อ พ อ แม จํ า เป น ต อ งออกไปทํ า งานนอกบ า น ความอบอุ น เช น นี้ ช ว ย
เสริมสรางสุขภาพกายและสุขภาพใจ ใหเด็กเปนคนสําคัญของครอบครัว และเห็นคุณคาในตนเอง
มีกําลังใจ ชวยใหเด็กเปนคนดี มีจิตใจดี มีความมั่นคงทางอารมณในสภาพแวดลอมที่เปนมิตร
ชวยเสริมสรางการเรียนรูและพัฒนาการแตละดาน ใหเปนไปดวยดีสมวัย (นิตยา คชภักดี, 2543,
หนา 5)
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นิตยา คชภักดี (2543, หนา 26) ไดกลาวถึงชวงเวลาพิเศษที่สามารถสงเสริมพัฒนาการ
เฉพาะอยางใหแกเด็กวัยกอนเรียนถือ เปนหนาตางของโอกาสในการเรียนรู (sensitive period
หรือ window of opportunity) เปนชวงที่พอแม ผูเลี้ยงดูเด็กสามารถชวยใหเด็กเรียนรูและ
พัฒนาสิ่งนั้น ๆ ไดดีที่สุด เชน การพูด ภาษา การเลนดนตรี การขี่จักรยานสองลอ และการ
วายน้ํา เปนตน เมื่อเวลาผานพนชวงนี้ไปโอกาสนั้นจะไมกลับมาอีก กวาจะฝกไดก็จะยากหรือ
อาจจะไมสามารถทําไดเลย ศันสนีย ฉัตรคุปต (2545, หนา 130) ไดกลาวไวสอดคลองกันวา
สมองคนเรามี ชวงวั ยที่จะเรียนรูแตละเรื่องแตกตางกัน ไป เชน การเรียนรูภาษาในการสร า ง
ประโยค เด็กมีความสามารถรับรู เรียนรูได จนถึง 5 – 6 ขวบ หลังจากนั้นหากไมไดรับการสอน
เลยจะเรียนรูการสรางประโยคไดยากขึ้น
จากชวงวัยของโอกาสในการเรียนรูยอมชวยใหผูเลี้ยงดูเด็กตระหนักถึงความสําคัญของ
แตละชวงวัยวาควรสงเสริมและสนับสนุนความสามารถในดานใดใหกับเด็กบาง เพื่อเด็กจะได
เติบโตเปนผูใหญที่สมบูรณ มีสติปญญาดีและมีสุขภาพดี

การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กวัยกอนเรียน
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กวัยกอนเรียนมีความสัมพันธกับสุขภาพ เมื่อมี
การเจริ ญเติ บ โตดี มี พั ฒ นาการเป น ไปตามวั ย เด็ ก ย อ มเป น ผู มีสุ ข ภาพดี ได มีผู ก ลา วถึ ง การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กไวดังนี้ (สมทรง อินสวาง, 2540, หนา 341 – 349, ปรียา เกตุทัต,
2540, หนา 249 – 258, และศรีเรือน แกวกังวาล, 2545, หนา 200 – 208)
1. การเจริญเติบโตของเด็กวัยกอนเรียน
เด็กวัยกอนเรียนมีการเปลี่ยนแปลงและเจริญเติบโตที่สังเกตเห็นไดชัดเจนตอไปนี้
1.1 การเจริญเติบโตของรางกาย โดยทั่วไป รูปราง และสั ดสวนของร างกาย
เด็กวัยกอนเรียนเปลี่ยนแปลงไปจากวัยทารกคอนขางมาก มีอัตราการเปลี่ยนแปลงคอนขางชา
เมื่อเปรียบเทียบกับระยะวัยทารก จากรูปรางเดิมที่เคยอวนกลม ศีรษะใหญ ตัวใหญและสั้น
จะคอย ๆ ยืดออก ใบหนาและศีรษะ จะเล็กลงเมื่อเทียบกับขนาดของลําตัว สวนแขน ขา ลําตัว
และลําคอจะเรียวและยาวขึ้น มือและเทาใหญแข็งแรงขึ้น กลามเนื้อและประสาทสัมผัส ทําหนาที่
ไดดีขึ้น
1.2 น้ําหนัก การเพิ่มน้ําหนักของเด็กวัยกอนเรียนเกิดจากการเจริญเติบโตของกระดูก
และกลามเนื้อเปนสวนใหญ ตางกับวัยทารกซึ่งน้ําหนักจะเพิ่มขึ้นจากเนื้อเยื่อไขมัน สวนสูงและ
น้ําหนัก ขึ้นอยูกับอาหารและการเลี้ยงดูที่เหมาะสม เชน การออกกําลังกาย การไดพักผอน และ
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ไดรับประทานอาหารครบ 5 หมู มีประโยชนตอการเจริญเติบโตของรางกาย (สมทรง อินสวาง,
2540, หนา 341 – 342) ปกติเด็กแรกเกิดมักจะมีน้ําหนักอยูระหวาง 2.5 – 4.5 กิโลกรัม โดยมี
คาเฉลี่ยปกติประมาณ 3 กิโลกรัม
น้ําหนักของเด็กจะเพิ่มขึ้นรวดเร็วมากในระยะ 2 – 3 ปแรก ตอมาพออายุเขา
ระหวาง 4 – 7 ป น้ําหนักตัวจะเพิ่มนอยลง จนกระทั่งยางเขาสูวัยรุนน้ําหนักจะเพิ่มอยางรวดเร็ว
อีกครั้งหนึ่ง โดยเฉลี่ยน้ําหนักตัวจะเพิ่มประมาณปละ 2 – 2 1 กิโลกรัม
2

1.3 สวนสูง ในการวัดสวนสูงของเด็ก ใหวัดขณะเด็กยืนตรง โดยใหหันหลังแนบ
กับฝาหรือแนบกับไมที่ใชวัด ใบหนาวางตรง การวัด ใหวัดจากยอดศีรษะถึงพื้นที่เด็กยืน ปกติ
เด็กแรกเกิด จะมีความยาวหรือสวนสูงประมาณ 50 เซนติเมตร
1.4 การเจริญเติบโตของศีรษะ เด็กเกิดใหมศีรษะจะแลดูใหญเมื่อเปรียบเทียบกับ
ขนาดของลําตัว คือมีขนาดรอบศีรษะประมาณ 34 เซนติเมตร เมื่ออายุได 4 เดือน ขนาดของ
ศีรษะจะเพิ่มขึ้นเปน 40 เซนติเมตร เมื่ออายุได 6 เดือนขนาดศีรษะจะมีขนาดเทากับขนาด
รอบอกเด็ก เมื่ออายุได 1 ป ขนาดรอบศีรษะจะขยายขึ้นเปนประมาณ 45 เซนติเมตร เมื่ออายุ
ได 3 ป ขนาดศีรษะของเด็กจะโตเปนรอยละ 90 ของขนาดศีรษะผูใหญ หรือประมาณ 50
เซนติเมตร หลังจาก 3 ปไปแลว ศีรษะจะเจริญเติบโตชามาก คือศีรษะจะมีขนาดใหญขึ้น 1
เซนติเมตร ทุก ๆ 3 ป จนอายุ 10 ป ขนาดของศีรษะจะโตประมาณ 55 เซนติเมตร ขนาดของ
ศีรษะจะมีความสัมพันธโดยตรงกับขนาดของสมอง กลาวคือเด็กที่มีศีรษะเจริญเติบโตเปนปกติดี
จะมีสมองเจริญเติบโตดี เมื่อสมองมีการเจริญเติบโตดี พัฒนาการของสมองและระดับสติปญญา
จะดีตามไปดวย การสงเสริมการเจริญเติบโตในชวง 3 ปแรก จึงมีความสําคัญมากโดยเฉพาะ
การเจริญเติบโตทางดานสติปญญา
ศันสนีย ฉัตรคุปต (2545, หนา 88) ไดกลาววา สมองของทารกจะเริ่มสราง
เครือขายเสนใยประสาทจุดเชื่อมตอตาง ๆ อยางมากมายและรวดเร็วในชวง 3 ปแรกหลังคลอด
เมื่อเด็กอายุ 3 ป สมองจะมีจํานวนเครือขายเสนใยประสาทนับลานลานเครือขายลานลานจุด
เชื่อมตอ มากกวาผูใหญ 2 เทา การสรางจุดเชื่อมตอและเครือขายเหลานี้จะมีตอไปเมื่อเด็กอายุ
ประมาณ 10 – 11 ป หลังจากนั้นสมองจะเริ่มกําจัดเครือขายที่ไมไดใชทิ้งไป เพื่อใหสวนที่เหลือ
มีความสามารถและมีประสิทธิภาพการทํางานสูงสุด
การเจริ ญ เติ บ โตของร า งกายกั บ ขนาดของสมองมี ค วามสั ม พั น ธ กั น
เมื่อรางกายไดรับสารอาหารที่มีประโยชนและจําเปนสําหรับการสงเสริมใหสุขภาพสมบูรณและ
แข็งแรงดี ยอมสงผลไปถึงการสรางเครือขายสมอง เด็กวัยกอนเรียนตองการใชประสาทสัมผัส
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และการเคลื่อนไหวรางกาย เพื่อสะสมขอมูลและประสบการณที่พบในชีวิตประจําวัน เพื่อพัฒนา
รางกายและสมองใหเจริญงอกงาม
1.5 การพัฒนาของฟน ฟนของเด็กจะเริ่มมีการพัฒนาตั้งแตเด็กยังอยูในครรภ
มารดา ฟนซี่แรกจะงอกจากเหงือกขึ้นมาใหมองเห็นไดเมื่ออายุประมาณ 6 เดือน โดยเริ่มจาก
ฟนลางกอน จากนั้นเมื่ออายุครบ 1 ป จะมีฟนน้ํานมประมาณ 6 – 8 ซี่ เมื่ออายุได 2 ป
จะมีฟนขึ้นเพิ่มอีกรวมเป น 14 – 16 ซี่ และเมื่ออายุประมาณ 2 1 ป ฟนน้ํานมจะขึ้นครบ
2

ทั้ง 20 ซี่ สวนฟนชุดที่สองซึ่งเปนฟนแทจะเริ่มขึ้นเมื่อเด็กอายุประมาณ 6 ป
สรุปไดวาการเจริญเติบโตทางดานรางกายของเด็กวัยกอนเรียนมีอัตราการเจริญเติบโต
สม่ําเสมอ ไดแก การเจริ ญเติบโตของร างกาย เชน รูปราง สัดส วน ส วนสูง น้ําหนัก และ
การเจริญเติบโตของศีรษะและฟน เปนตน เพื่อใหการเจริญเติบโตเปนไปดวยดีมีสุขภาพสมบูรณ
และแข็งแรง ขึ้นอยูกับความรู ความเขาใจของผูเลี้ยงดู ใหเด็กรับประทานอาหารใหครบ 5 หมู
การดู แ ลสุ ข ภาพ การป อ งกั น โรคและอุ บั ติ เ หตุ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ อวั ย วะต า ง ๆ ช ว ยให เ ด็ ก
เจริญเติบโตและมีพัฒนาการดานตาง ๆ เหมาะสมตามวัย
2. พัฒนาการของเด็กวัยกอนเรียน
เด็กวัยกอนเรียนมีพัฒนาการดานตาง ๆ พัฒนาขึ้นเปนไปตามวัย เด็กมักอยูไมนิ่ง
ซุกซน จากการเลน ซึ่งเปนธรรมชาติของเด็ก ที่ชอบเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา สงผลใหเด็กมี
พัฒนาการดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
2.1 พัฒ นาการด า นร า งกาย หมายถึง ความสามารถของรา งกายในการทรง
ตัวการเคลื่อนไหว โดยใชกลามเนื้อมัดใหญ (gross motor) เชน การนั่ง การยืน เดิน วิ่ง และ
กระโดด เปนตน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการใชสัมผัสรับรู การใชตาและมือประสานกันในการทํา
กิจกรรมตาง ๆ (fine motor adaptive) การหยิบสิ่งของ การขีดเขียน ปนและประดิษฐสิ่งตาง ๆ
เปนตน (นิตยา คชภักดี, 2543, หนา 2)
ปรี ย า เกตุ ทั ต (2540, หน า 249) ได ก ล า วถึ ง พั ฒ นาการทางร า งกาย
ที่เกี่ยวของกับกลามเนื้อที่ใชในการเคลื่อนไหว ไดแก กลามเนื้อตา กลามเนื้อมือ กลามเนื้อเทา
ซึ่งกลามเนื้อเหลานี้ตองทํางานประสานสัมพันธกัน ในระยะแรกของวัยกอนเรียน กลามเนื้อมือ
และตาของเด็กวัยนี้ยังทํางานไมประสานกันดีพอ ทําใหยังไมสามารถเขียนหนังสือไดดี บางคนยัง
เขี ย นหนั ง สื อ กลั บ หั ว ตอ มาเมื่ อ เด็ ก มี วุ ฒิ ภ าวะ การใช ก ล า มเนื้ อ มือ และตาสามารถทํ า งาน
ประสานกันไดดี โดยทํากิจกรรม การปน การขีดเขียนตามใจชอบ เพื่อพัฒนากลามเนื้อมือให
คลองแคลวและแข็งแรงขึ้น
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พัฒนาการของเด็กวัย 3 ป ชอบวิ่ง ชอบกระโดด อยูไมนิ่ง ชอบเลนซุกซน
ตามธรรมชาติ ยังไมเลนรวมกับเพื่อน ๆ กระโดด 2 เทาคลองขึ้น ขี่จักรยาน 3 ลอไดคลองและ
ทรงตัวไดดีกวาในขวบปที่ 2 เขียนวงกลมได ตอแทงไมสี่เหลี่ยมไดสูง 9 – 10 ชิ้นได
เมื่ออายุเพิ่มขึ้นในวัยประมาณ 4 – 6 ป เด็กวัยนี้จะมีความคลองตัวเพิ่มขึ้น
การเดินและการวิ่งวองไวขึ้น สามารถควบคุมและบังคับการทรงตัวไดดี กระโดดขามเขยงปลายเทา
ยืนขาเดียวได เด็กวัยนี้จึงพรอมที่จะออกกําลังกาย เพื่อพัฒนากลามเนื้อใหแข็งแรง การสัมผัส
หรือการใชมือมีความละเอียดขึ้น ควรใหเด็กชวยเหลือตนเองและเรียนรูสิ่งตาง ๆ เมื่อเด็กตองใช
เวลาอยูกับผูใหญ และเลนกับเพื่อน เด็กสามารถแตงตัว หวีผม แปรงฟน ลางหนา ใสรองเทา
ผูกเชือกรองเทาได เมื่อปลายวัยชวยทํางานเล็ก ๆ นอย ๆ ได มีความสนใจสิ่งแวดลอมรอบตัวดีขึ้น
เด็กสามารถวาดภาพตามจินตนาการจากความคิดของตนเอง เลาเรื่องราวเกี่ยวกับภาพที่เด็กวาดได
วาดภาพคนไดชัดเจน และมีอวัยวะสมบูรณขึ้น
สรุปไดวา เมื่อเด็กมีการเจริญเติบโตทางดานรางกาย เด็กสามารถชวยเหลือ
ตนเองไดมากขึ้น เชน แตงตัว รับประทานอาหาร ใสและถอดถุงเทา รองเทา ชวยทํางานบาน
งายๆ ได เลนรวมกับเพื่อนได การทรงตัว การเดิน และการวิ่งวองไวคลองแคลวขึ้น เปนตน
บิดามารดาและผูใหญจึงควรเอาใจใสเรื่องการรับประทานอาหาร จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสม
ปองกันอุบัติเหตุตาง ๆ ไมใหเกิดขึ้น ชวยกันดูแลใหเด็กทํากิจกรรมเกี่ยวกับการเลน เพื่อพัฒนา
รางกายใหสมบูรณและแข็งแรง สงเสริมใหเด็กเจริญเติบโตทางรางกายดวยการออกกําลังกายและ
การเลนกีฬา
2.2 พัฒนาการดานสติปญญา หมายถึง ความสามารถในการเรียนรูความสัมพันธ
ระหวางสิ่งตาง ๆ กับตนเอง การรับรู รูจักสังเกต จดจํา วิเคราะห การคิด การมีเหตุผล และ
ความสามารถในการแกปญหา ตลอดจนการสังเคราะห ซึ่งเปนความสามารถเชิงสติปญญา
ในระดับสูง แสดงออกดวยการใชภาษาสื่อความหมายและการกระทํา ดังนั้นพัฒนาการดาน
ภาษาและการสื่อความหมายกับการใชตาและมือที่ทํางานประสานกันเพื่อแกปญหา (fine motor
adaptive) จึงมีความเกี่ยวของกับพัฒนาการดานสติปญญา (นิตยา คชภักดี, 2543, หนา 2)
สมองเด็กชวงอายุ 1 – 6 ป มีพัฒนาการรวดเร็วมาก ผูเลี้ยงดูควรใหการดูแล
เอาใจใสสุขภาพ ใหเด็กเจริญเติบโต สมบูรณ แข็งแรงสมวัย ใหอาหารที่มีคุณคาเพียงพอแกการ
บํารุงรางกายและสมอง ใหความรักความอบอุน หวงใยและเอาใจใสเด็กใหเจริญเติบโตทุกดาน
สมวัย และมีสุขภาพดี
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พัฒนาการดานสติปญญาเด็กวัยกอนเรียนอายุ 18 เดือน ถึง 2 ป เปน
พัฒนาการดานความจํา เด็กอยูในชวงวัย ชางพูด ชางคุย เลียนแบบการพูดของผูใหญ ผูใหญ
ควรพูดคําคลองจองสั้น ๆ งาย ๆ ใหเด็กพูดตาม ใหเวลาพูดกับเด็ก ชวยสงเสริมใหเด็กไดฝกพูด
ฝกการออกเสียง เด็กจะสนุกสนาน เพลิดเพลินกับการพูดคําคลองจอง เมื่อไดพูดบอย ๆ เด็กจะ
จําคําคลองจองไดและหัดพูดดวยตนเอง
เด็กจําเปนตองไดรับการกระตุนทางตา หู จมูก ลิ้นและกาย ใหไดเห็น ไดยิน
ไดกลิ่น ไดชิมรส และไดสัมผัสตั้งแตเกิดใหม ๆ โดยเฉพาะ ความรักจากพอแม จะชวยใหใย
ประสาทของเซลลสมองงอกงาม (ประเวศ วะสี, 2548, หนา 17) กมลพรรณ ชีวพันธุศรี (2548,
หนา 19 – 20) ไดกลาวถึงพัฒนาการทางสมองของเด็กวัยกอนเรียนวา วัย 2 – 3 ปแรกของชีวิต
เด็ ก ตั ว เล็ ก ๆ มี ความสามารถที่ จะเรี ยนรู เกื อบทุ ก สิ่ ง ทุ กอย างได ง า ย และรวดเร็ วโดยไม รู ตั ว
เด็กจะเพลิดเพลิน สนุกสนาน และกระหายที่จะเรียนรูวิชาทักษะไปพรอม ๆ กับการละเลนตาง ๆ
อยางไมสิ้นสุด หากการเรียนรูนี้ เกิดขึ้นในวัยเติบโตเปนผูใหญ จะตองใชความพยายามอยางมาก
ซึ่งการเรียนรูบางอยางอาจไมสามารถทําไดเลย
สมองเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขึ้นอยูกับประสบการณและสิ่งกระตุนที่สมอง
ได รับ หากสมองได รั บการกระตุ น จากการไดฝ กใช ความคิ ด การแก ปญหา จินตนาการ และ
ความคิดสรางสรรค เด็กจะคิดและแกปญหาเปน มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค หากไมได
ฝกคิดอะไรเลย เรียนรูแบบทองจําจนไมมีเวลาฝกสมองคิด นาน ๆ เขาก็คิดไมออก สมองมี
ความสามารถในการเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงซึ่งหมายถึง การที่เราใชสมองสวนใดบอย ๆ
สมองสวนนั้นจะเจริญเติบโตดี แตหากเราไมไดใชสมองสวนนั้นเลย นาน ๆ เขาสมองสวนนั้นจึง
ฝอไป เรียกวา “neural pruning” เปนตน
เด็กจะสรางใยประสาทไดเร็วและงายกวาผูใหญ และยิ่งใชบอย ๆ ใยประสาท
ก็จะแข็งแรงมากขึ้น ขอมูลก็จะเดินทางไดเร็ว ทําใหเรียนรูงายขึ้น ซึ่งเราจะเห็นวาเด็กเรียนรูไดเร็ว
กวาผูใหญ สมองจะเรียนรูอยางรวดเร็วมากและจะพัฒนาระบบประสาทที่เกี่ยวกับการหายใจ
การเตนของหัวใจ การเคลื่อนไหว การมองเห็น และการไดยินเสียงกอนอยางอื่นใด
จากขอมูลทั้งหมดดังกลาวชวยเพิ่มความตระหนักในการพัฒนาสติปญญาของ
เด็กวัยกอนเรียน ใหพอแมและผูเกี่ยวของ เห็นความสําคัญของการมีความรู เรื่องการอบรมเลี้ยง
ดูเด็กชวงอายุ 1 – 6 ป มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง การกระตุนพัฒนาการ การเลนกับเด็ก
พูดคุยและหยอกลอ ดวยความรัก ความอบอุน ชวยใหเด็กเจริญเติบโตทั้งรางกายและสมองการ
กระตุนใหเด็กไดใชประสาทสัมผัสในการรับรู รส กลิ่น เสียง สัมผัส ไดยิน ชวยใหใยประสาท
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ของเซลลสมองงอกงาม ทําใหเด็กฉลาด เรียนรูงาย วองไว เขาใจเหตุผลไดมากกวา ซึ่งเด็กจะ
ไดรับการพัฒนาในชวงวัยกอนเรียนไดดีเพียงใดนั้น ยอมมีผลมาตั้งแตอยูในครรภของแม ซึ่งเปน
ปจจัยที่เด็กไดรับขณะอยูในครรภ เชน แมมีอารมณดี ไดรับสารอาหารครบ 5 หมู โดยเฉพาะ
ธาตุเหล็ก ไอโอดีน โปรตีน กรดโฟลิก วิตามินและไขมันปลา ไดฟงเพลงที่ชอบ ไมไดสารพิษ
ไดแก บุหรี่ เหลา ไดรับความรักและกําลังใจจากสามี ปจจัยที่แมไดรับขณะตั้งครรภเหลานี้ ยอม
สงผลดีตอการเจริญเติบโตของสมองทารกในครรภและพัฒนาการเด็กในเวลาตอมา
2.3 พัฒนาการดานอารมณ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางดานอารมณของเด็ก
วัยกอนเรียนเปนวัยที่มีอารมณเปลี่ยนแปลงงาย เปนคนเจาอารมณ ควบคุมอารมณตนเองไดไมดี
เมื่อไมพอใจจะแสดงออกดวยการทุบตีผูอื่น รองกรี๊ดเสียงดัง กมตัวลงดิ้นเรา ๆ บางครั้งแสดง
อารมณออกมาโดยไมมีเหตุผล บางครั้งใชมือหยิกผูเลี้ยงดู ทําทาทางโกรธดวยการกัดฟน ตัวสั่น
เพราะถูกขัดใจ เนื่องจากเปนระยะที่เด็กยังไมมีความสมดุลของจิตใจ ไดแก กลัวความมืด และ
อยูในที่มืดคนเดียวไมได บางครั้งแสดงอารมณอิจฉาอยางไมมีเหตุผล ชอบปฏิเสธดูเหมือนดื้อรั้น
เอาแตใจ ตองการเปนเจาของ อยางไรก็ตามการแสดงออกทางอารมณ จะมากหรือนอยขึ้นอยู
กั บ สุ ข ภาพ สิ่ ง แวดล อ ม การอบรมเลี้ ย งดู ที่ ไ ด รั บ มาตั้ ง แต วั ย ทารก และความเข า ใจ
การตอบสนองทางอารมณของผูเลี้ยงดู การแสดงออกทางอารมณของเด็กวัยกอนเรียนที่พบบอย
มีดังตอไปนี้
2.3.1. อารมณโกรธ เด็กจะแสดงอารมณโกรธ เมื่อตองการเอาชนะอยาง
เปดเผย เมื่อไมถูกใจจะแสดงอารมณโกรธรุนแรง เพราะตองการเอาชนะ เชน การถูกขัดใจ
เรื่องการแตงตัว การโตแยงเรื่องการขับถาย โดยแสดงอาการ รองกรี๊ด กระทืบเทา ลงนอนดิ้น
กับพื้น ทํารายตนเอง เมื่อใกลจะพนวัยนี้ อารมณเหลานี้จะลดนอยลง แทนที่จะเกรี้ยวกราด
เด็กจะนิ่ง ซึม ไมพูด เปนตน
พอและแม ควรหลีกเลี่ยงความขัดแยงที่จะเกิดกับเด็กดวยความอดทน
ใจเย็น เมื่อเด็กแสดงอารมณโกรธ ควรปลอยใหเด็กสงบ เมื่อเด็กมีอารมณสงบลง ควรพูดจา
ปลอบเด็ก พาเด็กไปลางหนา ทาแปง ดูแลใหดื่มน้ํา ดื่มนม ใหเด็กรูสึกผอนคลาย และเปลี่ยน
ความสนใจให เ ปน ไปในทางสรางสรรค เชน เล า นิท าน พู ดคํา คลอ งจอง และโอบกอดเด็ก
ดวยความรักและหวงใย
2.3.2 อารมณกลัว เด็กเรียนรูโลกและสิ่งแวดลอมมากขึ้น จึงมีสิ่งที่ทําใหเด็ก
วัยกอนเรียนหวาดกลัวมากกวาเด็กวัยทารก อารมณกลัวเกิดจากการขาดความปลอดภัย เชน
กลัวความมืด กลัวความสูง กลัวเสียงฟารอง กลัวแมมด และกลัวตุกแก เด็กจะแสดงความกลัว
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ดวยอาการตกใจ ตัวสั่น ไปหาที่ซอนตัว ปดหนา หรือรองไห เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณที่ทําให
กลัว ผูใหญควรอธิบายใหเด็กเขาใจถึงเหตุผล ไมควรหลอกหรือขูเด็ก เปนแบบอยางที่ดีใหเด็ก
มั่นใจวา ตนเองปลอดภัย จะชวยใหความกลัวลดนอยลงและหายไปในที่สุด
2.3.3 อารมณอิจฉา เปนอารมณที่เกิดขึ้นเปนปกติของเด็กอายุ 1 – 5 ป
เกิดขึ้นเมื่อมีความรูสึกวาตนเองดอยกวาผูอื่น และขุนเคืองเมื่อรูสึกวาสิ่งที่ตนรักนั้นถูกแยงไป เชน
อิจฉานองที่เกิดใหม เด็กกลัววานองจะมาแยงความรักจากพอกับแม ที่เคยมีตอเด็กทําใหเด็กเกิด
ความกังวลและอิจฉานอง เปนตน พอแมควรใหเด็กมีสวนรวมในการ ดูแลนอง ใหเด็กรูสึกวาการ
มี น อ งเป น เรื่ อ งธรรมชาติ เด็ ก จะมี น อ งเป น เพื่ อ นเล น การแสดงออกและคํ า พู ด ของพ อ แม
มีความสําคัญ ไมควรใชคําพูดที่ลอเลียนหรือทําใหเด็กรูสึกไมมั่นคง เชน แมมีนองใหม แมรัก
นองมากกวา เพราะจะทําใหเด็กคิดและสะสมอารมณอิจฉาอาจจะแอบแกลง เชน แอบตี และ
แอบหยิกนอง เปนตน
2.3.4 อารมณอยากรูอยากเห็น เกิดจากความสงสัยสภาพแวดลอมรอบตัว
เด็กวัยกอนเรียนชอบสัมผัส ชอบสังเกต ชอบถาม เพื่อตอบสนองความอยากรู อยากเห็น เด็ก
จะถามคําถามเกี่ยวกับใคร อะไร และทําไม เปนตน เด็กเริ่มพัฒนาความเปนตัวของตัวเอง
ผูใหญควรเขาใจพัฒนาการตามวัยและธรรมชาติของเด็ก เมื่อเด็กถามผูใหญควรสนใจและตอบ
คําถามที่เขาใจงาย เด็กจะกลาถามและกลาคิด
2.3.5 อารมณสนุกสนาน เมื่อเด็กไดเรียนรูอารมณตาง ๆ และไดรับการตอบสนอง
ทางอารมณอยางดีจากผูใหญ เด็กจะมีอารมณราเริงและแสดงออกดวยการยิ้ม หัวเราะ ตบมือ
ผูใหญที่มีอารมณสนุกสนาน ราเริง เลนหยอกลอกับเด็กจะชวยใหเด็กสนุกสนานและมีความสุข
2.3.6 อารมณรัก เด็กวัยกอนเรียนทุกคนเรียนรูที่จะรัก ไมวาจะเปนบุคคล
สิ่งของ หรือของเลน ซึ่งทําใหเขามีความสุขและพอใจ เด็กจะแสดงความรักโดยการสัมผัส เชน
การกอด หรือการจูบ บุคคลหรือของที่ตนเองรัก ถาเปนสิ่งของเชนตุกตาจะนําติดตัวไปดวย
ตลอดเวลา เพื่อใหตุกตาอยูใกลๆ บางครั้งหวงเลนอาจลืมทิ้งไวเด็กจะเปนหวงและคิดถึง
สรุปไดวา พัฒนาการดานอารมณของเด็กวัยกอนเรียน มีการแสดงอารมณ
ตามวัย ขึ้นอยูกับการอบรมเลี้ยงดู และสภาพแวดลอม พอแมและผูเลี้ยงดูเด็ก ควรมีความเขาใจ
อารมณของเด็กแตละชวงวัย ใจเย็น อดทนกับอารมณที่เด็กแสดงออก ไมขูหรือหลอกเด็กใหเด็ก
เกิดอารมณที่ไมพึงประสงค ชวยใหเด็กมั่นคงทางอารมณ พยายามปลอบโยนเมื่อเด็กเกิดอารมณ
โกรธหรืออารมณกลัว ดวยความเมตตา จะชวยใหเด็กสามารถพัฒนาอารมณ เหลานั้นใหผา น
พนไดดวยดีและมีพื้นฐานทางอารมณที่เหมาะสม

141

2.4 พัฒนาการดานสังคม เมื่อพนขวบปที่หนึ่งเด็กเริ่มตองการเปนอิสระ เริ่มเปน
ตัวของตัวเองมากขึ้น เริ่มหางจากครอบครัวมาสูสังคมภายนอก สามารถเลนกับเพื่อนบานใกล ๆ
ในระยะตนของวัย การเลนมีลักษณะตางคนตางเลน แตเลนอยูใกล ๆ กัน เมื่อเด็กอายุเพิ่มขึ้น
จะชอบเลนเปนกลุมและจะเปลี่ยนกลุมไปตามความสนใจ เด็กจะเรียนรูวิธีการหาเพื่อนและเลน
กับเพื่อนที่ถูกใจใกล ๆ บาน เด็กเรียนรูการปรับตัว การแบงปน การรอคอย การชวยเหลือซึ่งกัน
และกันจากการเลน เด็กจะมีใจจดจอกับการไดเลนกับเพื่อน ถามีใครคนใดคนหนึ่งไมไดมาเลน
เด็ ก จะแสดงอาการห ว งใย ดี ใ จเมื่ อได พ บเพื่ อน พั ฒนาการทางสั งคมของเด็ ก วั ยก อนเรี ย น
เปลี่ยนแปลงไปตามอายุดังนี้ (สมทรง อินสวาง, 2540, หนา 348 – 349)
2.4.1 เด็กอายุ 1 – 1 1 ป เด็กวัยนี้เริ่มเดินเกง ชอบเดินสํารวจสิ่งตาง ๆ
2

รอบตัว สนใจสภาพแวดลอม เริ่มเลนคนเดียวได แตตองมีผูใหญอยูใกล ๆ ชอบเลนโยกเยก เลน
เลียนแบบ สนใจสิ่งแวดลอมระยะสั้น เปลี่ยนความสนใจงาย
2.4.2 เด็กอายุ 2 ป เด็กที่พอแมชางพูด ชอบรองเพลง และพูดคําคลองจอง
ใหลูกฟง เด็กมักจะพูดและรองตาม รูจักใชคําสรรพนามหรือชื่อตนเองในการพูดคุยกับพอแมและ
เพื่อน เปนวัยที่นารัก ถาเลี้ยงดูดวยความรักและเขาใจจะไมดื้อ รูจักเลนกับเพื่อนแตยังไมเขาใจ
มารยาทสังคม ชอบเลียนแบบผูใหญ เชน การกวาดบาน ถูบาน เปนตน ชอบพูดคําซ้ํา ๆ ชอบ
ฟงนิทานและชอบฟงเพลงกลอมเด็ก เปนตน
2.4.3 เด็กอายุ 3 ป ชอบจินตนาการ ชอบเลนนอกบานมากขึ้น ชอบพูด
ประโยคคําถามวา ที่ไหน ทําไม อยางไร ชวยพอแมทํางานบานได ชวยหยิบของใหนอง รักแม
และติดแม
2.4.4 เด็กอายุ 4 ป เด็กเริ่มเขาโรงเรียน จากครอบครัวสูสังคมโรงเรียน เด็ก
จะมีเพื่อนมากขึ้น เรียนรูเรื่องการปรับตัว ตองการมีเพื่อน รักคุณครู เด็กจะชอบเลนกับเพื่อนเพศ
เดียวกันมากกวาเพื่อนตางเพศ การเลนเมื่อมีขอขัดแยง ไมนานก็จะกลับมาเลนดวยกัน
2.4.5 เด็กอายุ 5 ป เด็กเรียนรูการเขาสังคม มีมารยาทในการพูดและการ
แสดงออกมากขึ้น สามารถเลนกับเพื่อนโดยไมเลือกเพศ เลนเกมที่มีกติกาแบบงาย ๆ ไดชอบเลน
บทบาทสมมติเรื่องใกลตัว เชน เลนเลียนแบบชีวิตในนิทาน เลนขายของ และแสดงเปนบุคคล
ตาง ๆ ที่เด็กชอบ เปนตน
2.4.6 เด็กอายุ 6 ป เด็กวัยนี้มีการเจริญเติบโตทางรางกายมากขึ้น มักชอบ
เล น กั บ เพื่ อ นวั ย เดี ย วกั น เป น กลุ ม ๆ ละ 3 – 4 คน บางครั้ ง การเล น อาจมี ก ารแยกเพศบ า ง
สามารถเลนเกมที่มีกติกามากขึ้น รูจักการรอคอย เรียนรูมารยาทและการแบงปนมากขึ้น
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สรุปไดวาพัฒนาการดานสังคมของเด็กวัยกอนเรียนเปนการวางพื้นฐานเบื้องตนของ
การพั ฒ นาความเป น ตั ว ของตั ว เอง เด็ ก จะเรี ย นรู ก ารอยู ร ว มกั บ ผู อื่ น ในสั ง คมจากการเล น
ระยะแรก พอแมควรใหโอกาสเด็กไดเลนกับเด็กวัยเดียวกัน จะชวยใหพัฒนาการทางสังคมในระยะ
ตอมาเปนไปดวยความราบรื่น เด็กจะรูจักเสียสละ ปรับตัว รอคอย รักเพื่อน รูจักให รูจักการรับ
และคํานึงถึงความรูสึกของผูอื่น

อาหารของเด็กวัยกอนเรียน
เด็กวัยกอนเรียนเปนชวงวัยที่มีการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการเปนไปตามลําดับขั้น
อยางสม่ําเสมอ เด็กวัยนี้ซุกซน อยูไมนิ่ง ใชพลังงานมาก ไมรูจักเหน็ดเหนื่อย เด็กจึงตองการอาหาร
ที่มีประโยชนเพื่อใหพลังงานและบํารุงรางกายใหเจริญเติบโตสมบูรณ แข็งแรงปราศจากโรคภัย
ไข เ จ็ บ การได รั บ อาหารที่ มี ป ริ ม าณเพี ย งพอและมี คุ ณ ภาพจึ ง นั บ ว า มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การ
เจริญเติบโตสําหรับเด็กวัยกอนเรียน พอแมและผูเลี้ยงดูเด็กควรมีความรูในเรื่องตอไปนี้
1. ความสําคัญของอาหารเด็กวัยกอนเรียน
อาหารมีความสําคัญตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของรางกาย เด็กจะมี
ขนาดจํานวนเซลลของรางกายหรือสวนใดสวนหนึ่งของรางกายเพิ่มขึ้นนั้น ขึ้นอยูกับสารอาหารที่
เด็กไดรับ อัตราการเจริญเติบโตจึงมีความสัมพันธกับอาหาร สงผลใหเด็กมีน้ําหนักและสวนสูง
ของรางกายเพิ่มขึ้น เจริญเติบโตสมวัย มีพัฒนาการเกี่ยวกับความสามารถตาง ๆ เชน การนั่ง
การยืน การเดิน และการวิ่ง พัฒนาไดดีสมวัย เปนตน
นอกจากอาหารจะมีความสําคัญตอการเจริญเติบโตของรางกายสามารถวัดไดจาก
สวนสูงหรือน้ําหนัก และความสามารถตามวัยแลว อาหารยังมีผลตอการเจริญเติบโตของสมอง
เนื่ อ งจากสมองเจริ ญ เติ บ โตอย า งรวดเร็ ว มากในช ว งวั ย ทารกและวั ย ก อ นเรี ย น และจะหยุ ด
เจริญเติบโตเมื่ออายุไดประมาณ 4 ป (สมทรง อินสวาง, 2540, หนา 351) หลังจากอายุเลย 4 ป
ไปแลว การเจริญเติบโตของสมองจะมีนอยมาก มีแตการพัฒนาดานสติปญญาเทานั้น ถาเด็ก
ขาดสารอาหารในระยะ 4 ปแรกของชีวิต การเจริญเติบโตของสมองก็จะลดลง จึงควรรีบแกไข
ดวยการเพิ่มอาหารทั้งปริมาณและคุณภาพภายใน 4 ป เพื่อใหสมองเจริญเติบโตเต็มที่และจะมี
ผลใหสติปญญาพัฒนามากขึ้น
เมื่อรางกายและสมองไดรับอาหารที่เหมาะสมทั้งดานปริมาณและคุณภาพ เด็กได
รับประทานอาหารเพียงพอกับความตองการตามวัย ไดพักผอน ไดเลนอยางอิสระเหมาะสมกับวัย
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ชวยใหเด็กมีสุขภาพดี พอแมผูปกครองจึงควรตอบสนองความตองการดานอาหารของเด็กให
เหมาะสมกับวัยเพื่อสุขภาพที่ดีของเด็ก
2. ความตองการพลังงานและสารอาหารของเด็กวัยกอนเรียน
เด็กวัยกอนเรียนมีความตองการพลังงานและสารอาหารในปริมาณที่คอนขางสูง
เนื่องจากรางกายเด็กอยูในวัยกําลังเจริญเติบโต เด็กมีกิจกรรมประจําวันมากมาย ชอบวิ่งเลน
ซุกซน อยูไมนิ่ง กระโดดโลดเตน ไมรูจักเหน็ดเหนื่อย สารอาหารที่ใหพลังงานเหมาะสําหรับการ
สรางเสริมสุขภาพและการเจริญเติบโตของเด็กมีดังตอไปนี้ (สมทรง อินสวาง, 2540, หนา 359 –
363, และสุธิภา อาวพิทักษ, 2542, หนา 28 – 31)
2.1 โปรตีน เปนสารอาหารที่จําเปนในการเสริมสรางรางกาย เชน กลามเนือ้ ตาง ๆ
สมอง หัวใจ ปอด ตับ รวมทั้งโครงสรางของกระดูกก็มีโปรตีนเปนสวนประกอบ เด็กตองการ
โปรตีนเพื่อการเจริญเติบโตของรางกายและเพื่อซอมแซมสวนที่สึกหรอ อาหารสวนใหญจะมี
โปรตีนมากบางนอยบางตามประเภทของอาหาร อาหารที่มีโปรตีนสูง ไดแก เนื้อสัตว เนื้อปลา
นม ไข สวนอาหารที่ใหโปรตีนรองลงมา ไดแก ถั่วเมล็ดแหงตาง ๆ ซึ่งสามารถใชแทนอาหาร
โปรตีนประเภทแรก อาหารจําพวกโปรตีนใหพลังงานแกรางกาย แตถารางกายไดรับอาหารที่ให
พลังงานไมเพียงพอ ก็จะนําเอาโปรตีนที่ไดจากอาหารมาใชเปนพลังงานแทนที่จะไดนําโปรตีนไป
เสริมสรางการเจริญเติบโตของรางกาย จึงทําใหการเจริญเติบโตของเด็กหยุดชะงัก ดังนั้นการ
เตรียมอาหารใหเด็ก จึงตองใหไดพลังงานและโปรตีน เพียงพอกับความตองการของรางกาย
2.2 คารโบไฮเดรต เปนสารอาหารที่ใหพลังงานแกรางกายเปนสวนใหญ ไดแก
อาหารประเภทแปงและน้ําตาล เชน ขาว ขาวเหนียว แปง เผือก และมัน เปนตน
2.3 ไขมัน เปนสารอาหารที่ใหพลังงานสูงกวาอาหารที่ใหพลังงานชนิดอื่น เปนตัว
ทําละลายวิตามิน เอ ดี อี เค เพื่อใหรางกายดูดซึมและนําไปบํารุงสุขภาพของผิวหนัง และการ
เจริญเติบโตของเด็ก ไขมันไดจากพืชและสัตว ไขมันจากสัตวประกอบไปดวยกรดไขมันชนิด
อิ่มตัวมากกวากรดไขมันชนิดไมอิ่มตัว มีประโยชนตอรางกายนอย และสามารถสะสมในรางกาย
เชน ผนังของเสนเลือด สวนไขมันจากพืชประกอบดวยกรดไขมันชนิดไมอิ่มตัวมากกวากรดไขมัน
ชนิดอิ่มตัว จึงมีประโยชนตอรางกายมากกวา (นิธิยา รัตนาปนนท, 2549, หนา 92)
2.4 เกลือแร มี อยูม ากมายหลายชนิด แต ละชนิ ดจะทํา หนา ที่ แตกต างกั น ไป
เกลื อ แร ที่ จํ า เป น สํ า หรั บ การเจริ ญ เติ บ โตของเด็ ก วั ย ก อ นเรี ย น ได แ ก แคลเซี ย มและเหล็ ก
แคลเซียมชวยเสริมสรางกระดูกและฟน อาหารที่มีแคลเซียมมาก เชน ผัก ผลไม นม กุงแหง
และปลาเล็กปลานอย เปนตน สวนแรเหล็กเปนสวนประกอบของเม็ดเลือดแดง ทําหนาที่นํา
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ออกซิเจนไปเลี้ยงรางกาย มีมากในผักใบเขียว ไขแดง ตับสัตว เด็กวัยกอนเรียนจึงควรไดรับ
อาหารที่มีแรเหล็กเพียงพอเพื่อปองกันภาวะโลหิตจาง
2.5 วิ ต ามิ น เป น สารอาหารที่ จํา เป น สํา หรั บ การเจริ ญ เติ บ โตและการทํา งาน
ตามปกติของอวัยวะตาง ๆ ในรางกาย รางกายตองการสารวิตามินเพียงจํานวนเล็กนอย แตขาด
ไมได เพราะวิตามินเปนสวนประกอบสําคัญในเอนไซมตาง ๆ ซึ่งทําใหอวัยวะในรางกายทํางาน
ไดตามปกติ หากขาดวิตามิน จะทําใหระบบการทํางานของรางกายเสื่อมและเกิดโรคได วิตามิน
มีอยูหลายชนิด แตที่จําเปนสําหรับการเจริญเติบโต และเสริมสรางรางกาย มีดังตอไปนี้
2.5.1 วิตามินเอ ชวยใหรางกายเจริญเติบโต สรางความแข็งแรงของเยื่อบุ
ตาง ๆ ในรางกาย ชวยใหมองเห็นในเวลากลางคืน วิตามินเอมีมากในไขแดง นม ผักใบเขียว
ผักและผลไมที่มีสีเหลือง สีแดง เชน ฟกทอง มะมวงสุก มะละกอสุก แครอท และมะเขือเทศ
เปนตน
2.5.2 วิตามินบี มีอยูหลายชนิดที่รางกายเด็กตองการ เชน วิตามินบี 1
ชวยในการเผาผลาญอาหาร บํารุงหัวใจ และระบบประสาท ชวยในการทํางานของระบบทางเดิน
อาหาร ชวยใหมีความอยากอาหาร วิตามินบี 1 มีมากในขาวกลอง เนื้อหมู ถั่วเมล็ดแหง
เครื่องในสัตว วิตามินบี 2 ชวยในการเผาผลาญอาหาร ชวยบํารุงผิวหนัง อาหารที่มีวิตามินบี 2
มาก เชน ตับ นม ผักใบเขียว สวนวิตามินบีอื่น ๆ นั้น ชวยในการทํางานของระบบประสาท
การสรางเลือด การเสริมสรางสุขภาพของผิวหนัง ผม ลิ้น และตา เปนตน
2.5.3 วิตามินซี ชวยสรางความแข็งแรงของผนังเสนเลือดฝอย บํารุงเหงือก
พบมากในผลไมที่มีรสเปรี้ยว เชน สม มะนาว มะเขือเทศ มะดัน และมะขาม เปนตน
2.5.4 วิตามินดี ชวยในการสรางกระดูกและฟน ชวยในการดูดซึมแคลเซียม
วิตามินดีมีมากในน้ํามันตับปลา และแสงแดดชวยเปลี่ยนสารไขมันบางชนิดที่อยูใตผิวหนังใหเปน
วิตามินดี
3. ชนิดของอาหารเด็กวัยกอนเรียน
อาหารเด็กวัยกอนเรียนมีความจําเปนที่เด็กควรไดรับ เพื่อการเจริญเติบโตของ
รางกาย และบํารุงสมอง ชวยใหเด็กสมบูรณแข็งแรงและเจริญเติบโต อาหารเด็กวัยกอนเรียนมี
หลายประเภทตอไปนี้
3.1 เนื้อสัตวชนิดตา ง ๆ เชน เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อเปด เนื้อไก และเนื้อปลา
ผลิตภัณฑจากสัตว ไดแก นม ไข และอาหารทดแทนเนื้อสัตวไดคือ ถั่วเหลือง และผลิตภัณฑจาก
ถั่วเหลือง เชน เตาหู และนมถั่วเหลือง เปนตน
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3.2 ขาว เผือก มัน น้ําตาล และผลิตภัณฑจากขาว เชน แปง ขนมปง ขนมจีน
กวยเตี๋ย ว และขนมตา ง ๆ ที่ทํ าจากแปงและน้ําตาล เปนตน เปนอาหารหมูที่ใหสารอาหาร
คารโบไฮเดรตเปนสวนใหญและยังใหสารอาหารโปรตีน เกลือแร และวิตามิน
3.3 ผักชนิดตาง ๆ ทั้งผักใบเขียว และผักใบเหลือง เชน ผักบุง ตําลึง คะนา
ชะอม ดอกแค ใบขี้เหล็ก มะเขือเทศ และฟกทอง เปนตน เปนแหลงอาหารจําพวกเกลือแรและ
วิตามินหลายชนิด
3.4 ผลไมตาง ๆ เชน สม กลวย ฝรั่ง มะละกอ ทุเรียน ลิ้นจี่ และเงาะ เปนตน
อาหารหมูนี้ใหวิตามินและเกลือแรสูง ใหคารโบไฮเดรตเล็กนอย
3.5 ไขมันจากพืชและสัตว เชน น้ํามันหมู น้ํามันหอย น้ํามันรํา น้ํามันถั่วเหลือง
และน้ํามันมะพราว เปนตน อาหารหมูนี้ใหสารอาหารไขมันที่จําเปนแกรางกายในการเจริญเติบโต
ไดดี
4. หลักการใหอาหารเด็กวัยกอนเรียน
การใหอาหารเด็กวัยกอนเรียนมีความสําคัญตอการรับประทานอาหารของเด็ก พอ
แมผูเลี้ยงดูเด็กควรคํานึงถึงวัยและความเหมาะสม จะชวยใหการรับประทานอาหารของเด็ก
เปนไปดวยความราบรื่นและมีความสุข หลักในการใหอาหารเด็กมีดังนี้
4.1 ฝกใหเด็กรับประทานอาหารเอง เพื่อตอบสนองความตองการตามวัยเนื่องจาก
เด็กวัยนี้ชอบทํากิจกรรมตาง ๆ ดวยตัวเอง ใหโอกาสเด็กสรางความภาคภูมิใจใหตนเองโดยใหเด็ก
รับประทานอาหารรวมโตะกับผูใหญ ระยะแรกอาจหกเลอะเทอะบาง ผูใหญควรใจเย็นและเขาใจ
คอย ๆ สอนเด็ก ไมควรเขมงวดจนเกินไป
4.2 ฝกใหรับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ เชา กลางวัน และเย็น ใหเปนเวลา
ควรจัดแบงเวลาในการรับประทานอาหารและการเลนใหเหมาะสมและเพียงพอ เตรียมอาหาร
ใหตรงเวลากับความตองการแตละมื้อ
4.3 ไมควรใหอาหารที่มีรสจัด และควรตัดแบงอาหารเปนชิ้นเล็ก ๆ ขนาดพอคํา
เหมาะกับปากของเด็ก
4.4 ควรจัดอาหารใสภาชนะใหนารับประทาน ประกอบไปดวยอาหารที่มีคุณคา
เชน นม ไข เนื้อสัตว ผัก และผลไม เปนตน
4.5 ควรฝกใหเด็กรับประทานอาหารหลากหลายชนิด อาหารบางชนิดเมื่อเริ่มให
รับประทานในระยะแรก ควรใหแตนอยไมบังคับ คอย ๆ ใหเด็กปรับตัวและเคยชินกับการรับประทาน
อาหารแบบคอยเปนคอยไป
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4.6 ควรฝกใหเด็กดื่มนมเปนประจํา อยางนอยวัยละ 1 – 2 แกว จนเคยชิน และ
ควรเปนนมจืด เพื่อไมใหเด็กติดรสหวาน
4.7 พอแมควรเปนแบบอยางที่ดีในการรับประทานอาหาร และการเลือกประเภท
ของอาหาร เพื่อเด็กจะไดเลือกอาหารที่มีคุณคาและมีประโยชน ตลอดจนการรักษามารยาทขณะ
รับประทานอาหาร
4.8 ควรพูดชมเชยเด็กเมื่อเด็กสามารถรับประทานอาหารที่มีประโยชน เชน ผัก
ชนิดตาง ๆ ดวยความเต็มใจจะทําใหเด็กดีใจและภูมิใจ
4.9 ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ไมมีประโยชน ไมซื้อไวติดบาน เชน น้ําอัดลม ขนม
ขบเคี้ยว และขนมกรุบกรอบ เปนตน
สรุปไดวา เด็กวัยกอนเรียนตองการอาหารที่ใหพลังงานมีสารอาหารครบถวนทั้ง
5 หมู เหมาะกับการเจริญเติบโตของรางกายและสมอง อาหารควรมีหลากหลายประเภทใหเด็ก
ไดรับประทานเพื่อเสริมสรางระบบประสาทและกลามเนื้อ พอ แม ผูเลี้ยงดูเด็กควรใหความสนใจ
และเอาใจใส เ กี่ย วกับ อาหาร ควรให เ ด็ก รั บ ประทานอาหารครบทุ ก มื้อ เตรี ย มนมและผลไม
สําหรับเปนอาหารเสริมและอาหารวาง หลีกเลี่ยงอาหารที่ไมมีประโยชนตอรางกาย เชน น้ําอัดลม
ขนมจุบจิบ และขนมหวานจัด เปนตน ควรจัดแตงอาหารใหนารับประทาน มีบรรยากาศของ
ความสุขและผอนคลาย อาจใหเด็กมีสวนรวมในการทําอาหารงายๆ เชน ชวยตีไข ตอกไข และ
ลางผัก เปนตน จะชวยใหเด็กเกิดการเรียนรู และรับประทานอาหารไดมากขึ้น เพราะไดลงมือทํา
ดวยตนเอง เพื่อใหเด็กไดรับสารอาหารที่จําเปนตอการเจริญเติบโต จะไดกลาวถึงประโยชนของ
อาหารแตละชนิด ที่มีผลตอการเจริญเติบโตของรางกายและสุขภาพเด็กวัยกอนเรียน ดังตาราง
ที่ 6.1
ตารางที่ 6.1 อาหารสําหรับเด็กวัยกอนเรียน
ชนิดอาหาร
1. น้ํานม

ปริมาณ/วัน
2 – 3 แกว

ประโยชน
- สรางกลามเนื้อและเนื้อเยื่อของรางกาย ทําใหเด็ก
เจริญเติบโต
- สรางกระดูกและฟน
- ทําใหมีกําลังทํางาน
- บํารุงรางกายใหแข็งแรง
น้ํานมที่ใหอาจจะเปนนมวัวหรือนมถั่วเหลืองก็ได
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ตารางที่ 6.1 (ตอ)
ชนิดอาหาร
2. ไข

ปริมาณ/วัน
ประโยชน
1 ฟอง หรือสัปดาหละ - สรางกลามเนื้อและเนื้อเยื่อของรางกาย ทําใหเด็ก
เจริญเติบโต
4 ฟอง
- สรางโลหิต
- บํารุงรางกาย
การประกอบอาหารไขใหแกเด็ก อาจใหไขลวกที่
ไขขาวสุก ไขตม ไขตุน ไขเจียว หรือไขทอดก็ได
ไมควรใหกินไขดิบเพราะยอยยาก รางกายนําไปใช
ประโยชนไดไมเต็มที่
- สรางกลามเนื้อและเนื้อเยื่อของรางกาย ทําใหเด็ก
3. เนื้อสัตวหรือ 3 – 4 ชอนโตะ
เจริญเติบโต
ถั่วเหลืองเมล็ด
แหงตาง ๆ
- สรางโลหิต
- บํารุงสุขภาพ
ควรใหเด็กกินเนื้อสัตวตาง ๆ ทุกวัน เชน เนื้อปลา
เนื้อหมู หรือตับสัตว บางมื้ออาจใหกินถั่วเขียว
ถั่วเหลือง ถั่วดํา ถั่วแดง โดยหุงตมปนไปกับ
เนื้อสัตว อาจตมถั่วหรือทําเปนของหวาน เชน
ถั่วกวน ถั่วเขียวตมน้ําตาลก็ได
4. พืชผักตาง ๆ 4 – 8 ชอนโตะ
- สรางกระดูก เนื้อเยื่อ และโลหิต
- บํารุงสุขภาพใหแข็งแรง
- มีสารที่ชวยใหการขับถายสะดวก ทองไมผูก
ควรหัดใหเด็กกินผักหลายชนิด ในวันหนึ่ง ๆ ควรให
เด็กกินผักอยางนอย 1 – 2 ชนิด
5. ผลไมตาง ๆ ผลเล็ก 1 ผล
- มีประโยชนเชนเดียวกับผัก ควรใหเด็กไดกินผลไม
ผลใหญ 1 ชิ้น
ทุกวัน จะเปนหลังอาหารหรือเปนของวางระหวาง
มื้ออาหารก็ไดถาเด็กหิว
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ตารางที่ 6.1 (ตอ)
ชนิดอาหาร
6. ขาว แปง

ปริมาณ/วัน
1 – 3 ถวย

ประโยชน
- ทําใหมีกําลังงาน
- บํารุงรางกายโดยทั่ว ๆ ไป
เด็กอาจจะกินกวยเตี๋ยว บะหมี่ และขนมปงแทน
ขาวไดเปนบางมื้อ

ที่มา (สมทรง อินสวาง, 2540, หนา 359)
เด็กวัยนี้กินอาหารไดครั้งละไมมากนัก อาจรูสึกหิวระหวางมื้อ หรือหลังจากวิ่งเลน
ควรมีอาหารวางระหวางมื้อใหเด็ก อาหารวางควรจะเปนอาหารที่มีประโยชน เชน น้ํานม น้ําผลไม
ผลไม ถั่ ว ลิ ส งต ม หรื อ ขนมที่ ทํ า จากถั่ ว เมล็ ด แห ง อาหารที่ ไ ม เ หมาะสมสํ า หรั บ เด็ ก ได แ ก
น้ําอัดลม น้ําชา กาแฟ ขนมหวานจัด ลูกกวาด และทอฟฟ ซึ่งทําใหเด็กฟนผุเร็ว และอิ่มกอน
ถึงเวลาอาหาร ทําใหเด็กกินอาหารที่มีประโยชนไดนอย
สรุปวา อาหารที่จําเปนตอการเจริญเติบโต ไดแก นม ไข เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม
ขาวและแปง เปนตน ควรจัดอาหารใหครบทั้ง 5 หมู และมีอาหารวางระหวางมื้อใหมีความ
เหมาะสมเพียงพอแกการเจริญเติบโตของเด็กดวยการจัด ตกแตงอาหารและรสชาติใหแปลกใหม
ชวนรั บ ประทาน เลื อ กอาหารที่ ช ว ยพั ฒ นาการบดเคี้ ย ว ในระยะเริ่ม มี ฟ น ขึ้ น จั ด อาหารให
เหมาะสมกั บความต อ งการของร า งกาย ให เ ด็ก ได รั บ สารอาหารครบทุ ก ชนิ ด จะช ว ยให เ ด็ ก
เจริญเติบโตและมีสติปญญาดี

การดูแลสุขภาพของเด็กวัยกอนเรียน
1. แนวคิดในการดูแลสุขภาพเด็ก
สุขภาพของเด็กวัยกอนเรียนนับวามีความสําคัญและมีผลตอการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการเด็กเปนอยางมาก เด็กจะเจริญเติบโตและมีพัฒนาการดีสมวัย เมื่อมีสุขภาพรางกาย
สมบูรณ แข็งแรง ซึ่งมีปจจัยจากการอบรมเลี้ยงดู การใหอาหารที่มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอ
กับเด็ก การดูแลสุขภาพ จะตองดูแลอยางตอเนื่องกัน ตั้งแตการดูแลกอนคลอด หลังคลอด
จนถึงวัยทารกและวัยกอนเรียน และดูแลตอไปอยางตอเนื่อง เมื่อแมมาฝากครรภจะมีประวัติการ
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ตั้งครรภ การคลอด และหลังคลอด เมื่อทารกคลอด น้ําหนักแรกคลอดเปนเครื่องบงชี้ถึงสุขภาพ
ของเด็กคนนั้นวามีการเจริญเติบโตและพัฒนาการเปนไปทิศทางใด หลังจากนั้นเมื่อเด็กอยูในวัย
ทารกและวัยกอนเรียน เด็กจะมีประวัติบันทึกสุขภาพซึ่งจะใหการดูแลอยางตอเนื่อง ไดแก การ
ชั่งน้ําหนัก การวัดสวนสูง สังเกตการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ประวัติการเจ็บปวย และการ
ไดรับวัคซีนเพื่อสรางภูมิคุมกันโรค เปนตน เมื่อเด็กเขาเรียนครูจะดูแลและบันทึกน้ําหนัก สวนสูง
การเจริญเติบโต พัฒนาการ สุขภาพ และการใหภูมิคุมกันโรคแกเด็ก การดูแลสุขภาพเด็กจึงมี
ความสําคัญและจําเปนตองไดรับการดูแลอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ พรอมกับบันทึกสุขภาพเด็ก
ดา นต า ง ๆ เก็ บ ไว เ ป น ข อ มู ล การดู แ ลสุ ข ภาพดัง กล า วจะเป น การดู แ ลเรื่ อ งการเจริ ญ เติ บ โต
พัฒนาการและสุขภาพเด็ก
นอกจากนี้ การกระตุนใหแมเห็นความสําคัญของการเลี้ยงลูกดวยนมแม ตั้งแต
แรกเกิด และใหอาหารเสริมเมื่อถึงวัย มีความสัมพันธโดยตรงกับการเจริญเติบโต พัฒนาการ
และ สุขภาพของเด็ก เด็กจําเปนตองไดรับสารอาหารที่มีประโยชนครบทั้ง 5 หมู ประกอบไป
ดวย โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน เกลือแรและวิตามินในปริมาณที่เพียงพอแกความตองการ
ของรางกาย ซึ่งสามารถไดสารอาหารเหลานี้จากขาว นม ไข เนื้อสัตว พืชผักตาง ๆ และผลไม
เปนตน
2. การดูแลสุขภาพอนามัยทั่วไป
การดูแลสุขภาพอนามัยเปนสิ่งจําเปน เด็กวัยกอนเรียนควรไดรับการดูแลสุขภาพ
อนามัยใหสามารถชวยเหลือตนเองเกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยเบื้องตน ไดแก การรักษาความ
สะอาดของอวัยวะตางๆ ของรางกาย เชน มือ เทา ผิวหนัง ผม จมูก และดวงตา ซึ่งมีวิธีการ
ดูแลและรักษาอนามัยดังตอไปนี้
2.1 อนามัยของมือ มือเปนอวัยวะสําคัญที่เด็กใชสัมผัสจับตองสิ่งตาง ๆ รวมทั้ง
ใชห ยิบจั บอาหารเขา ปากจึงควรดูแลรักษามือใหสะอาด ดวยการล างมื อและฟอกสบูกอน
รับประทานอาหาร และหลั งจากเลนหรือสัมผัสสิ่ ง สกปรก ควรเช็ ดมือใหแหง ด วยผา สะอาด
นอกจากนี้ไมควรไวเล็บยาว พอแมควรดูแลตัดเล็บใหสั้นและดูแลความสะอาดเพื่อปองกันไมให
เปนแหลงสะสมของเชื้อโรค เมื่อเกิดแผล ผื่นคัน หรือเปนโรคผิวหนังควรปรึกษาแพทยเพื่อให
แพทยทําการตรวจและรักษาใหหายขาด ไมควรละเลยเพราะเชื้อโรคอาจติดตอจากบาดแผลและ
อาหาร เขาสูรางกายของเด็กได
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2.2 อนามัยของเทา ควรดูแลรักษาความสะอาดของเทาหลังจากเลนสนุกสนาน
และซุกซน ดวยการหมั่นลางเทาบริเวณซอกเล็บและงามเทาใหสะอาดอยูเสมอ ตัดเล็บใหสั้น
ไมใหเปนแหลงสะสมสิ่งสกปรกและเชื้อโรค สวมรองเทาเมื่อตองออกนอกบาน ไมควรเดินเทา
เปลาเพราะอาจถูกของแหลมคมทิ่มตําได ควรสวมรองเทาที่สะอาดถูกสุขลักษณะ พอดีกับเทา ไม
เล็กหรือใหญจนเกินไป
2.3 อนามัยของผิวหนัง ผิวหนังเปนอวัยวะสําคัญที่ชวยปองกันรางกายภายนอก
ของเด็ก เด็กวัยกอนเรียนซุกซน ชอบเลน ดิน หิน ทราย และตองพบกับฝุนละอองตาง ๆ ทําให
เด็กตองสัมผัสกับสิ่งสกปรก ทําใหผิวระคายเคืองเปนผื่นแดง หรืออาจโดนแมลงสัตวกัดตอย
เนื่องจากผิวของเด็กบอบบางและละเอียดออน จึงควรหมั่นดูแลและรักษาผิวหนังของเด็ก ดังนี้
2.3.1 การรักษาความสะอาดทั่วไป ควรอาบน้ําชําระรางกายเพื่อทําความ
สะอาดผิวอยางนอยวันละ 2 ครั้ง ในตอนเชาและตอนเย็น โดยใชสบูเด็กฟอกตัว พอแมควรดูแล
ใหเด็กอาบน้ําใหสะอาดทุกครั้ง เมื่ออาบน้ําเสร็จแลวเช็ดตัวใหแหงดวยผาขนหนู ทาแปง และ
สวมใสเสื้อผาที่สะอาด
2.3.2 การสวมเสื้ อ ผ า ช ว ยปกป อ งผิ ว หนั ง ของเด็ ก ช ว ยให ร า งกายอบอุ น
โดยเลือกเสื้อผาที่สวมใสสบาย ไมรัดตึง และไมหลวมจนเกินไป เลือกใหเหมาะกับสภาพอากาศ
และวัยของเด็ก
2.3.3 ผิวหนังเด็กบอบบางระคายเคืองงาย เมื่อถึงฤดูหนาวผิวแหงควรทา
ครีมบํารุงผิวเมื่อเด็กตองถูกแสงแดด เชน เลนน้ําทะเล ควรทาครีมกันแดดสําหรับเด็ก จะชวย
ปกปองผิวหนังเด็กจากแสงแดดได
2.3.4 เมื่อพบวามีตุมพุพองขึ้นบริเวณผิวหนัง เปนแผล ฝ หนอง ผื่นคัน
รอยขีดขวน หรือมีเสี้ยนตําบริเวณผิวหนัง ควรรีบดูแลรักษา ไมปลอยทิ้งไว อาจกลายเปนแผล
เรื้อรัง ควรรักษาความสะอาดและทําการรักษาอยางถูกวิธี
2.4 อนามัยของเสนผม เด็กวัยกอนเรียนชอบเลนกองดิน กองทราย บางคนชอบ
เลนทราย ดินมาใสผม ทําใหเสนผมและหนังศีรษะสกปรก พอแมจึงควรดูแลรักษาอนามัยของ
เสนผม ดังตอไปนี้
2.4.1 ควรสระผมใหเด็กเปนประจําอยางนอยสัปดาหละ 2 ครั้ง หรือหลังจาก
เลนซุกซนทุกครั้งในตอนเย็น เพราะเด็ก ๆ จะมีเหงื่อออกมาก ทําใหมีกลิ่นอับชื้น และหมักหมม
ถาเปนเด็กหญิงควรตัดผมสั้น เพื่อจะไดดูแลรักษาความสะอาดไดงาย
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2.4.2 ควรแปรงผมใหเด็กทุกวันเพื่อใหฝุนละอองที่ติดกับเสนผมหลุดไป ชวย
ใหโลหิตมาหลอเลี้ยงหนังศีรษะและเสนผมมากขึ้น ผมและหนังศีรษะจะมีสุขภาพดี
2.4.3 ควรตรวจผมเด็กและควรสระผมใหเด็ก บางครั้งเด็กรีบรอนสระผม ทํา
ใหหนังศีรษะไมสะอาด มีคราบเหงื่อไคล อาจทําใหเปนชันนะตุ ผมหลุดรวงหรือเชื้อราได
2.4.4 เมื่อเด็กมาโรงเรียนหรือเลนคลุกคลีกับเพื่อน ๆ โดยเฉพาะเด็กผูหญิง
อาจติดเหาจากเพื่อนได โดยเฉพาะเด็กที่อยูในชุมชนหางไกล ถาเปนเหาควรตัดผมใหสั้น ควร
ปรึกษาแพทยเพื่อรักษาหรือซื้อยากําจัดเหาและไขเหา
2.5 อนามัยของหู หูเปนอวัยวะที่มีความสําคัญและมีความสัมพันธเกี่ยวของกับ
การเจริญเติบโตและการพัฒนาดานตาง ๆ ของเด็ก เด็กสามารถใชภาษาพูดไดเมื่อเด็กเรียนรูจาก
การไดยิน การรักษาอนามัยของหูจึงเปนเรื่องสําคัญ จึงควรดูแลอนามัยของหูในเรื่องตอไปนี้
2.5.1 ความผิดปกติที่เกี่ยวกับหูของเด็ก ความผิดปกติเกี่ยวกับหูที่พบบอย
ในเด็ก มีดังตอไปนี้
1) หูน้ําหนวก มีหนองไหลจากชองหู มีกลิ่นเหม็น มักเกิดจากจมูก
และคออักเสบลุกลามติดตอไปยังหูชั้นกลาง ถาทิ้งไวโดยไมรักษาอาจทําใหหูตึง หูหนวก หรือ
อาจลุกลามเขาไปในสมอง ทําใหเยื่อหุมสมองอักเสบ เสนเลือดในสมองอุดตัน สมองถูกทําลาย
ได (สมทรง อินสวาง, 2540, หนา 370 – 371)
2) ฝในหู เกิดจากการแคะหู ทําใหเกิดแผลภายในรูหู ที่แคะหูสกปรก
และเกิดการติดเชื้อ
3) ของติดคางในหู บางครั้งเด็กเลนกันไมไดทันระวัง มีสิ่งของหรือ
เมล็ดผลไมติดอยูในรูหู ทําใหหูอื้อ ปวดและอักเสบ
4) เปนผื่นคันและระคายเคืองบริเวณใบหูและในรูหู ซึ่งอาจเกิดจาก
การแพฝุนละออง จากเชื้อรา ทําใหใบหูบวมแดงและคัน
2.5.2 การดูแลรักษาหู เพื่อการปองกันดูแลและรักษาอนามัยของหูไมใหมี
ความผิดปกติตาง ๆ ดังกลาวเกิดขึ้นจึงควรปฏิบัติดังตอไปนี้
1) ควรเช็ดทําความสะอาดบริเวณใบหูและรูหูดานนอก หลังอาบน้ํา
และสระผมโดยใชสําลีพันปลายไมชุบน้ํายาลางหู หรือแอลกอฮอล
2) อยาแคะหูใหเด็กโดยไมจําเปน เพราะอาจทําอันตรายตอเยื่อแกวหู
ได ถามีอาการคันหรือมีขี้หูมากควรพบแพทย
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3) เก็ บอุ ป กรณทํ า ความสะอาดหู เชน สํ า ลีพั น ปลายไม (cotton
bud) หรือที่แคะหูไวใหพนมือเด็ก ในที่ที่เด็กไมสามารถหยิบมาใชเองได เพื่อปองกันอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นกับหู
4) ถาเด็กมีอาการของโรคภูมิแพ เปนหวัด เจ็บคอ หรือน้ํามูกไหล
ควรรีบรักษาใหหายโดยเร็วเพื่อปองกันมิใหลุกลามถึงหู
5) ถามีสิ่งแปลกปลอมเขาหู มีแมลงเขาหู อาจใชนา้ํ หรือเบบีอ้ อยหยอดหู
แลวจึงรีบมาพบแพทย
6) ไมควรเกาหรือใชวัสดุแคะหูเมื่อเกิดอาการคันเพราะอาจสกปรกและ
มีแผลถลอกติดเชื้อโรคไดงาย
2.6 อนามัยของจมูก จมูกเปนอวัยวะที่สําคัญ เด็กใชจมูกหายใจอยูตลอดเวลา
ถามีความผิดปกติ หรือเปนหวัดจะทําใหเด็กหายใจไมสะดวกตองหายใจชวยทางปาก เปนผลเสีย
ตอสุขภาพเด็ก จึงควรระมัดระวังดูแลรักษาจมูกของเด็กโดยปฏิบัติดังนี้
2.6.1 สอนใหเด็กระมัดระวังไมนําสิ่งแปลกปลอมใสเขาไปในรูจมูก ถาพบวา
มีสิ่งของติดอยูในโพรงจมูก ควรรีบไปพบแพทย
2.6.2 ระมัดระวัง ปองกันและหลีกเลี่ยงการอยูใกลชิด ผูที่เปนโรคหวัด หรือ
โรคทางเดินหายใจอื่น ๆ
2.6.3 ควรใหเด็กนอนหลับพักผอนอยางเพียงพอในที่ที่มีอากาศถายเทสะดวก
รักษาความอบอุนของรางกาย
2.6.4 จัดเวลาใหเด็กมีเวลาพักผอน รับประทานอาหารที่เปนประโยชน ชวยให
รางกายสมบูรณแข็งแรงและมีความตานทานโรค เชน โรคหวัด และโรคภูมิแพ เปนตน
2.7 อนามัยของดวงตา ดวงตาเปนอวัยวะที่มีความสําคัญมาก ถาเด็กสูญเสียตา
หรื อ ตาบอดไม ส ามารถมองเห็ น สิ่ ง ใดได ต ลอดชี วิ ต เด็ ก จะมี ชี วิ ต อยู ด ว ยความยากลํ า บาก
จึงจําเปนตองระมัดระวังดูแลรักษาและทะนุถนอมดวงตา จึงควรดูแลอนามัยของดวงตาในเรื่อง
ตอไปนี้
2.7.1 ความผิดปกติเกี่ยวกับดวงตาที่พบบอยในเด็ก ไดแก
1) ตาแดง เกิดจากการอักเสบของเยื่อหุมตา ทําใหมีอาการตาแดง
คันตา ปวดตา และมีขี้ตามาก
2) ตากุงยิง เกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือสิ่งสกปรกเขาไปในตอมบริเวณ
หนังตา จึงเกิดการอักเสบบวมแดงที่ขอบเปลือกตาและกลายเปนฝ
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3) ตาเปนเกล็ดกระดี่ เกิดจากการขาดสารอาหารโดยเฉพาะการขาด
วิตามินเอ ทําใหเยื่อตาขุน แหง กลายเปนเกล็ดกระดี่ตรงบริเวณตาขาว และทําใหมองไมเห็นใน
เวลากลางคืน
4) ตาเหล มีหลายสาเหตุ อาจเกิดจากความผิดปกติของสายตาหรือ
กลามเนื้อตา ทําใหมองเห็นภาพไมชัด เกิดปมดอยจึงควรปรึกษาแพทย
5) สายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง ทําใหเด็กมองเห็นภาพ
ไมชัด ควรตรวจสายตาและใชแวนสายตาชวยปรับภาพใหชัดเจนขึ้น
2.7.2 การดูแลรักษาดวงตา เพื่อปองกันมิใหเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับดวงตา
ขึ้นกับในเด็กและเพื่อถนอมดวงตาของเด็ก ใหสามารถมองเห็นภาพไดชัดเจนตลอดไป จึงควร
ดูแลรักษาดวงตาดังตอไปนี้
1) ควรนําเด็กมาพบจักษุแพทยเพื่อตรวจเช็คสายตา หรือเมื่อเด็กมี
อาการปวดศีรษะ หรือมองเห็นไมชัด ซึ่งอาจเกิดจากความผิดปกติของสายตา
2) ถามีอาการผิดปกติเกี่ยวกับดวงตาเด็ก ตาอักเสบ ติดเชื้อ ควรพา
เด็กไปพบแพทยเพื่อตรวจและรักษาโดยเร็ว ไมควรรักษาดวยตนเองหรือปลอยทิ้งไว
3) เมื่อสงสัยวามีความผิดปกติทางสายตา ควรรีบพาเด็กไปพบแพทย
เพราะสายตาผิดปกติ อาจเกิดขึ้นตั้งแตวัยเด็กได
4) ควรสอนใหระมัดระวังการเลนสิ่งของที่อาจเปนอันตรายตอดวงตา
ทําใหตาบอดได เชน ของมีคม หิน กรวด ทราย และลูกดอก เปนตน
5) เมื่อ มี เ ศษผงฝุ น ละออง กรด หรื อ ด า งเข า ตา ควรล า งด ว ยน้ํ า
สะอาดและมาพบแพทยโดยเร็ว
6) ไมควรใชน้ํายาลางตากับเด็ก โดยไมจําเปน ยกเวนในกรณีทแี่ พทย
แนะนําใหใช
7) ไมควรใชมือขยี้หรือเช็ดตา ควรลางดวยน้ําสะอาด และเช็ดดวย
ผาเช็ดหนาหรือผาขนหนูเบาๆ
8) ใหเด็กรับประทานอาหารที่มีประโยชนตอรางกายและบํารุง ดวงตา
โดยเฉพาะอาหารที่มีวิตามินเอ จะชวยใหดวงตาแจมใส มองเห็นภาพไดดีในเวลากลางคืน
2.8 อนามัยของชองปากและฟน ชองปากและฟน เปนอวัยวะอันดับแรกที่สําคัญ
ที่จะนําอาหารหรือเชื้อโรคเขาสูรางกาย ถาพอแมผูปกครองดูแลรักษาสุขภาพของชองปากและฟน
เป น อย า งดี ม าตั้ ง แต วั ย ทารก เด็ ก ย อ มมี อ นามั ย ของช อ งปากและฟ น ที่ ดี แ ละไม มี ป ญ หา
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เปนพื้นฐานที่ดีของชุดฟนแทที่จะขึ้นในวัยตอมา ทําใหเด็กสามารถบดเคี้ยวอาหารชนิดตาง ๆ
ไดดี และยอ ยงาย เด็กจะเจริญเติบโตและมีสุ ขภาพแข็ง แรง พ อแมจึงควรเอาใจใสสุ ขภาพ
ของชองปากและฟนของเด็ก ใหเด็กแปรงฟนอยางนอยวันละ 2 ครั้ง คือหลังตื่นนอนตอนเชา
และกอนเขานอนตอนเย็น ดูแลรักษาฟนของลูกใหสะอาดปราศจากเศษอาหารติดฟน จึงควร
ปองกันอนามัยของชองปากและฟนในเรื่องตอไปนี้
2.8.1 โรคและความผิดปกติในชองปากที่พบบอยในเด็ก มีดังตอไปนี้
1) โรคฟ น ผุ เกิ ด จากการรั ก ษาความสะอาดของฟ น ไม ถู ก วิ ธี แ ละ
ไมระมัดระวังเรื่องการรับประทานอาหาร ไดแก ทอฟฟ ช็อคโกแลต และอาหารที่มีรสหวาน โดย
ขนมหวานที่เคลือบคาราเมล จะไปติดที่ซอกฟน หลุมรองฟน ถาไมรักษาความสะอาดดวยการ
แปรงฟน หรือบวนปากจะทําใหเกิดการสะสมและเปนสาเหตุของฟนผุไดงาย
2) โรคปริ ทันต หรือเหงือกเปน หนอง เกิดจากเนื้ อเยื่อและอวัย วะ
บริเวณรอบฟน ไดแก เหงือก สันกระดูก และเยื่อปริทันตมีอาการอักเสบ หรือเรียกวารํามะนาด
ควรระมัดระวัง รักษาความสะอาดใหดี เพราะถาเปนแลวจะทําใหปวดฟนอยางมาก
3) โรคปวดฟน เกิดจากมีเชื้อโรคเขาไปในเนื้อเยื่อรอบฟนและเกิด
อักเสบขึ้นหรือปวดฟนเนื่องจากโรคฟนอื่น ๆ
4) ฟ น เก เกิ ด จากความผิ ด ปกติ ข องฟ น ที่ ไ มขึ้ น ตามตํ า แหน ง ปกติ
หรือไมเปนไปตามธรรมชาติ ทําใหฟนเสียรูป
2.8.2 การดูแลรักษาชองปากและฟน ใหปราศจากความผิดปกติตางๆ และมี
สุขภาพของชองปากและฟนที่ดีควรปฏิบัติดังตอไปนี้
1) จัดอาหารที่ดีมีประโยชนตอรางกายใหเด็กรับประทาน เชน อาหาร
ประเภท เนื้อ นม ไข ผักและผลไมตาง ๆ เปนตน
2) ควรฝกเด็กใหรับประทานอาหารใหเปนเวลา ไมรับประทานอาหาร
จุบจิบ พร่ําเพรื่อ
3) ขณะรั บ ประทานอาหาร ควรฝ ก ให เ ด็ ก เคี้ย วอาหารให ล ะเอี ย ด
กอนกลืน ไมอมขาวหรืออาหารไวในปาก
4) ฝกใหเด็กรูจักการแปรงฟนใหถูกวิธีอยางนอยวันละ 2 ครั้ง คือกอน
เขานอนและหลังตื่นนอนตอนเชา
5) เมื่อเด็กรับประทานขนม ไดแก ลูกอม ทอฟฟ ช็อคโกแลต ควรให
เด็กบวนปากหรือแปรงฟนเพื่อปองกันฟนผุ
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6) ควรสงเสริมสุขภาพฟนของเด็ก โดยใชยาสีฟนที่มีฟลูออไรดหรืออม
น้ํายาบวนปากที่ผสมสารฟลูออไรด
7) ไมควรใหเด็กใชไมจิ้มฟนหรือของแหลมแคะซอกฟน ควรฝกใหเด็ก
ใชไหมขัดฟนทําความสะอาดซอกฟนทุกครั้งหลังแปรงฟน
8) ควรพาเด็กไปตรวจสุขภาพฟนทุก ๆ 6 เดือน หรืออยางนอยปละ 1
ครั้ง เพื่อการตรวจรักษาและดูแลสุขภาพฟน
9) ควรหัดใหเด็กดื่มนมจากถวย เพื่อปองกันฟนผุจากการดูดนมจาก
ขวด เพราะนมจะเอออยูที่ฟนคูหนาตลอดเวลา ทําใหฟนผุ
10) เมื่อเด็กรับประทานอาหารไดมากขึ้นหลากหลายชนิด ควรพบ
ทันตแพทยเพื่ออุดหลุมรองฟน ปองกันมิใหเศษอาหารตกคางบริเวณหลุมรองฟน ซึ่งเปนสาเหตุ
ของฟนผุ
2.9 การดูแลเรื่องอาหารการกิน เด็กวัยกอนเรียนเปนชวงวัยที่การเจริญเติบโตชาลง
ดังนั้นความตองการอาหารลดลง ทําใหเด็กรับประทานอาหารไดนอยลง ดูเหมือนเบื่ออาหารแต
ถื อ ว า เป น ภาวะปกติ เพี ย งแต พ อ แม ค วรดู แ ล ให เ ด็ ก ได รั บ สารอาหารที่ มี คุ ณ ค า ต อ ร า งกาย
ครบถวนทั้ง 5 หมู ระมัดระวังอาหารประเภทจุบจิบ ที่ทําใหเด็กลดความอยากรับประทานอาหาร
ที่มีประโยชนเมื่อถึงมื้ออาหารหลัก ควรปลูกฝงลักษณะนิสัย การกินผักและผลไม ตลอดจน
มารยาทในการกินใหเด็ก ชวยใหเด็กเจริญเติบโตดี มีสุขภาพสมบูรณและแข็งแรง
2.10 การนอนหลับ ในระยะแรก ๆ ของวัย เด็กกลัวการอยูคนเดียว ตองการคน
อยูใกลชิด เมื่อไดเวลานอน ควรพาเด็กไปนอนและอยูเปนเพื่อนเด็กอาจเลานิทานใหฟงกอนนอน
หรือรองเพลงกลอมเบาๆ จะชวยใหเด็กอบอุนและหลับงาย
2.11 การควบคุมการขับถายอุจจาระและปสสาวะ เด็กสามารถควบคุมระบบ
ขับถายนี้ได โดยอยูภายใตกลไกการทํางานของระบบประสาทและกลามเนื้อ ดังนั้นกอนที่เด็กจะ
สามารถควบคุมการขับถายเหลานี้ ระบบประสาทและกลามเนื้อที่เกี่ยวของ จะตองเจริญถึงระดับ
หนึ่ง จึงจะสามารถทํางานประสานกันได การฝกขับถายในเด็ก ควรคํานึงถึงการเจริญของระบบ
ประสาทและกลามเนื้อตลอดจนความพรอมของเด็ก เมื่อเด็ก อายุประมาณ 12 – 16 เดือน
สามารถกลั้นปสสาวะได แตยังถายตามตองการไมได เมื่อโตขึ้นอายุประมาณ 18 – 20 เดือน
จึงจะสามารถถายปสสาวะไดตามตองการ และเมื่ออายุ 24 – 27 เดือน เด็กจะควบคุมการขับถาย
ไดอยางสมบูรณ (เพ็ญศรี พิชัยสนิธ, 2528, หนา 120)
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การฝ ก การขั บ ถ า ยในเด็ ก ไม ค วรเร ง รั ด ถ า เด็ ก ยั ง ไม พ ร อ มและไม ร ว มมื อ
ถาเด็กทําไมไดไมควรลงโทษ หรือแสดงอาการไมพอใจ เพราะจะทําใหเด็กเครียด ขาดความมั่นใจ
กังวลใจ ขณะขับถายควรใหเวลากับเด็กอยางคอยเปนคอยไปตามธรรมชาติ จะไมทําใหเกิด
ปญหาเรื่องการขับถายในเด็ก
2.12 การติดแมและการใหความรวมมือ เด็กวัยกอนเรียนจะเริ่มหางแม ไมติดแม
เหมือนระยะวัยทารก เด็กชอบสํารวจสิ่งตาง ๆ รอบตัว เปนระยะที่เด็กดื้อรั้น ตอตานและปฏิเสธ
ทุกอยาง ไมไดเปนลักษณะผิดปกติแตอยางใดเพียงแตเด็กกําลังพัฒนาความเปนตัวของตัวเอง
เด็กตองการอิสระ เมื่อเติบโตขึ้นประมาณ 3 ขวบ เด็กจะใหความรวมมือ รูจักรอคอย เขาใจกฏ
ระเบียบของสังคม และครอบครัวมากยิ่งขึ้น
สรุปวาการดูแลสุขภาพอนามัยของเด็กวัยกอนเรียน เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับเด็ก
โดยตรง ไดแก การรักษาสุขอนามัยของอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย เชน ปาก ฟน มือและเทา
เปนตน การใชชีวิตประจําวัน ไดแก การกิน การนอนหลับ การขับถาย และการใหความรวมมือ
ตาง ๆ เมื่อเด็กเรียนรูการใชชีวิตประจําวัน เด็กจะรูจักการปรับตัว โดยเลียนแบบจากผูใหญที่เด็ก
ใกลชิด พอแมผูปกครองควรดูแลและเอาใจใสสิ่งจําเปนในชีวิตของเด็ก เพื่อใหเด็กเจริญเติบโตดี
มีพัฒนาการสมวัย ไมบังคับเรงรัดเด็ก ในเรื่องที่เด็กยังไมพรอมหรือเจริญไปไดไมถึง เชน การ
ขับถาย เปนตน เด็กจะใหความรวมมือเมื่อเด็กพรอมสามารถอยูในครอบครัวและสังคมไดอยางมี
ความสุข

หลักการสงเสริมสุขภาพของเด็กวัยกอนเรียน
หลั ก การส ง เสริ ม สุ ข ภาพของเด็ ก วั ย ก อ นเรี ย นให พั ฒ นาเต็ ม ศั ก ยภาพ (เพ็ ญ ศรี
กาญจนัษฐิติ, 2539, หนา 147 – 148) พอแมผูเลี้ยงดูเด็ก สามารถสงเสริมสุขภาพเด็กไดดังตอไปนี้
1. การเลี้ยงดูเด็กดวยความรักที่คงเสนคงวา ความรักความอบอุนจากบิดามารดา
ความสัมพันธที่แนบแนนระหวางบิดามารดาที่มีตอบุตร การยอมรับเด็กในฐานะบุตร การให
ความสําคัญ ในฐานะเปนบุคคลหนึ่งของครอบครัว มีแบบอยางจากบิดามารดาใหเรียนรูและ
เลียนแบบ การใหประสบการณ การเรียนรูที่จําเปนตามวัยและใหโอกาสเด็กฝกปฏิบัติตามระดับ
พัฒนาการและวุฒิภาวะ การตอบสนองความตองการของเด็ก ดังกลาวจะชวยใหเด็ กพัฒนา
ไดสมเพศ สมวัย และเติบโตเปนผูใหญที่มีความมั่นคงทางอารมณ
2. การสงเสริมใหเด็กไดรับสารอาหารที่เปนประโยชนตอการเจริญเติบโตของรางกาย
เหมาะสมในแตละวันและวัยของเด็ก ชวยใหเด็กเจริญเติบโตดีทั้งน้ําหนักและสวนสูง ชวยพัฒนา
รางกาย สมอง และเสริมสรางอวัยวะตาง ๆ
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3. มีการติดตามการเจริญเติบโตทางรางกายและพัฒนาการอยางตอเนื่อง โดยใช
บริการสาธารณสุขชุมชน เพื่อหาคําแนะนําในการเลี้ยงดูและการตรวจสุขภาพ การวางแผน
ครอบครัวใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
4. การปองกันอุบัติเหตุ โรค และสภาพแวดลอม ที่จะเกิดขึ้นและสงผลเสียตอสุขภาพ
ของเด็ก ดูแลปกปองใหเด็กปราศจากโรคภัยไขเจ็บและอุบัติเหตุตาง ๆ และการใหวัคซีนที่จําเปน
ครบถวนตามวัย
5. การคนหาโรคในระยะเริ่มแรกเพื่อใหการดูแลและรักษาตั้งแตระยะแรก เพื่อปองกัน
ผลที่ทําใหเกิดการไรสมรรถภาพทางรางกาย จิตใจ และอวัยวะรับความรูสึก ซึ่งสงผลตอการมี
ปฏิสัมพันธกับสังคม
6. การหาวิธีปองกันและแกไขปญหาที่มาของโรคจากสาเหตุตาง ๆ การฟนฟูสภาพ
รางกาย จิตใจและสังคม รวมไปถึงการเฝาระวังรักษาสุขภาพอยางตอเนื่อง
จากหลักการสงเสริมสุขภาพของเด็กวัยกอนเรียน จะเห็นวาควรใหการสงเสริมสุขภาพ
ตั้งแตระยะตนของชีวิตดวยการสงเสริมและพัฒนาการเจริญเติบโตของรางกายดวยการใหอาหาร
ที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโต การใหอาหารหลักครบ 5 หมู การใหวัคซีนปองกันโรคตาง ๆ
ตามวัย ความรักความอบอุน ความคงเสนคงวาของการเลี้ยงดู จะชวยสงเสริมใหเด็กมีสุขภาพดี
ทั้งรางกายและจิตใจ

สรุป
เด็กวัยกอนเรียนหมายถึงเด็กที่มีอายุตั้งแต 1 – 6 ป เปนชวงวัยที่มีการเจริญเติบโต
อยางสม่ําเสมอแตมีอัตราการเจริญเติบโตชากวาวัยทารก เปนวัยที่เริ่มพัฒนาความเปนตัวของ
ตัวเอง เริ่มดื้อรั้น ไมคอยเชื่อฟง ยึดตนเองเปนศูนยกลาง และมีความเสี่ยงตอการบาดเจ็บไดงาย
เนื่องจากเด็กเคลื่อนไหวรางกายไดมาก ชอบทํากิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเอง อยูไมนิ่ง ซุกซน มี
พลั ง ในการเรี ย นรู สิ่ ง แวดล อ มต า ง ๆ รอบตั ว มากมาย ชอบเล น สนุ ก สนาน บางครั้ ง ไม ค อ ย
รับประทานอาหารเพราะหวงเลน วัยนี้เริ่มหางจากสังคมบานไปสูสังคมนอกบาน เด็กมีเพื่อนที่ตน
พอใจ และเมื่ อถึง วัย เขา สู โ รงเรี ยนเด็ กเริ่ม หางจากครอบครัว ไปสูสั ง คมโรงเรี ย น เด็ก พั ฒ นา
บุคลิกภาพ รูจักเลนกับเพื่อน พยายามทําใหเพื่อนและครูรัก เรียนรูจากการเลียนแบบ ผูใหญ
ควรเปนแบบอยางที่ดีใหเด็กดานการพูด การมีมารยาทในสังคม จัดประสบการณใหเด็กเรียนรู
จากการใชประสาทสัมผัส เพื่อเปนพื้นฐานของการฝกทักษะตาง ๆ ที่จําเปนในชีวิตประจําวัน
สําหรับเด็ก ชวงอายุ 1 – 3 ป เปนชวงวัยเตาะแตะ ควรดูแลระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยจาก
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อุบัติเหตุเนื่องจากเด็กยังชวยเหลือตนเองไดไมมาก ไมปลอยเด็กไวตามลําพังเด็กควรไดรับอาหาร
โปรตีนจากเนื้อสัตวตาง ๆ นม ไข ผักและผลไม ใหครบ 5 หมู ใหเด็กไดนอนหลับพักผอน
ดูแลรักษาอนามัยสวนตาง ๆ ของรางกาย ใหไดรับความเพลิดเพลินจากการเลน มีความสุขกับ
ครอบครัว เห็นแบบอยางที่ดีดานอารมณของพอแม ผูเลี้ยงดู ใหเด็กชวยตนเอง เชน รับประทาน
อาหาร ถอดใสถุงเทา รองเทา ดื่มนมจากแกว กินนอนเลนใหเปนเวลา สําหรับเด็กวัยกอนเรียน
ชวงอายุ 3 – 6 ป เปนชวงวัยที่เด็กเริ่มจากบานไปสูสังคมโรงเรียน เด็กจะเรียนรูเกี่ยวกับการ
ปรับตัว การรักษาความสะอาดสวนตาง ๆ ของรางกาย เด็กชวยเหลือตนเองไดมากขึ้น บอก
ความตองการของตนเองได เริ่มดื้อ เริ่มยึดตนเองเปนใหญ ใชพลังงานมาก เคลื่อนไหวรางกาย
มาก อยูไมนิ่ง เด็กจึงบาดเจ็บบอย ๆ ผูใหญควรดูแลเอาใจใส ระมัดระวังอันตรายจากความ
ซุกซนของเด็ก ใหเด็กไดรับประทานอาหารใหเพียงพอแกการเจริญเติบโตของรางกาย ใหพักผอน
นอนหลับอยางเพียงพอ และควรดูแลการฉีดวัคซีนกระตุน ไดแก คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก
บีซีจีปองกันวัณโรค เพื่อใหเด็กมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ปลอดภัย ปราศจากโรค มีพัฒนาการ
ที่ดี เจริญเติบโตสมวัย พรอมจะเติบโตเปนผูใหญตอไปในวันหนา

