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แผนการสอน โรงเรียนพอแม ในคลินิกสุขภาพเด็กด ี

เรื่อง สมุดบันทึกสุขภาพลูกรัก(ใชเวลา 30 นาที) 

จุดประสงค สาระการเรียนรู กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 

สิ่งท่ีไดจากกิจกรรม

น้ี 

สาระท่ีควรเรียนรู 

เพ่ือใหพอแม 

1. ตระหนักถึง

ความสําคัญในการท่ี

จะใชสมุดบันทึก

สุขภาพแมและเด็ก 

2. มีความรูความเขาใจท่ี

ถูกตองและเหมาะสม

เรื่องการเลี้ยงลูกตั้งแต

แรกเกิดจนถึงอายุ 6ป 

3. สามารถลงบันทึกและ

แปลผลกราฟแสดง

นํ้าหนัก สวนสูงตาม

เกณฑอายุ และ

ติดตามดูแนวโนมการ

เจริญเติบโตของลูกวา

เปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหรือไม 

4. สามารถประเมิน 

บันทึกและสงเสริม

พัฒนาการลูกไดตาม

วัย พรอมท้ังสังเกต

พฤติกรรมท่ีผิดปกติ

ของลูกได 

5. มีความรูความเขาใจ 

และเห็นความสําคัญ

ของการมารับวัคซีน

ลูกไดถูกตอง 

ครบถวนตามวัยทุก

ชวงอายุ 

1.พอแม/ผูดูแลเด็ก 

มีความรูและทักษะ

ในการลงบันทึกและ

แปลผลการ

เจริญเติบโตลูกได

อยางถูกตอง 

2. พอแม/ผูดูแลเด็ก

ไดรับทราบและ

สงเสริมพัฒนาการ

ลูกใหอยูในเกณฑ

ปกติอยางตอเน่ือง

ตามวัย และสามารถ

ตรวจคนพัฒนาการ 

พฤติกรรมท่ีผิดปกติ

ของลูกและพามา

ปรึกษาเจาหนาท่ี

สาธารณสุขได

ทันทวงที 

3.ลูกไดรับการ

สงเสริมพัฒนาการ

และโภชนาการตาม

วัย สงผลใหเด็กเกง 

ฉลาด รางกายและ

จิตใจดี มีคุณธรรม 

และมีพฤติกรรม

เหมาะสม 

4. เด็กไดรับวัคซีน

ถูกตอง ครบถวน

ตามวัยทุกชวงอายุ 

เน้ือหา 

1.ผูสอนอธิบายถึง

ความสําคัญ 

ประโยชนวิธีใชสมุด

บันทึกสุขภาพ

อนามัยแมละเด็ก 

2.วิธีการช่ังนํ้าหนัก 

วัดความยาว/สวนสูง 

วัดรอบศีรษะของลูก 

3. พัฒนาการ 5 

ดานตามวัยของลูก 

ไดแก ดานการ

เคลื่อนไหว(GM)การ

ใชกลามเน้ือมัดเล็ก

และสติปญญา 

(FM)ดานการเขาใจ

ภาษา (RL) ดานการ

ใชภาษา(EL)ดาน

การชวยเหลือตนเอง

และสังคม (PS) 

4.วัคซีนท่ีลูกตอง

ไดรับตามวัย การนัด

รับวัคซีนครั้งตอไป 

5.อาการขางเคียง

หลังลูกไดรับวัคซีน

และวิธีดูแล 

1.การเตรียมความ

พรอม 

สรางความคุนเคย

โดยการแนะนํา

ตัวเอง ท้ังผูสอน

ผูเรียนและผูสนใจ 

2.การนําเขาสู

บทเรียน 

ผูสอนซักถามพูดคุย

ถึงการเลี้ยงลูก 

(สอบถามความรู

เดิม กระตุนใหมี

สวนรวม) 
 

 

3. การใหองค

ความรู 

ตามเน้ือหาในสาระ

ท่ีควรเรียนรู 
 

4.การสะทอนกลับ

และทดสอบความรู

ความเขาใจ 

ใหผูเรียน  

-บันทึกท้ัง 3 กราฟ 

ของลูก 

สถานท่ี ภาวะ

สิ่งแวดลอมและ

บรรยากาศ

เหมาะสมกับ

การเรียนรู แสง

สวางเพียงพอ 

อากาศไมรอนไม

เย็นเกินไป ไมมี

เสียงรบกวน 

บรรยากาศเปน

กันเอง 

อาจจะเปดเพลง

เบาๆ 

 

 

สมุดบันทึก

สุขภาพแมและ

เด็ก 

สมุด DSPM 

สังเกตสีหนา แวว

ตา ทาทาง 

นํ้าเสียงผูเรียนวา

มีความพรอม

หรือไม 
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แผนการสอน โรงเรียนพอแม ในคลินิกสุขภาพเด็กดี 

เรื่อง สมุดบันทึกสุขภาพลูกรัก  (ใชเวลา 30 นาที) 

จุดประสงค สาระการเรียนรู กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 

สิ่งท่ีไดจากกิจกรรม

น้ี 

สาระท่ีควรเรียนรู 

  5.อาการขางเคียง

หลังลูกไดรับวัคซีน

และวิธีดูแลไดแก 

การเช็ดตัวลดไข 

การใชยาลดไข การ

ประคบรอยแดง

บริเวณท่ีฉีดวัคซีน 

6. อาการหลังฉีด

วัคซีนท่ีตองมาพบ

แพทย 

 
 

ไดแก  

กราฟแสดงนํ้าหนัก

ตามเกณฑอาย ุ

กราฟแสดงสวนสูง

ตามเกณฑอาย ุ

กราฟแสดงนํ้าหนัก

ตามเกณฑสวนสูง 

พรอมท้ังแปลผล ใน

สมุดบันทึกสุขภาพ

แมและเด็ก 

 

-ทบทวนความรู 

ความเขาใจการรับ

วัคซีนตามชวงอายุ 

โดยถามวา วันน้ีลูก

รับวัคซีนอะไร และ

การดูแลหลังรับ

วัคซีนอยางไรบาง 

-ใหประเมิน

พัฒนาการของลูก

แตละคนพรอมท้ัง

บันทึกตามจริง ใน

คูมือ DSPM 

ดินสอ ยางลบ 

สมุดบันทึก

สุขภาพแมและ

เด็กหนาท่ีบันทึก

การเจริญเติบโต 

 

 

 

 

 

 

 

สมุดบันทึก

สุขภาพแมและ

เด็กหนาบันทึก

วัคซีน 

หนา วันนัดครั้ง

ตอไป 

 

 

สมุด DSPM 

สังเกตการณมีสวน

รวม 

การลงมือปฏิบัติไป

พรอมๆกัน ถาถูกก็

ชมเชย ถาผิดก็

บอกวาผิดอยางไร 

พรอมบอกวิธีท่ี

ถูกตอง 

 

 

 

 

 

สังเกตการณ

ซักถามของผูเรียน 

จากสีหนา ทาทาง 

และการสนใจฟง

และตั้งใจลงมือ

ปฏิบัต ิ

การใชสมุดบันทึก

สุขภาพแมและเด็ก

และสามารถ

ประเมินการ

เจริญเติบโต 

พัฒนาการและ

วัคซีนไดอยาง

ถูกตอง 
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แผนการสอน โรงเรียนพอแม ในคลินิกสุขภาพเด็กด ี

เรื่อง กินอาหารตามวัยลูกนอยเติบใหญ แข็งแรง สมองดี(ใชเวลา 30 นาที) 

จุดประสงค สาระการเรียนรู กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 

สิ่งท่ีไดจากกิจกรรมน้ี สาระท่ีควรเรียนรู 

เพ่ือใหพอแม/ผูดูแลเด็ก มี

ความรู ทักษะ ในการ

เลือกอาหารตามวัยแกลูก

ไดถูกตองเหมาะสม 

1.เด็กไดรับอาหาร

เหมาะสมตามวัย 

เจริญเติบโตและมี

พัฒนาการปกต ิ

2.เด็กไดรับการฝกงด

นมมื้อดึก หลังอายุ 6 

เดือน และวินัยใน

การรับประทาน

อาหาร 

3.พอแม/ผูดูแลเด็ก 

มีสวนรวมในการ

เลี้ยงลูก เปนการ

สรางสายใยรักผูกพัน

ในครอบครัว 

เนื้อหา 

การสรางความ

ผูกพันทางอารมณ

ผานการกิน 

พัฒนาการดานการ

กินในแตละวัย 

การเสริมสรางความ

ผูกพันผานการกินท่ี

เหมาะสมกับวัย 

แนวทางเลือก

อาหารท่ีเหมาะสม

กับเด็กวัย แรกเกิด-

เด็กปฐมวัย 

 

1.การเตรียมความ

พรอม 

สรางความคุนเคย

โดยการแนะนํา

ตัวเอง ท้ังผูสอน

ผูเรียนและผูสนใจ 

ใหผูเรียนอุมลูกไว

แนบอก หลับตา เปด

เพลงเบาๆ ให

จินตนาการเห็นลูกรัก

เจริญเติบโต แข็งแรง 

 

2.การนําเขาสู

บทเรียน 

ซักถามโดยใชคําถาม

ปลายเปด เชน “คุณ

แมไดใหอาหารอ่ืน

นอกจากนมแมหรือ

ยังคะ” “ถาลูกอายุ 6 

เดือน เราจะให

อาหารลูกก่ีมื้อคะ” 

“คุณแมคิดวาลูกอายุ

ก่ีเดือนคะ จึงจะเริ่ม

ใหอาหาร

นอกเหนือจากนม

แม” 

เสียงเพลงเบาๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สังเกตสีหนา แวว

ตา ทาทาง 

นํ้าเสียงผูเรียนวา

มีความพรอม

หรือไม 

ความผอนคลาย

รอยยิ้มของผูเรียน 
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แผนการสอน โรงเรียนพอแม ในคลินิกสุขภาพเด็กด ี

เรื่อง กินอาหารตามวัยลูกนอยเติบใหญ แข็งแรง สมองดี(ใชเวลา 30 นาที) 

จุดประสงค สาระการเรียนรู กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 

สิ่งท่ีไดจากกิจกรรม

น้ี 

สาระท่ีควรเรียนรู 

   3. การใหองค

ความรู 

ตามเน้ือหาในสาระ

ท่ีควรเรียนรู 
 

4.การสะทอนกลับ

และทดสอบ

ความรูความเขาใจ 

ใหผูเรียน บอกชนิด

และปริมาณอาหาร

ใน 1 วัน ของเด็ก 

อายุ 6 เดือน ,8 

เดือน 

ผูสอนเนนย้ําใน

ลักษณะอาหารใน

แตละวัย ความ

หนืด ความหยาบ 

ปริมาณอาหาร 

5.การสรุป 

ผูเรียนรวมกันสรุป

ความรูท่ีไดรับ 

 

ภาพอาหาร

ตามวัย 

สังเกตการมีสวน

รวมในกิจกรรม 

การตอบขอซักถาม 
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เร่ือง กินอาหารตามวัยลูกนอยเติบใหญ แข็งแรง สมองดี 

การสรางความผูกพันทางอารมณผานการกิน   

การกินของเด็กปฐมวัยแตละคนไดรับอิทธิพลอยางมากจากครอบครัว จากการท่ีพอแมหรือผูเลี้ยงดูคอยจัดมื้ออาหารท่ีสม่ําเสมอ 

ตรงเวลา สอนพฤติกรรมการกินท่ีดี บรรยากาศในการกินตองเต็มไปดวยความรัก พรอมหนาพรอมตา พอแม/ผูเลี้ยงดู เคยสงสัยหรือไมวา 

ทําไมอาหารท่ีแมทําใหรับประทานสมัยยังเด็ก ถึงมีรสชาติ ท่ีอรอย ประทับใจไมรูลืม แมคนอ่ืนๆจะวาไมอรอย แตคุณยังยืนยันวาอาหารท่ี

แมทําชางอรอยล้ําน่ันเพราะทุกๆคําท่ีคุณกิน คุณรูสึกถึงความรัก ความเอาใจใส ความตั้งใจปรุงอาหารของแม ท่ีตั้งใจเตรียมของโปรดใหห

กับทุกคนในบาน บรรยากาศท่ีคุณรูสึกไดวามื้ออาหาร คือชวงเวลาท่ีมีความสุขของทุกคนในครอบครัว ทุกๆคนไดมีเวลาพูดคุยกัน พอแมไดมี

เวลาพูดคุยกับลูก ทําใหกินแลวอ่ิมทองและอ่ิมไปถึงใจ กอใหเกิดความรูสึกอบอุนและมั่นคงในสายสัมพันธของครอบครัว  

 เด็กท่ีไดรับบรรยากาศระหวางมื้ออาหารท่ีดีอยางสม่ําเสมอ จะทําใหมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีดี และมีการเจริญเติบโต

สมวัยอีกดวย 

พัฒนาการดานการกินในแตละวัยและการเสริมสรางความผูกพันผานการกินท่ีเหมาะสมกับวัย อายุแรกเกิด –11 เดือน 

อาย ุ พัฒนาการดานการกิน การสรางเสริมความผูกพันผานการกิน 

แรกเกิด- 6เดือน แรกเกิด –3เดือน 

ลูกสามารถดูด หรือ กลืน ควบคุมไมใหสําลัก 

ลูกมองตา ขณะท่ีแมกําลังปอนนม 

ยิ้มหรือสงเสียยงตอบเมื่อชวนคุยหรือสัมผัสตัว 

 

3-6 เดือน 

ลูกสงเสียงเลนเพ่ือแสดงวาชอบใจเมื่อจะไดกินนม 

ลูกจะแสดงออกใหพอแมหรือผูเลี้ยงดู รูวาหิวโดย

การเลียริมฝปาก 

ลูกควรไดกินนมแมอยางนอย หกเดือน  

แมควรใหลูกดูดนมจากเตาเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะเร็วได เน่ืองจากจะ

ชวยกระตุนการสรานํ้านม และกระตุนใหเกิดความผูกพัน 

ระหวางแมและลูกไดอยางด ี

พอแมหรือผูเลี่ยงดูควรพูดคุย หยอกลอ สบตาลูกไปดวย ขณะ

แมใหนม 

เมื่อลูกรองหิวนม ตอบสนองอยางรวดเร็ว ไมปลอยไวใหรอง

นาน อุมลูกข้ึนมากอดอยางนุมนวล 

7 – 11 เดือน ลูกเริ่มรับประทานอาหารเสริมได โดยเปนอาหารบด

หรือปนละเอียด 

ลูกรูจักหยิบขนม หรืออาหารช้ินเล็กๆ ข้ึนมา

รับประทานเอง สนุกกับการหยิบจับอาหาร 

สามารถดื่มนํ้าจากถวยท่ีมีฝาชวยหัดดื่มหรือผูใหญ

ชวย (8 เดือน) 

ถือชอน และพยายามตักอาหารเขาปากเอง 

ลูกจะแสดงออกชัดเจนถึงความชอบ หรือไมชอบ

อาหารชนิดใดเปนพิเศษ 

จัดท่ีน่ังใหลูกไดน่ังกินพรอมๆกับสมาชิกคนอ่ืนๆ ภายในบาน 

ลูกเริ่มทานอาหารเสริมไดแลว คอยๆเริ่มทีละนอย หากลูก

ปฏิเสธอาหารเสริม พอแม/ผูเลี้ยงดู ไมควรหงุดหงิดใสลูกท่ีลูก

ยังไมยอมรับอาหารเสริม 

ใหลูกไดถืออุปกรณกินอาหาร ลองตักอาหารดวยตนเอง 
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พัฒนาการดานการกินในแตละวัยและการเสริมสรางความผูกพันผานการกินท่ีเหมาะสมกับวัย อายุ 1-2 ป 11 เดือน 

อาย ุ พัฒนาการดานการกิน การสรางเสริมความผูกพันผานการกิน 

1-3 ป 1-2 ป 

ลูกอาจดื่มนมนอยลง สนใจเรื่องการกินลดลง เลนมาก 

เริ่มใชชอนตักอาหารเขาปาก มีความตองการจะตัก

อาหารดวยตนเอง แมวาจะใชชอนไมคลองแคลว มักจะ

ทําอาหารหกเลอะเทอะ 

ลูกมักตอตานและพูดวา “ไม” กับเรื่องตางๆ รวมถึง

เรื่องการรับประทานอาหาร 

 

2-3 ป 

ชอบเลียนแบบ และชอบมีสวนรวม 

อยากชวยงานในครัว อยากมีสวนรวมในมื้ออาหาร 

ลูกชวยลางผลไม ผัก ดวยการขัด ถู ฉีกผักได 

เลือกอาหารท่ีชอบไดเอง 

• ใหลูกไดรับประทานอาหารพรอมๆกับสมาชิกคนอ่ืนๆ ใน

บาน 

• เปดโอกาสใหลูกหยิบอาหารดวยมือเขาปาก หรือตักกิน

เอง และพูดชมเชยลูก เมื่อลูกมีความพยายามท่ีจะตัก

อาหารเขาปาก 

• ใหคําชมลูก ถาลูกกินอาหารไดดี น่ังกินอาหารไดจนอ่ิมไม

โวยวาย 

• ไมหงุดหงิดไมบังคับลูก ถาลูกกินไดนอย 

• ไมขู หรือ ติดสินบนเพ่ือใหลูกกินอาหาร เชน “กินอีก

คํานึง แลวจะใหกินไอติม”  “ถาไมกินผัก แมไมใหเลน

เกมส จริงๆดวย” “กินใหหมด ถากินไมหมด แมไมรัก

แลวนะ” 

• ชักชวนหลูกเขามามีสวนรวมในการเตรียมอาหาร ตั้งแต

พาลูกไปชวยเลือกซื้อของ ใหลูกไดเลือกผลไม หรือของ

วางของลูกเอง ลางผัก ถือจานไปวางบนโตะ 

• ใหลูกไดชวยจัดเตรียมอาหารเล็กๆ นอยๆ ในครัว 

• พาลูกไปเดินเลนในสวนผลไม หรือแปลงปลูกผักเพ่ือใหลูก

สนใจเก่ียวหับผัก หรือผลไมชนิดใหม  ๆ
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พัฒนาการดานการกินในแตละวัยและการเสริมสรางความผูกพันผานการกินท่ีเหมาะสมกับวัย อายุ 3-5 ป  

อาย ุ พัฒนาการดานการกิน การสรางเสริมความผูกพันผานการกิน 

3-5 ป 3 ป 

เรียนรูการเรียกรองความสนใจโดยการปฏิเสธอาหาร 

ลูกมักมีคําถามวา “ทําไม” กระตือรือรนท่ีจะเรียนรู

ตลอดเวลา 

ลูกบอกช่ืออาหารได 

กระตือรือรนท่ีจะเลือกอาหารดวยตนเอง 

ลูกเปลี่ยนใจ ชอบหรือไมชอบอาหารแตละชนิดอยาง

รวดเร็ว 

ลูกชวยคนอาหาร และชวยเติมสวนผสมอาหารใน

ภาชนะได 

ลูกรูจักใชชอนสอมไดดีข้ึน แตตองใหคําแนะนําในการ

ตักแบงอาหารเปนคําเล็กๆ 

 

4-5 ป 

ลูกถือจาน ชอน ตักอาหารไดดี ตัดอาหารดวยชอนได 

ลูกชวยจัดโตะอาหารได 

ลูกสนใจโฆษณาขนมท่ีเพ่ิงเห็นจากโทรทัศน 

ลูกชอบท่ีจะชวยคิดเมนู ชวยปรุงอาหาร ชวยปอกผลไม 

งายๆ เชน กลวย สม 

รับประทานอาหารดวยตนเองไดด ี

 

• พอแมหรือผูเลี้ยงดูชักชวนใหลูกชวยคิดเมนูอาหาร พาลูก

ไปซื้ออาหาร หรือซื้อกับขาวท่ีตลาด และเปดโอกาสใหลูก

ไดเลือกผัก หรือผลไมท่ีลูกชอบ  

• ชวนลูกมาจัดเตรียมอาหาร แตการใหลูกมีสวนรวมในครัว 

ตองระวังของมีคม การเปดเตาแกส หรือการระวังของ

รอน 

• มีแปลงผักเล็กๆ ในบาน ใหลูกไดลองชวยปลูกผักสวนครัว 

และนําผักท่ีลูกชวยปลูกมาปรุงอาหาร 

• ใหคําชมลูกถาลูกรับผิดชอบตัวเองไดในมื้ออาหาร 

รับประทานขาวไดเอง ไมลุกเดินไปมา 

• ระมัดระวังอยามีอารมณหงุดหงิดในมื้ออาหาร 
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แนวทางการเลือกอาหารท่ีเหมาะกับเด็กวัยแรกเกิด- 5 ป 

เด็กวัยแรกเกิด -2 ปลักษณะอาหารท่ีเหมาะสมตามวัย 

แรกเกิด -6 เดือน ใหนมแมอยางเดียว 

เริ่มอาหารเสริมเมื่ออายุ 6 เดือน ระยะเปลี่ยนผานสําคัญมาก หากไมเหมาะสม ทารกจะปรับตัวไมไดด ี

6 – 7 เดือน นมแม และอาหารเสริม 1 มื้อ เน้ือละเอียด 

8 – 10 เดือน นมแม และ อาหารเสริม 2 มื้อ เน้ือหยาบข้ึน แตยังออนนุม 

11 – 12   เดือน นมแม และอาหาร 3 มื้อ เน้ือหยาบข้ึน ไมตองตุน ใชการตม 

อายุ 1 ป  อาหารท่ีไดควบคูกับนมแม จะกลายเปนอาหารหลัก และใหนมแมเปนอาหารเสริมตอเน่ืองจนอายุ 2 ป 

การใหอาหารเสริมทารก มีดังน้ี 

 ควรใหอาหารออนนุมทีละนอย อาหารไมควรมีรสจัด ระมัดระวังความสะอาดท้ังอาหารสดอาหารสุก ภาชนะ ไมบังคับ

ใหทารกกิน แตใหทารกเริ่มกอนทีละนอย จนยอมรับ ใหอาหารทีละอยาง เวนระยะในการใหอาหารแตละชนิดใหหางกันพอควร 

ใหทารกกินนมแมตามทุกครั้ง 

การใหอาหารเด็กวัย 1 – 2 ป  มีดังน้ี 

 ควรปรับเปลี่ยนเมนูอาหารใหหลากหลาย มีสีสัน แปลกตา รสชาติใหมๆ ไมซ้ําซากจําเจ จะชวยทําใหเด็กตื่นเตนและ

สนใจในการกินมากข้ึน  ใหอาหารท่ีมีปริมาณ และคุณคาพอเพียงกับความตองการของเด็ก แบงมื้ออาหารเปนหลายมื้อ ใหเด็ก

ไดรับเพียงพอตอความตองการ 

เด็ก 3 - 5ปลักษณะอาหารท่ีเหมาะสมตามวัย 

 ลูกวัยน้ีสามารถรับประทานอาหารไดใกลเคียงกับผูใหญ เพียงแตรสชาติไมจัดเกินไป และตองครบ 5 หมู 

 เด็กวัยน้ีตองไดอาหารครบ 3  มื้อ แตละมื้อประกอบดวย ดังน้ี 

 ขาวสวย ปริมาณ ครึ่ง ถวยตวง  

 อาหารอ่ืน เชน ไข 1 ฟอง เน้ือปลาหรือเน้ือสัตว 1 ชอนโตะ เตาหูเหลือง หรือถ่ัวเหลือง ครึ่งถวยตวง 

 นํ้ามันพืชท่ีมีกรดไขมันจําเปน 1- 2 ชอนชา 

 ผัก 1 – 2 ชอนโตะ เชน ผักตําลึง ผักบุง ผักกาดขาว 

 ผลไมอยางใดอยางหน่ึง เชน กลวยหอม ครึ่ง ผล มะละกอสุก หน่ึง ช้ิน เปนตน  
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ลักษณะอาหารท่ีควรงด หรือ จํากัด 

 ลูกวัยน้ีเริ่มออกจากบาน ไปเขาอนุบาล หรืออยูท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กแลว อาจเลียนแบบการกินขนมจากเพ่ือนๆ ควร

ระมัดระวังขนมหนา โรงเรียน เชน นํ้าหวาน นํ้าอัดลม ลูกกวาด ช็อกโกแลต เพราะจะทําใหลดอาหารท่ีจําเปนได และอาจจะเกิด

ฟนผุ ไมควรใหเด็กดื่ม เครื่องดื่มบางชนิด เชน นํ้าชา กาแฟ เครื่องดื่มชูกําลัง 

การรับประทานอาหารของลูกวัย 3 – 5 ป มี ดังน้ี 

 ใหอาหารท่ีมีปริมาณ และคุณคาเพียงพอกับความตองการของเด็ก ฝกใหเด็กไดกินอาหารแปลกใหมจากท่ีเคยกิน เชน 

ผัก มะเขือเทศ แตไมควรบังคับถาเด็กไมยอมกิน เพราะจะทําใหเด็กไมชอบอาหารชนิดน้ัน แตใชวิธีดัดแปลงวิธีการปรุงและรสชาติ

ใหเด็กจนเด็กยอมรับ ลักษณะอาหาร ควรมีสีสัน นารับประทาน 
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แผนการสอน โรงเรียนพอแม ในคลินิกสุขภาพเด็กด ี

เรื่อง เสริมสรางความผูกพันทางอารมณ  สรางดวยพลังกอด   (ใชเวลา 30 นาที) 

จุดประสงค สาระการเรียนรู กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 

สิ่งท่ีไดจาก

กิจกรรมน้ี 

สาระท่ีควรเรียนรู 

เพ่ือใหพอแม/ผูดูแลเด็ก 

ตระหนักถึงความสําคัญ

ของการสรางความรัก 

ความผูกพันในครอบครัว

ดวยพลังกอด 

พอแม/ผูดูแลเด็ก มีความรู

และทักษะท่ีดีในการกอด 

สงผลดีตอสุขภาพท้ังทาง

รางกาย จิตใจ และสราง

เสริมสัมพันธภาพภายใน

ครอบครัว 

ลูกไดรับการกอด

จากพอแมและ

ผูดูแลเด็ก เพ่ือเปน

อาหารใจ สงผลถึง

ความมั่นคงทาง

อารมณ และจิตใจ

นําสูความฉลาด

ทางสมอง 

เนื้อหา 

ความหมายของการ

กอด 

   ผลของลูกท่ีไดรับ

การกอด 

   แนวทางการ

เสริมสรางความ

ผูกพันทางอารมณใน

แตละชวงวัย 

 

1.การเตรียมความ

พรอม 

สรางความคุนเคยโดย

การแนะนําตัวเอง ท้ัง

ผูสอนผูเรียนและ

ผูสนใจ 

ใหผูเรียน หลับตา

ประมาณ 1 นาที เปด

เพลงเบาๆ แลวลืมตา

ข้ึน 

 

2.การนําเขาสู

บทเรียน 

โดยใชคําถาม “วันน้ี

คุณกอดลูกหรือยัง”  
 

3. การใหองคความรู 

ตามเน้ือหาในสาระท่ี

ควรเรียนรู โดยมีสวน

ขยายความตาม

เอกสารแนบทาย 

 

 

 

 

เสียงเพลงเบาๆ 

(อาจจะเปน

เพลง อ่ิมอุน 

ฯลฯ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สังเกตสีหนา แวว

ตา ทาทาง 

นํ้าเสียงผูเรียนวา

มีความพรอม

หรือไม 

ความผอนคลาย

รอยยิ้มของผูเรียน 
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แผนการสอน โรงเรียนพอแม ในคลินิกสุขภาพเด็กด ี

เรื่อง เสริมสรางความผูกพันทางอารมณ  สรางดวยพลังกอด   (ใชเวลา 30 นาที) 

จุดประสงค สาระการเรียนรู กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 

สิ่งท่ีไดจาก

กิจกรรมน้ี 

สาระท่ีควรเรียนรู 

   4.การสะทอนกลับ

และทดสอบความรู

ความเขาใจ 

ใหผูเรียน ทุกคน

หลับตา สูดลม

หายใจเขาออกลึกๆ 

สัก 3-5 นาที แลว

ระลึกยอนหลังถึง

การกอด การมี

ความสุขกับการ

กอดไปวา 

“ครั้งสุดทายไดรับ

การกอดเมื่อไหร” 

“เมื่อถูกกอดแลว

รูสึกอยาง 

-ใหพอ/แม/ลูก โอบ

กอดกันประมาณ 2-

3 นาที 

- ใหทุกคนลืมตา 

สะทอนความรูสึก

ของผูกอดและผูถูก

กอด 

5.การสรุป 

 ผูสอนสรุปและ

เพ่ิมเติมถายังไม

ครบถวน 

 

เสียงเพลงเบาๆ 

ผูสอนใชเสียง

นุมนวล ถูกตอง

เหมาะสมกับ 

บรรยากาศ 

สังเกตการมีสวน

รวมในกิจกรรม 

การตอบขอ

ซักถาม 
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 เร่ือง เสริมสรางความผูกพันทางอารมณ  สรางดวยพลังกอด 

การสัมผัส (กอด) หมายถึง การแสดงออกของพอแมหรือผูเลี้ยงดูถึงความรัก อาจเปนการสัมผัสออนโยน การลูบ การจับ การโอบอุม การ

กอด การหอมแกม หอมหนาผาก หรือตามเน้ือตัว การมองหนา สบตา การดูแล เอาใจใส และการตอบสนองความตองการตางๆ ของเด็กแต

ละชวงวัยอยางพอเหมาะ และตอเน่ืองโดยเฉพาะอยางยิ่งในขวบปแรก 

ผลของลูกท่ีไดรับการสัมผัส(กอด) 

1. ลูกจะไดรูสึกถึงการเอาใจใสท่ีดีของพอแม หรือผูเลี้ยงดู ท่ีมีตอตัวลูก ทําใหลูกรูสึกวาชวงเวลาท่ีอยูกับพอแม หรือคนเลี้ยงดูเปน

ชวงเวลาแหงความสุขเปนการเรียนรูท่ีลูกจะจดจําไปช่ัวชีวิต 

2. ชวยใหลูกรูสึกไดถึงความรัก ความสุข สามารถรับและใหความรูสึกท่ีดีกับผูอ่ืน 

3. ทําใหลูกเกิดความภาคภูมิใจ และเกิดความเขาใจวาพฤติกรรมน้ัน เมื่อไดรับคําชม ทําใหเด็กอยากทําพฤติกรรมน้ันซ้ําๆ และ

สามารถกระตุนใหลูกมีพฤติกรรมท่ีดีตอเน่ือง 

4. จะทําใหความผูกพันแนบแนนมากข้ึน เสริมสรางโอกาสในการเรียนรูของลูกไดเปนอยางด ี

ผลของลูกท่ีไดรับการเสริมสรางความผูกพันไดไมดี 

1. ลูกจะไมเกิดความผูกพัน และไมไวใจผูอ่ืน ขาดความอบอุน ขาดความมั่นคงทางใจ และมีแนวโนมท่ีอารมณออนไหวงาย 

2. ไมสามารถรับรูความรูสึกรัก/ผูกพันท่ีพอแมหรือผูเลี้ยงดูมีตอลูก สงผลตอการท่ีไมสามารถถายทอดความรัก/ความผูกพันกับผูอ่ืน 
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วิธีเสริมสรางความผูกพันทางอารมณในแตละชวงวัย 

ชวงวัย พัฒนาการตามวัย แนวทางเสริมสรางความผูกพันทางอารมณ 

แรกเกิด –6 

เดือน 

รองไหเมื่อมีความตองการ 

เริ่มชอบใหมีการกอด สัมผัสสวนตางๆ

ของรางกาย 

สามารถมองเห็นไดในระยะอันใกล 

ประมาณ 30 ซม. 

เริ่มลองสัมผัสใบหนา 

ยิ้ม และหัวเราะบางเวลา 

เริ่มตอบสนองตอช่ือตัว 

ขยับแขน ขา เมื่อเกิดความสนใจ หรือ

ตื่นเตน 

มองตามในสิ่งท่ีตัวเองชอบ และสนใจ 

หันหาเสียงของพอแม ไดอยางถูกตอง 

จองหนาคนท่ีพูดกับตัวเองมากยิ่งข้ึน 

 

- เมื่อลูกรองไมวาจะดวยเหตุผลใด ตองเขาไปตอบสนองอยาง

รวดเร็ว และออนโยน ไมกระแทกกระท้ัน 

- ตองสังเกตวาลูกรองเพราะอะไร ชวงแรกพอแม หรือผูเลี้ยงดูอาจ

ตอบสนองไมถูกใจ แตไมสําคัญเทากับ ทุกครั้งท่ีลูกรอง ลูกไดรับรูวา

มีคนๆน้ี อยูดวยเสมอ 

- การฝกการสังเกต และแปลอารมณของลูกอยางถูกตอง โดยการฝก

สังเกตสีหนา ทาทางของลูก ถาเขาใจ และตอบสนองถูก ลูกจะ

ตอบสนองไปในการทางท่ีด ีเชน ยิ้ม พอใจ สงบ หยุดรอง 

- การดอบอุมขณะใหนมควรอุมแนบบอก ลูบตัว กอก หอมอยาง

ออนโยน มองตาสบตาลุก  

- เมื่อลูกมองหนาควรมองตอบ ออกเสียงจะจาพอแมหรือผูเลี้ยงดู

ควรยิ้ม และสงเสียงอืออา ตามลุก 

- พอแมหรือผูเลี้ยงดูควรมีอารมณเช่ือมโยงกับลูกไมแสดงสีหนาเรียบ

เฉย หรือเลี้ยงลูกอยูในความเงียบไมตอบสนอง 

 

7  เดือน – 1 

ป 

- เริ่มมีอาการกังวลเมื่อพอแมไมอยูดวย 

- มีการผอนคลายเมื่อไดยินเสียงของพอ

แมรับรูวาพอแมยังอยูขางๆ 

- เริ่มมีการแสดงอารมณออกมา

บางอยาง เชน ดีใจ จดจอ เสียใจ เปน

ตน 

- ตองการความมั่นใจจากการแสดงออก

ทางสีหนา ทาทางจากพอแม เมื่อเขา

ตองการ 

- แสดงการตอบสนองตอการจูบ การ

กอดและการยิ้มจากพอแม หรือบุคคล

อ่ืน 

 

- พอแมหรือผูเลี้ยงดูคอยอยูขางๆลูก คอยใหกําลังใจ เมื่อลูกเริ่มหัด

น่ัง คลาน เกาะยืน และเริ่มหัดเดิน สงสายตามองเขาในขณะท่ีเขา

หันกลับมา สงเสียงหัวเราะ พูดคุยและช่ืนชมในการกาวหนาของการ

เรียนรูของลูก 

- ทํากิจวัตรประจําวันของลูกใหสม่ําเสมอ 

- ใชคําพูดใหกําลังใจ ใหเด็กมีความมั่นใจท่ีจะทําสิ่งตางๆมากข้ึน เชน 

“เกือบไดแลวลูก” “ดีลูก....” “ใชแลว”“ดีมาก” “ไดแลว” เปน

ถอยคําท่ีสรางกําลังใจใหแกเด็กมีการเรียนรูตอไป 

 

1 – 2 ป - พัฒนาความเปนตัวของตัวเอง 

- ตองการทําสิ่งตางๆดวยตนเอง 

- มีความสนใจ และสนุกกับสิ่งรอบขาง 

- มอง และสนใจเมื่อพบปะผูคนใหมๆท่ี

ไมคุนเคย 

- เลนหรือคนหาสิ่งใหมๆแตยังอยากให

พอแมหรือคนเลี้ยงดูอยูใกลๆ 

- ใหอิสระแกการเลน การสํารวจ คนหาทดลองทําอะไรใหมๆ โดย

พอแมหรือผูเลี้ยงดูตองอยูใกลๆ 

- อยูใกลๆเวลาลูกออกไปเลน สํารวจสิ่งตางๆ เด็กจะรูสึกปลอดภัย 

มั่นใจ ทําใหเด็กกลาท่ีจะทดลองทําอะไรใหมๆ 

- พาลูกออกไปเลนกับเด็กอ่ืนๆสถานท่ีแปลกใหม แตพอแมหรือผู

เลี้ยงดูตองอยูกับลูกตลอดเวลา ไมปลอยไวลําพัง คอยมองดูหางๆ 

แตเมื่อลูกมองหาสามารถมองเห็นไดทันที  สบตาและยิ้มใหลูกเสมอ 

หรือสงสัญญาณใหลูกรูวา “แมอยูน่ี” “เกงมากลูก” “เลนตอไปได” 

“แมไมไปไหน” 
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ชวงวัย พัฒนาการตามวัย แนวทางเสริมสรางความผูกพันทางอารมณ 

- เมื่อลูกเลนอยู แตรูสึกเหน่ือย หิว หรือกลัว ลูกจะว่ิงกลับเขามาหา

พอแมหรือผูเลี้ยงดู เพราตองการใหพอแมหรือผูเลี้ยงดูกอดหรือ

ปลอบ พอแมหรือผูเลี้ยงดูตอบสนองปฏิกิริยาเหลาน้ันดวยการอุม 

กอด ถามลูกวา “เหน่ือยไม” “หิวหรือยัง” “ไมตองกลัว พออยูน่ี” 

- ในเด็กเล็กๆ พอแมหรือผูเลี้ยงดูจะตองชวยลูกๆในการจัดการ

อารมณของตนเอง ซึ่งจะชวยใหลูกสามารถจัดการอารมณของตนเอง

ไดดีข้ึนตามอายุท่ีมากข้ึน 

2-3 ป - ใชคําในการสื่อสารกับคนรอบขางมาก

ข้ึน 

- รูสึกกลัว เขิน อาย ในบางอยางท่ีไดยิน

หรือทําสิ่งใหมๆท่ีไมเคยทํา 

- รับรูวาสามารถอยูกับคนท่ีรูสึกชอบ

เทาน้ัน 

- เริ่มรูจักแบงปนกับคนอ่ืน 

- แสดงความรูสึก ใหเห็นอยางชัดเจน 

- สามารถแสดงอารมณไดท้ังๆท่ีไมเขาใจ

วาอารมณน้ันคืออะไร เชน กังวล โกรธ 

เครียด เศรา หรือมีความสุข 

- ความชอบของเด็กแตละคนปรากฏชัดตั้งแตวัยน้ีแลว พอแมหรือผู

เลี้ยงดูควรสนับสนุนลูกตามความสนใจ เชน วาดรูป ดนตรี หรือ

กิจกรรมกลางแจง 

- ดูแลความปลอดภัยใกลชิด อยูใกลๆ รวมทํากิจกรรมไปดวยกัน อุม 

กอด ใหกําลังใจตามท่ีลูกตองการ สงเสียงเชียร หรือชมเมื่อลูกทําได

หรือเมื่อทําสําเร็จ 

- สนับสนุนการแบงปน หรือสอนใหลูกแบงของเลน หรือขนมกับ

เพ่ือนๆเมื่อลูกทําไดควรโอบกอด หรือลูบศีรษะพรอมกับชมเชย 

- เตรียมลูกใหพรอมสูการไปโรงเรียน 

     - เตรียมรางกาย 

        ตองใหลูกไดรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน ใหลูกไดออก

กําลังกาย ทําใหมีการทรงตัวท่ีดี ไดนอนหลับพักผอนเพียงพอ 

     - ฝกใหลูกชวยเหลือตนเองได 

        ไดแก การกินขาวไดดวยตนเอง การบอกปวดปสสาวะหรือ

อุจจาระได ควรเปดโอกาสใหลูกไดทําอะไรเองตามวัยสิ่งท่ีเขาทําได 

ไมควรทํากิจวัตรตางๆแทนลูกหรือชวยลูกมากจนเกินไป 

     - ฝกเร่ืองการอดทนรอคอย 

        เวลาท่ีลูกอยากไดอะไร ไมจําเปนท่ีจะตองตามใจลูกทุกครั้ง 

พอแมหรือผูเลี้ยงดูอาจจะใชวีเบ่ียงเบนใหลูกหันไปสนใจสิ่วอ่ืนแทน 

     - สงเสริมทักษะการเขาสังคม 

        เด็กในวัยอนุบาลควรรูจักบงปน แบงของเลน สอนใหลูกรูจัก 

“ขอ” เชนเมื่ออยากเลนของท่ีไมใชของตัวเอง ควรบอกกับเพ่ือนดีๆ

วา “ขอเลนหนอย” ถาเพ่ือนไมใหเลน ไมควรแยงของเพ่ือนมาจาก

มือ หรือเมื่อเพ่ือนมาแยงของเลนแลวลูกสามารถบอกวา “อยาแยง 

น่ีของฉัน เธอตองรอกอน” เปนตน 

 

3-5 ป - กําลังปรับตัวเขาโรงเรียนอนุบาลเริ่ม

เขาสังคมใหม 

- สามารถทําสิ่งตางๆดวยตนองไดมาก

ข้ึน 

- วัยแหงจินตนานาการและความคิด

- เปนแบบอยางท่ีดี 

      - พอแมหรือผูเลี้ยงดูควรสอนและเปนตัวอยางท่ีดีใหลูกทําให

เสียสละ มีนํ้าใจชวยเหลือ แบงปนผูอ่ืนอยูเสมอ ไมเห็นแกตัว 

      - เปนตัวอยางในการควบคุมอารมณ ไมควรแสดงอารมณ

หงุดหงิด โมโหงายใสลูก 
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ชวงวัย พัฒนาการตามวัย แนวทางเสริมสรางความผูกพันทางอารมณ 

ริเริ่มสรางสรรค 

- พยายามลองผิดลองถูกแกไขปญหา

ตางๆดวยตนเอง   

- รูจักและเขาใจอารมณความรูสึกท่ี

ซับซอนมากข้ึน เชน อิจฉา ภูมิใจ ทอแท 

- แสดงอารมณตามความรูสึก 

- ชอบท่ีจะทําใหผูใหญพอใจ และได

รับคําชมแตขณะเดียวกันก็ชอบทาทาย

ผูใหญ 

- มีภาษาในการสื่อสารไดดีมาก สามารถ

เถียงไดไดเวลาพอแมหรือผูเลี้ยงดู

ควบคุมพฤติกรรมตางๆ 

- กลัวการพลัดพรากจากผูเลี้ยงดูใกลชิด

นอยลง 

- เริ่มรูจักช่ืนชมความสามารถ และ

ผลงานของตนเองและผูอ่ืน 

- ตองการใหมีคนฟงคนสนใจ 

- ยึดตนเองเปนศูนยกลางนอยลง 

- เริ่มเขาใจวาคนอ่ืนรูสึกอยางไรเมื่อ

สมมุติเหตุการณ 

- รับฟงความคิดเห็น ความตองการของลูก พูดคุยกับลูก เคารพความ

ความคิดเห็นของลูก เปดโอกาสใหลูกตัดสินใจ และทําในสิ่งท่ี

ตองการ แตยังอยูในกรอบท่ีพอแมกําหนดไว 

- เปดโอกาสใหลูกไดมีสวนรับผิดชอบงานบานเล็กๆนอย  ๆ

- เสริมสรางความภาคภูมใจในตนเอง ซึ่งทําไดโดยคนหาจุดเดน 

และสนับสนุนใหทํากิจกรรมน้ันใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- ควรสังเกตวาลูกมีความรูสึกตอตนเองอยางไร รีบแกไขปญหาลูก

มีความรูสึกตอตนเองท่ีผิดๆ เชนลูกมองตนเองไมเกง พอแมควรเลี้ยง

ดูช่ืนชมใหกําลังใจลูก หากลูกไดพยายาม และทําในสิ่งท่ีถูกตอง

เหมาะสม 

- เลี้ยงลูกใหถูกเพศ เริ่มจากสัมพันธภาพท่ีดีระหวางพอแมหรือผู

เลี้ยงดู และแสดงบทบาทท่ีเหมาะสมของพอแมหรือผูเลี้ยงดู สราง

บรรยากาศท่ีดีในบาน วางตัวใหถูกตองกับบทบาทเพศชาย เพศหญิง 

- สรางวินัยใหลูก 

     - ฝกกิจวัตรประจําวันใหตรงเวลา และสม่ําเสมอ 

     - สื่อสารกับลูกใหชัดเจนเก่ียวกับกฎระเบียบของบาน 

     - ฝกใหลูกเรียนรูขอบเขตของตนเอง ใหรูวาสิ่งใดทําได และสิ่งใด

ทําไมได 

- ฝกใหรูจักควบคุมอารมณ สําหรับเด็กกอนวัยเรียน ทําไดดังน้ี 

     - ยอมรับอารมณของลูก ไมตําหนิลูกวาทําไมถึงรูสึกแบบน้ี 

     - กระตุนใหลูกเลาสิ่งท่ีลูกรูสึกตั้งใจฟงลูกพูด วาลูกคิดอยางไร 

     - ชวยลูกเรียกช่ือความรูสึก ทําใหลูกรูวาท่ีตนเองรูสึกอยูน้ันคือ

อะไร และพูดบอกไดดีข้ึน 

     - ชวยลูกแกไขปญหาอยางงายๆ เชน ถาคราวหนามีเหตุการณ

แบบน้ีอีกลูกจะทํายังไง และชวยลูกคิด ชวยลูกแสดงอารมณอยาง

เหมาะสม เชน แทนท่ีจะโวยวาย ควรบอกดีๆ 
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แผนการสอน โรงเรียนพอแม ในคลินิกสุขภาพเด็กด ี

เรื่อง เลนคือเรียน เสริมสายใยรักดวยการเลน   (ใชเวลา 30 นาที) 

จุดประสงค สาระการเรียนรู กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 

สิ่งท่ีไดจาก

กิจกรรมน้ี 

สาระท่ีควรเรียนรู 

เพ่ือใหพอแม/ผูดูแลเด็ก 

ตระหนักวาการเลนมี

ความสําคัญในการสงเสริม

พัฒนาการ และเสริมสราง

ความผูกพันทางอารมณ 

 

การฝกพัฒนาการ

ทางรางกาย 

ภาษา และการ

เรียนรู 

การผอนคลาย

สนุกสนาน 

การควบคุม

อารมณท่ี

สอดแทรกในแต

ละกิจกรรม 

รูจักเหตุผล รูจัก

แพ ชนะ และการ

แบงปน 

เปนการบอกภาวะ

จิตใจในชีวิต สื่อ

ความรูสึกผานการ

เลน 

เนื้อหา 

ความหมายของการ

เลน 

พัฒนาการตามชวงวัย  

แนวทางการเสริมสราง

ความผูกพันทาง

อารมณผานการเลน

ตามชวงวัย 

ลักษณะของการเลน

และของเลนตามวัย

ตางๆ 

1.การเตรียมความ

พรอม 

สรางความคุนเคยโดย

การแนะนําตัวเอง ท้ัง

ผูสอนผูเรียนและ

ผูสนใจ 

 ปลอยใหเด็กเลนตาม

อัธยาศัย 

2.การนําเขาสู

บทเรียน 

โดยผูสอนพูดคุย

ซักถาม อายุเด็ก ของ

เลนท่ีชอบ เปนตน 

ดูแลระวังความ

ปลอดภัยของเด็ก โดย

พอแม/ผูเลี้ยงดูเด็ก 

 

3. การใหองคความรู 

ตามเน้ือหาในสาระท่ี

ควรเรียนรู โดยมีสวน

ขยายความตาม

เอกสารแนบทาย 

 

 

 

สถานท่ี สะอาด

ปลอดภัย ผอน

คลาย 

กระดาษ สี

เทียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สังเกตสีหนา แวว

ตา ทาทาง 

นํ้าเสียงผูเรียนวา

มีความพรอม

หรือไม 

ความผอนคลาย

รอยยิ้มของ

ผูเรียน 

 

 

 

 

 

 



กิน กอด เลน เลา เฝาดูชองปาก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  ตุลาคม 2562 หนา 17 

 

แผนการสอน โรงเรียนพอแม ในคลินิกสุขภาพเด็กด ี

เรื่อง เลนคือเรียน เสริมสายใยรักดวยการเลน   (ใชเวลา 30 นาที) 

จุดประสงค สาระการเรียนรู กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 

สิ่งท่ีไดจาก

กิจกรรมน้ี 

สาระท่ีควรเรียนรู 

   4.การสะทอนกลับ

และทดสอบความรู

ความเขาใจ 

ใหผูเรียน ทุกคน

เขียน(เลา)วิธีการท่ี

จะกลับไปเลนกับลูก 

เพ่ือชวยใหลูกมี

พัฒนาการท่ีดี และ

สามารถสรางความ

ผูกพันทางอารมณ

แกลูกได 

5.การสรุป 

 ผูสอนสรุปและ

เพ่ิมเติมถายังไม

ครบถวน 

 

กระดาษ 

ปากกา 

สังเกตการมีสวน

รวมในกิจกรรม 

การตอบขอ

ซักถาม 
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เรื่อง เลนคือเรียน เสริมสายใยรักดวยการเลน    

การเลนในแตละวัย 

ชวงวัย พัฒนาการตามวัย แนวทางเสริมสรางความผูกพันทางอารมณ ลักษณะการเลน และของเลน 

แรกเกิด –6 

เดือน 

- เริ่มเลนเมื่ออายุประมาณ 

4 เดือนเมื่อมือเริ่มคลาย

ออกเพ่ือหยิบจับ 

- เริ่มเลนโดยการควา 

เขยา เคาะหรือเอาของ

เลนเขาปาก ฟงเสียง   

- ชอบฟงเสียงและ เริ่ม

จดจําเสียงคนในครอบครัว 

- เริ่มตอบสนองตอช่ือตัว

หันหาเสียงของพอแมได

อยางถูกตอง 

- จองหนาคนท่ีพูดกับ

ตัวเองมากยิ่งข้ึน 

- เริ่มชอบใหมีการกอด 

และสัมผัสสวนตาง ๆ ของ

รางกาย 

- มองตามวัตถุสามารถ

มองเห็นไดในระยะอันใกล

ประมาณ 30 เซนติเมตร 

- มีความสนใจตอตัวเองใน

กระจกและยิ้ม 

- พอแมหรือผูเลี้ยงดูควรเปนผูนําใหลูกเลน 

-ไมควรใชเสียงดังกับลูกควรใชเสียงท่ีนุมนวล

หมั่นเรียกช่ือของลูกขณะเลน 

- ระหวางเลนกับลูก ควรมองหนาสบตาลูก

ระหวางเลนไปดวย 

- เมื่อพอแมหรือผูเลี้ยงดูมีอารมณเครียดหรือ 

ไมพรอมท่ีจะเลนกับลูกใหทําการสงบอารมณ

กอนการเลน 

- พอแมหรือผูเลี้ยงดูไมควรเขินอายท่ีจะเลน

ลักษณะตาง ๆ  

- แสดงออกถึงความสนุกและความสุขท่ีไดเลน

กับลูกใหลูกรูสึกได 

- เลือกของเลนขนาดใหญ ไมเปนของเลนท่ีใช

ไฟฟา 

- ไมแหลมคม ไมมีพิษ ไมเปนพลาสติกท่ีแตก

งาย เปนตน 

 

- เลนเสียงไปกับลูก เชน เลนวาวา 

หรือเลนริมฝปากออกเสียงปะปะ 

- เลน“จะเอ!” โดยใชมือปดหนา 

พรอมพูดวา“ ช่ือลูก ... (หรือสัตว) อยู

ไหนนะ ... ” จากน้ันเปดมือออกแลว

พูดวา “ จะเอ! เจอแลว”  

- เลนปูไต โดยใชน้ิว ในลักษณะไตตาม

หนาทอง ลําตัว แขน ขา และฝาเทา 

เพ่ือใหรับสัมผัสจากพอแมหรือผูเลี้ยงด ู

- ใหลูกไดเลนโมบาย เปนโมบายท่ีมี

สีสันสดใสและมีเสียงไมดังเกินไป ให

อยูหางจากดวงตาเด็กประมาณ 8 – 

14 น้ิว หรือหน่ึงไมบรรทัด 

- เอากระจกขนาดใหญแลวใหลูกอยู

ในออมกอดหรือน่ังตัก แลวโยกไปมา 

ใหลูกมองในกระจก 

- อุมลูกพาออกเท่ียวนอกบานใหได

สัมผัสสิ่งแวดลอมและเรียนรูบุคคลท่ี

ใกลชิด เอยช่ือบอกลูกวาใครเปนใคร 
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ชวงวัย พัฒนาการตามวัย แนวทางเสริมสรางความผูกพันทางอารมณ ลักษณะการเลน และของเลน 

7 เดือน – 1 

ป 

- สามารถยกมือข้ึนเหนือ

หัว ยึดเกาะหรือจับได 

- น่ังไดมั่นคง เริ่มน่ังเลน

ของเลนได 

- เริ่มคลาน เกาะยืน เกาะ

เดิน 

- ตองการการผอนคลาย

จากการกอด ผาหม 

หมอนขาง หรือของเลนท่ี

ชอบ 

- เลียนแบบทาทางผูคน 

- ตองการความมั่นใจจาก

การแสดงออกทางสีหนา

ของพอแมหรือผูเลี้ยงด ู

 

- พอแมหรือผูเลี้ยงดูควรเปนผูเริ่มเลนและเปด

โอกาสใหลูกไดเปนผูเลนเองบาง 

- คอยสังเกตปฏิกิริยาลูกระหวางเลน วาลูก

ชอบเลนอะไรไมชอบอะไร การตอบสนองของ

ลูกและ การคงความสนใจของลูกตอการเลน

แตละอยาง 

- เมื่อเกิดผิดพลาด เชน ลูกทําของหก ทําของ

แตก พอแมหรือผูเลี้ยงดูไมควรดุวารุนแรง 

ชวยดูแลทําความสะอาด ปลอบลูกใหหาย

ตกใจ 

- คอยดูแลเรื่องความปลอดภัยขณะลูกเลน 

โดยเฉพาะระวังการกระแทกกับพ้ืนท่ีแข็ง 

เพราะลูกกําลังอยูในวัย หัดน่ัง หัดคลานระวัง

ลูกหยิบของเขาเล็ก ๆ ปาก 

 

- เลนข่ีมา คือ ใหพอแมหรือผูเลี้ยงดูน่ัง

บนเกาอ้ีใหลูกน่ังบนชวงขาคอนไปทาง

เขา แลวเขยาเขาเบา ๆ พรอมทําเสียง

คลายสัตวเชน เสียงมา หรือเสียงสัตวท่ี

ลูกชอบอ่ืน 

- ใหลูกข่ีหลังหรือข่ีคอไปเดินเท่ียวใน

สวนหลังบาน 

- เลนผลักลูกบอลไปมาระหวางพอแม

หรือผูเลี้ยงด ู

- พอแมผูเลี้ยงดูเลน“ จะเอ!” โดยใช

อุปกรณรอบตัว เชน ผาขนหนูมาปด

หนาแทนมือ พรอมพูดวา“ ช่ือลูก ... . 

(หรือสัตว) อยูไหนนะ ... ” จากน้ันเปด

ผาออก แลวพูดวา“ จะเอ! เจอแลว” 

สลับกันไปใหพอแมหาลูก และลูกหา

พอแมหรือผูเลี้ยงด ู

- การเลนลูกกลิ้ง การใหลูกนอนราบ

กับพ้ืนท่ีปลอดภัย หรือเตียงนุมๆ แลว

ใหพอแมหรือผูเลี้ยงดูใชฝามือกลิ้งลูก

ไปมาเบา ๆ พรอมท้ังทําเสียง บรื่น 

บรื่น ขับรถพรอมท้ังกอดและหอมลูก 

- การเลนในกิจกรรมตาง ๆ ตางใน

ชีวิตประจําวัน เชน ตอนอาบนํ้าใหเอา

เปดลอยนํ้า หรือตุกตา มาเลนกับลูก

ขณะอาบนํ้า หรือหาลูกบอลเล็ก ๆ ไว

ใสอางอาบนํ้า 
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ชวงวัย พัฒนาการตามวัย แนวทางเสริมสรางความผูกพันทางอารมณ ลักษณะการเลน และของเลน 

1 ป – 2 ป - เริ่มเดินและว่ิงไดคลอง 

การเลนจึงคลองตัว และ

หลากหลายมากข้ึน 

- เริ่มเลนตามหนาท่ีใชงาน

ของของเลน เชน เอารถ

มาไถ เอาโทรศัพทของเลน

มาทําทาโทรศัพท 

- 1 1/2 ป เริ่มมีการเลน

สมมุติอยางงายๆ เชน 

ปอนขาวตุกตา เอารถมา

ชนกัน 

- เลนไดอยางตอเน่ือง 

สนใจเรียนรูสิ่งแวดลอม

รอบตัว 

- สามารถเลนไดดวย

ตัวเอง 2-3 นาทีแตยังตอง

มีพอแมอยูขาง ๆ  

- ความสามารถในการ

แสดงอารมณมากยิ่งข้ึน/มี

อารมณหลากหลายมาก

ข้ึน 

 

- ในชวงวัยน้ี เด็กมักจะเปนผูเลือก หรือผูนํา

เองวาอยากเลนอะไร พอแมหรือผูเลี้ยงดูคอย

เปนผูรวมเลนหรืออยูใกล ๆ เวลาลูกเลน 

- ถาลูกยังเลนของเลนไมเปน ไมคุนเคย พอแม

หรือผูเลี้ยงดูควรเลนใหลูกดูกอน แลวชักชวน

ลูกมาเลน 

- เมื่อลูกไปเลนของเลนลูกยังทําไมไดหรือยาก

เกินไปพอแมหรือผูเลี้ยงดูควรรอด ูปลอยใหลูก

ไดทดลองทําดวยตนเองกอน อาจแนะนําได

เล็กนอย ควรใหความชวยเหลือเมื่อลูกยืนของ

เลนมาใหชวย หรือเมื่อเห็นวาลูกทําไมไดจริง 

ๆ 

- ควรใหลูกไดทํากิจกรรมตาง ๆ และคอยเฝาด ู

ไมควรด ุไมควรหาม เมื่อเลนปนปาย หรือ

เลอะดินทราย แตคอยใหกําลังใจ เมื่อเขาลม 

หรือหันมามองเมื่อตองการความมั่นใจ 

กําลังใจ ควรชมเมื่อเขาทําไดด ี

- อาแขนรับ ดูแล โอบกอดเมื่อลูกว่ิงกลับมา

หา 

- ควรปลอยใหลูกไดมีเพ่ือน และเขาสังคมโดย

การพาไปเลน ท่ีสนามเด็กเลน หรือ

สวนสาธารณะ 

- หากเลนอะไรรุนแรงใหพอแมหรือผูเลี้ยงดู

เขาไปคุยอธิบายวาสิ่งน้ีดีหรือไม แลวใหเขา

ลองเลนใหมในสิ่งท่ีดีพรอมท้ังใหคําชมแกเขา 
 

- ของเลนท่ีมีการผลัก หรือดึง และมี

ลอเคลื่อนท่ีได 

- ของเลนท่ีสามารถข้ึนไปข่ีได ท้ังตุกตา

สัตว หรือ จักรยานสามลอ ฯลฯ มี

เสียง ขนาดพอดีตัวเด็กสีสันสดใส 

- การเลน การปนปาย การเลนดินเลน

ทราย มาหมุนสไลดเดอร 

- การเตน โดยการเปดเพลงท่ีลูกชอบ 

แลวใหเขาไดเตน และยิ้มใหเขาเมื่อเขา

หันมาขอกําลังใจ หรือรวมเตนกับเขา

ยิ่งเปนการเสริมความมั่นใจใหแกลูก 

- การเลนท่ีมีการเลียนแบบ หรือ

บทบาทสมมติงาย ๆ เชน การเลน

ทํากับขาว การเลนตุกตา ไมควรวาลูก

วาเพอเจอ หรือเลนอะไรไรสาระ ควร

ปลอยใหเขาเลน 

- การเลนบทบาทสมมติโดยทําเสียง

เปนสัตวตาง ๆ ในขณะทํากิจกรรมตาง 

ๆ เชน ขณะน่ังรถ เปนตน 

- การเลนขณะอาบนํ้า เชนเอาขันตัก

นํ้าเทใสถัง เลนนํ้าจากฝกบัว 
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ชวงวัย พัฒนาการตามวัย แนวทางเสริมสรางความผูกพันทางอารมณ ลักษณะการเลน และของเลน 

2 ป – 3 ป - มีภาษาในการสื่อสารกับ

คนรอบขางมากข้ึน 

- น่ังเลนขางๆเด็กคนอ่ืนๆ

ได แตยังเปนแบบตางคน

ตางเลน 

- เริ่มเลนเกมท่ีตองมีการ

ใชจินตนาการรูปภาพ 

แบบพ้ืนฐาน  

- เริ่มรูจักแบงปนกับคนอ่ืน 

แตก็หวงของเลน 

- เลนแรง ยังกะแรงไมถูก 

- เจาอารมณ มียึดตนเอง

เปนศูนยกลาอารมณข้ึน ๆ 

ลง ๆ 

 

- วัยน้ีอยากจะเลนสนุกกับกลุมเด็กดวยกัน 

อยากเลนกับเพ่ือนแตก็ยังติดพอแมหรือผูเลี้ยง

ดู ดังน้ัน ถาลูกเลนกับเพ่ือน ๆ พอแมหรือผู

เลี้ยงดูควรอยูใกล ๆ คอยใหกําลังใจและช่ืนชม

อยูหาง ๆ  

- เมื่อลูกมีการเลนจนเกิดอุบัติเหตุใหดูวาเปน

อุบัติเหตุรุนแรงหรือไม ถาไมรุนแรงใหมอง

และใหกําลังใจลูกพรอมท้ังกระตุนใหลูกลุกข้ึน

เอง พอแมหรือผูเลี้ยงดูอยูขาง ๆ  

- เมื่อลูกเลนจนเลอะเทอะ เชน โคลน ดิน 

ทราย เปยกนํ้า ไมควรด ุใหยิ้มและใหลูกเลน

อยางมีความสุขตอไปใหลูกรูสึกมั่นใจในการ

กระทําของเขา 

- การทะเลาะกับเพ่ือน เมื่อลูกไดเขาสังคมใน

การเลนตองคอยคุยใหลูกเขาใจในการแบงปน

ของเลนหรือของใชใหกับผูอ่ืนบาง 
 

- การเลนในวัยน้ีจะซับซอนยิ่งข้ึนกวา

ขวบปแรก 

- การเลนกลางแจง เชน กระโดด ขวาง

ลูกบอล เตะบอล การเลนนํ้าในสระ 

พอแมหรือผูเลี้ยงดูสามารรวมเลนกับ

ลูกไดทุกกิจกรรม 

- การเลนเกมเลียนแบบสัตว โดยมีสัตว

ใหเขาเลือก 3 ตัว โดยใหลูกเปนผูนํา

เลนแลวใหลูกเลือก 1 ตัว แลวพูดวา“ 

พรอมรียัง? ... พรอมแลวไป.. "แลวใน

ลูกแสดงทาทางของสัตวน้ัน ๆ ใหพอ

แมผูเลี้ยงดูทายแลวสลับใหพอแมหรือ

ผูเลี้ยงดูเลือกสัตวท่ีเหลือแลวแสดง

ทาที ใหลูกทาย  

- การเลนซอนหา 

- การเลนเกมลาสมบัติตามลายแทง 

โดยการทําสัญลักษณตามท่ีตางๆใน

บาน และซอนของไวตามสวนตาง ๆ 

เชน ใตตนไมใตมาหมุน แลวใหเด็ก ๆ 

ชวยกันหาตามคําใบของเรา เมื่อเขาหา

ของพบก็ใหกลาวช่ืนชม 

- การว่ิงเลนกับลูกในสนาม พรอมทํา

เปนจุด ๆ เพ่ือสอนธรรมชาติรอบตัว 

เชน ใตตนไมแลวอธิบายสวนประกอบ

ตนไม ริมนํ้าอธิบายเก่ียวกับสัตวตาง ๆ 

ในนํ้า เปนตน 

- อุปกรณการเลน เชน หนังสือทาย

ภาพ วาดภาพตามจุดประ จิกซอว 

แตงตัวตุกตา ของเลนท่ีข่ีได 
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ชวงวัย พัฒนาการตามวัย แนวทางเสริมสรางความผูกพันทางอารมณ ลักษณะการเลน และของเลน 

2 ป – 3 

ป 

3 ขวบ 

- เริ่มเลนรวมกลุมกับ

เด็กอ่ืน ๆ ได 

- เด็กชอบเลนกับ

เพ่ือนหรือคนรอบขาง 

แตหวงของของตนเอง 

- เลนสมมติไดดี  

4 ขวบ 

- เลนสมมุติมีความ

ซับซอนมากข้ึนเชน

เลนสมมุติเลียนแบบ

ชีวิตในบาน สังคม 

- เริ่มมีการหยอกลอ

เพ่ือนระหวางเลน

ดวยกัน  

5 ขวบ 

- เด็กเรียนรูทักษะทาง

สังคมแบบผูใหญมาก

ข้ึน เชน รูจักขอโทษ

เมื่อทําผิด รูจักแบงปน 

รอคอยไดดีข้ึน 

 

- วัยน้ีสามารถสอนทักษะสังคม ระเบียบวินัย 

การเขาใจผูอ่ืนผานการเลนกับพอแมหรือผู

เลี้ยงดู ลูกวัยน้ีจะเขาใจและปฏิบัติตามไดด ี

- เมื่อเลนกับลูกบอย ๆ สัมพันธภาพระหวาง

เด็กและผูเลี้ยงดูจะแนบแนน ลูกจะเช่ือฟงมาก

ข้ึน 

- เมื่อเลนกับลูก พอแมหรือผูเลี้ยงด ูควรสอน

การแบงปนการขอ การรอคอย การขอบคุณ 

การขอโทษ 

- เมื่อเด็กเกิดการทะเลาะ หรือแยงของเลนกัน 

แลวลูกอาละวาด ใหพอแมหรือผูเลี้ยงดูเขาไป

หามดวยทาท่ีสงบไมควรดุดา หรือตีแรง ๆ 

แลวใหพาลูกออกจากสถานการณ ปลอบจน

เขาเกิดความสงบ แลวอธิบายวาควรแบงของ

เลน หรือของช้ินน้ีไมใชของของเรา หรือตอนน้ี

ไมใชคิวของเรา ใหอดใจรอกอน และใหแบง

กันเลนเมื่อเขาสงบสติอารมณได ก็ใหพา

กลับไปเลนไดและช่ืนชมเขาเมื่อเขารูจัก

แบงปน 

- พอแมหรือผูเลี้ยงดูสามารถสรางวินัยผาน

การเลนได ไดแก การฝกเก็บของเลนทุกครั้ง 

ฝกจัดเก็บและแยกขอตามหมวดหมูแบงเวลา

ในการเลน รูวาเวลาไหนควรเลนเวลาไหนควร

ทํากิจวัตรประจําวันตามหนาท่ี 

- พอแมผูเลี้ยงดูควรสอนใหลูกรูจักของ

อันตรายท่ีไมควรเลนและ คอยดูไมใหลูกเลน

ของเหลาน้ัน เชน ของมีคม ไฟ พัดลม ปลั้กไฟ 

อุปกรณชาง เชน สวาน คอน ตะปู 
 

- การเลนกับลูกในวัยน้ี ลูกจะเปนผูนําการเลน

โดยนําของเลนตาง ๆ มาเลนกับพอแมหรือผู

เลี้ยงดูพอแมหรือผูเลี้ยงดูเพียงแตเลนไปกับลูก

แตพอแมหรือผูเลี้ยงดูตองเลนใหสนุกใจอยูกับ

การเลนกับลูกและใชเวลาการเลนเพ่ือถายทอด

สิ่งท่ีพอแมอยากสอนไดในขณะเดียวกันแต

ระมัดระวังอยาทําใหลูกเบ่ือท่ีพอแมหรือผูเลี้ยง

ดูพยายามสอนระหวางลูกเลนของเลนท่ีเหมาะ

กับลูกวัย 3-5 ป 

- แปงโดวปนเปนรูปตาง ๆ บล็อก ตอตัว ตอเล

โก ของเลนวาดรูป ระบายส ีงานศิลปะ เครื่อง

ดนตรีตาง ๆ จิ๊กซอตอภาพตออักษร เกมส

กระดานอยางงาย ๆ อุปกรณวิทยาศาสตรงาย 

ๆ เชน แวนขยาย อุปกรณเครื่องมือชางสําหรับ

เด็กจักรยาน 

 

ของเลนสําหรับลูกชาย 

หุนยนต เครื่องเลนประกอบ ชวยสราง

จินตนาการ 

 

ของเลนของลูกสาว 

งานเย็บ ปก ถัก รอย งานประดิดประดอย 

รอยลูกปด หรืองานเย็บผา เลนตุกตา เลนขาย

ของ 
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แผนการสอน โรงเรียนพอแม ในคลินิกสุขภาพเด็กด ี

เรื่อง ฟูมฟกเลา เคลานิทาน (การเสริมสรางความผูกพันทางอารมณผานการพูดคุย การสื่อสารและการเลานิทาน)   (ใชเวลา 30 นาที) 

จุดประสงค สาระการเรียนรู กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 

สิ่งท่ีไดจาก

กิจกรรมน้ี 

สาระท่ีควรเรียนรู 

เพ่ือใหพอแม/ผูดูแลเด็ก 

ตระหนักวาการสนทนา

และการเลานิทานกับเด็ก

มีสวนชวยในการ

เสริมสรางความผูกพันทาง

อารมณ 

เพ่ือใหพอแม/ผูดูแลเด็ก มี

แนวทางในการสนทนา 

และการเลานิทานกับเด็ก

เพ่ือเสริมสรางความผูกพัน

ทางอารมณ 

 

พัฒนาทักษะการ

ฟงและพูด จดจอ

กับเรื่องท่ีฟง รูจัก

สรางจินตนาการ 

ไดเทคนิคและ

ทักษะการเลา

นิทาน และการ

เลือกนิทานท่ี

เหมาะสมกับวัย  
 

 

เนื้อหา 

พัฒนาการการใช

ภาษาและการพูดของ

เด็ก 

การใชคําพูดกับลูก 

เทคนิคการเลือกและ

การเลานิทาน 

 

1.การเตรียมความ

พรอม 

สรางความคุนเคยโดย

การแนะนําตัวเอง ท้ัง

ผูสอนผูเรียนและ

ผูสนใจ 

2.การนําเขาสู

บทเรียน 

โดยผูสอนพูดคุย

ซักถาม ทานใดเคย

อานหนังสือนิทานให

ลูกฟงบางคะ 

อานอยางไร 

ซื้อหนังสือนิทานใหลูก

บางหรือยัง 

 

3. การใหองคความรู 

ตามเน้ือหาในสาระท่ี

ควรเรียนรู โดยมีสวน

ขยายความตาม

เอกสารแนบทาย 

 

 

 

สถานท่ี สะอาด

ปลอดภัย ผอน

คลาย 

หนังสือนิทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สังเกตสีหนา แวว

ตา ทาทาง 

นํ้าเสียงผูเรียนวา

มีความพรอม

หรือไม 

ความผอนคลาย

รอยยิ้มของ

ผูเรียน 
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แผนการสอน โรงเรียนพอแม ในคลินิกสุขภาพเด็กด ี

เรื่อง ฟูมฟกเลา เคลานิทาน (การเสริมสรางความผูกพันทางอารมณผานการพูดคุย การสื่อสารและการเลานิทาน)   (ใชเวลา 30 นาที) 

จุดประสงค สาระการเรียนรู กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 

สิ่งท่ีไดจาก

กิจกรรมน้ี 

สาระท่ีควรเรียนรู 

   4.การสะทอนกลับ

และทดสอบความรู

ความเขาใจ 

ตั้งโจทยใหพอแม/

ผูดูแลเด็ก เลือก

สถานท่ี/มุมหนังสือ 

เลือกหนังสือนิทาน

ท่ีจะอานใหลูกฟง 

ตามความชอบของ

ครอบครัว แลวถาม

เหตุผล 

5.การสรุป 

ใหพอแมผูดูแลเด็ก 

เลาใหฟงวาได

อะไรบางจาก

กิจกรรมน้ี 

 

หนังสือนิทาน สังเกตการมีสวน

รวมในกิจกรรม 

การตอบขอ

ซักถาม 
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ฟูมฟกเลา เคลานิทาน (การเสริมสรางความผูกพันทางอารมณผานการพูดคุย การสื่อสารและการเลานิทาน) 

ชวงอาย ุ พัฒนาการการใชภาษาและการพูด แนวทางเสริมสรางความผูกพันทางอารมณผานการเลา 

แรกเกิด –6 

เดือน 

- ลืมตาตื่น กระพริบตา หรือสะดุงคลาย

ตกใจเมื่อไดยินเสียงดัง เชน เสียงแตรรถ

ทําทาคลายหยุดฟง เมื่อพอแมอุม และ

พูดคุยอยูใกล ๆ ลูก 

- ลูกสามารถหันศีรษะไปทางดานท่ีมา

ของเสียงท่ีเกิดข้ึนขางตัวลูก ถึงแมมีเสียง

คอนขางเบาเชนเสียงของเลนตาง ๆ  

- ออกเสียงคลายพยัญชนะ และสระ

รวมกันเชน“ กา-กา”“ บา-บา” ซ้ํา ๆ  

- ชอบการตอบสนองดวยการสัมผัสถูก

เน้ือถูกตัว 

- สามารถเลานิทานใหลูกฟงไดต้ังแตในวัยนี ้จะเลาดวยหนังสือ

นิทานท่ีมีรูปภาพขนาดใหญ หรือจะเลานิทานจากความจําของพอแม

หรือผูเลี้ยงดูก็ยอมได 

- การเลาไมจําเปนตองเปนนิทาน เลาเรื่องราวเหตุการณตาง ๆ ท่ี

เกิดข้ึนรอบตัวลูกโดยตองเปนเรื่องราวดี ๆ เชน มีญาติมาหา หรือพูด

เลาสิ่งท่ีพอแมหรือผูเลี้ยงดูกําลังทําใหลูก เชน กําลังอาบนํ้า 

- ใชการรองเพลงกลอมเด็ก เปนคํารอง หรือทํานองเพียงอยางเดียวก็

ได 

- ระวังอยาใชเสียงดังเกินไป 

- ระหวางเลานิทาน หรือพูดคุยเลาเรื่องตาง ๆ กับลูก อยาลืมท่ีจะ

สบตาดวยความออนโยน หันหนาใหลูกเห็นริมฝปากท่ีขยับไปมา 

ใบหนายิ้มแยมแสดงความรูสึกสนุกสนาน 

- ระหวางการพูดคุย ใหมีการสัมผัสพรอมกับพูดคุย เชนการกอด 

การหอม 

- พูดคุยดวยคําพูดเชิงบวก เชน“ แมรักลูกจังเลย”“ คนดีของแม” 

และสบตาลูกเมื่อพูดคุยกัน 
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ชวงอายุ พัฒนาการการใชภาษาและการพูด แนวทางเสริมสรางความผูกพันทางอารมณผานการเลา 

7  เดือน – 1 

ป 

- ลูกจะหันศีรษะไปมาเพ่ือหาเสียง

เรียกช่ือซึ่งเรียกมาจากดานหลังของลูก 

- ลูกจะออกเสียงพยัญชนะ และสระ

ไดมากข้ึนโดยทําเสียงติดตอกันยาว ๆ 

ได 4-6 พยางค เชน“ ลา-ลา-ลา-ลา”“ 

บาคาบาคา”  

- ลูกจะฟงและเลียนเสียงตาง ๆ จาก

สิ่งแวดลอม เชน เสียงหมาเหา เสียง

จิ้งจก ตุกแก 

- จดจําบางคําไดอยางสั้น ๆ เชน“ ปา

ปา”“ มามา” เปนตน  

- 9-12 เดือน เริ่มแสดงทาทางไดถูกตอง

เมื่อสั่งใหลูกทํา เชน บายบาย สวัสด ีขอ 

- เมื่ออายุ 12 เดือน ลูกเริ่มพูดเปนคํา 

ซึ่งคําแรกคลายกับพูดคําวา“ แม หม่ํา 

ไป” 

- ในชวงน้ีลูกเริ่มน่ังไดมั่นคงมากข้ึน พอแมหรือผูเลี้ยงดูสามารถพา

ลูกนั่งตักนั่งอานนิทาน ไปดวยกันได 

- ชวนใหลูกมองตามภาพนิทาน ช้ีสิ่งท่ีเกิดข้ึนพรอมกับคําสําคัญ 

เชน“แมวนอนอยูใตตนไม” ใหรูวาใครทําอะไร ท่ีไหน 

- ลูกเริ่มสงเสียงเรียกคนรอบขาง พอแมหรือผูเลี้ยงดคูวรใหความ

สนใจเมื่อลูกเรียกดวยการตอบรับและสงย้ิมให 

- ชวนลูกพูดคุยเหตุการณท่ีเกิดขึ้นรอบตัว ของลูก เชน ช้ีใหลูกดู

นก“ นกนอย นารักรองจิ๊บ จิ๊บ”“ บายบาย นกนอย”  

- ใหรางวัลเมื่อลูกพูดตาม ยิ้ม หรือหัวเราะกับการพูดคุย เชน การ

หอมแกม การพูดชม 
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ชวงอายุ พัฒนาการการใชภาษาและการพูด แนวทางเสริมสรางความผูกพันทางอารมณผานการเลา 

1 – 3 ป 1 - 2 ป 

- ลูกจะหันหาเสียงไดถูกตองทุกทิศทาง 

- เริ่มพูดเปนชัดเจน 2-3 คํา เชน ดี ไม

เอา เปนตน (15-18 เดือน)  

- พูดเปนคํา ๆ ไดอยางนอย 10-15 คํา

โดยมากจะใชคําพูดเพ่ือเรียกช่ือสิ่งตาง 

ๆ ท่ีเห็น เชน“ หมา แมว” หรือความ

ตองการเชน“ เอาไป” (18 เดือน-2 ป)  

2-3 ป 

- ลูกสามารถทําตามคําสั่งงาย ๆ ได ช้ี

อวัยวะไดอยางนอย 4 อยาง ช้ีสิ่งของท่ี

คุนเคยได เมื่อเรียกใหช้ีสิ่งของน้ัน 

สามารถพูดไดประมาณ 40-100 คํา 

และเริ่มพูดเปนวลีสั้น ๆ เชน“ เอามา”  

- เขาใจ “ขางบน ขางลาง ขาง ๆ” 

- ลูกอายุขวบครึ่งข้ึนไปชอบถามซ้ําๆวา “ นี่อะไร?” ควรตอบ

คําถามของลูกเสมอเมื่อลูกถามซํ้า ๆ  

- ควรเปดโอกาสใหลูกไดมีสวนรวมในการเลานิทาน เชน เปดหนา

หนังสือเองเลือกนิทานเอง 

- เลานิทานดวยน้ําเสียงชัดเจน ช้ีรูปภาพสัตว สิ่งของในหนานิทาน 

ใหลูกไดมองตามพรอมน้ิวท่ีช้ีรูป ใหลูกไดเช่ือมโยงเรื่องราวท่ีเกิดข้ึน

ในภาพ โดยพอแมหรือผูเลี้ยงด ูเปนผูเลา 

- เลาดวยเสียงสูง ๆ ต่ํา ๆ เนนคําใหนาสนใจ 

- พูดคุยโดยพูดเปนคําซ้ํา ๆ ใหลูกพูดตาม เปนคํา ๆ เชน“ ดูน่ันสิน่ัน

แมว แมว” 

- ใหรางวัลเมื่อลูกพูดตาม เชน การหอมแกม การพูดชม 

- ถามคําถามท่ีใหลูกเลือกตอบ เชน“ อยูขางบนหรืออยูขางลาง 
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ชวงอายุ พัฒนาการการใชภาษาและการพูด แนวทางเสริมสรางความผูกพันทางอารมณผานการเลา 

3 – 5 ป - เขาใจคําวิเศษณ รอน ใหญ เล็ก 

- ชอบถามคําถามวา“ ทําไม”  

- ลูกสามารถพูดในระดับพ้ืนฐานได

ใกลเคียงกับผูใหญ 

- เริ่มตนเรียนรูภาษาเขียน 

- ชอบฟงนิทานเขาใจเน้ือเรื่อง 

- ชวงวัยน้ีลูกจะชางซักชางถาม พอแมหรือผูเลี้ยงดูควรตอบลูกทุก

คําถามตอบคําถามกลับดวยภาษางาย ๆ หรือถามความคิดลูกกลับ

แสดงความสนใจในสิ่งท่ีลูกถาม ไมควรตอบวาไมรู หรือแกลงทําเปน

ไมไดยินเงียบเฉย หรือใชคําพูดวา“ ถามอยูไดนารําคาญ”  

- การมีสวนรวมในการเลานิทานของลูกวัยนี้จะมากขึ้น เชน เปนผู

เลือกนิทานไปจนถึงเปนผูเลา หรือเริ่มมีคําถามกับเน้ือเรื่อง หรือตัว

ละครมีอารมณรวมกับเน้ือเรื่องมากข้ึน 

- เปนชวงวัยท่ีสามารถรับรูถึงสิ่งท่ีนิทานจะสอนไดมากข้ึน 

โดยเฉพาะเรื่องเก่ียวกับคุณธรรมท่ีสอดแทรกมากับนิทาน นอกจาก

ความสนุกสนาน 

- ควรพูดคุยถามถึงชีวิตประจําวันโดยท่ัวไป เชน การไปโรงเรียน

เชน“ วันน้ีคุณครู (ช่ือครู) ใหทําอะไรบาง”“ เลนกับเพ่ือนคนไหน”“ 

วันน้ีทําอะไรสนุกท่ีสุด” ถาลูกถูกเพ่ือนลอหรือแกลงใหรับฟงดวย

ความรักดวยความตั้งใจโดยใหลูก มาอยูบนตัก หรือออมกอด 

จากน้ันสอบถามและใหคําแนะนํา 

- อยาลืมชมเชยเมื่อลูกใชคําสุภาพ พูดไพเราะ 
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การเลือกหนังสือนิทานตามวัย 

วัยแรกเกิด -3 เดือน หนังสือท่ีเหมาะสมสําหรับทารกในวัยน้ี ควรเปนหนังสือทมรูปภาพโตๆ และชัดเจน มีสีสัน หรือสีขาวดําตาม

แบบภาพเหมือนจริง ควรทําดวยกระดาษหนาๆและมีความทนทาน หรือเปนหนังสือนุมนวล เชนหนังสือผา หนังสือพลาสตกิ หนังสือฟองนํ้า

เปนตน 

            วัย 4 – 6 เดือน หนังสือท่ีเหมาะสมสําหรับทารกในวัยน้ี ควรเปนหนังสือท่ีมีรูปภาพสีสดตัดกับสพ้ืีน ทําดวยผา หรือกระดาษ

แข็งๆ เปนภาพสิ่งของใกลตัวเด็ก หรือสิ่งท่ีเด็กวัยน้ีรูจักมักคุนดี  

            วัย 7 - 9 เดือน หนังสือท่ีเหมาะสมกับวัยน้ี ควรเปนหนังสือเลมหนาแตมีขนาดกะทัดรัดเหมือนแทงสี่เหลี่ยมทําดวยกระดาษหนา 

ๆ เพราะจับไดเต็มมือ เปดพลิกไดงาย และมีความทนทาน ภาพภายในหนังสือชัดเจน และมีเรื่องราวงายๆเปนเรื่องใกลตัวเด็ก 

                วัย 9 - 12 เดือน หนังสือท่ีเหมาะสมกับวัยน้ี ควรเปนหนังสือท่ีมีขนาดเล็กกะทัดรัดทําดวยกระดาษแข็งอาบมันและเปดเองได

งาย แตควรเลือกเน้ือเรื่องท่ีนาสนใจดวย เพราะเน้ือเรื่องจะเริ่มดึงดูดความสนใจของเด็ก เด็กเริ่มรูจักจํา เริ่มเขาใจและรูจักเช่ือม

ความสัมพันธระหวางวัตถุกับเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน หนังสือท่ีมีรูปภาพท่ีคุนตากับกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเด็กเคยทํา 

          วัย 1 ขวบ หนังสือสําหรับวัยน้ีเปนเหมือนของเลนช้ินหน่ึง เด็กเห็นหนังสือเปนของสี่เหลี่ยมท่ีมีภาพติดอยูและเปดได พอเปดดูขาง

ในก็มีภาพตางๆหลากส ีเรียงรายกันอยูในแตละหนา เด็กจะสนุกกับการคนพบสิ่งตางๆท่ีปรากฏแกสายตา ถาเปดหนาไหนแลวพบกับสิ่งท่ี

เด็กรูจัก เด็กก็จะยิ่งสนใจมาก สงเสียงรอง เลียนเสียงของสิ่งตางๆ ใชน้ิวจิ้มภาพเหลาน้ันดวยความสนุก หนังสือท่ีเหมาะสมกับวัยน้ีจึงควร

เปนภาพเหมือนของรูปสิ่งของในชีวิตประจําวัน ผลไม สัตว สิ่งของ มีความสวยงาม ดูแลวรูสึกประทับใจ ไมควรเปนภาพนามธรรมหรือ

ภาพสีลูกกวาดท่ีไมมีความหมาย ไมควรมีสวนประกอบภาพท่ีรกรุงรัง 

           วัย 2 ขวบเด็ก แตละคนในวัยน้ีเริ่มมีความชอบแตกตางกัน แลวแตสภาพแวดลอมท่ีถูกเลี้ยงด ูวัยน้ีเปนวัยท่ีเด็กมีประสาทหูดีมาก 

จะจดจําเสียงตางๆหรือดนตรีไดด ีหนังสือท่ีเหมาะกับเด็กวัยน้ีคือหนังสือภาพท่ีเก่ียวกับชีวิตประจําวัน เก่ียวกับสัตวและสิ่งของ การใชภาษา

เปนจังหวะหรือคํากลอนสําหรับเด็ก  

           วัย 3 ขวบ เด็กวัยน้ีมีพัฒนาการทางภาษาท่ีรวดเร็วอยางนาท่ึง มีจินตนาการสรางสรรคและมีความอยากรูอยากเห็น สามารถ

ติดตามและเขาใจเรื่องเลาตางๆ ไดดีหากเด็กวัยน้ีไดรับประสบการณทางภาษาและภาพจะเปนพ้ืนฐานการสรางนิสัยรักการอานในอนาคต 

หนังสือท่ีเหมาะกับวัยน้ีควรเปนหนังสือท่ีภาพและเรื่องประสานกลมกลืนกันเปนอยางด ีเวลาเด็กดูหนังสือเขาไมดูอยางคนภายนอกแตจะ

สมมุติตัวเองเปนตัวละครในเรื่องและเขาไปอยูในเน้ือเรื่องดวย ภาพของหนังสือท่ีดีตองเปนภาพท่ีเลาเรื่องได เมื่อพลิกดูภาพท้ังหมดโดยไม

อานคําบรรยายก็เขาใจโครงเรื่องท้ังหมดภาพควรมีรายละเอียดมากพอท่ีจะสื่อสารได 

           วัย 4 ขวบ เด็กวัยน้ีจะพัฒนาความสามารถทางภาษารวดเร็วมาก วัยน้ีเปนวัยท่ีสรางพ้ืนฐานทางดานจินตนาการสรางสรรค เมื่อ

เด็กไดฟงนิทานในหัวของเขาก็จะวาดภาพไปตามเรื่องราวท่ีไดยิน หนังสือท่ีมีภาพจะชวยใหเด็กสามารถจินตนาการตอเติมไดงาย 

           วัย 5 ขวบ เด็กวัยน้ีจะชอบหนังสือภาพนิทานและเรื่องเลาท่ียาวข้ึน เด็กตองการฟงนิทานมาก และมักจะมีเลมโปรดท่ีตองการฟง 

– ดู ซ้ําแลวซ้ําเลา ซึ่งเปนนิมิตหมายท่ีดีของการรักหนังสือตอไป 

อานท่ีไหนดี 

การอานหนังสือใหลูกฟง เราสามารถเลือกสถานท่ี ท่ีไหน เวลาใดก็ได ท่ีสะดวกและเหมาะสม โดยสถานท่ีน้ันๆ จะชวยกระตุน

ความสนใจของเด็กได เชน มุมหนังสือท่ีบาน ในหองนอนท่ีบาน สวนสาธารณะ สนามหญา ใตตนไม รานหนังสือ หองสุมด หอเรียน เปนตน 
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เทคนิคการเลือกและการเลานิทาน 

เทคนิคการเลือกนิทาน เทคนิคการเลานิทาน 

1.เปนหนังสือภาพหรือเรื่องสั้น ๆ มีภาพประกอบเปนสวนใหญ  1. งาย ๆ สบาย ๆ เหมือนการสนทนา  

2. รูปเลมมีขนาดกะทัดรัด ไมเล็กหรือไมใหญจนเกินไป 2. มีการโตตอบกัน เชน การถาม การตอเรื่องกัน  

3. ตัวละครมีนอยทําใหจําไดงาย ๆ 3. ผอนคลายท้ังตัวคนเลา บรรยากาศ และลูก  

4. ใชภาษาท่ีเขาใจงายเปนประโยคสั้น ๆ ใชคําซ้ําหรือสัมผัสท่ีคลอง

จอง  

4. มีความตลกขบขัน เหมือนการตูน  

5. เปนเรื่องใกลตัวลูกเก่ียวกับความรัก ความอบอุน เชน ครอบครัว 

สัตวเลี้ยง อาหาร ทําใหงายตอการจินตนาการตามรวมถึงเปนการ

ถายทอด ลักษณะท่ีดีเก่ียวกับความรักความอบอุนไปจนถึงคุณธรรม

จริยธรรมใหกับลูก  

5. มีชีวิตชีวา   

6. ตัวอักษรตัวโตคําหนา  6. ดึงดูดใจ กระตือรือรนในการเลา  

7. จํานวนหนาไมเกิน 20 หนา 7. ปรับใหมีอารมณเชิงบวกกอนเลาตํานานทองถ่ินก็ได 
 

หมายเหต ุนิทานไมจําเปนตองเปนหนังสือ แตเปนเรื่องเลา คําสอน ตํานานทองถ่ินก็ได 
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แผนการสอน โรงเรียนพอแม ในคลินิกสุขภาพเด็กด ี

เรื่อง ลูกฟนดี ฝมือพอแม  (เวลา 30 นาที) 

จุดประสงค สาระการเรียนรู กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 

สิ่งท่ีไดจาก

กิจกรรมน้ี 

สาระท่ีควรเรียนรู 

เพ่ือใหพอแม/ผูดูแลเด็ก 

สามารถดูแลฟนเด็กได 

และสามารถแปรงฟนให

เด็กได 

 

พอแม/ผูดูแลเด็ก 

ไดแลกเปลี่ยน

เรียนรูการดูแลฟน

เด็กและสามารถ

แปรงฟนใหเด็กได 
 

 

เนื้อหา 

การฝกเด็กใหใชแกว

ดื่มนมแทนขวดนม 

การเตรียมอุปกรณ

แปรงฟน 

การแปรงฟนใหเด็ก 

 

1.การเตรียมความ

พรอม 

สรางความคุนเคยโดย

การแนะนําตัวเอง ท้ัง

ผูสอนผูเรียนและ

ผูสนใจ 

2.การนําเขาสู

บทเรียน 

โดยผูสอนพูดคุย

ซักถาม การกินนมแม 

การกินนมผสมจาก

ขวดนม การกินนมมื้อ

ดึกของเด็ก 

และสอบถาม

ผูปกครอง “ใครแปรง

ฟนใหลูกบาง แปรง

เวลาใดบาง” 

 

3. การใหองคความรู 

ตามเน้ือหาในสาระท่ี

ควรเรียนรู โดยมีสวน

ขยายความตาม

เอกสารแนบทาย 

 

 

 

สถานท่ี สะอาด

ปลอดภัย ผอน

คลาย 

ภาพการแปรง

ฟนเด็ก/ โมเดล

ฟนและแปรงสี

ฟน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สังเกตสีหนา แวว

ตา ทาทาง 

นํ้าเสียงผูเรียนวา

มีความพรอม

หรือไม 

ความผอนคลาย

รอยยิ้มของ

ผูเรียน 

 

การรวมตอบ

คําถาม 
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แผนการสอน โรงเรียนพอแม ในคลินิกสุขภาพเด็กด ี

เรื่อง ลูกฟนดี ฝมือพอแม     (ใชเวลา 30 นาที) 

จุดประสงค สาระการเรียนรู กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 

สิ่งท่ีไดจาก

กิจกรรมน้ี 

สาระท่ีควรเรียนรู 

   4.การสะทอนกลับ

และทดสอบความรู

ความเขาใจ 

เมื่อจบการให

ความรู เปดโอกาส

ใหผูรวมกิจกรรม 

ซักถามขอสงสัย 

ผูสอน ตั้งคําถาม

ทบทวนความรู เนน

ประเด็นสําคัญ 

5.การสรุป 

ผูสอนสรุปประเด็น

สําคัญท่ีกลุมตอบ 

ถาสรุปไมครอบคลุม 

เพ่ิมเติมใหสมบูรณ 

 

 สังเกตการมีสวน

รวมในกิจกรรม 

การตอบขอ

ซักถาม 
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เรื่อง ลูกฟนดี ฝมือพอแม 

 

เมื่อลูกอายุ 6 เดือน ควรเริ่มฝกใหเด็กกินนมจากถวย โดยเริ่มแบงนมใสถวยใหลูกดื่มจํานวนนอยๆ และคอยๆเพ่ิมจํานวนจนเด็กสามารถดื่ม

นมจากถวยไดท้ังหมด  

เด็กอายุ 1 ป ข้ึนไป ควรเลิกดูดนมจากขวดได เน่ืองจากสามารถจับแกวยกดื่มไดเอง ถารอจนถึงอายุ 2 – 3 ป เด็กติดขวดนมไปแลวจะเลิก

ไดยาก การปลอยใหติดขวดนมไปจนโต การใหเด็กหลับคาขวดหรือดูดนมจากขวดบอยๆ นอกจากจะทําใหฟนผุแลว ยังทําใหเกิดปญหาอ่ืนๆ 

เชน เด็กไมยอมกินขาว ชอบอมขาว ไมยอมกินอาหารอ่ืน ปฏิเสธอาหารท่ีตองเคี้ยว เพราะคุนเคยกับอาหารเหลวท่ีกลืนงาย 

เด็กติดขวดนม มักเสี่ยงตอการเกิดโรคทองผูกเรื้อรัง เพราะนํ้านมไมมีกากใยอาหาร และยังเสี่ยงตอการ ขาดธาตุเหล็ก 

 


