การส่ งเสริมพัฒนาการวัยทารก
พัชรี วรกิจพูนผลและเนตรทอง นามพรม
กลุม่ วิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พัฒนาการของทารก
การพัฒนาการในระบบต่างๆ ของทารกก็จะค่อยๆ ดีขึ ้นกว่าตอนแรกเกิด ความสมบูรณ์ของระบบ
ประสาทจะค่อยๆ พัฒนาโดยสังเกตได้ จากการที่ทารกสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได้ ดีขึ ้นตามลาดับ
ผู้ดูแลควรมีการประเมินพัฒนาการทารกอยู่อย่างสม่าเสมอ เพื่อที่จะได้ ตรวจสอบสัญญาณเตือนถึง
พัฒนาการล่าช้ า การประเมินพัฒนาการสามารถแบ่งออกเป็ นด้ านต่างๆ ตามเครื่ องมือการประเมิน
พัฒนาการ Denver Developmental Screening Test (DDST) ได้ แก่ (1) ด้ านกล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ (2) ด้ าน
ภาษา (3) ด้ านกล้ ามเนื ้อมัดเล็กและการปรับตัว และ (4) ด้ านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง ดังนี ้
1. ด้ านกล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ เป็ นพัฒนาการที่ควบคุม ท่าทาง การเคลื่อนไหวของศีรษะ ลาตัว
แขนขา ทาให้ ทารกพลิกคว่าหงาย นัง่ คลาน ยืนและเดินได้
2. ด้ านกล้ ามเนื ้อมัดเล็กและการปรับตัว รวมไปถึงการรับรู้และการมองเห็น กล้ ามเนื ้อมัดเล็กจะ
มีการพัฒนาไปพร้ อมๆ กับกล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ ทังนี
้ ก้ ารประเมินต้ องอาศัยการสังเกตจากผู้ดแู ล เพื่อจะได้ มี
การส่งเสริ มพัฒนาการอย่างเหมาะสม ส่วนในการปรับตัวของทารกก็จะสัมพันธ์ กับการพัฒนาการด้ าน
ต่างๆ เช่น เมื่อทารกอายุ 4 เดือน ทารกจะสามารถยกศีรษะตังขึ
้ ้นได้ 90 องศาหรื อที่เรี ยกว่า ชันคอได้ และ
สามารถจับของใส่ปากได้ การปรับตัวของทารกคือ ทารกก็จะเริ่ มมองตามวัตถุที่เคลื่อนไหวช้ าๆ ได้ และเริ่ ม
คว้ าสิง่ ที่มองเห็น เป็ นต้ น
3. ด้ า นภาษา เสี ย งที่ ท ารกเปล่ง ออกมาก็ ถื อเป็ นการสื่ อสารชนิ ดหนึ่ง จะมี อ ารมณ์ ห ลาย
ประเภท แต่อารมณ์ โกรธมีมากเป็ นส่วนใหญ่ และอารมณ์กลัวจะรองลงมาจากการไม่เข้ าใจสิ่งแวดล้ อม
นอกจากนัน้ มีอารมณ์ เบิกบานที่แสดงว่าทารกมีพฒ
ั นาการด้ านร่ างกายและจิตใจที่ส มบูรณ์ อารมณ์ รัก
ทารกจะตอบสนองอารมณ์รักกับบุคคลใกล้ ชิดที่เอาใจใส่สนใจความต้ องการของเขา แสดงความรักต่อเขา
เล่นกับเขา ทารกจะเริ่ มมีอารมณ์รักผู้อื่นเมื่ออายุ 6 เดือน และเมื่ออายุ 2 ปี ทารกจะรู้ สกึ รักตัวเองและของ
เล่นที่เป็ นสมบัติของตัวเอง โดยแสดงออกโดยการอยากอยูใ่ กล้ หรื อเดินไปใกล้ บคุ คลที่ตนเองรัก การกอดรัด
จูบตามมือ เป็ นต้ น อารมณ์ของทารกจะเกิดขึ ้นเร็ วหายไปเร็ ว แสดงอารมณ์อย่างเต็มที่ เมื่ออารมณ์นนผ่
ั ้ าน
ไปก็จะลืมและไม่ติดค้ างใดๆ บุคคลแรกที่สามารถรับรู้ อารมณ์ ทารกได้ เป็ นคนแรกคือมารดา ดังนัน้ การ
พัฒนาอารมณ์ให้ ทารกเป็ นแบบใดขึ ้นกับมารดาเป็ นสาคัญ
4. ด้ านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง ในช่วงแรกเกิดถึง 1 ปี เป็ นช่วงที่มีการประสานงานการ
ใช้ กล้ ามเนือ้ มัดใหญ่ได้ ดีกว่ากล้ ามเนือ้ มัดเล็กและเริ่ มมีการทางานของกล้ ามเนือ้ ตากับมือประสานกัน
ผู้ดูแลควรเปิ ดโอกาสให้ ทารกจับต้ องวัตถุต่างๆ ซึ่งจะช่ วยส่งเสริ มการพัฒนาการของเด็กได้ ดี เช่น ใน
ระหว่างการให้ นมควรเปิ ดโอกาสให้ ทารกใช้ มือน้ อยๆ สารวจสิง่ ต่างๆที่อยู่ รอบตัวโดยการจับขวดนมหรื อนิ ้ว
มือมารดา เป็ นต้ น
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บทบาทผู้ดแู ลในการส่ งเสริมพัฒนาการวัยทารก
การสร้ างเสริ ม สุข ภาพทารกเป็ นกระบวนการในการเพิ่ ม ความสามารถของผู้ดูแลทารกในการ
ควบคุมดูแลและพัฒนาสุขภาพของทารกให้ ดีขึ ้น ไม่เป็ นโรค อยู่ในสิ่งแวดล้ อมที่สะอาด มีความสุข อารมณ์
แจ่มใส มีสมั พันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นเหมาะสมตามวัย อยู่ในครอบครั วที่ อบอุ่น ในการดูแลทารกยึด
หลักการตอบสนองความต้ องการพื ้นฐาน การส่งเสริ มพัฒนาการเป็ นหนึ่งในหัวใจสาคัญของการสร้ าง
เสริมสุขภาพทารกซึง่ ประกอบด้ วย
1. การส่ งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการ
นอกจากการเน้ นเรื่ อง การได้ รับอาหารที่เพียงพอกับความต้ องการซึง่ ประมาณ 120 –150 แคลอรี่ ตอ่
น ้าหนักตัว 1 กิโลกรัมและการส่งเสริมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่แล้ ว ในด้ านพัฒนาการควรส่งเสริ มให้ ทารกได้
ฝึ กหัดการช่วยเหลือและมีส่วนร่ วมในการรับประทานอาหาร เช่น การถือแก้ วน ้าเอง การตักอาหารกินเอง
โดยเฉพาะช่วง 8 – 9 เดือนทารกชอบใช้ มือในการสารวจ หยิบ จับอาหารใส่ปาก อาจจะเลอะเทอะไปบ้ าง
แต่ค วรเปิ ดโอกาสให้ ท ารกได้ ทดลอง การหย่ า นมแม่ ห รื อ นมขวดเป็ นประเด็ น หนึ่ ง ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
พัฒนาการของทารก การหย่านันท
้ าได้ ไม่ยากหากมีการเตรี ยมการที่ดี เริ่มต้ นจากการฝึ กดื่มน ้าจากแก้ วเมื่อ
ประมาณ 6 เดือน การหย่านมแม่เมื่อเด็กโต 2 ปี จะยิ่งง่ายเพราะเริ่ มอธิบายให้ เด็กเข้ าใจได้ บ้าง โดย
หลักการคือ ต้ องค่อยเป็ นค่อยไป ค่อยๆ ลดจานวนมื ้อที่ดดู นมแม่ลง เปลี่ยนเป็ นดื่มจากขวดหรื อจากแก้ ว
แทน ส่วนการหย่าขวดนมก็ควรเริ่ มเมื่ออายุประมาณ 1 ปี เพื่อป้องกันฟั นผุ ทารกส่วนใหญ่จะชอบดื่มจาก
แก้ วเพราะได้ จบั ยกแก้ วเองอย่างอิสระทาให้ สามารถควบคุมการดื่มและกลืนได้ ช่วงแรกๆ อาจเล่นเลอะ
เทอะบ้ าง ควรให้ โอกาสฝึ กและปรบมือให้ รางวัลเมื่อทาได้ สาเร็จ ทังนี
้ ้ควรหลีกเลี่ยงการใช้ อาหารเป็ นรางวัล
การดูแลทารกระหว่างฟั นขึ ้น เป็ นสิ่งที่มีความสาคัญมาก เพราะผู้ดแู ลที่ไม่มีความรู้อาจกังวลและไม่
สามารถช่วยเหลือทารกได้ ทารกที่ฟันขึ ้นจะมีน ้าลายมาก ชอบเอามือหรื อสิ่งของต่ างๆเข้ าปากหรื ออาจกัด
ผู้ดแู ล รับประทานอาหารได้ น้อยลง บางคนอาจมีไข้ ร้ องไห้ งอแง ซึง่ อาการดังกล่าวจะเป็ นอยู่เพียง 2 – 3
วัน การช่วยเหลือดูแลคือ ทาความสะอาดปากฟั นของทารกตามปกติ เก็บของเล่นที่แข็งเพราะทารกอาจกัด
ทาให้ เหงือกอักเสบได้ อาจหาของเล่นสาหรับกัดให้ ทารกซึ่งปั จจุบนั มีพลาสติกนิ่มรูปต่างๆ ที่ด้านในจะมีน ้า
อยู่ เป็ นชนิดที่กดั ได้ ไม่มีอนั ตราย (teething ring) อาจนาไปแช่เย็นและให้ เด็กกัดเล่นได้
2. การส่ งเสริมพัฒนาการผ่ านกิจกรรมการเล่ น
การเล่นและการอุม้ ด้วยความรักและถนุถนอม การสัมผัสในการเคลื่อนไหวเป็ นการกระตุน้ ที่ดีที่สุด
อย่างหนึ่งที่ช่วยส่ งเสริ มพัฒนาการทารกและยังเป็ นการแสดงความรัก ความอบอุ่นจากผูด้ ูแลได้ ในปั จจุบนั
มีการนวดเพื่อให้เกิดการผ่อนคลาย ทาให้เด็กมีความสุ ขและช่วยให้นอนหลับได้สนิท ผูด้ ูแลสามารถเล่นกับ
ทารกได้ในขณะให้นม อาบน้ า สถานที่ที่ดูแลเด็กควรมีเบาะกว้างพอที่ทารกสามารถนอนหรื อกลิ้งตัวไปมา
ได้ มีของเล่นที่ไม่จาเป็ นต้องมีจานวนมากแต่ควรเป็ นของเล่นตามวัยหรื อพัฒนาการของทารก
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3. การปลอบโยนและแปลความหมายของการร้ องไห้
ผู้ดแู ลควรมีความรู้ เรื่ อง Infant states เพื่อจะได้ ทราบว่าควรดูแลทารกอย่างไรเมื่อทารกอยู่ใน
states ต่างๆ ต้ องอ่านสื่อสัญญาณที่ทารกแสดงออก ในระยะ 3 เดือนแรกการร้ องไห้ เป็ นภาษาที่แสดงออก
ถึงสิ่งที่ทารกต้ องการ ทารกร้ องไห้ มีความหมายคือ ร้ องเพราะหิว (hunger cries) ทารกจะร้ องและดังขึ ้น
เรื่ อยๆ ร้ องเพราะไม่สขุ สบายคือ เปี ยก เย็น กลัว (upset cries) และร้ องเพราะเจ็บ (pain cries) ร้ องเสียง
แหลม
ทารกในระยะ 3 เดือนแรกอาจมีอาการร้ องไห้ ไม่มีสาเหตุหรื อโคลิค (colic) เป็ นอาการร้ องไห้ อย่าง
รุนแรง มีเสียงร้ องที่ตา่ งจากเสียงร้ องในภาวะอื่น ๆ คือ ร้ องไห้ ด้วยความเจ็บปวดหรื อแผดเสียง ที่ทาให้ เสียง
ร้ องมีเสียงสูงและดังมากกว่าเสียงร้ องในภาวะอื่น มีอาการแขนขาเกร็ ง ร้ องกวนหรื อร้ องไห้ เกิน 3 ชัว่ โมงต่อ
วัน ระยะเวลาร้ องนาน อาการรุนแรงเกิดขึ ้นทันทีทนั ใด ในช่วงระยะเวลาเดิมๆ ทุกๆ วัน ช่วงเวลาที่พบบ่อย
คือ 18.00 – 22.00 น.และมีอาการมากกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ และเป็ นนานกว่า 3 สัปดาห์ ทารกมีน ้าหนัก
เพิ่มปกติและปกติทกุ อย่างเมื่อไม่มีอาการปวดท้ องไม่มีวิธีการใด ๆ ที่จะปลอบให้ ทารกสงบได้ แต่มกั หาย
เองเมื่อทารกอายุครบ 3 เดือนซึง่ สาเหตุที่แท้ จริงยังไม่ทราบแต่มีการตังข้
้ อสังเกตว่าอาจเกิดจากอาการปวด
ท้ องจากดูดนมและลมเข้ าไปมากทาให้ ท้องอืดหรื อได้ อาหารบางชนิด โดยเฉพาะที่มี ส่วนประกอบจาพวก
แป้ งสูง ซึ่ง มี ผ ลให้ มี ล มในท้ อ งมากมี ผ ลให้ ท้ อ งอื ด และแน่ น ท้ อ ง หรื อ แพ้ โ ปรตี น ของนมวัว พบบ่อ ยใน
ครอบครัวที่มีบตุ รคนแรก แนวทางการแก้ ไข คือ การแก้ ไขอาการท้ องอืด จับให้ ทารกเรอภายหลังการให้ นม
อย่าปล่อยให้ ทารกร้ องนานโดยเบี่ยงเบนความสนใจเมื่อทารกร้ องไห้ ในขณะที่ทารกร้ อง การวางทารกให้
นอนคว่าขวางบนตักคุณแม่หรื อบนกระเป๋ านา้ อุ่นอาจช่วยบรรเทา อุ้มทารกโดยวางลาตัวโดยเฉพาะอก
ท้ องที่ท่อนแขน ตะแคงใบหน้ า ซึง่ ท่าอุ้มดังกล่าวจะกดที่ท้องช่วยทาให้ ทารกภายลมและเรอเอาลมออกมา
ได้ หากใช้ นมผสมต้ องอุ้มทารกให้ ลาตัว ศีรษะสูงและถือขวดนมให้ น ้านมเต็มจุกนมตลอดเวลา เพื่อป้องกัน
การกลืนลม หากให้ นมวัวให้ พิจารณางดนมวัว หากพบในทารกที่เลี ้ยงนมแม่อย่างเดียวและคุณแม่ดื่มนม
ให้ คณ
ุ แม่งดดื่มนม พยายามถามประวัติอาหารของคุณแม่ที่อาจเป็ นสาเหตุ ลดความเครี ยดในครอบครัว
นอกจากนี ้ยังมีสาเหตุของการร้ องที่เปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการ เช่น ร้ องกวนเมื่อฟั นเริ่ มขึ ้น ร้ องกลัวคน
แปลกหน้ า ร้ องเพราะกลัวการแยกจากมารดา
การปลอบโยนสามารถทาได้ หลายวิธี ที่ทาให้ ร่างกายทารกสัมผัสที่อบอุ่นช่วยให้ ทารกรู้ สกึ สุขสบาย
และปลอดภัย(1) การอุ้ม พบว่าทารกที่ผ้ ดู แู ลอุ้มอย่างน้ อย 3 ชัว่ โมงต่อวันร้ องไห้ งอแงได้ น้อยกว่าทารกที่
ไม่ได้ รับการอุ้ม (2) การเคลื่อนไหวหรื อโยกเป็ นจังหวะ (3) การห่อตัวด้ วยห่มบางๆ ช่วยให้ ลดการสะดุ้งผวา
ซึง่ อาจเหมาะกับทารกในช่วง 2 – 3 สัปดาห์แรกเกิด (4) การปลอบโยนด้ วยน ้าเสียงที่อ่อนโยน เป็ นจังหวะ
ใช้ เสียงซ ้าๆ ที่คล้ ายกับเสียงที่ทารกได้ ยินตอนอยู่ในท้ องแม่อาจเป็ นเพลงหรื อเสียงที่เกิดจากสิ่งที่อยู่รอบตัว
ทารก (เช่ น เสี ย งน า้ ตก ทะเล เครื่ อ งซัก ผ้ า เครื่ อ งดูด ฝุ่ นหรื อ เครื่ อ งเป่ าผม) ( 5) การได้ ดูด (comfort
sucking) อาจเป็ นจุกนมปลอม นิ ้วมือของตนเอง (6) การนวด นอกจากจะช่วยให้ ทารกสุขสบายแล้ วยัง
ส่งผลดีในเรื่ องการย่อย การดูดซึม (7) วางหมอนข้ างนุ่มๆ หรื อสิ่งของที่ทารกคุ้นเคยไว้ ใกล้ ตวั (loving
touch)(8) คงแบบแผนกิจกรรมที่ทาประจาวัน เช่น อาบน ้าและร้ องเพลงกล่อมก่อนนอนทุกวัน (9) หาก
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ทารกร้ องนานๆ ปลอบด้ วยวิธีการต่างๆแล้ วไม่ดีขึ ้นอาจลองสับเปลี่ยนผู้ดแู ลชั่วคราวเพื่อให้ ผ้ ดู แู ลหลักได้
พักบ้ าง (10) หากปลอบด้ วยวิธีการต่างๆ แล้ วไม่ดีขึ ้น บางครัง้ เมื่อปล่อยให้ ทารกได้ ร้องทารกอาจสงบได้ เอง
(release tension and self-soothing)
4. การส่ งเสริมการนอนหลับพักผ่ อน
การนอนหลับเป็ นอีกประเด็นที่มีความสาคัญต่อทารกในระยะแรกเกิดจะใช้เวลาในการนอนหลับนาน
19 –20 ชัว่ โมงต่อวัน ยังไม่ค่อยเข้าใจเวลากลางวันหรื อกลางคืน ทารกตื่นจะทุก 2 – 3 ชัว่ โมงเพื่อร้องไห้ ดูด
นมและระยะห่ างของเวลาตื่นจะค่อยๆ ห่ างไปเรื่ อยๆ การส่ งเสริ มการนอนหลับโดยการสังเกตพฤติกรรม
ทารกว่าง่วงนอนหรื อยัง (tried signs) เช่น การหาว การร้องกวน ไม่ยอมเล่นและไม่สนใจสิ่ งรอบตัว ทารก
ส่ วนใหญ่จะหลับหลังจากที่อิ่ม การช่วยเหลือให้ทารกหลับได้ง่าย เช่น การอุม้ การโยก การร้องเพลงกล่อม
การสัมผัสเบาๆ การห่อตัว ดูแลอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมและการถ่ายเทอากาศ และการลดสิ่ งเร้าต่างๆ
5. การส่ งเสริมพัฒนาการภาษาและสังคมผ่ านอ่ านหนังสือ
การส่งเสริมการเรี ยนรู้ด้านภาษาซึง่ จะเป็ นพื ้นฐานในการพัฒนาการด้ านสังคมต่อไป การเลือกนิทาน
สาหรับทารกช่วง 0 – 6 เดือน ควรเป็ นหนังสือที่มีรูปภาพขนาดใหญ่ มีสีสนั สวยงาม แข็งแรงเปิ ดง่ายอาจ
เป็ นกระดาษแข็ง เป็ นแบบผ้ านิ่มหรื อพลาสติกกันนา้ ซึ่ งสามารถนาไปอ่านในห้ องน ้าขณะอาบน ้าได้ และ
สะดวกในการทาความสะอาดด้ วย ทารก 6 – 12 ปี ควรเลือกหนังสือที่มีรูปเด็กๆ หรื อสิ่งของรูปร่ างที่ทารก
คุ้นเคย เช่น ลูกบอล ขวด หากมีลกั ษณะที่แสง เสียง สัมผัส กลิน่
6. การสร้ างสายสัมพันธ์ และความผูกพันมารดาทารก (Bounding & Attachment)
สัมพันธภาพนันไม่
้ ได้ หมายถึงทางร่ างกายเท่านันแต่
้ หมายถึง ทังทางอารมณ์
้
และสังคมด้ วย ความ
ผูกพันมี 2 แบบคือ ความผูกพันที่มนั่ คงและความผูกพันที่ไม่มนั่ คง พฤติกรรมของผู้ดแู ลที่ส่งเสริ ม ความ
ผูกพันที่มนั่ คงได้ แก่ ความไวต่อการรับรู้และตอบสนองพฤติกรรมทารก วิธี การดูแลแน่วแน่และมัน่ คง (ไม่มี
อารมณ์แปรปรวน) การพูดด้ วยน ้าเสียงอ่อนโยน การคานึงถึงความเป็ นบุคคลของทารกและอุ้ม สัมผัสทารก
ด้ วยใจและความรัก ส่วนทารกก็จะตอบสนองต่อพฤตกรรมของผู้ดแู ลด้ วยการสารวจสิ่งแวดล้ อม กลับมา
หา ตามหาหากเจ็บ ร้ องไห้ หรื อต้ องการความช่วยเหลือ ยอมทาตามเมื่อถูกร้ องขอ การส่งเสริ มการเลี ้ยงลูก
ด้ ว ยนมแม่ เ ป็ นวิ ธี ก ารหนึ่ ง ในการส่ ง เสริ ม สัม พัน ธภาพ นอกจากนี ผ้ ้ ูดูแ ลอาจมี กิ จ กรรมในการสร้ าง
สัมพันธภาพกับทารกผ่านการสนทนา กิจกรรมการเล่น การอ่านหนังสือ ซึง่ พบว่าทารกที่ที่ได้ รับการดูแล
และมีสมั พันธภาพที่ดีมีผลต่อพัฒนาการในวัยต่อๆ มาทังด้
้ านการจัดการกับอารมณ์ การมีปฏิสมั พันธ์ กบั
บุคคลต่างๆ ทังเพื
้ ่อนและครูในสังคม ส่วนด้ านสติปัญญาและการเรี ยน พบว่า ส่งผลต่อทักษะในการแก้ ไข
ปั ญหา เพิ่มความมัน่ ใจ มีแรงจูงใจในการอยากเรี ยนรู้
7. การส่ งเสริมการมีระเบียบวินัย
บางครั ง้ อาจพบอารมณ์ ฉุ น เฉี ย วซึ่ ง เกิ ด ได้ จ ากหลายเหตุผ ลและข้ อ มูล ทางด้ า นจิ ต วิ ท ยาได้
ยกตัวอย่างสาเหตุที่น่าสนใจไว้ คือ ทารกอายุ 6 – 7 เดือน สามารถแยกแยะพ่อแม่จากคนแปลกหน้ าได้
ดังนันทารกจึ
้
งต้ องการอยู่กบั พ่อแม่ตลอด 24 ชัว่ โมง ไม่ต้องการอยู่กบั คนแปลกหน้ าแม้ ว่าจะเป็ นญาติพี่
น้ องที่สนิทก็ตาม การที่มีคนแปลกหน้ ามาอุ้มจึงทาให้ ทารกรู้ สึกไม่ปลอดภัย แต่เมื่ออายุ 7 – 9 เดือนเริ่ ม
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เข้ าใจการรอคอยหากอธิบายเหตุผล การเปลี่ยนแปลงทางสรี ระก็เป็ นอีกสาเหตุ ทารกมักร้ องงอแงเมื่อฟั น
กาลังขึ ้น และในทารกบางรายที่กาลังพยายามจะลองสิ่งใหม่ เช่น การตังไข่
้ หรื อการยืน ทารกกลัวล้ มแต่ก็
ต้ องการลองจึงทาให้ ทารกมีอารมณ์ฉนุ เฉียวได้ เช่นกัน ซึง่ ผู้ดแู ลควรคานึงอยูเ่ สมอว่าทารกยังอยู่ในระหว่าง
การพัฒนาต้ องใช้ ความละเอียดอ่อนเพื่อช่วยทารกในการเปลี่ยนแปลงหรื อสารวจสิ่ง ใหม่ๆ อย่างราบรื่ น
ทารกยังไม่สามารถแยกแยะได้ ว่าสิ่งใดที่ควรทาหรื อไม่ควรทา ควรเปิ ดโอกาสให้ ทารกได้ สารวจเพื่อการ
เรี ยนรู้ ภายใต้ การสอดส่องดูแล แต่หากทารกอาจเกิดอันตรายก็ให้ บอกหรื อห้ ามด้ วยน ้าเสียงหนักแน่น (ไม่
ใช้ ดหุ รื อด่า) แล้ วอธิบายและใช้ วิธีเบี่ยงเบนความสนใจ กอด อุ้มและปลอบเมื่อทารกหงุดหงิด
8. การส่ งเสริมพัฒนาการอารมณ์ คุณธรรมและจริยธรรม
การตอบสนองความต้ องการพื ้นฐาน การจัดสิ่งแวดล้ อมให้ ปลอดภัย การดูแลเอาใจใส่ด้วยความรัก
ความอบอุ่น เอื ้ออาทรต่อกัน สร้ างให้ เกิดความเชื่อใจและไว้ วางใจ การทากิจกรรมดีงามซ ้าๆ ก็จะช่วยหล่อ
หลอมให้ พฒ
ั นาอารมณ์ คุณธรรมและจริยธรรมแก่ทารกได้
Challenges to development
1. กลัวคนแปลกหน้ า Stranger awareness (fear)
ช่วง 2 – 3 เดือนแรก ทารกจะสนใจคนแปลก และรู้ว่าต่างจากคนคุ้นเคย พออายุ 3 – 4 เดือน จะ
แสดงความดีใจเมื่อมีคนมาเล่นด้ วย โดยแสดงพฤติกรรมคือ สบตา เคลื่อนไหวศีรษะ ทาเสียงดีใจ จาก
งานวิจยั พบว่าถ้ าคนที่เข้ าไปหาใส่ชุดดา ทารกไม่มีปฏิกิริยาตอบสนอง ปฏิกิริยากลัวคนแปลกหน้ าพบได้
ตังแต่
้ ทารกอายุ 5 เดือน โดยทารกจะแสดงปฏิกิริยาจากที่ร่าเริงเป็ นเงียบและร้ องไห้ เสียงดัง
การส่งเสริม: ให้ เวลาทารก, สร้ างพื ้นฐานความไว้ วางใจ,
2. ของรัก ของติด Lovey and me (transitional object) -- thumb sucking
เกิดขึ ้นในช่วงที่ทารกมีความสุขจากการดูดนิ ้วจนกระทัง่ ถึงช่วงที่มีของเล่นที่ชอบ สาเหตุอาจเกิด
จากช่วงแรกเกิดของชีวิตทารก ทารกจะหลับในอ้ อมแขนมารดา คุ้นเคยกับกลิน่ สัมผัสของมารดา เมื่อโตขึ ้น
เด็กก็จะพยายามสร้ างสิ่งแวดล้ อมให้ เหมือนกัน มีคนอธิบายว่า เมื่อเด็กอายุ 6 เดือนภาวะพึง่ พาลดลงถือ
เป็ นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านที่สาคัญ เด็กบางคนกินนมจากขวด มีพฒ
ั นาการด้ านการถือขวดนมเอง พ่อแม่
บางคนให้ ดูดจุกนมปลอม บางคนให้ หลับโดยกอดตุ๊กตา เด็กก็จะคุ้นเคยกับสิ่ง เหล่นัน้ เพราะฉะนัน้ ตัว
ผลักดันให้ มีภาวะติดของขึ ้นอยูก่ บั คุณค่าของของในช่วงเปลี่ยนผ่านที่มีภาวะพึง่ พาลดลง
การส่งเสริม: ความไว้ วางใจ
การแก้ ไข : ส่งเสริมกิจกรรมเบี่ยงเบนความสนใจตามพัฒนาการของกล้ ามเนื ้อ เช่น เล่นเก้ าอี ้ โซฟา
3. พืน้ ฐานอารมณ์ : Temperament
อารมณ์โกรธ: ในทารกการแสดงความต้ องการพื ้นฐานจะแสดงออกโดยการร้ องไห้ เมื่อไม่ได้ รับการ
ตอบสนองก็จะร้ องไห้ เสียงดังเหมือนโกรธ ซึง่ จะต่างจากความโกรธในเด็กโตที่ซบั ซ้ อนกว่า
การส่งเสริม: ตอบสนองความต้ องการ
4. ภาวะกังวลจากการแยกจาก Separation
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เริ่ มเกิดในช่วงหลังเกิด 3 เดือนและจะเห็นชัดเมื่ออายุ 6 เดือนซึง่ เกิดจากการที่ทารกถูกทิ ้งไว้ กบั พี่
เลี ้ยงหรื อปู่ ย่า ตายาย ที่มีบคุ ลิกไม่เป็ นมิตร โดยทารกจะแสดงอาการเฉยเมยต่อมารดาในระยะแรก จากนัน้
จะเกาะติดมารดาตลอดเวลา ร้ องหาเมื่อไม่เห็น
การส่งเสริม: เตรี ยมทารกล่วงหน้ าก่อนที่จะทิ ้งทารกไว้ กบั ผู้อื่น โดยบอกกล่าวทารก อยูด่ ้ วยขณะที่ทารกอยู่
กับผู้เลี ้ยงดูคนอื่นและค่อยๆ เพิ่มระยะเวลาที่อยูก่ บั คนเลี ้ยงคนอื่นๆ เพิ่มขึ ้นเพื่อให้ เกิดความคุ้นเคย
5. การลงโทษ: Physical punishment (Hitting, Biting, scratching)
กรณี ที่พบบ่อยในวัยทารกที่บดิ ามารดาอารมณ์ไม่มนั่ คงจะมี การตี การหยิก การกัด การเขย่า การ
โยนซึง่ จะส่งผลเสียทังทางด้
้
านอารมณ์และร่างกายทารก
การส่งเสริม: จะไม่ทาในวัยทารก เนื่องจากทารกไม่มีความสามารถในการรับรู้เรื่ องที่ถกู ลงโทษ
6. Can you spoil a child?
วัยทารกทิศทางของพัฒนาการจะเริ่ มจากความเห็นแก่ตวั เอาแต่ใจตนเองการเอาแต่ความต้ องการ
และความรู้สกึ นึกคิดของตนเองเป็ นที่ตงทุ
ั ้ กอย่างไม่สามารถอดทนรอคอยได้ ต้ องได้ รับการตอบสนองความ
ต้ องการของตนเองอย่างฉับพลันทันที การที่พ่อแม่และผู้เลี ้ยงดูวิ่งไปโอ๋หรื อให้ นมทันทีทกุ ครัง้ ที่เด็กร้ องอาจ
เป็ นการฝึ กให้ เด็กเข้ าใจผิด เกิดความคาดหมายว่าความต้ องการของตนเองต้ องได้ รับการตอบสนองทันที
เสมอ ซึง่ หากการเลี ้ยงดูเป็ นการตามใจโดยไร้ ขอบเขต จะทาให้ เด็กเติบโตขึ ้นเป็ นคนเห็นแก่ตวั มีความทุกข์
ง่าย สุขยาก จิตใจอ่อนแอ เปราะบาง
การส่งเสริม : ให้ ผ้ ดู แู ลสนใจเอาใจใส่ทกุ ครัง้ ที่เด็กร้ อง สังเกตหรื อซักถามเพื่อให้ เข้ าใจการแสดงออกนัน้ ฝึ ก
ให้ ทารกรู้ จักรอและมีส่วนร่ วมในเหตุการณ์ เช่น อุ้มเด็กไปหยิบภาชนะด้ วยกัน หรื อให้ ช่วยถื อของตาม
ความสามารถของเด็ก

Infant

พัฒนาการ / อายุ

ด้ านกล้ ามเนือ้
มัดใหญ่

0 – 3 เดือน
รี เฟล๊ กแรกเกิดบอกภาวะความ
สมบูรณ์ของระบบประสาท

ถ้ านอนคว่าจะผงกศีรษะได้ ชวั่ ครู่

3 – 6 เดือน
Grasping reflex หายไป
ถือของในมือได้ ชวั่ ครู่

6 – 9 เดือน
ถือขวดนมได้ ดื่มน ้าจากถ้ วยได้ ไม่สาลัก

ยกศีรษะและอกเหนือพื ้นได้ 90
องศา พลิกคว่า พลิกหงายได้

เดินจูงมือเดียวและเริ่ มเดินเองได้

………………………………………………………………….

เริ่ มนัง่ เองได้ ดีขึ ้น เริ่ มคลาน เกาะยืนได้
……………………………………………………………………

9 – 12 เดือน

……………………………………………………………………………………

 4 เดือน กระสับกระส่าย พัก
ไม่ได้ ควบคุมการเคลื่อนไหวของ
ศีรษะไม่ได้ มีปัญหาการกิน การ

 7 เดือนการนัง่ รูปตัว W

หายใจ อ่อนปวกเปี ยกหรื อเกร็ง

8 เดือน ยังพบ grasping reflex

 9 เดือนพบ Primitive reflex
ระบบประสาทอาจผิดปกติ
10 เดือนนัง่ ไม่ได้
12 เดือนไม่มีปฏิกิริยาปกป้อง
ตัวเอง ระบบประสาทและ
กล้ ามเนื ้อผิดปกติ

Infant

พัฒนา / อายุ

0 – 3 เดือน

3 – 6 เดือน

6 – 9 เดือน

9 – 12 เดือน

ด้ านกล้ ามเนือ้ มัด
ช่วง 1 เดือนแรกเกิด กามือแน่น
เล็กและการปรั บตัว กรอกตาตามแสง มองวัตถุที่อยูใ่ กล้
สนใจใบหน้ ามนุษย์
ครบ 3 เดือน grasping reflex
หายไปดังนันจะถื
้ อของที่ใส่มือได้
ชัว่ ครู่ ชอบเล่นและมองมือตนเอง
และมองตามได้ ตลอด 180 องศา
มองมือตนเอง

จับของแล้ วเปลีย่ นมือได้
นัง่ ได้ เมื่อมีคนช่วยจับ
เริ่ มใช้ ฝ่ามือสองข้ างจับของหรื อ
จับนิ ้วผู้ใหญ่ได้

ชอบใช้ นิ ้วไชสิง่ ของหรื อรูตา่ งๆ ตบ
มือ โบกมือลา ใช้ สองนิ ้วจับสิง่ ของ
ชิ ้นเล็กๆ และปล่อยออกจากมือได้
ชี ้วัตถุที่สนใจในระยะไกลได้

Infant

พัฒนา / อายุ

0 – 3 เดือน

ส่ งเสริมด้ าน
- ชอบจับตาดูของที่เคลื่อนไหว ใช้
กล้ ามเนือ้ มัดเล็กและ ของแขวน ของเล่นที่มีสีฉูดฉาด
การปรั บตัว
และมีเสี ยงไว้ให้ดูในระยะไม่เกิน 8
นิ้ว เช่น โมบาย ปลาตะเพียน เศษ
ผ้าสี ต่างๆ มีกรุ ้งกริ้ งที่ปลาย ไม้
ไผ่ทาสี ผูกเรี ยงใกล้ๆ กัน และมี
เสี ยงเวลาลมพัด
- เล่นกับมือของตัวเอง ขยานิ ้วมือ
เล่น ควรหาของเล่นที่มีสีสดใส
และมีเสียงใส่มือเด็ก เช่น ลูกเขย่า
กลมๆ ข้ างในมีเสียงกรุ้งกริ ง้ เวลาที่
ขยับไปมา เด็กจะชอบมาก

3 – 6 เดือน

6 – 9 เดือน

9 – 12 เดือน

- อยากดู อยากยื่นแขนออกไป
เตะและจับวัตถุตา่ งๆ มากขึ ้น
ควรหาของต่างๆ ให้ เด็กดู และ
จับมากๆ เช่น ตุ๊กตายางเป็ นรูป
ต่างๆ มีผิวหยาบแต่น่มุ นิ่ม ลูก
บอลทาด้ วยผ้ าสาลีหรื อผ้ าลื่นๆ
ถ้ ามีเสียงดังเวลาที่กา บีด เขย่า
เด็กยิ่งชอบ

- รู้สกึ คันเหงือกเมื่อฟั นใกล้ ขึ ้น ควรให้ ชอบหยิบของเล็กๆ
โดยใช้
ยาหรื อพลาสติกสาหรับกัด
นิ ้วหัวแม่มือและนิ ้วชี ้ ชอบเล่นรูและ
ของเล่นควรเป็ นพวก
- ชอบเล่นกับเงาตัวเองในกระจก เล่น ซอกต่างๆ
กล่องหรื อหีบเจาะรูไว้ ข้างบนใหญ่
เกมส์จ๊ะเอ๋
พอที่เด็กจะหยิบของชิ ้นเล็กๆ ใส่ลงไป
- ชอบเล่นลิ ้นชัก เล่นกระดาษและฉีก
- ชอบเล่นดึงเชือกที่ตดิ กับของเล่น
กระดาษ
- ชอบเสียงกระทบกัน ของเล่นควรเป็ น - ชอบเล่นตบแผละ และเลียนแบบ
การกระทาของผูใ้ หญ่ เล่นซนมาก
ของ
- ชอบเล่นน ้าเวลาอาบน ้า ควร
ชอบรื้ อของ
ที่ไม่แตก และทาให้ เกิดเสียงดังได้ เช่น
ให้ ของเล่นที่ลอยน ้าได้ เช่น
ตุ๊กตาทาด้ วยยางหรื อพลาสติก ของเล่นไขลานหมุนได้ เดินได้ มี
ลูกบอลใสๆ มีเสียงอยูข่ ้ างใน เสียง
- ชอบไช้มือปัดวัตถุที่มองเห็น ของ และมีเสียงเวลาน ้ากระเพื่อม
- ชอบโยกตัวเองเป็ นจังหวะเวลาได้ ยิน
เล่นควรเป็ นลูกบอลนิ่มๆ แขวนไว้
- ชอบเล่นจับเตะสิง่ ของต่างๆ ที่ เสียงเพลง ควรเปิ ดเพลงให้ เด็กฟั ง
เหนือเตียงเพื่อให้เด็กปัดไปมา ถ้ามี
อยูใ่ กล้ ตวั ของเล่นควรเป็ นแบบ
- ชอบจับต้องสิ่ งของต่างๆ สนในเรื่ อง
เสี ยงด้วยยิง่ ดี
คานมหาสนุก ซึง่ ไม่แกว่งหรื อ นาหนักรู ปร่ างของเล่นควรเป็ นวัตถุที่
้
โยนตัวหนีเด็กไปอีกทาง เพื่อ ทาเป็ นรู ปร่ างต่างๆ อาจเป็ นกล่อง
ไม่ให้ เด็กหงุดหงิด
กระดาษแข็งสี ต่างๆ บรรจุเมล็ดผลไม้
หรื อก้อนกรวดไว้ขา้ งใน

Infant

พัฒนา / อายุ

0 – 3 เดือน

3 – 6 เดือน

พัฒนาการด้ านภาษา - สื่อสารด้ วยการร้ องไห้ เมื่อ
ต้ องการสิ่งต่างๆ
- มองตามในระยะใกล้ ๆ ยิ ้มหรื อ
ทาเสียงโต้ ตอบเมื่อเวลาพูดด้ วย
- ปลอบโยนได้ ด้วยเสียง
- เริ่ มแยกเสียงที่ตา่ งได้
(awareness, localization,
differentiation)

- หัวเราะเสียงดังเมื่อมีการเล่น
หรื อหยอกล้ อ
- หันหาเสียง
- ทาเสียงโต้ ตอบมากขึ ้น

ส่ งเสริมพัฒนาการ
ด้ านภาษา

- พูดคาสัน้ ซ ้าๆ เน้ นน ้าเสียง
อารมณ์และให้ ทารกมองเห็น
ปาก เช่น ชื่อทารก
- อ่านหนังสือนิทานรูปภาพให้
ฟั ง ชี ้ภาพ
- ของเล่นมีเสียง กรุ๋งกริ๋ ง

- เปิ ดเพลงเบาๆ กล่อมนอนช่วย
การเรี ยนรู้เสียง (ไม่ใช่ TV)
- ร้ องเพลงให้ ฟัง
- พูดคุยด้ วยน ้าเสียงต่าสูง

…………………………………………………….…………

 4 เดือน ไม่สนใจหันหาเสียง
6 เดือน ไม่หวั เราะหรื อส่งเสียง

6 – 9 เดือน

9 – 12 เดือน

- หันหาเมื่อเรี ยกชื่อ
- เริ่ มสนุกกับส่งเสียงอ้ อแอ้ พัฒนาการ
ที่ไม่เป็ นคา เลียนเสียงพูดและเริ่ มพูด
ได้ เป็ นคาๆ ซึง่ สัมพันธ์กบั ที่ฟันทารกจะ
เริ่ มขึ ้น
- สนใจฟั งเมื่อมีคนพูดด้ วยและโต้ ตอบ

- ไม่ทาเสียงหลากหลาย แต่
เปลี่ยนเป็ นพูดคาสันเช่
้ น “แม่” “หม่า”
พูดได้ 2 พยางค์ที่มีความหมายเช่น
ม่าม๊ า เป็ นต้ น
- แสดงท่าทางปฏิเสธ เช่น ส่ายหน้ า
- เข้ าใจคาสัง่ ง่ายๆ เช่น ดื่มนม ไม่ทา

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………

 8 –9 เดือน
ไม่สง่ เสียงใดๆ หรื อแสดง ท่าทางใดๆ
เพื่อเรี ยกร้ องความสนใจ

 9 –10 เดือน ไม่แสดงอารมณ์
10 เดือน ไม่ตอบสนองเมื่อเรี ยกชื่อ
12 เดือน ไม่แสดงท่าทาง ไม่สื่อสาร
ความต้ องการ

- พูดคุยด้ วยคาสันๆ
้ เข้ าใจง่ายและรอ
จังหวะให้ ทารกโต้ ตอบ พยายามถาม
คาถามที่ต้องตอบมากกว่า ใช่ / ไม่ใช่
- ชี ้และบอกชื่อวัยวะต่างๆ
- อ่านหนังสือนิทานรูปภาพให้ ฟังทุกวัน
ด้ วยน ้าเสียงสีหน้ าท่าทาง และวางไว้
ให้ เปิ ดอ่านเองได้ สะดวก

- ฟั งเพลง ร้ องเพลงและเคลื่อนไหว
ร่างกาย
- ถามว่าอยากอ่านหนังสือเรื่ องไหน
ให้ ทารกช่วยเปิ ด อ่านหรื อทาเสียง

Infant

พัฒนา / อายุ

0 – 3 เดือน

3 – 6 เดือน

6 – 9 เดือน

9 – 12 เดือน

พัฒนาการด้ าน
สังคมและการ
ช่ วยเหลือตนเอง

- จ้ องหน้ าเมื่อพูดด้ วย
- เริ่ มรู้จกั การรอคอยเมื่อรับรู้วา่
จะได้ กิน เช่น นิ่งรอเมื่อมารดา
เช็ดหัวนม

- ถือขวดนมเอง ดื่มน ้าจากถ้ วยได้ ไม่
สาลัก ชอบใช้ มือจับกินอาหาร
- กลัวคนแปลกหน้ า (a separate
person, recognize feeling)
- ชอบให้ อ้ มุ ยืนแล้ วจะกระโดดด้ วยความ
สนุกสนาน
- ชอบเลียนแบบพฤติกรรม เสียงและ
ท่าทาง

- ถูกขัดใจจะแสดงท่าทางปฏิเสธ
- ดึงของไว้ กบั ตัวเมื่อต้ องการ
- สนุกสนานเมื่อถูกหยอกล้ อ มีการ
พัฒนาการด้ านอารมณ์
- สามารถช่วยยกเท้ าออกเมื่อถอด
รองเท้ าหรื อถอดกางเกง
- ไม่สามารถแยกสิ่งที่ควรทา/ไม่ควรทา
(อาจเกิดอันตรายได้ )

ส่ งเสริม
พัฒนาการ
ด้ านสังคมและ
การช่ วยเหลือ
ตนเอง

- ตอบสนองความต้ องการ
พื ้นฐานเมื่อทารก
- อุ้ม กอดและสัมผัสที่น่มุ นวล

- จาหน้ าและคุ้นเคยผู้ดแู ล
- เริ่ มร้ องไห้ ตอ่ สิง่ ที่ไม่พงึ พอใจ
เคลื่อนไหวแขน แตะขาเมื่อมีการเล่น
หยอกล้ อหรื อพอใจ
- เริ่ มเล่นเป็ น ชอบเล่นน ้า ขยา
กระดาษและยิ ้มกับเงาตนเองใน
กระจก สนใจสิง่ รอบตัวมากขึ ้น ชอบ
ให้ มีคนอยูด่ ้ วย
- รับรู้ความลึก ระยะห่าง มือและตา
ประสานกันได้ ดี
- อุ้ม กอดและสัมผัสที่น่มุ นวล
- จ้ องมอง สบตาเวลาพูด
- เล่นหรื อทากิจกรรมที่ทารกชอบ
- เล่นจ๊ ะเอ๋ อุ้มพาเดินเที่ยวบริ เวณ
บ้ าน

- สนุกเมื่อขว้ างของและมีคนเก็บให้
(object permanence)
- ส่งเสริ มการสารวจแต่ระวังอุบตั เิ หตุ ชอบเล่นซ่อนหา (ซ่อนของ), เป่ าพุง
- ทาให้ ดแู ละเปิ ดโอกาสให้ ลองทาบ้ าง
(cause-and-effect play) เพื่อส่งเสริ ม
self-confidence

- บอก แสดงออกว่าเข้ าใจที่ทารกมีร้ ูสกึ
นันๆ
้ และช่วยเหลือ
- เล่นปรบมือ โบกมือบ๊ ายบาย
- ส่งเสริ ม self-confidence ด้ วยการทา
กิจกรรมซ ้า
- พูดด้ วยน ้าเสียงหนักแน่น “ไม่” แล้ ว
อธิบายและเบี่ยงเบนความสนใจ

Infant

Infant

