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 รูไหมคะ คุณแมก็กระตุนพัฒนาการของลูกตั้งแต
เขายังอยูในครรภไดนะ

1  กระตุนการทํางานของระบบประสาท 
  การไดยิน เริ่มไดเมืsออายุ 18 สัปดาห

2  กระตุนการทํางานของระบบประสาทการรับความรูสึก  
  เริ่มไดตั้งแต 20 สัปดาห

3  กระตุนการทํางานของระบบประสาทการเคลืsอนไหว 
  เริ่มไดตั้งแต 20 สัปดาห

4  กระตุนการทํางานของระบบประสาทการมองเห็นของลูก 
  ใหมีประสิทธิภาพ เริ่มไดตั้งแต 27 สัปดาห
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รูไไไไไไไไไไไไหมคะ คุณแมก็็็็็็กระตุนพััััััฒนาการของลูกตัััััั ้งแต
เขายังอยูใใในนนนนนนคคคคคคครรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรภภภภภภภภภภภภภภภภไไไไไไไไไไไไไไไไไดดดดดดดดดดดดดนนนนนนนนนนนะะะะ



1  พูดคุยทักทายกับลูก เลานิทาน รองเพลงกลอม ทําไดทั้ง 
  คุณพอคุณแมเลย

2  เปดเพลงบรรเลงเพราะ ๆ  หรือเพลงเขาจังหวะ

3  ลูบหนาทองบอย ๆ  พรอมพูดคุยกับลูก

4  สัมผัสน้ําอุนน้ําเย็น เริ่มตั้งแต 24 สัปดาห เอาน้ําใสขวด  
  อุณหภูมิหอง มาวางทาบบนหนาทอง แลวคอย ๆ  เพิ่มความเย็น 
  ไปเรืsอย ๆ  เพืsอฝกใหลูกปรับอุณหภูมิ

5  นั่งเกาอี้โยกหนาหลัง เบา ๆ  ชวยพัฒนาระบบประสาทการทรงตัว

6  เลนสองไฟฉาย ลูกจะเห็นแสงที่สองผานผนังหนาทองแม 

Tips

ทําตอนที่คุณแมรูสึกผอนคลาย สบาย บรรยากาศสงบนะจะ

31

  ไปเรืsอย ๆ เพืsอฝกใหลูกปรับอุณหภูมิ

55555555    นั่งเเเเกาอออออออออี้โโโโโโยยยยยยกกกกกกหหหหหหนนนนนนาาาาาาหหหหหหหหหหหหลลลลลลลัง เบา ๆ  ชววววยพพพพพพพพพพัฒฒฒฒฒฒนนนนนนาาาาาารรรรรระะะะะะบบบบบบบบบบบบบบบบบบปปปปปปปปปประสาาาาาาาาาาททททททกกกกกกาาาาาาารรรรรรรรรรรรททททททททททรรรรรรรรรรรรรรงงงงงงงงงงตััััััััวววววววววววว

66     เเเเเเเเเเเเเเเลนนนนสอออองไไไฟฟฟฉาย ลููููููููกจะเห็็็นแสงงงงที่สสสองผานผนังหหหหนาาทองแม 



1  ระวังการกินยาหรือทายา ควรปรึกษาแพทยเพราะอาจสงผลตอลูก 
  ยาบางชนิด แทรกผานรก ไปถึงตัวลูกในทองได อาจสงผลใหเกิด 
  การเจริญเติบโตที่ผิดปกติ และอาจสงผลเสียกับเจาตัวนอย 

2  ระมัดระวังการใชสารเคมีตาง ๆ  เชน ยาทาเล็บ น้ํายาทําสีผม น้ํายา 
  ดัดตาง ๆ  ควรหลีกเลี่ยงไปกอนคะ

3  หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ หรือการเขาใกลควันบุหรี่

4  ระวังการกระแทกหนัก ๆ  การลืsนลม ควรใสรองเทาที่ไมสูงจนเกินไป  
  ใสใหพอดีเทา เพืsอปองกันการสะดุดหกลม

5  หามยกของหนัก การยกของหนัก ๆ  สงผลตอการบีบเกร็งตัวของมดลูก

6   หามเขยงหรือปนปาย ควรทิ้งน้ําหนักลงบนสนเทา ควรเดินยืนในทาที ่
  เหมาะสม
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11111 ระวววววววััััััััััััังงงงงงงงงงงงงกกกกาาาาาาาาาารกินนนนยาาาาาาาาหหหหหหหรรรรรรืืออออออททททททาาาาาายยยยยยาาาาาา ควรปรึกษาาาาแพพพพพพพพพพททททททยยยยยยเเเเเเพพพพพพรรรรรราาาาาาะะะะะะอออออออออออออาจจจจสงงงงงงงงผผผผผผผลลลลลลตตตตตตตออออออออออออลลลลลลลลลลลลลูกกกกกกกกกกก
  ยยยยยยยยยยยาาาาาาาาาาาาบบบบบบบบบบบบาาางชชชชชชชชชชชชชชนนนนนิดดด แททททททททรรรกกกผผผาาานนนนนนนรรรรรรรรรรก ไไไไไไไไไไปปปถถถึงงงตตตตตตตตััััััวววลลลลููููกในนนนนนนนทททออองงงไไไดดด อาจสงผผลใหเกิด
  การรเจจจจจจจจจรรรรรรรรรรรรริญญญญญญญญเตตตติิิิบโตทีีี ่่่ผิิิดปกติิิ และอาจสงงงงผลเสีีียกััับเจาตตตตตัวนนนนอย 

2 ระมัััััััััดดดดดดรรรรรรรรรรรรระะะะะะะะะะะะะววววววววววววัััััััังงงงงงงงงงงงงงงกกกกกกกาาาาาาาาาาาารรรรรรรรรรรรรรใใใใใใใใใใชชชชชชชชชชชสสสสสสสสสสสสสสสาาาาาาาาาาาาาาาารรรรรรรรรรรรรรเเเเเเเเคคคคคคมมมมมมมมมีีีีีีีีีีตตตตตตตตตตตตตตาาาาาาาาาาาาาาาางงงงงงงงงงง ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เเเเเเเเเเเเเเเชชชชชชชชชชชชชชชชชนนนนนนนนนนนนนน    ยยยยยยยยยยยยยยยยาาาาาาาาาาาาาาาทททททททททททททาาาาาาาาาาเเเเเเเลลลลลลลลลลลลลลลล็็็็็็บบบบบบบบบบบบบบบบ   นนนนน้้้้้้้ ํํําาาาาาาาาาาาายยยยยยยยยยยยยยาาาาาาาาาาาาาททททททททททททททําาาาาาาาาาสสสสสสสสสสสสสสสสสีีีีีีีีีผผผผผผผผผผผผผมมมมมมมมมมม น้ํายา
  ดัดตาง ๆ ควรหลีกเลี่ยงไปกอนคะ



7  ไมควรเครืsองดืsมที่มีคาเฟอีน เชน ชา กาแฟ  
  โกโก ช็อกโกแลต เครืsองดืsมชูกําลัง รวมถึง 
  น้ําอัดลมทุกชนิด 

8  หลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ําตาลและไขมันสูง  
  ทําใหเสี่ยงเกิดโรคเบาหวานขณะตั้งครรภได

9  หลีกเลี่ยงเครืsองดืsมแอลกอฮอลทุกชนิด  
  มีผลตอการเจริญเติบโตของลูก

10 หลีกเลี่ยงอาหารสุก ๆ  ดิบ ๆ  ของหมักดอง ผงชูรส 

11 ระวังการนอน ควรจัดทานอนใหเหมาะสม คุณแมที่ทองใหญ ควรนอน 
  ตะแคงขาง ชวยใหคุณแมนอนหลับสบาย ไมรูสึกจุกแน�น หายใจได 
  สะดวกขึ้น ควรยกขาสูงกวาปกติเพืsอใหเลือดที่ตกคางที่เทาไหลเวียน 
  กลับสูหัวใจได

12 อยาปลอยใหตัวเองเครียด เครียดแลวสงผลถึงลูกได

13 หามนอนดึก ควรพักผอนใหมาก นอนงีบระหวางวันเพืsอชดเชย 
  เวลานอนที่สูญเสียไป ชวงที่รางกายคุณแมไดพักผอน จะสงเลือด 
  ไปยังลูกไดมาก 

14 เมืs ออายุครรภมาก ไมควรยืนนาน ๆ เสี่ ยงอาการขาบวม 
  และปวดขาไดงาย หมั่นเดินและปรับเปลี่ยนอิริยาบถบอย ๆ   
  ลุกขึ้นบริหารใหเลือดไหลเวียนไดดีขึ้น
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10 หลีกเลี่ยงอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ ของหมักดอง ผงชูรส 

1111111111111 ระะะะะะะวววววววววววังกาาาาาารนนนนนนนนนออออออนนนนนน คคคคคคววววววรรรรรรจจจจจจัดดดดดดดดดดททททททททททานอนใหเหหหหมาาาาาาะะะะะะสสสสสสมมมมมม คคคคคคุณณณณณณแแแแแแมมมมมมมมมมมมมมที่ททททองงงงงงงงงงใใใใใใหหหหหหญญญญญญญญญ คคคคคคคคคควววววววววววรนนนนออออออออออออออน
     ตตตตตตตะะะะะะะะะะะะะแแแแแแแแคงงงงขาง ชวยใใใใใหหหหหหหหหหคุณณณณณณณณณแมนอนนนนนนนนนนหหลับสบาย ไไไไไมมมมมมมมมมรูสึกจจจจุกแแน�น หายใใใใใใใใใใใใจจจจจจจไดดดดดด
  สะะะะะะะะะะะะะะดดดดดดดดดดดดวกกกกขึ้นนนนน คคควววรรรยยยกกกขขขาาาสสสสสสสูููููููงกวาปกติเเเเพืsออออใใใใใใหหหเเเลลลืืือออดดดทททีีี ่ตตตตตตตตตตตตกคคคคางททททีีี ่เเเทททาาาาาไไไไไไไไไไไไไไหลเววววววววววววียยยยยยยยยยยนาาา
  กลับสูหัวใจได

12 อยาปลอยใหตัวเองเครียด เครียดแลวสงผลถึงลูกได



15 ขณะทองหามขาดแคลเชียม เพราะลูกจะดึงแคลเซียมจาก 
  กระดูกของแม ทําใหคุณแมเสี่ยงเปนกระดูกพรุน กระดูกหักงาย  
  (ปจจุบันนี้คุณหมอที่ฝากครรภมักสั่งแคลเซียมเปนเม็ด กินเสริม 
  ใหเพียงพอในแตละวันอยูแลวคะ) 

16 ไมอยูในสภาวะแวดลอมที่รอนมากเกินไป  
  ยิ่งทําใหแมเครียด อึดอัด เสี่ยงเปนลม 
  ไดงาย

17 ระมัดระวังการกิน หลีกเลี่ยงอาหารที่เสี่ยงตออาหารเปนพิษ

18 อยาหักโหมงานหนักจนเกินไป หลีกเลี่ยงงานที่ตองใชแรงมาก ๆ   
  อาจเสี่ยงตอการแทงหรือเสี่ยงตอการคลอดกอนกําหนด 

19 หามอดอาหาร ควรกินอาหารใหเพียงพอ และสารอาหารครบถวน  
  แนะนํากินใหถี่ แตปริมาณครั้งละไมมาก เพืsอปองกันการจุกแน�น  
  หรืออาหารไมยอย 

20 หมั่นออกกําลังกายที่ไมหักโหม ออกแตพอดี  
  เดินในสวนหรือทํางานบานเบา ๆ  

21 หามขาดนัดหมอ เพืsอเช็กสุขภาพทั้งคุณแม 
  และลูก หากเกิดความผิดปกติจะไดรีบแกไข

22 ระหวางตั้งครรภ คุณแมที่เลี้ยงแมว หามสัมผัสอึแมวเด็ดขาด เพราะ 
  ในลําไสแมวจะมีปรสิตชนิดหนึ่งที่เติบโตไดดี และออกมากับอุจจาระ 
  ของแมว ปรสิตตัวนี้ผานรกไปยังลูกในครรภ สงผลตอสมอง 
  และอวัยวะอืsน ๆ  ได 
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18 อยาหกโหมงานหนกจนเกนไป หลกเลยงงานทตองใชแรงมาก ๆ 
  อออออาาาาาาาจจจเสี่ยงตอการแทงหรือเสี่ยงตอการคลอดกอนกําหนด 

1111199 หหหหหหหหหาาาาาาาาาาาามมมมมมมมมมมมมอออออออออดอาหหหหาร คคคคคคววววววรรรรรรกกกกกกินนนนนนออออออออออออาหหหหหหหหหหหหาาาาาาาาารรรรรรใใใใใใหหหหหหเเเเเเพพพพพพพพพพพียงงงงพอออออออออออ แแแแแแลลลลลละะะะะะสสสสสสาาาาาาาาาาาาารอาหหหหารรรครบถวนนนนนนน 
    แนะะะะนนนนนนนนนนนํากกกกกกกกกกกิิิิิิิิิิินใใใใหถถถถีีีีีีีีีี ่ แตปริิิมาณครััั ้้งละไมมมากก เพืืื sอปองกันนนนกาาารจุุุกแนนนนนนนนนน�นนนนนนนนนนนน 
  หหหหหหรรรรรรรรรรรรือออออออออออออออาหารไไไไไไไไไไไมมมมมมมมมยยยยยยออออออยยยยยย 

20 หมั่นนนนนนนอออออออออกกกกกกกกกกกกกกกกกกํํํํํํํํํํําาาาาาาาาาาลลลลลลลลลัััััััััััังงงงกกกกกกาาาาาายยยยยยยยยยททททททีีีีีีีีีีี ่่่ไไไไไไไไไไไมมมมมมมมมมหหหหหหัััััััััััักกกกกกกกกกกโโโโโโโโโโโโหหหหหหมมมมมมมม ออออออออออออออออออกกกกกกกกกกแแแแแแแแแแแตตตตตตตตตตตพพพพพพอออดดดดดดดดดดีีีีีีีีีีีี 
เดินในสวนหรือทํางานบานเบา ๆ



ระหวางตั้งครรภ คุณแมตองหมั่นสังเกตตัวเองวามีอาการเหลานี้ไหม

1  มีเลือดออก โดยเฉพาะเลือดสีแดงสดหรือสีสม 

2  ทองนอยตึงตัวตอเนืsองผิดปกติ มดลูกอาจบีบตัว กระเพาะปสสาวะ 

  ติดเชื้อหรือลูกอาจกําลังมีปญหา

3  ลูกดิ้นนอยลงหรือไมดิ้น การดิ้นของลูกเปนสิ่งเดียวที่คุณแมจะสังเกต 
  ไดวาลูกเเข็งแรงหรือไม
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ระหวระ างตั้งครรภ คณแมตองหมั่นสังเกตตัวเองวแ กหรร งตตั้ง ตัวสัค ามีอมี ากการเหลเห าานี้ไหมห



สาเหตุลูกดิ้นนอยกวาเกณฑ

1  ภาวะพรองออกซิเจนของลูกในครรภ

2  ภาวะคลอดกอนกําหนด มดลูกบีบตัวนาน แรง และถี่

3  ติดเชื้อที่ระบบทางเดินปสสาวะ กระตุนมดลูกใหอักเสบ ทําใหมดลูก 
  ตึงตัว

 เมืsอไรที่ลูกเริ่มดิ้นแลว ลูกจะดิ้นตอเนืsองไปทุกวัน แตไมจําเปนตอง
ดิ้นเทากันทุก ๆ  วัน

 ปกติจะเริ่มนับลูกดิ้นเปนจํานวนครั้ง หลังจาก 28 สัปดาหเปนตน
ไป เพราะเปนชวงที่ลูกจะดิ้นนอยลงตามธรรมชาติ จากการที่ลูกตัวใหญ
ขึ้น หรือมีพื้นที่ดิ้นนอยลง และน้ําคร่ําเริ่มลดลง ถาลูกดิ้นนอยจนผิด
สังเกต ใหรีบพบแพทย

เกณฑที่ใชนับ 

ใชตั้งแต 28 สัปดาหจนใกลคลอด

 นับแบบคราว ๆ  ตั้งแตตืsนนอนจนหลับ นับแลวได 10 ครั้งขึ้นไป

 วัดเปนชวง เชา กลางวัน เย็น นับ 1 ชม. หลังอาหาร 3 มื้อ 

 นับเปนชวงเวลา ชวงเชา ชวงบาย ชวงเย็น ถาลูกดิ้นตอเนืsองใหนับเปน  
 1 ครั้ง แตละชวงไมนอยกวา 4 ครั้ง

NOTE
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ดินเทากันทุก ๆ วัน

ปปปกกกกกกกตตตตตตตตตตติจะเรรรริิิิ ่่่่มนับลูููููกดิ้้้้นเปนนนนนจํานวนครั้ง หลังจาก 28 สสสััััััััปปปปปดดดาหเปนตน
ไไไไไไไไไไปปปปปปปปป เเเเเเเเเพพพพพพพพพพรรรรรรรราาาะเปนนนนชววววววววงงงงงงงททททที่ลลลลลูกกกกกจจจจจะะะะะดดดดดดดดดดิ้นนนนนนนนนอออออออออยยยยยลลลลลงงงงงตตตตตาาาาาาาาาามธธธธรรมมมมมมมมมชชชชชาาาาาตตตตติ จจจจจาาาาากกกกกกกกกกกกกกกกการที่ลูกตตตัวใหญ
ขึ้้้้้้้้้น หหหหหหหหหรือมมมมมมมมมมีีีีีีีีีีีพื้นนนนที่ดดดดิิิิิิ ้้นนอยลง และน้้ํํําคร่่่่่ ํํํํํํํําเรรรริิิิ ่่่มลลลดลง ถาลูููกดิ้นนนนนอยยยจนผิด
สสสสังงงงงงงงงเเเเเเเเเเกกกกกกกกกตตตตตตตตต ใใใใใใใหรีบบบบบบบบพพพพพพบบบบบบแแแแแแพพพพพพททททททยยยยยย



4  อาการบวมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเกินไป เชน อยูดี ๆ  ขาบวม 
  ใสรองเทาไมได อาจมีภาวะของครรภเปนพิษได

5  เจ็บทายทอย ปวดหัว ตาพรามัว เห็นแสงวูบวาบ อาจเปนอาการ 
  แสดงของความดันโลหิตสูงระหวางการตั้งครรภ หรือโรคครรภ 
  เปนพิษ

6  ทองแข็งตอเนืsอง ทองแข็งนานเกิน 6 ชม. เสี่ยงปากมดลูกเปด  
  ตองรีบไปพบแพทย เพราะอาจตองคลอดกอนกําหนด

7  มีน้ําเดินกอนเวลา คือมีน้ําใส ๆ  คลายปสสาวะ ไหลออกมาจาก 
  ชองคลอดจํานวนมาก ตองรีบไปพบแพทยในทันที โดยคุณแม 
  ควรนอนราบ เพืsอปองกันไมใหน้ําคร่ําไหลออกมากเกินไป ระหวาง 
  เดินทางไปพบแพทย
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ก ตองรบไปพบแพทยในทนท โดยคุณแมใ ณก บ ทนป มอ ย ุท
  ควรนอนรควรนอนรอว าาาบ เพืsอปองกันไมใหน้ําคร่ําไหลออกมเบ เพอปองกนไมใหนาคราไหลออกมกหง ไอป คไ อ าากเกินไป ระหวกเกนไป ระหวหนก าางงง
  เดดดดดดดดิิิิิิิิิิิิินนนนนนนนนนนนทเดนนนนนทดดดดดิิิินนนนนนนนน าาาาางไปปปปปปปปปปพพพพพพบบบบบบแแแแแแพพพพพพททททททยยยยยยแแแแแแ ททททททงไปปปปพพบบแแพพททยยปปปปปป



 เมืsอ 3 เดือน ไมสบตา ไมยิ้มตอบ ไมชูคอในทานอนคว่ํา

 6 เดือนไมมองตาม ไมหันตามเสียง ไมพลิกคว่ํา พลิกหงาย

 1 ป ยังไมเกาะเดิน ใชนิ้วมือหยิบของไมได

 12-18 เดือน แลวยังทําตามคําสั่งงาย ๆ  ไมได เชน นั่งลง  
 สวัสดี เดินมาหาแมมามะ ยังไมพูดคําเดี่ยว ๆ  ที่มีความหมาย

 2 ขวบ ไมพูดคํา 2 พยางคตอกัน เชน กินขาว ไปเที่ยว

 3 ขวบ ไมพูดเปนประโยค มีพฤติกรรมแปลก ๆ  เชน เดินเขยง  
 หมุนตัว เลนคนเดียว ไมสนใจใคร พูดไมสบตา 

 น้ําหนักนอยกวาเกณฑ

 เจ็บปวยบอย ๆ  เปนนานไมหาย ควรรีบปรึกษาคุณหมอ
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เเเเเเเเเเเเมมมมมมมมมืsssssssssอ 3333333333333 เดืออออน ไไไมสบตา  ไไไมยยยยยยยยยยิิิิิิิ ้้้้้้้้้้้้้มตอบบบ    ไมมมมชูคอใในทานนนนอออออออออออนควววว่ํา

6666 เเเเดดดดดดดดดดดดดดดดือออออออออออออนนนไมมมมมมองตาม ไไไมหันนนนนนนนตามเสียง ไไไไไไมพลิกคว่่่ ํา พลลลลลลลลลิิิิิิิิิกหหหหหหงาย

1 ปปปปปปปปปปปปปป ยยยยยยยยยยยยยยังงงงงงงงงงงงไไไไไไไไไไไไมมมมมมมมมมมมมมมมเเเเเเเเเเเเเเกกกกกกกกกกกกาาาาาาาาาะะะะะะะะะะะเเเเเเเเเเเเดดดดดดดดดดดดดินนนนนนนนนนนนน      ใใใใใใใใใใใใชชชชชชชชชชนนนนนนนนนนนนนิ้ววววววววววววววมมมมมมมมมมมือออออออออออออหหหหหหหหหหหหยิบบบบบบบบบบบบบบบขขขขขขขขขขขขขออออออออออองงงงงงงงงงงงงงงไไไไไไไไไไไไไไมมมมมมมมมมมมมไไไไไไไไไไไไไไดดดดดดดดดดดดด

12-18 เดือน แลวยังทําตามคําสั่งงาย ๆ ไมได เชน นั่งลง 
ั ี ิ ั ไ  ํ ี ่ ี ่ ี





 คือการเลี้ยงดูดวยความรัก ความเขาใจ 
ใหเวลาที่มีคุณภาพ ใหความเคารพซึ่งกัน
และกัน ระหวางเด็กกับผูใหญ เขาใจใน 
มุมมองของลูก และลูกก็มีสิทธิ์ที่จะเติบโต
ตามธรรมชาติของเขาในทางที่เขาเลือก 
ผานการกําหนดขอบเขตที่เหมาะสมดวย
การฝกวินัย ผานวิธีการที่ดี ๆ  ปราศจาก
ความรุนแรง เด็กที่มีความสุข มักจะเรียน
รูไดดี

 ใหความรักผานเวลาคุณภาพ ใหลูกรูสึกวาตัวเองมีความหมาย

 ฝกใหลูกไดคิดวิเคราะห จากการลงมือทํา ฝกการแกปญหา การวางแผน  
 รูจักความรับผิดชอบ

 มีวินัย กําหนดขอบเขต โดยใชวิธีดี ๆ  ในการฝกฝน

 ลูกมีสิทธิ์ที่จะเติบโตตามธรรมชาติของเขา ทุกคนมีทางของตัวเอง 

 ใหลูกเรียนรูที่จะสุขดวยตัวเองใหเปน สุขจากความสงบในจิตใจ

 พอแมก็เรียนรูที่จะปลอยวาง เมืsอเราทําดีที่สุดแลว ก็ควรยอมรับ
 และปลอยวาง

 ชมลูกใหเปน แสดงความเขาใจ ชืsนชมพรอมบอกเหตุผลวาทําไมเราถึง 
 ชืsนชม ไมไดชมพร่ําเพรืsอ
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รุ แร เ ว สุ เร
รูไดดี

ใใใใหความรักผานเวลาคุณภาพ ใใใใหลูกรูสึกวาตัวเองมีความหมาย

ฝกใหลูกไไไไไไดคิิิิดววววววววววววิิิิิิเคราะห จากการลงมืืืืือทํํํํํํํํํํํํํา ฝฝฝฝฝฝฝฝฝกการแกปปปปปปญหา การวางแผน 
รจักความรับผิดชอบ



 ลูกไดเจอผลลัพธที่จะเกิด (ถาไมอันตราย) เพืsอใหเขาเขาใจและเรียนรู 
 ผลของการกระทําของตัวเอง

 ใหทางเลือกกับลูกมากกวาการบังคับใหลูกทํา และเคารพในการเลือก 
 ของลูก

 หมั่นถามตัวเองบอย ๆ  วาเราเองรึเปลาที่เอาแตใจตัวเอง

 วิธีที่ไมรุนแรงก็ทําใหลูกเรียนรู และมีวินัยได 

 ใหลูกไดคิดวิเคราะหดวยเหตุผลจากภายในวาสิ่งนี้ควรทําหรือไมควรทํา 
 เพราะอะไร 

 เมืsอมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ไวใจกัน เชืsอใจกัน เคารพกัน ลูกจะเลือกทาง 
 ที่เหมาะสมเมืsอเราไมอยูได และพรอมที่จะออกไปอยูในสังคมภายนอก

 ใหความใสใจกับสิ่งที่ลูกตองการบอกเรา มีอารมณรวมไปกับลูกเวลาที ่
 สืsอสารกัน

 ชืsนชม ภูมิใจ เขาใจ 

 หากเลี้ยงลูกดวยการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหวินัยเชิงบวกอยางเหมาะสม  
ตั้งแตแรก ๆ  โอกาสที่ลูกจะเติบโตมาเปนเด็กกาวราว เอาแตใจจะคอนขางนอย
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เมืsอมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ไวใจกัน เชืsอใจกัน เคารพกัน ลูกจะเลือกทาง
ททททททททททีีีีี ่เเเเเเเเเเเเหหหหหหมมมมมาาาาาาาาาาาาาะสมมมมเมมมมมมมืsออออออเเเเเเรรรรรราาาาาาไไไไไไมมมมมมออออออยยยยยยูไไไไไไไไไไไได และพรออออมททททททที่จจจจจจะะะะะะออออออออออออกกกกกกไไไไไไปปปปปปอออออออออออออยูใใใในสสสสสสังงงงงงงงคคคคคคมมมมมมภภภภภภภภภภาาาาาา าาาาาาาาายยยยยยยยนออออออออกกกกกกกกกกกกก

ใใใใใใใใใใใหหหหหหหหหหหหหคคคคคคคคคคความมมมมมมมมมมมใสสสสใจกกกกกกกับบบสสสิ่งงงททที่ลลลลลลลลูกตอออออออองงงกกกาาารรรบบบบบบบบบอกกกเรรรรรรราาาา มมมีอออาาารรรมมมมมมมมณรววววมไไไปกับลูกเววววววววววววลลลาทททททททททีีีีีีี ่
สสสสสสสสสสสสืsssออออออออออออสสสสสสสสสสสาาาาารกันนนนนน

ชืsนนนนนนนนนชชชชชชชชชชชมมมมมมม    ภภภภภภภภภภภภูมมมมมมมมมมมมมิิิิิิิิิิิิใใใใใใใใใใใใใจจจจจจจจจจจจ เเเเเเเเเเเเขขขขขขขขขขขขาาาาาาาาาใใใใใใใใใใใใใจจจจจจจจจจจจ    

หากเลี้ยงลกดวยการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหวินัยเชิงบวกอยางเหมาะสม


