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หัวขอที่จะพูด

● เริ่มใหลูกใชอุปกรณไอทีเมื่อไหรและนานเทาไหร 
● การลดโอกาสเสี่ยงของลูกในการติดเกมหรือแอป
● แอปที่นาใชเพื่อชวยเลี้ยงลูก 
● เฟซบุกเพจที่นาติดตามสําหรับคนที่เปนพอแม
● การติดตามและเฝาระวังลูกดูเว็บไซตที่ไมเหมาะสม
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ขอแนะนําจาก the American Academy of Pediatrics

- จํากัดเวลาการเขาถึงหนาจออุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆเพื่อความบันเทิงใหนอยกวา 2 
ชั่วโมงตอวัน

- ไมใหเด็กอายุนอยกวา 2 ขวบเขาถึงสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ
- ไมควรจะมีทีวีหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่เชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตในหองนอนของลูก
- เฝาระวังสื่อตางๆ ที่ลูกใชและเขาถึงรวมทั้งเว็บไซตและสื่อโซเชียลมีเดียตางๆ
- ดูทีวี ภาพยนตร และวิดีโอรวมกับลูกเพื่อเปนโอกาสในการพูดคุยและสอนเรื่องตางๆ
- มีการวางแผนการใชเวลาอยางเหมาะสมในการเขาถึงสื่อตางๆ 

ผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
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การลดความเสี่ยงของลูกในการติดเกมหรือแอป

● อานหนังสือกับลูกตั้งแตลูกยังเล็กๆ  เพื่อใหลูกชอบอานหนังสือ
● ไมเลนเกมหรือแอปนานๆ  

หรือเปนตัวอยางของคนที่ติดเกมหรือแอปใหลูกเห็น
● ทํากิจกรรมอยางอื่นที่สรางสรรคหรือเสริมสุขภาพรวมกับลูก
● จํากัดเวลาของลูกในการใชแอปหรือเลนเกมตางๆ  
● พาลูกเขารวมกิจกรรมที่สนุกอยางอื่นรวมกับเพื่อนๆ 

หรือเด็กในวัยใกลเคียงกัน
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แอปที่นาใชเพื่อชวยในการเลี้ยงลูก 

- My Baby Today (ใหดาวนโหลดฟรีที่ Apple App Store (Rating 4.5) และ Google Play Store (Rating 4.5))
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แอปที่นาใชเพื่อชวยในการเลี้ยงลูก

- The Bump Week-by-Week Pregnancy and Newborn Tracker (ใหดาวนโหลดฟรีที่ Apple App Store 
(Rating 4.5) และ Google Play Store (Rating 4))
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แอปที่นาใชเพื่อชวยในการเลี้ยงลูก

- Baby Daybook (Rating 4.6 ฟรีบน Google App Store แตมีโฆษณา)
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แอปที่นาใชเพื่อชวยในการเลี้ยงลูกและใหนมแม

- Baby Feed Timer - Breastfeeding, Nursing, Bottle Feeding & Baby development 
log (ราคา $4.99 บน Apple App Store (Rating 5), in-app purchases บน Google Play 
Store (Rating 4.5))
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แอปที่นาใชเพื่อชวยในการเลี้ยงลูกและใหนมแม

● Baby Nursing / Breastfeeding (Baby Diary, Timer & Activities log)                      
(ดาวนโหลดไดฟรีบน Apple App Store (Rating 4.5))

9



แอป “เลี้ยงลูกดวยนมแม” (ภาษาไทย)

● แอปเลี้ยงลูกดวยนมแม *ติด Top 3 Free Apps หมวด Health & Fitness App Store Thailand**  และ **ติด Top 150 Free 
Apps App Store Thailand**  สนับสนุนโดยมูลนิธิศูนยนมแมแหงประเทศไทย (สามารถดาวนโหลดฟรีไดจาก Apple App 
Store)
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แอป “นมแม” (ภาษาไทย)

● แอปพลิเคชันการเลี้ยงลูกดวยนมแมและการดูแลลูกอยางถูกวิธี  (ราคา $0.99 ที่ Apple App Store)
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แอปคุณลูก (ภาษาไทย)

- แอปคุณลูก  ดูแล ประเมิน และติดตาม การเจริญเติบโต พัฒนาการและสุขภาพของเด็กปฐมวัย 
(สามารถดาวนโหลดไดฟรีทั้งจาก Apple App Store และ Google Play Store) 
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แอป KidDiary (ภาษาไทย)

- ชวยผูปกครองสามารถติดตาม เฝาระวัง กําหนดการฉีดวัคซีนตามเกณฑ 
พรอมทั้งคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการของลูก ตั้งแตแรกเกิดจนถึง 19 ป 
(สามารถดาวนโหลดไดฟรีทั้งจาก Apple App Store และ Google Play Store) 
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หัวขอที่จะพูด

● ควรเริ่มใหลูกใชอุปกรณไอทีเมื่อไหรและนานเทาไหร 
● ทําอยางไรในการลดโอกาสเสี่ยงของลูกในการติดเกมหรือแอป
● แอปที่นาใชเพื่อชวยเลี้ยงลูก 
● เฟซบุกที่นาติดตามสําหรับคนที่เปนพอแม
● เทคนิคการติดตามและเฝาระวังลูกดูเว็บไซตที่ไมเหมาะสม
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เฟซบุกเพจ “นมแม”
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เฟซบุกเพจ “มูลนิธิศูนยนมแมแหงประเทศไทย”
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เฟซบุกเพจ “สุธีรา เอื้อไพโรจนกิจ”
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เฟซบุกเพจ “นมแม แบบแฮปป”
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เฟซบุกเพจ “เลี้ยงลูกใหเปนคนปกติ”
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เฟซบุกเพจ “เลี้ยงลูกนอกบาน”
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เฟซบุกเพจ “เข็นเด็กขึ้นภูเขา”
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เฟซบุกเพจ “นายแพทยประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ”
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เฟซบุกเพจ “ปนใหม โดยอาจารยหมออุมาพร”
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เฟซบุกเพจ “ปนเด็กสองภาษา”
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หัวขอที่จะพูด

● เริ่มใหลูกใชอุปกรณไอทีเมื่อไหรและนานเทาไหร 
● การลดโอกาสเสี่ยงของลูกในการติดเกมหรือแอป
● แอปที่นาใชเพื่อชวยเลี้ยงลูก 
● เฟซบุกที่นาติดตามสําหรับคนที่เปนพอแม
● การติดตามและเฝาระวังลูกดูเว็บไซตที่ไมเหมาะสม
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การตั้งคาเครื่องวินโดวสใหลูกใช 

26
รูปภาพเอามาจาก http://www.digitaltrends.com/computing/best-free-parental-control-software/2/

http://www.digitaltrends.com/computing/best-free-parental-control-software/2/


การตั้งคาเครื่องแม็คใหลูกใช
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การตั้งคาไอแพดไอโฟนใหลูกใช

- Settings > General > Restrictions

รูปภาพเอามาจาก https://support.apple.com/en-us/HT201304
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https://support.apple.com/en-us/HT201304


การตั้งคาอุปกรณแอนดรอยดที่เวอรชัน 4.3 
ขึ้นไปใหลูกใช

รูปภาพเอามาจาก http://www.pcadvisor.co.uk/how-to/google-android/parental-control-on-android-image-3461359/ 29



แอปเพื่อตั้งคาอุปกรณแอนดรอยดเวอรชันตํ่ากวา 
4.3 ใหลูกใช
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ซอฟตแวรสําหรับเบราวเซอรเพื่อไมใหดูเว็บที่ไมเหมาะสม
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ซอฟตแวรสําหรับเบราวเซอรเพื่อไมใหดูเว็บที่ไมเหมาะสม
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การตั้งคายูทูบเพื่อไมใหเห็นวิดีโอที่ไมเหมาะสม

- ไปที่ขางลางสุดของเว็บ youtube.com  แลวคลิก Restricted Mode จาก Off เปน On
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การใชโซเชียลมีเดีย

- ไมควรใหเด็กอายุตํ่ากวา 13 ปใชเฟซบุก
- ตั้งคาความเปนสวนตัวของบัญชีของเด็กใหเฉพาะเพื่อนหรือเฉพาะบางคน 

ไมควรตั้งเปนแบบสาธารณะ
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ขอบคุณคะ

ดาวนโหลดสไลดไดที่ http://www.thaibreastfeeding.org หรือ http://www.
slideshare.net/krunapon/ss-59117928
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