
ชื่อเด็ก 

วันเดือนปีเกิด  

ทบวงสุขภาพประชาชน   
กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ 
จัดพิมพ์

คู่มือ
สุขภาพเด็ก

● คู่มือเล่ม  เป็นบันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพเเละการรับวัคซีน  สำคัญ 
กรุณาเก็บรักษาบันทึกการรับวัคซีนไว้ให้ดีตลอดไป 

● โปรดนำคู่มือเล่ม  เเละบัตรประกันสุขภาพไปด้วยเวลาตรวจสุขภาพ รับวัคซีนหรือพบเเพทย์ 



※คำ�อธิบ�ยก�รใช้ :
1. โปรดนำ�หลักฐ�นก�รรักษ�เเละให้สถ�นพย�บ�ลประทับตร�  

 จึงส�ม�รถยื่นเรื่องต่อทบวงสุขภ�พประช�ชนในก�รเบิกค่�รักษ�
2. ผู้ที่ไม่ได้นำ�หลักฐ�นก�รรักษ� สถ�นพย�บ�ลไม่ส�ม�รถให้เด็กรับก�รตรวจร่�งก�ยเชิงป้องกัน 

 รวมถึงก�รเเนะเเนวสุขวิทย� 
3. ในต�ร�งจะประทับตร�สถ�นพย�บ�ลเเต่ละครั้ง ไม่ส�ม�รถใช้ร่วมกับครั้งเดิมได้อีก

 (จำ�นวนครั้งห�กต้องก�รเเก้ไข ควรอ้�งอิงทบวงสุขภ�พประช�ชนเป็นม�ตร�ฐ�น)
4. เด็กที่อ�ยุเกินครั้งที่ต้องใช้จะถือเป็นโมฆะ ไม่ส�ม�รถใช้ได้

กำ�หนดเวล�เงินสนับสนุน จำ�นวนครัง้ จำ�นวนครัง้ วันที่รับก�รรักษ� ประทับตร�สถ�นพย�บ�ล

เด็กเเรกเกิดถึง 2 เดือน ครัง้ท่ี 1 1 เดือน

ร�ยก�รใหบ้ริก�รดแูลสุ
ขภ�พเชงิป้องกนัสำ�หรั

บเด็กครัง้ท่ี 1 

ร�ยก�รใหบ้ริก�รดแูลสขุภ�
พเชงิป้องกนัสำ�หรบัเด็กครัง้ท่ี 1

2 -4 เดือน ครัง้ท่ี 2 2-3 เดือน

ก�รตรวจร�่งก�ยเชงิป้
องกนัสำ�หรบัเด็กครัง้ท่ี 2

ก�รตรวจร�่งก�ยเชงิป้องกนัสำ�
หรบัเด็กครัง้ท่ี 2

4-10 เดือน ครัง้ท่ี 3 4-9 เดือน

ก�รตรวจร�่งก�ยเชงิป้อ
งกนัสำ�หรบัเด็กครัง้ท่ี 3

ก�รตรวจร�่งก�ยเชงิป้องกนัสำ�
หรบัเด็กครัง้ท่ี 3

10 เดือนถึง 1 ขวบครึ่ง ครัง้ท่ี 4
10 เดือนถึง 
1 ขวบครึ่ง

ก�รตรวจร�่งก�ยเชงิป้อ
งกนัสำ�หรบัเด็กครัง้ท่ี 4

ก�รตรวจร�่งก�ยเชงิป้องกนัสำ�
หรบัเด็กครัง้ท่ี 4

1 ขวบครึ่งถึง 2 ขวบ ครัง้ท่ี 5
1 ขวบครึ่ง
ถึง 2 ขวบ

ก�รตรวจร�่งก�ยเชงิป้อ
งกนัสำ�หรบัเด็กครัง้ท่ี 5

ก�รตรวจร�่งก�ยเชงิป้องกนัสำ�
หรบัเด็กครัง้ท่ี 5

2-3 ขวบ ครัง้ท่ี 6 2-3 ขวบ

ก�รตรวจร�่งก�ยเชงิป้อง
กนัสำ�หรบัเด็กครัง้ท่ี 6

ก�รตรวจร�่งก�ยเชงิป้องกนัสำ�
หรบัเด็กครัง้ท่ี 6

3 ขวบถึง ยังไม่ถึง 7 ขวบ ครัง้ท่ี 7
3 ขวบถึง 
ยังไม่ถึง 7 

ขวบ

ก�รตรวจร�่งก�ยเชงิ
ป้องกนัสำ�หรบัเด็กครัง้ท่ี 7

ก�รตรวจร�่งก�ยเชงิป้องกนัสำ�
หรบัเด็กครัง้ท่ี 7

ร�ยก�รให้บริก�รดูแลสุขภ�พเชิงป้องกันสำ�หรับเด็ก (รวมถึงก�รเเนะเเนวสุขวิทย�)
หลักฐ�นก�รรักษ�



ร�ยก�รสนับสนุน
กำ�หนดเวล�สนับสนุน/ 

เเนะนำ�เวล�
วันที่ 
ตรวจ

สถ�น
พย�บ�ล

ผลตรวจ

ก�รตรวจคัด
กรองโรคคว�ม
ผิดปกติท�ง
เมต�บอลิซึม
แต่กำ�เนิดใ

นท�รกแรกเกิด

กรณีทั่วไป
เเรกเกิด 1 เดือน/ เเรกเกิด 48 

ช ัว่โมง

□ ไม่ผิดปกติ
□ ผิดปกติ
□ ปฎิเสธก�รตรวจ/
     ยังไม่ตรวจกรณีพิเศษ

□ยงัไม่ท�นอ�ห�ร 
(ตรวจหลงักินนมเเม่ 24 
ช ัว่โมง) 

□คลอดกอ่นกำ�หนด
(ยงัไม่ครบ 37 สปัด�หเ์เละ
นำ�้หนักไม่ถึง 2200 กรมั)

□ ถ่�ยเลือด 
(ตรวจหลังถ่�ยเลือด7วัน)

ร�ยก�รสนับสนุน
กำ�หนดเวล�สนับสนุน/ 

เเนะนำ�เวล�
วนัท่ี
ตรวจ

สถ�น
พย�บ�ล

ผลตรวจ

ท�รกเเรกเกิดตรวจคัด
กรองก�รได้ยิน

เเรกเกิดภ�ยใน 3 เดือน/ 
เเรกเกิด 72 ชั่วโมง

หูซ้�ย：
□ ไม่ผิดปกติ
□ ผิดปกติ
□ ปฎิเสธก�รตรวจ/

ยังไม่ตรวจ

หูขว�：
□ ไม่ผิดปกต ิ
□ ผิดปกติ
□ ปฎิเสธก�รตรวจ/

ยังไม่ตรวจ

ก�รตรวจคัดกรองกระดูก
ข้อต่อสะโพก

ไม่มีเงินอุดหนุน/
ก่อนคลอด6เดือน

□  ปกติ   □  ไม่ปกติ
□  ไม่เเน่ใจ

ก�รตรวจคดักรองสีอจุจ�ระ
ครัง้ท่ี 1

ไม่มีเงินอุดหนุน/แรกเกิดถึงครบ
ภ�ยใน1สัปด�ห์

□ ปกติ   □ ผิดปกติ
□ ปฎิเสธก�รตรวจ/

ยังไม่ตรวจ

ก�รตรวจคดักรองสีอจุจ�ระ
ครัง้ท่ี 2

ไม่มีเงินอดุหนุน/แรกเกิดถึง
ครบ1เดือน

ชว่งฉีดวคัซนีไวรสัตบัอกัเสบบี
เขม็ท่ี2

□ ปกติ   □ ผิดปกติ
□ ปฎิเสธก�รตรวจ/

ยังไม่ตรวจ 

＊คำ�อธบิ�ยสำ�คญัในก�รด์ตรวจอจุจ�ระ โปรดดหูน�้ 18 โปรดตรวจสอบขอ้มูลเว็บไซต ์「ระบบขอ้มูลก�รฉีดวคัซนี」
ของสถ�นพย�บ�ลได〈้หม�ยเหต:ุร�ยละเอียดติดตอ่ไดท่ี้ศนูย ์อน�มยัทกุเขต〉

＊ตรวจเชค็กระดกูขอ้ตอ่สะโพก โปรดดหูน�้ 59

ต�ร�งบันทึกก�รตรวจคัดกรองเด็ก



กำ�หนดเวล�
สนับสนุน

วนัท่ี
ตรวจ

ร�ยก�รท่ีใหบ้ริก�ร

ชือ่สถ�นพย�บ�ล 
ประทบัตร�เเพทย ์

ท�ฟลู
ออไรด์

เคลือบฟัน

ทำ�คว�ม
สะอ�ดฟัน
เเนวสุข
วิทย�

ตรวจ
ช่องป�ก

6 เดือนถึง 1 
ขวบ ครัง้ท่ี 1

□ มี 
□ ไม่มี

□ มี 
□ ไม่มี

ฟันผุ : 
 □ มี
 □ ไม่มี

1 ขวบถึง 1 
ขวบครึ่ง ครัง้ท่ี 2

□ มี 
□ ไม่มี

□ มี 
□ ไม่มี

ฟันผุ : 
 □ มี
 □ ไม่มี

1 ขวบครึ่งถึง 
2 ขวบ

ครัง้ท่ี 3
□ มี 
□ ไม่มี

□ มี 
□ ไม่มี

ฟันผุ : 
 □ มี
 □ ไม่มี

2 ขวบถึง 2 
ขวบครึ่ง

ครัง้ท่ี 4
□ มี 
□ ไม่มี

□ มี 
□ ไม่มี

ฟันผุ : 
 □ มี
 □ ไม่มี

2 ขวบครึ่งถึง 
3 ขวบ

ครัง้ท่ี 5
□ มี 
□ ไม่มี

□ มี 
□ ไม่มี

ฟันผุ : 
 □ มี
 □ ไม่มี

3 ขวบถึง 3 
ขวบครึ่ง

ครัง้ท่ี 6
□ มี 
□ ไม่มี

□ มี 
□ ไม่มี

ฟันผุ : 
 □ มี
 □ ไม่มี

3 ขวบครึ่งถึง 
4 ขวบ

ครัง้ท่ี 7
□ มี 
□ ไม่มี

□ มี 
□ ไม่มี

ฟันผุ : 
 □ มี
 □ ไม่มี

4 ขวบถึง 4 
ขวบครึ่ง

ครัง้ท่ี 8
□ มี 
□ ไม่มี

□ มี 
□ ไม่มี

ฟันผุ : 
 □ มี
 □ ไม่มี

4 ขวบครึ่งถึง 
5 ขวบ

ครัง้ท่ี 9
□ มี 
□ ไม่มี

□ มี 
□ ไม่มี

ฟันผุ : 
 □ มี
 □ ไม่มี

5ขวบ
ถึง5ขวบคร่ึง

ครัง้ท่ี 
10

□ มี 
□ ไม่มี

□ มี 
□ ไม่มี

ฟันผุ : 
 □ มี
 □ ไม่มี

5 ขวบครึ่งถึง 
6 ขวบ

ครัง้ท่ี 
11

□ มี 
□ ไม่มี

□ มี 
□ ไม่มี

ฟันผุ : 
 □ มี
 □ ไม่มี

＊ เพ่ือชอ่งป�กท่ีเเขง็เเรง กรมสวสัดิก�รใหก้�รสนับสนุนเด็กท่ีอ�ยนุอ้ยกว�่ 6 ขวบท�ฟันเคลือบฟลโูอไรด ์
ทกุคร่ึงปีส�ม�รถท�ฟันเคลือบฟลโูอไรดโ์ดยทนัตเเพทย ์1 ครัง้ ตรวจชอ่งป�กเเละเเนะเเนวสขุวิทย� ผู ้
ปกครองโปรดใชส้วสัดิก�รนี ้อย�่ลืมใชสิ้ทธิ ์

＊ ฟันกร�มเเทซ้ีเ่เรกขึน้เม่ืออ�ย ุ6 ขวบ โปรดใหท้นัตเเพทยเ์คลือบหลมุรอ่งฟัน

บันทึกต�ร�งเวล�ก�รท�ฟลูออไรด์เคลือบฟัน



ชือ่ : _______________________ เลขท่ีบตัรประชาชน : 
วนัเดือนปีเกิด : ป_________ เดือน__________วนั_________    เพศ : ______________
ท่ีอยูเ่บอรติ์ดตอ่ : ____________________________________ เบอรโ์ทร : __________________
ท่ีอยูอ่าศยั : _________________________________________ เบอรโ์ทร : __________________
มารดา : _____________________________ □น�า้หนักเเรกเกิด _________กรมั
□___ปี___เดือน___วนัท่ีเปลีย่นคูมื่อ/บนัทึกการรบัวคัซนี   

適合接種年齡
อายุที่รับวัคซีน

疫苗種類 
ประเภทวัคซีน

劑次
เข็มที่

出生滿 12個月
เด็กเเรกเกิดครบ 12 เดือน

麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗

วคัซนีรวมป้องกนัหดั คางทมู และหดัเยอรมนั (MMR)
第一劑

เขม็ท่ี1

水痘疫苗 วคัซนีอีสกุอีใส
一劑

1 เขม็

出生滿 12至 15個月
เด็กเเรกเกิดครบ 12-15 เดือน

13價結合型肺炎鏈球菌疫苗
วคัซนีปอดอกัเสบนิวโมคอคคสัชนิดคอนจเูกตแบบ13-วาเลนต ์(PCV13)

第三劑

เขม็ท่ี 3

A型肝炎疫苗 วคัซนีไวรสัตบัอกัเสบเอ*
第一劑

เขม็ท่ี1

出生滿 15個月
เด็กเเรกเกิดครบ 15 เดือน

日本腦炎疫苗（活性減毒）

วคัซนีไขส้มองอกัเสบเจอี (วคัซนีชนิดเชือ้เป็น)**
第一劑

เขม็ท่ี1

出生滿 18個月
เด็กเเรกเกิดครบ 18 เดือน

白喉破傷風非細胞性百日咳、b型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺五合一疫苗
วคัซนีรวม 5 โรค คอตีบ บาดทะยกั ไอกรน เย่ือหุม้สมองอกัเสบจากเชือ้ฮิป และโปลิโอ

第四劑

เขม็ท่ี 4

出生滿 18至 21個月
เด็กเเรกเกิดครบ 18-21 เดือน

A型肝炎疫苗
วคัซนีไวรสัตบัอกัเสบเอ *

至少隔6個月 第二劑
เวน้ระยะจากเขม็ท่ี 2 

หกเดือน

出生滿 1歲至 2歲
เด็กเเรกเกิดครบ 1-2 ขวบ

流感疫苗 (每年 10月起接種 )
วคัซนีไขห้วดัใหญต่ามฤดกูาล (รบัวคัซนีเดือนตลุาคมทกุๆปี )

第一劑

เขม็ท่ี1

流感疫苗 (初次接種需接種第二劑 )
วคัซนีไขห้วดัใหญต่ามฤดกูาล (รบัวคัซนีครัง้เเรกตอ้งรบัเขม็ท่ี 2)

隔四週 第二劑
เวน้ระยะ 4 อาทิตย ์

เขม็ท่ี 2

出生滿 2歲 3個月
เด็กเเรกเกิดครบ 2 ขวบ 3 เดือน

日本腦炎疫苗（活性減毒）

วคัซนีไขส้มองอกัเสบเจอี (วคัซนีชนิดเชือ้เป็น)**

至少隔 12個月 
第二劑

เว้นระยะจากเข็มที ่2 
สิบสองเดือน

出生滿 2歲至 3歲
เด็กเเรกเกิดครบ 2-3 ขวบ

流感疫苗（每年 10月起接種）

วคัซนีไขห้วดัใหญต่ามฤดกูาล (รบัวคัซนีเดือนตลุาคมทกุๆปี )
第一劑

เขม็ท่ี1

流感疫苗 (初次接種需接種第二劑 )
วคัซนีไขห้วดัใหญต่ามฤดกูาล (รบัวคัซนีครัง้เเรกตอ้งรบัเขม็ท่ี 2)

隔四週 第二劑
เวน้ระยะ 4 อาทิตย ์

เขม็ท่ี 2

出生滿 3歲至 4歲
เด็กเเรกเกิดครบ 3-4 ขวบ 

流感疫苗 (每年 10月起接種 )
วคัซนีไขห้วดัใหญต่ามฤดกูาล ( รบัวคัซนีเดือนตลุาคมทกุๆปี )

第一劑

เขม็ท่ี1

流感疫苗 (初次接種需接種第二劑 )
วคัซนีไขห้วดัใหญต่ามฤดกูาล ( รบัวคัซนีครัง้เเรกตอ้งรบัเขม็ท่ี 2)

隔四週 第二劑
เวน้ระยะ 4 อาทิตย ์

เขม็ท่ี 2

出生滿 4歲至 5歲
เด็กเเรกเกิดครบ4-5 ขวบ

流感疫苗 (每年 10月起接種 )
วคัซนีไขห้วดัใหญต่ามฤดกูาล ( รบัวคัซนีเดือนตลุาคมทกุๆปี )

第一劑

เขม็ท่ี1

流感疫苗 (初次接種需接種第二劑 )
วคัซนีไขห้วดัใหญต่ามฤดกูาล ( รบัวคัซนีครัง้เเรกตอ้งรบัเขม็ท่ี 2)

隔四週 第二劑
เวน้ระยะ 4 อาทิตย ์

เขม็ท่ี 2

ตารางเวลาบันทึกการรับวัคซีนป้องกัน (ต่อหน้า 1)

*วคัซนีไวรสัตบัอกัเสบเอไดร้บัเงินชว่ยเหลือจากมูลนิธป่ิาวเจยีกงอีฉื้อซา้นจจีิ
นหุย้ ผูท่ี้จะไดร้บัวคัซนีคือเด็กท่ีเกิดปี ปี ค.ศ.2017 (รวม) เด็กอายคุรบ 12 
เดือนขึน้ไป 

**หากเด็กจะรบัวคัซนีไขส้มองอกัเสบเจอี (วคัซนีชนิดเชือ้เป็น) โปรดบนัทึกใน
คอลมันห์นา้วคัซนีไขส้มองอกัเสบเจอี "ดงัหนา้หลงั " เเละหนา้หลงั (ตอ่หนา้ 
2) บนัทึกท่ีคอลมันว์า่งตามล�าดบับนัทึกการรบัวคัซนี

適合接種年齡
อายท่ีุรบัวคัซนี

疫苗種類 
ประเภทวคัซนี

劑次
เขม็ท่ี

出生 24小時內儘速接種
เด็กเเรกเกิดควรรบัวคัซนีภายใน 

24 ช ัว่โมง

B型肝炎免疫球蛋白
ฉีดสารอิมมูโนโกลบลิูนตา้นไวรสัตบัอกัเสบบี

一劑
1 เข็ม

B型肝炎疫苗วคัซนีไวรสัตบัอกัเสบบี
第一劑

เขม็ท่ี1

出生滿 1個月 
เด็กเเรกเกิดครบ 1เดือน

B型肝炎疫苗วคัซนีไวรสัตบัอกัเสบบี
第二劑

เขม็ท่ี 2

出生滿 2個月
เด็กเเรกเกิดครบ 2 เดือน

13價結合型肺炎鏈球菌疫苗
วคัซนีปอดอกัเสบนิวโมคอคคสัชนิดคอนจเูกตแบบ13-วาเลนต ์(PCV13)

第一劑

เขม็ท่ี 1

白喉破傷風非細胞性百日咳、b型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺五合一疫苗
วคัซนีรวม 5 โรค คอตีบ บาดทะยกั ไอกรน เย่ือหุม้สมองอกัเสบจากเชือ้ฮิป และโปลิโอ

第一劑

เขม็ท่ี 1

出生滿 4個月
เด็กเเรกเกิดครบ 4 เดือน

13價結合型肺炎鏈球菌疫苗
วคัซนีปอดอกัเสบนิวโมคอคคสัชนิดคอนจเูกตแบบ13-วาเลนต ์(PCV13)

第二劑

เขม็ท่ี 2

白喉破傷風非細胞性百日咳、b型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺五合一疫苗
วคัซนีรวม 5 โรค คอตีบ บาดทะยกั ไอกรน เย่ือหุม้สมองอกัเสบจากเชือ้ฮิป และโปลิโอ

第二劑

เขม็ท่ี 2

出生滿 5個月
 เด็กเเรกเกิดครบ 5 เดือน 卡介苗 วคัซนีบีซจีี*

一劑
1เข็ม

出生滿 6個月
เด็กเเรกเกิดครบ 6 เดือน

B型肝炎疫苗วคัซนีไวรสัตบัอกัเสบบี
第三劑

เขม็ท่ี 3

白喉破傷風非細胞性百日咳、b型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺五合一疫苗
วคัซนีรวม 5 โรค คอตีบ บาดทะยกั ไอกรน เย่ือหุม้สมองอกัเสบจากเชือ้ฮิป และโปลิโอ

第三劑

เขม็ท่ี 3

出生滿 6個月至 12個月
เด็กเเรกเกิดครบ 6 -12 เดือน

流感疫苗 (每年 10月起接種 )
วคัซนีไขห้วดัตามฤดกูาล(รบัวคัซนีเดือนตลุาคมทกุปี)

第一劑

เขม็ท่ี 1

流感疫苗 (初次接種需接種第二劑 )
วคัซนีไขห้วดัตามฤดกูาล(รบัวคัซนีครัง้เเรกตอ้งรบัเขม็ท่ี 2) **

隔四週 第二劑
เวน้ระยะ 4 อาทิตย ์

เขม็ท่ี 2

出生滿 12 個月
เด็กเเรกเกิดครบ 12 เดือน

出生滿 12 個月，若母親為 B肝 S 抗原陽性者，應檢測 B 型肝炎表面抗原 (HBsAg)及表面
抗體 (anti-HBs)
เม่ืออายคุรบ12เดือนบริบรูณ ์ถา้มารดาแอนติเจนเป็นบวก ควรท�าการทดสอบแอนติเจนของตบัอกัเสบบี 
(HBsAg) และแอนติบอดีบนพืน้ผิว(anti-HBs)

ตารางเวลาบนัทึกการรบัวคัซนีป้องกนั งบบริจาคสวสัดิการสขุภาพ 
จากการจ�าหน่ายบหุรี
เพ่ือเป็นสวสัดิการวคัซนีฉีด
ป้องกนัส�าหรบัลกูนอ้ย

*เเนะน�าให้รับวัคซีนบีซีจีตอนเด็กครบ 5-8 เดือน

**เด็กท่ียงัอายไุม่ครบ 9 ขวบรบัวคัซนีไขห้วดัตามฤดกูาลครัง้เเรกตอ้งรบัเขม็ท่ี 
2โดยเขม็ท่ี 2 ตอ้งเวน้ระยะ 4 อาทิตยข์ึน้ไป หลงัจากน้ันปีตอ่มาจงึรบัเขม็ท่ี 1  
ทกุๆปีเด็กช ัน้ประถมสามารถรบัเขม็ท่ี 1 ท่ีโรงเรียน



ตารางเวลาบันทึกการรับวัคซีนป้องกัน (ต่อหน้า 2)

หมายเหต ุ:
1. ตารางนีเ้ป็นรายการท่ีรฐับาลจดัให ้หากมีปัญหาขอ้สงัสยัเกีย่วกบัการรบั

วคัซนีป้องกนัสามารถติดสาย ตรง 1922
2. ผูป้กครองควรเก็บบนัทึกตาารางการรบัวคัซนีไวต้ลอดไป เพ่ือเตรียมส�าหรบั

เด็กเขา้ประถมหรือไปเรียน ตา่งประเทศบนัทึกการรบัวคัซนีก็จะสามารถใชไ้ด ้

適合接種年齡
อายุที่รับวัคซีน

疫苗種類 
ประเภทวัคซีน

劑次
เข็มที่

出生滿 5歲至 6歲
เด็กเเรกเกิดครบ 5-6 เดือน

流感疫苗 (每年 10月起接種 )
วคัซนีไขห้วดัใหญต่ามฤดกูาล (รบัวคัซนีเดือนตลุาคมทกุๆปี )

第一劑

เขม็ท่ี 1

流感疫苗 (初次接種需接種第二劑 )
วคัซนีไขห้วดัใหญต่ามฤดกูาล(รบัวคัซนีครัง้เเรกตอ้งรบัเขม็ท่ี 2)

隔四週 第二劑
เวน้ระยะ 4 อาทิตย ์

เขม็ท่ี 2

出生滿 5歲至入國小前
 เด็ก 5 

ขวบถึงก่อนเข้าชั้นเรียนประถม

白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗
วคัซนีคอตีบ บาดทะยกั ไอกรน เย่ือหุม้สมองอกัเสบจากเชือ้ฮิป และโปลิโอ

一劑
1เข็ม

麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗

วคัซนีรวมป้องกนัหดั คางทมู และหดัเยอรมนั (MMR)
第二劑

เขม็ท่ี 2

出生滿 6歲前
至入國小前

เด็ก 6 
ขวบถึงก่อนเข้าชั้นเรียนประถม

流感疫苗 (每年 10月起接種 )
วคัซนีไขห้วดัใหญต่ามฤดกูาล (รบัวคัซนีเดือนตลุาคมทกุๆปี )

第一劑

เขม็ท่ี 1

流感疫苗 (初次接種需接種第二劑 )
วคัซนีไขห้วดัใหญต่ามฤดกูาล (รบัวคัซนีครัง้เเรกตอ้งรบัเขม็ท่ี 2)

隔四週 第二劑
เวน้ระยะ 4 อาทิตย ์

เขม็ท่ี 2

國小一年級
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

卡介苗（無接種紀錄者）

วคัซนีบีซจี ี(บนัทึกผูท่ี้ไม่ไดร้บัวคัซนี)
一劑
1เข็ม

國中一年級
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

人類乳突病毒疫苗 ( ________價 )
วคัซนีป้องมะเร็งปากมดลกู  ( ________ราคา) 

第一劑

เขม็ท่ี 1

人類乳突病毒疫苗 ( ________價 )
วคัซนีป้องมะเร็งปากมดลกู  ( ________ราคา) 

第二劑

เขม็ท่ี 2

適合接種年齡
อายุที่รับวัคซีน

疫苗種類 
ประเภทวัคซีน

劑次
เข็มที่

出生滿 2個月
เด็กเเรกเกิดครบ 2 เดือน

輪狀病毒疫苗

วคัซนีโรตาไวรสั
第一劑

เขม็ท่ี 1

出生滿 4個月
เด็กเเรกเกิดครบ 4 เดือน

輪狀病毒疫苗

วคัซนีโรตาไวรสั
第二劑

เขม็ท่ี 2

出生滿 6個月
เด็กเเรกเกิดครบ 6 เดือน

輪狀病毒疫苗

วคัซนีโรตาไวรสั
第三劑

เขม็ท่ี 3

出生滿 4歲至 6歲
เด็กเเรกเกิดครบ 4-6 ขวบ

水痘疫苗

วคัซนีอีสกุอีใส
第二劑

เขม็ท่ี 2

出生滿 11歲以上
เด็กเเรกเกิดครบ 11 ขวบขึ้นไป

減量白喉破傷風非細胞性百日咳混合疫苗

วคัซนีรวมคอตีบ บาดทะยกั 
一劑
1เข็ม

วัคซีนท่ีเสียค่าใช้จ่ายเอง (ให้เจ้าหน้าท่ีพยาบาลเขียน)

หมายเหต ุ:
1. คอลมันท่ี์วา่งในหนา้นีเ้พ่ือใหเ้พ่ิมบนัทึกการรบัวคัซนีท่ีเสียคา่ใชจ้า่ยเอง

ส�าหรบัเด็กเเละเด็กช ัน้ประถม
2. วคัซนีท่ีเสียคา่ใชจ้า่ยเองเเตล่ะรายการ โปรดระบชุือ่ของวคัซนี เพ่ือบนัทึก

ขอ้มูลใหค้รบถว้นเเละ สามารถใชวิ้นิจฉัยในการรบัวคัซนีครัง้ตอ่ไป



ขอแสดงคว�มยินดีแกส่ม�ชกิใหม่ทกุครอบครวัดว้ยก�รมอบคูมื่อสขุภ�พเด็กเลม่นีใ้นก�ร
บนัทึกก�รเจริญเติบโต

และประวติัท�งสขุภ�พท่ีสำ�คญัของลกูนอ้ยตัง้แตแ่รกเกิดจนถึงหกขวบปี ปัจจบุนัรฐับ�ลได ้
สนับสนุนใหเ้ด็กทกุร�ยท่ีอ�ยตุำ�่กว�่ 7 ปีเข�้รบัก�รสร�้งเสริมภมิูคุม้กนัโรคต�มแผนง�นก�รสร�้ง 

เสริมภมิูคุน้กนัโรค โดยผูป้กครองตอ้งไปขึน้สิทธิป์ระกนัสขุภ�พจ�กสำ�นักเขตใกลบ้�้นหรือต�มท่ีมี
ร�ยชือ่อยูใ่นทะเบียน บ�้นข ัน้ตอนก�รย่ืนสิทธิจ์ำ�เป็นตอ้งแนบรปูถ�่ยและแจง้ท่ีอยูปั่จจบุนัเพ่ือติดตอ่รบั
บตัรประกนัสขุภ�พในภ�ยหลงั(ห�กไม่มี รปูถ�่ย ส�ม�รถแจง้เกิดกอ่นเพ่ือยืนยนัสิทธิแ์ละสง่รปูถ�่ยไป
ท�งไปรษณียใ์นภ�ยหลงั)เม่ือท�่นไดบ้ตัรประกนัสขุภ�พแลว้ ส�ม�รถนำ�บตุรหล�นไปรบับริก�รสขุภ�พ
ภ�ยใน 60 วนัใหรี้บแจง้กรมก�รประกนัสขุภ�พทบวงสขุภ�พโดยเร็วท่ีสดุเพ่ือ ตรวจสอบสิทธิก์�รรกัษ�
ของผูป้กครองและเด็ก กรณุ�เก็บรกัษ�บตัรประกนัสขุภ�พและคูมื่อสขุภ�พเด็กเลม่นีเ้ป็นอย�่งดีและนำ�ม�
ดว้ยทกุครัง้ท่ีเข�้รบับริก�ร สขุภ�พหรือม�รบับริก�รสร�้งเสริมภมิูคุม้กนัโรคต�มต�ร�ง ห�กบตัรประกนั
สขุภ�พของเด็กไม่ส�ม�รถใช ้โปรดติดตอ่ส�ยตรงท่ีทบวงสขุภ�พ เบอรโ์ทร  0800-030598 หรือ 
4128-678 (ไม่ตอ้งเพ่ิมเบอรโ์ทรทอ้งถิน่) ถ�้ใชมื้อถือใหโ้ทรเบอร ์02-4128-678 หรือติดตอ่ท่ีกรม
สขุภ�พทกุส�ข�เพ่ือเปลีย่นบตัรใหม่

คำ�เเนะนำ�ท่ีมีประโยชน์

กระทรวงส�ธ�รณสุขและสวัสดิก�ร

นมเเมเ่ป็นอ�ห�รทีดี่ท่ีสุดของท�รก  ควรเลีย้งลกูดว้ยนมแม่(โปรดอ�่นในสมุดสขุภ�พเด็กหน�้ 53-55)และสง่เสริมสขุ

ภ�พท�รกใหส้มบรูณแ์ขง็แรงปร�ศจ�กอนัตร�ยทัง้จ�กสิง่แวดลอ้มและควลัพิษควลับหุรี่

เมือ่ท�รกกลบับ�้น  ควรตรวจใหเ้เน่ใจว�่เด็กไดร้บัก�รตรวจคดักรองโรคคว�มผิดปกติท�งเมต�บอลิซมึ แตก่ำ�เนิดแลว้

(หน�้ 56-58)และติดต�มประเมินลกัษณะอจุจ�ระท่ีผิดปกติทกุวนั (โปรดท่ีูหน�้ 20) ห�้มนำ�้ผึง้ ใหแ้กท่�รก เพ่ือป้องกนัก�ร

ติดเชือ้คลอสทิเดียม โบทลิูซมึ 

ก�รม�ตรวจสุขภ�พต�มนดัหม�ย  ท�รกทกุร�ยจำ�เป็นตอ้งไดร้บัก�รติดต�มประเมินก�รเจริญเต็บโตเเละพฒัน�ก�ร

อย�่งตอ่เน่ือง (กรณีท่ีท�รกคลอดกอ่นกำ�หนดแนะนำ�ใหใ้ชอ้�ยปุรบัแกไ้ขแลว้ในก�รประเมิน)ควรพ�บตุรม�รบัก�รตรวจร�่

งกก�ยจ�กกมุ�รแพทยท์�่นเดิมเพ่ือคว�มตอ่เน่ืองในก�รประเมินภ�วะสขุภ�พและคดักรอง พฒัน�ก�ร ห�กสงสยัว�่มีภ�วะ

เจ็บป่วยหรือตอ้งก�รขอ้มูลสขุภ�พเพ่ิมเติมโปรดแจง้แพทย ์

ก�รบริก�รสร�้งเสริมภูมิคุม้กนัโรค  เม่ือท�รกอ�ยคุรบ 1 เดือนขึน้ไป พ่อแม่ควรนำ�ลกูไปฉีดวคัวีนท่ีสถ�นบริก�รใกล ้

บ�้น ปัจจบุนัรฐับ�ลไดก้ำ�หนดใหเ้ด็กทกุร�ยท่ีอ�ยตุำ�่กว�่ 7 ปีตอ้งเข�้รบัก�รตรวจร�่งก�ยและม�รบัวคัวีนต�มนัดหม�ย

ทัง้หมด 7 ครัง้ ศึกษ�เพ่ิมเติมไดท่ี้หน�้ 6-7 กำ�หนดก�รสร�้งเสริมภมิูคุม้กนัโรคและก�รใหบ้ริก�รตรวจสขุภ�พ ท�่นส�ม�รถ

สงัเกตอุ�ก�รผิดปกติของบตุรท่ีบ�้นและบนัทึกลงในสมุด (หน�้ 22-45 )กอ่นไปพบแพทย ์

ประวติัก�รไดร้บัวคัซนี  ก�รบนัทึกประวติัก�รไดร้บัวคัซนีจะระบใุนบตัรสีเหลหืองบนปกหน�้สมุด ควรเก็บไวเ้ป็นอย�่งดี

เพ่ือใชแ้สดงประวติัประวติัก�รไดร้บัวคัซนีของลกุเม่ือเด็กเข�้เรียน ในช ัน้ประถมศึกษ�หรือศึกษ�ตอ่ต�่งประเทศ ห�กขอ้มูล

สญูห�ยหรือถกูทำ�ล�ยใหรี้บติดตอ่ศนูยบริก�รส�ธ�รณสขุใกลบ้�้นท�่นเพ่ือรบัเลม่ใหม่ทดแทน

สำ�หรับคุณพ่อคุณแม่
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เคล็ดลับก�รดูเเลสุขภ�พของท�รก 
ใช้สมุดคู่มือสุขภ�พเด็กอย่�งไร

เด็กเเรกเกิดทุกคนล้วนมีสมุดคู่มือสุขภ�พเด็ก 1 เล่มเป็นของตัวเอง เพ่ือให้คว�มรู้ปู 
ท�งช่วยเหลือคุณในก�รดูเเลสุขภ�พของลูก น้อย กระทรวงส�ธ�รณสุขและทบวง สุ
ขภ�พประช�ชน ได้รวบรวมคว�มคิดเห็นของกุม�รแพทย์และผู้เช่ียวช�ญซ่ึงนอกจ�ก 
จะสร้�งบันทึกท่ีสำ�คัญของก�รฉีดวัคซีนและก�รตรวจสอบสุขภ�พเเล้ว ยังให้คว�มรู้ท่ี 
สำ�คัญในก�รดูแลท�รกอีกม�กม�ยท่ีสำ�คัญซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีสะดวกท่ีสุดสำ�หรับคุณ คู่
มือน้ีจะเเนะนำ�เเละช่วยคุณบันทึกก�รเจริญเติบโตของท�รกให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุด 

● เนื้อห�คู่มือ 

1. บันทึกสุขภ�พเด็ก: รวมถึงคำ�อธิบ�ยก�รป้องกันสุขภ�พท�รกแรกเกิด 
บัตรเทียบสีอุจจ�ระ 9 สี กร�ฟเเสดงก�รเจริญเติบโตเด็ก รูปก�รเจริญเติบ
โตของเด็ก บันทึกก�รป้องกัน 7 อย่�งเเละตรวจสอบก�รดูแลสุขภ�พ

2. ข้อมูลก�รศึกษ�สุขภ�พ: ก�รคัดกรองก�รได้ยินและก�รประเมินตนเอง 
ก�รตรวจคัดกรองกระดูกข้อต่อสะโพก บันทึกอน�มัยช่องป�กเเละฟันน้ำ�นมก 
�รดูแลส�ยต� เป็นต้น

3. ข้อมูลป้องกันก�รฉีดวัคซีน: ข้อควรระวังก่อนก�รฉีดวัคซีนและปฏิกิริ
ย�หลังก�รฉีด วัคซีนที่อ�จเกิดขึ้นรวมถึงวิธีก�รจัดก�ร

4. ช่องท�งร�ยละเอียดข้อมูล: ข้อมูลเบอร์ติดต่อหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกับก�รเลี้
ยงเด็ก 

● เทคนิคก�รใช้คู่มือ

1. ส�ม�รถอ่�นคู่มือเพื่อเข้�ใจเรื่องเกี่ยวกับเด็กก่อนที่จะเข้�เรียนชั้นประถม ส�ม�
รถห�ข้อมูลก�รบริก�รด้�นสุขภ�พและขั้นตอนก�รรับบริก�รฟรี

2. มีร�ยละเอียดประเภทวัคซีนของท�รก จำ�นวนครั้งของก�รรับวัคซีน 
อ�ยุที่ควรได้รับวัคซีน ฉีดวัคซีนส่วนใด เเละข้อมูลวัคซีนที่ต้องห้�ม ข้อควรระวังเกี่
ยวกับอ�ก�รหลังก�รรับวัคซีน คำ�เตือนเกี่ยวกับก�รดูเเลหลังรับวัคซีน ผู้ปกครอง
ส�ม�รถอ่�นต�มคู่มือกำ�หนดเวล�รับวัคซีน ห�กเเพทย์วินิจฉัยสภ�พของท�รกเเ
ล้วอนุญ�ตก็ส�ม�รถดำ�เนิน ก�รตรวจร่�งก�ยเเบบเชิงป้องกัน

3. ทุกครั้งที่ตรวจร่�งก�ยเสร็จเเล้วควรตรวจให้เเน่ใจว่�สถ�นพย�บ�ลได้เขียนบัน
ทึกวันที่ที่ พ�ลูกไปตรวจ ชื่อ สถ�นพย�บ�ล เเละผลตรวจ ลงในคู่มือสุขภ�พเด็ก 
อย่�ให้ข�ดก�รบันทึกก�รตรวจเเม้เเต่หนึ่งครั้ง

บัน
ท
ึกสุข
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้อย
เคล็ดลับก�รดูเเลสุข

ภ
�พ

ข
องท

�รก



3

กระท
รวงสาธารณ

สุข
และสวัสดิการ

เคล็ดลับก�รดูเเลสุขภ�พของท�รก 
ใช้สมุดคู่มือสุขภ�พเด็กอย่�งไร

4. วันธรรมด�ส�ม�รถเขียนเติม “ร�ยก�รบันทึกผู้ปกครอง “เเละ “ต�ร�งก�รเเนะเ
เนวสุขวิทย� “ ลงในสมุดคู่มือสุขภ�พเด็ก จะช่วยเป็นเเหล่งข้อมูลที่สำ�คัญให้เเพทย์
วินิจฉัยสภ�พสุขภ�พของลูก

5. เมื่อเพทย์ตรวจร่�งก�ยของลูกเสร็จเเล้ว นอกจ�กต้องบันทึกประวัติก
�รรักษ�โรค ในคู่มือก็ส�ม�รถ  “บันทึกก�รตรวจสุขภ�พ” หน้�ที่เขียนส�ม�รถบั
นทึกผลก�รตรวจเเละเซ็นชื่อเเพทย์ เพื่อเพิ่มก�รบันทึกสุขภ
�พให้เด็ก

6. สำ�หรับเรื่องเกี่ยวกับปัญห�สุขภ�พเด็ก ข้อมูลก�รเเนะเ
เนวสุขวิทย�เเละข้อมูลหน่วยง�นก�รดูเเลเด็ก โปรดอ่�น “คู่มือ
เเนะเเนวสุขวิทย�” ก็ส�ม�รถพบคำ�ตอบ

คู่มือสุขภ�พเด็กเป็นก�รบันทึกประวัติก�รเจริญเติบโตของเด็กทีละนิดที
ละน้อย เด็กทุกคนก็ส�ม�รถมีสมุดหนึ่งเล่มที่บันทึกข้อมูลสุขภ�พตั้งเเต่เ
เรกเกิดจนถึงก่อ นเข้�ชั้นประถม เป็นคู่มือซึ่งเต็มไปด้วยคว�มสุข เพร�ะ
คู่มือได้บันทึกสิ่งที่ท่�นเอ�ใจใส่ร�ยละเอียด สังเกตุอ�ก�ร เเละเจ้�
หน้�ที่สถ�นพย�บ�ลที่ใส่ใจดังนั้นจึงขอให้ท่�นเก็บคู่มือไว้ใช้อย่�งดี 
เมื่อลูกโตขึ้นส�ม�รถเป็นของขวัญมอบให้เป็นของขวัญสิ่งหนึ่งให้ลูกเป็นก
�รนำ�ม�ซึ่งก�รอวยพรสุขภ�พให้เเก่ลูกน้อย
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รูจ้กัใช「้สมุดบนัทึกสุขภ�พ」 46

เคล็ดลบัก�รดูเเลเด็กท�รก 47

ก�รใหน้มแม่ คุณแม่สวยแข็งแรง ลูกนอ้ยสุขภ�พดี

 53

ก�รตรวจคดักรองโรคคว�มผิดปกติท�งเมต�บอลิซมึ

แต่กำ�เนิดในท�รกแรกเกิด 56

ก�รตรวจคดักรองกระดูกขอ้ต่อสะโพก 59

ก�รตรวจคดักรองไดยิ้นเสียง 60

ประเมินก�รไดยิ้นเสียงของท�รกและเด็กเล็กดว้ย

ตนเอง 61

ก�รดูแลสุขภ�พส�ยต�ข ัน้พืน้ฐ�น 62

ก�รตรวจส�ยต� 65

บนัทึกอน�มยัชอ่งป�กและฟันนำ ้�นม 66

“2 ตอ้ง 2 ไม่ ฟันแข็งแรงตลอดไป“ 67

ส�รบัญ คู่มือสุขภ�พเด็ก

บันทึกสุขภ�พลูกน้อย
เคล็ดลบัก�รใชคู้่มือสุขภ�พเด็ 2

กำ�หนดก�รใหค้ว�มชว่ยเหลือและร�ยก�รใหบ้ริก�ร

ดูแลสุขภ�พเชงิป้องกนัสำ�หรบัเด็ก 6

ต�ร�งบนัทึกสภ�พท�รกขณะแรกเกิด 8

ต�ร�งก�รเจริญเติบโต 9

ค่�ดชันีมวลก�ยในเด็ก (BMI) 10

กร�ฟแสดงเกณฑอ์�้งอิงก�รเจริญเติบโต 11

บตัรเทียบสีอุจจ�ระ 9 สีของเด็กท�รก 20

รูจ้กัโรคท่อนำ ้�ดีตีบตนัแต่กำ�เนิด 21

เเรกเกิดถึง 2 เดือน 22

2-4 เดือน 25

4-10 เดือน 28

10 เดือนถึง 1 ขวบคร่ึง 32

1 ขวบคร่ึงถึง 2 ขวบ 35

2 ขวบถึง 3 38

3-7 ขวบ 41

แบบรูปลกัษณะทดสอบคว�มผิดปกติด�้นพฒัน�ก�ร

 45

ข้อมูลรับวัคซีนป้องกัน

ภ�คผนวก

คำ�เตือนสำ�หรบัผูป้กครองเรื่องขอ้ควรระวงัในก�รรบั

วคัซนี 68

รบัวคัซนีต�มกำ�หนดเวล� ลูกนอ้ยแข็งแรงไรก้งัวล 74

รูจ้กัวคัซนีเสียค่�ใชจ้่�ยเอง 76

วคัซนีบีซจีี 78

ต�ร�งบนัทึกก�รตรวจสอบโรคไวรสัตบัอกัเสบชนิดบี

 80

ข้อมูลเเนวสุขวิทย�

รูปพฒัน�ก�รต่อเน่ืองของเด็ก 81

แบบส่งเร่ืองก�รประเมินผลพฒัน�ก�รในเด็ก 82

วิธีก�รขอใบอนุญ�ตถิ่นท่ีอยู่ของคนต่�งด�้วสำ�หรบั

ท�รกแรกเกิดท่ีเกิดในต่�งประเทศ ท่ีเกิดในไตห้วนั

 83

บัน
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ส�รบัญเเนะเเนวสุขวิทย�

ใช้มือถือเเสกน QR code เเล้วเข้�ไปที่ 

“ ไฟล์คู่มือสุขภ�พเด็กเเบบดิจิตอล “ 

จะได้รับ “หลักเเนะเเนวสุขวิทย�” หรือ 

“กล่องสมบัติข้อมูล “

เดก็เเรกเกิด คว�มรูเ้ร่ืองสุขภ�พ

คว�มรูโ้ภชน�ก�ร กล่องสมบติัขอ้มูล

คว�มรูใ้นชวิีตประจำ�วนั

‧ สำ�หรับพ่อเเม่มือใหม่

‧ ก�รปรับสภ�พจิตใจของพ่อแม่

‧ สำ�หรับพ่อเเม่เลี้ยงเดี่ยว

‧ สำ�หรับพ่อเเม่ที่มีลูกเเฝด

‧ ลูกส�วลูกช�ยล้วนรัก

‧ เคล็ดลับดูเเลเด็กคลอดก่อนกำ�หนด

‧ เรื่องที่คุณเป็นห่วงในเเต่ละช่วงอ�ยุ 

‧ ก�รตรวจสุขภ�พก่อนเข้�เรียนและ 

ก�รเตรียมตัวเข้�เรียนในชั้นประถมศึกษ�

‧ โรคในเด็กท�รกที่พบบ่อยเเละก�รจัดก�ร

‧ อ�ก�รปวดบิดในท�รกหรือโคลิก

‧ ห่�งไกลจ�กโรคมือเท้�ป�ก

‧ ก�รปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อมีไข้

‧ ทำ�ก�รรักษ�แต่แรกเริ่มโดยเร็ว

‧ หลักก�รให้อ�ห�รเสริม

‧ เด็กท�รก ปริม�ณส�รอ�ห�รที่ควรได้รับ 

ในแต่ละวันของท�รกและเด็กเล็ก

‧ สร้�งนิสัยที่ดีในก�รท�นอ�ห�ร

‧ หลักก�รป้องกันเด็กอ้วนน้ำ�หนักเกิน

‧ ที่อยู่เเละเบอร์ติดต่อสำ�นักง�นส�ธ�รณสุข

‧ หนังสือยินยอมก�รรับบริก�รตรวจติดต�มอ�ก�ร 

ในท�รกคลอดก่อนกำ�หนด

‧ เบอร์ติดต่อศูนย์แจ้งเรื่องประเมินผลพัฒน�ก�รในเด็ก

‧ ศูนย์แจ้งเรื่องโอนย้�ยเด็กพัฒน�ก�รล่�ช้�

‧ ข้อมูลสวัสดิก�รที่เกี่ยวข้อง

‧ ที่อยู่เเละเบอร์ติดต่อสำ�นักง�นส�ธ�รณสุข 

‧ เบอร์โทรศัพท์เเละเว็บไซด์ที่มีประโยชน์

‧ ภ�พรวมของม�ตรก�รสวัสดิก�รเด็กของรัฐบ�ลกล�ง
‧ ปลูกฝังสร้�งนิสัยก�รดำ�รงชีวิตประจำ�วัน ในลักษ

ณะที่มีก�รเคลื่อนไหว

‧ ก�รดูเเลช่องป�ก

‧ ก�รร่วมอ่�นหนังสือกับพ่อเเม่

‧ สร้�งนิสัยที่ดีในก�รนอนหลับ

‧ เคล็ดลับก�รป้อง

กันภ�วะก�รเสียชีวิตฉับพลันในท�รก

‧ ก�รปฐมพย�บ�ล ป้องกันก�รบ�ดเจ็บจ�กอุบัติเหตุ

‧ ก�รปฐมพย�บ�ลอย่�งเฉียบพลันจ�กค 

ว�มร้อนหรือแก๊ส

‧ คุ้มครอง! ลูกรัก! ส�ยตรงปกป้อง 113

‧ จูบลูกรัก- ช่วยเด็กห่�งไกลจ�กคว�มรุนแรงในครอบ

ครัว

‧ บอกล�ผ้�อ้อม-ก�รฝึกขับถ่�ย

‧ ครอบครัวปลอดบุหรี่

‧ คว�มจริงของบุหรี่มือสอง หรือบุหรี่มือส�ม

บัน
ท
ึกสุข

ภ
าพ
ลูกน

้อย
ส�รบัญ

เเน
ะเเน

วสุข
วิท

ย�



6

กระท
รวงสาธารณ

สุข
และสวัสดิการ

กำ�หนดเวล�ที่
ให้ก�รช่วยเหลือ อ�ยุท่ีเเนะนำ� ร�ยก�รให้บริก�ร

หลังค ลอด 
ภ�ยใน 6 

วัน

ท� รกเเ
รก เกิด

หลังค ลอด ภ�
ยใน 6 วัน

ก�รตรวจร่�งก�ย:
คว�มย�วของร�่งก�ย นำ�้หนัก รอบศีรษะ ภ�วะโภชน�ก�ร  
ก�รตรวจทัว่ไป รมู่�นต� ก�รตอบสนองตอ่เสียง ป�กแหวง่
เพด�นโหว ่เสียงฟู่ของหวัใจ ไสเ้ลือ่น ลกูอณัฑะไม่ลงถงุ อวยั
วะเพศภ�ยนอก ก�รตรวจคดักรองกระดกูขอ้ตอ่สะโพก
บริก�รตรวจคดักรองโรค:
ก�รตรวจคดักรองโรคคว�มผิดปกติท�งเมต�บอลิซมึแตก่ำ�เ
นิดในท�รกแรกเกิด (หลงัคลอดครบ 48 ช ัว่โมง), ก�รตรวจคดั
กรองก�รไดยิ้นของท�รกแรกเกิด

เด็ก เเรก 
เกิดถึง 2 

เดือน
1 เดือน ครั้งที่ 1

ก�รตรวจร่�งก�ย:
คว�มย�วของร�่งก�ย นำ�้หนัก รอบศีรษะ ภ�วะโภชน�ก�ร  
ก�รตรวจทัว่ไป รมู่�นต� ก�รตอบสนองตอ่เสียง ป�กแหวง่
เพด�นโหว ่เสียงฟู่ของหวัใจ ไสเ้ลือ่น ลกูอณัฑะไม่ลงถงุ อวยั
วะเพศภ�ยนอก ก�รตรวจคดักรองกระดกูขอ้ตอ่สะโพก
สภ�พก�รป้อนอ�ห�ร: วิธกี�รป้อนอ�ห�ร
ตรวจสอบพฒัน�ก�ร: ปฏิกิริย�ตอบสนองเม่ือตกใจ ก�ร
จอ้งมองวตัถุ

2-4 เดือน ครัง้ท่ี 2 2-3 เดือน

ก�รตรวจร่�งก�ย: 
คว�มย�วของร�่งก�ย นำ�้หนัก รอบศีรษะ ภ�วะโภชน�ก�ร 
ก�รตรวจทัว่ไป รมู่�นต�และคว�มส�ม�รถในก�รจอ้งอยูก่บั
ท่ี ตบัและม�้มบวมโต ก�รตรวจคดักรองกระดกูขอ้ตอ่สะโพก 
เสียงฟู่ของหวัใจ
สภ�พก�รป้อนอ�ห�ร: วิธกี�รป้อนอ�ห�ร
ตรวจสอบพฒัน�ก�ร: เเหงนหน�้  แบมือ ยิม้ใหก้บัคนอืน่

4-10
เดือน ครัง้ท่ี 3 4-9 เดือน

ก�รตรวจร่�งก�ย: 
คว�มย�วของร�่งก�ย นำ�้หนัก รอบศีรษะ ภ�วะโภชน�ก�ร 
ก�รตรวจทัว่ไป รมู่�นต�และคว�มส�ม�รถในก�รจอ้งอยูก่บัท่ี 
ก�รตรวจคดักรองกระดกูขอ้ตอ่สะโพก ไสเ้ลือ่น ลกูอณัฑะไม่
ลงถงุ  อวยัวะเพศภ�ยนอก ก�รตอบสนองตอ่เสียง เสียงฟู่ของหั
วใจ ตรวจชอ่งป�ก
สภ�พก�รป้อนอ�ห�ร: วิธกี�รป้อนอ�ห�ร : ก�รใหอ้�ห�ร
เสริม
ตรวจสอบพฒัน�ก�ร: 
พลิกตวั ย่ืนมือหยิบจบัสิง่ของ ก�รตอบสนองท่ีไวตอ่เสียง ส�ม�
รถใชมื้อหยิบผ�้เชด็หน�้ท่ีปิดหน�้อยูอ่อกได ้(อ�ย ุ4-8 เดือน) 
คล�นได ้เก�ะแลว้ยืนได ้แสดงท�่“ล�กอ่น”ออกเสียง “ป�” “ม�
”ได(้อ�ย ุ8-9 เดือน)
*ท�ฟลูออไรดเ์คลือบฟัน: 1 ครัง้ทกุคร่ึงปี

กำ�หนดก�รใหค้ว�มช่วยเหลือและร�ยก�รใหบ้ริก�ร
ดูแลสุขภ�พเชิงป้องกนัสำ�หรบัเด็กบัน

ท
ึกสุข

ภ
าพ
ลูกน

้อย
กำ�ห

น
ดก�รให

้คว�มช
่วยเห

ลือและร�ยก�รให
้บริก�รดูแลสุข

ภ
�พ

เชิ
งป้องกัน

สำ�ห
รับเด็ก
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＊ ทันตแพทย์ทำ�ก�รท�ฟลูออไรด์เคลือบฟัน

กำ�หนดเวล�ที่
ให้ก�รช่วยเหลือ อ�ยุท่ีเเนะนำ� ร�ยก�รให้บริก�ร

10 เดือนถึง 
1 ขวบคร่ึง ครัง้ท่ี 4

10 เดือนถึง 1 
ขวบครึ่ง

ก�รตรวจร่�งก�ย:
คว�มย�วของร่�งก�ย น้ำ�หนัก รอบศีรษะ ภ�วะโภชน�
ก�ร ก�รตรวจทั่วไป ตำ�แหน่งของต� รูม่�นต� ไส้เลื่อน 
ลูกอัณฑะไม่ลงถุง  อวัยวะเพศภ�ยนอก ก�รตอบสนองต่อเสียง 
เสียงฟู่ของหัวใจ ตรวจช่องป�ก
สภ�พก�รป้อนอ�ห�ร: ก�รให้อ�ห�รเเข็ง
ตรวจสอบพัฒน�ก�ร: ยืนได้มั่นคง เก�ะเดิน ใช้นิ้วมือจับสิ่ง
ของ ฟังประโยคง่�ยๆ เข้�ใจ
*ท�ฟลูออไรด์เคลือบฟัน: 1 ครั้งทุกครึ่งปี

1 
ขวบคร่ึงถึง 

2 ขวบ
ครัง้ท่ี 5

1 ขวบครึ่งถึง 2 
ขวบ

ก�รตรวจร่�งก�ย:
คว�มย�วของร�่งก�ย นำ�้หนัก รอบศีรษะ ภ�วะโภชน�ก�ร 
ก�รตรวจทัว่ไป ตำ�แหน่งของต� (ตอ้งรบัก�รตรวจภ�วะต�ขี ้

เกียจและต�เหลโ่ดยทดสอบดว้ยก�รปิดต�) กระจกต� รมู่�น
ต� ก�รตอบสนองตอ่เสียง ตรวจชอ่งป�ก
สภ�พก�รป้อนอ�ห�ร: ก�รใหอ้�ห�รเเขง็
ตรวจสอบพฒัน�ก�ร: 
เดินได ้ใชมื้อจบัถือแกว้นำ�้ เลียนแบบท�่ท�ง พูดคำ�พย�งคเ์ดี
ยว เข�้ใจคำ�สัง่ดว้ยป�กเปล�่ แสดงออกดว้ยภ�ษ�ก�ย รูจ้กั
แบง่ปันสิง่ท่ีน่�สนใจ ห�วตัถอืุน่แทนของเลน่
*ท�ฟลูออไรดเ์คลือบฟัน: 1 ครัง้ทกุคร่ึงปี

2-3 ขวบ ครัง้ท่ี 6 2-3 ขวบ

ก�รตรวจร่�งก�ย:
คว�มย�วของร�่งก�ย นำ�้หนัก ภ�วะโภชน�ก�ร ก�รตรวจทัว่
ไป ก�รตรวจดวงต� เสียงฟู่ของหวัใจ ตรวจชอ่งป�ก
ตรวจสอบพฒัน�ก�ร: 
วิง่ได ้ถอดรองเท�้ได ้ใชมื้อจบัป�กก�ว�ดเลน่ได ้บอกชือ่อวยั
วะของร�่งก�ย ได ้
*ท�ฟลูออไรดเ์คลือบฟัน: 1 ครัง้ทกุคร่ึงปี

3 ขวบถึง 
ยังไม่ถึง 7 

ขวบ
ครัง้ท่ี 7

3 ขวบถึง 
ยังไม่ถึง 7 ขวบ

ก�รตรวจร่�งก�ย: 
คว�มย�วของร�่งก�ย นำ�้หนัก ภ�วะโภชน�ก�ร ก�รตรวจทัว่
ไป ก�รตรวจดวงต� (ตอ้งรบัก�รตรวจดว้ยก�รสุม่ชีร้ปูท่ีมีมิติ) 
เสียงฟู่ของหวัใจ อวยัวะเพศภ�ยนอก ตรวจชอ่งป�ก
ตรวจสอบพฒัน�ก�ร: 
กระโดดได ้น่ังยองๆ ได ้ว�ดรปูวงกลม พลิกเปิดหนังสือ บอก
ชือ่ตวัเองได ้เข�้ใจคำ�สัง่ป�กเปล�่ แสดงออกดว้ยภ�ษ�ก�ย 
พูดไดช้ดัเจน แยกแยะรปูร�่งและสีได ้
*ท�ฟลูออไรดเ์คลือบฟัน: 1 ครัง้ทกุคร่ึงปี
※ ไดร้บัวคัซนีครบถว้นหรือไม่

กำ�หนดก�รใหค้ว�มช่วยเหลือและร�ยก�รใหบ้ริก�ร
ดูแลสุขภ�พเชิงป้องกนัสำ�หรบัเด็ก บัน

ท
ึกสุข

ภ
าพ
ลูกน

้อย
กำ�ห

น
ดก�รให

้คว�มช
่วยเห

ลือและร�ยก�รให
้บริก�รดูแลสุข

ภ
�พ

เชิ
งป้องกัน

สำ�ห
รับเด็ก
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รูปภ�พท�รก / ภ�พเท้�

ต�ร�งบันทึกสภ�พท�รกขณะแรกเกิด

□  ยืนยนัผล「ก�รตรวจคดักรองห�เชือ้สเตรปโตคอกคสักลุม่บีในม�รด�」แลว้ (ดคููมื่อ

สขุภ�พสำ�หรบัสตรีมีครรภ)์ 

＊�ก�รตรวจคดักรองโรคท่ีกำ�หนดและผลตรวจ กรณุ�บนัทึกท่ีต�ร�งบนัทึกก�ร ตรวจคดักรอง

ท�รกแรกเกิดแผ่นพบับตัรสีเหลืองด�้นหน�้

วนัเวล�เกิดของท�รก：ปีี_____เดือน  _____ วนั ี่_____ เวล� _____น�ฬิก� _____น�ที

จำ�นวนสปัด�หก์�รตัง้ครรภ：____สปัด�ห ์    กำ�หนดคลอด：ปี____ เดือน  ______ วนั______

วิธกี�รคลอด： □ คลอดต�มธรรมช�ติ    □ ใชเ้คร่ืองดดูสญูญ�ก�ศ    □ ผ่�ตดัคลอด  

ค�่ Apgar：1 น�ที _________________   5 น�ที __________________

นำ�้หนัก _________________กรมั   คว�มย�วของร�่งก�ย _______________ เซนติเมตร

รอบศีรษะ __________________ เซนติเมตร   รอบอก _________________ เซนติเมตร

สถ�นพย�บ�ลท่ีทำ�คลอด：

บัน
ท
ึกสุข

ภ
าพ
ลูกน

้อย
ต�ร�งบัน

ท
ึกสภ

�พ
ท

�รกข
ณ

ะแรกเกิด
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ต�ร�งก�รเจริญเติบโต

วันตรวจ อ�ยุ คว�มย�ว/
คว�มสูง น้ำ�หนัก รอบศีรษะ

ปี

     เดือน     วัน 

อ�ยุ

เดือน เซนติเมตร กิโลกรัม เซนติเมตร

ปี

     เดือน     วัน 

อ�ยุ

เดือน เซนติเมตร กิโลกรัม เซนติเมตร

ปี

     เดือน     วัน 

อ�ยุ

เดือน เซนติเมตร กิโลกรัม เซนติเมตร

ปี

     เดือน     วัน 

อ�ยุ

เดือน เซนติเมตร กิโลกรัม เซนติเมตร

ปี

     เดือน     วัน 

อ�ยุ

เดือน เซนติเมตร กิโลกรัม เซนติเมตร

ปี

     เดือน     วัน 

อ�ยุ

เดือน เซนติเมตร กิโลกรัม เซนติเมตร

ปี

     เดือน     วัน 

อ�ยุ

เดือน เซนติเมตร กิโลกรัม เซนติเมตร

ปี

     เดือน     วัน 

อ�ยุ

เดือน เซนติเมตร กิโลกรัม เซนติเมตร

ปี

     เดือน     วัน 

อ�ยุ

เดือน เซนติเมตร กิโลกรัม เซนติเมตร

ปี

     เดือน     วัน 

อ�ยุ

เดือน เซนติเมตร กิโลกรัม เซนติเมตร

ปี

     เดือน     วัน 

อ�ยุ

เดือน เซนติเมตร กิโลกรัม เซนติเมตร

ปี

     เดือน     วัน 

อ�ยุ

เดือน เซนติเมตร กิโลกรัม เซนติเมตร

ปี

     เดือน     วัน 

อ�ยุ

เดือน เซนติเมตร กิโลกรัม เซนติเมตร

เด็กคลอดกอ่นกำ�หนด ตำ�่กว�่3 ขวบ อ�ยใุหเ้ร่ิมนับจ�กกำ�หนดวนัคลอด (คืออ�ยท่ีุผ่�นก�ร
ปรบัแกไ้ขแลว้) 

หม�ยเหตุ : กรุณ�ดูคู่มือเเนะเเนวสุขวิทย�เด็ก

บัน
ท
ึกสุข

ภ
าพ
ลูกน

้อย
ต�ร�งก�รเจริญ

เติบโต
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ค่�ดัชนีมวลภ�ยในเด็ก (BMI) 

BMI=นำ�้หนัก (กิโลกรมั) /คว�มสงู2(เมตร2)

ม�ตร�ฐ�นไม่เหมือนผู้ใหญ่ ！

คำ�อธิบ�ย：
1. ค่�ม�ตรฐ�นนี้จดัทำ�ขึน้โดยอ�้งอิงต�มผลง�นวิจยัในปี ค.ศ.2010 ของน�ยแพทย ์

เฉินเหว่ยเต๋อและแพทย ์หญิงจ�งเหม่ยหุย้
2. ค่�มวลก�ยอ�ยุ 0-5ขวบ ใชต้�มเกณฑข์ององคก์�รอน�มยัโลกท่ีประก�ศ 

(WHO ) เกี่ยวกบั “ม�ตรฐ�น ส�กลก�รเจริญเติบโตของเด็ก”
3. จดุเชือ่มต่อชว่งอ�ยุ 5-7 ขวบ พิจ�รณ�อ�้งอิงต�ม WHO BMI แนว

โนม้rebound เชือ่มต่อค่�ในชว่ง อ�ยุทัง้สองต�มท่ีกล่�วม� 
4. กร�ฟค่�ม�ตรฐ�นมวลก�ยอ�ยุ 7-18 ปี อ�้งอิงจ�กขอ้มู ลก�รวดัสมรรถภ�พ

ท�งก�ยปี ค.ศ.1997 ของเด็กนักเรีย นช ัน้ประถมศึกษ�และมธัยมศึกษ�ตอนตน้
ทั่วไตห้วนั (เดินวิ่ง 800/1600 โดยวดัเมตร จบัเข�่ซทิอพั กระ โดดไกล และน่ัง
งอลำ�ตวัไปข�้งหน�้ โดยเลือกเฉพ�ะร�ยท่ีมีผลก�รวดัอ ยู่ในลำ�ดบัตอนตน้รอ้ย
ละ 25 )

ประก�ศวนัท่ี 11 เดือนมิถนุ�ยน ปี ค.ศ.2013

age
too light too heavy obese

BMI around BMI around

normal range too light too heavy obesenormal range

male female

BMI อยูร่ะหวา่ง BMI อยูร่ะหวา่ง

บัน
ท
ึกสุข

ภ
าพ
ลูกน

้อย
ค่�ดัช

น
ีมวลภ

�ยใน
เด็ก (BM

I) 
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กร�ฟแสดงเกณฑอ์�้งอิงก�รเจริญเติบโต ประกอบดว้ยดชันีก�รเจริญเติบโต 3 ร�ยก�ร ไดแ้ก ่
คว�มย�ว/สว่นสงู นำ�้หนัก และขน�ดรอบศีรษะ แบง่เป็บฉบบัเด็กช�ยและฉบบัเด็กหญิง บนกร�ฟ
แสดงก�รเจริญเติบโต ประกอบดว้ยเสน้กร�ฟแสดงอตัร�รอ้ยละ 5 เสน้ ท่ีตำ�แหน่งรอ้ยละ 97, 85, 
50, 15 และ 3 

กร�ฟแสดงเกณฑ์อ้�งอิงก�รเจริญเติบโต

ดัชนีก�รเจริญเติบโตของเด็กท�รกอยู่ระหว่�งเส้นกร�ฟแสดงตำ�แหน่งร้อยละ 3-97 ล้วนถือว่�อยู่ในขอบข่�ยท่ีปกติ 
ห�กมีตำ�แหน่งที่สูงกว่�ตำ�แหน่งร้อยละ 97 (ต�มภ�พข้�งบน จุด B) หรือต่ำ�กว่�ตำ�แหน่งร้อยละ 3 (ต�มภ�พ
ข้�งบน จุด C) พิจ�รณ�ได้ว่�ดัชนีก�รเจริญเติบโตของท�รกในร�ยก�รนั้นสูงหรือต่ำ�เกินไป  นอกจ�กนี ้
ก�รเจริญเติบโตของเด็กนั้นเป็นสิ่งที่ต่อเนื่อง นอกจ�กสังเกตตำ�แหน่งจุดบนเส้นกร�ฟในแต่ละวัยของท�รกแล้ว 
เส้นกร�ฟก�รเจริญเติบโตของท�รกเมื่อล�กเส้นเชื่อมต่อกันควรมีแนวโน้วต�มเส้นกร�ฟแสดงก�รเจริญเติบโต 
(ต�มภ�พข้�งบนจุด A → จุดD)  ถ้�ห�กสูงกว่�หรือต่ำ�กว่�ระหว่�งเส้นกร�ฟสองเส้น (ต�มภ�พข้�งบนจุดA → จุด E 
หรือจุด A → จุด F) ต้องให้แพทย์ตรวจประเมินผล

‧กร�ฟแสดงก�รเจริญเติบโตของเด็กอ�ย ุ 0-5 ขวบ ใชต้�มกร�ฟม�ตรฐ�นสำ�หรบัทัว่โลกของเด็ก 0-5 ขวบจ�กก�ร
ประก�ศขององคก์�รอน�มยัโลก ซึง่ไดจ้�กวิธใีชค้ว�มรว่มมือระหว�่งประเทศในก�รสำ�รวจภ�วะก�รเจริญเติบโตของเด็ก
ท่ีเลีย้งดว้ยนมแม่ และเจริญเติบโตภ�ยใตส้ภ�พแวดลอ้มท่ีดีตอ่สขุภ�พ ดว้ยเหตนีุท้ำ�ใหส้�ม�รถหลีกเลีย่งก�รประเมินท่ี
ผิดพล�ดสำ�หรบัเด็กท�รกท่ีเลีย้งดว้ยนมแม่น้ันมีนำ�้หนักตวัท่ีไม่เพียงพอ

‧กร�ฟแสดงก�รเจริญเติบโตของเด็กอ�ย ุ5-7 ขวบ ใชต้�มผลง�นก�รวิจยัของศ�สตร�จ �รยเ์ฉินเหวย่เต๋อในปีค.ศ.2010 
โดยอ�้งอิงจ�กกร�ฟม�ตรฐ�นก�รเจริญเติบโต WHO อ�ย ุ 0-5 ขวบ ต�มดว้ยม�ตรฐ�นก�รเติบโตด�้นสมรรถนะ
ร�่งก�ยระหว�่ง อ�ย ุ7-18 ขวบของไตห้วนั พรอ้มพิจ�รณ�ต�มแนวโนม้ WHO BMI rebound รวมกนัสร�้งเป็นกร�ฟ
แสดงก�รเจริญเติบโตของเด็กอ�ย ุ5-7 ขวบ  

‧บนกร�ฟแสดงก�รเจริญเติบโตของเด็กค�่ดชันีคว�มย�ว/สว่นสงู เม่ือเด็กมีอ�ย2ุขวบ เสน้กร�ฟมีคว�มแตกต�่ง ท่ี
สำ�คญัเป็นเพร�ะวิธกี�รวดัคว�มย�ว/สว่นสงูไม่เหมือนกนั ในเด็กท่ีมีอ�ยตุำ�่กว�่ 2 ขวบ จะวดัสว่นสงูโดยใหท้�รกนอน
ร�บแลว้วดัคว�มย�ว หลงัอ�ย ุ2ขวบใหยื้นวดัคว�มสงู  

‧ผลก�รตรวจวดัใชป้ระกอบก�รพิจ�รณ�เท�่น้ัน ห�กมีขอ้สงสยัเกีย่วกบัก�รเติบโตและพฒัน�ก�ร โปรดสอบถ�มจ�ก
กมุ�รแพทยห์รือแพทยเ์วชศ�สตรค์รอบครวั 

ยกตัวอย่�ง ท�รกช�ยอ�ยุ 1 ขวบ 5 เดือน น้ำ�หนัก 5 กิโลกรัม：

1
2
3
4

【อ�ย】ุท�รกช�ยอ�ย ุ1 ขวบ 5 เดือน นำ�้หนัก 5 กิโลกรมั

【นำ�้หนัก】5 กิโลกรมัเลือ่นไปต�มขว�ง

บริเวณ【อ�ย】ุและ【นำ�้หนัก】ตดักนั คือจดุ A

พิจ�รณ�จ�กกร�ฟแสดงเกณฑอ์�้งอิงด�้นขว� พบว�่นำ�้หนักอยูท่ี่【ตำ�แหน่งรอ้ยละ 50】แสดงว�่ใน
จำ�นวนท�รกช�ย 100 คนท่ีอ�ยเุท�่กนั นำ�้หนักของเด็กท�รกคนนีอ้ยูป่ระม�ณลำ�ดบัท่ี 50
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กร�ฟแสดงเกณฑ์อ้�งอิงก�รเจริญเติบโตอ�ยุ 0-7 ขวบ
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4 ขวบ 5 ขวบ 6 ขวบ
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หลงัจ�กท่ีท�รกคลอด ท�่นควรทำ�ก�รเปรียบเทียบสีอจุจ�ระของลกูนอ้ยกบั “บตัร
เทียบสีอจุจ�ระของท�รก”ตัง้แตแ่รกเกิดเเละประเมินอ�ก�รตวัเหลืองอย�่งละเอียด 
ห�กท�่นพบลกัษณะท�รกดงัตอ่ไปนี ้: 
1. เด็กท�รกเเรกเกิดจนถึงวนัท่ี 14 เเตย่งัมีอ�ก�รตวัเหลือง (ต�ข�วเป็นสีเหลือง)
2. อจุจ�ระของลกูนอ้ยตรงกบัระดบัสีท่ีผิดปกติ หม�ยเลข  1  -  6  (หรือพบว�่สี

อจุจ�ระน้ันอยูร่ะหว�่งระดบัสีปกติและสีท่ีผิดปกติ)  ขอใหท้�่นรีบพ�เด็กไปรบั
ก�รตรวจรกัษ�เเละตรวจเลือด เพ่ือตรวจว�่เป็นโรคตบัเเละถงุนำ�้ดีเพร�ะอ�ก�ร
ตวั เหลืองหรือไม่

ห�กท่�นมีปัญห�ท่ีเกีย่วขอ้ง ยินดีเป็นอย่�งยิ่งที่ติดตอ่กบัเร�
โปรดใชบ้ริก�รจ�กส�ยตรงหว่งใยสตรีมีครรภแ์ละหลงัคลอด : 0800-870-870
พวกเร�จะใหค้ว�มชว่ยเหลือแกท่่�นทนัที !

ก�รกระทำ�เพียงเล็กน้อยห่�งไกลโรคตับ

ไม่ปกติ

ปกติ

บัตรเทียบสีอุจจ�ระ 9
                        สีของเด็กท�รก

บัน
ท
ึกสุข

ภ
าพ
ลูกน

้อย
บัตรเท

ียบสีอุจจ�ระ 9 สีข
องเด็กท

�รก
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　　เด็กท�รกท่ีเป็นโรคท่อนำ ้�ดี
ตีบตนัแต่กำ�เนิดมกัถูกเข�้ใจ
ผิดว่�เป็นอ�ก�รตวัเหลืองท่ีเกิด
จ�กนำ ้�นมแม่ ซึง่ทำ�ใหไ้ดร้บัก�ร
รกัษ�ท่ีล่�ช�้ สำ�หรบัเด็กท�รก
ในไตห้วนัน้ันมีอ�ก�รของโรค
ท่อนำ ้�ดีตีบตนัแต่กำ�เนิดม�กกว่�
ท�รกในประเทศแถบบตะวนัตก 
ท�รกทั่วไปมีอ�ก�รตวัเหลืองท�ง
ร่�งก�ยเป็นภ�วะท่ีพบไดบ้่อย ซึง่
จะออกอ�ก�รเม่ือมีอ�ยุ 2-3 วนั
หลงัคลอด ในชว่งวนัท่ี 4-5 จะเป็นชว่งท่ีแสดงอ�ก�รม�กท่ีสุด จะค่อยๆ จ�งลงเม่ือมี
อ�ยุ 7-10 วนั และอ�ก�รจะห�ยไปภ�ยใน 2 สปัด�ห ์สำ�หรบัท�รกท่ีเลีย้งดว้ยนมแม่
น้ัน ระยะท่ีมีอ�ก�รตวัเหลืองอ�จน�นกว่�ปกติ แต่ค่�ดชันีภ�วะตวัเหลืองจะไม่สูงขึน้ 
ห�กท�รกอ�ยุ 3-4 สปัด�หแ์ลว้ อ�ก�รตวัเหลืองยงัไม่ลดลงน้ัน ในท�รกบ�งคนอ�จ
จะเป็นโรคท่อนำ ้�ดีตีบตนัแต่กำ��เนิดได ้จำ�เป็นตอ้งพ�ลูกนอ้ยไปรบัก�รตรวจรกัษ�
จ�กแพทย ์ก�รวินิจฉัยโรคท่อนำ ้�ดีตีบตนัแต่กำ�เนิดน้ันควรตรวจ
　　ภ�ยใน 45 วนัหลงัคลอด ต�มหลกัแลว้ท�รกควรไดร้บัก�รผ่�ตดัต่อท่อนำ ้�ดีกบั
ลำ�ไสแ้บบ Kasai ภ�ยใน 60 วนั (ย่ิงเร็วย่ิงดี) ห�กไดร้บัก�รรกัษ�ท่ีล่�ช�้ อ�จทำ�ให ้
อตัร�ก�รขบัถ่�ยของนำ ้�ดีหลงัผ่�ตดัลดลงได ้ก�รท่ีนำ ้�ดีคัง่ค�้งอยู่ในตบัจะทำ�ใหเ้กิด
ดภ�วะตบัแขง็ไดง่้�ย ซึง่อ�จทำ�ใหต้อ้งรบัก�รผ่�ตดัเปลี่ยนตบัตัง้แต่อ�ยุยงันอ้ย ดว้ย
เหตุนี้ผูป้กครองจึงไม่ควรล่�ช�้ในก�รพบแพทยแ์ละรบัก�รผ่�ตดัแบบ Kasai เพ่ือให ้
ก�รวินิจฉัยโรคของลูกนอ้ยทำ�ไดดี้ย่ิงขึน้
　　หลงัท�รกคลอดควรสงัเกตสีของผิวหนังและอุจจ�ระอย่�งละเอียด (กรุณ�สงัเก
ตุภ�ยใตแ้สงไฟธรรมช�ติ หรือแสงไฟสีข�ว) ซึง่ชว่งเวล�หลงัคลอดภ�ยใน 60 วนั
เป็นชว่งเวล�ท่ีสำ�คญัย่ิง ห�กผิวของท�รกแสดงอ�ก�รตวัเหลือง ต�ข�วเป็นสีเหลือง
แลว้ ก็ย่ิงตอ้งสงัเกตเทียบสีอุจจ�ระอย่�งละเอียด เน่ืองจ�กนำ ้�ดีน้ันมีสีเหลืองหรือสีเขี
ยว ห�กตบัส�ม�รถขบัถ่�ย นำ ้�ดีไดอ้ย่�งสะดวก เม่ือนำ ้�ดีผสมกบัอุจจ�ระจะทำ�ใหอุ้
จจ�ระน้ันมีสีเหลืองหรือสีเขยีว ซึง่ตรงกบัสีอุจจ�ระหม�ยเลข 7-9 รวมส�มสี ถือว่�มี
ลกัษณะท่ีปกติ ห�กมีภ�วะนำ ้�ดีคัง่ค�้ง อุจจ�ระท่ีไม่มีส่วนผสมของนำ ้�ดีจะมีสีเหลือง
อ่อนหรือสีเท�ข�ว คล�้ยสีอุจจ�ระในหม�ยเลข 1-6 ซึง่เป็นลกัษณะท่ีผิดปกติ เวล�
นี้ก็ควรตัง้ขอ้สงสยัว่�อ�จเป็นอ�ก�รของภ�วะท่อนำ ้�ดี
　　ตีบตนัหรือนำ ้�ดีคัง่ในตบัหรือไม่ เพ่ือสุขภ�พท่ีแขง็แรงของท�รก จึงควรรีบพ�
เด็กไปรบัก�รตรวจรกัษ�กบักุม�รแพทยผู์เ้ชีย่วช�ญ ในกรณีท่ีจำ�เป็นอ�จโอนย�้ย
ผูป่้วยต่อไปยงักุม�รแพทยผู์เ้ชีย่วช�ญด�้นระบบท�งเดินอ�ห�ร เพ่ือไม่ใหก้�รรกัษ�
เป็นไปอย่�งล่�ช�้

รูจ้กัโรคท่อนำ้�ดีตีบตนัแตก่ำ�เนิด

 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

ไม่ปกติ

ปกติ

膽道閉鎖寶寶常被誤認為母乳性黃

疸，而延誤治療。我國嬰兒比西方嬰兒好

發膽道閉鎖，一般新生兒生理性黃疸相當

常見，出生後第2-3天出現，第4-5天達到

高峰，第7-10天逐漸下降，約2週消失。

哺餵母乳的嬰兒黃疸期可能比較長，但黃

疸指數不致升高。若第3-4週黃疸仍延遲不

退，則其中有部分嬰兒可能患有膽道閉

鎖，必須請醫師診治。膽道閉鎖宜出生45天內完成診斷，原則上在60天以內

（愈早愈好）完成葛西手術，若延遲治療，手術後膽汁順利排出的機率下降。

膽汁鬱積於肝內，很容易會造成肝硬化，甚至面臨換肝。因此家長切莫延誤就

醫及接受葛西手術的時間，以便寶寶獲得較好的預後。

寶寶出生後應仔細觀察皮膚及糞便的顏色（請於日光或白色燈光下觀

察），這在出生後60天內尤其重要。若寶寶的皮膚呈現黃疸現象，眼白變黃，

就要更仔細比較大便的顏色。由於膽汁的顏色為黃色或綠色，若肝臟分泌的膽

汁能順利排出，和大便混合後便會呈現出黃色或綠色大便，亦即編號7-9號的三

種顏色，此為正常的狀況。如果膽汁滯留，糞便無膽汁混合下會呈現

淡黃色或灰白色，像編號1-6號的顏色，屬於不正常的狀況，此時

應懷疑是否有膽道閉鎖或肝內膽汁滯留的可能。為了嬰兒的健

康，應盡快就醫請教專業兒科醫師，必要時轉診至兒科消化

專科醫師，以免延誤病情。

認識膽道閉鎖

การกระทำเพียงเล็กน้อยห่างไกลโรคตับ

寶寶的異常大便顏色與編號       的大便最相似

發現此種顏色的大便是在        年      月      日

寶寶的姓名                     生日        年        月       日

母親的姓名                     電話                手機

住址

寶寶在                                                     醫院/診所出生

99
ท่อตับกลีบซ้าย

กระเพาะอาหาร

ท่อตับกลีบขวา

ถุงน้ำดีหดตัว
และหายไป

ท่อน้ำดีหนาตัว

หูรูดปากท่อน้ำดี ลำไส้เล็กส่วนต้น

ท่อรวมตับ

ท่อน้ำดีใหญ่

ท่อน้ำดี

ตับอ่อน

ถุงน้ำดี

ตับ

บัน
ท
ึกสุข

ภ
าพ
ลูกน

้อย
รูจ้กัโรคท

อ่นำ�้ดีตีบตนั
แตก่ำ�เนิ

ด
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※กอ่นท่ีผูป้กครองจะพ�ไปตรวจสขุภ�พ กรณุ�บนัทึกร�ยก�รด�้นล�่งใหค้รบถว้น ดงันี้

วันที่บันทึก：______ปี_____เดือน______วัน   (อ�ยุ_________เดือน________วัน) 

1. ท�รกออกจ�กโรงพย�บ�ลที่คลอดกลับไปอยู่บ้�น หลังคลอดได้____ วัน 

5. ลักษณะอุจจ�ระ：

สี   □ ปกติ  □ ผิดปกติหรือไม่แน่ใจ【สีไม่ปกติหรืออยู่ ระหว่�งปกติเเละไม่ปกติ

กรุณ�รีบพ�ไปพบเเพทย์ (กรุณ�ดูที่หน้� 20 คำ�ชี้แจง บัตรเทียบสีอุจจ�ระท�รก)】

ลักษณะ   □ มีเนื้อเหลว □ เป็นน้ำ� □ เป็นแท่ง □ อื่นๆ______________________

ปัญห�：________________________________________ 

7 .  ขอให ้ท ่ �นเข ียนส ิ ่ งท ี ่ ท ่ �นก ั งวลเก ี ่ ยวก ับก�รด ู เ เลท�รกหร ือป ัญห�ท ี ่ท ่ �นอย�ก 

ถ�มเเพทย์ในด้�นล่�งนี้ ： ___________________________________________________________

2. ได้รับก�รตรวจคัดกรองโรคคว�มผิดปกติท�งเมต�บอลิซึมแต่กำ�เนิดในท�รก  

แรกเกิดแล้วใช่หรือไม่?

3. ได้รับก�รตรวจคัดกรองก�รได้ยินเสียงของท�รกแรกเกิดแล้วใช่หรือไม่?

4. ลักษณะก�รป้อนอ�ห�ร：□ นมเเม่    □ นมผสม    □ นมเเม่เเละนมผสม 

ป้อนวันละประม�ณ________ครั้ง ใช้ขวดนมป้อนครั้งละ________C.C.หรือ

จำ�นวนนมทั้งหมดต่อวัน ________ C.C.  

ปัญห�：________________________________________ 

6. พัฒน�ก�ร :

(1) ขณะที่ตื่นอยู่ เมื่อท�รกนอนคว่ำ�ส�ม�รถยกศีรษะขึ้นพ้นจ�กที่นอนได้ 

ใช่หรือไม่?

(2) เมื ่อมีเสียงดังม�กๆ ท�รกจะตกใจจนยืดแขนข�ออกหรือร้องไห้ใช่ 

หรือไม่?

(3) เมื่อใช้ไฟฉ�ยส่องที่ดวงต�ของท�รก ท�รกจะกระพริบต�ใช่หรือไม่?

(4) เมื ่อใช้ไฟฉ�ยส่องที ่ดวงต�ของท�รก กระจกต� (ส่วนของต�ดำ�) 

มีคว�มทึบ หรือรูม่�นต�ข�วใช่หรือไม่?

( 5 )  เ ม ื ่ อ ส ั ่ น ก ร ะ ด ิ ่ ง ห ร ื อ ว ั ต ถ ุ อ ื ่ น ท ี ่ ม ี เ ส ี ย ง ท ี ่ ข ้ � ง ห ู ข อ ง ท � ร ก 

ท�รกจะมีปฏิกิริย�ตอบ สนองใช่หรือไม่ (เช่น กระพริบต� ตกใจ 

หยุดเงียบเสียงลง หันศีรษะเล็กน้อย เป็นต้น)? 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

ร�ยก�รจดบนัทึกสำ�หรบัผูป้กครอง เดก็เเรกเกิดถึง 2 
เดือน (คร ัง้ที่ 1)บัน

ท
ึกสุข

ภ
าพ
ลูกน

้อย
ร�ยก�รจดบนั

ทึ
กสำ�ห

รบัผู
ป้กครอง  เด็กเเรกเกิดถึง 2 เดือน

 (ครัง้ที่
 1)
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＊ท�รกคลอดกอ่นกำ�หนดโปรดใชอ้�ยท่ีุผ่�นก�รปรบัแกไ้ขแลว้

วนัท่ีตรวจ : ______ปี_____เดือน______วนั   อ�ย ุ: _________เดือน________วนั

คว�มย�ว : ______เซนติเมตร (ท่ีตำ�แหน่งรอ้ยละ____ )    

นำ�้หนัก : ____ กิโลกรมั (ท่ีตำ�แหน่งรอ้ยละ____ )

รอบศีรษะ : ______เซนติเมตร (ท่ีตำ�แหน่งรอ้ยละ____)   

ประเมินก�รเจริญเติบโต : □ ปกติ □ ตอ้งติดต�ม □ ตอ้งโอนย�้ย __________________

ก�รตรวจร�่งก�ย : 

□ไม่พบคว�มผิดปกติ 

□ตอ้งระวงัสงัเกตอ�ก�รหรือมีลกัษณะผิดปกติ

1. __________________ □ ตอ้งติดต�ม     □ ตอ้งโอนย�้ย__________________ 

2. __________________ □ ตอ้งติดต�ม     □ ตอ้งโอนย�้ย__________________ 

3. __________________ □ ตอ้งติดต�ม     □ ตอ้งโอนย�้ย__________________ 

4. __________________ □ ตอ้งติดต�ม     □ ตอ้งโอนย�้ย__________________ 

※ ห�กพบบ�ดแผลท่ีไม่ทร�บส�เหต ุหรือสงสยัว�่มีก�รใชค้ว�มรนุแรงในครอบครวั หรือมี

ก�รท�รณุกรรมเด็กเป็นตน้ (กรณุ�อ�่นคูมื่อสขุวิทย�หน�้ 45-46 ) 

ประเมินผลพฒัน�ก�ร :  

□ ผ่�น

□ ตอ้งติดต�ม 

□ ตอ้งโอนย�้ย__________________________  

□  ท�รกแรกเกิด30วนัห�กมีอ�ก�รตวัเหลือง ควนใหแ้พทยวิ์นิจฉัยว�่ควรไดร้บัก� ร

ตรวจบิลิรบิูนและค�่ส�รตวัเหลืองหรือไม่(โปรดดหูน�้20-21)

ลงชือ่ผูป้กครอง：__________________ เเพทยล์งน�มประทบัตร�：___________________

ขอ้มูลในต�ร�งนีจ้ะถกูใชเ้ป็นก�รประเมินนโยบ�ยของกรมควบคมุโรคหรือติดต�มจดัก�รในเร่ืองสขุภ�พ
ต�มเเตล่ะกรณี

คู่มือสุขวิทย�

บนัทึกก�รตรวจสุขภ�พ เด็กเเรกเกิดถึง 2 เดือน (คร ัง้
ที่ 1) บัน

ท
ึกสุข

ภ
าพ
ลูกน

้อย
บนั

ทึ
กก�รตรวจสขุ

ภ
�พ

 เด็กเเรกเกิดถึง 2 เดือน
 (ครัง้ที่

 1)
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※ภ�ยในกรอบสีแดง ขอให้แพทย์พย�บ�ลช่วยเหลือผู้ปกครองในก�รกรอก ก่อนเริ่มแนะแนวสุขวิทย� เพื่อไว้ให้แพทย์พิจ�รณ�
โครงก�รนี้ได้รับก�รอุดหนุนจ�กภ�ษีผลิตภัณฑ์ย�สูบเพื่อสวัสดิก�รสุขภ�พ

หม�ยเหตุ：
1. เนื้อห�ด้�นก�รแนะแนวสุขวิทย�นี้ วิเคร�ะห์จัดทำ�ขึ้นร่วมกันระหว่�งทบวงสุขภ�พประช�ชนกระทรวงส�ธ�รณสุขและสวัสดิก�ร และสม�คมกุม�รเวชศ�สตร์

ไต้หวัน 
2. ก�รแนะแนวสุขวิทย�ครั้งนี้สำ�หรับท�รกอ�ยุ 1 เดือน ส�ม�รถปฏิบัติร่วมกับก�รดูแลสุขภ�พเชิงป้องกันสำ�หรับเด็ก ครั้งที่ 1 (กำ�หนดก�รให้คว�มช่วยเหลือคือ 

แรกเกิดถึง 2 เดือน) และโปรดอ่�นร�ยละเอียดคู่มือสุขภ�พเด็กเพื่อให้ก�รแนะแนวสุขวิทย�
3. ข้อมูลในต�ร�งนี้จะถูกใช้เป็นก�รประเมินนโยบ�ยของกรมควบคุมโรคหรือติดต�มจัดก�รในเรื่องสุขภ�พต�มเเต่ละกรณี 

หวัขอ้สขุวิทย� หลกัสำ�คญั ผูป้กครองประเมิน หลกัสำ�คญัท่ีแพทยแ์นะแนว
ไม่ไดท้ำ� ทำ�ได ้

1.ก�รป้อนท�รก
ลกัษณะก�ร

ป้อน

□ □
สงัเกตลกูนอ้ยปัสส�วะเปียกผ�้ออ้มวนัละ 5-8 ครัง้ เพ่ือให ้
แน่ใจว�่ลกูนอ้ยกินอิม่ 

□ □
ส�เหตแุละก�รแกไ้ขปัญห�ก�รใหน้ม  โดยเฉพ�ะปัญห�
ก�รใหน้มแม่ 

□ □
หลงัป้อนอ�ห�รภ�ยใน 1 ช ัว่โมง ควรระวงัว�่อ�จจะมีก�ร
เเหวะนม

2. ทำ�คว�มสะอ 
�ดชอ่งป�ก 

ทำ�คว�มสะอ �ด
ชอ่งป�ก □ □ ใชผ้�้กอ๊ซทำ�คว�มสะอ�ดชอ่งป�ก (รวมถึงลิน้)

3. ภ�วะตวัเหลือง 
ในท�รกเเรกเกิด 

ลกัษณะอ�ก� ร
ตวัเหลือง

□ □ ใชบ้ตัรเทียบสีอจุจ�ระเพ่ือสงัเกตสีุอจุจ�ระของท�รก

□ □
หลงัจ�กคลอด 30 วนัเเลว้เเตย่งัตวัเหลือง ควรพ�กลบัไป
ท่ีโรงพย�ย�บ�ลตรวจ

4. ป้องกนัอนัตร�ย
จ�กอบุติัเหตเุเละ
ก�รเสียชวิีตอย�่ง
ฉับพลนัในท�รก

ท�่นอนของ
ท�รก □ □

ควรนอนหลบัในท�่หง�ยทกุครัง้ ส�ม�รถพิจ�รณ�ใชจ้กุ
นมหลอกขณะนอนหลบัได ้

สภ�พเเวดลอ้ม
ในก�รนอนหลบั

□ □ พืน้ผิวของสถ�นท่ีนอนหลบั (ฟูกท่ีนอน) ตอ้งแขง็แน่น

□ □
อยูห่อ้งเดียวกนักบัท�รก แตห่ลีกเล่ียงก�รนอนเตียง
เดียวกนั (รวมถึงโซฟ�หรือเบ�ะรอง)

□ □ เตียงท�รกควรหลีกเลีย่งก�รมีสิง่ฟูนุ่มใดๆ

□ □ อ�ยตุำ�่กว�่ 1 ขวบไม่จำ�เป็นตอ้งใชห้มอน

□ □

ก�รใชเ้ตียงเด็กท�รกตอ้งดึงท่ีกัน้ขอบเตียงขึน้ ตอ้ง
ระมดัระวงัชอ่งห�่งของท่ีกัน้ขอบเตียง เพร�ะจะหนีบเด็ก
ท�รกบ�ดเจ็บหรือไม่มีอ�ก�ศห�ยใจ นอกจ�กนีช้อ่งห�่ง
ของท่ีกัน้ขอบเตียงตอ้งไม่ควรห�่งม�กกว�่ 6 เซน็ติเมตร

พฤติกรรมของ
คนในบ�้น

□ □
รกัษ�สภ�พเเวดลอ้มใหป้ลอดบหุรี่ เพ่ือป้องกนัใหท้�รกได ้
รบัพิษของกลิน่บหุรี่

□ □
ขณะดเูเลท�รกตอ้งมีสติ หลีกเลีย่งก�รใชย้�ท่ีออกฤทธิ ์
ตอ่ระบบประส�ทหรือเคร่ืองดืม่แอลกอออล ์

ภ�วะก�รเขย�่
ท�รก □ □

ก�รรอ้งไหเ้ป็นวิธกี�รสือ่ส�รกบัผูใ้หญอ่ย�่งหน่ึงของลกู
นอ้ย ผูป้กครองจำ�เป็นตอ้งอดทนปลอบโยน ห�้มเขย�่
อย�่งรนุแรง หมุนวน หรือโยนลกูนอ้ยลงบนเตียง ห�กผู ้
ดแูลไม่ส�ม�รถระงบัอ�รมณไ์ด ้กรณุ�ขอคว�มชว่ยเหลือ
จ�กญ�ติมิตร

พฤติกรรมดเูเล
คว�มปลอดภยั

□ □
อย�่ใหมี้เชอืกหรือเสน้ส�ยบนร�่งก�ยหรือข�้งก�ยท�รก 
เชน่ เชอืกแขวนจกุนมหลอก สรอ้ยคอ ถงุใสย่นัตม์งคล 
เชอืกผ�้ม่�น หรือเชอืกแขวนของเลน่ เป็นตน้

□ □ อย�่อุม้เด็กขณะชงนมหรือถือเคร่ืองดืม่รอ้น

□ □
ก�รเตรียมนำ�้อ�บสำ�หรบัท�รก ใหป้ลอ่ยนำ�้เย็นใสก่อ่น
คอ่ยต�มดว้ยนำ�้รอ้น

ก�รพ�ท�รกไป
นอกบ�้น

□ □
เม่ือน่ังรถใชเ้บ�ะน่ังนิรภยัสำ�หรบัเด็กแบบนอนร�บติดตัง้ไว ้
ยงัเบ�ะท่ีน่ังด�้นหลงัของรถเเละหนัหน�้ไปด�้นหลงั โซฟ�
หรือเบ�ะรอง

□ □ หลีกเลีย่งก�รใหท้�รกน่ังรถมอเตอรไ์ซดห์รือจกัรย�น
※หลงักลบับ�้นห�กมีคว�มตอ้งก�รปรึกษ�ก�รเลีย้งดบูตุร โปรดใชบ้ริก�รจ�กส�ยตรงหว่งใยสตรีมีครรภแ์ละหลงัคลอด 0800-870870

ชือ่และรหสัสถ�นพย�บ�ล : คว�มสมัพนัธข์องผูเ้รียนสขุวิทย�
กบัท�รก :

แพทยล์งน�มประทบัตร� :

วนัท่ีแนะนำ� ปี_______เดือน_______วนั_______

ต�ร�งบนัทึกสุขวิทย� เดก็เเรกเกิดถึง 2 เดือน (คร ัง้ท่ี 1)บัน
ท
ึกสุข

ภ
าพ
ลูกน

้อย
ต�ร�งบนั

ทึ
กสขุ

วิท
ย� เด็กเเรกเกิดถึง 2 เดือน

 (ครัง้ที่
 1)
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＊ ก่อนที่ผู้ปกครองจะพ�ไปตรวจสุขภ�พ กรุณ�บันทึกร�ยก�รด้�นล่�งให้ครบถ้วน ดังนี้

วันที่บันทึก：______ปี_____เดือน______วัน   (อ�ยุ______เดือน______วัน) 

1. ลักษณะก�รป้อนอ�ห�ร: 

□ นมเเม่ □ นมผสม □ นมเเม่เเละนมผสม 

ป้อนวันละประม�ณ______ครั้ง ใช้ขวดนมป้อนครั้งละ______C.C.หรือ

จำ�นวนนมทั้งหมดต่อวัน ______ C.C.  

ปัญห�：________________________________________ 

2. ลักษณะอุจจ�ระ:   

สี   □ ปกต □ ผิดปกติ 【สีไม่ปกติหรืออยู่ระหว่�งปกติเเละไม่ปกติ  กรุณ�รีบพ�ไปพบเเพทย์ 

(กรุณ�ดูที่หน้� 20 คำ�ชี้แจงบัตรเทียบส ีอุจจ�ระท�รก)】 

ลักษณะ    □ มีเนื้อเหลว  □ เป็นน้ำ�  □ เป็นแท่ง  □ อื่นๆ______________

ปัญห� : ________________________________________ 

3. เด็กท�รกมีปัญห�ในก�รนอนหลับ ตกใจตื่นบ่อยเเละปัญห�อื่นๆ ใน ก�รนอนหลับหรือไม่?                                                 

□ ไม่ใช  □ ใช่

5. ขอใหท้�่นเขยีนสิง่ท่ีท�่นกงัวลเกีย่วกบัก�รดเูเลท�รกหรือปัญห�ท่ีท�่นอย�ก ถ�มเเพทยใ์นด�้น

ล�่งนี ้： __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

4. พฒัน�ก�ร   

(1) เม่ือนอนควำ�่ ส�ม�รถยกศีรษะขึน้ทำ�มุม 45 องศ�ได ้ใชห่รือ ไม่?

(2) เม่ือมีคนพูดคยุหรือเลน่ดว้ย ลกูนอ้ยจะยิม้ ใชห่รือไม่?

(3) ส�ม�รถจอ้งมองวตัถท่ีุเคลือ่นไหวได ้ใชห่รือไม่? 

(4) เม่ือมีคนพูดคยุหรือเลน่ดว้ย ลกูนอ้ยจะโตต้อบโดยออกเสียง เชน่  

“อ�”“ก”ูเชน่นีใ้ชห่รือไม่?

ร�ยก�รจดบนัทึกสำ�หรบัผูป้กครอง เดก็2 เดือนถึง 4 เดื
อน (คร ัง้ที่ 2)

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

บัน
ท
ึกสุข

ภ
าพ
ลูกน

้อย
ร�ยก�รจดบนั

ทึ
กสำ�ห

รบัผู
ป้กครอง เด็ก2 เดือน

ถึง 4 เดือน
 (ครัง้ที่

 2)
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＊ ท�รกคลอดก่อนกำ�หนดโปรดใช้อ�ยุที่ผ่�นก�รปรับแก้ไขแล้ว

วันที่ตรวจ: ______ปี_____เดือน______วัน   อ�ย:_________เดือน________วัน    

คว�มย�ว:______เซนติเมตร (ที่ตำ�แหน่งร้อยละ____)   

น้ำ�หนัก:____ กิโลกรัม (ที่ตำ�แหน่งร้อยละ____)

รอบศีรษะ:______เซนติเมตร (ที่ตำ�แหน่งร้อยละ____)   

ประเมินก�รเจริญเติบโต: □ ปกติ □ ต้องติดต�ม □ ต้องโอนย้�ย _____________________

ก�รตรวจร่�งก�ย :

□ ไม่พบคว�มผิดปกติ

□ ต้องระวังสังเกตอ�ก�รหรือมีลักษณะผิดปกติ

1. _________________ □ ต้องติดต�ม  □ ต้องโอนย้�ย__________________ 

2. _________________ □ ต้องติดต�ม  □ ต้องโอนย้�ย__________________ 

3. _________________ □ ต้องติดต�ม  □ ต้องโอนย้�ย__________________

4. _________________ □ ต้องติดต�ม  □ ต้องโอนย้�ย__________________ 

※ ห�กพบบ�ดแผลที่ไม่ทร�บส�เหตุ หรือสงสัยว่�มีก�รใช้คว�ม รุนแรงในครอบครัว 

หรือมีก�รท�รุณกรรมเด็ก เป็นต้น (กรุณ�อ่�นคู่มือสุขวิทย�หน้� 45-46 ) 

ประเมินผลพัฒน�ก�ร: 

□ ผ่�น (รวมถึงร�ยก�รครั้งที่เเล้วที่ยังไม่ผ่�น)

□ ต้องติดต�ม 

□ ต้องโอนย้�ย (กรุณ�กรอก “แบบส่งเรื่องก�รประเมินผลพัฒน�ก�รในเด็ก” ดูที่หน้�82) 

ร�ยก�รที่ควรระวัง: □ ด้�นก�รเคลื่อนไหว □ ด้�นภ�ษ� □ ด้�นก�รเรียนรู้ 

□ ด้�นสังคมและอ�รมณ์ □ อื่นๆ _______________

□  ก�รอ่�นหนังสือร่วมกับพ่อเเม่เป็นสิ่งสำ�คัญ โปรดเริ่มอ ่

�นหนังสือกับเด็กท�รกเเละเล่�นิท�นให้เด็กท�รกฟังยิ ่งเร็วยิ่งดี

ลงชื่อผู้ปกครอง： __________   เเพทย์ลงน�มประทับตร�：____________

ขอ้มูลในต�ร�งนีจ้ะถกูใชเ้ป็นก�รประเมินนโยบ�ยของกรมควบคมุโรคหรือติดต�มจดัก�รในเร่ืองสขุภ�พ
ต�มเเตล่ะกรณี

บนัทึกก�รตรวจสุขภ�พ เดก็2 เดือนถึง 4 เดือน (คร ัง้ท่ี 2)

คู่มือสุขวิทย�

บัน
ท
ึกสุข

ภ
าพ
ลูกน

้อย
บนั

ทึ
กก�รตรวจสขุ

ภ
�พ

 เด็ก2 เดือน
ถึง 4 เดือน

  (ครัง้ที่
 2)
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※ภ�ยในกรอบสีแดง ขอให้แพทย์พย�บ�ลช่วยเหลือผู้ปกครองในก�รกรอก ก่อนเริ่มแนะแนวสุขวิทย� เพื่อไว้ให้แพทย์พิจ�รณ�

โครงก�รนี้ได้รับก�รอุดหนุนจ�กภ�ษีผลิตภัณฑ์ย�สูบเพื่อสวัสดิก�รสุขภ�พ

หวัขอ้
สขุวิทย�

หลกัสำ�คญั
ผูป้กครองประเมิน

หลกัสำ�คญัท่ีแพทยแ์นะแนว
ไม่ไดท้ำ� ทำ�ได ้

1.ก�รป้อน
ท�รก

ลกัษณะก�ร
ป้อน

□ □ ส�ม�รถใหน้มลกูไปจนถึง 2 ขวบ

□ □
ปริม�ณนมเเละคว�มถ่ีในก�รป้อนอ�ห�ร ขึน้อยูก่บัคว�ม
ตอ้งก�รของลกูนอ้ยในก�รป้อน

□ □ ไม่ตอ้งใหเ้ด็กกินนมขวดขณะท่ีนอนหลบั

2. ทำ�คว�ม
สะอ�ดชอ่ง

ป�ก 

ทำ�คว�มสะอ�ด
ชอ่งป�ก □ □ ใชผ้�้กอ๊ซทำ�คว�มสะอ�ดชอ่งป�ก (รวมถึงลิน้)

3.ป้องกนั
อนัตร�ยจ�ก
อบุติัเหตเุเละ
ก�รเสียชวิีต
อย�่งฉับพลนั

ในท�รก

ท�่นอนของ
ท�รก □ □

ควรนอนหลบัในท�่หง�ยทกุครัง้ ส�ม�รถพิจ�รณ�ใชจ้กุ
นมหลอกขณะนอนหลบัได ้

สภ�พเเวดล ้
อมในก�รนอน

หลบั

□ □ อ�ยตุำ�่กว�่ 1 ขวบไม่ตอ้งใชห้มอน

□ □ พืน้ผิวของสถ�นท่ีนอนหลบั (ฟูกท่ีนอน) ตอ้งแขง็แน่น

□ □
อยูห่อ้งเดียวกนักบัท�รก แตห่ลีกเล่ียงก�รนอนเตียง
เดียวกนั (รวมถึงโซฟ�หรือเบ�ะรอง)

□ □ เตียงท�รกควรหลีกเลีย่งก�รมีสิง่ฟูนุ่มใดๆ

□ □

ก�รใชเ้ตียงเด็กท�รกตอ้งดึงท่ีกัน้ขอบเตียงขึน้ ตอ้ง
ระมดัระวงัชอ่งห�่งของท่ีกัน้ขอบเตียง เพร�ะจะหนีบเด็ก
ท�รกบ�ดเจ็บหรือไม่มีอ�ก�ศห�ยใจ นอกจ�กนีช้อ่งห�่ง
ของท่ีกัน้ขอบเตียงตอ้งไม่ควรห�่งม�กกว�่ 6เซน็ติเมตร 

พฤติกรรมดเูเล
คว�มปลอดภยั

□ □
อย�่ใหมี้เชอืกหรือเสน้ส�ยบนร�่งก�ยหรือข�้งก�ยท�รก 
เชน่ เชอืกแขวนจกุนมหลอก สรอ้ยคอ ถงุใสย่นัตม์งคล 
เชอืกผ�้ม่�น หรือเชอืกแขวนของเลน่

□ □ หลีกเลีย่งก�รเลน่ท่ีเป็นก�รเขย�่เด็กอย�่งรนุเเรง 

ก�รพ�ท�รกไป
นอกบ�้น

□ □
เม่ือน่ังรถใชเ้บ�ะน่ังนิรภยัสำ�หรบัเด็กแบบนอนร�บติดตัง้ไว ้
ยงัเบ�ะท่ีน่ังด�้นหลงัของรถเเละหนัหน�้ไปด�้นหลงั โซฟ�
หรือเบ�ะรอง

□ □ หลีกเลีย่งก�รใหท้�รกน่ังรถมอเตอรไ์ซดห์รือจกัรย�น 

4. ก�รรว่ม
อ�่นหนังสือกบั

พ่อเเม่

ก�รรว่มอ�่น
หนังสือกบั

พ่อเเม่
□ □

ก�รรว่มอ�่นหนังสือกบัพ่อเเม่เป็นสิง่สำ�คญัม�ก โปรดเร่ิม
ตน้อ�่นหนังสือกบัลกูรกั เล�่นิท�นใหล้กูฟังย่ิงเร็วย่ิงดี

※หลงักลบับ�้นห�กมีคว�มตอ้งก�รปรึกษ�ก�รเลีย้งดบูตุร โปรดใชบ้ริก�รจ�กส�ยตรงหว่งใยสตรีมีครรภแ์ละหลงัคลอด 0800-870870

ชือ่และรหสัสถ�นพย�บ�ล : คว�มสมัพนัธข์องผูเ้รียน
สขุวิทย�กบัท�รก :

แพทยล์งน�มประทบัตร� :

วนัท่ีแนะนำ� ปี_______เดือน_______วนั_______

หม�ยเหตุ：
1.  เนื้อห�ด้�นก�รแนะแนวสุขวิทย�นี้ วิเคร�ะห์จัดทำ�ขึ้นร่วมกันระหว่�งทบวงสุขภ�พประช�ชนกระทรวงส�ธ�รณสุขและสวัสดิก�ร และสม�คมกุม�รเวชศ�สตร์

ไต้หวัน 
2. ก�รแนะแนวสุขวิทย�ครั้งนี้สำ�หรับเด็กอ�ยุ 2-3 เดือน ส�ม�รถปฏิบัติร่วมกับก�รดูแลสุขภ�พเชิงป้องกันสำ�หรับเด็ก ครั้งที่ 2 (กำ�หนดก

�รให้คว�มช่วยเหลือคือ  เด็กอ�ยุ 2-3 เดือน) และโปรดอ่�นร�ยละเอียดคู่มือสุขภ�พเด็กเพื่อให้ก�รแนะแนวสุขวิทย�
3. ข้อมูลในต�ร�งนี้จะถูกใช้เป็นก�รประเมินนโยบ�ยของกรมควบคุมโรคหรือติดต�มจัดก�รในเรื่องสุขภ�พต�มเเต่ละกรณี 

ต�ร�งบนัทึกสุขวิทย� เดก็ 2 เดือนถึง 4 เดือน (คร ัง้ท่ี 2) บัน
ท
ึกสุข

ภ
าพ
ลูกน

้อย
ต�ร�งบนั

ทึ
กสขุ

วิท
ย� เด็ก 2 เดือน

ถึง 4 เดือน
 (ครัง้ที่

 2)
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＊ ก่อนที่ผู้ปกครองจะพ�ไปตรวจสุขภ�พ กรุณ�บันทึกร�ยก�รด้�นล่�งให้ครบถ้วน ดังนี้

วันที่บันทึก：______ปี_____เดือน______วัน   (อ�ยุ______เดือน______วัน) 

1. ลักษณะก�รป้อนอ�ห�ร： □ นมเเม่ □ นมผสม □ นมเเม่เเละนมผสม □ อ�ห�รเสริม

ป้อนวันละประม�ณ______ครั้ง ใช้ขวดนมป้อนครั้งละ______C.C.หรือ

จำ�นวนนมทั้งหมดต่อวัน ______ C.C.  

ปัญห�：________________________________________

2. ลักษณะอุจจ�ระ：  

ลักษณะ   □ มีเนื้อเหลว □ เป็นน้ำ� □ เป็นแท่ง □ อุจจ�ระแข็ง

ปัญห�：________________________________________ 

3. เด็กท�รกมีปัญห�ในก�รนอนหลับ ตกใจตื่นบ่อยเเละปัญห�อื่นๆ ในก�รนอนหลับหรือไม่?                                                      

□ ไม่ใช่ □ ใช่ 

4. พัฒน�ก�ร : (ก�รตรวจสุขภ�พคร้ังน้ีครอบคลุมช่วงอ�ยุท่ีค่อนข้�งกว้�ง อ�จมีบ�งร�ยก�รท่ีลูกน้อย

ยังไม่ส�ม�รถทำ�ได้ ขอให้ท่�นตอบต�มคว�มเป็นจริง โดยแพทย์จะทำ�ก�รประเมินผลซ้ำ�อีกครั้ง 

เเต่เครื ่องหม�ย※ หม�ยถึงเป็นหัวข้อพัฒน�ก�รม�ตร�ฐ�นที่เด็กต้องทำ�ได้ ห�กทำ�ไม่ได้ 

เเนะนำ�ให้ใช้อีกขั้นตอนหนึ่งในก�รประเมิน ) 

4-5 เดือน  

(1) เม่ืออุ้มต้ังในท่�พ�ดบ่� ส�ม�รถชูคอข้ึนตรงได้ และส�ม�รถหันหน้�ซ้�ยขว 

�ได้เอง ใช่หรือไม่?

※(2) เมื่อนอนคว่ำ� ส�ม�รถใช้แขนท่อนล่�งทั้งสองข้�งยันตัวยกศีรษะขึ้นทำ�มุม 

90 องศ�ได้ ใช่หรือไม่?

(3) ส�ม�รถแบมือออกเองได้ ใช่หรือไม่?

(4) ส�ม�รถหัวเร�ะออกเสียง “เคอะๆ”

(5) เวล�ที่ตื่นเต้นตกใจหรือโมโหจะร้องเสียงดัง ใช่หรือไม่?

(6) ดวงต�จะมองต�มวัตถุหรือคนที่เคลื่อนไหวไปม�ใน90องศ�ขึ้นไป 

※(7) เมื่อหันหน้�เข้�ห�ส�ม�รถมองผู้มองตลอด เเละเเสดงคว�มสนใจกับผู้ม 

องใช่หรือไม่?

ร�ยก�รจดบนัทึกสำ�หรบัผูป้กครอง เดก็ 4 เดือนถึง 10 
เดือน (คร ัง้ที่ 3)

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

บัน
ท
ึกสุข

ภ
าพ
ลูกน

้อย
ร�ยก�รจดบนั

ทึ
กสำ�ห

รบัผู
ป้กครอง เด็ก 4 เดือน

ถึง 10 เดือน
  (ครัง้ที่

 3)
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6-8 เดือน  

(1) เมื ่อท่�นใช้มือทั ้งสองข้�งสอดเข้�ที ่ใต้ร ักแร้และพยุงตัวลูกน้อยไว้ 

เข�ก็ส�ม�รถยืนตัวตรงได้ ใช่หรือไม่?

※(2) ส�ม�รถพลิกตัวเองได้ ใช่หรือไม่?

※(3) ส�ม�รถยื่นมือจับหรือหยิบของเล่นข้�งก�ยได้ ใช่หรือไม่?

※(4) หันหน้�จ�กซ้�ยไปขว�ต�มห�เสียงกระดิ่งที่อยู่ประม�ณ 20 เซนติเมตร 

(หันจ�กซ้�ยไปขว�ต้องทำ�ให้ได้)

(5) เมื ่อนำ�ผ้�เช็ดหน้�ว�งปิดไว้ที ่หน้�ลูกน้อย เข�ก็ส�ม�รถใช้มือดึงผ ้

�เช็ดหน้�ออกเองได้ ใช่หรือไม่?

(6) ส�ม�รถออกเสียงที่ไม่มีคว�มหม�ย คล้�ยเสียง “ม�” “ป�” “ต�” ได้ 

ใช่หรือไม่?

9-10 เดือน 

(1) ส�ม�รถใช้มือและเข่�ทั้งสองข้�งยันพื้นคล�นไปข้�งหน้�ได้ ใช่หรือไม่?

※(2) ส�ม�รถนั่งอย่�งมั่นคงหล�ยน�ที ไม่เอียงหรือล้ม (ถ้�ยังใช้สองมือยันพื้น 

หลังงอไม่ตรง หรือนั่งเเล้วล้มง่�ยให้เติมช่อง “ไม่” ?

(3) หลังจ�กลูกน้อยอ�ยุม�กกว่� 10 เดือน ส�ม�รถเก�ะส่ิงของยันตัวข้ึนยืนได้ 

ใช่หรือไม่?

※(4) ส�ม�รถเปลี่ยนของเล่นจ�กมือข้�งหนึ่งไปอีกข้�งหนึ่งได้หรือไม่?    

(5)ส�ม�รถใช้ของเล่นที่อยู่ในมือทั้งสองข้�งเค�ะกันได้ ใช่หรือไม่?

(6)เมื ่อบอกให้ล ูกน้อย “ตบมือ” หรือ “บ๊�ย บ�ย” (โบกมือล�ก่อน) 

เข�ก็ส�ม�รถแสดงท่�ท�งนั้นได้ใช่หรือไม่?

※(7) ส�ม�รถออกเสียงที ่ไม่มีคว�มหม�ย “ม� ม� ม�”หรือ “ต� ต� ต�” 

ประเภทนี้ติดๆ กันหล�ยครั้งได้ ใช่หรือไม่?

※(8) เมื ่อเรียกชื ่อ (หรือชื ่อเล่น) ของลูกน้อย เข�ก็จะหันหน้�ไปท�งที ่ม 

�ของเสียงเรียก ใช่หรือไม่?

5. อ่�นหนังสือร่วมกับลูกเเละเล่�นิท�นบ่อยๆหรือไม่?

6. ขอให้ท่�นเขียนสิ่งที่ท่�นกังวลเกี่ยวกับก�รดูเเลท�รกหรือปัญห�ที่ท่�นอย�กถ�มเเพทย์ในด้�นล่� 

งนี：้_______________________________________________________________________________

ร�ยก�รจดบนัทึกสำ�หรบัผูป้กครอง เดก็ 4 เดือนถึง 10 
เดือน (คร ัง้ที่ 3)

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

บัน
ท
ึกสุข

ภ
าพ
ลูกน

้อย
ร�ยก�รจดบนั

ทึ
กสำ�ห

รบัผู
ป้กครอง เด็ก 4 เดือน

ถึง 10 เดือน
  (ครัง้ที่

 3)
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＊ ท�รกคลอดก่อนกำ�หนดโปรดใช้อ�ยุที่ผ่�นก�รปรับแก้ไขแล้ว

วันที่ตรวจ: ______ปี_____เดือน______วัน   อ�ย:_________เดือน________วัน    

คว�มย�ว:______เซนติเมตร (ที่ตำ�แหน่งร้อยละ____)   

น้ำ�หนัก:____ กิโลกรัม (ที่ตำ�แหน่งร้อยละ____)

รอบศีรษะ:______เซนติเมตร (ที่ตำ�แหน่งร้อยละ____)   

ประเมินก�รเจริญเติบโต: □ ปกติ □ ต้องติดต�ม □ ต้องโอนย้�ย _____________________

ก�รตรวจร่�งก�ย :

□ ไม่พบคว�มผิดปกติ

□ ต้องระวังสังเกตอ�ก�รหรือมีลักษณะผิดปกติ

1. _________________ □ ต้องติดต�ม  □ ต้องโอนย้�ย__________________ 

2. _________________ □ ต้องติดต�ม  □ ต้องโอนย้�ย__________________ 

3. _________________ □ ต้องติดต�ม  □ ต้องโอนย้�ย__________________

4. _________________ □ ต้องติดต�ม  □ ต้องโอนย้�ย__________________ 

※ ห�กพบบ�ดแผลที่ไม่ทร�บส�เหตุ หรือสงสัยว่�มีก�รใช้คว�ม รุนแรงในครอบครัว 

หรือมีก�รท�รุณกรรมเด็ก เป็นต้น (กรุณ�อ่�นคู่มือสุขวิทย�หน้� 45-46 ) 

ประเมินผลพัฒน�ก�ร: 

□ ผ่�น (รวมถึงร�ยก�รครั้งที่เเล้วที่ยังไม่ผ่�น)

□ ต้องติดต�ม 

□ ต้องโอนย้�ย (กรุณ�กรอก “แบบส่งเรื่องก�รประเมินผลพัฒน�ก�รในเด็ก” ดูที่หน้� 82) 

ร�ยก�รที่ควรระวัง: □ ด้�นก�รเคลื่อนไหว □ ด้�นภ�ษ� □ ด้�นก�รเรียนรู้ 

□ ด้�นสังคมและอ�รมณ์ □ อื่นๆ _______

ลงชื่อผู้ปกครอง： __________   เเพทย์ลงน�มประทับตร�：____________

ขอ้มูลในต�ร�งนีจ้ะถกูใชเ้ป็นก�รประเมินนโยบ�ยของกรมควบคมุโรคหรือติดต�มจดัก�รในเร่ืองสขุภ�พ
ต�มเเตล่ะกรณี

บนัทึกก�รตรวจสุขภ�พ เดก็4 เดือนถึง 10เดือน (คร ัง้ที ่3)

คู่มือสุขวิทย�

บัน
ท
ึกสุข

ภ
าพ
ลูกน

้อย
บนั

ทึ
กก�รตรวจสขุ

ภ
�พ

 เด็ก4 เดือน
ถึง 10เดือน

 (ครัง้ที่
 3)
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หวัขอ้
สขุวิทย�

หลกัสำ�คญั
ผูป้กครองประเมิน

หลกัสำ�คญัท่ีแพทยแ์นะแนว
ไม่ไดท้ำ� ทำ�ได ้

1.ก�รป้อน
ท�รก

อ�ห�รเสริม □ □
ส�ม�รถใหน้มลกูไปจนถึง 2 ขวบเเละอ�ย ุ 4-6 เดือนควร
ใหอ้�ห�รเสริมต�มสภ�พของเด็กท�รก 

คว�มเคยชนิใน
ก�รกิน

□ □
ควรใหอ้�ห�รท่ีสด ธรรมช�ติเป็นหลกั หลีกเล่ียงเคร่ืองดืม่
ท่ีมีนำ�้ต�ล

□ □ ไม่ควรใหอ้�ห�รท่ีผูใ้หญเ่คีย้วเเลว้เเกเ่ด็ก

□ □ ไม่ตอ้งใหข้วดนมขณะท่ีเด็กนอนหลบั

2.ก�รทำ�คว�ม
สะอ�ดชอ่ง

ป�ก

ทำ�คว�มสะอ�ด
ชอ่งป�ก 

□ □
เร่ิมฟันนำ�้นมขึน้เเลว้ หลงักินข�้วเเละกอ่นนอนตอ้งใชผ้�้
กอ๊ซผสมย�สีฟันท่ีมีฟลโูอไรต ์ (ขน�ดเท�่เม็ดข�้ว)ในก�ร
ทำ�คว�มสะอ�ดฟันเด็ก

□ □
ฟันนำ�้นมขึน้ ทกุคร่ึงปีตอ้งไปพบทนัตเเพทยเ์เละท�เคลือบ
ฟลโูอไรด ์

3.ป้องกนั
อนัตร�ยจ�ก
อบุติัเหตเุเละ
ก�รเสียชวิีต
อย�่งฉับพลนั

ในท�รก

พฤติกรรมดเูเล
คว�มปลอดภยั

□ □
ตอ้งเข�้ใจอนัตร�ยของก�รใชข้องเลน่ฝึกเดิน เเละควร
หลีกเลีย่ง

□ □
เฟอรนิ์เจอรท่ี์มีมุมเเหลมหรือขอบโตะ๊ควรห�ของม�หุม้
ป้องกนั 

□ □ โตะ๊กินข�้วหรือโตะ๊ช�ไม่ควรปผู�้ปโูตะ๊  

□ □ อย�่อุม้เด็กขณะชงนมหรือถือเคร่ืองดืม่รอ้น

□ □
นำ�ของท่ีเล็ก ย� เเละสิง่ของท่ีอนัตร�ย ว�งไวใ้นท่ีท่ีเด็ก
หยิบไม่ได ้

□ □ หลีกเลีย่งป้อนอ�ห�รเเขง็ เพ่ือป้องกนัก�รสำ�ลกัติดคอ

□ □ หลีกเลีย่งก�รเลน่ท่ีเป็นก�รเขย�่อย�่งรนุเเรง

ก�รพ�ท�รกไป
นอกบ�้น

□ □
เม่ือน่ังรถใชเ้บ�ะน่ังนิรภยัสำ�หรบัเด็กแบบนอนร�บติดตัง้ไว ้
ยงัเบ�ะท่ีน่ังด�้นหลงัของรถเเละหนัหน�้ไปด�้นหลงั โซฟ�
หรือเบ�ะรอง

□ □ หลีกเลีย่งก�รใหท้�รกน่ังรถมอเตอรไ์ซดห์รือจกัรย�น 

※หลงักลบับ�้นห�กมีคว�มตอ้งก�รปรึกษ�ก�รเลีย้งดบูตุร โปรดใชบ้ริก�รจ�กส�ยตรงหว่งใยสตรีมีครรภแ์ละหลงัคลอด 0800-870870

ชือ่และรหสัสถ�นพย�บ�ล : คว�มสมัพนัธข์องผูเ้รียน
สขุวิทย�กบัท�รก :

แพทยล์งน�มประทบัตร� :

วนัท่ีแนะนำ� ปี_______เดือน_______วนั_______

※ภ�ยในกรอบสีแดง ขอให้แพทย์พย�บ�ลช่วยเหลือผู้ปกครองในก�รกรอก ก่อนเริ่มแนะแนวสุขวิทย� เพื่อไว้ให้แพทย์พิจ�รณ�

โครงก�รนี้ได้รับก�รอุดหนุนจ�กภ�ษีผลิตภัณฑ์ย�สูบเพื่อสวัสดิก�รสุขภ�พ

หม�ยเหตุ：
1. เนื้อห�ด้�นก�รแนะแนวสุขวิทย�นี้ วิเคร�ะห์จัดทำ�ขึ้นร่วมกันระหว่�งทบวงสุขภ�พประช�ชนกระทรวงส�ธ�รณสุขและสวัสดิก�ร และสม�คมกุม�รเวชศ�สต

ร์ไต้หวัน 
2. ก�รแนะแนวสุขวิทย�ครั้งนี้สำ�หรับท�รกอ�ยุ 4-6 เดือน ส�ม�รถปฏิบัติร่วมกับก�รดูแลสุขภ�พเชิงป้องกันสำ�หรับเด็ก ครั้งที่ 3 (กำ�หนดก�รให้คว�มช่วยเห 

ลือคือ  4-10เดือน) และโปรดอ่�นร�ยละเอียดคู่มือสุขภ�พเด็กเพื่อให้ก�รแนะแนวสุขวิทย�
3. ข้อมูลในต�ร�งนี้จะถูกใช้เป็นก�รประเมินนโยบ�ยของกรมควบคุมโรคหรือติดต�มจัดก�รในเรื่องสุขภ�พต�มเเต่ละกรณี 

ต�ร�งบนัทึกสุขวิทย� เดก็ 4 เดือนถึง 10 เดือน (คร ัง้ที ่3) บัน
ท
ึกสุข

ภ
าพ
ลูกน

้อย
ต�ร�งบนั

ทึ
กสขุ

วิท
ย�  เด็ก 4 เดือน

ถึง 10 เดือน
 (ครัง้ที่

 3)
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＊ ก่อนที่ผู้ปกครองจะพ�ไปตรวจสุขภ�พ กรุณ�บันทึกร�ยก�รด้�นล่�งให้ครบถ้วน ดังนี้

วันที่บันทึก：______ปี_____เดือน______วัน   (อ�ยุ______เดือน______วัน) 
1. ลักษณะก�รป้อนอ�ห�ร：

 □ นมเเม่  □ นมผสม □ อ�ห�รเสริม  □ อ�ห�รเสริม □ อ�ห�รเสริม
ปัญห�：________________________________________ 

2. ลักษณะอุจจ�ระ：  
ลักษณะ   □ มีเนื้อเหลว □ เป็นน้ำ� □ เป็นแท่ง □ อุจจ�ระแข็ง
ปัญห�：________________________________________ 

3. เด็กท�รกมีปัญห�ในก�รนอนหลับ ตกใจตื่นบ่อยเเละปัญห�อื่นๆ ในก�รนอนหลับหรือไม่?
□ ไม่ใช่ □ ใช่ 

4. พัฒน�ก�ร : (ก�รตรวจสุขภ�พครั ้งน ี ้ครอบคลุมช่วงอ�ยุท ี ่ค ่อนข้�งกว้�ง อ�จมีบ�งร 
�ยก�รที่ลูกน้อยยังไม่ส�ม�รถทำ�ได้ ขอให้ท่�นตอบต�มคว�มเป็นจริง โดยแพทย์จะทำ�ก�ร
ประเมินผลซ้ำ�อีกครั้ง เเต่เครื่องหม�ย※ หม�ยถึงเป็นหัวข้อพัฒน�ก�รม�ตร�ฐ�นที่เด็กต้องทำ�ได้ 
ห�กทำ�ไม่ได้ เเนะนำ�ให้ใช้อีกขั้นตอนหนึ่งในก�รประเมิน ) 

※(1) ส�ม�รถเก�ะสิ่งของเพื่อพยุงในก�รยืนได้หรือไม่?

※(2) หลังจ�กลูกน้อยมีอ�ยุ 12 เดือนขึ้นไป เด็กส�ม�รถเปลี่ยนจ�กท่�นอน 

(นอนหง�ยหรือนอนตะเเคง) เป็นท่�นั่งได้หรือไม่

(3) หลังจ�กลูกน้อยมีอ�ยุ 15 เดือนขึ้นไป ส�ม�รถเดินเองได้โดยไ ม่ต้องเก�ะ

สิ่งของอื่นช่วย ใช่หรือไม่?

(4) ส�ม�รถใช้ปล�ยนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้หยิบจับสิ่งของชิ้นเล็กๆ ได้หรือไม่ 

(เช่น ลูกเกด ถั่ว ) ?

(5) ส�ม�รถเข้�ใจคว�มหม�ยของคำ�ได้หล�ยๆ คำ� ใช่หรือไม่? เช่น 

เมื่อถ�มว่� “สุนัขล่ะ?” “พี่ส�วล่ะ?”ก็จะหันศีรษะมองห�สิ่งนั้นหรือคนนั้น

(6) ส�ม�รถพูดคำ�ที่มีคว�มหม�ยได้ 1-2 คำ� ใช่หรือไม่? เช่น “เป้�เป้� (อุ้ม)” 

“ม� ม� (แม่)” 

(7) ส�ม�รถใช้ท่�ท�งแสดงคว�มต้องก�รของตนเอง ใช่หรือไม่? เช่น 

ใช้มือชี้หรือดึงเสื้อของผู้ใหญ่ 

(8) เมื่อนำ�ของเล่นซ่อนไว้ในผ้�เช็ดหน้�หรือในผ้�ปูที่นอนต่อหน้�ลูกน้อย เข�

ส�ม�รถเปิดผ้�ออก ห�ของเล่นได้ ใช่หรือไม่?

5. อ่�นหนังสือร่วมกับลูกเเละเล่�นิท�นบ่อยๆหรือไม่? 

6. ขอให้ท่�นเขียนส่ิงท่ีท่�นกังวลเก่ียวกับก�รดูเเลท�รกหรือปัญห�ท่ีท่�นอย�ก ถ�มเเพทย์ในด้�นล่� 

งนี้ ：_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

ร�ยก�รจดบนัทึกสำ�หรบัผูป้กครอง 10 เดือน เดือนถึง 1 
ขวบคร่ึง (คร ัง้ที่ 4)

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

บัน
ท
ึกสุข

ภ
าพ
ลูกน

้อย
ร�ยก�รจดบนั

ทึ
กสำ�ห

รบัผู
ป้กครอง  10 เดือน

 เดือน
ถึง 1 ข

วบครึ่ง  (ครัง้ที่
 4)
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วันที่ตรวจ : ______ปี_____เดือน______วัน   อ�ยุ : _________เดือน________วัน

คว�มย�ว : ______เซนติเมตร (ที่ตำ�แหน่งร้อยละ____ )    

น้ำ�หนัก : ____ กิโลกรัม (ที่ตำ�แหน่งร้อยละ____ )

รอบศีรษะ : ______เซนติเมตร (ที่ตำ�แหน่งร้อยละ____)   

ประเมินก�รเจริญเติบโต : □ ปกติ □ ต้องติดต�ม □ ต้องโอนย้�ย __________________

ก�รตรวจร่�งก�ย : 

□ ไม่พบคว�มผิดปกติ 

□ ต้องระวังสังเกตอ�ก�รหรือมีลักษณะผิดปกติ

1. __________________ □ ต้องติดต�ม     □ ต้องโอนย้�ย__________________ 

2. __________________ □ ต้องติดต�ม     □ ต้องโอนย้�ย__________________ 

3. __________________ □ ต้องติดต�ม     □ ต้องโอนย้�ย__________________ 

4. __________________ □ ต้องติดต�ม     □ ต้องโอนย้�ย__________________ 

※ห�กพบบ�ดแผลที่ไม่ทร�บส�เหตุ หรือสงสัยว่�มีก�รใช้คว�มรุนแรงในครอบครัว 

หรือมีก�รท�รุณกรรมเด็กเป็นต้น (กรุณ�อ่�นคู่มือสุขวิทย�หน้� 45-46 ) 

ประเมินผลพัฒน�ก�ร: 

□ ผ่�น (รวมถึงร�ยก�รครั้งที่เเล้วที่ยังไม่ผ่�น)

□ ต้องติดต�ม 

□ ต้องโอนย้�ย (กรุณ�กรอก “แบบส่งเร่ืองก�รประเมินผลพัฒน�ก�ร ในเด็ก” ดูท่ีหน้�82) 

ร�ยก�รที่ควรระวัง: □ ด้�นก�รเคลื่อนไหว □ ด้�นภ�ษ� 

□ ด้�นก�รเรียนรู้ □ ด้�นสังคมและอ�รมณ์ □ อื่นๆ _______

□  ก�รอ่�นหนังสือร่วมกับพ่อเเม่เป็นสิ่งสำ�คัญ โปรดเริ่มอ่ 

�นหนังสือกับเด็กท�รกเเละเล่�นิท�นให้เด็กท�รกฟังยิ่ งเร็วยิ่งดี

ลงชื่อผู้ปกครอง：____________ เเพทย์ลงน�มประทับตร�：______________

＊ ท�รกคลอดก่อนกำ�หนดโปรดใช้อ�ยุที่ผ่�นก�รปรับแก้ไขแล้ว

ขอ้มูลในต�ร�งนีจ้ะถกูใชเ้ป็นก�รประเมินนโยบ�ยของกรมควบคมุโรคหรือติดต�มจดัก�รในเร่ืองสขุภ�พ
ต�มเเตล่ะกรณี

 บนัทึกก�รตรวจสุขภ�พ 10 เดือน เดือนถึง 1 ขวบคร่ึง 
(คร ัง้ที่ 4)

คู่มือสุขวิทย�

บัน
ท
ึกสุข

ภ
าพ
ลูกน

้อย
บนั

ทึ
กก�รตรวจสขุ

ภ
�พ

 10 เดือน
 เดือน

ถึง 1 ข
วบครึ่ง (ครัง้ที่

 4)



34

กระท
รวงสาธารณ

สุข
และสวัสดิการ

หวัขอ้
สขุวิทย�

หลกัสำ�คญั
ผูป้กครองประเมิน

หลกัสำ�คญัท่ีแพทยแ์นะแนว
ไม่ไดท้ำ� ทำ�ได ้

1.ก�รป้อน
ท�ร

อ�ห�รเสริม

□ □
ส�ม�รถใหน้มลกูไปจนถึง 2 ขวบเเตห่ลงัอ�ย ุ6 เดือนควร
ใหอ้�ห�รเสริม

□ □

ท�นอ�ห�รใหส้มดลุทัง้ 6 หมู่ เพ่ิมธ�ตเุหล็กโดยท�น
อ�ห�รประเภทเนือ้แดง ไขแ่ดง และผกัสีเขม้ เพ่ิมส�ร
ไอโอดีนส�ม�รถรบัประท�นส�หร�่ยทะเลคอมบ ุผกั
ส�หร�่ยทะเล

คว�มเคยชนิใน
ก�รป้อน

□ □
ใหเ้ด็กลองท�นอ�ห�รหล�กหล�ยชนิดในปริม�ณเล็ก
นอ้ย พรอ้มทัง้เปล่ียนแปลงวิธปีรงุอ�ห�รบอ่ยๆ

□ □
เม่ือมีอ�ย ุ1 ขวบขึน้ไป เร่ิมใหเ้ด็กใชแ้กว้หดัดืม่และชอ้น 
พรอ้มทัง้คอ่ยๆ ลดจำ�นวนครัง้ในก�รใชข้วดนมลง เพ่ือ
เตรียมตวัเลิกขวดนม 

□ □
เม่ือป้อนอ�ห�รควรใหเ้ด็กน่ังอยูก่บัท่ี หลีกเลีย่งก�รวิง่ต�ม
ป้อนอ�ห�ร

2. ดแูล
สขุภ�พ
ทำ�คว�ม

สะอ�ดชอ่ง
ป�กและ
ส�ยต�

ก�รทำ�คว�ม
สะอ�ดชอ่งป�ก

□ □
ใชย้�สีฟันท่ีผสมฟลอูอไรดช์ว่ยทำ�คว�มสะอ�ดฟันใหเ้ด็ก
หลงัอ�ห�รและกอ่นนอน 

□ □
ควรพบทนัตแพทยแ์ละท�ฟลอูอไรดเ์คลือบฟันทกุคร่ึงปี
ต�มกำ�หนดเวล�

ดเูเลเร่ือง
ส�ยต� □ □

ขอแนะนำ�ใหเ้ด็กอ�ยตุำ�่กว�่ 2 ขวบ หลีกเลีย่งก�รดจูอ
ภ�พอืน่ๆ ห�กมีปัญห�ผิดปกติเรื่องส�ยต�ควรพ�ไปพบ
จกัษุเเพทย ์

3. ป้องกนั
อนัตร�ยจ�ก

อบุติัเหตุ

พฤติกรรมดเูเล
คว�มปลอดภยั

□ □
อยูห่อ้งเดียวกนักบัท�รก แตห่ลีกเล่ียงก�รนอนเตียง
เดียวกนั (รวมถึงโซฟ�หรือเบ�ะรอง)

□ □
หลีกเลีย่งก�รสดูเอ�วตัถท่ีุหลดุจ�กของเลน่เข�้ไป หรือวิง่
เลน่ขณะอมอ�ห�รในป�ก 

□ □
ไม่ใหเ้ด็กเลน่ถงุพล�สติกหรือปีนเข�้ไปในหีบกลอ่งท่ีปิด
สนิท ซึง่กอ่ใหเ้กิดก�รข�ดอ�ก�ศห�ยใจไดง่้�ย 

□ □
หลีกเลีย่งอบุติัเหตกุ�รพลดัตกตึก ตรงหน�้ต�่ง ข�้งระเบียง
ไม่ควรว�งกระถ�ง ข�้วของเคร่ืองใช ้เพ่ือป้องกนัเด็กปีน
ป่�ย 

□ □
ห�้มใหเ้ด็กอยูค่นเดียวหรือมอบหม�ยใหบ้คุคลท่ียงัไม่
บรรลนิุติภ�วะดแูล

ก�รพ�ท�รกไป
นอกบ�้น

□ □ กิจกรรมท่ีเลน่กบัเด็กควรห�่งจ�กถนน

□ □
เม่ือน่ังรถใชเ้บ�ะน่ังนิรภยัสำ�หรบัเด็กแบบนอนร�บติดตัง้ไว ้
ยงัเบ�ะท่ีน่ังด�้นหลงัของรถเเละหนัหน�้ไปด�้นหลงั  

□ □ หลีกเลีย่งก�รใหท้�รกน่ังรถมอเตอรไ์ซดห์รือจกัรย�น

※หลงักลบับ�้นห�กมีคว�มตอ้งก�รปรึกษ�ก�รเลีย้งดบูตุร โปรดใชบ้ริก�รจ�กส�ยตรงหว่งใยสตรีมีครรภแ์ละหลงัคลอด 0800-870870

ชือ่และรหสัสถ�นพย�บ�ล : คว�มสมัพนัธข์องผูเ้รียน
สขุวิทย�กบัท�รก :

แพทยล์งน�มประทบัตร� :

วนัท่ีแนะนำ� ปี_______เดือน_______วนั_______

※ภ�ยในกรอบสีแดง ขอให้แพทย์พย�บ�ลช่วยเหลือผู้ปกครองในก�รกรอก ก่อนเริ่มแนะแนวสุขวิทย� เพื่อไว้ให้แพทย์พิจ�รณ�

โครงก�รนี้ได้รับก�รอุดหนุนจ�กภ�ษีผลิตภัณฑ์ย�สูบเพื่อสวัสดิก�รสุขภ�พ

หม�ยเหตุ：
1. เนื้อห�ด้�นก�รแนะแนวสุขวิทย�นี้ วิเคร�ะห์จัดทำ�ขึ้นร่วมกันระหว่�งทบวงสุขภ�พประช�ชนกระทรวงส�ธ�รณสุขและสวัสดิก�ร และสม�คมกุม�รเวชศ�สต

ร์ไต้หวัน 
2. ก�รแนะแนวสุขวิทย�ครั้งนี้สำ�หรับท�รกอ�ยุ 10 เดือนถึง 1 ขวบครึ่ง ส�ม�รถปฏิบัติร่วมกับก�รดูแลสุขภ�พเชิงป้องกันสำ�หรับเด็ก ครั้งที่ 4  

และโปรดอ่�นร�ยละเอียดคู่มือสุขภ�พเด็กเพื่อให้ก�รแนะแนวสุขวิทย�
3. ข้อมูลในต�ร�งนี้จะถูกใช้เป็นก�รประเมินนโยบ�ยของกรมควบคุมโรคหรือติดต�มจัดก�รในเรื่องสุขภ�พต�มเเต่ละกรณี 

ต�ร�งบนัทึกสุขวิทย� 10 เดือน เดือนถึง 1 ขวบคร่ึง 
(คร ัง้ที่ 4)บัน

ท
ึกสุข

ภ
าพ
ลูกน

้อย
ต�ร�งบนั

ทึ
กสขุ

วิท
ย� 10 เดือน

 เดือน
ถึง 1 ข

วบครึ่ง  (ครัง้ที่
 4)
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＊ ก่อนที่ผู้ปกครองจะพ�ไปตรวจสุขภ�พ กรุณ�บันทึกร�ยก�รด้�นล่�งให้ครบถ้วน ดังนี้

วันที่บันทึก：______ปี_____เดือน______วัน   (อ�ยุ______เดือน______วัน) 
1. ลักษณะก�รป้อนอ�ห�ร：

□ นมเเม่  □ นมผสม 
□ อ�ห�รเสริม  □ มื้อหลัก (ข้�วหรือก๋วยเตี๊ยว) 1 วัน______ มื้อ
ปัญห�：________________________________________ 

2. ลักษณะอุจจ�ระ：  
ลักษณะ   □ มีเนื้อเหลว □ เป็นน้ำ� □ เป็นแท่ง □ อุจจ�ระแข็ง
ปัญห�：________________________________________ 

3. เด็กท�รกมีปัญห�ในก�รนอนหลับ ตกใจตื่นบ่อยเเละปัญห�อื่นๆ ในก�รนอนหลับหรือไม่?
□ ไม่ใช่ □ ใช่

4. พัฒน�ก�ร : (ก�รตรวจสุขภ�พครั้งนี้ครอบคลุมช่วงอ�ยุที่ค่อนข้�งกว้�ง อ�จมีบ�งร�ยก�รที่ลูก 
น้อยยังไม่ส�ม�รถทำ�ได้ ขอให้ท่�นตอบต�มคว�มเป็นจริง โดยแพทย์จะทำ�ก�รประเมินผลซ้ำ�อีกคร้ัง 
เเต่เครื ่องหม�ย※ หม�ยถึงเป็นหัวข้อพัฒน�ก�รม�ตร�ฐ�นที่เด็กต้องทำ�ได้ ห�กทำ�ไม่ได้ 
เเนะนำ�ให้ใช้อีกขั้นตอนหนึ่งในก�รประเมิน ) 

(1) ส�ม�รถจับมือผู้ใหญ่หรือจับร�วบันไดเดินขึ้นบันไดได้ ใช่หรือไม่?

(2) ส�ม�รถปีนขึ้นนั่งบนเก้�อี้เองได้ ใช่หรือไม่?

※(3) ส�ม�รถพูดคำ�ที่มีคว�มหม�ยได้ตั้งแต่ 5 คำ�ขึ้นไป ใช่หรือไม่?

(4) ส�ม�รถชี้บอกอวัยวะของร่�งก�ยได้อย่�งน้อย 3 แห่ง ใช่หรือไม่? เช่น ต� 

ป�ก มือ 

※(5) ส�ม�รถปฏิบัติต�มคำ�สั่งอย่�งง่�ยๆ ด้วยป�กเปล่� ใช่หรือไม่?  เช่น: 

“เอ�ไปให้พี่ช�ย”   “ไปหยิบรองเท้�”

※(6) ส�ม�รถเลียนแบบผู้ใหญ่ในก�รใช้ง�นสิ่งของภ�ยในบ้�นหรือทำ�ง�นบ้�น 

ใช่หรือไม่?

※(7) ส�ม�รถใช้ภ�ษ�ก�ยในก�รสื่อส�ร ใช่หรือไม่? เช่น : โค้งศีรษะแสดง 

คว�มขอบคุณ  โบกมืออำ�ล�

※(8) ส�ม�รถใช้นิ้วชี้สิ่งของที่น่�สนใจ เพื่อแบ่งปันกับผู้อื่น ใช่หรือไม่?

※(9) ขณะที่เล่น ส�ม�รถใช้สิ่งที่มีลักษณะใกล้เคียงม�แทนที่ของเล่นนั้นๆ 

ใช่หรือไม่? เช่น : ใช้บล็อกตัวต่อเล่นแทนรถยนต์

※(10) ส�ม�รถนั่งยองโดยไม่ต้องพยุงหรือก้มลงเก็บของที่พื้น 

เเล้วส�ม�รถยืนขึ้นม�ได้หรือไม่ ?

5. อ่�นหนังสือร่วมกับลูกเเละเล่�นิท�นบ่อยๆหรือไม่?

6. ขอให้ท่�นเขียนสิ่งที่ท่�นกังวลเกี่ยวกับก�รดูเเลท�รกหรือปัญห�ที่ท่�นอย�ก ถ�มเเพ 

ทย์ในด้�นล่�งนี้ ：__________________________________________________________________

ร�ยก�รจดบนัทึกสำ�หรบัผูป้กครอง เดก็ 1 ขวบคร่ึงถึง 2 
ขวบ (คร ัง้ที่ 5)

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 
□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

บัน
ท
ึกสุข

ภ
าพ
ลูกน

้อย
ร�ยก�รจดบนั

ทึ
กสำ�ห

รบัผู
ป้กครอง เด็ก 1 ข

วบครึ่งถึง 2 ข
วบ (ครัง้ที่

 5)
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＊ ท�รกคลอดก่อนกำ�หนดโปรดใช้อ�ยุที่ผ่�นก�รปรับแก้ไขแล้ว

วันที่ตรวจ: ______ปี_____เดือน______วัน   อ�ย:_________เดือน________วัน    

คว�มย�ว:______เซนติเมตร (ที่ตำ�แหน่งร้อยละ____)   

น้ำ�หนัก:____ กิโลกรัม (ที่ตำ�แหน่งร้อยละ____)

รอบศีรษะ:______เซนติเมตร (ที่ตำ�แหน่งร้อยละ____)   

ประเมินก�รเจริญเติบโต: □ ปกติ □ ต้องติดต�ม □ ต้องโอนย้�ย _____________________

ก�รตรวจร่�งก�ย :

□ ไม่พบคว�มผิดปกติ

□ ต้องระวังสังเกตอ�ก�รหรือมีลักษณะผิดปกติ

1. _________________ □ ต้องติดต�ม  □ ต้องโอนย้�ย__________________ 

2. _________________ □ ต้องติดต�ม  □ ต้องโอนย้�ย__________________ 

3. _________________ □ ต้องติดต�ม  □ ต้องโอนย้�ย__________________

4. _________________ □ ต้องติดต�ม  □ ต้องโอนย้�ย__________________ 

※ ห�กพบบ�ดแผลที่ไม่ทร�บส�เหตุ หรือสงสัยว่�มีก�รใช้คว�ม รุนแรงในครอบครัว 

หรือมีก�รท�รุณกรรมเด็ก เป็นต้น (กรุณ�อ่�นคู่มือสุขวิทย�หน้� 45-46 ) 

ประเมินผลพัฒน�ก�ร: 

□ ผ่�น (รวมถึงร�ยก�รครั้งที่เเล้วที่ยังไม่ผ่�น)

□ ต้องติดต�ม 

□ ต้องโอนย้�ย (กรุณ�กรอก “แบบส่งเรื่องก�รประเมินผลพัฒน�ก�รในเด็ก” ดูที่หน้� 82) 

ร�ยก�รที่ควรระวัง: □ ด้�นก�รเคลื่อนไหว □ ด้�นภ�ษ� □ ด้�นก�รเรียนรู้ 

□ ด้�นสังคมและอ�รมณ์ □ อื่นๆ _______

ก�รตรวจภ�วะต�ขี้เกียจและต�เหล่โดยก�รปิดนัยต์ต� ตรวจคัดกรองครั้งแรก

□ ไม่พบคว�มผิดปกติ

□ พบมีคว�มผิดปกติ

□ เด้กไม่ให้คว�มร่วมมือในก�รตรวจวัด

ลงชื่อผู้ปกครอง： __________   เเพทย์ลงน�มประทับตร�：____________

ขอ้มูลในต�ร�งนีจ้ะถกูใชเ้ป็นก�รประเมินนโยบ�ยของกรมควบคมุโรคหรือติดต�มจดัก�รในเร่ืองสขุภ�พ
ต�มเเตล่ะกรณี

บนัทึกก�รตรวจสุขภ�พ เดก็ 1 ขวบคร่ึงถึง 2 ขวบ 
(คร ัง้ที่ 5)

คู่มือสุขวิทย�

บัน
ท
ึกสุข

ภ
าพ
ลูกน

้อย
บนั

ทึ
กก�รตรวจสขุ

ภ
�พ

 เด็ก 1 ข
วบครึ ่งถึง 2 ข

วบ (ครัง้ที่
 5)
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หวัขอ้
สขุวิทย�

หลกัสำ�คญั
ผูป้กครองประเมิน

หลกัสำ�คญัท่ีแพทยแ์นะแนว
ไม่ไดท้ำ� ทำ�ได ้

1.ก�รกิน
ของเด็ก

คว�มเคยชนิ
ในก�รป้อน

□ □ ดืม่เคร่ืองดืม่ผสมนำ�้ต�ลใหน้อ้ย ไม่ดืม่เครื่องดืม่ท่ีมีค�เฟอีน เชน่ 
ช�ดำ� กินนำ�้ใหเ้ยอะๆ

□ □ เลือกอ�ห�รท่ีสด อ�ห�รธรรมช�ติต�มฤดกู�ล ทำ�อ�ห�รดว้ย
ก�รน่ึง ตุ๋น เเทนก�รทอด

□ □ ใหเ้ด็กใชเ้เกว้เเละชอ้น เเละเลิกใหข้วดนม เเตใ่หผ้ลิตภณัฑฺท่ี์
เป็นนม

□ □ ท�นอ�ห�รในสถ�นท่ีกำ�หนดเฉพ�ะ ใหเ้ด็กน่ังเก�้อีส้งู และท�น
อ�ห�รพรอ้มกบัคนในครอบครวั

2.ดแูล
สขุภ�พ
ทำ�คว�ม

สะอ�ดชอ่ง
ป�กและ
ส�ยต�

ก�รทำ�คว�ม
สะอ�ดชอ่ง

ป�ก

□ □ ใชย้�สีฟันท่ีผสมฟลอูอไรดช์ว่ยทำ�คว�มสะอ�ดฟันใหเ้ด็กหลงั
อ�ห�รและกอ่นนอน  

□ □ ควรพบทนัตแพทยแ์ละท�ฟลอูอไรดเ์คลือบฟันทกุคร่ึงปีต�ม
กำ�หนดเวล�

ดเูเลเร่ือง
ส�ยต� □ □

ขอแนะนำ�ใหเ้ด็กอ�ยตุำ�่กว�่ 2 ขวบ หลีกเลีย่งก�รดจูอภ�พอืน่ๆ 
เด็กอ�ย2ุปีขึน้ไป ไม่ควรดหูน�้จอน�นเกิน1ช ัว่โมงตอ่วนั ห�กมี
ปัญห�ผิดปกติเร่ืองส�ยต�ควรพ�ไปพบจกัษุเเพทย ์

3.ป้องกนั
อนัตร�ย

จ�ก
อบุติัเหตุ

พฤติกรรม
ดเูเลคว�ม
ปลอดภยั

□ □ หอ้งนำ�้หรืออ�่งอ�บนำ�้ตอ้งติดตัง้อปุกรณก์นัลืน่   

□ □ ติดตัง้เคร่ืองทำ�นำ�้อุน่แบบใชแ้กส๊ภ�ยนอกอ�ค�รท่ีอ�ก�ศถ�่ยเท
สะดวก พรอ้มทัง้รกัษ�อ�ก�ศภ�ยในอ�ค�รใหห้มุนเวียนไดดี้ 

□ □ เทนำ�้ในภ�ชนะเก็บนำ�้ออกใหห้มดอยูเ่สมอ ป้องกนัเด็กไม่ระวงั
พลดัตกลงไป 

□ □ หลีกเลีย่งใหเ้ด็กอยูห่อ้งนำ�้หรือหอ้งครวัลำ�พงั

□ □ เก็บวตัถอุนัตร�ย เชน่ ย� นำ�้ย�ทำ�คว�มสะอ�ด ย�ฆ่�แมลง และ
กรรไกร เป็นตน้ ไวใ้นท่ีสงูหรือไวใ้นตูแ้ละลิน้ชกัท่ีปิดล็อคกญุแจ 

□ □ หลีกเลีย่งอบุติัเหตกุ�รพลดัตกตึก ตรงหน�้ต�่ง ข�้งระเบียงไม่
ควรว�งกระถ�ง ข�้วของเครื่องใช ้เพ่ือป้องกนัเด็กปีนป่�ย 

□ □ หลีกเลีย่งก�รเลน่ท่ีเป็นก�รเขย�่คอเด็กอย�่งรนุเเรง

ก�รพ�ท�รก
ไปนอกบ�้น

□ □
กอ่นก�รขบัรถใหเ้ด็กน่ังรถใหเ้รียบรอ้ยกอ่น เม่ือขบัรถใหก้ด
ล็อคปุ่ มล็อคนิรภยัสำ�หรบัเด็ก หลงัจ�กจอดรถใหผู้ใ้หญช่ว่ย
เหลือเด็กลงจ�กรถ

□ □ เม่ือน่ังรถใชเ้บ�ะน่ังนิรภยัสำ�หรบัเด็กแบบนอนร�บติดตัง้ไวย้งั
เบ�ะท่ีน่ังด�้นหลงัของรถเเละหนัหน�้ไปด�้นหลงั   

□ □ หลีกเลีย่งก�รใหท้�รกน่ังรถมอเตอรไ์ซดห์รือจกัรย�น   

□ □ เม่ือถอยรถใหร้ะวงัตำ�แหน่งท่ีเด็กอยู ่  

□ □ ไม่ควรใหเ้ด็กอยูใ่นรถเพียงลำ�พงั

□ □
ใหเ้ด็กอยูใ่นส�ยต�ตลอด พรอ้มทัง้ห�้มใหเ้ด็กอยูใ่กลแ้หลง่นำ�้
ต�มลำ�พงั เชน่ อยูข่�้งภ�ชนะเก็บนำ�้ ข�้งบอ่นำ�้ ริมแม่นำ�้ สระ
ว�่ยนำ�้และข�้งสระว�่ยนำ�้ หรือริมทะเล

※หลงักลบับ�้นห�กมีคว�มตอ้งก�รปรึกษ�ก�รเลีย้งดบูตุร โปรดใชบ้ริก�รจ�กส�ยตรงหว่งใยสตรีมีครรภแ์ละหลงัคลอด 0800-870870

ชือ่และรหสัสถ�นพย�บ�ล : คว�มสมัพนัธข์องผูเ้รียนสขุวิทย�กบั
ท�รก :

แพทยล์งน�มประทบัตร� :

วนัท่ีแนะนำ� ปี_______เดือน_______วนั_______

※ภ�ยในกรอบสีแดง ขอให้แพทย์พย�บ�ลช่วยเหลือผู้ปกครองในก�รกรอก ก่อนเริ่มแนะแนวสุขวิทย� เพื่อไว้ให้แพทย์พิจ�รณ�
โครงก�รนี้ได้รับก�รอุดหนุนจ�กภ�ษีผลิตภัณฑ์ย�สูบเพื่อสวัสดิก�รสุขภ�พ

ต�ร�งบนัทึกสุขวิทย� เดก็ 1 ขวบคร่ึงถึง 2 ขวบ (คร ัง้ท่ี 5)

หม�ยเหตุ：
1. เนื้อห�ด้�นก�รแนะแนวสุขวิทย�นี้ วิเคร�ะห์จัดทำ�ขึ้นร่วมกันระหว่�งทบวงสุขภ�พประช�ชนกระทรวงส�ธ�รณสุขและสวัสดิก�ร และสม�คมกุม�รเวชศ�สต

ร์ไต้หวัน 
2. ก�รแนะแนวสุขวิทย�ครั้งนี้สำ�หรับท�รกอ�ยุ 1 ขวบครึ่งถึง 2 ขวบ ส�ม�รถปฏิบัติร่วมกับก�รดูแลสุขภ�พเชิงป้องกันสำ�หรับเด็กครั้งที่ 5  และโปรดอ่�นร�ย

ละเอียดคู่มือสุขภ�พเด็กเพื่อให้ก�รแนะแนวสุขวิทย�
3. ข้อมูลในต�ร�งนี้จะถูกใช้เป็นก�รประเมินนโยบ�ยของกรมควบคุมโรคหรือติดต�มจัดก�รในเรื่องสุขภ�พต�มเเต่ละกรณี 

บัน
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วันที่บันทึก：______ปี_____เดือน______วัน   (อ�ยุ______เดือน______วัน) 

1. ก�รกินอ�ห�รมีปัญห�หรือไม่: □ ไม่มี   □ มี ___________________

2. ก�รอุจจ�ระมีปัญห�หรือไม่: □ ไม่มี   □ มี _____________________

3. ก�รนอนหลับมีปัญห�หรือไม: □ ไม่มี   □ มี ___________________

4. พัฒน�ก�ร : (ก�รตรวจสุขภ�พครั้งนี้ครอบคลุมช่วงอ�ยุที่ค่อนข้�งกว้�ง อ�จมีบ�งร� 

ยก�รที่ลูกน้อยยังไม่ส�ม�รถทำ�ได้ ขอให้ท่�นตอบต�มคว�มเป็นจริง โดยแพทย์จะทำ�ก�รประ

เมินผลซ้ำ�อีกครั้ง เเต่เครื่องหม�ย※ หม�ยถึงเป็นหัวข้อพัฒน�ก�รม�ตร�ฐ�นที่เด็กต้องทำ�ได้ 

ห�กทำ�ไม่ได้ เเนะนำ�ให้ใช้อีกขั้นตอนหนึ่งในก�รประเมิน ) 

＊ ก่อนที่ผู้ปกครองจะพ�ไปตรวจสุขภ�พ กรุณ�บันทึกร�ยก�รด้�นล่�งให้ครบถ้วน ดังนี้

※(1) ส�ม�รถจับมือผู้ใหญ่เพียงข้�งเดียวหรือจับร�วบันไดเดินลงบันไดได้เอง 

ใช่หรือไม่?

(2) ส�ม�รถกระโดดโดยให้เท้�ทั้งสองข้�งพ้นจ�กพื้น ใช่หรือไม่?

(3) ส�ม�รถใช้บล็อกตัวต่อไม้หรือของเล่นสี่เหลี่ยมที่มี ลักษณะคล้� 

ยตัวต่อว�งต่อกันขึ้นสูงได้ ใช่หรือไม่?

(4) ส�ม�รถผสมคำ�สองคำ�ให้เป็นประโยคสั้นๆ ได้ ใช่หรือไม่? เช่น “ม�ม�เป้� 

(แม่อุ้ม)” “คั่นโก่วโกว (ดูสนัข)”่

※(5) ส�ม�รถบอกชื่อที่ถูกต้องของสิ่งของหรือสัตว์ในรูปภ�พได้1-2 อย่�ง 

ใช่หรือไม่? เช่น ลูกบอล สุนัข

(6) ส�ม�รถถอดถุงเท้�รองเท้�เองได้ ใช่หรือไม่?

※(7) ส�ม�รถพูดอย่�งน้อย 10 คำ�ได้หรือไม่?

※(8) ส�ม�รถชี้ไปที่อวัยวะในร่�งก�ย 6 อย่�งได้หรือไม่? เช่น หัว มือ เท้� ต� หู 

จมูก ป�ก

5. อ่�นหนังสือร่วมกับลูกเเละเล่�นิท�นบ่อยๆหรือไม่?

6. ขอให้ท่�นเขียนส่ิงท่ีท่�นกังวลเก่ียวกับก�รดูเเลท�รกหรือปัญห�ท่ีท่�นอย�ก ถ�มเเพทย์ในด้�นล่� 

งนี้ ： _____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

ร�ยก�รจดบนัทึกสำ�หรบัผูป้กครอง เดก็ 2 ขวบถึง 3 
ขวบ (คร ัง้ที่ 6)

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

บัน
ท
ึกสุข

ภ
าพ
ลูกน

้อย
ร�ยก�รจดบนั

ทึ
กสำ�ห

รบัผู
ป้กครอง เด็ก 2 ข

วบถึง 3 ข
วบ (ครัง้ที่

 6)
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＊ ท�รกคลอดก่อนกำ�หนดโปรดใช้อ�ยุที่ผ่�นก�รปรับแก้ไขแล้ว

วันที่ตรวจ : ______ปี_____เดือน______วัน   อ�ยุ : _________เดือน________วัน

คว�มย�ว : ______เซนติเมตร (ที่ตำ�แหน่งร้อยละ____ )    

น้ำ�หนัก : ____ กิโลกรัม (ที่ตำ�แหน่งร้อยละ____ )

รอบศีรษะ : ______เซนติเมตร (ที่ตำ�แหน่งร้อยละ____)   

ประเมินก�รเจริญเติบโต : □ ปกติ □ ต้องติดต�ม □ ต้องโอนย้�ย __________________

ก�รตรวจร่�งก�ย : 

□ ไม่พบคว�มผิดปกติ 

□ ต้องระวังสังเกตอ�ก�รหรือมีลักษณะผิดปกติ

1. __________________ □ ต้องติดต�ม     □ ต้องโอนย้�ย__________________ 

2. __________________ □ ต้องติดต�ม     □ ต้องโอนย้�ย__________________ 

3. __________________ □ ต้องติดต�ม     □ ต้องโอนย้�ย__________________ 

4. __________________ □ ต้องติดต�ม     □ ต้องโอนย้�ย__________________ 

※ห�กพบบ�ดแผลที่ไม่ทร�บส�เหตุ หรือสงสัยว่�มีก�รใช้คว�มรุนแรงในครอบครัว 

หรือมีก�รท�รุณกรรมเด็กเป็นต้น (กรุณ�อ่�นคู่มือสุขวิทย�หน้� 45-46 ) 

ประเมินผลพัฒน�ก�ร: 

□ ผ่�น (รวมถึงร�ยก�รครั้งที่เเล้วที่ยังไม่ผ่�น)

□ ต้องติดต�ม 

□ ต้องโอนย้�ย (กรุณ�กรอก “แบบส่งเรื่องก�รประเมินผลพัฒน�ก�ร ในเด็ก” ดูที่หน้�82) 

ร�ยก�รที่ควรระวัง: □ ด้�นก�รเคลื่อนไหว □ ด้�นภ�ษ� 

□ ด้�นก�รเรียนรู้ □ ด้�นสังคมและอ�รมณ์ □ อื่นๆ _______

ลงชื่อผู้ปกครอง：____________ เเพทย์ลงน�มประทับตร�：______________

ขอ้มูลในต�ร�งนีจ้ะถกูใชเ้ป็นก�รประเมินนโยบ�ยของกรมควบคมุโรคหรือติดต�มจดัก�รในเร่ืองสขุภ�พ
ต�มเเตล่ะกรณี

บนัทึกก�รตรวจสุขภ�พ เดก็ 2 ขวบถึง 3 ขวบ (คร ัง้ที ่6)

คู่มือสุขวิทย�

บัน
ท
ึกสุข

ภ
าพ
ลูกน

้อย
บนั

ทึ
กก�รตรวจสขุ

ภ
�พ

 เด็ก 2 ข
วบถึง 3 ข

วบ(ครัง้ที่
 6)
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หวัขอ้
สขุวิทย�

หลกัสำ�คญั
ผูป้กครองประเมิน

หลกัสำ�คญัท่ีแพทยแ์นะแนว
ไม่ไดท้ำ� ทำ�ได ้

1.ก�รกินของ
เด็ก

คว�มเคยชนิใน
ก�รป้อน

□ □
หลีกเลีย่งก�รใชอ้�ห�รเป็นร�งวลัตอบแทนคว�มประพฤติ
ของเด็ก

□ □ กอ่นอ�ห�ร 2 ช ัว่โมงไม่ควรใหข้นม  

□ □
กำ�หนดเวล�ในก�รท�นอ�ห�รท่ีเหม�ะสม (โดยทัว่ไปคือ 
30 น�ที)   

สภ�พเเวดลอ้ม
ในก�รกิน

□ □
ท�นอ�ห�รในสถ�นท่ีกำ�หนดเฉพ�ะ ใหเ้ด็กน่ังเก�้อีส้งู 
และท�นอ�ห�รพรอ้มกบัคนในครอบครวั    

□ □
เวล�ท�นอ�ห�รอย�่ดโูทรทศัน ์พรอ้มทัง้กำ�หนดใหท้�น
ท่ีโตะ๊อ�ห�ร 

□ □
รกัษ�บรรย�ก�ศก�รท�นอ�ห�รท่ีเป็นสขุ ใหเ้ด็กไดมี้สว่น
รว่มในก�รพุดคยุท่ีโตะ๊อ�ห�ร 

2. ดแูล
สขุภ�พ
ทำ�คว�ม

สะอ�ดชอ่ง
ป�กและ
ส�ยต�

ก�รทำ�คว�ม
สะอ�ดชอ่งป�ก

□ □
ใชย้�สีฟันท่ีผสมฟลอูอไรดช์ว่ยทำ�คว�มสะอ�ดฟันใหเ้ด็ก
หลงัอ�ห�รและกอ่นนอน ชว่ยทำ�คว�มสะอ�ดฟันเด็ก ฟัน
หน�้ สองซีข่องเด็กควรใชไ้หมขดัฟันทำ�คว�มสะอ�ด

□ □
ควรพบทนัตแพทยแ์ละท�ฟลอูอไรดเ์คลือบฟันทกุคร่ึงปี
ต�มกำ�หนดเวล�

ดเูเลเร่ืองส�ยต� □ □

ขอแนะนำ�ใหเ้ด็กอ�ยตุำ�่กว�่ 2 ขวบ หลีกเลีย่งก�รดจูอภ�
พอืน่ๆ ห�กมีปัญห�ผิดปกติเรื่องส�ยต�ควรพ�ไปพบจกัษุ
เเพทย ์ก�รใชต้� ควรใช ้30 น�ที พกั 10 น�ที พรอ้มทัง้
หลีกเลีย่งก�รใชต้�มองในระยะใกลเ้ป็นเวล�น�น

3.ป้องกนั
อนัตร�ยจ�ก

อบุติัเหตุ

พฤติกรรมดเูเล
คว�มปลอดภยั

□ □
เก็บวตัถอุนัตร�ย เชน่ ย� นำ�้ย�ทำ�คว�มสะอ�ด ย�ฆ่�
แมลง และกรรไกร เป็นตน้ ไวใ้นท่ีสงูหรือไวใ้นตูแ้ละลิน้ชกั
ท่ีปิดล็อคกญุแจ    

□ □
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้�ควรว�งอย�่งมั่นคงไม่ลม้ง่�ย ส�ยไฟควร
เก็บไวใ้นท่ีสงูท่ีเด็กไม่ส�ม�รถหยิบได ้เพ่ือหลีกเลีย่งเด็กได ้
รบับ�ดเจ็บ ควรว�งไวบ้นโตะ๊ท่ีเด็กไม่ส�ม�รถเอือ้มหยิบได ้

□ □
สอนเด็กเกีย่วกบัคว�มรูท้ ัว่ไปคว�มปลอดภยัในก�รใช ้
ถนนของคนเดินเท�้ แตย่งัคงตอ้งมีผูใ้หญค่อยกำ�กบัดแูล
อยูข่�้งๆ

ก�รพ�ท�รกไป
นอกบ�้น

□ □
สอนเด็กเกีย่วกบัคว�มรูท้ ัว่ไปคว�มปลอดภยัในก�รใช ้
ถนนของคนเดินเท�้ แตย่งัคงตอ้งมีผูใ้หญค่อยกำ�กบัดแูล
อยูข่�้งๆ

□ □ หลีกเลีย่งก�รใหท้�รกน่ังรถมอเตอรไ์ซดห์รือจกัรย�น 

□ □ ควรใชเ้บ�ะน่ังนิรภยัสำ�หรบัเด็กเเละยึดติดกบัเบ�ะหลงั

※หลงักลบับ�้นห�กมีคว�มตอ้งก�รปรึกษ�ก�รเลีย้งดบูตุร โปรดใชบ้ริก�รจ�กส�ยตรงหว่งใยสตรีมีครรภแ์ละหลงัคลอด 0800-870870

ชือ่และรหสัสถ�นพย�บ�ล : คว�มสัมพันธข์องผู เ้ รียน
สขุวิทย�กบัท�รก :

แพทยล์งน�มประทบัตร� :

วนัท่ีแนะนำ� ปี_______เดือน_______วนั_______

※ภ�ยในกรอบสีแดง ขอให้แพทย์พย�บ�ลช่วยเหลือผู้ปกครองในก�รกรอก ก่อนเริ่มแนะแนวสุขวิทย� เพื่อไว้ให้แพทย์พิจ�รณ�
โครงก�รนี้ได้รับก�รอุดหนุนจ�กภ�ษีผลิตภัณฑ์ย�สูบเพื่อสวัสดิก�รสุขภ�พ

หม�ยเหตุ：
1. เนื้อห�ด้�นก�รแนะแนวสุขวิทย�นี้ วิเคร�ะห์จัดทำ�ขึ้นร่วมกันระหว่�งทบวงสุขภ�พประช�ชนกระทรวงส�ธ�รณสุขและสวัสดิก�ร และสม�คมกุม�รเวชศ�สต

ร์ไต้หวัน 
2. ก�รแนะแนวสุขวิทย�ครั้งนี้สำ�หรับท�รกอ�ยุ 2-3 ขวบ ส�ม�รถปฏิบัติร่วมกับก�รดูแลสุขภ�พเชิงป้องกันสำ�หรับเด็ก ครั้งที่ 6  และโปรดอ่�นร�ยละเอียดคู่

มือสุขภ�พเด็กเพื่อให้ก�รแนะแนวสุขวิทย�
3. ข้อมูลในต�ร�งนี้จะถูกใช้เป็นก�รประเมินนโยบ�ยของกรมควบคุมโรคหรือติดต�มจัดก�รในเรื่องสุขภ�พต�มเเต่ละกรณี 

ต�ร�งบนัทึกสุขวิทย� เดก็ 2 ขวบถึง 3ขวบ (คร ัง้ท่ี 6)บัน
ท
ึกสุข

ภ
าพ
ลูกน

้อย
ต�ร�งบนั

ทึ
กสขุ

วิท
ย�  เด็ก 2 ข

วบถึง 3ข
วบ (ครัง้ที่

 6)



41

กระท
รวงสาธารณ

สุข
และสวัสดิการ

＊ ก่อนที่ผู้ปกครองจะพ�ไปตรวจสุขภ�พ กรุณ�บันทึกร�ยก�รด้�นล่�งให้ครบถ้วน ดังนี้

วันที่บันทึก：______ปี_____เดือน______วัน   (อ�ยุ______เดือน______วัน) 

1. ก�รกินอ�ห�รมีปัญห�หรือไม่: □ ไม่มี   □ ม ี_____________________

2. ก�รอุจจ�ระมีปัญห�หรือไม่: □ ไม่มี   □ ม ี_______________________

3. ก�รนอนหลับมีปัญห�หรือไม: □ ไม่มี   □ ม ี_____________________

4. พัฒน�ก�ร : (ก�รตรวจสุขภ�พครั ้งนี ้ครอบคลุมช่วงอ�ยุที ่ค่อนข้�งกว้�ง อ�จมีบ�งร�ยก 

�รที่ลูกน้อยยังไม่ส�ม�รถทำ�ได้ ขอให้ท่�นตอบต�มคว�มเป็นจริง โดยแพทย์จะทำ�ก�รประเมิน

ผลซ้ำ�อีกครั ้ง เเต่เครื ่องหม�ย※ หม�ยถึงเป็นหัวข้อพัฒน�ก�รม�ตร�ฐ�นที่เด็กต้องทำ�ได้ 

ห�กทำ�ไม่ได้ เเนะนำ�ให้ใช้อีกขั้นตอนหนึ่งในก�รประเมิน ) 

3-4 ขวบ

※(1) ส�ม�รถกระโดดด้วยข�ทั้งสองข้�งลงจ�กบันไดขั้นสุดท้�ยได้หรือไม่?

※(2) ส�ม�รถขี่จักรย�นส�มล้อได้หรือไม่?

※(3) ส�ม�รถใช้ช้อนกินอ�ห�ร โดยไม่ค�ยทิ้งหรือไม่?

(4) ส�ม�รถว�ดวงกลมได้หรือไม่?

(5) ส�ม�รถไปห้องน้ำ�เองได้หรือไม่?

※(6) ส�ม�รถปลดกระดุมเอง ถอดก�งเกงเองได้หรือไม่?

(7) ขณะสนทน� ส�ม�รถใช้สรรพน�ม “เธอ”  “ฉัน”  “เข�” 

ได้อย่�งถูกต้องห รือไม่?

(8) ส�ม�รถพูดอธิบ�ยก�รใช้ของสิ่งของที่ใช้เป็นประจำ� 2 

อย่�งได้หรือไม่?

※(9) ส�ม�รถบอกสีได้ 1 สี และบอกชื่อรูปภ�พได้ 3 ชื่อ 

(เช่น รองเท้� เครื่องบิน ปล� เป็นต้น) ใช่หรือไม่? 

(โปรดดูหน้� 45 รูปที่ 1 เเละรูปที่ 2 )

※(10) ปกติส�ม�รถถ�มตอบกับคนอื่น โดยใช้คำ� 2-3 คำ�พูดเป็นประโยค 

เเละตอบคำ�ถ�มได้หรือไม่?

ร�ยก�รจดบนัทึกสำ�หรบัผูป้กครอง เดก็ 3 ขวบถึง 7 
ขวบ (คร ัง้ที่ 7)

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

บัน
ท
ึกสุข

ภ
าพ
ลูกน

้อย
ร�ยก�รจดบนั

ทึ
กสำ�ห

รบัผู
ป้กครอง เด็ก 3 ข

วบถึง 7 ข
วบ (ครัง้ที่

 7)
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ก่อน 4-7 ขวบ

※(1) ส�ม�รถกระโดดด้วยข�ข้�งเดียว 5 วิน�ทีได้หรือไม่?

(2) หลังจ�ก 4 ขวบ ส�ม�รถเดินขึ้นลงบันไดแบบก้�วข�ทีละขั้นได้หรือไม่?

(3) ส�ม�รถใช้กรรไกรตัดกระด�ษ ใช่หรือไม่?

※(4) เมื ่อเล่นพ่อ แม่ ลูก จะแสดงเลียนแบบพ่อ แม่ หรือผู ้ใหญ่คนอื ่น 

ใช่หรือไม่? (4 ปีครึ่ง ขึ้นไป)

(5) ส�ม�รถสวมใส่เสื้อและติดกระดุมเองได้ ใช่หรือไม่?

(6) ส�ม�รถปฏิบัติต�มคำ�สั่งอย่�งง่�ยๆ ด้วยป�กเปล่� ใช่หรือไม่? เช่น: 

“เอ�ไปให้พี่ช�ย”“ไปเอ�รองเท้�

※(7) ก�รสื ่อส�รด้วยคำ�พูดปกติดีหรือไม่? เช่น：ส�ม�รถพูดคุยแบบถ� 

มม�ตอบไปกับผู้อื่นได้หรือไม่?

(8) ส�ม�รถบอกสีได้ 4 สี และว�ดรูปต�มภ�พได้ 3 รูป (เช่น □△◇＋ ) 

ใช่หรือไม่?   (ส�ม�รถดูหน้� 45 รูปที่ 1 เเละรูปที่ 3)

(9)ส�ม�รถฟังคำ�สั่งเเละไปหยิบของ 3 อย่�งได้ถูกต้องหรือไม่?

5. อ่�นหนังสือร่วมกับลูกเเละเล่�นิท�นบ่อยๆหรือไม่?

6. ขอให้ท่�นเขียนสิ ่งที ่ท่�นกังวลเกี ่ยวกับก�รดูเเลท�รกหรือปัญห�ที ่ท่�นอย�ก ถ�มเเพท 

ย์ในด้�นล่�งนี้ ：

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

ร�ยก�รจดบนัทึกสำ�หรบัผูป้กครอง เดก็ 3 ขวบถึง 7 
ขวบ (คร ัง้ที่ 7)

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 

บัน
ท
ึกสุข

ภ
าพ
ลูกน

้อย
ร�ยก�รจดบนั

ทึ
กสำ�ห

รบัผู
ป้กครอง เด็ก 3 ข

วบถึง 7 ข
วบ (ครัง้ที่

 7)
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＊ ท�รกคลอดก่อนกำ�หนดโปรดใช้อ�ยุที่ผ่�นก�รปรับแก้ไขแล้ว

วันที่ตรวจ : ______ปี_____เดือน______วัน   อ�ยุ : _________เดือน________วัน

คว�มย�ว : ______เซนติเมตร (ที่ตำ�แหน่งร้อยละ____ )    

น้ำ�หนัก : ____ กิโลกรัม (ที่ตำ�แหน่งร้อยละ____ )

รอบศีรษะ : ______เซนติเมตร (ที่ตำ�แหน่งร้อยละ____)   

ประเมินก�รเจริญเติบโต : □ ปกติ □ ต้องติดต�ม □ ต้องโอนย้�ย __________________

ก�รตรวจร่�งก�ย : 

□ ไม่พบคว�มผิดปกติ 

□ ต้องระวังสังเกตอ�ก�รหรือมีลักษณะผิดปกติ

1. __________________ □ ต้องติดต�ม     □ ต้องโอนย้�ย__________________ 

2. __________________ □ ต้องติดต�ม     □ ต้องโอนย้�ย__________________ 

3. __________________ □ ต้องติดต�ม     □ ต้องโอนย้�ย__________________ 

4. __________________ □ ต้องติดต�ม     □ ต้องโอนย้�ย__________________ 

※ห�กพบบ�ดแผลที่ไม่ทร�บส�เหตุ หรือสงสัยว่�มีก�รใช้คว�มรุนแรงในครอบครัว 

หรือมีก�รท�รุณกรรมเด็กเป็นต้น (กรุณ�อ่�นคู่มือสุขวิทย�หน้� 45-46 ) 

ประเมินผลพัฒน�ก�ร: 

□ ผ่�น (รวมถึงร�ยก�รครั้งที่เเล้วที่ยังไม่ผ่�น)

□ ต้องติดต�ม 

□ ต้องโอนย้�ย (กรุณ�กรอก “แบบส่งเรื่องก�รประเมินผลพัฒน�ก�ร ในเด็ก” ดูที่หน้�82) 

ร�ยก�รที่ควรระวัง: □ ด้�นก�รเคลื่อนไหว □ ด้�นภ�ษ� 

□ ด้�นก�รเรียนรู้ □ ด้�นสังคมและอ�รมณ์ □ อื่นๆ _______

□ เด็กที่มีอ�ยุระหว่�ง 3 ขวบครึ่งถึง 4 ขวบควรได้รับก�ร

ตรวจเช็คส�ยต� (ดูหน้�ที่ 65 )

ลงชื่อผู้ปกครอง：____________ เเพทย์ลงน�มประทับตร�：______________

ขอ้มูลในต�ร�งนีจ้ะถกูใชเ้ป็นก�รประเมินนโยบ�ยของกรมควบคมุโรคหรือติดต�มจดัก�รในเร่ืองสขุภ�พ
ต�มเเตล่ะกรณี

บนัทึกก�รตรวจสุขภ�พ เดก็ 3 ขวบถึง 7ขวบ (คร ัง้ท่ี 7)

คู่มือสุขวิทย�

บัน
ท
ึกสุข

ภ
าพ
ลูกน

้อย
บนั

ทึ
กก�รตรวจสขุ

ภ
�พ

 เด็ก 3 ข
วบถึง 7ข

วบ (ครัง้ที่
 7)



44

กระท
รวงสาธารณ

สุข
และสวัสดิการ

หวัขอ้
สขุวิทย�

หลกัสำ�คญั
ผูป้กครองประเมิน

หลกัสำ�คญัท่ีแพทยแ์นะแนว
ไม่ไดท้ำ� ทำ�ได ้

1. หลกัสำ�คญั
ท่ีแพทย ์
แนะแนว

คว�มเคยชนิใน
ก�รป้อน

□ □
เลือกอ�ห�รท่ีมีคณุค�่ท�งโภชน�ก�ร หลีกเลีย่งอ�ห�ร
ท่ีมนัม�ก หว�นม�ก เค็มม�ก และอ�ห�รรสจดัหรือขนม
ขบเคีย้ว   

□ □
เลือกอ�ห�รใหเ้หม�ะสมโดยมีผกัผลไมห้ล�ยอย�่ง หลีก
เลีย่งก�รใหข้นมเด็ก เเละในบ�้นไม่ควรว�งขนมเยอะเกิน
ไป

สภ�พเเวดลอ้ม
ในก�รกิน

□ □
เม่ือป้อนอ�ห�รควรใหเ้ด็กน่ังอยูก่บัท่ี หลีกเลีย่งก�รวิง่ต�ม
ป้อนอ�ห�ร

□ □
กินอ�ห�รในสถ�นท่ีกำ�หนดเฉพ�ะ ใหเ้ด็กน่ังเก�้อีส้งู และ
กินอ�ห�รพรอ้มกบัคนในครอบครวั

□ □
หลีกเลีย่งก�รว�งโทรทศันไ์วใ้นหอ้งของเด็ก นอกจ�กเด็ก
จะไดร้บัอิทธพิลจ�กก�รโฆษณ�อ�ห�รท�งโทรทศันไ์ด ้
ง่�ยแลว้ ก�รน่ังเป็นเวล�น�นจะมีคว�มเสีย่งทำ�ใหอ้ว้น

2. ดแูล
สขุภ�พ
ทำ�คว�ม

สะอ�ดชอ่ง
ป�กและ
ส�ยต�

ก�รทำ�คว�ม
สะอ�ดชอ่งป�ก

□ □
ใชย้�สีฟันท่ีผสมฟลอูอไรดช์ว่ยทำ�คว�มสะอ�ดฟันใหเ้ด็ก
หลงัอ�ห�รและกอ่นนอน ชว่ยทำ�คว�มสะอ�ดฟันเด็ก ฟัน
หน�้ สองซีข่องเด็กควรใชไ้หมขดัฟันทำ�คว�มสะอ�ด

□ □
ควรพบทนัตแพทยแ์ละท�ฟลอูอไรดเ์คลือบฟันทกุคร่ึงปี
ต�มกำ�หนดเวล�

ดเูเลเร่ือง
ส�ยต�

□ □
ขอแนะนำ�ใหเ้ด็กอ�ยตุำ�่กว�่ 2 ขวบ หลีกเลีย่งก�รดจูอ
ภ�พอืน่ๆ ห�กมีปัญห�ผิดปกติเรื่องส�ยต�ควรพ�ไปพบ
จกัษุเเพทย ์

□ □
ก�รใชต้� ควรใช ้30 น�ที พกั 10 น�ที พรอ้มทัง้หลีก
เลีย่งก�รใชต้�มองในระยะใกลเ้ป็นเวล�น�น

3.ป้องกนั
อนัตร�ยจ�ก

อบุติัเหตุ

พฤติกรรมดเูเล
คว�มปลอดภยั

□ □ ไม่ควรฝ�กใหผู้ท่ี้ยงัไม่บรรลนิุติภ�วะดเูเลเด็กต�มลำ�พงั

□ □ หลีกเลีย่งใหเ้ด็กจบัไฟเเชคหรือไฟในบ�้น

□ □
เก็บวตัถอุนัตร�ย เชน่ กรรไกร เป็นตน้ ไวใ้นท่ีสงูหรือไว ้
ในตูแ้ละลิน้ชกัท่ีปิดล็อคกญุแจ 

ก�รพ�ท�รกไป
นอกบ�้น

□ □
หลีกเลีย่งอบุติัเหตกุ�รพลดัตกตึก ตรงหน�้ต�่ง ข�้งระเบียง
ไม่ควรว�งกระถ�ง ข�้วของเคร่ืองใช ้เพ่ือป้องกนัเด็กปีน
ป่�ย 

□ □
ใชเ้บ�ะน่ังนิรภยัท่ีเหม�ะสมกบัขน�ดตวัเด็ก  ติดตัง้ไวท่ี้น่ัง
ด�้นหลงัของรถ    

□ □
ห�้มใหเ้ด็กอยูต่�มลำ�พงั เชน่ ในรถ อยูข่�้งภ�ชนะเก็บ
นำ�้ ข�้งบอ่นำ�้ ริมแม่นำ�้ สระว�่ยนำ�้และข�้งสระว�่ยนำ�้ หรือ
ริมทะเล

※หลงักลบับ�้นห�กมีคว�มตอ้งก�รปรึกษ�ก�รเลีย้งดบูตุร โปรดใชบ้ริก�รจ�กส�ยตรงหว่งใยสตรีมีครรภแ์ละหลงัคลอด 0800-870870

ชือ่และรหสัสถ�นพย�บ�ล : คว�มสัมพันธข์องผู เ้ รียน
สขุวิทย�กบัท�รก :

แพทยล์งน�มประทบัตร� :

วนัท่ีแนะนำ� ปี_______เดือน_______วนั_______

※ภ�ยในกรอบสีแดง ขอให้แพทย์พย�บ�ลช่วยเหลือผู้ปกครองในก�รกรอก ก่อนเริ่มแนะแนวสุขวิทย� เพื่อไว้ให้แพทย์พิจ�รณ�

โครงก�รนี้ได้รับก�รอุดหนุนจ�กภ�ษีผลิตภัณฑ์ย�สูบเพื่อสวัสดิก�รสุขภ�พ

หม�ยเหตุ：
1. เนื้อห�ด้�นก�รแนะแนวสุขวิทย�นี้ วิเคร�ะห์จัดทำ�ขึ้นร่วมกันระหว่�งทบวงสุขภ�พประช�ชนกระทรวงส�ธ�รณสุขและสวัสดิก�ร และสม�คมกุม�รเวชศ�สต

ร์ไต้หวัน 
2. ก�รแนะแนวสุขวิทย�ครั้งนี้สำ�หรับท�รกอ�ยุ 3-7 ส�ม�รถปฏิบัติร่วมกับก�รดูแลสุขภ�พเชิงป้องกันสำ�หรับเด็ก ครั้งที่ 7และโปรดอ่�นร�ยละเอียดคู่มือสุขภ

�พเด็กเพื่อให้ก�รแนะแนวสุขวิทย�
3. ข้อมูลในต�ร�งนี้จะถูกใช้เป็นก�รประเมินนโยบ�ยของกรมควบคุมโรคหรือติดต�มจัดก�รในเรื่องสุขภ�พต�มเเต่ละกรณี 

ต�ร�งบนัทึกสุขวิทย� เดก็ 3 ขวบถึง 7 ขวบ (คร ัง้ท่ี 7)บัน
ท
ึกสุข

ภ
าพ
ลูกน

้อย
ต�ร�งบนั

ทึ
กสขุ

วิท
ย� เด็ก 3 ข

วบถึง 7 ข
วบ (ครัง้ที่

 7)
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รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

(หม�ยเหตุ：ควรใช้ร่วมกับหน้� 41 เเละหน้� 42)

แบบรูปลกัษณะทดสอบคว�มผิดปกติด�้นพฒัน�ก�ร บัน
ท
ึกสุข

ภ
าพ
ลูกน

้อย
แบบรปูลกัษ

ณ
ะท

ดสอบคว�มผิ
ดปกติด�้น

พ
ฒั

น
�ก�ร
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‧ระบบนีเ้พ่ือส�ม�รถนำ�ขอ้มูลสขุภ�พสว่นบคุคลท่ีพกพ�ได ้โดยหลงัจ�กท่ีประช�ชน
ใสเ่ลขท่ีบตัรประช�ชนลงใชเ้ว็บไซด ์ก็จะไดร้บัขอ้มูลสขุภ�พสว่นบคุคลฟรีไดท้กุท่ีทกุ
เวล�

‧ระบบนีมี้ขอ้มูลสขุภ�พรวมถึงก�รรกัษ�เเพทยเ์เผนปัจจบุนั เเพทยจ์นี 
เเพทยส์เปน ขอ้มูลเเพย้� สมุดก�รฉีดวคัซนี ก�รบริจ�คเคร่ืองมือหรือ
ก�รรกัษ�ท�งก�รแพทยท่ี์เงียบสงบ ผลก�รรกัษ� ผลก�รรกัษ�ของผูใ้
หญ ่ก�รตรวจคดักรองมะเร็ง ร�ยง�นก�รตรวจสอบท�งพย�ธวิิทย� เนื้

อห�บนัทึกประวติัก�รรกัษ�
กรณุ�ด�วนโ์หลด [เเอพประกนัสขุภ�พเเหง่ช�ติง่�ยตอ่ก�รเข�้ถึง], [สมุดบนัทึกสขุภ
�พ] เพ่ือตรวจสอบขอ้มูลท�งก�รแพทยข์องคณุ ตัง้เเตเ่ดือนพฤษภ�คม ปี2019 มีฟันก ์
ชนัเพ่ิมเพียงเเคล่กูส�วหรือลกูช�ยสมคัรประกนัสขุภ�พเเหง่ช�ติก็จะไดร้บัอนุญ�ตจ�ก
ผูใ้หญใ่นก�รส�ม�รถดขูอ้มูลของพ่อเเม่เเละลกู เพ่ือส�ม�รถดเูเลสขุภ�พของคนในคร
อบครวั

รู้จักใช้ 「สมุดบันทึกสุขภ�พ」

ส�ม�รถช่วยเด็ก「จดัก�รเร่ืองสุขภ�พ」

ทบวงสขุภ�พประช�ชน กระทรวงส�ธ�รณสขุเเละสวสัดิก�ร
https://www.hpa.gov.tw

กระทรวงส�รณสขุกรมควบคมุโรค กระทรวง
ส�ธ�รณสขุและสวสัดิก�ร
https://www.cdc.gov.tw/

ส�ยตรงหว่งใยสตรีมีครรภแ์ละหลงัคลอด
0800-870870（0800-กอดท�่นไว ้กอดท�่นไว）้

เว็บไซดห์ว่งใยสตรีมีครรภแ์ละหลงัคลอด
https://mammy.hpa.gov.tw/

มูลนิธคิลอดกอ่นกำ�หนด
https://www.pbf.org.tw/html/home.asp

เว็บไซดบ์ริก�รขอ้มูลเด็กท�รก”ซง่จเึหน่ียว”
https://ibaby.mohw.gov.tw/

คูมื่อสถ�นพย�บ�ล  เด็กถกูรงัเเกเเละเมินเฉย 
https://dep.mohw.gov.tw/DOMHAOH/cp-4265-45674-107.html

สม�คมกมุ�รเวชศ�สตรไ์ตห้วนั เเผนกสขุวิทย�เด็กิ
https://www.pediatr.org.tw/people/edu.asp

สม�คมกมุ�รเวชศ�สตรไ์ตห้วนั เขตสขุวิทย�ิ
http://www.tsn-neonatology.com/health/

สมุดบนัทึกสขุภ�พ

เว็บไซต ์ว่งใยสตรีมี
ครรภแ์ละหลงัคลอด

มูลนิธคิลอดกอ่น
กำ�หนด

เด็กถกูรงัเเกเเละ
เมินเฉย

ข
้อมูลเเน

วสุข
วิท
ยา

รู้จักใช
้ 

「สมุดบัน
ท

ึกสุข
ภ

�พ

」
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ว�งมือไวใ้ตศี้รษะเดก็ มืออกีข�้งหน่ึงอุม้
สะโพกของลูกน้อย

คอ่ยๆ ประคองยกศีรษะ
ของลูกน้อยขึน้

เคล็ดลับก�รดูเเลเด็กท�รก

　　ลกูนอ้ยลืมต�ม�ดโูลก สำ�หรบัพ่อแม่แลว้เป็นก�รสร�้งคว�มหม�ยใหก้บัชวิีตแตก
ต�่งจ�กท่ีผ่�นม� อุม้ลกูนอ้ยไวแ้นบอกตอ้งรบัผิดชอบม�กขึน้ แตก็่คือคว�มรบัผิดชอบ
อนัหว�นชืน่ท่ีสดุ

วิธีอุม้ลูกน้อยท่ีถูกตอ้ง

 ‧โดยทัว่ไปแลว้ เด็กเล็กอ�ย ุ1-2 เดือนใหพ้ย�ย�มอุม้โดยนอนอยูใ่นขอ้ศอกแขนท่ี
พบั หลงัจ�ก 3 เดือนไปแลว้ก็ส�ม�รถอุม้ตัง้ขึน้ได ้ทกุเวล�ตอ้งกระทำ�อย�่งนุ่มนวล 
ระมดัระวงัปกป้องลำ�คอของลกูนอ้ย ใหล้กูนอ้ยรูสึ้กสบ�ย

 ‧เน่ืองจ�กท�รกเม่ืออยูใ่นครรภม์�รด�ไดคุ้น้เคยตอ่จงัหวะก�รเตน้ของหวัใจม�รด� อุม้
ลกูนอ้ยไวแ้นบอกซ�้ย ฟังเสียงหวัใจของพ่อและแม่เตน้ เม่ือเข�ไดยิ้นเสียงท่ีคุน้เคย จะ
รูสึ้กปลอดภยัทำ�ใหป้รบัตวักบัสภ�พก�รณไ์ดง่้�ย สง่ผลใหล้กูนอ้ยอ�รมณส์งบลง

 ‧ขณะอุม้ลกูนอ้ย พูดกบัเข�ใหม้�ก พรอ้มทัง้สบส�ยต�ดว้ย ก�รแลกเปล่ียนซึง่คว�ม
สมัพนัธเ์ชน่นี ้มีผลดีอย�่งม�กตอ่พฒัน�ก�รของสมองพฒัน�ก�รด�้นอ�รมณ ์และก�ร
เติบโตด�้นร�่งก�ยของเด็ก 

เด็กแรกเกิดท่ีเพิ่งคลอด
ไม่น�น หวัใหญ่ต ัวเล็ก
กล�้มเน้ือส่วนคอยงั
พฒัน�ไม่สมบูรณ ์ไม่มี
แรงเพียงพอในก�รรบั
นำ ้�หนักส่วนศีรษะดงันั้น
ผูป้กครองตอ้งว�งมือข�้ง
หน่ึงไวใ้ตศี้รษะลูกน้อย
เบ�ๆ ใชฝ่้�มือโอบส่วน
ศีรษะท ัง้หมดไว ้ พรอ้ม
ทัง้ประคองส่วนลำ�คอ ไว ้
เพื่อพยุงรบัส่วนศีรษะ
ของลูกน้อย

ข ัน้ตอนที่ 1 ข ัน้ตอนที่ 2 ข ัน้ตอนที่ 3

จบัศีรษะลูกน้อยม ัน่คง
แลว้ ใหใ้ชมื้ออีกข�้งว�ง
ใวใ้ตส้ะโพกลูกฝ่�มือโอบ
ส่วนสะโพกทัง้หมดไว ้
รวมแรงท ัง้หมดอยู่ที่ขอ้
มือท ัง้สองข�้ง

ค่อยๆ ประคองยกศีรษะ
ของลูกน้อยขึน้ แต่ตอ้ง
ระวงัส่วนคอมิเช่นนั้น
ลูกน้อยจะรูสึ้กไม่สบ�ย
เพร�ะศีรษะแหงนไปข�้ง
หลงั ผูป้กครองตอ้งใช้
แรงของเอวและมือร่วม
กนั ใหลู้กน้อยนอนอยู่
กล�งขอ้ศอกแขนที่พบั 
แนบใกลส้่วนอก ขณะ
น้ีก็จะส�ม�รถรูสึ้กผ่อน
คล�ยลงได้
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้อมูลเเน
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32

ควรอ�บนำ้�ใหลู้กรกัอย่�งไร?

นิว้มือกดปิดหู

　　กอ่นอ�บนำ�้ใหเ้ปิดนำ�้เย็นกอ่นแลว้ต�มดว้ยนำ�้รอ้นพรอ้มทัง้แน่ใจว�่ประตู
หน�้ต�่งมีชอ่งระบ�ยอ�ก�ศ รกัษ�อณุหภมิูของนำ�้ไวร้ะหว�่ง 37-38 องศ� เตรียม
อปุกรณอ์�บนำ�้ของลกูนอ้ย เชน่：ครีมอ�บนำ�้สำ�หรบัเด็กเล็ก ผ�้ขนหนู ผ�้กอซ 
เป็นตน้ อีกทัง้เสือ้ผ�้ท่ีจะใชเ้ปลีย่นและผ�้ออ้มควรว�งไวใ้กล ้ๆ  เพ่ือใหห้ยิบไดง่้�ย จ�ก
น้ันก็ส�ม�รถทำ�ต�มข ัน้ตอนตอ่ไปนี：้
1. ถอดเสือ้ของลกูนอ้ยออกพรอ้มใชผ้�้เชด็ตวัหรือเสือ้ผ�้ปิดคลมุบนร�่งก�ย
2. ใชผ้�้ขนหนูหรือผ�้กอซชบุนำ�้ เชด็ต�ลกูนอ้ยจ�กด�้นในไปสูห่�งต� พรอ้มทัง้ 

ทำ�คว�มสะอ�ดรจูมูก ห ูและใบหน�้
3. ใชค้รีมอ�บนำ�้เล็กนอ้ยถศีูรษะเบ�ๆกอ่นล�้งดว้ยนำ�้ตอ้งใชนิ้ว้กดปิดหขูองลกูนอ้ย 

เพ่ือหลีกเลีย่งนำ�้ไหลเข�้ห ู(ดงัรปูท่ี 1)
4. เชด็ผมใหแ้หง้แบบง่�ยๆ จ�กน้ันใชน้ำ �้หยดแตะบนตวัลกูเล็กนอ้ยกอ่นเพ่ือใหป้รบั 

ตวักบัอณุหภมิูของนำ�้ (ดงัรปูท่ี 2)
5. ใหศ้รีษะลกูนอ้ยหนุนบนแขนทอ่นล�่ง มือตอ้งจบัรกัแรแ้ละแขนของลกู จ�กน้ันว�ง

สะโพกลกูลงในอ�่งอ�บนำ�้ (ดงัรปูท่ี 3) 
6. ใชค้รีมอ�บนำ�้สำ�หรบัเด็กเล็กปริม�ณเล็กนอ้ยลบูถบูนร�่งก�ย  เอ�ใจใสเ่ป็น พิเศษ

ในสว่นท่ีมีผิวหนังพบัยน่ เชน่ ลำ�คอ รกัแร ้ตน้ข� รอ่งกน้เป็นตน้จ�กน้ัน ใชน้ำ �้
ชะล�้งใหส้ะอ�ด

7. ใชผ้�้เชด็ตวัหอ่เชด็ใหแ้หง้ ใสผ่�้ออ้มและสวมเสือ้ผ�้ใหล้กูอย�่งรวดเร็ว
8. ขณะท่ีล�้งกน้ เด็กผูห้ญิงตอ้งล�้งจ�กทอ่ปัสส�วะด�้นหน�้ไปท่ีด�้นหลงักน้ เด็ก 

ผูช้�ยตอ้งถกหนังท่ีหอ่หุม้ปล�ยอวยัวะเพศช�ย คอ่ยๆล�้งอย�่งเบ�ๆ
※ จำ�ไวว้�่ แมน้ำ �้จะตืน้ก็ห�้มปลอ่ยลกูไวต้�มลำ�พงัในอ�่งอ�บนำ�้

1
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ทำ�อย่�งไรเมื่อลูกน้อยรอ้งไห?้

 ‧รอ้งไห ้คือ ก�รแสดงออกถึงคว�มตอ้งก�รของลกูนอ้ยตอ่ท�่นอย�่งหน่ึง
 ‧เม่ือลกูนอ้ยอ�รมณไ์ม่ดี ลกูนอ้ยจะมีคว�มส�ม�รถท่ีจะทำ�ใหต้นเองเยือกเย็นลงพรอ้ม

ปรบัอ�รมณ ์เชน่ ก�รดดูมือตนเอง สมัผสัหรือลบูแขนหรือข�ของตนเอง สบต�กบัท�่น
หรือสมัผสัจบัตอ้งท�่น (ถ�้เด็กรอ้งไหเ้รื่อยๆ อ�จเป็นเพร�ะไม่สบ�ย อ�จตอ้งก�รคนอยู่
เป็นเพ่ือนข�้งๆ)

 ‧ถ�้ลกูนอ้ยยงัรอ้งไหง้อแง ร�่งก�ยอ�จจะไม่สบ�ยตวั อ�จตอ้งก�รคนอยูข่�้งๆ

ด�้นล่�งน้ีเป็นเทคนิคก�รปลอบโยนลูก:
‧เม่ือลกูนอ้ยรอ้งไหง้อแง กรณุ�สงัเกตถึงปัญห�และคว�มตอ้งก�ร พรอ้มทำ�ก�รปลอ

บโยนอย�่งเหม�ะสม
‧อย�่เขย�่ลกูนอ้ยอย�่งรนุแรง 
‧พูดคยุกบัลกูนอ้ยดว้ยเสียงเบ�ๆ พรอ้มลบูไลห้ลงัลกูนอ้ย เพ่ือปลอบลดอ�รมณล์ง
‧ห�กไม่ทร�บส�เหตท่ีุลกูรอ้ง อย�่รูสึ้กผิดหวงัเสียใจ มีพ่อเเม่หล�ยคนท่ีเด�ไม่ออก

ถึงส�เหตท่ีุลกูรอ้ง ไม่ใชค่ว�มผิดของคณุ คณุส�ม�รถถ�มเพ่ือนหรือญ�ติท่ีมี
ประสบก�รณ ์หรือถ�มคนท่ีมืออ�ชพีเพ่ือชว่ยเหลือ

 ‧รอ้งไหเ้ป็นวิธกี�รสือ่ส�รกบัผูใ้หญอ่ย�่งหน่ึงของลกูนอ้ย 
ผูป้กครองจำ�เป็นตอ้งอดทนปลอบโยน ห�้มเขย�่อย�่ง
รนุแรง หมุนวน หรือโยนลกูนอ้ยลงบนเตียง ห�กผูด้แูลไม่
ส�ม�รถระงบัอ�รมณไ์ด ้กรณุ�ขอคว�มชว่ยเหลือจ�ก
ญ�ติมิตร

‧ภ�วะอ�ก�รจ�กเด็กท�รกถกูเขย�่อย�่งรนุแรงมกัจะเกิดในเด็กอ�ยตุำ�่กว�่ 2 ขวบ 
โดยเฉพ�ะท�รกท่ีมีอ�ยตุำ�่กว�่ 6 เดือน อ�ก�รท่ีส�ม�รถพบไดคื้อ：ชอบนอน 
กระวนกระว�ย ชกั ก�รรบัรูไ้ดร้บัคว�มเสียห�ย อ�เจียน เบ่ืออ�ห�ร และห�ยใจผิดปกติ 
เป็นตน้

‧ห�กเกิดอ�ก�รตอ้งรีบพบแพทยโ์ดยเร็ว เพ่ือใหเ้จ�้หน�้ท่ีรกัษ�พย�บ�ลทำ�ก�รรกัษ�
อย�่งเหม�ะสม เม่ือทำ�ก�รตรวจรกัษ�ไม่ควรเป็นเพร�ะรูสึ้กอึดอดัใจหรือรูสึ้กผิด ทำ�ให ้
ไม่กล�้บอกแพทย ์ก�รรกัษ�แตเ่น่ินๆ ส�ม�รถชว่ยหลีกเลีย่งผลท่ีส�ยเกินแก ้และชว่ย
ลดก�รเกิดอ�ก�รต�มม�ภ�ยหลงัลงได ้

อย่�เขย่�ลูกน้อยอย่�งรุนแรง
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□ อ�ยตุำ�่กว�่ 1 ขวบนอนทกุครัง้ตอ้งนอนหง�ย

□ ใหน้มเเม่ 

□ ท�รกไม่นอนรว่มกบัผูใ้ด แนะนำ�ใหน้อนคนละเตียงในหอ้งเดียวกบัพ่อแม่ 

□ หลงัจ�ก 1 เดือน ไปแลว้ ส�ม�รถพิจ�รณ�ใชจ้กุนมหลอกขณะนอนหลบั ห�้ม

แขวนจกุนมหลอกไวท่ี้คอท�รกหรือติด

ไวบ้นเสือ้ผ�้ท�รก

□ ห�้มใหเ้ด็กนอนหมอบบนร�่งก�ยพ่อแม่

หรือผูด้แูล

□ ผ�้หม่ไม่ควรปิดจมูกเด็ก

□ อ�ยตุำ�่กว�่ 1 ขวบไม่

ตอ้งใชห้มอน

ขอใหผู้ป้กครองตรวจเทียบดชันีตอ่ไปนี ้ห�กไม่ถกูตอ้งโปรดทำ�ก�รปรบัปรงุแกไ้ขโดย
ดว่น เพ่ือลดคว�มเสีย่งจ�กก�รเสียชวิีตอย�่งฉับพลนัของท�รก

วิธีป้องกนัภ�วะก�รเสียชีวิตฉับพลนัในท�รก

เคล็ดลับก�รดูเเลเด็กท�รกข
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สภ�พเเวดลอ้มในก�รนอนหลบัที่ปลอดภยั

 □ พืน้ผิวของสถ�น
ท่ีนอนหลบั (ฟูก
ท่ีนอน) ตอ้งแขง็
แน่นพืน้เตียงตอ้ง
เเขง็

 □ อ�ยตุำ�่กว�่ 1 ขวบ
นอนทกุครัง้ตอ้ง
นอนหง�ย

 □ บริเวณท่ีนอน
ไม่ควรมีสิง่ฟูนุ่ม
ใดๆ รวมทัง้หมอน 
หมอนของเลน่ 
ผ�้นวม ผ�้หม่ 
ผลิตภณัฑข์นแกะ 
ผ�้หม่ขนสตัว ์ผ�้
คลมุเตียง ของเลน่
ยดัไส ้เป็นตน้

 □ เด็กท�รกไม่ควร
นอนรว่มกบัคน
อืน่ เเนะนำ�ให ้
นอนกบัพ่อเเม่ใน
หอ้งเดียวกนั เเต่
คนละเตียง

 □ ห�กตอ้งก�รท่ีจะสร�้งคว�มอบอุน่เพ่ิม ส�ม�รถ
สวมชดุนอนท�รกแบบถงุนอน หรือใชผ้�้หอ่ตวัหอ่
เด็กโดยใหแ้ขนอยูข่�้งนอก แทนก�รใชผ้�้นวม

□ อย�่ใหท้�รกนอน
บนโซฟ� เก�้อี ้
เบ�ะรอง หรือบน
เตียงของผูใ้หญ ่

□ ไม่ควรใหมี้ใคร
สบูบหุรี่ใกลเ้ด็ก
ท�รก

□ หลีกเลีย่งสภ�พแวดลอ้มท่ี
รอ้นเกินไป รวมทัง้ก�รสวมใส่
เสือ้ผ�้ม�กเกินไป และก�รหอ่
หุม้ท�รกม�กเกินไป เม่ือไม่มี
อปุกรณป์รบัอ�ก�ศ ควรระวงั
เรื่องอ�ก�ศถ�่ยเท

□ ควรตรวจใหเ้เน่ใจ
ว�่ไม่มีอะไรคลมุ
หวัของท�รก

สภ�พแวดลอ้มในก�รนอน
ท่ีปลอดภยั

เคล็ดลับในก�รดูเเลท�รก ข
้อมูลเเน
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โฆษณ�

กระทรวงส�ธ�รณสุขเเละสวัสดิก�ร ทบวงสุขภ�พประช�ชน

"กฎหม�ยก�รเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ในท่ีส�ธ�รณะ" ระบวุ�่ขณะท่ีผูห้ญิงเลีย้งลกูดว้ยนมเเม่ในท่ีส�ธ�รณะ ห�ก
มีผูใ้ดกระทำ�ก�รห�้ม ขบัไล ่หรือขดัขว�งก�รใหน้มเเม่ จะถกูปรบั 6,000-30,000 หยวน

โปรดใหน้มเเม่เเกเ่ด็ก (โปรดอ�่นหน�้ 53-55) 

กระทรวงส�ธ�รณสุขเเละสวัสดิก�ร 
ทบวงสุขภ�พประช�ชน ส�ยตรงห่วงใยสตรีมีครรภ์และหลังคลอด 0800-870870



53

กระท
รวงสาธารณ

สุข
และสวัสดิการ

เคารพ สนับสนุนเคารพ สนับสนุน
สิทธิการให้นมเเม่สิทธิการให้นมเเม่

นมแม่เป็นแหลง่โภชน�ก�รท่ีดีท่ีสดุของลกูนอ้ย เพ่ือใหค้ณุแม่และลกูนอ้ยแขง็แรง 
ระหว�่งท่ีม�รด�ใหน้มบตุรควรพย�ย�มท�นอ�ห�รใหส้มดลุอยูเ่สมอ ก�รเลีย้งลกูดว้ย
นมแม่น้ันส�ม�รถเพ่ิมพูนพฒัน�ก�รท�งด�้นสติปัญญ�แกเ่ด็ก ชว่ยลดอตัร�ก�ร
ติดเชือ้เชน่ อ�ก�รทอ้งเสียหรือปอดอกัเสบ เป็นตน้ ชว่ยลดอตัร�ก�รเกิดของภ�วะ
ภมิูแพ ้และก�รเป็นโรคหลอดเลือดหวัใจในวยัผูใ้หญไ่ด ้หลงัคลอดคณุแม่รปูร�่งคืนสู่
สภ�พเดิมไดเ้ร็วขึน้ ชว่ยลดโอก�สก�รเป็นมะเร็งเต�้นมและมะเร็งรงัไข ่ ทบวงสขุภ�พ
ประช�ชนแนะนำ�ใหเ้ลีย้งลกูดว้ยนมแม่เพียงอย�่งเดียวเป็นเวล� 6 เดือน หลงัจ�กน้ัน
จำ�เป็นตอ้งเพ่ิมอ�ห�รเสริมท่ีเหม�ะสม และควรใหน้มแม่ตอ่ไปจนอ�ย ุ2 ขวบ หรือ 2 
ขวบขึน้ไป

 ‧ ในชว่งไม่กีเ่ดือนหลงัท�รกคลอด ใชก้�รใหน้มแม่เพียงอย�่งเดียว (ใหแ้ตน่มแม่ ไม่
ใหน้มผงดดัแปลง นำ�้ จกุนมหลอก) เป็นวิธกี�รท่ีดีท่ีสดุสำ�หรบัท�รกและม�รด�

‧ ในนมแม่มีโปรตีน ไขมนัและนำ�้ต�ลท่ีดดูซมึและยอ่ยง่�ย และมีโปรตีนภมิูคุม้กนั 
ส�รกระตุน้ก�รเติบโตของเซลลส์มองและไม่มีส�รภมิูแพ ้ซึง่เป็นสิง่ท่ีนมผงดดัแปลง
ไม่ส�ม�รถทดแทนได ้ประม�ณ 6 เดือน จงึใหอ้�ห�รเสริมท่ีอดุมไปดว้ยธ�ตเุหล็ก
เพ่ิมขึน้ นมแม่ยงัคงเป็นแหลง่โภชน�ก�รหลกั

‧ ท�รกแรกเกิดอ�ย ุ1 วนั มีคว�มจกุระเพ�ะเพียง 5-7 ml (ขน�ดเท�่ลกูเเกว้) อ�ย ุ3 
วนัจะมีคว�มจปุระม�ณ 22-27ml (เท�่ลกูเดง้) เม่ืออ�ย ุ11 วนัมีคว�มจไุม่เกิน60-
81ml โดยประม�ณ (เท�่ลกูปิงปอง)

‧ สำ�หรบัท�รกแรกเกิดท่ีอ�ยคุรบเดือนและมีสขุภ�พแขง็แรงน้ัน จะมีขน�ดกระเพ�ะท่ี
ไม่ใหญนั่ก ดงัน้ันคว�มตอ้งก�รอ�ห�รจงึมีไม่ม�ก ซึง่ก็สอดคลอ้งกบัปริม�ณนำ�้นม
เหลืองของคณุแม่พอดี

‧ ก�รใหน้มเเม่ควรใหด้ว้ยก�รดืม่นมจ�กเต�้ โดยเฉพ�ะในชว่ง 2 เดือนเเรก
‧ ห�กคณุแม่ส�ม�รถใหน้มแม่แกล่กูนอ้ยทัง้กล�งวนัและกล�งคืนต�มคว�มตอ้งก�ร

ของท�รกตัง้แตห่ลงัคลอดแลว้น้ัน คณุแม่สว่นใหญจ่ะมีปริม�ณนำ�้นมท่ีพอเพียง
‧ เม่ือลกูนอ้ยแสดงอ�ก�รตอ้งก�รกินนมอย�่งชดัเจน (ส�่ยศีรษะไปม� อ�้ป�ก แลบ

ลิน้ออกม�เข�้ใกลก้บัเต�้นม) หรือดดูมือของตนเอง เป็นตน้ แสดงว�่ถึงเวล�ท่ีจะให ้
นมแกล่กูนอ้ยไดแ้ลว้ โดยไม่ตอ้งรอใหท้�รกรอ้งไหถึ้งจะใหน้ม

‧ เวล�ท่ีใหน้มแม่น้ัน คณุแม่ควรอยูใ่นท�่ท่ีสบ�ยและผ่อนคล�ย ใหล้กูนอ้ยหนัหน�้
เข�้ห�แม่ ใบหน�้ อก และสว่นทอ้งของท�รกแนบสนิทกบัลำ�ตวัของแม่

นมแม่และโภชน�ก�ร

คว�มจุกระเพ�ะของท�รกแรกเกิด

ควรใหน้มเเม่อย่�งไร

ก�รให้นมแม่ คุณแม่สวยแข็งแรง ลูกน้อยสุขภ�พดี ข
้อมูลเเน
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‧ สำ�หรบัท�รกท่ีดืม่นมแม่น้ันอ�จมีภ�วะตวัเหลืองตอ่เน่ืองกนัน�นถึง 2-3 เดือน จงึ
จะจ�งห�ยไป ห�กสีอจุจ�ระของท�รกเม่ือเทียบกบับตัรเทียบสีอจุจ�ระ (ดท่ีูหน�้ 
20) แลว้มีสีผิดปกติท่ีหม�ยเลข 1–6 หรือเม่ืออ�ยคุรบหน่ึงเดือนแลว้ยงัคงมีอ�ก�ร
ตวัเหลืองอยูน้ั่น ควรพ�ท�รกไปพบกมุ�รแพทย ์หรือแพทยเ์วชศ�สตรค์รอบครวั
เพ่ือห�ส�เหตท่ีุแน่ชดัของอ�ก�รตวัเหลือง เพ่ือตรวจคดักรองค�่บิลบิูน เเตใ่นขณะ
เดียวกนันีก็้ยงัคงใหน้มเเม่ไดต้อ่ไป

‧ สำ�หรบัอจุจ�ระของเด็กท�รกท่ีดืม่นมแม่ ในชว่งไม่กีเ่ดือนแรกหลงัคลอดน้ัน มกัมี
ลกัษณะเป็นนำ�้เหลวๆ มีกอ้นอจุจ�ระเล็กๆ ปะปนอยู ่หรือมีกินเหม็นเปรีย้ว หรือ ถ�่ย
อจุจ�ระทกุครัง้หลงัดืม่นม ลกัษณะนีเ้ป็นภ�วะปกติ 

‧ อ�ย ุ1-3 วนั：มีสีเขยีวเขม้ มกัจะเป็นอจุจ�ระท่ีมีลกัษณะเหนียวๆ สีดำ�
‧ อ�ย ุ4-6 วนั：อจุจ�ระมีสีออ่นลง เร่ิมเป็นสีเหลืองม�กขึน้
‧ อ�ย ุ6 วนัขึน้ไป：ถ�่ยอจุจ�ระสีเหลืองอย�่งนอ้ยวนัละ 3-4 ครัง้ (ขน�ดใหญ่

ประม�ณเหรียญ 10 ของไตห้วนั)
‧ จำ�นวนครัง้ในก�รถ�่ยอจุจ�ระอ�จลดลง เปล่ียนเป็น 3-4 วนั ถ�่ยอจุจ�ระหน่ึง

ครัง้ หรืออ�จน�นถึง 10–14 วนั จงึจะถ�่ยหน่ึงครัง้ ห�กท�รกมีสขุภ�พด�้นอืน่ 
(ปริม�ณปัสส�วะ นำ�้หนักเพ่ิม สดใส) แขง็แรงดี ก็ถือว�่เป็นสภ�พปกติท่ียอมรบัได ้

‧ อ�ย ุ1-3 วนั：มีปริม�ณนอ้ยม�ก แตมี่ปริม�ณเพ่ิมขึน้ทกุวนั
‧ อ�ย ุ4-6 วนั：ปัสส�วะเปียกผ�้ออ้มวนัละ 4-5 ครัง้ ปริม�ณปัสส�วะในแตล่ะครัง้ มี

นำ�้หนักโดยประม�ณเท่�กบัแผ่นผ�้ออ้มสำ�เร็จรปูแหง้ 2 แผ่น
‧ อ�ย ุ6 วนัขึน้ไป：ผ�้ออ้มเปียกและเปียกหนัก ปัสส�วะ 1 วนัมีประม�ณ 5-6 ครัง้

ภ�วะก�รใหน้มเเม่เเก่เด็กท�รกที่พบโดยทัว่ไป

สภ�พคว�มเปลี่ยนแปลงในก�รถ่�ยอุจจ�ระของท�รก

จะรูว้่�ท�รกดื่มนมอิ่มแลว้จ�กก�รสงัเกตปัสส�วะ

‧ ป�กของท�รกควรอ�้กว�้งพอ เพ่ือใหส้�ม�รถอมเต�้นมไดเ้ต็มท่ี โดยใหค้�งของ
ท�รกแนบอยูก่บัเต�้นมแม่ ในชว่งแรกของก�รดดูนมท�รกอ�จดดูอย�่งรวดเร็ว 
(วิน�ทีละ 2-3 ครัง้) แตเ่ม่ือเริ่มมีนำ�้นมไหลออกม�และท�รกไดร้บันำ�้นมแลว้น้ัน 
ก�รดดูจะช�้ลง (ประม�ณวิน�ทีละ 1 ครัง้) และจะมีก�รกลืนอย�่งชดัเจน เม่ือลกู
นอ้ยอิม่แลว้ ก็จะร�่งก�ยมีลกัษณะผ่อนคล�ย และอ�้ป�กคล�ยออกจ�กเต�้นมเอง

‧ ถ�้ห�กมีเหตจุำ�เป็นท่ีทำ�ใหต้อ้งหยดุพกัก�รใหน้มแม่ช ัว่คร�วหรือไม่ส�ม�รถให ้
นมแม่ไดโ้ดยตรงไดน้ั้น ก็ควรบีบนำ�้นมแม่ ออกม�ต�มคว�มถีใ่นก�รดืม่นมของลกู
นอ้ยในเวล�ปกติอย�่งตอ่เน่ือง เพ่ือใหร้�่งก�ยส�ม�รถสร�้งนำ�้นมไดต้อ่ไป 

‧ ห�กเพร�ะคณุไม่ส�ม�รถใหน้มแม่เพร�ะเหตผุลท�งก�รแพทยห์รือเหตผุลอืน่ กอ่น
เด็กท�รกอ�ย ุ1 ขวบ ตอ้งใหน้มผง ส�ม�รถปรึกษ�แผนกเด็ก เพ่ือศึกษ�ขอ้มูลท่ี
ถกูตอ้งและระวงัคว�มปลอดภยัในก�รใชน้มผง
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‧ ท�รกเพียงแตด่ดูนมอย�่งสัน้ๆ และรวดเร็ว
‧ ท�รกหลบัขณะอมหวันมแม่ โดยท่ีไม่ไดด้ดูนม ดแูลว้มีอ�ก�รชอบนอน
‧ หลงัคลอด 3 วนัปัสส�วะไม่บอ่ยหรือปัสส�วะมีสีเหลืองเขม้หรือเป็นสีสม้
‧ หลงัคลอดภ�ยใน 48 ช ัว่โมง ท�รกยงัคงไม่ถ�่ยอจุจ�ระ หรือถ�่ยเพียงขีเ้ท�ท่ีมีสี

เขยีวเขม้หรือสีดำ�เพียงเล็กนอ้ย

เมื่อไรที่ควรรีบไปพบแพทยท์นัที

ก�รใหน้มเเม่เมื่อไหร่ควรขอคว�มช่วยเหลือ 

เม่ือเกิดสภ�พก�รณต์อ่ไปนี ้อ�จเป็นไปไดว้�่ท�รกไดร้บันำ�้นมไม่เพียงพอ หรือเป็น
อ�ก�รของโรค ควรขอรบัก�รชว่ยเหลือจ�กเจ�้หน�้ท่ีผูเ้ชีย่วช�ญ
‧ เม่ือท�รกนอนหลบัขณะดดูนมแม่ แตพ่อว�งลงนอนไดไ้ม่น�นก็รอ้งไห ้
‧ หลงัคลอด 24-48 ช ัว่โมงแลว้ยงัไม่ถ�่ยอจุจ�ระ 
‧ ภ�วะตวัเหลืองรนุแรงขึน้ 
‧ นำ�้หนักยงัคงไม่กลบัไปท่ีนำ�้หนักแรกเกิดภ�ยใน 7 วนั หรือกลบัไปท่ีนำ�้หนักแรก

เกิดแลว้กลบัลดลงอีก
‧ หวันมเเม่เจ็บคดัเต�้มีกอ้นเเขง็ บวมเจ็บ มีไข ้

คำ�เตือนเล็กๆ

เเหลง่ขอ้มูลสนบัสนุนก�รใหค้ว�มรูเ้ร่ืองนมเเม่

ส�ยตรงหว่งใยสตรีมีครรภแ์ละหลงัคลอด 0800-870-870
(คำ�พอ้งเสียงในภ�ษ�จนี : เป้�จิน่หนิน เป้�จิน่หนิน (กอดท�่น

ไว ้กอดท่�นไว)้

เว็บไซด์ห่วงใยสตรีมีครรภ์เเละคลอด:
https://mammy.hpa.gov.tw/

กลุม่ผูส้นับสนุนในชมุชนเขตพืน้ท่ีต�่งๆ 
(กรณุ�ดรู�ยละเอียดของเวล�นัดพบปะและหม�ยเลขโทรศพัท ์

ไดจ้�กเว็บไซต)์
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‧ สถ�บนัท�งก�รแพทยจ์ะรบัเลือดสน้เท�้เล็ก ๆ นอ้ย ๆ จ�ก
ท�รกแรกเกิด 48 ช ัว่โมงหลงัคลอด และสง่พวกเข�ไปท่ี
หอ้งปฏิบติัก�รสญัญ�ของศนูยต์รวจคดักรองท�รกแรก
เกิดท่ีกำ�หนดโดยสำ�นักง�นคณะ ทบวงสขุภ�พประช�ชน 
กระทรวงส�ธ�รณสขุเเละสวสัดิก�ร

‧ กอ่นทร�บผลก�รตรวจคดักรองโรค โปรดอย่�ใหท้�รกสมัผสัแนฟท�ลีน 
(ลูกเหม็น) และห�้มใชย้�เอง

‧ เม่ือผลก�รตรวจคดักรองเป็น (สงสยัเป็น) ผลบวก โรงพย�บ�ลท่ีเก็บตวัอย�่งเลือด
เดิมหรือโรงพย�บ�ลท่ียืนยนัผลตรวจสอบ จะใหก้�รชว่ยเหลือลกูนอ้ยของท�่นใหร้ ั
บก�รตรวจยืนยนัในข ัน้ตอ่ไปอย�่งเร็วท่ีสดุ

‧ คว�มแม่นยำ�ในก�รตรวจคดักรองน้ันไม่ใช ่100%  ท่ีสำ�คญัคือ ผลก�รตรวจอ�จ
แสดงผลลบท่ีเป็นเท็จ ท่ีอ�จมีส�เหตมุ�จ�กกลุม่อ�ก�รของโรค (เชน่ โรคบ�งอย�่ง
ท่ีแสดงอ�ก�รช�้ มีอ�ก�รท่ีไม่ใชอ่�ก�รธรรมด�ทัว่ไป) และจ�กก�รท�นอ�ห�ร 
(เชน่ ไดร้บัโปรตีนในปริม�ณท่ีไม่เพียงพอ หรือท�นอ�ห�รพิเศษ)

‧ ห�กท�รกมีปัญห�ด�้นสขุภ�พใดๆ ตอ้งสอบถ�มจ�กกมุ�รแพทยห์รือแพทยเ์วช
ศ�ตรค์รอบครวัของท�่น

‧ ผลก�รตรวจคดักรองจะทร�บผลหลงัเจ�ะเลือดประม�ณ 2 สปัด�ห ์กรณุ�ติดตอ่
สอบถ�มไดท่ี้สถ�นพย�บ�ลท่ีทำ�ก�รเจ�ะเลือดหรือสอบถ�มท่ี :
_______________________________________________________________________ 
ส�ยตรงฝ่�ยใหค้ำ�ปรึกษ�ด�้นสขุวิทย� ศนูยต์รวจคดักรองโรคในท�รกแรกเกิด : 
_______________________________________________________________________
เว็บไซด ์: ____________________________

เด็กท่ีมีสขุภ�พแขง็แรงเป็นท่ีม�ของคว�มสขุในครอบครวั ก�รใหล้กูนอ้ยไดร้บัก�รตรวจคดั
กรองในท�รกแรกเกิดแตเ่น่ินๆ และรบัก�รตรวจสขุภ�พท่ีเก่ียวขอ้งเป็นสิง่ท่ีสำ�คญัอย�่งย่ิง 
จ�กผลก�รตรวจคดักรองในท�รกแรกเกิด ส�ม�รถชว่ยใหต้รวจพบอ�ก�รของโรคคว�มผิด
ปกติท�งเมต�บอลิซมึแตก่ำ�เนิดในท�รกแรกเกิดท่ีไม่ชดัเจนไดเ้ร็วย่ิงขึน้ ห�กผลก�รตรวจคดั
กรองเป็น (สงสยัเป็น) ผลบวกไม่ไดห้ม�ยคว�มว�่ลกูนอ้ยเป็นโรคดงักล�่วอย�่งแน่นอน โปรด
เข�้รบัก�รตรวจสอบในข ัน้ตอ่ไปโดยเร็ว ห�กผลก�รตรวจคดักรองไม่มีคว�มผิดปกติ ก็ไม่
ไดห้ม�ยคว�มว�่จะไม่เกิดโรคหรือร�่งก�ยแขง็แรง ห�กลกูนอ้ยไดร้บัก�รวินิจฉัยเป็นโรคก�ร
รกัษ�ท่ีเหม�ะสมในชว่งเวล�ท่ีใหผ้ลก�รรกัษ�ดีท่ีสดุ ก็จะส�ม�รถชว่ยลดคว�มเสียห�ยจ�ก
โรคท่ีมีตอ่ร�่งก�ยหรือสติปัญญ�ใหเ้หลือนอ้ยท่ีสดุ

ก�รตรวจคดักรองโรคคว�มผิดปกติท�งเมต�บอลิ
ซึมแต่กำ�เนิดในท�รกแรกเกิดอย่�งไร

ก�รตรวจคดักรองโรคคว�มผิดปกติท�งเมต�บอลิซึม
แต่กำ�เนิดในท�รกแรกเกิดข
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‧ ศนูยค์ดักรองท�รกแรกเกิดโรงพย�บ�ลมห�วิทย�ลยัแหง่ช�ติไตห้วนั
เว็บไซด ์: https://www.ntuh.gov.tw/gene-lab-nbsc/Index.action
เบอรโ์ทร : 02-2312-3456 ตอ่ 71929 หรือ 71930 

‧ มูลนิธเิพ่ือก�รรกัษ�พย�บ�ลในไทเปศนูยต์รวจคดักรองโรคในเด็กท�รกเเรกเกิด
เว็บไซด ์: https://www.tipn.org.tw/TIPNHome/NewbornScreening 
เบอรโ์ทร : 02-8596-2050 ตอ่ 401~403 

‧ มูลนิธเิพ่ือก�รรกัษ�พย�บ�ลกระทรวงส�ธ�รณสขุไตห้วนั ศนูยต์รวจคดักรองโรคในเด็กท�
รกเเรกเกิด เว็บไซด ์: http://www.cfoh.org.tw/ 
เบอรโ์ทร : 02-8768-1020 

ศูนยต์รวจคดักรองโรคในเด็กท�รกเเรกเกิดโรงพย�บ�ลไถต�้

‧ ในท�รกจำ�นวนร�ว100 คน ก็จะพบได ้3คน เป็นโรคท�งพนัธกุรรมท่ีพบบอ่ยในพืน้ท่ี
ไตห้วนั

‧ ส�เหตหุลกัม�จ�กคว�มผิดปกติของกระบวนก�รเผ�ผล�ญนำ�้ต�ลกลโูคสของเม็ดเลือดแดง
ในร�่งก�ยท�รก

‧ สำ�หรบัเด็กท่ีเป็นโรคนีเ้ม่ือไดร้บัย�บ�งชนิด เชน่ ท�นถัว่ป�กอ�้ สมัผสัถกูแนฟท�ลีน (ลกู
เหม็น) ท�ย�นำ�้สีม่วง หรือก�รใชย้�ในกลุม่ซลัโฟน�มยัและกลุม่แอสไพริน เป็นตน้ มกั
ทำ�ใหมี้ภ�วะโลหิตจ�งเน่ืองจ�กเม็ดเลือดแดงแตกอย�่งฉับพลนัไดง่้�ย ทำ�ใหผู้ป่้วยมีใบหน�้
ซดีข�ว ออ่นเพลีย เบ่ืออ�ห�ร มีภ�วะตวัเหลืองรนุแรงในท�รกแรกเกิด (ต�ข�วและสีผิวเป็น
สีเหลือง) ปัสส�วะมีสีเขม้คล�้ยสีนำ�้ช� เม่ือเด็กมีอ�ก�รดงัท่ีกล�่วม�ข�้งตน้ ควรรีบพ�เด็ก
ไปรบัก�รตรวจรกัษ�ยงัโรงพย�บ�ล 

‧ ห�กท�่นทร�บแน่ชดัแลว้ว�่ท�รกน้ันเป็นโรคแพถ้ัว่ป�กอ�้ อย�่ลืมแจง้ใหแ้พทยแ์ละ
พย�บ�ลทร�บ พรอ้มทัง้พก “บตัรขอ้ควรระวงัสำ�หรบัผูป่้วยภ�วะพรอ่งเอนไซม ์G-6-PD” 
ติดตวัไปดว้ยก�รวินิจฉัยสขุภ�พท�รกตัง้แตร่ะยะเร่ิมแรก หลีกเลีย่งก�รสมัผสักบัปัจจยัท่ีกอ่
ใหเ้กิดอ�ก�รข�้งตน้ ส�ม�รถชว่ยลดอนัตร�ยท่ีจะเกิดกบัเด็กท�รกได ้

‧ ในจำ�นวนท�รกประม�ณ 3,000 คนจะมี 1 คน
‧ โดยมีส�เหตหุลกัม�จ�กภ�วะข�ดฮอรโ์มนไทรอยดใ์นร�่งก�ยของท�รก สง่ผลกระทบตอ่

ระบบประส�ทสมองและพฒัน�ก�รด�้นก�รเจริญเติบโตของร�่งก�ย
‧ ท�รกแรกเกิดสว่นม�กแทบจะไม่มีอ�ก�รผิดปกติ โดยทัว่ไปแลว้จะคอ่ยๆ แสดงอ�ก�รหลงั

ก�รคลอด 2-3 เดือน
‧ ห�กส�ม�รถตรวจพบโรคไดเ้ร็ว ไดร้บัก�รรกัษ�โดยก�รใหฮ้อรโ์มนไทรอยดใ์นระหว�่งอ�ย ุ

1-2 เดือนหลงัคลอด ก็จะส�ม�รถชว่ยใหท้�รกมีก�รเจริญเติบโตท�งร�่งก�ยและพฒัน�ก�ร
ท�งสมองท่ีเป็นปกติได ้แตห่�กไดร้บัก�รรกัษ�หลงัจ�กท�รกมีอ�ย ุ6 เดือนขึน้ไปแลว้น้ัน 
ท�รกสว่นใหญจ่ะมีคว�มบกพรอ่งท�งสติปัญญ� มีก�รเจริญเติบโตท่ีล�่ช�้ รปูร�่งแคระแก
รน 

โรคพร่องหรือข�ดเอนไซมก์ลูโคส-6-ฟอสเฟต ดีไฮโดรจีเนส (ภ�วะพร่อง
เอนไซม ์G-6-PD หรือโรคแพถ้ ัว่ป�กอ�้-ภ�ษ�จีนเรียกฉ�นโตว้เจิง้)

ภ�วะพร่องไทรอยดฮ์อรโ์มนแต่กำ�เนิด (Congenital Hypothyroidism: 
CHT)

ก�รตรวจคดักรองโรคคว�มผิดปกติท�งเมต�บอลิซึม
แต่กำ�เนิดในท�รกแรกเกิด ข
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รฐับ�ลใหก้�รชว่ยเหลือก�รตรวจคดักรองในท�รกแรกเกิด ยงัประกอบไปดว้ยร�ยก�รตอ่ไป
นี ้ห�กตอ้งก�รทร�บร�ยละเอียดเพ่ิมเติม กรณุ�ตรวจสอบไดจ้�กเว็บไซตท์บวงสขุภ�พประช�
ชน (http://www.hpa.gov.tw)>เก่ียวกบัสขุภ�พ>สขุภ�พสตรีและเด็ก>ร�ยก�รโรคท�งพั
นธกุรรม 

‧ ก�รตรวจคดักรองท�รกแรกเกิดของเม็ดเลือดดว้ยก�รตรวจจบัก�รทดสอบแอนติบอดีของ
โรคหดัเยอรมนั IgM เป็นผลบวก ชว่งตัง้ครรภส์�ม�รถติดเชือ้หดัเยอรมนั เชือ้ไวรสัส�ม�รถ
สง่ผ่�นท�งส�ยรกไปยงัท�รกในครรภ ์สง่ผลใหภ้มิูคุม้กนับกพรอ่งเเตก่ำ�เนิด เชน่ หหูนวก ต ้
อหิน ตอ้กระจก ปัญญ�ออ่น โรคหวัใจเเตก่ำ�เนิดเเละขอ้บกพรอ่งอืน่ๆเป็นตน้ ซึง่เรียกว�่โรค
หดัเยอรมนั（congenital rubella syndrome, CRS） 

‧ เพ่ือใหเ้เน่ใจอ�ก�รของโรค CRS เเละหลีกเลีย่งก�รเเพรเ่ชือ้ CRS เเกค่นอืน่ กรมควบคมุ
โรคไดน้ำ�ก�รตรวจคดักรองโรคคว�มผิดปกติท�งเมต�บอลิซมึแตก่ำ�เนิดในท�รกแรกเกิด
เเละดำ�เนินก�รตรวจสอบแอนติบอดี IgM ห�กผลเป็นบวกจะดำ�เนินก�รปรบัภมิูคุม้กนัตรวจ
สขุภ�พเพ่ือควบคมุก�รเเพรร่ะบ�ด 

ก�รตรวจคดักรองโรคคว�มผิดปกติท�งเมต�บอลิซึมในท�รกแรกเกิดร�ย
ก�รอืน่ๆ

มีผลต ัง้แต่วนัที่ 1 ตุล�คม 108 มีก�รเพิ่มโรคใหม่ 10 โรคต่อไปน้ี

ก�รตรวจคดักรองโรคในเด็ก โรคหดัเยอรมนั IgM เป็นผลบวก

‧ ภ�วะบกพรอ่งฮอรโ์มนจ�กตอ่มหมวกไตแตก่ำ�เนิด 
(Congenital adrenal hyperplasia ; CAH)

‧ โรคพรอ่งเอนไซม ์MCAD (Medium-chain 
acyl-CoA dehydrogenase deficiency)

‧ โรคกรดกลตู�ริกในเลือดสงู ชนิดท่ี 1 (Glutaric 
acidemia type I)

‧ ภ�วะพรอ่งเอนไซมย์อ่ยสล�ยกรดอะมิโนฟีนิลอะล�
นีนหรือโรคฟีนิลคีโตนูเรีย (Phenylketonuria)

‧ โรคกรดไอโซว�ลิริกในเลือดสงู (Isovaleic acid
emia : IVA)

‧ โรคซทิรลีูนในเลือดสงู ชนิดท่ี 1 (Citrullinemia 
Type I ; CIT I)

‧ โรคซทิรลีูนในเลือดสงู ชนิดท่ี 2 (Citrullinemia 
Type II; CIT II)

‧ ภ�วะมีกรด 3-ไฮดรอกซ-ี3-เมทิลกลตู�ริกในปัส
ส�วะ (3-Hydroxy-3-Methylglutaric Acidur
ia, HMG)

‧ ภ�วะพรอ่งเอนไซมโ์ฮโลค�รบ์อกซเิลส (Holocar
boxylase Synthetase Deficiency)

‧ โรคกรดโพรพิโอนิกในเลือดสงู (Propionic aca
demia)

‧ ภ�วะพรอ่งกรดอะมิโนค�รนิ์ทีน (Carnitine Defic
iency Syndrome)

ตรวจพบเร็ว รกัษ�แตแ่รกเริ่ม กรณุ�รบัก�รตรวจสขุภ�พต�มกำ�หนดเวล� 

‧ โรคกรดเมทิลม�โลนิกในเลือดสงู (Methyl
malonic acidemia : MMA.)

‧ ภ�วะโฮโมซสีเทอีนสงูในปัสส�วะหรือโรคโฮ
โมซสิทินยเูรีย (Homocystinuria)

‧ โรคปัสส�วะกลิน่เมเปิลไซรบัหรือโรคปัสส�
วะหอม (Maple syrup urine disease ; 
MSUD)

‧ โรคก�แลคโตซเีมีย (galactosemia)

‧ ภ�วะพรอ่งกรดอะมิโน Carnitine palmito
yltransferase ชนิดท่ี 1 (Carnitine palm
itoyltransferase I deficiency ; CPT1A)

‧ ภ�วะพรอ่งกรดอะมิโน Carnitine palmito
yltransferase ชนิดท่ี 2 (Carnitine palm
itoyltransferase I deficiency ; CPT2A)

‧ ภ�วะพรอ่งเอนไซม ์VLCAD (Very long 
chain acyl-CoA dehydrogenase defi
ciency ; VLCAD)

‧ โรคกรดกลตู�ริกในเลือดสงู ชนิดท่ี 2 (Glut
aric acidemia type II)

ก�รตรวจคดักรองโรคคว�มผิดปกติท�งเมต�บอลิซึม
แต่กำ�เนิดในท�รกแรกเกิดข
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โรคขอ้ตอ่สะโพกเจริญผิดปกติ ในระยะเร่ิมแรกจะไม่แสดงอ�ก�รท่ีชดัเจนนัก และไม่รูสึ้กเจ็บ
ปวด ดว้ยเหตนีุท้ำ�ใหผู้ป้กครองสว่นใหญม่องข�้มปัญห�นีไ้ป แมแ้ตแ่พทยผู์เ้ชีย่วช�ญก็ไม่ส�
ม�รถรบัประกนัไดว้�่จะส�ม�รถตรวจพบโรคในผูป่้วยทกุร�ยได ้โรคนีอ้�จสง่ผลสร�้งคว�ม
ลำ�บ�กในก�รเดินและคว�มเจ็บปวดต�มม�ภ�ยหลงั ย่ิงพบไดเ้ร็วก็ย่ิงรกัษ�ไดง่้�ย ดงัน้ันพ่อแม่
และแพทยล์ว้นตอ้งเพ่ิมก�รระวงัสงัเกตม�กขึน้

‧ ขอ้ตอ่สะโพก คือ กระดกูขอ้ตอ่ท่ีเชือ่มตอ่กระดกูเชงิกร�นกบักระดกูตน้ข� ท�รกแรกเกิดใน
ไตห้วนัทกุ 1,000 คน จะ มีท�รกท่ีมีปัญห�ขอ้ตอ่สะโพกพฒัน�ผิดปกติร�ว 1-2 คน

‧ โรคนีใ้นวยัท�รกจะมีอ�ก�รขอ้ตอ่หลวม เม่ือโตขึน้จะมีอ�ก�รเจ็บป่วยในระยะย�ว เชน่ ขอ้
ตอ่สะโพกเคลือ่นหลดุ ข�ย�วไม่เท�่กนั เดินข�กระเผลกไปตลอดชวิีต หรือมีอ�ก�รขอ้เสือ่ม 
เป็นตน้

‧ ห�กตรวจพบอ�ก�รขอ้ตอ่สะโพกเจริญผิดปกติไดเ้ร็ว ก็จะทำ�ใหง่้�ยตอ่ก�รรกัษ� เชน่ ห�ก
ตรวจพบโรคในระยะแรกเกิดถึง 6 เดือน ส�ม�รถรกัษ�ดว้ยวิธกี�รใชส้�ยรดัดึงข� ห�กตรวจ
พบหลงัอ�ย ุ6 เดือนขึน้ไป จะตอ้งรกัษ�ดว้ยวิธกี�รใชมื้อจดัดนักระดกูใหเ้ข�้ท่ีหรือเข�้เฝือก 
ห�กก�รวินิจฉัยโรคล�่ช�้ ปลอ่ยไวจ้นเร่ิมเดินแลว้จงึพบอ�ก�รโรค จะตอ้งรกัษ�ดว้ยก�รผ่�
ตดัจงึจะจดักระดกูสะโพกใหเ้ข�้ท่ี (แตวิ่ธกี�รรกัษ�ท่ีกล�่วม�จะแตกต�่งกนัต�มบคุคล)

‧ โรคขอ้ตอ่สะโพกเจริญผิดปกติในระยะเร่ิมแรกจะส�ม�รถห�ยไดเ้องต�มธรรมช�ติ แตถ่�้
ท�รกถกูรดัไวใ้นผ�้หอ่ท�รกท่ีแน่นเกินไป มีผลใหอ้ยูใ่นท�่ท่ีตน้ข�เหยียดตรงชดิติดกนั ก็
จะเป็นอปุสรรคในก�รฟ้ืนฟูใหห้�ยเองต�มธรรมช�ติ หรืออ�จทำ�ใหร้นุแรงขึน้จนขอ้สะโพก
หลดุได ้ก�รท่ีใหท้�รกอยูใ่นท�่ก�งข�ออกต�มธรรมช�ติน้ัน มีสว่นชว่ยในพฒัน�ก�รของ
ขอ้ตอ่สะโพก 

โรคขอ้ต่อสะโพกเจริญผิดปกติ (Developmental Dysplasia of the 
hip) คืออะไร

‧ ปัจจยัเสีย่ง : ท�รกเพศหญิงจะมีภ�วะขอ้ตอ่สะโพกเจริญ
ผิดปกติม�กกว�่ท�รกเพศช�ย มกัพบในท�รกท่ีคลอด
แบบไม่กลบัหวัหรือคลอดท�่กน้ (โดยเฉพ�ะก�รคลอด
ท�่กน้ท่ีข�ทัง้สองข�้งของท�รกเหยียดตรง) ครอบครวัมี
ประวติัก�รเป็นโรค ผูท่ี้มีปริม�ณนำ�้ครำ่�นอ้ยกว�่ปกติใน
ครรภแ์รก และท�รกท่ีมีคว�มผิดปกติของร�่งก�ยแตก่ำ�เ
นิด เชน่ มีอ�ก�รคอเอียง ข�สองข�้งไม่สมดลุกนั เข�่แอน่ 
เท�้ปกุ เป็นตน้ สำ�หรบัท�รกท่ีมีปัจจยัเสีย่งข�้งตน้นีค้วร
ระวงัเป็นพิเศษ

‧ สญัญ�ณท�งก�ยภ�พ : ห�กลกูนอ้ยของท�่นมีอ�ก�รผิด
ปกติ เชน่ ก�งตน้ข�ไดจ้ำ�กดั (รปู1) มีคว�มย�วข�ไม่เท�่
กนั (รปู2) หรือมีเสียงดงัเม่ือเคลือ่นไหวบริเวณขอ้ตอ่สะโ
พก เป็นตน้โปรดแจง้ใหก้มุ�รแพทยห์รือแพทยเ์วชศ�สตร ์
ครอบครวัของท�่นทร�บ เพ่ือใหร้ะวงัปัญห�กระดกูขอ้ตอ่
สะโพกของท�รกเป็นพิเศษ

น�ก�รของขอ้ต่อสะโพก 

รปู1 : ตน้ข�ข�้งซ�้ยก�งออกไดน้อ้ยกว�่
อย�่งชดัเจน อ�จมีภ�วะขอ้ตอ่กระดกูสะโพก
เจริญผิดปกติได ้

รปู2 : เม่ือท�รกนอนหง�ย งอข�ท�รกทัง้
สองข�้งขึน้พรอ้มกนัโดยใหง้อขอ้ตอ่กระดกู
สะโพกทำ�มุม 90 องศ� ใหเ้ท�้ทัง้สองข�้งลอย
พน้จ�กท่ีนอน จ�กรปู ระดบัหวัเข�่ข�้งซ�้ย
ของท�รกตำ�่กว�่ข�้งขว� อ�จมีภ�วะขอ้ตอ่
กระดกูสะโพกเจริญผิดปกติได ้

ข�ขว�ผิดปกติ

ข�ซ้�ยผิดปกติ

ก�รตรวจคัดกรองกระดูกข้อต่อสะโพก ข
้อมูลเเน

วสุข
วิท
ยา

ก�รตรวจคัดกรองกระดูกข
้อต่อสะโพ

ก
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‧ อตัร�สญูเสียก�รไดยิ้นของท�รกแรกเกิดสำ�หรบัอ�ก�รประส�ทรบัฟังสญูเสียรนุแรงในหทูัง้
สองข�้ง มีโอก�สเกิดในอตัร� 1 ตอ่ 1,000 ห�กรวมถึงคว�มสญูเสียในระดบัตน้และระดบั
ป�นกล�ง หรือในหขู�้งเดียวแลว้ มีอตัร�ก�รเกิดสงูถึง 3 ใน 1,000 

‧ คว�มสญูเสียก�รไดยิ้นแตก่ำ�เนิดควรไดร้บัก�รตรวจวินิจฉัยพบกอ่นท�รกอ�ย ุ3 เดือน และ
ควรเริ่มใสเ่คร่ืองชว่ยฟังและรบัก�ร ฟ้ืนฟูหรือสร�้งสมรรถภ�พในก�รไดยิ้นกอ่นอ�ย ุ6 เดื
อน เชน่นีจ้งึจะชว่ยใหมี้พฒัน�ก�รท�งด�้นภ�ษ�ท่ีเป็นปกติได ้ก�รวินิจฉัยท่ีถกูตอ้งจำ�เป็น
ตอ้งอ�ศยัอปุกรณต์รวจสอบก�รฟัง 

‧ ใชเ้พียงก�รสงัเกตปฏิกิริย�ก�รตอบสนองตอ่เสียงของท�รก โดยไม่ใชอ้ปุกรณต์รวจสอบ
ก�รฟัง จะส�ม�รถวินิจฉัยคว�ม สญูเสียก�รไดยิ้นของหทูัง้สองข�้งระดบัป�นกล�ง ท่ีคว�มถี่

ม�กกว�่ 60 เดซเิบลขึน้ไปไดเ้ท�่น้ัน
‧ สำ�หรบัท�รกท่ีมีอ�ย ุ6-7 เดือน ก�รใชเ้พียงวิธกี�รสงัเกตปฏิกิริย�ก�รตอบสนองตอ่เสียง

ของท�รก ก็ไม่ส�ม�รถวินิจฉัย ปัญห�คว�มสญูเสียก�รไดยิ้นไดอ้ย�่งถกูตอ้ง ดงัน้ันจำ�เป็น
ตอ้งใชอ้ปุกรณต์รวจสอบก�รไดยิ้นเพ่ือยืนยนัก�รวินิจฉัย  

สิ่งสำ�คญัท่ีทำ�ใหค้น้พบแต่แรกเร่ิม

ก�รวินิจฉัยท่ีถูกตอ้งตอ้งขึน้อยู่กบัเคร่ืองมือทดสอบก�รไดยิ้น

คว�มสญูเสียก�รไดยิ้นเสียงแตก่ำ�เนิดของท�รกแรกเกิด มีอตัร�ก�รเกิดม�กกว�่โรคจ�ก
คว�มผิดปกติท�งเมต�บอลิซมึแตก่ำ�เนิดอืน่ๆ ท่ีตรวจคดักรองในท�รกแรกเกิดม�กเป็น 10 ถึง 
100เท�่ ใชเ้พียงก�รสงัเกตดว้ยต�เปล�่เพ่ือดปูฏิกิริย�และก�รตอบสนองตอ่เสียงของท�รกน้ัน 
ไม่ส�ม�รถวินิจฉัยปัญห�คว�มสญูเสียก�รไดยิ้นอย�่งแม่นยำ�ได ้ จำ�เป็นตอ้งอ�ศยัอปุกรณ์
ตรวจสอบก�รฟัง จึงจะส�ม�รถวินิจฉัยคว�มสญูเสียก�รไดยิ้นของท�รกไดอ้ย�่งถกูตอ้ง

นับตัง้เเตว่นัท่ี 15 เดือนมีน�คม ปี ค.ศ.2012 รฐับ�ลไดส้นับสนุนก�รตรวจ
คดักรองก�รไดยิ้นเสียง (เด็กไตห้วนัเเรกเกิด 3 เดือน ส�ม�รถตรวจคดักรอง 
1 ครัง้ฟรี ) โปรดพ�ลกูไปรบัก�รตรวจคดักรองท่ีสถ�นพย�บ�ล (ขอ้มูลลง
ประก�ศท่ีเว็บไซด ์https://www.hpa.gov.tw ) 

ก�รตรวจคัดกรองก�รได้ยินเสียงข
้อมูลเเน

วสุข
วิท
ยา

ก�รตรวจคัดกรองก�รได้ยิน
เสียง
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ต�ร�งประเมินพฤติกรรมก�รไดยิ้นเสียงของท�รกและเดก็เล็กอย�่งง�่ยทีบ่�้น
ต�ร�งข�้งตน้นีใ้ชเ้ป็นขอ้อ�้งอิงสำ�หรบัผูป้กครองเท�่น้ัน ไม่ส�ม�รถใชแ้ทนก�รตรวจสอบ
ก�รไดยิ้นเสียงโดยผูเ้ชีย่วช�ญได ้นอกจ�กก�รตรวจคดักรองก�รไดยิ้นเสียงในท�รกแรกเกิด
แลว้ กอ่นท่ีเด็กจะเข�้เรียนในช ัน้อนุบ�ลน้ัน ขอแนะนำ�ใหพ้�เด็กไปรบัก�รตรวจคดักรองก�ร
ไดยิ้นเสียงในเด็กกอ่นวยัเรียนยงัหน่วยง�นท่ีเก่ียวขอ้งด�้นก�รไดยิ้นเสียงของเด็กกอ่น ห�กพบ
ปัญห�ผิดปกติในก�รไดยิ้นเสียงใดๆ ก�รรกัษ�ท่ีทนัทว่งที ส�ม�รถหลีกเลีย่งคว�มไม่สะดวกใน
ก�รดำ�เนินชวิีตท่ีมีส�เหตมุ�จ�กก�รสญูเสียก�รรบัฟังในอน�คตของเด็กได ้

1. ไดร้บัก�รตรวจคดักรองก�รไดยิ้นเสียงแลว้ใชห่รือไม่?
2. เด็กมีปฏิกิริย�ตกใจเม่ือมีเสียงดงั (เชน่ : เสียงปิดประตอูย�่งแรง เสียง

ตบมือ)
3. เม่ือหลบัแบบตืน้จะมีก�รขยบัตวัเม่ือมีเสียงพูดหรือเสียงดงัรบกวน

4. เม่ือมีคนพูดดว้ยจะออกเสียงออ้แอใ้นบ�งครัง้หรือมองสบต�ดว้ย
5. ขณะป้อนนม จะหยดุดดูนมเม่ือมีเสียงเกิดขึน้กะทนัหนั
6. เม่ือรอ้งไหง้อแง จะเงียบเสียงลงเม่ือไดยิ้นเสียงของแม่
7. จะแสดงคว�มสนใจตอ่เสียงบ�งอย�่งท่ีเกิดรอบข�้ง (เชน่ : เสียงกร่ิงประต ู 

เสียง สนัุขรอ้ง  เสียงโทรทศัน ์เป็นตน้)

8. เริ่มหดัพูด มีคว�มสขุกบัก�รออกเสียง เชน่ ออกเสียง ม� ป� ต� 
เป็นตน้

9. ชอบเลน่ของเลน่ท่ีมีเสียง
10. เริ่มตอบสนองตอ่ก�รเรียกชือ่ตนเอง และเข�้ใจคว�มหม�ยของคำ�ว�่ 

“ไม่ได”้ และ “บ�๊ยบ�ย (อำ�ล�) ” เป็นตน้
11. เม่ือท�่นเรียกเด็กจ�กด�้นหลงั เข�จะหนัหน�้ม�ห�ท�่นหรือออกเสียง

ออ้แอ ้

12. ส�ม�รถพูดคำ�ง่�ยๆ ได ้(เชน่ : พ่อ  แม่ )
13. ส�ม�รถเข�้ใจคำ�สัง่ง่�ยๆ ได ้(เชน่ : ใหฉั้น) 
14. เม่ืออ�ยปุระม�ณ 2 ขวบ ส�ม�รถพูดซำ�้คำ�หรือวลีท่ีท�่นพูดได ้(เชน่ : 

ไม่เอ� ไม่มีแลว้) หรือประโยคสัน้ๆ (เชน่ :  พ่อไปทำ�ง�น)

เด็กเเรกเกิด ถึง 2 เดือน

เด็ก 3 - 6 เดือน 

เด็ก 7-12 เดือน

□ใช ่ □ไม่ใช่
□ใช ่ □ไม่ใช่

□ใช ่ □ไม่ใช่

□ใช ่ □ไม่ใช่
□ใช ่ □ไม่ใช่
□ใช ่ □ไม่ใช่
□ใช ่ □ไม่ใช่

□ใช ่ □ไม่ใช่

□ใช ่ □ไม่ใช่
□ใช ่ □ไม่ใช่

□ใช ่ □ไม่ใช่

□ใช ่ □ไม่ใช่
□ใช ่ □ไม่ใช่
□ใช ่ □ไม่ใช่

1 ขวบ-2 ขวบ

ต�มร�ยก�รข�้งตน้ ห�กท�่นสงัเกตเด็กอย�่งตอ่เน่ืองแลว้พบว�่ ทกุชว่งวยัมีคำ�ตอบ “ไม่ใช”่ 
ม�กกว�่ 3 ร�ยก�รขึน้ไป แนะนำ�ใหพ้�ลกูของท�่นไปรบัก�รตรวจคดักรองก�รไดยิ้นเสียงทนัที 

( ขอ้มูลนีจ้ดัโดยมูลนิธภิ�ษ�ก�รฟังท�รกของหย๋�เหวิน เรียบเรียง )

ประเมินก�รได้ยินเสียงของท�รกและเด็กเล็กด้วยตนเอง ข
้อมูลเเน

วสุข
วิท
ยา

ประเมิน
ก�รได้ยิน

เสียงข
องท

�รกและเด็กเล็กด้วยตน
เอง 
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ปัญห�สขุภ�พต�ในเด็กเล็กท่ีพบบอ่ย ไดแ้ก ่โรคต�ขีเ้กียจ ต�เหล ่และคว�มผิดปกติในก�ร
หกัเหของแสง(ไดแ้ก ่ส�ยต�สัน้ ส�ยต�ย�ว ส�ยต�เอียง) เป็นตน้ ในชว่งอ�ยกุอ่น 6 ขวบน้ัน
เป็นชว่งสำ�คญัในก�รรกัษ�โรคต�เหลแ่ละต�ขีเ้กียจ ห�กพน้ชว่งนีไ้ปแลว้ผลก�รรกัษ�จะไม่
ดีเท�่ท่ีควร ย่ิงมีส�ยต�สัน้เม่ืออ�ยนุอ้ยเท�่ใดก�รเพ่ิมของระดบัส�ยต�สัน้ก็ย่ิงเร็ว จะมีโอก�ส
กล�ยเป็นส�ยต�สัน้ม�ก (ก�รมีระดบัค�่ก�รมองเห็นม�กกว�่ 500 ) ไดย่ิ้งขึน้ และส�ยต�สัน้
ม�กกอ่ใหเ้กิดโรคต�่ง ๆ ไดง่้�ย เชน่ ตอ้หิน จอประส�ทต�ลอก จอประส�ทต�สว่นกล�งข�ด
เป็นร ูมีเลือดออกในจอประส�ทต�และจอประส�ทต�เสือ่ม สว่นหลงัจอประส�ทต�เสือ่ม เกิดตอ้
กระจกเม่ืออ�ยนุอ้ย ซึง่อ�จทำ�ใหต้�บอด ง�นวิจยัระบวุ�่ ก�รทำ�กิจกรรมกล�งแจง้มีผลตอ่ก�ร
ป้องกนัก�รเกิดส�ยต�สัน้และไม่ใหเ้ป็นหนักขึน้ได ้ก�รใชส้�ยต�มองในระยะใกลเ้ป็นเวล�น�น
คือส�เหตอุนัตร�ยในก�รกอ่ใหเ้กิดส�ยต�สัน้ โอก�สทองในก�รรกัษ�ส�ยต�สัน้ตอ้งรีบรกัษ�
กอ่นเป็นผูใ้หญ ่เม่ือเด็กไปห�จกัษุเเพทยจ์ะส�ม�รถควบคมุค�่ส�ยต�สัน้ไม่ใหเ้พ่ิมขึน้จนถึง
เป็นวยัรุน่ค�่ถึงจะคงท่ี เพ่ือป้องกนัค�่ส�ยต�สัน้สงูขึน้

เด็กอ�ย ุ3-4 ขวบ :  ปัญห�ส�ยต�บ�งอย�่ง (เชน่ ต�ขีเ้กียจข�้งเดียว) จะไม่มีอ�ก�รท่ีแน่ชดั 
โดยทัว่ไปแลว้ ชว่งอ�ย ุ3 ขวบคร่ึง ถึง 4 ขวบน้ัน เป็นชว่งเวล�ท่ีเหม�ะแก่
ก�รตรวจวดัส�ยต�ม�กท่ีสดุ ผูป้กครองควรสอนใหเ้ด็กรูจ้กัระบโุดยวิธี
ก�รใชมื้อชีห้รือบอกดว้ยคำ�พูด เพ่ือบอกทิศท�งท่ีชอ่งว�่งของตวัอกัษร
จ�กแผ่นป้�ยวดัส�ยต� “E” หรือ “C” ชีไ้ป ตัง้แตอ่ยูท่ี่บ�้นกอ่นท่ีจะพ�เด็ก
ไปรบัก�รตรวจวดัส�ยต�จ�กจกัษุแพทย ์(โปรดอ�่นหน�้ 65 )

โปรดหมั่นสงัเกตเด็ก อ�ก�รตอ่ไปนีเ้ป็นสิง่ท่ีน่�สงสยัว�่ส�ยต�มีคว�มผิดปกติ กรณุ�รบัก�รตรวจ
วินิจฉัยจ�กจกัษุแพทยโ์ดยเร็ว 

1. ชอบหรี่ต�มองสิง่ของหรือวตัถุ
2. ขยีต้�เป็นประจำ�
3. ติดนิสยัเอียงคอ เงยหน�้ หรือกม้หน�้มองสิง่ของหรือวตัถุ
4. เอียงคอมองวตัถซุำ�้ไปซำ�้ม� เหมือนกบัตอ้งก�รมองใหเ้ห็นชดัเจนย่ิง

ขึน้
5. ขณะท่ีเลน่เกมกีฬ�น้ัน มีก�รเคลือ่นไหวท่ีเชือ่งช�้ ไม่คลอ่งแคลว่
6. ขณะท่ีอ�่นหรือเขยีนหนังสือ ระยะห�่งระหว�่งดวงต�กบัหน�้กระด�ษมี

ระยะท่ีใกลเ้กินไป
7. มีคว�มคืบหน�้ในก�รเรียนท่ีช�้ลงหรือถดถอย
8. มกับน่เป็นประจำ�ว�่มองตวัหนังสือบนกระด�นดำ�ไม่ชดัเจน มีอ�ก�รต�

ล�้ ปวดต� ปวดศีรษะ
9. ลกัษณะภ�ยนอกของตำ�แหน่งดวงต�ผิดปกติ (เชน่ ต�เหล)่ 
10. มีอ�ก�รลกูต�สัน่ (ลกูต�สัน่เคลือ่นไหวควบคมุไม่ได)้ หรือมีแสง

สะทอ้นในต� ดำ� เป็นตน้

ก�รดูเเลรกัษ�ตกัตอ้งทำ�ต ัง้เเต่เด็กๆ

ก�รเตรียมตวัก่อนนำ�เด็กเข�้รบัก�รตรวจวดัส�ยต�

□ใช ่ □ไม่ใช่
□ใช ่ □ไม่ใช่
□ใช ่ □ไม่ใช่
□ใช ่ □ไม่ใช่

□ใช ่ □ไม่ใช่
□ใช ่ □ไม่ใช่

□ใช ่ □ไม่ใช่
□ใช ่ □ไม่ใช่

□ใช ่ □ไม่ใช่
□ใช ่ □ไม่ใช่
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คว�มหม�ยของส�ยต�ส ัน้ม�ก
‧คว�มหม�ยของส�ยต�สัน้ม�กสว่นใหญห่ม�ยถึง ก�รมีระดบัค�่ก�รมองเห็นตัง้แต ่500 ขึน้

ไปเป็นหลกั มกัจะเร่ิมจ�กชว่งกอ่นวยัเรียน และเป็นหนักขึน้ตอ่เน่ืองจนถึงจบช ัน้มธัยมปล�ย 
ก�รข�ดก�รทำ�กิจกรรมกล�งแจง้และใชส้�ยต�ในระยะใกลม้�ก มกัทำ�ใหเ้กิดส�ยต�สัน้หรือ
เป็นหนักขึน้ 

‧เม่ือเด็กเกิดส�ยต�สัน้ ระดบัค�่ส�ยต�ก็จะเพ่ิมขึน้ทกุปี ทำ�ใหโ้อก�สท่ีจะมีส�ยต�สัน้ม�กใน
อน�คตเป็นไปไดส้งู และโอก�สท่ีจะเกิดภ�วะแทรกซอ้นก็สงูขึน้ต�มไปดว้ย

ก�รป้องกนัส�ยต�ส ัน้ม�กเป็นกิจกรรมของท ัง้ครอบครวั

ภ�วะแทรกซอ้นจ�กส�ยต�ส ัน้ที่น่�กลวั
ภ�วะแทรกซอ้นของอ�ก�รส�ยต�สัน้ ไดแ้ก ่: ตอ้กระจก ตอ้หิน จอประส�ทต�ลอก จอประส�ท
ต�สว่นกล�งข�ดเป็นร ูมีเลือดออกในจอประส�ทต�และจอประส�ทต�เสือ่ม สว่นหลงัจอ
ประส�ทต�เส่ือม ภ�วะเหล�่นีเ้ป็นภ�วะอ�ก�รท่ีรกัษ�ไดย้�ก และอ�จทำ�ใหต้�บอด 

ก�รดูแลสุขภ�พส�ยต�ข ัน้พืน้ฐ�น 
แนะนำ� ว�่ เด็ก อ�ย ุตำ�่ กว�่ 2 ขวบ ไม่ ควร จอ้ง มอง จอภ�พ อ�ย ุม�กกว�่ 2 ขวบ ขึน้ ไป 
แตล่ะ วนั จอ้ง มอง จอภ�พ ไม่ เกิน 1 ช ัว่โมง หลีก เลีย่ง ก�ร ให ้เด็ก มอง ใน ระยะ ใกล ้เกิน
ไป ซึง่ เป็น ผล เสีย ตอ่ ส�ย ต� ใน ชว่ง หล�ย ปี ท่ี ผ่�น ม� ง�น วิจยั ท่ี มี ก�ร เผยแพร ่พบ 
ว�่ ก�ร ทำ� กิจกรรม กล�งแจง้ มี ผล ตอ่ ก�ร ป้องกนั ก�ร เกิด ส�ยต� สัน้ และ ไม่ ให ้เป็น 
หนัก ขึน้ ได ้ก�ร ทำ� กิจกรรม กล�งแจง้ 2-3 ช ัว่โมง ทกุ วนั อ�จ ชว่ย ให ้เด็ก ชะลอ ก�ร 
เกิด ส�ยต� สัน้ หรือ ไม่ ทำ�ให ้ส�ยต� สัน้ หนัก ขึน้ 
องคก์�รอน�มยัโลก (WHO) ยงัแนะนำ�ว�่เด็กท่ีมีอ�ยรุะหว�่ง 3 ถึง 4 ขวบควรเคลือ่นไหว
ร�่งก�ยอย�่งนอ้ย 2 ช ัว่โมงตอ่วนัในระดบัต�่งๆรวมทัง้ก�รออกกำ�ลงัก�ยระดบัป�นกล�งถึงหนัก
อย�่งนอ้ย 1 ช ัว่โมงย่ิงดี

เด็กอ�ย ุ3-6ขวบ :  “ก�รสุม่ชีร้ปูภ�พท่ีมี 3 มิติ” น้ัน ส�ม�รถวินิจฉัยเด็กท่ีมีปัญห�ด�้นก�ร
มองภ�พใน 3 มิติ และยงัส�ม�รถหลีกเลีย่งขอ้เสียในก�รใชต้�ข�้งท่ีเป็น
ปกติแอบดขูณะท่ีทำ�ก�รตรวจวดัดว้ยก�รปิดต�ข�้งหน่ึง นอกจ�กตอ้งสอน
ใหเ้ด็กรูจ้กัก�รชีทิ้ศท�งของชอ่งว�่งของตวัอกัษรท่ีใชต้รวจวดัส�ยต�แลว้ 
ขอใหผู้ป้กครองชว่ยสอนใหเ้ด็กรูจ้กัก�รบอก (ชี)้ รปูร�่งต�่งๆ สีร่ปู ของ
รปูภ�พ 3 มิติสำ�หรบัสุม่ชี ้ซึง่ประกอบดว้ยรปู ● ■ ▲ ◆ ดว้ย

ก�รดูแลสุขภ�พส�ยต�ข ัน้พืน้ฐ�น ข
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ก�รดูแลสุขภ�พส�ยต�ข ัน้พืน้ฐ�น

บนัทึกขอ้ท่ี 1 : ห�กิจกรรมนอกบ�้น ทำ�ได้ ตอ้งปรบัปรุง
1. กิจกรรมกล�งแจง้ม�กกว�่ 2-3 ช ัว่โมงตอ่วนั

2. อย�่ลืมออกจ�กหอ้งเรียนในชว่งเวล�เรียนหรือพกัส�ยต�อย�่งนอ้ย 10 
น�ที

3. ใตเ้เสงเเดดท่ีจ�้ม�ก ควรใสห่มวกหรือเเวน่กนัเเดด

4. ดโูทรทศันต์อ้งปฏิบติัต�มหลกัก�ร 3010 คือ ดโูทรทศัน ์ทกุ 30 น�ที 
หยดุพกัส�ยต�10 น�ที เวล�ดโูทรทศันร์วมไม่เกิน 1 ช ัว่โมงตอ่วนั

5. ตืน่นอนตอนเช�้ พกัผ่อนใหเ้พียงพอ 

บนัทึกขอ้ท่ี 2 : ฝึกนิสยัท่ีดีในก�รใชส้�ยต� ทำ�ได้ ตอ้งปรบัปรุง
6. ทกุครัง้ท่ีอ�่น เขยีนหนังสือ หรือใชต้�มองในระยะใกลอื้น่ๆ ควรกำ�หนด

ใหใ้ชต้� 30 น�ที พกั 10 น�ที 

7. เด็กอ�ยตุำ�่กว�่ 2 ขวบไม่ควรดหูน�้จอ 

8. เด็กอ�ยมุ�กกว�่ 2 ขวบไม่ควรดหูน�้จอน�นม�กกว�่ 1 ช ัว่โมง 

9. ในก�รอ�่นหนังสือหรือเขยีนหนังสือน้ัน ควรมีระยะห�่ง 35-40 
เซนติเมตร

10. ไม่อ�่นหนังสือในรถท่ีเขย�่ไปม� และไม่นอนอ�่นหนังสือ 

บนัทึกขอ้ท่ี 3 : บริโภคอ�ห�รอย่�งสมดุล ทำ�ได้ ตอ้งปรบัปรุง
11. รบัประท�นอ�ห�รกลุม่วิต�มิน A B C และผกัผลไมสี้เขม้ใหม้�ก

12. ท�นอ�ห�รประจำ�วนัท่ีหล�กหล�ย  ไม่เลือกอ�ห�ร

บนัทึกขอ้ท่ี 4 : ใส่ใจสภ�พแวดลอ้มในก�รอ่�นหนังสือ ทำ�ได้ ตอ้งปรบัปรุง
13. มีแสงสว�่งเพียงพอ แสงไฟบนโตะ๊จะตอ้งมีคว�มสว�่ง 350 ลกัซ ์ขึน้ไป

14. คว�มสงูของโตะ๊หนังสือน้ันตอ้งเรียบพืน้บนโตะ๊พอดี เก�้อีต้อ้งน่ังไดเ้ต็ม
กน้ ข�ทัง้สองข�้งเหยียบว�งบนพืน้ได ้

15. แสงไฟของโตะ๊อ�่นหนังสือไม่ควรสอ่งเข�้ต�โดยตรง ผูท่ี้ถนัดเขยีน  
หนังสือดว้ยมือขว� ใหว้�งโคมไฟไวท่ี้ข�้งหน�้ด�้นซ�้ย สำ�หรบัเด็กท่ี
ถนัดซ�้ยใหว้�งไวข้�้งหน�้ด�้นขว�

บนัทึกขอ้ท่ี 5 : จบัดินสอ นั่งในท่�ที่ถูกตอ้ง ทำ�ได ้ ตอ้งปรบัปรุง
16. น่ังตวัตรง ไหลท่ัง้สองข�้งปลอ่ยต�มสบ�ย เอวตรง ไม่เอียงคอ ไม่ฟุบตวั

กบัโตะ๊

17. จบัดินสอโดยก�รใชนิ้ว้หวัแม่มือ นิว้ชี ้และนิว้กล�ง ส�มนิว้นีจ้บัดินสอตัง้
ขึน้แลว้ล�กเสน้ โดยมีนิว้น�งและนิว้กอ้ยเป็นตวัคำ�้ใหม้ั่น  

บนัทึกขอ้ท่ี 6 : ตอ้งรูเ้ร่ืองก�รตรวจวดัต�มกำ�หนดเวล� ทำ�ได้ ตอ้งปรบัปรุง
18. ควรตรวจส�ยต�อย�่งสมำ่�เสมอปีละ 1-2 ครัง้

19. เม่ือไดร้บัหนังสือแจง้ผลก�รตรวจวดัส�ยต�จ�กโรงเรียนว�่เด็กมีส�ยต�
ไม่ไดม้�ตรฐ�นต�มท่ีกำ�หนด ควรรบัก�รตรวจวดัส�ยต�ซำ�้อีกครัง้จ�ก
จกัษุแพทยท่ี์ไดร้บัก�รรบัรองโดยเร็ว

20. ปฏิบติัต�มคำ�แนะนำ�ของแพทยใ์นก�รบำ�บดัรกัษ� พรอ้มกลบัไปรบัก�ร
ตรวจติดต�มต�มกำ�หนดเวล�

บันทึกก�รรักษ�ส�ยต�
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ก�รตรวจส�ยต�

ชว่งอ�ย ุ3 ขวบถึง 5 ขวบน้ันส�ม�รถบอกสอนใหเ้ด็กรูจ้กัระบโุดยวิธกี�รใชมื้อชีเ้พ่ือ
บอกทิศท�งท่ีชอ่งว�่งของตวัอกัษรจ�กแผ่นป้�ยวดัส�ยต� “E” หรือ “C” ชีไ้ป ท�ง
บน ล�่ง ซ�้ย ขว�  ตัง้แตอ่ยูท่ี่บ�้นกอ่นท่ีจะพ�เด็กไปรบัก�รตรวจวดัส�ยต�จ�กจกัษุ
แพทย ์ ห�กเด็กไม่เข�้ใจไม่ตอ้งบงัคบั ทำ�ไดก้อ่น 5 ขวบก็ถือว�่เป็นปกติ
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1 1
4

8

6

9 9

6

8

4

2 2

2 3 7 5 10237510

1 4 8 6 914869

3 3

7 7

5 5

10
10

2 ขวบ 
±5 เดือน 

2 ขวบ 
±5 เดือน 

1 ขวบ 
±3 เดือน

1 ขวบ 
±3 เดือน

9 เดือน 
±2 เดือน

9 เดือน 
±2 เดือน

6 เดือน 
±2 เดือน

6 เดือน 
±2 เดือน

1 ขวบ 6 
เดือน 

±3 เดือน

1 ขวบ 6 
เดือน 

±3 เดือน

   ปี        เดือน

   ปี        เดือน

   ปี        เดือน

   ปี        เดือน

   ปี        เดือน

   ปี        เดือน

   ปี        เดือน

   ปี        เดือน

   ปี        เดือน

   ปี        เดือน

   ปี        เดือน

   ปี        เดือน

   ปี        เดือน

   ปี        เดือน

   ปี        เดือน

   ปี        เดือน

   ปี        เดือน

   ปี        เดือน

   ปี        เดือน

   ปี        เดือน

เพดานปาก

ขากรรไกรล่าง

±

2 ขวบ 
±5 เดือน 

2 ขวบ 
±5 เดือน 

1 ขวบ 
±3 เดือน

1 ขวบ 
±3 เดือน

9 เดือน 
±2 

เดือน
9 เดือน 

±2 
เดือน

6 เดือน 
±2 

เดือน

6 เดือน 
±2 

เดือน

1 ขวบ 
6 เดือน 

±3 
เดือน

1 ขวบ 6 
เดือน 
±3 

เดือน

ตวัเลขเป็นก�รเรียงต�มก�รงอก
ของฟัน 

หม�ยเหตุ : ตรวจและบันทึกโดยทันตแพทย์

บนัทึกอน�มยัชอ่งป�กและฟันนำ้�นมข
้อมูลเเน
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“2 ต้อง  2 ไม่ ฟันแข็งแรงตลอดไป”

ตอ้ง 1 ：กอ่นนอนตอ้งแปรงฟัน แปรงฟันอย�่งนอ้ยวนัละสองครัง้  
ตอ้ง 2 ：ตอ้งมี “ฟลอูอไรด”์ รวมทัง้ก�รใชย้�สีฟันท่ีมีสว่นผสมของฟลอูอไรด ์รบัก�รท�ฟลอูอ

ไรด ์เคลือบฟันและก�รตรวจชอ่งป�กจ�กทนัตแพทยท์กุครึ่งปี
ไม่ 1：ไม่ทำ�ล�ยฟัน ท�นอ�ห�รหว�นใหน้อ้ย บว้นป�กใหม้�ก อย�่อมขวดนมนอนหลบัเด็ด

ข�ด
ไม่ 2：ไม่ใชก้�รป้อนดว้ยป�ก บรรด�ผูป้กครองอย�่ป้อนอ�ห�รท่ีตนเองเคีย้วแลว้ใหก้บัลกูน้

อ�ยุ ขอ้ควรระวงัสำ�หรบัอน�มยัช่องป�กของเด็ก

6 เดือนถึง 
1 ขวบ

1. หลงัก�รใหน้มแม่แลว้ ควรใชส้ำ�ลีพนัก�้นหรือผ�้กอซทำ�คว�มสะอ�ดฟัน เหงือก 
ชอ่งป�ก และลิน้ แกท่�รก (เน่ืองจ�กท�รกมีปฏิกิริย�ตอบสนองในก�รดดู จงึไม่
ขดัขนืเม่ือสอดสำ�ลีพนัก�้นหรือผ�้กอซเข�้ในชอ่งป�ก)

2. ไม่ตอ้งใหเ้ด็กกินนมขวด(นำ�้นมแม่)ขณะท่ีนอนหลบั
3. หลีกเลีย่งไม่ใหท้�รกดืม่เครื่องดืม่ใดๆ ท่ีมีสว่นผสมของนำ�้ต�ล วตัถปุรงุแตง่ หรือ

นำ�้ผลไม ้
4. ไม่ควรชว่ยเป่�อ�ห�รใหเ้ย็นหรือชว่ยเคีย้วอ�ห�รใหแ้หลกกอ่นก�รป้อน ห�้มใช ้

อปุกรณห์รือภ�ชนะในก�รรบัประท�นอ�ห�รรว่มกนั
5. หลงัจ�กท่ีเด็กมีฟันนำ�้นมซีแ่รกขึน้แลว้ ควรลดคว�มถีใ่นก�รใหน้มในชว่งเวล�

กล�งคืน พรอ้มทัง้ใชผ้�้กอซแตะย�สีฟันท่ีผสมฟลอูอไรดเ์ล็กนอ้ย ชว่ยเชด็
ทำ�คว�มสะอ�ดฟันใหล้กูนอ้ยหลงัอ�ห�ร เพ่ือลดก�รเกิดฟันผุ

6. เม่ือฟันนำ�้นมซีเ่เรกขึน้เเลว้ ควรเร่ิมพ�ไปห�ทนัตเเพทย ์เเละตรวจชอ่งป�ก
เคลือบฟลโูอไรด ์

1 ขวบถึง 3 
ขวบ

1. เม่ือเด็กมีอ�ยปุระม�ณ 12 เดือน ควรเร่ิมฝึกใหเ้ด็กเคยชนิตอ่ก�รใชแ้กว้ดืม่นำ�้
หรือนำ�้ผลไมโ้ดยเร็ว พรอ้มทัง้เลิกก�รใหน้มดว้ยขวดนม เพ่ือป้องกนัก�รเกิดฟัน
ผุ

2. หลีกเลีย่งไม่ใหท้�รกดืม่เครื่องดืม่ใดๆ ท่ีมีสว่นผสมของนำ�้ต�ล วตัถปุรงุแตง่ หรือ
นำ�้ผลไม ้

3. เม่ือพบว�่มีฟันนำ�้นมขึน้ติดกนั 2 ซี ่ ควรเริ่มใชไ้หม (ก�้น) ขดัฟัน ชว่ยเด็ก
ทำ�คว�มสะอ�ดฟันและใชย้�สีฟันท่ีผสมฟลอูอไรดแ์ปรงฟัน 

4. ใชย้�สีฟันท่ีมีฟลอูอไรด ์1,000 ppm ขน�ดเท�่เมล็ดถัว่ลนัเต� ชว่ยแปรงฟันให ้
เด็กอ�ย ุ3-6 ขวบ 

5. ใหผู้ท่ี้ทำ�หน�้ท่ีดแูลเด็กใชแ้ปรงสีฟันขน�ดเล็กชว่ยทำ�คว�มสะอ�ดใหเ้ด็กหลงัรบั
ประท�นอ�ห�ร และใชย้�สีฟันท่ีผสมฟลอูอไรดแ์ปรงฟัน ตอ้งแปรงใหส้ะอ�ดทัง้
ด�้นในและด�้นนอก รวมถึงผิวด�้นบนของฟันท่ีใชข้บเคีย้ว เพ่ือใหแ้น่ใจว�่ชอ่ง
ป�กสะอ�ดดีแลว้ 

6. เริ่มใหเ้ด็กเลิกดดูนิว้เเละจกุนมหลอกเเละอืน่ๆท่ีไม่ดีตอ่นิสยั 
7. ควรท�ฟลอูอไรดเ์คลือบฟันหน่ึงครัง้ทกุคร่ึงปี เรียนรูส้ขุวิทย� และตรวจภ�ยใน

ชอ่งป�ก ห�กมีฟันผุควรรีบปรึกษ�ทนัตเเพทยเ์พ่ือห�ท�งเเกไ้ข

3-6 ขวบ

1. ผูท่ี้ทำ�หน�้ท่ีดแูลเด็กควรสอนและกำ�กบัดแูลวิธแีปรงฟันของเด็ก และตอ้งชว่ย
ทำ�คว�มสะอ�ดฟันใหล้กูนอ้ยทกุครัง้กอ่นเข�้นอน

2. ใชย้�สีฟันท่ีมีฟลอูอไรด ์1,000 ppm ขน�ดเท�่เมล็ดถัว่ลนัเต� ชว่ยแปรงฟันให ้
เด็กอ�ย ุ3-6 ขวบ 

3. ควรรบัก�รท�ฟลอูอไรดเ์คลือบฟันหน่ึงครัง้ เรียนรูส้ขุวิทย� และตรวจภ�ยในชอ่ง
ป�กอย�่งนอ้ยทกุคร่ึงปี เชน่ตรวจดชูว่งเวล�ท่ีฟันนำ�้นมขึน้ ลำ�ดบัก�รขึน้ของฟัน
และภ�วะสบฟัน มีฟันผุหรือไม่ อ�ก�รเหงือกอกัเสบ พฒัน�ก�รของกระดกูข�
กรรไกรบนและล�่งสอดคลอ้งกนัหรือไม่ เป็นตน้ เน่ืองจ�กสิง่เหล�่นีมี้ผลตอ่ก�ร
งอกและก�รเรียงตวัของฟัน 

4. เม่ือฟันแทฟั้นกร�มซีแ่รกเริ่มขึน้ ควรตอ้งไปรบับริก�รเคลือบหลมุรอ่งฟันยงั
คลินิกทนัตกรรม 

ข
้อมูลเเน

วสุข
วิท
ยา

“2 ต้อง  2 ไม่ ฟ
ัน

แข
็งแรงตลอดไป”
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1. กรณุ�ไปรบัวคัซนีต�มชนิดวคัซนีและกำ�หนดก�รรบัวคัซนีท่ีกำ�หนด เพ่ือใหก้�รรบัวคัซนี
น้ันเกิดผล เม่ือไปรบัวคัซนีตอ้งนำ�คูมื่อสขุภ�พเด็กและบตัรประกนัสขุภ�พไปดว้ย เพ่ือ
สะดวกตอ่ก�รตรวจสอบเข�้ระบบ กรณุ�เก็บรกัษ�บนัทึกก�รรบัวคัซนีไวใ้หดี้ตลอดไป 
เพร�ะจะตอ้งใชเ้ม่ือเข�้เรียนในช ัน้ประถมศึกษ� เดินท�งไปศึกษ�ในต�่งประเทศ ทำ�ง�น 
ย�้ยถิน่ฐ�นไปอยูต่�่งประเทศ และในก�รตรวจสอบบนัทึกสขุภ�พต�่งๆ

2. สำ�หรบัท�รกท่ีแม่เป็นพ�หะโรคไวรสัตบัอกัเสบบีท่ีมีก�รแพรเ่ชือ้สงู (มีค�่อีแอนติเจน 
(HBeAg) และแอนติเจนชนิดผิวของไวรสัตบัอกัเสบบี (HBsAg) เป็นผลบวก) 
‧ ท�รกหลงัคลอดควรไดร้บัก�รฉีดส�รอิมมูโนโกลบลิูนต�้นไวรสัตบัอกัเสบบี (HBIG) 

และวคัซนีไวรสัตบัอกัเสบบี 1 เขม็โดยเร็วท่ีสดุย่ิงเร็วย่ิงดี และภ�ยในเวล�ไม่เกิน 24 
ช ัว่โมงหลงัคลอด 

‧ หลงัจ�กท่ีไดร้บัวคัซนีไวรสัตบัอกัเสบเขม็ท่ี 3 เสร็จเเลว้  เด็กท่ีอ�ยคุรบ 12 เดือนจะ
ทำ�ก�รตรวจแอนติเจนชนิดผิวของไวรสัตบัอกัเสบบี (HBsAg) และก�รตรวจภมิูคุม้กนั
เชือ้ไวรสัตบัอกัเสบบี (Anti-HBs) ขอ้มูลก�รตรวจคดักรองกรณุ�อ�่นหน�้ 80 ร�ยก�ร
ต�ร�งบนัทึกติดต�มไวรสัตบัอกัเสบบี 

3. วคัซนีไขห้วดัใหญต่�มฤดกู�ลฉีดใหส้ำ�หรบัเด็กท่ีมีอ�ยคุรบ 6 เดือน ถึงนักเรียนช ัน้ประถม
ศึกษ�ปีท่ี 6 นอกจ�กเด็กอ�ยตุำ�่�กว�่ 8 ขวบ (รวม) ท่ีตอ้งฉีด 2 เขม็ในก�รรบัวคัซนี
ครัง้แรกแลว้ ผูท่ี้เคยรบัวคัซนีหรืออ�ยมุ�กกว�่ 9 ขวบขึน้ไปใหฉี้ดปีละ 1 เขม็ก็พอ เด็ก
นักเรียนช ัน้ประถมศึกษ� ใหร้บัก�รฉีดวคัซนีท่ีโรงเรียนพรอ้มกนั โดยฉีดวคัซนีไขห้วดั
ใหญต่�มฤดกู�ล 1 เขม็ฟรีทัง้หมด ห�กเด็กเเรกเกิดท่ีไดร้บัวคัซนีครัง้เเรก ประถมหน่ึง 
ประถมสอง ห�กผูป้กครองคิดว�่ตอ้งก�รไดร้บัวคัซนี หลงัจ�ก 4 อ�ทิตยท่ี์ไดร้บัวคัซนีเขม็ท่ี 
1 เเลว้ใหไ้ปท่ีสถ�นพย�บ�ลฉีดวคัซนีเขม็ท่ี 2

4. ตัง้เเตเ่ดือนมกร�คมปี ค.ศ.2017 เด็กเเรกเกิดจนถึงอ�ย ุ12 เดือนจะไดร้บัวคัซนีไวรสัตบั
อกัเสบเอ เเละตัง้เเตเ่ดือนเมษ�ยน ปี ค.ศ.2019 จะขย�ยไปใหเ้ด็กท่ีอ�ยตุำ�่กว�่ 13 ปีเเละ
เด็กอ�ยอืุน่ๆท่ีอยูใ่นกลุม่ผูมี้ร�ยไดต้ำ�่ เเละร�ยไดป้�นกล�งไดร้บัวคัซนีฟรี

5. เพ่ือป้องกนัคว�ม�เส่ียงในก�รระบ�ด เพร�ะหดัหรือหดัเยอรมนัจะระบ�ดในชว่ง 6 เดือนถึง 
1 ขวบจงึส�ม�รถรบัวคัซนีรวมป้องกนัหดั ค�งทมู และหดัเยอรมนั (MMR) เเตส่ำ�หรบัอ�ยุ
ครบ 1 ขวบเเลว้ยงัตอ้งไดร้บัเขม็ท่ี 2 ต�มท่ีกำ�หนด โดยควรเวน้ระยะจ�กก�รฉีดเขม็ท่ี 1 สี่

อ�ทิตย ์(28 วนั)
6. ขอ้ด�้นล�่งนีเ้ป็นร�ยก�รสำ�หรบัเด็กท่ีไม่เหม�ะท่ีจะฉีดวคัซนีไขส้มองอกัเสบเจอีวคัซนีชนิด

เชือ้เป็น ส�ม�รถใหส้ถ�นพย�บ�ลหรือกรมอน�มยัย่ืนขอวคัซนีชนิดเชือ้ต�ยเพ่ือฉีดวคัซนี
ใหค้รบ
(1) ผูท่ี้เเพว้คัซนีชนิดต�่งๆอย�่งรนุเเรง
(2) โรคภมิูคุม้กนับกพรอ่งแตก่ำ�เนิดรวมถึงผูท่ี้ไดร้บัเคมีบำ�บดั หรือใชย้�สเต

อรอยดC์orticosteroids ม�กกว�่ ≧14 วนั 
(3) ผูท่ี้ติดเชือ้ HIV ไม่ว�่จะเป็นเเบบไม่มีอ�ก�ร หรือภมิูคุม้กนับกพรอ่ง

คำ�เตือนสำ�หรบัผูป้กครองเร่ืองขอ้ควรระวงัในก�รรบั
วคัซีนข
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7. ก�รป้องกนัดีกว�่ก�รรกัษ� ก�รรบัวคัซนีบีซจี ีส�ม�รถป้องกนัท�รกเกิดเย่ือหุม้สมอง
อกัเสบจ�กวณัโรคและวณัโรคชนิดแพรก่ระจ�ยได ้ก�รวิจยัพบว�่ เด็กท่ีไม่ไดร้บัวคัซี
นบีซจีมีีโอก�สเสีย่งเกิดเย่ือหุม้สมองอกัเสบจ�กวณัโรคม�กกว�่เด็กท่ีไดร้บัวคัซนีถึง 47 
เท�่ โรคร�้ยดงักล�่วห�กไม่ไดร้บัก�รรกัษ�โดยเร็ว จะทำ�ใหเ้กิดสมองบวมนำ�้ คว�มพิก�ร
ของกระดกูสนัหลงั เสน้เลือดในสมองผิดปกติ เนือ้สมองต�ยจ�กข�ดเลือด เป็นตน้ ซึง่ไม่
ส�ม�รถยอ้นกลบัใหดี้ได ้และในท่ีสดุทำ�ใหเ้กิดอ�ก�รต�มม� คือร�่งก�ยพิก�รไปตลอด
ชวิีต (ไม่ส�ม�รถเดินและชว่ยเหลือตนเองในชวิีตประจำ�วนัได ้นอนรกัษ�เป็นเวล�น�น เกิด
คว�มเสียห�ยด�้นสติปัญญ� พฒัน�ก�รช�้) อีกทัง้ยงัมีโอก�สทำ�ใหเ้สียชวิีตสงูดว้ย (ร�ว 
20%~40%) ควรรบัวคัซนีตัง้เเตเ่ด็ก 5 เดือน (เเนะนำ�ใหร้บัวคัซนีชว่ง 5-8 เดือน) หรือ
ช�้ท่ีสดุคือ 1 ขวบ สำ�หรบัเด็กท่ีอยูใ่นเขตพืน้ท่ีท่ีอ�จเกิดวณัโรคสงูหรือประเทศท่ีอ�จจะมี
วณัโรค เเนะนำ�ใหผู้ป้กครองรีบพิจ�รณ�ในก�รใหเ้ด็กฉีดวคัซนีตัง้เเตเ่น่ินๆ

ขอ้ควรระวงัของก�รฉีดวคัซนีป้องกนัวณัโรค : 
(1) ผูท่ี้เคยแพว้คัซนีทกุชนิดอย�่งรนุแรง
(2) ผูท่ี้เคยแพโ้รคภมิูแพท้�งผิวหนังทกุชนิดอย�่งรนุแรง
(3) ผูท่ี้มีภมิูคุม้กนัไม่ดี
(4) ผูท่ี้ป่วยโรคเอดส ์ไม่ว�่จะแสดงอ�ก�รหรือไม่

ขอ้ควรระวงัในก�รรบัวคัซนี : 
‧  เป็นไขห้รือกำ�ลงัป่วยเป็นโรคฉับพลนัรนุแรงป�นกล�งหรือรนุแรงม�ก ควรใหอ้�ก�รของ

โรคทเุล�กอ่นจงึ คอ่ยรบัวคัซนี
‧  สงสยัว�่เป็นผูป่้วยวณัโรคหรือติดเชือ้วณัโรค อย�่รบัวคัซนีบีซจีโีดยตรง
‧  ติดเชือ้หดัหรืออีสกุอีใส รอใหห้�ยเป็นปกติ (6 สปัด�ห)์ แลว้คอ่ยรบัวคัซนี
‧  ขอใหผู้ป้กครองตรวจสอบใหแ้น่ใจว�่ คนในครอบครวัของทัง้สองฝ่�ยไม่เคยมีประวติั

ครอบครวัท่ีสงสยั ว�่เป็นโรคภมิูคุม้กนับกพรอ่งแตก่ำ�เนิด (เชน่ ชว่งวยัเด็กติดเชือ้และ
เสียชวิีตโดยไม่ทร�บส�เหตแุน่ชดั

‧  เเม่ติดเชือ้ภมิูคุม้กนับกพรอ่ง (HIV) เด็กท�รกตอ้งติดต�มผลว�่ติดเชือ้หรือไม่อย�่งนอ้ย 
6 เดือน ถึง จะไดร้บับตัรฉีดวคัซนี

‧  ท�รกคลอดกอ่นกำ�หนดหรือมีนำ�้หนักแรกคลอดตำ�่กว�่ 2,500 กรมั
‧  หลงัรบัวคัซนี เด็กบ�งสว่นอ�จเกิดภ�วะอ�ก�รข�้งเคียงท่ีไม่รนุแรงและพบไดบ้อ่ย เชน่ 

เป็นหนอง บริเวณท่ีฉีด ตอ่มนำ�้เหลืองอกัเสบเป็นตน้ เด็กสว่นนอ้ยม�กท่ีอ�จเกิดอ�ก�ร
ข�้งเคียงรนุแรง เชน่ กระดกูอกัเสบ ไขกระดกูอกัเสบ เป็นตน้ นับตัง้แตปี่ ค.ศ. 2007 
เป็นตน้ม� ไตห้วนัเร่ิมก�ร ติดต�ม ตรวจสอบผลข�้งเคียงจ�กวคัซนีบีซจีใีนเชงิรกุ จ�ก
ขอ้มูลก�รติดต�มตรวจสอบพบว�่ อตัร�ก�ร เกิดกระดกูอกัเสบ ไขกระดกูอกัเสบจ�ก
วคัซนีบีซจีขีองไตห้วนัร�ว 47.8 ตอ่หน่ึงล�้น (ต�มต�ร�ง 1) ซึง่ยงัคงอยูใ่นขอบข�่ย
ก�รประเมินขององคก์�รอน�มยัโลก

‧  ห�กท�รกมีประวติัติดเชือ้วณัโรค โปรดติดตอ่หวัหน�้เจ�้หน�้ท่ีกรมอน�มยัหรือกมุ�ร
เเพทยเ์พ่ือ ประเมินเชือ้วณัโรคเเละรกัษ�

‧  โปรดพย�ย�มอย�่ใหเ้ด็กท�รกสมัผสัคนติดเชือ้วณัโรค (เชน่หลีกเลีย่งญ�ติมิตรท่ีไอ
หรือไอขณะ ดเูเลเด็กท�รก) 

คำ�เตือนสำ�หรบัผูป้กครองเร่ืองขอ้ควรระวงัในก�รรบั
วคัซีน ข

้อมูลรับวัคซ
ีน
ป้องกัน

คำ�เตือน
สำ�ห

รับผ
ู้ปกครองเรื่องข

้อควรระวังใน
ก�รรับวัคซ

ีน



70

กระท
รวงสาธารณ

สุข
และสวัสดิการ

8. สถ�นก�รณอ์ะไรท่ีไม่ส�ม�รถรบัวคัซนี
มกัพบว�่พ่อแม่เลือ่นเวล�ในก�รรบัวคัซนีของลกูนอ้ยออกไป เน่ืองจ�กเด็กมีอ�ก�รเจ็บป่วย
เล็กๆ นอ้ยๆ อยูต่ลอด คว�มจริงโดยทัว่ไปแลว้นอกจ�กเด็กมีอ�ก�รไขส้งูและเป็นโรคติดเชือ้
แบบฉับพลนั ท่ีพิจ�รณ�แลว้ว�่ผลข�้งเคียงหลงัจ�กก�รรบัวคัซนีอ�จสง่ผลตอ่ก�รวินิจฉัย
โรค จงึไม่ควรรบัวคัซนีแลว้น้ัน ถ�้โรคหวดัอยูใ่นระยะฟ้ืนตวัแลว้ มีอ�ก�รเพียงแคน่ำ �้มูกก
ไหล เป็นตน้ ก็ส�ม�รถรบัวคัซนีได ้ห�กพ่อแม่ไม่ว�งใจ ควรขอใหแ้พทยเ์ป็นผูป้ระเมิน และ
สำ�หรบัผูท่ี้กอ่นหน�้นีเ้คยมีอ�ก�รข�้งเคียงท่ีรนุแรงหลงัจ�กก�รรบัวคัซนีชนิดน้ัน หรือผู ้
ป่วยวณัโรคท่ียงัไม่ไดร้บัก�รรกัษ� ก็เป็นกลุม่ของผูท่ี้ห�้มรบัวคัซนี พ่อเเม่ส�ม�รถใหข้อ้มูล
สขุภ�พของเด็กท�รกเเละสภ�พก�รรกัษ�ใหเ้เพทยเ์ป็นผูด้ำ�เนินก�รประเมิน

9. สำ�หรบัวคัซนีชนิดเชือ้เป็นลดพิษ (วคัซนีรวมป้องกนัหดั ค�งทมู และหดัเยอรมนั (MMR) 
วคัซนีอีสกุอีใส วคัซนีไขส้มองอกัเสบเจอี วคัซนีชนิดเชือ้เป็น) ยงัมีขอ้ห�้มตอ่ไปนี ้: 
1. ผูป่้วยท่ีมีภมิูคุม้กนับกพรอ่งหรือกำ�ลงัรบัก�รรกัษ�ดว้ยย�กดภมิูคุม้กนั ใช ้

ประม�ณ≧14วนั คอรดิ์โคสเตียรอยดร์ะบบ ขน�ดสงู(สำ�หรบัผูท่ี้ใชย้�สเตอรอยด ์โปรด
ปรึกษ�แพทยว์�่ควรรบัวคัซนีหรือไม่)

2. ผูป่้วยติดเชือ้โรคร�้ยแรง ภมิูคุม้กนับกพรอ่ง ไดร้บัเคมีบำ�บดัหรือผูท่ี้ข�ดส�รอ�ห�รจน
ทำ�ใหมี้ภมิูต�้นท�นตำ�่

3. หลงัจ�กรบัส�รสร�้งเลือด เม่ือรบัวคัซนีรวมหดั ค�งทมู หดัเยอรมนั วคัซนีอีสกุอีใส ควร
ระวงัชว่ง ระยะห�่งในก�รรบัวคัซนีดงัน : 
‧  ในก�รฉีดส�รอิมมูโนโกลบลิูนทัว่ไปหรือส�รอิมมูโนโกลบลิูนต�้นไวรสัตบัอกัเสบบี 

ตอ้งเวน้ระยะ ห�่ง 3 เดือน
‧  สำ�หรบัผูป่้วยท่ีถ�่ยเลือดหรือรบัผลิตภณัฑเ์ลือดท่ีหลอดเลือดดำ� ตอ้งเวน้ระยะห�่ง 6 

เดือน (Washed RBC ไม่ตอ้งเวน้ระยะ) ห�กไดร้บัวคัซนีส�รอิมมูโกลบลิูนต�้นไวรบั
ตกัอกัเสบบี ตอ้งเวน้ ระยะห�่ง 6 เดือนขึน้ไป 

‧  ในก�รฉีดส�รอิมมูโนโกลบลิูนเข�้หลอดเลือดดำ�ปริม�ณสงู (≧1g/kg)  ควรเวน้
ระยะห�่ง 11 เดือน

‧  สำ�หรบัเด็กท่ีไดร้บัส�รแอนติบอดีโ้มโนโคลนัล(Palivizumab)เพ่ือก�รป้องกนัไวรสั
ฟิวช ัน่ระบบท�ง เดินห�ยใจ(RSV) ไม่ตอ้งเวน้ระยะห�่งในก�รฉีดวคัซนีทกุชนิด

ผลข�้งเคียง
เเหล่งขอ้มูล

กระดูกอกัเสบ / 
ไขกระดูกอกัเสบ 

ก�รติดเชือ้วคัซนีบีซจีี
แบบกระจ�ยทัว่ไป

ขอ้มูลก�รติดต�มตรวจสอบในไตห้วนั
 (ชว่งปีท่ีเกิด ค.ศ. 2007-2015 )

47.8 ร�ย / ประช�กรหน่ึง
ล�้นคน

0.5 ร�ย / ประช�กรหน่ึง
ล�้นคน

องคก์�รอน�มยัโลกร�ยง�นปี ค.ศ.2018 0.01-700 ร�ย /ประช�กรหน่ึง
ล�้นคน

2-34 ร�ย / ประช�กร
หน่ึงล�้นคน

คำ�เตือนสำ�หรบัผูป้กครองเร่ืองขอ้ควรระวงัในก�รรบั
วคัซีน

ต�ร�งเปรียบเทียบอุบัติก�รณ์ของผลข้�งเคียงจ�กก�รฉีดวัคซีน BCG
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10. ก�รเวน้ระยะก�รฉีดวคัซนี
‧  วคัซนีชนิดเชือ้เป็น ส�ม�รถรบัพรอ้มกนัได ้ห�กรบัวคัซนีไม่พรอ้มกนัจะตอ้งเวน้

ระยะห�่งอย�่งนอ้ย 28 วนั อ�ทิ วคัซนีบีซจีหีรือวคัซนีชนิดเชือ้เป็นแบบรบัประท�น 
ส�ม�รถรบัพรอ้มกบัวคัซนีชนิดเชือ้เป็นแบบฉีดอืน่ได ้หรือใหเ้วน้ระยะห�่งในก�รรบั
โดยไม่จำ�กดัระยะเวล� อ�ทิ วคัซนีโปลิโอชนิดหยอดและวคัซนีไวรสัโรต�้ควรเวน้ระยะ
ห�่งกนัอย�่งนอ้ยสองสปัด�ห ์

‧  สำ�หรบัวคัซนีชนิดเชือ้ต�ย ส�ม�รถรบัพรอ้มกนั (โดยใหฉี้ดวคัซนีคนละท่ี) หรือใหเ้วน้
ระยะห�่งในก�รฉีดไม่จำ�กดัระยะเวล� 

‧  วคัซนีชนิดเชือ้เป็นและวคัซนีชนิดเชือ้ต�ยส�ม�รถรบัพรอ้มกนั (โดยใหฉี้ดวคัซนี
คนละท่ี) หรือใหเ้วน้ระยะห�่งในก�รฉีดไม่จำ�กดัระยะเวล� แตส่ำ�หรบัวคัซนีไขเ้หลือง
และวคัซนีอหิว�ตกโรค ใหเ้วน้ระยะในก�รฉีดอย�่งนอ้ย 3 สปัด�หข์ึน้ไป

11. ตำ�แหน่งและชอ่งท�งก�รรบัวคัซนี
ก�รฉีดวคัซนีในเด็กน้ันควรหลีกเลีย่งก�รฉีดในบริเวณเสน้ประส�ทและหลอดเลือด โดย
ทัว่ไปแลว้จะเลือกฉีดวคัซนีในบริเวณกล�้มเนือ้ตน้ข�ด�้นนอก หรือกล�้มเนือ้บริเวณ
ตน้แขน สำ�หรบัเด็กเล็กและท�รกท่ีมีอ�ยตุำ�่กว�่ 2 ขวบ ควรฉีดบริเวณกล�้มเนือ้ตน้ข�
ด�้นนอก สำ�หรบัวคัซนีอีสกุอีใสวคัซนีชนิดเชือ้เป็น วคัซนีไขส้มองอกัเสบเจอี วคัซนีรวม
ป้องกนัหดั ค�งทมู และหดัเยอรมนั ใหฉี้ดเข�้ใตผิ้วหนัง สว่นวคัซนีชนิดเชือ้ต�ยน้ันใหฉี้ด
เข�้กล�้มเนือ้ นอกจ�กนีว้คัซนีบีซจีีควรฉีดบริเวณกล�้มเนือ้ตน้แขนซ�้ยตรงกล�ง และให ้
ฉีดย�เข�้ช ัน้ผิวหนัง

12. อ�ก�รข�้งเคียงท่ีอ�จเกิดขึน้หลงัรบัวคัซนีเเละวิธจีดัก�ร
หลงัรบัวคัซนีอ�จมีอ�ก�รปวด บวมแดงในบริเวณท่ีฉีดวคัซนี โดยทัว่ไปแลว้จะห�ยเอง
ภ�ยใน 2-3 วนั สำ�หรบัอ�ก�รไข ้ถ�้มีอ�ก�รไขใ้นชว่งเวล�ต�มท่ีบอกไวใ้นร�ยละเอียด
ก�รฉีดวคัซนีชนิดน้ัน ส�ม�รถใชย้�ลดไขท่ี้แพทยจ์�่ยให ้แต่
ถ�้ห�กมีอ�ก�รไขส้งูไม่ลดหรือมีอ�ก�รพิเศษอืน่ เด็กอ�จ
ติดเชือ้เป็นโรคอืน่ได ้ควรรีบพ�ไปตรวจรกัษ� เพ่ือห�
ส�เหตท่ีุแทจ้ริงของโรค สำ�หรบัเด็กท่ีมีประวติัมีอ�ก�ร
ชกัเน่ืองจ�กไข ้หลงัจ�กรบัวคัซนี อ�จทำ�ใหมี้คว�ม
เสีย่งในก�รชกัเน่ืองจ�กไขส้งูเพ่ิมขึน้ นอกจ�กจะ
ตอ้งระวงัตอ่ก�รเปลีย่นแปลงอณุหภมิูร�่งก�ยแลว้ 
กอ่นรบัวคัซนีกรณุ�แจง้ใหแ้พทยท์ร�บ เพ่ือเป็น
ประโยชนต์อ่ก�รประเมินระยะเวล�ในก�รใชย้�
ลดไข ้

คำ�เตือนสำ�หรบัผูป้กครองเร่ืองขอ้ควรระวงัในก�รรบั
วคัซีน ข
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ประเภทวคัซนี ลกัษณะอ�ก�รข�้งเคียงและขอ้ควรปฏิบติั 

วคัซนีบีซจี ี⊙

‧ หลังฉีดวัคซีน ส่วนใหญ่แล้วจะมีตุ่มแดงบริเวณที่ฉีด 
ไม่จำ�เป็นต้องจัดก�รใดๆ เป็นพิเศษ ห�กตุ่มแดงกล�ยเป็นตุ่ม
หนองหรือแผลเน่�ที่มีลักษณะไม่รุนแรง ไม่จำ�เป็นต้องบ่งหนอง
ออกหรือพันผ้�ทำ�แผล เพียงแค่รักษ�คว�มสะอ�ดในบริเวณนั้น 
แผลนั้นจะห�ยเองในเวล�ประม�ณ 2-3 เดือน  

‧ ห�กบริเวณที่ฉีดวัคซีนมีอ�ก�รดังต่อไปนี้ 
โปรดพ�ไปพบแพทย์เพื่อรับก�รประเมินเเละตรวจรักษ�： 

  หลังจ�กฉีดวัคซีน 3 เดือน บริเวณฉีดวัคซีนบวมแดง 
เป็นก้อนแข็งไม่ห�ย เป็นหนอง 

  เกิดอ�ก�รต่อมน้ำ�เหลืองใต้รักแร้ข้�งที่ฉีดบวมโต  

วคัซนีไวรสัตบัอกัเสบบี＃ โดยทัว่ไปแลว้ไม่มีอ�ก�รข�้งเคียงเป็นพิเศษ

วคัซนีอีสกุอีใส ⊙
ปวดบวมในบริเวณท่ีฉีดวคัซนี หลงัฉีด 5-26 วนัจะมีตุม่นำ �้ใสคล�้ย
ตุม่โรคอีสกุอีใสขึน้ในบริเวณท่ีฉีดหรือต�มร�่งก�ย 

วคัซนีไวรสัตบัอกัเสบเอ＃
โดยทัว่ไปผลข�้งเคียงของวคัซนีพบไม่ม�ก สว่นนอ้ยท่ีมีอ�ก�รบวม
แดงบริเวณท่ีฉีด บริเวณตวับวมน้ันไม่พบ

วคัซนีรวม 5 โรค คอตีบ 
บ�ดทะยกั ไอกรน เย่ือหุม้

สมองอกัเสบจ�กเชือ้ฮิป และ
โปลิโอ

＃

‧ หลังฉีดวัคซีน 1-3 
วันอ�จมีอ�ก�รบวมแดง ปวดเมื่อยในบริเวณที่ฉีดวัคซีด 
บ�งครั้งอ�จร้องไห้งอแง อ่อนเพลีย เบื่ออ�ห�ร หรืออ�เจียน 
เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วจะห�ยเป็นปกติใน 2-3 วัน 

‧ มีส่วนน้อยที่ร้องไห้ไม่หยุดหรือมีไข้สูง 
สำ�หรับอ�ก�รข้�งเคียงที่รุนแรง เช่น 
มีอ�ก�รแพ้ย�อย่�งรุนแรง ง่วงซึม หรืออ�ก�รกล้�มเนื้อกระตุก 
เป็นต้น เป็นอ�ก�รที่พบได้น้อยม�ก

‧ ห�กอ�ก�รบวมแดงในบริเวณที่ฉีดวัคซีนขย�ยวงกว้�งขึ้น 
หลังก�รฉีดวัคซีนมีอ�ก�รไข้สูงติดต่อกันเกิน 48 ชั่วโมง 
หรือมีอ�ก�รแพ้ย�อย่�งรุนแรงและอ�ก�รไม่สบ�ยอื่นอย่�งรุนแรง 
ควรรีบพ�ไปรับก�รตรวจรักษ�จ�กแพทย์

วคัซนีรวมป้องกนัหดั ค�งทมู 
และหดัเยอรมนั ⊙

มีหลงัฉีดวคัซนี 5-12 วนั อ�จมีอ�ก�รผ่ืน ไอ โพรงจมูกอกัเสบ หรือ
มีไข ้เป็นตน้ 
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⊙ วัคซีนชนิดเชื้อเป็นลดพิษ  ＃ วัคซีนชนิดเชื้อต�ย

ประเภทวคัซนี ลกัษณะอ�ก�รข�้งเคียงและขอ้ควรปฏิบติั 

วคัซนีไขส้มองอกัเสบเจอี 
⊙＃

‧ วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีวัคซีนชนิดเชื้อเป็น ⊙ : 
ปกติบริเวณฉีดมักมีอ�ก�รบวมแดง ปวด 
ซึ่งเป็นอ�ก�รชั่วขณะ มีส่วนน้อยที่ภ�ยในภ�ยใน3-7วัน 
มีอ�ก�รบริเวณกล�งตัวหรือท้ังตัวไม่มีเเรง ปวดกล้�มเน้ือ โมโหง่�ย 
เบื่ออ�ห�ร มีไข้ ปวดหัว เป็นต้น เเต่ภ�ยในไม่กี่วันก็จะห�ย 
มีส่วนม�กที่เกิดอ�ก�รเเพ้ขั้นรุนเเรง สลบหรือมีอ�ก�รชัก 
ห�กอ�ก�รดังกล่�วยังไม่ดีขึ้น ควรรีบไปห�เเพทย์รักษ�

‧ วัคซีนไข้สมองอักเสบเชื้อต�ย ＃ : โดยทั่วไปแล้วไม่มีอ�ก�รข้�ง
เคียงเป็นพิเศษ มีบ�งคร้ังท่ีบริเวณท่ีฉีดปวด มีไข้เล็กน้อย ท้องเสีย 
คล้�ยอ�ก�รไข้หวัดใหญ่ 

วคัซนีคอตีบ บ�ดทะยกั ไอ
กรน เย่ือหุม้สมองอกัเสบจ�ก

เชือ้ฮิป และโปลิโอ＃

‧ บริเวณฉีดมักมีอ�ก�รบวมแดง ปวด 
ซึ่งเป็นอ�ก�รชั่วขณะ จะห�ยเป็นปกติภ�ยในไม่กี่วัน 
กรุณ�อย่�นวดหรือเก�บริเวณที่ฉีดวัคซีน

‧ ห�กบริเวณฉีดวัคซีนบวมแดง เป็นก้อนแข็งไม่ห�ย 
เป็นหนองหรือมีไข้ต่อเนื่อง กรุณ�พบแพทย์โดยด่วน

‧ บ�งครั้งมีอ�ก�รเบื่ออ�ห�ร อ�เจียน ท้องร่วงไม่รุนแรง 
กระเพ�ะและลำ�ไส้ไม่สบ�ย เป็นต้น

วคัซนีไขห้วดัใหญต่�ม
ฤดกู�ล＃

บริเวณท่ีฉีดบวมปวด บ�งครัง้อ�จมีอ�ก�รข�้งเคียงเกิดทัว่ร�่งก�ย 
เชน่ มีไข ้ปวดศีรษะ ปวดเม่ือยกล�้มเนือ้ คลืน่ไส ้คนัต�มผิวหนัง 
เป็นลมพิษ และผ่ืนแดงเป็นตน้ โดยทัว่ไปจะห�ยเป็นปกติภ�ยใน 1-2 
วนัหลงัเกิดอ�ก�ร

วคัซนีปอดอกัเสบนิวโม
คอคคสัชนิดคอนจเูกต

แบบ13-ว�เลนต ์(PCV13) 
＃

‧ หลังรับวัคซีน มีจำ�นวนน้อยอ�จเกิดอ�ก�รข้�งเคียงคือ 
ปวดบริเวณที่ฉีด บวมแดง โดยทั่วไปจะห�ยภ�ยใน 2 
วันหลังก�รฉีดวัคซีน

‧ อ�ก�รข้�งเคียงรุนแรง เช่น มีไข้ อ่อนเพลีย เป็นต้น 
เป็นอ�ก�รที่พบได้น้อยม�ก หลังรับวัคซีนห�กมีอ�ก�ร
เป็นไข้ต่อเนื่อง แพ้อย่�งรุนแรง ห�ยใจลำ�บ�ก หอบหืด 
วิงเวียนศีรษะ หัวใจเต้นเร็ว เป็นต้น ควรพบแพทย์โดยด่วน 
เพื่อให้แพทย์ทำ�ก�รวินิจฉัยรักษ�ในขั้นต่อไป

ข
้อมูลรับวัคซ

ีน
ป้องกัน

คำ�เตือน
สำ�ห

รับผ
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ลกูนอ้ยลืมต�ม�ดโูลกแลว้ ! ขอเตือนบรรด�ผูป้กครอง ก�รรบัวคัซนีน้ันเป็นม�ตรก�ร
ป้องกนัโรคติดตอ่โดยตรงท่ีไดผ้ลดีท่ีสดุ  

‧วคัซนีไวรสัตบัอกัเสบบี

‧วคัซนีรวม 5 โรค คอตีบ บ�ดทะยกั ไอกรน เย่ือหุม้สมองอกัเสบจ�กเชือ้ฮิป และโปลิโอ

วคัซนีปอดอกัเสบนิวโมคอคคสัชนิดคอนจเูกตแบบ13-ว�เลนต ์(PCV13) 

‧วคัซนีบีซจี ี

‧วคัซนีอีสกุอีใส

‧วคัซนีรวมป้องกนัหดั ค�งทมู และหดัเยอรมนั (MMR)

‧วคัซนีไวรสัตบัอกัเสบเอ

‧วคัซนีไขส้มองอกัเสบเจอี

‧วคัซนีคอตีบ บ�ดทะยกั ไอกรน เย่ือหุม้สมองอกัเสบจ�กเชือ้ฮิป และโปลิโอ   

‧วคัซนีไขห้วดัใหญต่�มฤดกู�ล 

‧วคัซนีป้องมะเร็งป�กมดลกู (วยัรุน่ฉีดวคัซนี 2 เขม็)

‧ หน่วยง�นท่ีใหบ้ริก�รใหว้คัซนีแกเ่ด็กเล็กและวยัเรียนในปัจจบุนั รวมถึงสำ�นักง�น 
(สถ�นี)ส�ธ�รณสขุประจำ�ทอ้งท่ีต�่งๆ และสถ�นพย�บ�ลคูส่ญัญ�ของหน่วยง�น
ส�ธ�รณสขุทกุหน่วย ส�ม�รถสอบถ�มร�ยละเอียดไดท่ี้ ส�ยตรงง�นใหว้คัซนีใน
แตล่ะพืน้ท่ี 

‧ เด็กเล็กรบัวคัซนี ควรนำ�คูมื่อสขุภ�พเด็กและบตัรประกนัสขุภ�พไปดว้ย สำ�หรบัผู ้
ท่ีใชบ้ริก�รจ�กหน่วยง�นท่ีใหว้คัซนีน้ันเป็นครัง้แรก จะตอ้งนำ�ทะเบียนบ�้นฉบบัเจ�้
บ�้นไปดว้ย เพ่ือสะดวกตอ่ก�รเข�้ระบบขอ้มูลของเด็กท่ีตอ้งรบัวคัซนี

‧ สำ�หรบัเด็กท่ีรบัวคัซนีทัว่ไปต�มท่ีรฐับ�ลกำ�หนด จะไดร้บัวคัซนีฟรี โดยค�่ใชจ้�่ย
ในก�รรบัวคัซนีน้ันรฐับ�ลจะเป็นผูร้บัผิดชอบ สถ�นพย�บ�ลคูส่ญัญ�ท่ีใหว้คัซนี
น้ันจะเรียกเก็บค�่ใชจ้�่ย เชน่ ค�่ลงทะเบียน  ค�่ตรวจ เป็นตน้ ต�มม�ตรฐ�นค�่ใช ้
จ�่ยท่ีเทศบ�ลในแตล่ะทอ้งท่ีกำ�หนด

‧ แตส่ำ�หรบัผูท่ี้รบัวคัซนีพรอ้มกนัตัง้แต ่2 ชนิดขึน้ไปในครัง้เดียวกนั หรือเน่ืองจ�ก
ตรวจรกัษ�โรคอืน่ หรือเป็นผูท่ี้รบัก�รตรวจร�่งก�ยแบบเชงิป้องกนัและไดท้ำ�เร่ือง
ขอตอ่ท�งสำ�นักง�นประกนัสขุภ�พแลว้น้ัน ไม่ตอ้งเสียค�่ตรวจและค�่ลงทะเบียนใน
สว่นน้ันเพ่ิม

ร�ยก�รก�รรับวัคซีนทั่วไป

หน่วยง�นที่ให้วัคซีน เอกส�รที่ต้องใช้และค่�ใช้จ่�ยที่เกี่ยวข้อง

รับวัคซีนต�มกำ�หนดเวล� ลูกน้อยแข็งแรงไร้กังวล ข
้อมูลรับวัคซ

ีน
ป้องกัน
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กำ�หนดเวล�ในก�รรบัวคัซนี โดยทัว่ไปแลว้ไดผ่้�นก�รศึกษ�วิจยัแลว้ว�่เป็นชว่งเวล�
ท่ีใหผ้ลภมิูคุม้กนัท่ีดีท่ีสดุ ห�กท�รกรบัวคัซนีล�่ช�้ โดยท่ีไม่ไดมี้ส�เหตมุ�จ�กขอ้
ห�้มในก�รรบัวคัซนีหรือมีกรณีพิเศษ ขอใหผู้ป้กครองพ�เด็กไปติดต�มรบัวคัซนี
ต�่งๆ ใหค้รบต�มกำ�หนดเวล�

ห�กท�่นเป็นผูท่ี้พ�บตุรไปอ�ศยัอยูห่รือไปม�ระหว�่งสองประเทศ เน่ืองจ�กกำ�หนด
เวล�และร�ยก�รรบัวคัซนีของแตล่ะประเทศน้ัน อ�จมีลกัษณะท่ีแตกต�่งกนับ�้งเล็กนอ้ย
เน่ืองจ�กปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เชน่ แนวโนม้โรคระบ�ดในประเทศน้ันๆ เป็นตน้ ดงัน้ันจงึควร
ทำ�คว�มเข�้ใจตอ่กำ�หนดก�รและร�ยก�รรบัวคัซนีในประเทศน้ันกอ่น แลว้ทำ�ก�รรบั
วคัซนีจนครบต�มท่ีประเทศน้ันกำ�หนด สำ�หรบัก�รฉีดวคัซนีตอ่ภ�ยหลงัเดินท�งกลบั
ประเทศไตห้วนัน้ัน ส�ม�รถนำ�บตัรบนัทึกก�รรบัวคัซนีท่ีเคยรบัและเก็บรกัษ�ไวเ้ดิมไป
ติดตอ่กบัสำ�นักง�น (สถ�นี) ส�ธ�รณสขุทกุแหง่ และไปติดต�มรบัก�รฉีดวคัซนีจ�กโรง
พย�บ�ลหรือคลินิกคูส่ญัญ�ง�นใหว้คัซนีในเขตทอ้งท่ีต�่งๆ จนครบต�มท่ีกำ�หนด

ขอ้มูลต�่งๆ ในก�รรบัวคัซนีของท�รกตัง้แตแ่รกเกิด เชน่ วนัท่ีรบัวคัซนี หน่วยง�นท่ี
ใหว้คัซนี เป็นตน้ จะถกูบนัทึกลงใน “ต�ร�งกำ�หนดก�รและบนัทึกก�รรบัวคัซนี”ของ
หนังสือคูมื่อนี ้กรณุ�เก็บเอกส�รไวเ้ป็นอย�่งดีตลอดไป เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลอ�้งอิง
สำ�หรบัเจ�้หน�้ท่ีท�งก�รแพทยต์อ่ไปในอน�คต เม่ือเด็กตอ้งเข�้เรียนในช ัน้อนุบ�ล
และในช ัน้ประถมศึกษ�น้ัน จำ�เป็นตอ้งสง่มอบบนัทึกก�รรบัวคัซนีฉบบัถ�่ยสำ�เน�
ใหแ้กท่�งโรงเรียนและหน่วยง�นส�ธ�รณสขุตรวจสอบ ห�กพบว�่ไดร้บัวคัซนีไม่
ครบต�มท่ีกำ�หนด จะดำ�เนินก�รติดต�มใหว้คัซนีชดเชย สำ�หรบัผูท่ี้เดินท�งไป
ศึกษ� ทำ�ง�นในต�่งประเทศ หรือย�้ยถิน่ท่ีอยู ่เป็นตน้ ในแตล่ะประเทศก็จะเรียกตรวจ
หลกัฐ�นก�รรบัวคัซนีดว้ย  ห�กบนัทึกก�รรบัวคัซนีของเด็กสญูห�ย ส�ม�รถย่ืน
เรื่องขอเอกส�รทดแทนไดจ้�กหน่วยง�นท่ีใหว้คัซนีเดิม สำ�หรบัผูท่ี้ไปรบัวคัซนีใน
พืน้ท่ีท่ีต�่งกนั ส�ม�รถติดตอ่สอบถ�มจ�กสำ�นักง�นส�ธ�รณสขุประจำ�ทอ้งท่ีท่ีมี
ภมิูลำ�เน�อยูใ่นปัจจบุนักอ่น  ห�กขอ้มูลก�รรบัวคัซนีทัง้หมดส�ม�รถอ�่นผ่�นก�ร
เข�้ระบบคอมพิวเตอรข์องสำ�นักง�นส�ธ�รณสขุได ้(โดยทัว่ไปห�กไปรบัวคัซนีจ�ก
สำ�นักง�นส�ธ�รณสขุหรือโรงพย�บ�ลหรือคลินิกคูส่ญัญ�ของหน่วยง�นส�ธ�รณสขุ
แลว้ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจะถกูสง่ม�ยงัสำ�นักง�นส�ธรณสขุในทอ้งท่ีท่ีมีภมิูลำ�เน�อยู)่ 
สำ�นักง�นส�ธ�รณสขุก็ส�ม�รถออกเอกส�รทดแทนแสดงก�รรบัวคัซนีใหไ้ด ้

สำ�หรับผู้ที่รับวัคซีนไม่ครบควรติดต�มรับวัคซีนให้ครบอย่�งไร 

เด็กที่เดินท�งไปม�ระหว่�งประเทศ ควรรับวัคซีนอย่�งไร

ก�รเก็บรักษ�หลักฐ�นก�รรับวัคซีนและก�รออกเอกส�รทดแทน

รับวัคซีนต�มกำ�หนดเวล� ลูกน้อยแข็งแรงไร้กังวล ข
้อมูลรับวัคซ
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เน่ืองจ�กมีวคัซนีหรือวคัซนีรวมชนิดใหม่ๆ ไดร้บัอนุญ�ตใหว้�ง
จำ�หน่�ยไดอ้ย�่งตอ่เน่ือง รฐับ�ลไดท้ำ�ก�รพิจ�รณ�อย�่งรอบคอบ 
ในอน�คตอ�จมีคว�มเป็นไปไดห้รือมีคว�มจำ�เป็นท่ีจะตอ้งกำ�หนด
ใหว้คัซนีเหล�่นีเ้ป็นวคัซนีท่ีใชท้ัว่ไป พรอ้มทัง้ทำ�ก�รจดัสรรงบ
ประม�ณต�มลำ�ดบัคว�มสำ�คญั กอ่นท่ีรฐับ�ลจะออกม�ตรก�ร
ประก�ศใชว้คัซนีน้ัน พ่อแม่ส�ม�รถประเมินคว�มจำ�เป็นของ
วคัซนีท่ีมีตอ่ลกูนอ้ย ไปรบัวคัซนีโดยเสียค�่ใชจ้�่ยเองจ�กโรง
พย�บ�ลหรือคลินิก พรอ้มทัง้ขอใหเ้จ�้หน�้ท่ีรกัษ�พย�บ�ลบนัทึก
ร�ยละเอียดในก�รรบัวคัซนีน้ันลงในบตัรบนัทึกก�รรบัวคัซนี เเละ
อพัโหลดลงไปในระบบของช�ติในก�รบนัทึกก�รรบัวคัซนี

วัคซีนปอดอักเสบนิวโมคอคคัส

วัคซีนโรต�ไวรัส

วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ

เชือ้แบคทีเรียสเตรปโตคอคคสันิวโมเนียอีเป็นเชือ้ท่ีอยูใ่นระบบท�งเดินห�ยใจของคนปกติทัว่ไป 
เม่ือร�่งก�ยมีภมิูคุม้กนัตำ�่ อ�จมีก�รติดเชือ้โรคนีไ้ด ้หรืออ�จทำ�ใหเ้ป็นโรคปอดอกัเสบนิวโม
คอคคสัท่ีมีอ�ก�รรนุแรงได ้ปัจจบุนัวคัซนีป้องกนัโรคปอดอกัเสบนิวโมคอคคสัท่ีว�งจำ�หน่�ย
ภ�ยในไตห้วนัรวม 2 เเบบ แบง่ออกเป็นวคัซนีนิวโมคอคคสัชนิดคอนจเูกต (Pneumococcal 
conjugate vaccine, PCV) และวคัซนีนิวโมคอกคสัชนิดโพลีแซคค�ไรด ์(Pneumococcal 
polysaccharide vaccine,PPV)โดยวคัซนีอีกเเบบน้ันไม่เหม�ะสำ�หรบัเด็กท่ีมีอ�ยตุำ�่กว�่ 2 ขวบ 
ผูเ้ชีย่วช�ญในประเทศไตห้วนัเสนอว�่ ควรใชว้คัซนีป้องกนัโรคปอดอกัเสบนิวโมคอคคสัชนิดคอน
จเูกตฉีดใหแ้กเ่ด็ก

โรต�ไวรสัเป็นหน่ึงในส�เหตหุลกัของโรคกระเพ�ะลำ�ไสอ้กัเสบในเด็กท่ีมีอ�ยตุำ�่กว�่ 5 ขวบ โดย
จะมีอ�ก�รอ�เจยีน ทอ้งรว่งถ�่ยเป็นนำ�้ มีไข ้ ปวดทอ้ง เบ่ืออ�ห�ร หรือจนถึงข ัน้ภ�วะข�ดนำ�้ใน
ร�่งก�ยได ้ปัจจบุนัในไตห้วนัมีวคัซนีชนิดนีว้�งจำ�หน่�ย 2 ย่ีหอ้ ซึง่ลว้นเป็นชนิดรบัประท�น โดย
แบง่จำ�นวนครัง้ในก�รรบัวคัซนีออกเป็น 2 เขม็ และ 3 เขม็ กรณุ� รบัวคัซนีใหค้รบต�มกำ�หนด
เวล�ท่ีแนะนำ� 

ก�รระบ�ดของโรคตบัอกัเสบเอมีสว่นเก่ียวขอ้งใกลช้ดิกบัสิง่แวดลอ้ม โดยจะมีก�รระบ�ดม�กใน
พืน้ท่ีท่ีมีสขุอน�มยัไม่ดี มีชอ่งท�งก�รติดตอ่ คือ ก�รรบัประท�นอ�ห�รหรือดืม่นำ�้ท่ีมีก�รปนเป้ือน
ไวรสัตบัอกัเสบเอ หลงัติดเชือ้จะมีอ�ก�รออ่นเพลีย เบ่ืออ�ห�ร มีไข ้ตวัเหลือง ปัสส�วะสีเขม้ ปวด
ทอ้งสว่นบน เป็นตน้ สว่นใหญจ่ะห�ยไดเ้อง พรอ้มเกิดภมิูต�้นท�น โดยจะมีผูป่้วยเพียงสว่นนอ้ย
ม�กท่ีเกิดอ�ก�รตบัอกัเสบฉับพลนั ห�กรนุแรงอ�จทำ�ใหเ้สียชวิีตได ้โดยอตัร�ก�รเสียชวิีตร�ว1 
ในหน่ึงพนั ก�รรบัวคัซนีตบัอกัเสบเอ เป็นวิธป้ีองกนัก�รติดเชือ้ไวรสัตบัอกัเสบเอท่ีมีประสิทธภิ�พวิธี
หน่ึง ปัจจบุนัไตห้วนัมีวคัซนีตบัอกัเสบเอว�งจำ�หน่�ย 2 ย่ีหอ้ ลว้นเป็นแบบเชือ้ต�ย ไดร้บัอนุมติัก�ร
ใหว้คัซนีในเด็กอ�ยหุลงัคลอดครบ 12 เดือนขึน้ไป โดยทำ�ก�รรบัวคัซนี 2 เขม็ ระยะห�่งระหว�่ง 2 
เขม็อย�่งนอ้ย 6 เดือน หลงัรบัวคัซนีเขม็ท่ี 1 จำ�นวน 95% ขึน้ไปจะเกิดแอนตีบ้อดีป้้องกนั รบัวคัซนี
เขม็ท่ี 2 จะมีภมิูคุม้กนัเป็นเวล� 20 ปี
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โรคไอกรน

วัคซีนอีสุกอีใส

โรคไอกรนเป็นโรคท�งเดินห�ยใจเฉียบพลนัแบคทีเรียท่ีเกิดจ�กเชือ้ไอกรนซึง่สว่นใหญเ่ชือ้ปน
เป้ือนท�งอ�ก�ศโรคไอกรนส�ม�รถเกิดขึน้ไดต้ลอดทัง้ปีโดยไม่มีฤดกู�ลระบ�ด โรคไอกรนเเพร่
เชือ้คล�้ยโรคหดัและภ�วะแทรกซอ้นท่ีพบบอ่ยท่ีสดุ เด็กท่ีติดเชือ้มีคว�มเสีย่งสงูของก�รเข�้รบัก�ร
รกัษ�ท่ีโรงพย�บ�ล เน่ืองจ�กสว่นประกอบในวคัซนีป้องกนัโรคไอกรนสีใ่นห�้ วคัซนีจงึส�ม�รถ
ป้องกนัเเค5่-10ปี แนะนำ�ว�่วยัรุน่ควรไดร้บัก�รฉีดวคัซนี วคัซนีคอตีบบ�ดทะยกัไอกรนเขม็ท่ี 1 
(Tdap) เพ่ือลดคว�มเสีย่งของก�รติดเชือ้และก�รแพรก่ระจ�ย

อีสกุอีใสเป็นโรคท่ีติดตอ่อย�่งรวดเร็วมีตุม่พองใส ติดตอ่โดยตรงจ�กก�รสมัผสัท�งผิวหนังหรือท�ง
อ�ก�ศ อีสกุอีใสเป็นโรคติดตอ่ท่ีติดตอ่เร็วกว�่โรคติดเชือ้ท�งเดินอ�ห�รถึง 6 เท�่ มีภ�วะเเทรก
ซอ้นรวมถึงก�รติดเชือ้เเบคทีเรียเเละปอดบวม เป็นตน้ ซึง่อ�จนำ�ไปสูก่�รติดเชือ้ภ�วะวิกฤติเเหง่ก�
รติดเชือ้ ก�รติดเชือ้ในกระแสโลหิต ได ้ผูท่ี้ไดร้บัวคัซนีเเลว้ก็ยงัอ�จจะส�ม�รถติดเชือ้อีสกุอีใสเป็น
ครัง้ท่ีสองได ้จงึเรียกโรคนีว้�่ก�รติดเชือ้อย�่งกระทนัหนั ซึง่อตัร�ก�รเกิดอีสกุอีใสขึน้อยูเ่เตล่ะปีท่ี
เพ่ิมขึน้ในระยะเวล�ก�รฉีด เเนะนำ�ใหเ้ด็กท่ีกอ่นเข�้เรียนประถมอ�ย ุ4-6 ขวบรบัวคัซนีอีสกุอีใส
เขม็ท่ี 2 โดยเสียค�่ใชจ้�่ยเอง เเตถ่�้อยูใ่นชว่งท่ีคนติดเชือ้อีสกุอีใส ส�ม�รถฉีดวคัซนีเวน้ระยะจ�ก
เขม็ท่ี 1 หลงัจ�ก 3 เดือน จะชว่ยเพ่ิมประสิทธภิ�พในก�รป้องกนั

วัคซีนรวมป้องกันหัด ค�งทูม และหัดเยอรมัน 

วัคซีนป้องมะเร็งป�กมดลูก

โรคหดัเป็นโรคท�งเดินห�ยใจเฉียบพลนัท่ีเกิดจ�กก�รติดเชือ้ไวรสั โรคหดัมีก�รติดเชือ้ท่ีแขง็แกรง่
ส�ม�รถสง่ผ่�นอ�ก�ศหรือติดเชือ้โดยก�รสมัผสักบัส�รคดัหลัง่หลงัโพรงจมูก  สำ�หรบัโรคหดัหรือ
โรคหดัเยอรมนัท่ีระบ�ดในชว่งเด็กอ�ย ุ6 เดือนถึง 1 ขวบท่ีเกิดในปี 1981 (วคัซนีชว่งปีท่ีเกิด เเอน
ตีบ้อดีอ้�จลดประสิทธภิ�พลงต�มอ�ย)ุ เเนะนำ�ใหส้�ม�รถรบั “วคัซนีรวมป้องกนัหดั ค�งทมู และ
หดัเยอรมนั (MMR) เขม็ท่ี 1”โดยเสียค�่ใชจ้�่ยเอง สำ�หรบัเด็ก หลงัอ�ย ุ12 เดือนก็ยงัส�ม�รถฉีด
วคัซนี MMR ฟรี (ตอ้งเวน้ระยะห�่งจ�กเขม็ท่ี 1 อย�่งนอ้ยสีอ่�ทิตย)์ 

ก�รติดเชือ้ HPV มีเเนวโนม้ท่ีจะกอ่ใหเ้กิดโรคต�่งๆเเละโรคมะเร็ง หน่ึงในโรคมะเร็งคือมะเร็งป�ก
มดลกูท่ีเป็นศตัรกูบัผูห้ญิงทกุคน โดยปัจจบุนัมะเร็งป�กมดลกูเป็นมะเร็งอนัดบัหน่ึง โดยสว่นใหญ่
มะเร็งป�กมดลกูจะเกิดจ�กก�รติดเชือ้ HPV โชคดีท่ีมะเร็งป�กมดลกูส�ม�รถป้องกนัก�รติดเชือ้
เเละป้องกนัไม่ใหเ้กิดมะเร็งร�้ยเเรง ขณะนีไ้ตห้วนัอยูใ่นข ัน้ตอนเตรียมท่ีจะนำ�วคัซนีนีเ้ป็นวคัซนี
เเบบไม่ตอ้งเสียค�่ใชจ้�่ย  เเนะนำ�ใหผู้ห้ญิงท่ีอยูช่ ัน้ประถมรบัวคัซนีชนิดนี ้เพ่ือประสิทธภิ�พในก�ร
ป้องกนั ผูป้กครองก็ส�ม�รถเลือกวคัซนีเเตล่ะย่ีหอ้ได ้เพ่ือป้องกนัใหเ้เกล่กู
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ขอใหผู้ป้กครองตรวจสอบใหแ้น่ใจว�่ 
คนในครอบครวัของทัง้สองฝ่�ยไม่เคยมีประวติั
ครอบครวัท่ีสงสยัว�่เป็นโรคภมิูคุม้กนับกพรอ่ง
แตก่ำ�เนิด (เชน่ ชว่งวยัเด็กติดเชือ้และเสียชวิีต

โดยไม่ทร�บส�เหตแุน่ชดั) สำ�หรบัเด็กท่ี
มีภมิูคุม้กนับกพรอ่งเเตก่ำ�เนิด ควร

ปรึกษ�เเพทยก์อ่นรบัก�รฉีด
วคัซนี

ผูป้กครองควรตดัเล็บใหเ้ด็กท�รกเป็นประจำ�  

ขณะท่ีเเผลเป็นหนองหรือเน่�เป่ือยควรปิด

ผ�้พนัเเผล หรือใสเ่สือ้ท่ีมีเเขนเสือ้ เพ่ือ

ป้องกนัเด็กท�รกขว่นเเผลท่ีเป็นหนอง

ซึง่นำ�ไปสูเ่กิดก�รติดเชือ้

เด็กเเรกเกิดครบ 5-8 เดือนท่ีเเขง็เเรงดี 

ควรพ�เด็กท�รกไปฉีดย�เข�้ช ัน้ผิวหนัง 

ผูป้กครองควรปฎิบติัต�มท่ีเเพทยเ์เนะ

นำ� เพ่ือใหก้�รฉีดวคัซนีเป็นไปอย�่ง

ร�บรื่น

ก่อนรับวัคซีน

ขณะฉีดวัคซีน

หลังฉีดวัคซีน

วัคซีนบีซีจีข
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ลักษณะอ�ก�รหลังรับวัคซีนที่พบบ่อย

1-2 สัปด�ห์ 4-6 สัปด�ห์ 2-3 เดือน

บริเวณฉีดวคัซนีจะเกิด
กอ้นแขง็แดงเล็กๆ จ�ก
น้ันคอ่ยๆ โตขึน้ จะมี
อ�ก�รเจ็บและคนัเล็ก
นอ้ยแตไ่ม่มีไข ้

จะกล�ยเป็นแผลหนอง
หรือเน่�เป่ือย ไม่จำ�เป็น
ตอ้งท�ย�หรือปิดผ�้พนั
แผล เพียงแตร่กัษ�ให ้
แหง้และสะอ�ดก็พอ ห�ก
มีนำ�้�หนองไหลออกม�
ส�ม�รถใชผ้�้กอซท่ีฆ่�
เชือ้แลว้หรือสำ�ลีเชด็ ควร
หลีกเลีย่งก�รบง่บีบหนอง

แผลจะตกสะเก็ดและ
ห�ยเอง เกิดเป็นแผล
เป็นสีแดงเล็กๆ เม่ือผ่�น
ไประยะหน่ึงก็จะกล�ย
เป็นสีเชน่เดียวกบัสีผิว

ข้อควรระวัง

มีสว่นนอ้ยท่ีเด็กหลงัจ�กรบัวคัซนีเเลว้ 3 เดือน หนองยงัไม่เป็นแผลท่ีตกสะเก็ดและ
ห�ยเอง ครัง้หน�้ท่ีจะตอ้งไปรบัวคัซนีหรือไปรบัวคัซนีกอ่นส�ม�รถปรึกษ�เเพทยเ์พ่ือ
พิจ�รณ�เเละจดัก�ร

ห�กเด็กเล็กมีอ�ก�รข�้งเคียงจ�กวคัซนีบีซจี ีเชน่ บริเวณฉีดวคัซนีเป็นหนองบวมโต 
ควรเตือนแพทยใ์หบ้รรจสุ�เหตจุ�กก�รรบัวคัซนีบีซจีไีวใ้นก�รประเมินดว้ย หรือติดตอ่
กองก�ร (สำ�นักง�น) ส�ธ�รณสขุในทอ้งท่ี ใหก้�รชว่ยเหลือโอนย�้ยไปยงัแผนก
กมุ�รเวชในโรงพย�บ�ลเพ่ือทำ�ก�รตรวจรกัษ� (หรือขอใหก้มุ�รแพทยท์ำ�ก�รตรวจ
วินิจฉัย) เพ่ือทำ�ก�รสืบห�ส�เหตขุองโรค

ห�กท�่นตอ้งก�รขอ้มูลวคัซนีบีซจี ีกรณุ�ไปท่ีเว็บไซดข์องกระทรวงส�ธ�รณสขุเเละ
สวสัดิก�รกรมควบคมุโรค https://www.cdc.gov.tw

ข้อควรระวังเด็กที่มีอ�ยุต่ำ�กว่� 5 ขวบ

เเหล่งข้อมูลอื่น
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ก�รตรวจแอนติเจน
ชนิดผิวของไวรสัตบั
อกัเสบบี(HBsAg)

(-ผลลบ, +ผลบวก)

ก�รตรวจภมิูคุม้กนั
ตอ่เชือ้ไวรสัตบัอกั
เสบบี (anti-HBs)

(-ผลลบ, +ผลบวก)

ก�รตรวจก�รทำ�ง�นของตบั
ก�รอลัตร�้ซ�วด ์

* กรณุ�กรอกขอ้มูล เชน่มี
อ�ก�รตบัแขง็หรือไม่ เป็นตน้

หน่วยง�นท่ี
ตรวจ★AST

（GOT）
★ALT

（GPT）

บันทึกติดต�มเด็กที่มีไวรัสตับอักเสบบี  (ส�ม�รถฉีดต�มรอยประเพื่อเก็บรักษ�)

ชื่อ：__________  วันเดือนปีเกิด：___________  เลขที่บัตรประช�ชน：_____________ 

เวล�

ผลก�รตรวจ

ร�ยก�ร

※ ท�รกท่ีเกิดจ�กม�รด�ที่มีผลก�รตรวจอ ีแอนติเจนของไวรสัตบัอกัเสบบี (HBsAg) เป็นผล
บวก หลงัจ�กไดร้บัส�รอิมมูโนโกลบูลินต�้นไวรสัตบัอกัเสบบี (HBIG) ย่ิงไดร้บัวคัซนีเร็วเท�่
ไหรย่ิ่งดี ไม่ควรเกิน 24 ช ัว่โมง และรบัวคัซนีตบัอกัเสบบี 3 เขม็แลว้นัน้ อตัร�คว�มเสี่ยงใน
ก�รเป็นพ�หะโรคตบัอกัเสบบีจะลดลงแตย่งัมีโอก�สในก�รเป็นพ�หะของโรคได ้เพื่อเป็น
ประโยชนต์อ่ก�รตรวจพบภ�วะก�รเป็นพ�หะโรคในเดก็โดยเร็วและก�รศึกษ�ผลจ�กก�ร
รบัวคัซนีพรอ้มทัง้ทำ�ก�รตรวจติดต�มอ�ก�ร เดก็ท�รกท่ีเกิดจ�กม�รด�ที่มีผลก�รตรวจอี
แอนติเจนของไวรสัตบัอกัเสบบี (HBsAg) เป็นผลบวก ทำ�ก�รตรวจแอนติเจนบริเวณผิวของ
ไวรสัตบัอกัเสบบี (HBsAg) และ ก�รตรวจภูมิตอ่เชือ้ไวรสัตบัอกัเสบบี (anti-HBs) เมื่อท�รก
มีอ�ยุครบ 12 เดือน หลงัก�รตรวจ ห�กผลก�รตรวจพบว�่ท�รกน้ันมีแอนติเจนแลว้ ก็ไม่จำ�เป็นตอ้ง
รบัวคัซนี แตห่�กผลก�รตรวจแอนติเจนบริเวณผิวของไวรสัตบัอกัเสบบี (HBsAg) และภมิูตอ่เชือ้ไวรสั
ตบัอกัเสบบี (anti-HBs) เป็นลบ ส�ม�รถใหว้คัซนีตบัอกัเสบบีเพ่ิมอีก 1 ครัง้ฟรี หลงัจ�กน้ัน 1 เดือนจึง
ทำ�ก�รเจ�ะเลือดตรวจภมิูซำ�้อีกครัง้ ห�กผลก�รตรวจภมิูตอ่เชือ้ไวรสัตบัอกัเสบบียงัเป็นผลลบ หลงัจ�ก
น้ันในเดือนท่ี 1 และเดือนท่ี 6 ส�ม�รถรบัวคัซนีครัง้ท่ี2 และครัง้ท่ี 3 ไดจ้นครบต�มท่ีกำ�หนด   

※ สำ�หรบัม�รด�ที่มีผลก�รตรวจอแีอนติเจนของไวรสัตบัอกัเสบบี (HBsAg) เป็นผลบวก 
กรุณ�นำ�เอกส�รท่ีเกีย่วขอ้ง เชน่ “บนัทึกผลก�รตรวจสอบและต�ร�งติดต�มผลของโรค
ไวรสัตบัอกัเสบชนิด B ในสตรีมีครรภ”์ ท่ีอยู่ในคูมื่อตรวจสุขภ�พสตรีมีครรภ ์ม�ใหแ้ก่
แพทยท่ี์ทำ�ก�รตรวจรกัษ� เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบในก�รตรวจ HBsAg และ anti-HBs 
แกเ่ดก็

※ สำ�หรบัผูท่ี้เป็นพ�หะโรคตบัอกัเสบบี ห�กมีก�รทำ�ง�นของตบัปกติ ควรทำ�ก�รตรวจติดต�มอ�ก�ร
ในทุก 6 เดือนถึง 1 ปีตอ่ ครัง้ห�กเป็นผูท่ี้ตบัทำ�ง�นผิดปกติ ใหแ้พทยนั์ดเวล�ทำ�ก�รตรวจยืนยนัก�ร
ทำ�ง�นของตบัและตรวจอลัตร�ซ�วด ์ 

★ GOT( AST): Glutamate oxaloacetate transaminase ;GPT( ALT) : Glutamate pyruvate 
transaminase

ต�ร�งบันทึกก�รตรวจสอบโรคไวรัสตับอักเสบชนิด บีข
้อมูลรับวัคซ

ีน
ป้องกัน

ต�ร�งบัน
ท

ึกก�รตรวจสอบโรคไวรัสตับอักเสบช
น

ิด บี



อายุ พัฒนาการ  1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน  6 เดือน 7 เดือน  8 เดือน 9 เดือน 10 เดือน 11 เดือน  1 ขวบ  1ขวบ 6 เดือน

พัฒนการด้
านกล้ามเน้ื
อมัดใหญ่

ระยะเวลาท่ีเป็นสัญญาณเตือน 6เดือน

5เดือน

8 เดือน 11เดือน  1ขวบ 6เดือน

 8เดือน 1ขวบ  1ขวบ 1เดือน

1 ขวบ 2เดือน  2 ขวบ

 1ขวบ4เดือน  1ขวบ 10 เดือน

ระยะเวลาท่ีเป็นสัญญาณเตือน

ระยะเวลาท่ีเป็นสัญญาณเตือน

ระยะเวลาท่ีเป็นสัญญาณเตือน  5 เดือน  1ขวบ 6 เดือน

พัฒนการ
ด้านกล้ามเ
น้ือมัดเล็ก

ภาษา 
และการเรี

ยนรู้

การช่วยเห
ลือตัวเองแ
ละสังคม

หมายเหตุ : พัฒนการของด็กแต่ละคนจะแตกต่างกัน ระยะเวลาที่เป็นปกติ คือ เด็ก 50% สามารถมีพัฒนาการตามระบุ  ระยะเวลาที่เป็นสัญญาณเตือน คือ เด็ก 90 %สามารถมีพัฒนาการตามที่ระบุ  หากเลยกำหนดระยะเวลาที่เป็นสัญญาณเตือนแล้ว เด็กยังไม่มีความสามารถทำได้ตามที่ระบุ กรุฯปรึกษาแพทย์เพื่อขอรับการช่วยเหลือเฉพาะด้าน

ท่านอนคว่ำยกศีรษะและ
หันไปข้างใดข้างหนึ่งได้

 เมื่อดึงให้ลูกขึ้นนั่ง 
มีเพียงศีรษะที่เอนไปทาง

ด้านหลังเล็กน้อย

 เมื่อนอนคว่ำ 
สามารถยกศีรษะสูง

ระดับ 45 องศา

 เมื่อประคองให้นั่ง 
ส่วนใหญ่แล้วสามารถชู
ศีรษะให้ตรงได้ตลอด

 ยกมือขึ้นแล้ว  
มองดูมือตัวเองบ่อยครั้ง

 หันตามเสียงได้

ยิ้มเมื่อมีคนเล่นด้วย ยิ้มทักกับคนที่คุ้นเคย
จ้องมองตามสิ่งของที่เคลื่

อนที่ได้
แสดงความต้องการโดย
ท่าทางหรือเปล่งเสียง ใช้นิ้วหยิบอาหารกินเองได้  กลัวคนแปลกหน้า  เมื่อเรียก ก็จะมาหา  ถอดหมวกเองได้ ยกแก้วน้ำดื่มเองได้

 เมื่อช่วยใส่เสื้อผ้าให้ 
เด็กจะช่วยยื่นแขนหรือขาเองได้

เมื่อมีเสียงคนพูดด้วยจะ
ทำเสียงอ้อแอ้

เมื่อร้องไห้จะเงียบเสียงลงเมื่อได้
ยินเสียงปลอบโยนจากแม่

 เมื่อมองหน้า 
เด็กจะมองสบตาด้วย

เลียนเสียงคำพูดที่คุ้นเคยได้อย่
างน้อย1คำเช่น ม๊า ป๊า หม่ำ  เรียกปะป๊า(พ่อ) 

มะม๊า(แม่)อย่างรู้ความหมาย
 ออกเสียงตามหรือพูดเองได้ 1 คำ โบกมือแสดงถึง ลาก่อน ได้  สามารถเลียนเสียงอย่างง่ายได้หันตามเสียงเรียก

มือทั้งสองครั้งสามารถจั
บประสานเข้าได้ด้วยกัน

สามารถดึงผ้าเช็ดหน้าที่ปิด
อยู่ที่หน้าตัวเองออกได้

 เปลี่ยนมือถือของ 
จากมือหนึ่งไปยังอี

กมือหนึ่งได้ 
ใช้มือทั้งสองข้างจับ

ถือแก้วน้ำได้
หยิบของส่งเข้าปาก

ตัวเองได้
จีบนิ้วมือเพื่อหยิบข

องชิ้นเล็ก

สามารถหยิบสิ่งขอ
งที่มีขนาดเล็กใส่ลง

ในแก้วได้
 เอื้อมมือหยิบสิ่งของได้  ตบมือ ฉีกกระดาษได้ ใช้ปากกาวาดเล่นได้ สามารถเปิดฝาขวดได้เอง

เมื่อใส่กรุ๋งกริ๋งไว้ในมือ 
สามารถถือได้นาน1

นาที
 แบมือเองได้

 เมื่ออุ้มขึ้นตรง 
สามารถชูคอตรงและรัก
ษาศีรษะและคอให้อยู่ใน

ตำแหน่งตรงกลางได้

เมื่อนอนคว่ำ 
สามารถใช้แขนท่อนล่างสอง
ข้างยันตัว ยกศีรษะสูงระดับ 

90 องศา

 พลิกกลับตัวได้เอง 
(จากท่านอนคว่ำเป็นท่า

นอนหงาย )

สามารถนั่งบนเก้าอี้
ที่มีพนักพิงได้เอง

 นั่งได้มั่นคง 
โดยไม่ต้องให้คนอื่นช่

วยประคอง

 คลานเองได้ 
(ท้องติดกับพื้นคืบไปข้าง

หน้า )

 เวลานั่ง 
จะขยับร่างกายไปในทิศ
ทางของวัตถุที่ตรงการได้

เกาะจับสิ่งของยันตัวให้ลุ
กขึ้นยืนเองได้

 จัยมือทั้งสองให้ยืน 
สามารถเดินได้สองสามก้าว

 ใช้มือทั้งสองเกาะสิ่งของ 
เดินได้สองสามก้าว

เดินขึ้นบันไดได้เมื่อมีคนจูงมื
อหรือจับราวบันได เดินได้อย่างมั่นคง  เดินได้อย่างรวดเ ร็ว

รูปพ
ัฒ
น
าการต่อเน

ื่องข
องเด็ก
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พัฒนการด้
านกล้ามเน้ื
อมัดใหญ่

ระยะเวลาท่ีเป็นสัญญาณเตือน

ระยะเวลาท่ีเป็นสัญญาณเตือน

ระยะเวลาท่ีเป็นสัญญาณเตือน

ระยะเวลาท่ีเป็นสัญญาณเตือน

พัฒนการ
ด้านกล้ามเ
น้ือมัดเล็ก

ภาษา 
และการเรี

ยนรู้

การช่วยเห
ลือตัวเองแ
ละสังคม

 1 ขวบครึ่ง  2 ขวบ 3 ขวบ 4 ขวบ 5 ขวบ 6 ขวบ

 เดินขึ้น-ลงบันไดเองได้

 ต่อก้อนไม้ได้ 2 ชั้น

ชี้ส่วนอวัยวะของร่างกาย
ได้ 1 แห่ง

 ถอดเสื้อผ้าเองได้
สามารถแกะกระดาษห่อ

ลูกออมได้

ใส่และถอดรองเท้าแบบไ
ม่มีเชือกผูกรองเท้าได้ด้

วยตัวเอง
ใช้ช้อนตักอาหารกิ

นเองได้
ล้างมือและเช็ดมือให้แห้งได้

ด้วยตนเอง  ใส่เสื้อผ้าเองได้ ร่วมเล่นกับเพื่อนๆได้
ตอนกลางวันไม่ปัสสาวะรดก

างเกงแล้ว  สวมใส่ถุงเท้าเองได้  ใช้แปรงสีฟันแปรงฟันเองได้  สามารถรูดปิด เปิดซิปเองได้
สามรถเล่นเกมที่มีกฎกติกาง่ายๆเช่น 

การซ่อนหา

 พูดได้อย่างน้อย 10 คำ สามารถบอกอวัยวะของร่างกา
ยได้ถูกต้อง 6 ส่วน

สื่อสารได้อย่างมีความหมา
ยอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง

บอกความต้องการได้ถูกต้
อง เช่น ขอเข้าห้องน้ำ  บอกชื่อ สกุลตัวเองได้

บอกประโยชน์ในการใช้งา
นของเครื่องใช้ทั่วไป 2 

ชนิดได้ถูกต้อง
 สามารถบอก ( ของเธอ 
ของฉัน ) ได้อย่างถูกต้อง บอกเพศได้อย่างถูกต้อง  สามารถแยกสีแดง 

สีเหลือง สีเขียว สามสีได้
สามารถหยิบของตามคำสั่งได้อย่า

งถูกต้อง (ภายใน สาม ชิ้น )

สามารถเรียงลำดับบัตร
ตัวเลข 1 ถึง 10 
ได้อย่างถูกต้อง

สามารถเลียนแบบอ่าน
ซ้ำตัวเลขอารบิกได้ 5 

ตัว  เช่น 96257

สามารถบอกลักษณะการใช้
งานของอวัยวะในร่างกายได้ 

เช่น ดวงตา ปาก

เปิดหน้าหนังสือรูปภาพทีละหน้าได้ เทน้ำจากแก้วหนึ่งไปยังอีกแก้ว
หนึ่งได้

ลากเส้นตรงแนวตั้งตามเส้นหรือ
ลากเลียนแบบได้  เลืยนแบบคนอื่นพับกระดาษได้ เขียนตามหรือเลียนแบบวาดวง

กลมได้
จับดินสอได้อย่างถูกต้อง

(ใช้สามนิ้วจับ)
เขียนตามหรือเลียนแบบวาดเค

รื่องหมาย +ได้
สามารถใช้นิ้วหัวแม่มือหรือนิ้ว
อื่นที้งสี่นิ้วหุบเข้าหาฝ่ามือได้

เขียนตามหรือเลียนแบบวาดรูป
สี่เหลี่ยมด้านเท่าได้

 วาดรูปคนได้ 
(แสดงอวัยวะส่วนต่างๆได้อย่างน้อ

ย 6 อย่าง )

 ปีนลงจากเก้าอี้เองได้ เหวี่ยงขาเตะบอลได้ ขว้างลูกบอลขนาดเล็ก 
โดยยกมือขึ้นเหนือศีรษะและคว่ำมือลง

 กระโดดสองเท้าพร้อมกัน 
ลอยจากพื้นโดยไม่จับสิ่งอื่นช่วย

เดินขึ้นลงได้เอง 
โดยไม่ต้องเกาะราวบันได

กระโดดขาเดียวได้ 
โดยไม่ต้องจับสิ่งอื่นช่วย

ยืนขาเดียวได้อย่างมั่นคงป
ระมาณ 10 วินาที 

โดยที่ไม่ต้องจับสิ่งอื่นช่วย
เดินต่อส้นเท้าอย่างน้อย 

2-3ก้าว
 สามารถกระโดด ขาเดียวได้ 5

ครั้งขึ้นไป โดยที่ไม่ต้องจับสิ่งอื่นช่วย
สามารถกระโดดไปข้างหน้าโดยให้เท้าชิด

กันเป็นระยะทางตั้งแต่ 45 ซม.ขึ้นไป

 3 ขวบ

 1ขวบ 8 เดือน

 2 ขวบ 

 2 ขวบ  3 ขวบ  3 ขวบ  3 ขวบ 6 เดือน  3 ขวบ 6 เดือน  6 ขวบ

 3ขวบ 6 เดือน

 3 ขวบ 6 เดือน  4 ขวบ 6 เดือน  5 ขวบ 6 เดือน

 5 ขวบ  6 ขวบ

หมายเหตุ : พัฒนการของด็กแต่ละคนจะแตกต่างกัน ระยะเวลาที่เป็นปกติ คือ เด็ก 50% สามารถมีพัฒนาการตามระบุ  ระยะเวลาที่เป็นสัญญาณเตือน คือ เด็ก 90 %สามารถมีพัฒนาการตามที่ระบุ หากเลยกำหนดระยะเวลาที่เป็นสัญญาณเตือนแล้ว เด็กยังไม่มีความสามารถทำได้ตามที่ระบุ กรุฯปรึกษาแพทย์เพื่อขอรับการช่วยเหลือเฉพาะด้าน
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น
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แบบส่งเรื่องก�รประเมินผลพัฒน�ก�รในเด็ก
(สำ�หรับผู้ปกครองกรอก)

เรียนท�่นผูป้กครองท่ีเค�รพรกั

สวสัดี!

บตุรของท�่นไดร้บัก�รตรวจเม่ือ ปี_____________เดือน_____________วนั _____________

□รบับริก�รส�ธ�รณสขุเชงิป้องกนัแกเ่ด็ก ครัง้ท่ี___________

□พบแพทยเ์น่ืองจ�กเจ็บป่วย จ�กก�รตรวจเบือ้งตน้

□ด�้นก�รเคล่ือนไหว □ ด�้นภ�ษ� □ ด�้นก�รเรียนรู ้□ ด�้นสงัคมและอ�รมณ ์

□ อืน่ๆ：_____________________

สงสยัว�่มีภ�วะพฒัน�ก�รท่ีล�่ช�้

เพ่ือเป็นก�รหว่งใยตอ่สขุภ�พบตุรของท�่นอย�่งตอ่เน่ือง ต�มกฏหม�ยสวสัดิก�รและสิทธิ

ประโยชนข์องเด็กและเย�วชน ท�งโรงพย�บ�ล (คลินิก) ตอ้งทำ�ก�รโอนย�้ยขอ้มูลบตุร

ของท�่นใหก้บักองก�รส�ธ�รณสขุ ศนูยป์ระเมิน (โรงพย�บ�ลรบัประเมิน) และหน่วยง�น

สงัคมสงเคร�ะหเ์พ่ือทำ�ก�รติดต�มควบคมุ พรอ้มทัง้ขอใหท้�่นรีบพ�บตุรไปรบัก�รตรวจ

รกัษ�ยงัศนูยป์ระเมินพฒัน�ก�รเด็กท่ีไดร้บัมอบหม�ยจ�ก กระทรวงส�ธ�รณสขุและ

สวสัดิก�ร อย�่งเรง่ดว่น เพ่ือประเมินภ�วะของเด็กโดยเร็ว 

สถ�นพย�บ�ล：__________________________________

เเพทย์ผู้เเจ้งโอนย้�ย：____________________________

เบอร์ติดต่อ：__________________________________

แบบส่งเรื่องก�รประเมิน
ผ

ลพ
ัฒ

น
�ก�รใน

เด็ก



83

กระท
รวงสาธารณ

สุข
และสวัสดิการ

ภ
าคผ

น
วก

1.  ช�วต�่งช�ติท่ีเกิดในประเทศจนีซึง่บิด�หรือม�รด�ถือใบอนุญ�ตมีถิน่ท่ีอยูข่อง

คนต�่งด�้วหรือใบอนุญ�ตมีถิน่ท่ีอยูถ่�วรของคนต�่งด�้วในขณะเกิดจะตอ้ง

แสดงสติูบตัรของท�รกแรกเกิดภ�ยใน 30 วนันับจ�กวนัหลงัคลอด รปูถ�่ยขน�ด 

2 นิว้ใบอนุญ�ตพำ�นักคนต�่งด�้วของบิด�หรือม�รด� (ใบอนุญ�ตมีถิน่ท่ีอยู่

ถ�วร) และค�่ธรรมเนียมใบรบัรองจะถกูเรียกเก็บท่ีสถ�นีบริก�รของแผนกของ

เร� ณ สถ�นท่ีพำ�นักเพ่ือย่ืนขอใบอนุญ�ตถิน่ท่ีอยูข่องคนต�่งด�้ว หลงัจ�กไดร้บั

หนังสือเดินท�งแลว้จะตอ้งดำ�เนินก�รลงทะเบียนเปลีย่นหม�ยเลขหนังสือเดินท�ง

2.  สำ�หรบัขอ้มูลโปรดติดตอ่กรมประกนัสขุภ�พกล�งของกระทรวงสขุภ�พและ

สวสัดิก�ร สอบถ�มค�่ประกนัสขุภ�พฟรีส�ยดว่น: 0800-030-598.

3.  นอกจ�กนีต้�ม "กฎหม�ยสญัช�ติ" ท่ีแกไ้ขและบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 9 กมุภ�พนัธ ์

1989 ท�รกแรกเกิดท่ีเกิดในไตห้วนัหลงัวนัท่ี 9 กมุภ�พนัธ ์1989 ซึง่บิด�หรือ

ม�รด�เป็นคนสญัช�ติส�ธ�รณรฐัจนีจะไดร้บัสญัช�ติของส�ธ�รณรฐัจนีและจะ

ตอ้งลงทะเบียนกบัสำ�นักง�นกิจก�รในครวัเรือนและจะไม่ย่ืนขอใบอนุญ�ตถิน่ท่ีอยู่

ของคนต�่งด�้ว

วิธีก�รติดต่อ :

เบอรติ์ดต่อ : (02) 23889393 ต่อ 2050

ท่ีม�: เครือข�่ยขอ้มูลทั่วโลกของกรมตรวจคนเข�้เมือง กระทรวงมห�ดไทย 

https://www.immigration.gov.tw/5385/12162/12197//CP_QA)

วิธีก�รขอใบอนุญ�ตถิน่ที่อยู่ของคนต�่งด�้วสำ�หรบั
ท�รกแรกเกิดท่ีเกิดในต�่งประเทศ (รวมถึงผูท่ี้เกิด
จ�กแรงง�นต�่งด�้ว) ที่เกิดในไตห้วนั

วิธีก�รข
อใบอน

ุญ
�ตถิ่น

ท
ี่อยู่ข

องคน
ต่�งด้�วสำ�ห

รับท
�รกแรกเกิดท

ี่เกิดใน
ต่�งประเท

ศ ท
ี่เกิดใน

ไต้ห
วัน



著作財產權人：衛生福利部國民健康署
ผูถื้อลิขสิทธิ：์ทบวงสุขภ�พประช�ชน กระทรวงส�ธ�รณสุขและสวสัดิก�ร
本書保留所有權利。欲利用本書全部或部分內容者，須徵求著作財產權人衛生福利部國民
健康署同意或書面授權。請洽衛生福利部國民健康署（電話：02-25220888）。
©หนังสือเล่มนี้สงวนลิขสิทธิ ์ ผูท่ี้ตอ้งก�รลอกเลียนเนื้อห�บ�งส่วนหรือทัง้หมดของหนังสือเล่มนี้ ตอ้งไดร้บั
คว�มเห็นชอบหรือมีหนังสือมอบอำ�น�จ จ�ก
ผูเ้ขยีนซึง่มีลิขสิทธิท์รพัยสิ์นท�งปัญญ�คือทบวงสุขภ�พประช�ชน กระทรวงส�ธ�รณสุขและสวสัดิก�ร
กรุณ�ติดต่อทบวงสุขภ�พประช�ชน กระทรวงส�ธ�รณสุขและสวสัดิก�ร ( โทรศพัท:์ 02-25220888 )
本出版品經費由國民健康署菸品健康福利捐支應。
งบประม�ณในก�รจดัพิมพห์นังสือเล่มนี้อุดหนุนโดยภ�ษีผลิตภณัฑย์�สูบเพ่ือสวสัดิก�รสุขภ�พ

โฆษณ�書名：兒童健康手冊
ชื่อหนังสือ：คู่มือสุขภ�พเด็ก
著（編、譯）者：衛生福利部 國民健康署 (委託臺灣兒科醫學會編製)
ผู้เขียน (เรียบเรียง, แปล)：ทบวงสุขภ�พประช�ชน กระทรวงส�ธ�รณสุขและสวัสดิก�ร (มอบหม�ยให้สม�คมกุม�รเวชศ�สตร์ไต้หวันจัดทำ�) 
出版機關：衛生福利部 國民健康署
จัดพิมพ์โดย：ทบวงสุขภ�พประช�ชน กระทรวงส�ธ�รณสุขและสวัสดิก�ร 
地址：台北市大同區塔城街36號(臺北辦公室)
ที่อยู่：เลขที่ 36 ตรอกถ่�เฉิง เขตต้�ถง นครไทเป (สำ�นักง�นไทเป) 
網址：https://www.hpa.gov.tw/
เว็บไซด：์https://www.hpa.gov.tw/ 
電話：02-25220888
เบอร์โทร：02-25220888
出版年月：2020年9月
พิมพ์เมื่อ：2020.09
版（刷）次：第4版；2005年1月初版
ครั้งที่พิมพ์：พิมพ์ครั้งที่ 4 พิมพ์ครั้งแรก 2005.01
發行數量：5,000本
จำ�นวนพิมพ์เผยแพร่: 5,000 เล่ม
其他類型版本說明：本書同時登載於衛生福利部國民健康署網站，網址為http://www.hpa.gov.tw
ร�ยละเอียดหนังสือรูปแบบอื่น：หนังสือนี้ได้มีก�รอัพโหลดไว้ที่เว็บไซต์ทบวงสุขภ�พประช�ชน กระทรวงส�ธ�รณสุขและสวัสดิก�รพร้อมกัน
ด้วย เว็บไซด์ https://www.hpa.gov.tw 
定價：新台幣12元 ร�ค�：12 เหรียญไต้หวัน 
展售處 สถ�นที่ว�งจำ�หน่�ย

台北 國家書店 10485台北市松江路209號1、2樓 (02)2518-0207

ไทเป ร้�นหนังสือเเห่งช�ติ ชั้น 1, 2 เลขที่ 209 ถ.ซงเจียง กรุงไทเป 10485 (02)2518-0207

台中 五南文化廣場 40042台中市中區中山路6號 (04)2226-0330

ไถจง ร้�นล�นวัฒนธรรมอู่หน�น เลขที่ 6 ถ.จงซ�น เขตกล�ง (จงชวี) นครไถจง 40042 (04)2226-0330

GPN：1010901369
ISBN：978-986-5439-59-0



ข้อปฎิบัตในภาวะฉุกเฉิน
หมดสติ

ได้รับพิษ

มี

ไม่มี

หายใจ

การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

วางพวกเขาให้นอนตะแคงอย่างเบาๆ (ดังภาพ) 
อย่าให้ลิ้นอุดตันการหายใจ 
รักษาให้ทางเดินหายใจโล่ง 
พร้อมสังเกตภาวะการหายใจและสีหน้าของผู้ป่วยว่าเ
กิดภาวะหน้าสีดำคล้ำหรือไม่

เบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญ

กรมตำรวจ 110

สายคุ้มครอง 113
สำนักป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
119

โทรศัพท์ศูนย์ให้คำปรึกษา
ป้องกันการกลืนกินวัตถุมีพิษ 02-2871-7121

กรุณาเขียนเพิ่มเอง

หากเด็กไม่ระวังทานวัตถุแปลกปลอมท่ีไม่ทราบแน่ชัดเข้าไป แล้วเกิดอาการไม่สบาย 
ต้องสงบจิตใจ และเก็บรักษาภาชนะบรรจุวัตถุน้ันไว้ 

‧ขอความช่วยเหลือจากภายนอก 
โทรศัพท์สอบถามยังศูนย์ป้องกันวัตถุมีพิษและยาทันทีภายใน 24 ชั่วโมง เบอร์โทร 
02-28717121
‧หากเด็กมีอาการหายใจติดขัด หมดสติหรือนอนหลับไป ให้โทร119

ขอให้รถพยาบาลส่งไปตรวจรักษายังโรงพยาบาล 
‧หากไม่ใช่การแนะนำจากแพทย์ กรุณาอย่าให้พวกเขาอาเจียน มีผลิตภัณฑ์บางอย่าง (เช่น 

น้ำยาทำความสะอาด) อาจลวกทำอันตรายต่อคอหอย หากให้พวกเขาอาเจียน 
จะเพิ่มความรุนแรงจากการลวกและสร้างความเสียหายแก่ปอดได้ 
‧หากไม่ใช่การแนะนำจากแพทย์ กรุณาอย่าให้ของเหลวใดๆ แก่เด็ก 



การกดหน้าอก

การปฎิบัติเมื่อมีอาการสำลักสิ่งเเปลกปลอม

วิธีช่วยผู้มีอาการสำลักด้วยวิธีเฮมลิก แมนูเวอร์ 
(Heimlich Maneuver)(อายุต่ำกว่า 1 ปี)

การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

มี

มี

ไม่มี

ไม่มี

● ขอความช่วยเหลือจากภายนอก โทร119
● ทำการตบหลังและกดบริเวณหน้าอก 

ทำซ้ำหลายครั้งจนกว่าของที่ติดอยู่หลุดออกมา
●ไม่ควรดึงหรืองัดสิ่งแปลกปลอมออกจากปา 

กหากยังมองไม่เห็นวัตถุ ควรรอจนกว่าจะ 
เห็นสิ่งแปลกปลอมหลุดออกมาในช่องคอ

พยายามให้ลูกออกแรงไอ  อย่าตบหลังหรือรบกวน  สังเกตุดูอาการ

ข้อปฎิบัติในภาวะฉุกเฉิน (อายุต่ำกว่า 1 ปี)

หมดสติ

ทางเดินหา
ยใจอุดตัน

อุดก้ันทางเดินหายใจอย่างส้ินเชิง
ลูกไม่ไอ   ไม่สามารถพูดออกเสียง ไม่หายใจ
วิธีตบบริเวณหลัง กดบริเวณหน้าอก
จับลูกนอนคว่ำบนท่อนแขนของผู้ท่ีช่วย 
มือข้างหน่ึงประคองยึดบริเวณศีรษะและคอของลูกในท่าเอียง
หัวต่ำเท้าสูง 
แล้วใช้สันมืออีกข้างตบบริเวณจุดกลางระหว่างสบักหลังท้ังส
องข้างของลูก ติดต่อกัน5คร้ัง
พลิกตัวลูกกลับให้นอนหงาย 
มือข้างหน่ึงประคองยึดบริเวณศีรษะและต้นคอด้านหลังของลู
กในท่าเอียงหัวต่ำเท้าสูง ใช้น้ิวช้ี น้ิวกลาง 
น้ิวนางกดบริเวณหน้าอกส่วนล่าง 5 คร้ัง

การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

ทำซ้ำสลับกัน“กดบริเวณหน้าอก30
ครั้ง”แล้วใช้ปากประกบกับปากแล้วเป่าลมเข้าปาก ทำ2ครั้ง
ทำจนกว่าเด็กจะรู้สึกตัวหรือเจ้าหน้าที่รักษาพยาบาลจะมาถึง

ลูก เพื่อให้เเน่ใจว่าเด็กมีปฏิกิริยา 
โต้ตอบหรือหายใจหรือไม่"เรียก"

คนอื่น เพื่อให้คนอื่นมาช่วยเหลือหรือโทร 119
● ถ้าเพียงผู้เดียว ทำ CPR ก่อน 2 นาที หลังจากนั้นโทร 119"เรียก"

กดหน้าอกนวดหัวใจ (compressions)
● ใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลาง 

หรือนิ้วกลางกับนิ้วนางกดที่กึ่งกลางราวนมทั้งสองข้าง
● ออกแรงกด : บริเวณหน้าอกลึกประมาณ 4 เซนติเมตร
● ความถี่ของแรงกด : 100-120ครั้งต่อนาที
● การคืนตัวของทรวงอก : ให้แน่ใจว่าแต่ละครั้งที่คุณกด 

หน้าอกมีการคืนตัวเต็มที่
● อย่าหยุดกลางคัน : พยายามอย่าหยุดกลางคัน 

หยุดแต่ละครั้งต้องไม่เกิน 10 วินาที

"C"

เปิดทางเดินหายใจ (Airway) - 
วิธีการดัดคางขึ้นร่วมกับการกดหน้าผาก"A"

การช่วยหายใจ (Breaths)
● เป่าลมหายใจเข้าทางปาก (บีบจมูก) 

หรือเป่าลมหายใจเข้าทางจมูก
● ผายปอดสองครั้ง ครั้งละ 1 วินาที 

ก็จะเห็นยอดอกว่ามีการยกตัวขึ้นลง

"B"



ข้อปฎิบัตในภาวะฉุกเฉิน(อายุมากกว่า 1 ขวบ)
การปฎิบัติเมื่อมีอาการสำลักสิ่งเเปลกปลอม

การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

本書採用環保FSC及PEFC用紙
與環保大豆油墨印製

GPN:1010901369
ราคา : 12 เหรียญไต้หวัน

การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)หมดสติ

ทางเดินห
ายใจอุดตัน

มี

มี

ไม่มี

ไม่มี

● ขอความช่วยเหลือจากภายนอก โทร119
● วิธีช่วยผู้มีอาการสำลักด้วยวิธีเฮมลิก 

แมนูเวอร์ (Heimlich Maneuver) 
ทำซ้ำเร่ือยๆจนกระท่ังส่ิงเเปลกปลอมหลุดอ
อกมา

● อย่าพยายามดึงส่ิงเเปลกปลอมออกมา 
ควรใช้สายตาในการมองว่าจะกำจัดส่ิงเเป
ลกปลอม

ให้กำลังใจเด็กในการคายส่ิงเเปลกปลอมออกมา ในตอนน้ีก็สามารถสังเกตุการณ์อยู่ข้างๆ

วิธีช่วยผู้มีอาการสำลักด้วยวิธีเฮมลิก แมนูเวอร์ 
(Heimlich Maneuver) (เด็กอายุมากกว่า 1 ปี)
ทางเดินหายใจอุดตัน 
เด็กไม่สามารถไอ ไม่สามารถพูด ใบหน้าเร่ิมเขียวคล้ำ
วิธีช่วยผู้มีอาการสำลักด้วยวิธีเฮมลิก แมนูเวอร์ (Heimlich 
Maneuver) (วิธีกระทุ้งท่ีท้อง)  
เด็กสามารถยืน : กอดจากด้านหลัง 
กำมือข้างหน่ึงวางบนท้องเหนือสะดือและอยู่ใต้ล้ินป่ี 
แล้วใช้มืออีกข้างกุมทับมือท่ีวางบนตำแหน่งท่ีถูกต้องแล้วออกแรงก
ระทุ้งเข้าหาลำตัว 5คร้ัง 
เม่ือเด็กล้มลง ให้เด็กนอนหงายบนตัก น่ังบนต้นขา 
สองมือประสานกันวางเหนือสะดือเเละกดบริเวณก่ึงกลางหน้าอกบน
กระดูกหน้าอกส่วนล่าง อย่างรวดเร็ว 5 คร้ัง

ทบวงสุขภาพประชาชน กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ
งบประมาณในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มน้ีอุดหนุนโดยภาษีผลิตภัณฑ์ยาสูบเพ่ือสวัสดิการสุขภาพ
2020, 9

ทำซ้ำไปเรื่อยๆ " กดหน้าอกนวดหัวใจ 30 ครั้ง ผายปอด 2 ครั้ง " 
จนกระทั่งเด็กขยับตัวหรือทำไปเรื่อยๆจนมีเ 
จ้าหน้าที่พยาบาลมาช่วย

เด็ก เพื่อให้เเน่ใจว่าเด็กมีปฏิกิริยา 
โต้ตอบหรือหายใจหรือไม่zv"เรียก"

คนอื่น เพื่อให้คนอื่นมาช่วยเหลือหรือโทร 119
● ถ้าเพียงผู้เดียว ทำ CPR ก่อน 2 นาที หลังจากนั้นโทร 119"เรียก"
กดหน้าอกนวดหัวใจ (compressions)
● ใช้ฝ่ามือข้างเดียวหรือฝ่ามือสองข้างกดบริเวณกึ่งกลางใต้ราวนม
● ใช้เเรงกด : กดลงตรงกลางใต้ราวนม 5 เซนติเมตร
● กดอย่างรวดเร็ว : 100-120 ครั้งต่อนาที
● การคืนตัวของทรวงอก : 

ให้แน่ใจว่าแต่ละครั้งที่คุณกดหน้าอกจะดีด
● กลับอย่าหยุดกลางคัน : พยายามอย่าหยุดกลางคัน 

หยุดเเต่ละครั้งไม่เกิน 10 วินาที

"C"

เปิดทางเดินหายใจ (Airway) - 
ร่วมกับการกดหน้าผาก"A"

การช่วยหายใจ (Breaths)
● เป่าลมหายใจเข้าทางปาก (บีบจมูก) 

หรือเป่าลมหายใจเข้าทางจมูก
● ผายปอดสองครั้ง ครั้งละ 1 วินาที 

ก็จะเห็นยอดอกว่ามีการยกตัวขึ้นลง

"B"




