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การ ปฏิบัติเ ม่ือสิ่ งแปลกปลอมอุดตันท า งเดินห าย ใจ
______________________________________________________________________

การ ช่วยฟ้ืนคืนชีพ  (CPR) 
______________________________________________________________________

ทางเดินหายใจอุดตันทัง้หมด
เด็กไอไม่ออก รอ้งไม่มีเสียง ผิวหน้าเป็นสีม่วง
ช่วยเหลือฉุกเฉินวิธีไฮม์ลิช (กดบรเิวณท้อง)
เด็กสามารถยืนได ้: ยืนโอบด้านหลัง ก�ามือข้างหน่ึง ส่วนง่ามน้ิวหัวแม่มือและ
น้ิวชีห้ันเข้าหาล�าตัว วางไวบ้รเิวณหน้าท้องเหนือสะดอื แล้วใช้มืออกีข้างหน่ึง
อุม้ก�าป้ันไวใ้ห้แน่น กดมือทัง้คูเ่ข้าหาล�าตัวในทิศขึน้สู่ข้างบนท�าตดิต่อกัน
อย่างเร็ว 5 ครัง้ 
เมื่อเด็กล้มลง : จดัให้เด็กนอนหงาย  น่ังครอ่มต้นขาเด็ก น�าน้ิวมือทัง้สิบน้ิว
เกี่ยวประสานกันและกระดกมือขึน้ ส้นมือวางอยูเ่หนือสะดอืเด็กตรงเส้นกลาง
อก กดลงและดนัไปข้างหน้าอย่างเร็ว 5 ครัง้ 

การปฏบิตัใินภาวะฉกุเฉนิ (มากกวา่ 1 ขวบ)

ช่วยเหลอืฉุกเฉินวธิไีฮมล์ิช  (อายมุากกวา่ 1 ขวบ)

จัดพิมพ์โดย ทบวงสุขภาพประชาชน กระทรวงสาธารณสุขและสวสัดิการ
งบประมาณในการจดัพิมพ์อดุหนุนโดยภาษีผลติภณัฑ์ยาสูบเพื่อสวสัดกิารสุขภาพ

 y ขอรับความช่วยเหลอืจากภายนอก หรอื
โทร 119
 y ปฏบิตัติามวธิช่ีวยเหลอืฉุกเฉินไฮมล์ิช 
ท�าซ�า้จนกระทั่งอาเจยีนส่ิงแปลกปลอม
ออกมา
 y อย่าพยายามล้วงเอาส่ิงแปลกปลอมออก
โดยทีม่องไมเ่ห็น ควรเอาออกเฉพาะส่ิง
แปลกปลอมทีม่องเห็นเท่าน้ัน

บอกใหเ้ด็กพยายามไอเอาส่ิงแปลกปลอมออกมา  เวลาน้ีใหสั้งเกต
อยู่ข้างๆ ก็พอ

การช่วยฟ้ืนคนืชีพ (CPR)
ไมม่ี

ไมม่ี

มี

มี

ทางเดนิห
ายใจอดุ

ตนัทัง้หมด

"เรยีก" เด็ก แน่ใจวา่เด็กไม่มีปฏิกิรยิาตอบสนอง หรอืไม่หายใจ

"เรยีก" ผู้อ่ืน  ให้ท�าการช่วยเหลือ หรอืโทรแจ้ง 119
  หากอยูค่นเดยีว ให้ท�าการช่วยเหลอื CPR กอ่นเป็นเวลา 2 นาที แล้วจึงโทรแจ้ง 
119

"C" การกดหน้าอกหรอืการนวดหัวใจ (Compression)
  ใช้ฝ่ามอืข้างเดยีวหรอืฝ่ามอืสองข้างทบักนักดบรเิวณหน้าอกตรงจดุกึ่งกลาง
ระหวา่งหัวนมสองข้าง
  ออกแรงกด กดบรเิวณอกใหย้บุลงราว 5 เซนตเิมตร
  กดอย่างเร็ว จ�านวน 100-120 ครัง้ตอ่นาที
  หน้าอกคนืตวั : ตอ้งแน่ใจวา่การกดทกุครัง้หน้าอกมกีารคนืตวัแล้วกดใหม่
  กดสม�่าเสมอไมห่ยดุ : หลกีเลีย่งหยดุชะงกัการกด การหยดุกดห้ามเกนิ 10 วนิาที 

"A" การเปิดทางเดินหายใจ (Airway) -การดึงขากรรไกรขึน้แล้วกดหน้า
ผากให้แหงนหน้า

"B" การช่วยหายใจด้วยการเป่าปาก (Breaths)
  เป่าลมแบบปากตอ่ปาก (บบีจมกู) หรอื ปากตอ่ปากและจมกู
  เป่าลมสองครัง้ แตล่ะครัง้ 1 วนิาที จนเห็นหน้าอกขยบัขึน้ลง

“กดหน้าอก 30 ครัง้ เป่าปาก 2 ครัง้“ ท�าซ�า้สลับกัน จนกระท่ังเด็ก
เริม่ขยับตัวหรอืเจ้าหน้าท่ีด้านการรกัษาพยาบาลมาถึง

GPN:1010503099
ราคา : NT$20

สติ

獻給父母⋯
在歡喜迎接寶寶誕生的此刻，獻給您這本兒童健康手冊，用來記錄寶寶從出生到

上小學前的成長及健康狀況，並提供您育兒保健的重要資訊。

目前國民健康署補助未滿7歲兒童預防保健服務。提醒您儘速至戶政事務所為您
的寶寶申報戶籍，並儘速申辦健保卡。如您於生產後已於醫療院所聲明寶寶依附投
保對象及申請無照片健保卡，健保署將於收到戶政資料後主動寄發寶寶的健保卡給
您；如您未聲明或表達，請您向寶寶所依附被保險人之投保單位申請加保及申辦健
保卡手續，以保障寶寶應享有的醫療照護。出生60日內未領健保卡者可依附父母接
受兒童預防保健服務。

請將這本手冊及寶寶的健保卡一起妥善收存，在寶寶每次打預防針或看病時隨身
攜帶，提供醫護人員參考。

祝福您闔家平安健康 !
如寶寶的健保卡無法使用，請利用健保諮詢服務專線：0800-030-598或逕向健保署各分區業
務組申請換卡。

溫馨提示好受用

 y 女孩男孩都疼愛：性別平權、消除性別歧視的時代已到來，無論是在
民法、社會與政治參與上，以至於社會習俗的平等權利，都不會因
為性別而不同，女孩男孩都疼愛 (參閱第202頁 )。

 y 母乳是嬰兒最好的食物：請以母乳哺育您的寶寶(參閱第28頁 )，並
為寶寶提供健康、安全、無菸的成長環境(參閱第204頁 )。

 y 當新生寶寶回家後：確認寶寶是否已接受新生兒先天代謝異常疾病
篩檢 (參閱第36頁 )，並參考大便辨識卡 (參閱第32頁 )，每天觀察
比對寶寶的大便顏色。此外，1歲以下寶寶應避免餵食蜂蜜，以避免肉
毒桿菌中毒。

 y 寶寶也需要健康檢查喔：寶寶的成長及發育是連續進行的，請您依照
寶寶的實足月(年 )齡 (早產兒請以矯正年齡 )，自行核對手冊中各年
齡層的兒童發展重點。建議您善加利用兒童預防保健服務，並選擇1
位兒科或家醫科醫師，固定為寶寶進行身體健康狀況之評估與發展
診察，守護孩子的健康。

 y 請善用兒童預防保健服務：當寶寶出生滿1個月時，應至設有兒童預
防保健服務之院所進行健康檢查。目前國民健康署提供7歲以下兒童
7次預防保健服務，其時程及檢查項目請參閱第6頁。您在家中
觀察到寶寶的成長狀況或育兒相關問題，都可以在看診前記錄在這
本手冊 (第62-126頁 )，提供醫護人員參考。

 y 寶寶的黃卡務必永久保存：寶寶的兒童預防保健及預防接種紀錄表
(黃卡，手冊前面拉頁 )，請永久保存，將來孩子進入小學或出國留學
時都會用得到喔！若手冊不慎遺失或毀損者，可至就近之衛生所或原
檢查(接種 )之醫療院所查詢補登。
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適合接種年齡
อายุที่ควรรับวัคซีน

疫 苗 種 類
ชนิดวัคซีน

預約日期
วันนัดหมายร 

ับวัคซีน

接種日期
วันที่รับวัคซีน

接種單位
หน่วยงานที่ให้ 

วัคซีน
出生滿 12 個月	
อายุครบ 12 เดือน

麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗
วัคซีนรวมคางทูม หัดเยอรมัน

第一劑	
เข็มที่ 1

水 痘 疫 苗
วัคซีนอีสุกอีใส

一劑	
1 เข็ม

出生滿 12 到 15
個月	
อายุครบ 12 เดือน ถึง 15 
เดือน

13 價 結 合 型 肺 炎 鏈 球 菌 疫
วัคซีนปอดอักเสบนิวโมคอคคัสชนิดคอน 
จูเกตแบบ13-วาเลนต์ (PCV13).

第三劑	
เข็มที่ 3

A 型 肝 炎 疫 苗（ 特 定 對 象 ）
วัคซีนตับอักเสบเอ (สำาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ)

第一劑	
เข็มที่ 1

出生滿 1年 3個
月	
อายุครบ 1 ขวบ 3 เดือน

日 本 腦 炎 疫 苗
วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี

第一劑	
เข็มที่ 1

日 本 腦 炎 疫 苗
วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี

隔2週第二劑	
เว้นระยะห่าง 2 
สัปดาห์ เข็มที่ 2 

出生滿 1年 6個
月	
อายุครบ 1 ขวบ 6 เดือน

A 型 肝 炎 疫 苗（ 特 定 對 象 ）
วัคซีนตับอักเสบเอ (สำาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ)

隔6週第二劑	
เว้นระยะห่าง 6 เดือน 
เข็มที่ 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	
วัคซีนรวม 5 โรค คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน 
เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิป และโปลิโอ

第四劑	
เข็มที่ 4

出生滿 2年 3個
月
อายุครบ 2 ขวบ 3 เดือน

日 本 腦 炎 疫 苗
วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี

第三劑	
เข็มที่ 3

滿 5歲至入國小
前	
อายุครบ 5 ขวบ 
ถึงก่อนเข้าเรียนช 
ั้นประถมศึกษา

減量破傷風白喉非細胞性百日咳及	
不活化小兒麻痺混合疫苗
วัคซีนรวมบาดทะยัก คอตีบ 
ไอกรนชนิดไร้เซลล์แบบลดปริมาณ และโปลิโอ

一劑	
1 เข็ม

麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗
วัคซีนรวมคางทูม หัดเยอรมัน

第二劑	
เข็มที่ 2

日 本 腦 炎 疫 苗
วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี

第四劑	
เข็มที่ 4

國小一年級	
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

卡介苗（無接種紀錄且測驗陰性者補
種）	
วัคซีนบีซีจี  
(ให้วัคซีนเพิ่มเติมสำาหรับผู้ที่ไม่มีบันทึกการรับ 
วัคซีนและการทดสอบเป็นผลลบ)

一劑	
1 เข็ม

預防接種時程及紀錄表（續）
กำาหนดเวลาและตารางบันทึกการรับวัคซีน (ต่อ)

＊表列為目前由政府 (疾病管制署)提供之預防接種項目，但 A型肝炎疫苗僅提供特定對象接種（請參閱第
214 頁）。
如有疑問請撥打各縣市衛生局預防接種專線或 1922 洽詢。

※	本接種紀錄請家長務必永久保存，以備國小新生入學、出國留學及各項健康紀錄檢查之需。

＊	วัคซีนตามรายการเป็นวัคซีนทั่วไปในปัจจุบันที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยรัฐบาล (กรมควบคุมโรค) แต่วัคซีนตับอักเสบเอ 
ให้สำาหรับผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะเท่านั้น (กรุณาดูที่หน้า 215)
หากมีข้อสงสัยกรุณาโทรศัพท์สอบถามได้จากหน่วยงานให้วัคซีนกองการสาธารณสุขในท้องที่ต่างๆ หรือโทร 1922 

※	ขอให้ผู ้ปกครองเก็บรักษาบันทึกการรับวัคซีนนี้ไว้เป็นอย่างดีตลอดไป เพราะจะต้องใช้เมื ่อเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษา 
เดินทางไปศึกษายังต่างประเทศและการตรวจสอบบันทึกสุขภาพต่างๆ

接種年齡
อายุรับวัคซีน

疫苗種類
ชนิดวัคซีน

劑別
เข็มที่

預約日期
วันนัดหมายรับ 

วัคซีน

接種日期
วันที่รับวัคซีน

接種單位
หน่วยงานที่ใ 

ห้วัคซีน

出生滿 6個月至國小
6年級（1）

อายุครบ 6 เดือน ถึง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (1)

流感疫苗（每年 10月起接種）
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 
(เริ่มให้วัคซีนในเดือนตุลาคมของทุกปี)

第一劑	
เข็มที่ 1

流感疫苗（每年 10月起接種）
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 
(เริ่มให้วัคซีนในเดือนตุลาคมของทุกปี)

隔 4週第二劑	
เว้นระยะ 4 สัปดาห์ 
เข็มที่ 2 

出生滿 ___ 個月								
อายุครบ        เดือน

第 ______ 劑
ครั้งที่ 

出生滿 ___ 個月								
อายุครบ        เดือน

第 ______ 劑
ครั้งที่ 

出生滿 ___ 個月								
อายุครบ        เดือน

第 ______ 劑
ครั้งที่ 

出生滿 ___ 個月								
อายุครบ        เดือน

第 ______ 劑
ครั้งที่ 

出生滿 ___ 個月								
อายุครบ        เดือน

第 ______ 劑
ครั้งที่ 

出生滿 ___ 個月								
อายุครบ        เดือน

第 ______ 劑
ครั้งที่ 

出生滿 ___ 個月								
อายุครบ        เดือน

第 ______ 劑
ครั้งที่ 

出生滿 ___ 個月								
อายุครบ        เดือน

第 ______ 劑
ครั้งที่ 

出生滿 ___ 個月								
อายุครบ        เดือน

第 ______ 劑
ครั้งที่ 

出生滿 ___ 個月								
อายุครบ        เดือน

第 ______ 劑
ครั้งที่ 

出生滿 ___ 個月								
อายุครบ        เดือน

第 ______ 劑
ครั้งที่ 

出生滿 ___ 個月								
อายุครบ        เดือน

第 ______ 劑
ครั้งที่ 

出生滿 ___ 個月								
อายุครบ        เดือน

第 ______ 劑
ครั้งที่ 

出生滿 ___ 個月								
อายุครบ        เดือน

第 ______ 劑
ครั้งที่ 

接種年齡
อายุรับวัคซีน

疫苗種類
ชนิดวัคซีน

劑別
เข็มที่

預約日期
วันนัดหมายร 

ับวัคซีน

接種日期
วันที่รับวัคซีน

接種單位
หน่วยงานที่ 
ให้วัคซีน

出生滿 ___ 個月								
อายุครบ        เดือน

第 ______ 劑
ครั้งที่ 

出生滿 ___ 個月								
อายุครบ        เดือน

第 ______ 劑
ครั้งที่ 

出生滿 ___ 個月								
อายุครบ        เดือน

第 ______ 劑
ครั้งที่ 

出生滿 ___ 個月								
อายุครบ        เดือน

第 ______ 劑
ครั้งที่ 

出生滿 ___ 個月								
อายุครบ        เดือน

第 ______ 劑
ครั้งที่ 

出生滿 ___ 個月								
อายุครบ        เดือน

第 ______ 劑
ครั้งที่ 

出生滿 ___ 個月								
อายุครบ        เดือน

第 ______ 劑
ครั้งที่ 

出生滿 ___ 個月								
อายุครบ        เดือน

第 ______ 劑
ครั้งที่ 

出生滿 ___ 個月								
อายุครบ        เดือน

第 ______ 劑
ครั้งที่ 

出生滿 ___ 個月								
อายุครบ        เดือน

第 ______ 劑
ครั้งที่ 

出生滿 ___ 個月								
อายุครบ        เดือน

第 ______ 劑
ครั้งที่ 

出生滿 ___ 個月								
อายุครบ        เดือน

第 ______ 劑
ครั้งที่ 

出生滿 ___ 個月								
อายุครบ        เดือน

第 ______ 劑
ครั้งที่ 

出生滿 ___ 個月								
อายุครบ        เดือน

第 ______ 劑
ครั้งที่ 

出生滿 ___ 個月								
อายุครบ        เดือน

第 ______ 劑
ครั้งที่ 

出生滿 ___ 個月								
อายุครบ        เดือน

第 ______ 劑
ครั้งที่ 

出生滿 ___ 個月								
อายุครบ        เดือน

第 ______ 劑
ครั้งที่ 

出生滿 ___ 個月								
อายุครบ        เดือน

第 ______ 劑
ครั้งที่ 

※備註	
(1)	8 歲以下幼兒初次接種流感疫苗應接種兩劑，第一、二劑間隔 4週以上，其後每年應接種一劑。

國小學童於學校全面接種一劑。
(2)	本頁空白欄提供嬰幼兒及學幼童各項新增或自費接種疫苗登錄之需。

(3)	各項自費接種疫苗請明列疫苗名稱，以利接種資料之完整登錄與後續應接種劑別之評估。

※หมายเหตุ
(1) สำาหรับเด็กที่มีอายุต่ำากว่า 8 ขวบ ในการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ครั้งแรกต้องรับสองเข็ม โดยเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2  

ต้องห่างกัน 4 สัปดาห จากนั้นควรรับ 1 เข็ม ทุกปี
เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษารับวัคซีนพร้อมกันที่โรงเรียน 1 เข็ม

(2) ตารางช่องว่างในหน้านี้ ใช้เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลการรับวัคซีนเพิ่มเติม 
หรือวัคซีนที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเองของทารกและเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน

(3) สำาหรับวัคซีนที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเองนั้น กรุณาระบุชื่อวัคซีนให้ชัดเจน เพื่อสะดวกต่อการบันทึกข้อมูลการรับวัคซีนที่สมบูรณ์ 
และการแยกประเมินวัคซีนที่ควรได้รับต่อไปในภายหลัง

預防接種時程及紀錄表（續）
กำาหนดเวลาและตารางบันทึกการรับวัคซีน (ต่อ)

預防接種時程及紀錄表（續）
กำาหนดเวลาและตารางบันทึกการรับวัคซีน (ต่อ)

支持菸品健康福利捐
寶貝疫苗防護有資源
สนับสนุนภาษีผลิตภัณฑ์ยาสูบเพื่อสวัสดิการ 
สุขภาพเป็นทรัพยากรวัคซีนป้องกันแก่ลูกน้อย

預防接種時程及紀錄表

姓名：	 	 	 	 			身份證字號：　　　　　　　　　　　　　
	
出生日期：民國　　　　　年　　　　　月　　　　　日				性		別：　　　　	　　

聯絡住址：	 	 	 								 	 			電		話：　　　　	　　

戶籍地址：	 	 	 								 	 			電		話：　　　　	　　

母親姓名：	 	 	 	 							□低出生體重兒，						公克

ชื่อ-นามสกุล:																															เลขประจำาตัวประชาชน:

วันเดือนปีเกิด		：													ปีสาธารณรัฐจีน								　　	เดือน											　		วันที	่			เพศ:

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน:	 โทรศัพท์:

โทรศัพท์:

ชื่อ-นามสกุลมารดา:

ที่อยู่ติดต่อ:

เด็กแรกคลอดน้ำาหนักน้อย												กรัม

適合接種年齡
อายุที่ควรรับวัคซีน

疫 苗 種 類
ชนิดวัคซีน

預約日期
วันนัดหมายร 

ับวัคซีน

接種日期
วันที่รับวัคซีน

接種單位
หน่วยงานที่ให้ 

วัคซีน
出生24小時
內儘速接種	
ควรรับโดยเร็วที่สุดภาย 
ใน 24 ชั่วโมง หลังคลอด

B 型 肝 炎 免 疫 球 蛋 白
สารอิมมูโนโกลบูลินต้านไวรัสตับอักเสบบี

一劑

1	เข็ม
接種					年						月				日
วันที่รับ	 	 	 	ปี	 	 	 	 เดือน	 	 	 วันที่ 
時間　　		　	時　　		　	分
เวลา								นาฬิกา						นาที

B 型 肝 炎 疫 苗
วัคซีนตับอักเสบบี

第一劑
เข็มที่	1

接種					年						月				日
วันที่รับ	 	 	 	ปี	 	 	 	 เดือน	 	 	 วันที่ 
時間　　		　	時　　		　	分
เวลา								นาฬิกา						นาท

出生滿1個月	
อายุครบ	1	เดือน

B 型 肝 炎 疫 苗
วัคซีนตับอักเสบบี

第二劑
เข็มที่ 2

出生滿 2個月	
อายุครบ 2 เดือน

13 價 結 合 型 肝 炎 鏈 球 菌 疫 苗
วัคซีนปอดอักเสบนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกตแบบ 13 
วาเลนต์ (PCV13).

第一劑	
เข็มที่ 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	
วัคซีนรวม 5 โรค คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน 
เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิป และโปลิโอ

出生滿 4個月	
อายุครบ 4 เดือน

13 價 結 合 型 肝 炎 鏈 球 菌 疫 苗
วัคซีนปอดอักเสบนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกตแบบ 13 
วาเลนต์ (PCV13).

第二劑	
เข็มที่ 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	
วัคซีนรวม 5 โรค คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน 
เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิป และโปลิโอ

※出生滿 5個月	
※	อายุครบ 5 เดือน

卡 介 苗
วัคซีนบีซีจี

一劑

1	เข็ม
出生滿6個月	
อายุครบ 6 เดือน

B 型 肝 炎 疫 苗
วัคซีนตับอักเสบบี

第三劑	
เข็มที่ 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	
วัคซีนรวม 5 โรค คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน 
เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิป และโปลิโอ

出生滿 12 個月	
อายุครบ 12 เดือน

母親為 B肝 e抗原陽性的寶寶應抽血檢測 B型肝炎表面抗原（HBsAg）及表面抗體（anti-
HBs），詳見第 228 頁。	
มารดามีค่าอีแอนติเจน (HBeAg) ไวรัสตับอักเสบบีเป็นผลบวก ทารกต้องตรวจเลือดแอนติเจนชนิด ผิวของไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg) 
และตรวจภูมิต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (anti-HBs)  อ่านรายละเอียดที่หน้า 229 

105.06版
※建議接種時間為出生滿 5-8 個月	

※ แนะนำาให้ฉีดวัคซีนเมื่อครบ5-8เดือน

กำาหนดเวลาและตารางบันทึกการรับวัคซีน

中 泰



補助時程
กำาหนดเวลาที่ให้การช่วยเหลือ

日期	
วันที่

服務項目 รายการให้บริการ
院所名稱牙醫師簽章

ชื่อสถานพยาบาลทันตแพ 
ทย์ลงนามประทับตรา

塗氟
ทาฟลูออไรด์เคลือบฟัน

潔牙衛教
สุขวิทยาการท 

ำาความสะอาดฟัน

口腔檢查
การตรวจช่องปาก

6 個月—1歲	
6 เดือน-1 ขวบ

第一次	
ครั้งที่ 1

有□	มี 	
無□	ไม่มี  

有□ มี 
無□ ไม่มี  

有齲齒□ มีฟันผุ 
無齲齒□  ไม่มีฟันผุ

1 歲—1歲半	
1 ขวบ—1 ขวบครึ่ง

第二次	
ครั้งที่ 2

有□	มี 	
無□	ไม่มี  

有□	มี 	
無□	 ไม่มี  

有齲齒□  มีฟันผ
無齲齒□  ไม่มีฟันผุ

1 歲半—2歲
1 ขวบครึ่ง—2 ขวบ

第三次	
ครั้งที่ 3

有□	มี 	
無□	 ไม่มี  

有□	มี 	
無□	 ไม่มี  

有齲齒□ มีฟันผ
無齲齒□  ไม่มีฟันผุ

2 歲—2歲半	
2 ขวบ—2 ขวบครึ่ง

第四次	
ครั้งที่ 4

有□	มี 	
無□	ไม่มี  

有□	มี 	
無□	 ไม่มี  

有齲齒□ มีฟันผ
無齲齒□  ไม่มีฟันผุ

2 歲半—3歲	
2 ขวบครึ่ง—3 ขวบ

第五次	
ครั้งที่ 5

有□	มี 	
無□	ไม่มี  

有□	มี 	
無□	 ไม่มี  

有齲齒□  มีฟันผ
無齲齒□  ไม่มีฟันผุ

3 歲—3歲半	
3 ขวบ—3 ขวบครึ่ง

第六次
ครั้งที่ 6

有□	มี 	
無□	ไม่มี  

有□	มี 	
無□ ไม่มี  

有齲齒□ มีฟันผ
無齲齒□  ไม่มีฟันผุ

3 歲半—4歲	
3 ขวบครึ่ง —4 ขวบ

第七次
ครั้งที่ 7

有□	มี 	
無□	ไม่มี  

有□	มี 	
無□  ไม่มี  

有齲齒□  มีฟันผ
無齲齒□  ไม่มีฟันผุ

4 歲—4歲半	
4 ขวบ—4 ขวบครึ่ง

第八次
ครั้งที่ 8

有□	มี 	
無□ ไม่มี  

有□	มี 	
無□	 ไม่มี  

有齲齒□ มีฟันผ
無齲齒□  ไม่มีฟันผุ

4 歲半—5歲	
4 ขวบครึ่ง —5 ขวบ

第九次
ครั้งที่ 9

有□	มี 	
無□	ไม่มี  

有□	มี 	
無□  ไม่มี  

有齲齒□  มีฟันผ
無齲齒□  ไม่มีฟันผุ

5 歲—5歲半	
5 ขวบ—5 ขวบครึ่ง

第十次
ครั้งที่	10

有□	มี 	
無□	ไม่มี  

有□	มี 	
無□	 ไม่มี  

有齲齒□ มีฟันผ
無齲齒□  ไม่มีฟันผุ

5 歲半—6歲	
5 ขวบครึ่ง —6 ขวบ

第十一次
ครั้งที่	11

有□	มี 	
無□ ไม่มี  

有□	มี 	
無□	 ไม่มี  

有齲齒□ มีฟันผ
無齲齒□  ไม่มีฟันผุ

＊衛生福利部心理及口腔健康司為了兒童口腔健康，補助未滿 6歲兒童牙齒塗氟，由牙醫師每半年
塗氟一次，口腔檢查及衛教，請家長多利用，不要放棄權利。	

＊口腔保健記得二要二不：	
一要：睡前一定要刷牙，一天至少刷兩次。	
二要：要有「氟」，包括使用含氟牙膏、每半年接受牙醫師塗氟及口腔檢查。	
一不：不要傷害牙齒；少甜食，多漱口，絕對不要含奶瓶睡覺。	
二不：不要以口餵食，家長們自己咀嚼過的食物不要再餵食寶寶。	 	

＊กรมสุขภาพจิตและสุขอนามัยช่องปาก กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ เพื่อให้การดูแลสุขภาพช่องปากสำาหรับเด็ก 
ได้ให้การช่วยเหลือการทาฟลูออไรด์เคลือบฟันแก่เด็กอายุต่ำากว่า 6 ขวบ โดยสามารถรับการทาฟลูออไรด์เคลือบฟัน ตรวจช่องปาก 
และแนะแนวสุขวิทยาโดยทันตแพทย์ได้ 1 ครั้ง ทุกครึ่งปี  ขอให้ผู้ปกครองพาเด็กไปรับบริการ อย่าได้ละเลยสิทธิประโยชน์ที่พึงมี
＊การปกป้องสุขภาพช่องปากควรจดจำา 2 ต้องและ 2 ไม่：

ต้อง 1	:	ก่อนนอนต้องแปรงฟัน แปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้ง
ต้อง 2	:	ต้องมี “ฟลูออไรด์” รวมทั้งการใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ 

รับการทาฟลูออไรด์เคลือบฟันและการตรวจช่องปากจากทันตแพทย์ทุกครึ่งปี
ไม ่  1	 :	ไม่ทำาลายฟัน ทานอาหารหวานให้น้อย บ้วนปากให้มาก อย่าอมขวดนมนอนหลับเด็ดขาด
ไม่  2	:	ไม่ใช้การป้อนด้วยปาก บรรดาผู้ปกครองอย่าป้อนอาหารที่ตนเองเคี้ยวแล้วให้กับลูกน้อย 

兒童牙齒塗氟補助時程及記錄
บันทึกและกำาหนดเวลารับการช่วยเหลือทาฟลูออ 

ไรด์เคลือบฟันสำาหรับเด็ก
補助項目

รายการที่ให้ความช่วยเหลือ
補助時程
กำาหนดเวล 

าที่ให้การช่วยเหลือ
建議年齡
อายุที่แนะนำา

檢查
日期

วันที่ตรวจ

採集/檢查院所
สถานพยาบา 

ลที่เก็บตัวอย่าง/ตรวจ
結果

ผลการตรวจ

新生兒先天性代謝異常疾病篩檢	
( 見第 36.38 頁 )	
การตรวจคัดกรองความผิดปกติทางเมตาบอ 
ลิซึมแต่กำาเนิดในทารกแรกเกิด (ดูที่หน้า 37, 39)

出生1個月內
ดภายใน 1 เดือน

□異常		ผิดปกติ
□無異常		มผิดปกติ
□未 /拒篩 ติการตรวจ

新生兒聽力篩檢	( 見第 40 頁 )
การตรวจคัดกรองการได้ยินเสียงของทารกแรกเกิด 
(ดูที่หน้า 41)

出生3個月內	
ดภายใน 3 เดือน

左耳：□通過
□不通過	□未 /拒篩	
หูซ้าย：ผ่าน    ไม่ผ่าน     
ไม่ได้/ปฏิเสธการตรวจ
右耳：□通過
□不通過	□未 /拒篩
หูขวา：ผ่าน    ไม่ผ่าน 
ไม่ได้/ปฏิเสธการตรวจ

大便卡篩檢第1次※
การตรวจคัดกรองบัตรเทียบสีอุจจาระครั้งที่ 1※

出生滿 1週內
ภายใน 1 
สัปดาห์หลังคลอด

□正常	□不正常			
□不確定或不知道			
ปกติ    ผิดปกติ   
ไม่แน่ใจหรือไม่ทราบ

大便卡篩檢第2次※	
อายุที่แนะนำา
การตรวจคัดกรองบัตรเทียบสีอุจจาระครั้งที่ 2 ※   

出生滿1個月接種
B肝疫苗第2劑時		
อายุครบ 1 เดือน 
เมื่อรับวัคซีนตับอักเสบบี 
เข็มที่ 2 

□正常		□不正常			
□不確定或不知道							
ปกติ    ผิดปกติ   
ไม่แน่ใจหรือไม่ทราบ

髖關節篩檢	( 見第 42 頁 )
บันทึกสุขภาพลูกน้อย	(ดูที่หน้า	43)

□正常			□不正常			
□不確定或不知道
ปกติ    ผิดปกติ   
ไม่แน่ใจหรือไม่ทราบ

※大便卡篩檢之重要性，請見第 32-33 頁；另請檢查院所協助將篩檢結果上傳至全國性預防接種資訊管理系統
(NIIS)，共同守護嬰兒健康 (詳請洽轄區衛生局 )。	

※ความสำาคัญของการตรวจคัดกรองบัตรเทียบสีอุจจาระ กรุณาดูที่หน้า 32-33 
นอกจากนี้ขอให้ทางสถานพยาบาลช่วยเหลือทำาการอัพโหลดผลการตรวจคัดกรองไปยังระบบควบคุมข้อมูลการป้องกันและรับวัคซีนทั่วประเทศ 
(NIIS) เพื่อร่วมกันปกป้องสุขภาพของทารก (กรุณาสอบถามรายละเอียดที่กองการสาธารณสุขในท้องที่)

新生兒篩檢紀錄表
บันทึกการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด

次
數

適用月 /年齡
就醫序號

就診日期 服務院所戳章
預防保健 衛教指導

1
出生至 2個月
แรกเกิด ถึง 2 เดือน 11/71 01

2
2 至 4 個月
2 ถึง 4 เดือน 12/72 02

3
4 至 10 個月
4	ถึง 10 เดือน 13/73 03

4
10 個月至 1歲半
10 เดือน ถึง 1 ขวบครึ่ง 15/75 04

5
1 歲半至 2歲
1 ขวบครึ่ง ถึง 2 ขวบ 16/76 05

6
2 歲至 3歲
2 ถึง 3 ขวบ 17/77 06

7
3 歲至未滿 7歲
3 ขวบ	วบ ถึง ไม่ครบ 7 ขวบ 19/79 07

兒童預防保健服務(含衛教指導)就醫憑證

※使用說明：
1. 請持本憑證就診，並經服務院所加蓋戳章，院所始得向國民健康署申請費用給付。
2. 未帶本憑證就診，院所無法提供兒童預防保健（含衛教指導）服務。
3. 表內序號業經服務院所加蓋戳章使用者，不得再使用同一序號（序號如有修改，依國民健康署公告為準）。
4. 兒童超過適用月 /年齡之序號則作廢，不得再使用。

兒童姓名：　　　　　　　　身分證字號：　　　　　　　　出生年月日：　　　　　　



ในห้วงความสุขแห่งการตอ้นรับการเกิดของลกูน้อย ขอมอบหนังสือคูม่อืสุขภาพเด็กเลม่น้ีให้แกท่่าน เพ่ือใช้บนัทกึการเจรญิเตบิโต
และภาวะสุขภาพของลกูน้อยตัง้แตแ่รกเกดิถึงช่วงก่อนเข้าเรยีนในชัน้ประถมศึกษา และให้ขอ้มลูความรู้ทีสํ่าคญัในการเลีย้งดรูกัษา
สุขภาพของลกูแกท่่าน

ปัจจบัุนทบวงสุขภาพประชาชนให้การช่วยเหลอือดุหนุนบรกิารดแูลสุขภาพเชิงป้องกนัสําหรับเด็กอายตุํา่กวา่ 7 ขวบ
ขอให้ท่านรีบแจ้งช่ือเด็กเข้าทะเบยีนบ้านทีสํ่านักงานทะเบยีนราษฎร ์พรอ้มทําการยืน่เรือ่งขอทําบตัรประกันสุขภาพโดยเร็ว
หากท่านไดแ้สดงความจํานงใหล้กูน้อยทําประกนัสุขภาพร่วมด้วยและยืน่ขอทําบตัรประกันสุขภาพแบบไมต่ดิรูปถ่ายกบัโรงพยาบาล
หลังคลอดแล้ว เมือ่ไดร้ับขอ้มลูจากทางสํานักงานทะเบยีนราษฎร ์ทางกรมประกันสุขภาพจะทําการส่งบตัรประกันสุขภาพทางไปรษณีย์
ใหก้บัท่านเอง  แตห่ากท่านไมไ่ดแ้สดงความจํานงหรอืแสดงความตอ้งการทีโ่รงพยาบาลหลังคลอด ขอให้ท่านทําเรือ่งยืน่ขอร่วมประกนั
สุขภาพกบัหน่วยงานตน้สังกดัพรอ้มทําบตัรประกันสุขภาพ เพ่ือเป็นหลักประกนัการรกัษาพยาบาลแกล่กูน้อยของท่าน 
ทารกหลังคลอดไมค่รบ 60 วนั ยังไมม่บีตัรประกันสุขภาพ สามารถรับบรกิารดแูลสุขภาพเชิงป้องกนัสําหรับเด็กโดยรวมอยูก่บัพอ่แมไ่ด้

กรณุาเก็บรกัษาคูม่อืเลม่น้ีและบตัรประกันสุขภาพไวด้้วยกนัใหด้ ี และทกุครัง้ทีล่กูน้อยตอ้งไปรับวคัซีนหรอืไปรับการตรวจรกัษาโรค
จากแพทย์ กรณุานําตดิตัวไปด้วย เพือ่ใช้เป็นขอ้มูลอ้างอิงสําหรับเจ้าหน้าที่รกัษาพยาบาล

ขออวยพรให้ท่านและครอบครัวมคีวามรม่เย็นและสุขภาพแข็งแรง !

หากบัตรประกันสุขภาพของลูกน้อยไม่สามารถใช้งานได้ กรณุาโทรศพัท์สอบถามได้ท่ี สายตรงบรกิารสอบถาม
ประกันสุขภาพ 0800-030-598 หรอืทําการย่ืนเรือ่งขอเปล่ียนบัตรใหม่ยังหน่วยงานบรกิารกรมประกันสุขภาพในทุก
ท้องท่ี

เตือนอย่างอบอุ่นมากด้วยประโยชน์
 ลูกสาวลูกชายล้วนรกัทะนุถนอมเช่นเดียวกัน : สิทธคิวามเสมอภาคทางเพศ ยุคแห่งการลบล้างความ

เหลือ่มลํา้ทางเพศไดม้าถึงแล้ว ไม่วา่จะเป็นดา้นกฎหมายแพ่ง การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและการเมอืง 
ตลอดจนสิทธปิระโยชน์ดา้นวฒันธรรมประเพณีในสังคมน้ัน ไม่ไดม้คีวามแตกตา่งกันอนัเน่ืองมาจากเพศอกี
ตอ่ไป ลูกสาวลกูชายล้วนรกัทะนุถนอมเช่นเดยีวกนั (ดทูีห่น้า 203) 

 น้ํานมแม่น้ันเป็นอาหารท่ีดีท่ีสุดสาํหรับเด็กทารก : ขอให้คณุแมเ่ลีย้งลกูน้อยของท่านด้วยนมแม่ (ดทูี่
หน้า 29) และขอให้รกัษาสภาพแวดล้อมในการเจรญิเตบิโตทีด่ตีอ่สุขภาพ มีความปลอดภัย และปราศจากควนั
บหุรีแ่กล่กูน้อย (ดทูีห่น้า 205)

 เม่ือลูกน้อยแรกเกิดกลับถึงบ้าน : ขอให้ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ลกูน้อยไดร้ับการตรวจคดักรองโรคความผดิปกติ
ของเมตาบอลซึิมในทารกแรกเกิดแล้วหรอืไม่ (ดทูีห่น้า 37) และใช้บตัรเทยีบสีอจุจาระ (ดทูีห่น้า 33) สังเกตและ
เปรยีบเทยีบสีอจุจาระของทารกทกุวนั 
นอกจากน้ี ลกูน้อยอายุตํา่กวา่ 1 ขวบ ควรหลกีเลีย่งการป้อนน้ําผึง้ เพือ่ไม่ให้เกดิการตดิเชือ้คลอสตเิดยีม โบทูลิ
นัม

 ลูกน้อยก็ต้องการรับการตรวจสุขภาพ : การเจรญิเตบิโตและพฒันาการของลกูน้อยน้ันเป็นไปอย่างตอ่เน่ือง 
ขอให้ท่านทําการตรวจสอบพฒันาการตามอายุครบเดอืน (ปี) (ทารกคลอดกอ่นกําหนดกรณุาใช้อายทุีป่รับแล้ว) 
ของลกูน้อยไดจ้ากรายการพัฒนาการทีสํ่าคญัในแตล่ะช่วงวยัของเด็กจากคูม่อืน้ีไดเ้อง 
ขอให้ท่านใช้ประโยชน์จากบรกิารดแูลสุขภาพเชิงป้องกันสําหรับเด็ก พรอ้มเลอืกกมุารแพทยห์รอืแพทย์
เวชศาสตรค์รอบครัวที่ใหก้ารรกัษาเป็นประจําเพยีง 1 ท่าน ในการประเมินผลและตรวจรกัษาลกูน้อยทัง้ทาง
ดา้นสุขภาพร่างกายและดา้นพฒันาการ เพือ่ปกป้องสุขภาพลกูน้อยของท่าน

 กรณุาใช้ประโยชน์จากบรกิารดูแลสุขภาพเชิงป้องกันสาํหรับเด็ก : เมือ่ลกูน้อยคลอดครบ 1 เดอืน ควร
พาไปรับบรกิารยังสถานพยาบาลทีจ่ดัให้มบีรกิารดแูลสุขภาพเชิงป้องกันสําหรับเด็ก เพือ่ทําการตรวจสุขภาพ 
ปัจจบุนัทบวงสุขภาพประชาชนเสนอบรกิารดแูลสุขภาพเชิงป้องกนัสําหรับเด็กอายตุํา่กวา่ 7 ขวบ ทัง้หมด 7 
ครัง้ กําหนดเวลาและรายการตรวจกรณุาดทูีห่น้า 7  
เมือ่อยูท่ีบ่้านหากท่านสังเกตพบปัญหาในการเจรญิเตบิโตของลูกน้อย หรอืมปีัญหาเก่ียวกับการเลีย้งดเูด็ก ท่าน
สามารถจดบันทกึไวใ้นคูม่อืน้ี (ทีห่น้า 63-127) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสําหรับเจ้าหน้าที่รกัษาพยาบาล

 กรณุาเก็บรกัษาบัตรสเีหลืองของลูกน้อยของท่านไวใ้ห้ดีตลอดไป : ตารางบนัทกึการดแูลสุขภาพเชิง
ป้องกนัและการรับวคัซีนในเด็กของลกูน้อย (บตัรสีเหลอืง แผ่นพบัดา้นหน้าของคูม่อื) กรณุาเก็บรกัษาใหด้ี
ตลอดไป เพราะในอนาคตเมือ่เด็กเข้าเรยีนชัน้ประถมศึกษาหรอืตอ้งเดนิทางไปศึกษายังตา่งประเทศจะตอ้งใช้  
สําหรับผูท้ีห่นังสือคูมื่อน้ีชํารดุหรอืสูญหายน้ัน สามารถตดิตอ่สอบถามและขอทําบตัรใหมท่ีสํ่านักงาน
สาธารณสุขใกล้บ้านท่าน หรอืยังสถานพยาบาลที่รับการตรวจ (รับวคัซีน) แห่งเดมิ



 已確認「母親乙型鏈球菌篩檢」結果（參閱孕婦健康手冊）

 特定疾病篩檢及結果，請記錄於前面黃卡拉頁之新生兒篩檢記錄表

寶寶出生時間：_________ 年 ________ 月 _______ 日 _______ 時 _______ 分

懷孕週數︰_________  週       預產期：________ 年  _______ 月  ________日

生產方式：  自然生產          真空吸引         產鉗                剖腹產

Apgar分數：1分鐘 __________________        5分鐘 ___________________

體重 ______________________ 公克       身長 _______________________ 公分

頭圍 ______________________ 公分       胸圍 _______________________ 公分

接生醫療院所：

寶寶出生狀況紀錄表

寶寶出生時照片 寶寶出生時腳印

ตารางบันทึกสภาพทารกขณะแรกเกิด

วนัเวลาเกดิของทารก ปี

ปีสัปดาห์

เดอืน

เดอืน

วนัที่ นาฬิกา นาที

วนัที่จํานวนสัปดาหก์ารตัง้ครรภ์ สัปดาห์     กําหนดคลอด

วธิกีารคลอด

คา่ Apgar

น้ําหนัก

รูปถ่ายทารกขณะแรกเกดิ

สถานพยาบาลทีท่ําคลอด

รอยพิมพเ์ท้าทารกขณะแรกเกดิ

รอบศีรษะ

ยนืยนัผล “การตรวจคัดกรองหาเชือ้สเตรปโตคอกคัสกลุ่มบีในมารดา ” แล้ว  (ดคููม่อืสุขภาพสําหรับสตรมีคีรรภ์)

การตรวจคดักรองโรคทีก่ําหนดและผลตรวจ กรณุาบนัทกึทีต่ารางบันทกึการตรวจคดักรองทารกแรกเกดิแผน่พบับตัรสีเหลอืงดา้น
หน้า

กรมั

เซนตเิมตร

ความยาวของร่างกาย

รอบอก

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

1 นาที 5 นาที

คลอดตามธรรมชาติ ใช้เครือ่งดดูสูญญากาศ ใช้คมีหนีบช่วยคลอด ผ่าตดัคลอด
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新生兒照顧錦囊 .....................................20
哺育母乳，媽媽健美，寶寶健康 ............28
嬰兒大便「卡」重要 ..............................32
新生兒先天性代謝異常疾病篩檢 ............36
聽力篩檢很重要 .....................................40
髖關節篩檢 ............................................42

寶寶健康紀事

兒童生長曲線百分位圖 ..........................46
口腔及乳牙保健紀錄 ..............................56
出生至二個月 .........................................62
二至四個月 ............................................70
四至十個月 ............................................78
十個月至一歲半 .....................................90
一歲半至二歲 .........................................98
二歲至三歲 ..........................................106
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迎接新生兒

兒童預防保健服務補助時程及服務項目

補助時程
建議 
年齡

服務項目

出生
六天
內

新
生
兒

出生
六天
內

身體檢查： 身長、體重、頭圍、營養狀態、一般外觀、頭、眼睛、耳、鼻、口腔、頸
部、心臟、腹部、外生殖器及肛門、四肢（含髖關節篩檢）、皮膚及神經學
檢查等。

篩檢服務： 新生兒先天性代謝異常疾病篩檢（出生滿48小時）、新生兒聽力篩檢。

出生
至二
個月

第
一
次

一個
月

身體檢查： 身長、體重、頭圍、營養狀態、一般檢查、瞳孔、對聲音之反應、唇顎裂、
心雜音、疝氣、隱睪、外生殖器、髖關節篩檢。

問診項目： 餵食方法。

發展診察： 驚嚇反應、注視物體。

二至
四個
月

第
二
次

二至
三個
月

身體檢查： 身長、體重、頭圍、營養狀態、一般檢查、瞳孔及固視能力、肝脾腫大、髖
關節篩檢、心雜音。

問診項目： 餵食方法。

發展診察： 抬頭、手掌張開、對人微笑。

四至
十個
月

第
三
次

四至
九個
月

身體檢查： 身長、體重、頭圍、營養狀態、一般檢查、眼位瞳孔及固視能力、髖關節篩
檢、疝氣、隱睪、外生殖器、對聲音之反應、心雜音、口腔檢查。

問診項目： 餵食方法、副食品添加。

發展診察： 翻身、伸手拿東西、對聲音敏銳、用手拿開蓋在臉上的手帕（四至八個
月）、會爬、扶站、表達〝再見〞、發ㄅㄚ、ㄇㄚ音（八至九個月）。

*牙齒塗氟： 每半年1次。

十個
月至
一歲
半

第
四
次

十個
月至
一歲
半

身體檢查： 身長、體重、頭圍、營養狀態、一般檢查、眼位、瞳孔、疝氣、隱睪、外生
殖器、對聲音反應、心雜音、口腔檢查。

問診項目： 固體食物。

發展診察： 站穩、扶走、手指拿物、聽懂簡單句子。

*牙齒塗氟： 每半年1次。

一歲
半至
二歲

第
五
次

一歲
半至
二歲

身體檢查： 身長、體重、頭圍、營養狀態、一般檢查、眼位【須做斜弱視檢查之遮蓋測
試】、角膜、瞳孔、對聲音反應、口腔檢查。

問診項目： 固體食物。

發展診察： 會走、手拿杯、模仿動作、說單字、瞭解口語指示、肢體表達、分享有趣東
西、物品取代玩具。

*牙齒塗氟： 每半年1次。

二至
三歲

第
六
次

二至
三歲

身體檢查： 身長、體重、營養狀態、一般檢查、眼睛檢查、心雜音、腔檢查。

發展診察： 會跑、脫鞋、拿筆亂畫、說出身體部位名稱。

*牙齒塗氟： 每半年1次。

三至
未滿
七歲

第
七
次

三至
未滿
七歲

身體檢查： 身長、體重、營養狀態、一般檢查、眼睛檢查【得做亂點立體圖】、心雜
音、外生殖器、口腔檢查。

發展診察： 會跳、會蹲、畫圓圈、翻書、說自己名字、瞭解口語指示、肢體表達、說話
清楚、辨認形狀或顏色。

*牙齒塗氟： 每半年1次。

 預防接種是否完整。

 牙齒塗氟由牙醫師執行
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ต้อนรับชีวิตใหม่

กําหนดเวลา
ท่ีให้การช่วย

เหลือ

อายุท่ี
แนะนํา รายการให้บรกิาร

หลังคลอดภายใน 
6 วนั

ทารกแรกเกิด

หลังคลอดภายใน 
6 วนั

การตรวจร่างกาย : ความยาวของร่างกาย, น้ําหนัก, รอบศีรษะ, ภาวะโภชนาการ, ลกัษณะภายนอกทั่วไป, ศีรษะ, ตา, หู, 
จมกู, ช่องปาก, ลําคอ, หัวใจ, ช่องท้อง, อวยัวะเพศภายนอกและทวารหนัก, แขนขา  (รวมการตรวจ
คดักรองกระดกูข้อตอ่สะโพก), ผิวหนังและประสาทวทิยา เป็นตน้

บรกิารตรวจคดักรองโรค : การตรวจคดักรองโรคความผดิปกตทิางเมตาบอลิซึมแตก่ําเนิดในทารกแรกเกิด (หลังคลอดครบ 48 
ช่ัวโมง), การตรวจคดักรองการไดย้ินของทารกแรกเกิด

แรกเกดิ ถึง 2 
เดอืน

ครัง้ที ่ 1

1 เดอืน

การตรวจร่างกาย : ความยาวของร่างกาย, น้ําหนัก, รอบศีรษะ, ภาวะโภชนาการ, การตรวจทั่วไป, รูม่านตา, การตอบ
สนองตอ่เสียง, ปากแหว่งเพดานโหว,่ เสียงฟู่ของหัวใจ, ไส้เล่ือน, ลกูอณัฑะไม่ลงถุง, อวยัวะเพศ
ภายนอก, การตรวจคดักรองกระดกูข้อตอ่สะโพก

รายการสอบถาม : วธิกีารป้อนอาหาร
ตรวจสอบพฒันาการ : ปฏกิิรยิาตอบสนองเมื่อตกใจ, การจอ้งมองวตัถุ

2 ถึง 4 เดอืน

ครัง้ที ่ 2

2 ถึง 3 เดอืน

การตรวจร่างกาย : ความยาวของร่างกาย, น้ําหนัก, รอบศีรษะ, ภาวะโภชนาการ, การตรวจทั่วไป, รูม่านตาและความ
สามารถในการจอ้งอยูก่บัที่, ตบัและม้ามบวมโต, การตรวจคดักรองกระดกูข้อตอ่สะโพก, เสียงฟู่ของ
หัวใจ 

รายการสอบถาม : วธิกีารป้อนอาหาร
ตรวจสอบพฒันาการ : ผงกหัว, แบมือ, ยิม้ให้กบัคนอื่น

4 ถึง 10 เดอืน

ครัง้ที ่ 3

4 ถึง 9 เดอืน

การตรวจร่างกาย : ความยาวของร่างกาย, น้ําหนัก, รอบศีรษะ, ภาวะโภชนาการ, การตรวจทั่วไป, ตําแหน่งของตา, รู
ม่านตา, ไส้เลือ่น, ลูกอณัฑะไมล่งถุง, อวยัวะเพศภายนอก, การตอบสนองตอ่เสียง, เสียงฟู่ของหัวใจ, 
ตรวจช่องปาก

รายการสอบถาม : การให้อาหารแข็ง
ตรวจสอบพฒันาการ : ยืนไดม้ั่นคง, เกาะเดนิ, ใช้น้ิวมือจับส่ิงของ, ฟังประโยคง่ายๆ เข้าใจ
* ทาฟลอูอไรดเ์คลือบฟัน: 1 ครัง้ทกุครึ่งปี

10 เดอืน ถึง 1 ขวบ
ครึ ่ง

ครัง้ที ่ 4

10 เดอืน ถึง 1 ขวบ
ครึ ่ง

การตรวจร่างกาย : ความยาวของร่างกาย, น้ําหนัก, รอบศีรษะ, ภาวะโภชนาการ, การตรวจทั่วไป, ตําแหน่งของตา, รู
ม่านตา, ไส้เลือ่น, ลูกอณัฑะไมล่งถุง, อวยัวะเพศภายนอก, การตอบสนองตอ่เสียง, เสียงฟู่ของหัวใจ, 
ตรวจช่องปาก

รายการสอบถาม : การให้อาหารแข็ง
ตรวจสอบพฒันาการ : ยืนไดม้ั่นคง, เกาะเดนิ, ใช้น้ิวมือจับส่ิงของ, ฟังประโยคง่ายๆ เข้าใจ
* ทาฟลอูอไรดเ์คลือบฟัน: 1 ครัง้ทกุครึ่งปี

1 ขวบครึ ่ง ถึง 2 ขวบ

ครัง้ที่ 5

1 ขวบครึ ่ง ถึง 2 ขวบ

การตรวจร่างกาย : ความยาวของร่างกาย, น้ําหนัก, รอบศีรษะ, ภาวะโภชนาการ, การตรวจทั่วไป, ตําแหน่งของตา (ตอ้ง
รับการตรวจภาวะตาขีเ้กียจและตาเหลโ่ดยทดสอบด้วยการปิดตา), กระจกตา, รูม่านตา, การตอบ
สนองตอ่เสียง, ตรวจช่องปาก

รายการสอบถาม : การให้อาหารแข็ง
ตรวจสอบพฒันาการ : เดนิได้, ใช้มือจับถอืแก้วน้ํา, เลียนแบบท่าทาง, พดูคําพยางคเ์ดยีว, เข้าใจคําส่ังด้วยปากเปล่า, 

แสดงออกด้วยภาษากาย, รู้จกัแบ่งปันส่ิงที่น่าสนใจ, หาวตัถอุื่นแทนของเล่น
* ทาฟลอูอไรดเ์คลือบฟัน: 1 ครัง้ทกุครึ่งปี

2 - 3 ขวบ

ครัง้ที่ 6

2 - 3 ขวบ

การตรวจร่างกาย : ความยาวของร่างกาย, น้ําหนัก, ภาวะโภชนาการ, การตรวจทั่วไป, การตรวจดวงตา, เสียงฟู่ของ
หัวใจ, ตรวจช่องปาก

ตรวจสอบพฒันาการ : วิ่งได้, ถอดรองเท้าได้, ใช้มือจับดนิสอหรอืปากกาวาดเล่น, บอกช่ืออวยัวะของร่างกายได้
* ทาฟลอูอไรดเ์คลือบฟัน: 1 ครัง้ทกุครึ่งปี

3 ขวบ-ตํ่ ากว่า 7 ขวบ

ครัง้ที ่ 7

3 ขวบ-ตํ่ ากว่า 7 ขวบ

การตรวจร่างกาย : ความยาวของร่างกาย, น้ําหนัก, ภาวะโภชนาการ, การตรวจทั่วไป, การตรวจดวงตา (ต้องรับการตรวจ
ด้วยการสุ่มชีรู้ปที่มีมติ)ิ, เสียงฟู่ของหัวใจ, อวยัวะเพศภายนอก, ตรวจช่องปาก

ตรวจสอบพฒันาการ : กระโดดได้, น่ังยองๆ ได้, วาดรูปวงกลม, พลิกเปิดหนังสือ, บอกช่ือตัวเองได้, เข้าใจคําส่ังปากเปล่า,  
แสดงออกด้วยภาษากาย, พดูได้ชัดเจน, แยกแยะรูปร่างและสีได้

* ทาฟลูออไรดเ์คลือบฟัน: * ทาฟลอูอไรดเ์คลือบฟัน: 

  ได้รับวคัซีนครบถ้วนหรอืไม่

 ทันตแพทย์ทําการทาฟลูออไรด์เคลือบฟัน
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迎接新生兒8

在寶寶七歲內，請攜帶本手冊接受兒童預防保健服務 (僅需支付掛號費)。新

生兒出生60日內未領健保卡者可依附父母接受檢查。

領到兒童健康手冊時，請先填上寶寶生日，再分別加上二個月、四個月等時

程，以提醒在此日期前帶寶寶接受健康檢查。
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迎接新生兒10

เด็กทุกคนคือแก้วตาดวงใจ
การป้องกันดูแลสุขภาพขาดไม่ได้
ตัง้แตล่กูน้อยเกดิภายใน 2 เดอืน กรณุาพาไปรบับรกิารดา้นการดแูลสุขภาพเชิงป้องกนัสําหรบัเด็ก (เสียคา่ใช้จา่ย
เพยีงคา่ลงทะเบยีนเท่าน้ัน) เด็กแรกเกิดหลังคลอดไมค่รบ 60 วนั ทีย่ังไม่มบีตัรประกันสุขภาพ สามารถรบัการ
ตรวจโดยรวมอยู่กบัพอ่แมไ่ด้
เมือ่ไดร้บัคูม่อืสุขภาพเด็กแลว้ กรณุากรอกวนัเดอืนปีเกิดของลกูน้อยกอ่น จากน้ันจึงกรอกกาํหนดเวลา เช่น  2 
เดอืน  4 เดอืน เป็นตน้ เพือ่เตอืนวา่ก่อนเวลาดังกลา่วควรพาลกูน้อยไปรบัการตรวจสุขภาพ

กําหนดนัดวนัตรวจ:

ก่อน _____ / _____ / _____

กําหนดนัดวนัตรวจ:

ก่อน _____ / _____ / _____

กําหนดนัดวนัตรวจ:

ก่อน _____ / _____ / _____

_______ / _______ / _______

แรกเกิด ถึง 2 เดือน

1 ขวบครึ่ง ถึง 2 ขวบ

10 เดือน ถึง 1 ขวบครึ่ง

วนัเกิด
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หากลกูน้อยเกิดปี ค.ศ. 2014 เดอืน 4 วนัที่ 4  ใหก้รอกวนัเดอืน
ปีเกดิ คอื 2014/04/04, แรกเกิดถึง 2 เดอืน กรอก 2014/06/04, 
2 ถึง 4 เดอืน กรอก 2014/08/04  และ 4 ถึง 10 เดอืน กรอก 
2015/02/04 เช่นน้ีตามลําดบั

กําหนดนัดวนัตรวจ:

ก่อน _____ / _____ / _____

กําหนดนัดวนัตรวจ:

ก่อน _____ / _____ / _____

กําหนดนัดวนัตรวจ:

ก่อน _____ / _____ / _____

กําหนดนัดวนัตรวจ:

ก่อน _____ / _____ / _____

2 ถึง 4 เดือน

2 ถึง 3 ขวบ

3 ขวบ ถึง ไม่ครบ 7 ขวบ

4 ถึง 10 เดือน



迎接新生兒

初為人父母是前所未有的經驗，照顧寶寶既愉悅，卻也會讓人焦慮、勞

累不已。您與另一半需要相互打氣、彼此感謝，共同分擔照顧的工作。也

請別忘了善待自己，讓自己可以適時放鬆一下。

新手媽媽小叮嚀
 寶寶出生後，您的個人時間會變少。為了專心照顧寶寶和您自己，應該勇於向
家人提出請求幫忙分擔家務，或尋求外界的協助，直到生活模式穩定下來。

 照顧並了解自己與家人的需要。有時不妨請家人協助照顧寶寶，出去散步或游
泳、與朋友聊天喝咖啡，甚至換個新髮型或買本雜誌閱讀，讓自己放鬆一下。

 經歷懷孕和分娩之後，您需要至少9個月來調整身體，因此不建議您進行減
肥。請均衡飲食，並配合運動，才有助於復原。

每日飲食指南

來源：衛生福利部國民健康署（http://www.hpa.gov.tw）

新手爸爸小叮嚀
 協調工作分配很重要，可依據夫妻雙方每天之時間規劃或擅長的工作來分
攤，如洗澡、換尿布等。孩子逐漸長大，會睡不安穩！若覺得不堪負荷或影響
到工作，務必與另一半討論解決方法。

 孩子長大後，會越來越有自己的想法，不再只是黏在您身旁。您必須讓孩子感
受到您的關愛，主動參與他們生活上的每件事。

 即便忙碌了一整天，下班後仍需要用點時間陪孩子玩耍或閱讀。
 請記得善待自己，讓自己也能喘息一下，像是參加朋友聚會或去運動。

給新手爸媽的話
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ต้อนรับชีวิตใหม่

การเป็นพอ่แมค่รัง้แรก นับเป็นประสบการณ์ทีไ่มเ่คยมมีากอ่น การดแูลลกูน้อยนํามาซ่ึงความรูสึ้กเป็นสุข แตก็่
สร้างความกังวลและเหน็ดเหน่ือยอย่างมากเช่นกัน   ท่านและคูชี่วติจาํเป็นตอ้งใหก้าํลังใจซ่ึงกนัและกนั รูสึ้กขอบคณุ
อกีฝ่าย ร่วมกนัแบ่งเบาภาระการดแูล   และกรณุาอย่าลืมดแูลใส่ใจตนเอง ให้ตนเองไดม้เีวลาผอ่นคลายอย่างเหมาะสม

คําเตือนเล็กๆ สําหรับคุณแม่มือใหม่
 หลังจากลูกน้อยเกดิมา เวลาส่วนตัวของท่านจะน้อยลง 

เพ่ือการใส่ใจดแูลลกูน้อยและตัวท่าน ควรกล้าทีจ่ะเสนอกับคนในครอบครัวให้ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระงานบ้าน หรอืขอรับการ
ช่วยเหลอืจากภายนอก จนกระท่ังรูปแบบการดาํรงชีวติลงตัว

 ดแูลและเข้าใจความตอ้งการของตนเองและคนในครอบครัว 
บางครัง้ก็ลองขอใหค้นในครอบครัวช่วยเหลอืดแูลลกูน้อย ออกไปเดนิเลน่หรอืวา่ยน้ํา นัดเพ่ือนสังสรรคด์ืม่กาแฟ หรอืแมแ้ต่
การเปล่ียนทรงผมใหม่ หรอืหาซือ้นิตยสารมาอ่าน ใหต้นเองไดผ้อ่นคลายบ้าง 

 ผ่านประสบการณ์การตัง้ครรภแ์ละคลอดบุตรแล้ว ท่านตอ้งการเวลาในการปรับสภาพร่างกายอย่างน้อย 9 เดอืน ดังน้ันไม่
แนะนําให้ท่านทําการลดน้ําหนัก 
กรณุาทานอาหารให้สมดลุ พรอ้มทัง้ออกกําลังกาย จึงจะมผีลช่วยในการกลบัคนืสู่สภาพเดมิ

หลักแนวทางการบรโิภค
อาหารในหน่ึงวนั

ประเภทผลไม้ 
2-4 ส่วน น้ํา

ประเภทผัก 
3-5 ส่วน

ธัญพืชและพืช
ประเภทหัวและราก 

2-4.5 ถ้วย
ประเภทถ่ัว ปลา เน้ือ ไข่

4-7.5 ส่วน

ผลิตภัณฑ์นมพร่องมัน
เนย 1.5 แก้ว

น้ํามันและเมล็ดพืชถ่ัวเปลือกแข็ง 
3-6 ช้อนชา /  1 ส่วน

แหล่งทีม่า: ทบวงสุขภาพประชาชนกระทรวงสาธารณสุขและสวสัดกิาร (http://www.hpa.gov.tw)

คําเตือนเล็กๆ สําหรับคุณพ่อมือใหม่
 การพดูคยุแบ่งงานเป็นเรือ่งสําคญัมาก สามารถวางแผนแบ่งงานตามเวลาหรอืความถนัดของสามภีรรยาทัง้สองฝ่าย เช่น อาบ

น้ํา เปล่ียนผ้าออ้ม เป็นตน้ 
เด็กเริม่โตขึน้ จะนอนหลับไมส่นิท! หากรูสึ้กรับไมไ่หวหรอืส่งผลกระทบตอ่การทํางาน ตอ้งหารอืวธิแีกไ้ขกบัคู่ชีวติ

 หลังเด็กโตขึน้ จะมคีวามคดิของตนเองมากขึน้เรือ่ยๆ จะไม่เกาะตดิแจอยู่ข้างกายท่านตอ่ไป 

ท่านจําเป็นตอ้งให้ลกูรับรูถ้ึงความรกัเอาใจใส่ของท่าน โดยสนใจเข้าร่วมกจิกรรมในชีวติของพวกเขาในทกุเรือ่ง 
 แมจ้ะยุ่งมาแล้วทัง้วนั หลังเลกิงานยังคงตอ้งใช้เวลาเป็นเพ่ือนเลน่กบัลกูๆ หรอือ่านหนังสือร่วมกัน
 และกรณุาอย่าลมืดแูลใส่ใจตนเอง ใหต้นเองไดม้เีวลาผอ่นลมหายใจพกัผอ่น เช่น พบปะสังสรรคก์บัเพ่ือนหรอืไปออกกําลัง

กาย
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迎接新生兒

一旦為人父母，自然而然想為您的孩子和家人做到最好。請記得您是獨特的
個體，也是獨特的父母，要照顧好自己。而保持規律運動，有助於消除緊張壓力，
並常保健康活力。最重要的是，在工作、家庭和自己的需求上找到平衡點。

保持規律運動
 運動是生活中很重要的一部分，它能幫助您放鬆，並且讓您更有活力。
 您可以透過親子活動來放鬆身心，並且達到運動的需求，例如：

 用嬰兒車載著孩子，全家一起出門散步。
 和家人一起去游泳。
 和孩子一起去公園玩耍。

重回工作崗位以後
 產假或陪產假即將結束，必須重返工作崗位，您可能會面臨以下問題，讓您備
感壓力甚至精疲力竭，比方說：

 得將孩子送到托嬰中心，或請保母照顧孩子。
 必須送其他學齡期的孩子上學。
 您需要全神貫注地工作，因此面臨工作上的壓力。
 需配合工作而調整孩子的作息，親子適應過程可能較辛苦。

 孩子逐漸長大，形成新的生活模式。每1次調適都不輕鬆，這是為人父母必經
的學習過程，您會習慣生活上的變動和新安排。

 最重要的是，在工作、家庭和自己的需求上找到最佳的平衡點。

照顧自己和您的至親
 為人父母需要學習務實。不要對您自己或其他人期望太高，也不要對自己和
家人的付出視為理所當然。

 相信自己的能力。您做得非常好，而且每一天都在學習新的事物。
 定期獎賞自己。放鬆或做一些開心的事情，像是找時間去散步，和父母、另一
半還是朋友享受一頓美好的晚餐。

 沒有人是完美的，所有父母都有不足之處，不必太在意，從中記取經驗比相互
指責更為重要。

 有時候您可能不同意另一半的作法或想法，適當表達您的感受，並且與另一半
共同商量解決方法。

 請別在孩子面前吵架。
 如果問題很難解決，請尋求外界支援。

爸媽的心理調適
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ต้อนรับชีวิตใหม่

เมือ่เป็นพอ่แม่ เป็นธรรมชาตทิีอ่ยากทําเพือ่ลูกของท่านและคนในครอบครัวอย่างดทีีสุ่ด   กรณุาอย่าลมืวา่ท่านมี
ตวัตนทีม่คีวามเป็นพเิศษ และก็เป็นพอ่แมท่ีพ่เิศษ ตอ้งดแูลตนเองให้ด ี  รกัษาการออกกําลังกายใหส้มํ่าเสมอ ช่วย
ผอ่นคลายแรงกดดนัจากความกังวลและช่วยรกัษาร่างกายใหแ้ข็งแรง   สําคญัทีสุ่ด คอื การหาจุดสมดลุระหวา่งความ
ตอ้งการของการงาน ครอบครัว และตนเอง

รักษาการออกกําลังกายให้สม่ําเสมอ
 การออกกําลังกายเป็นส่ิงสําคญัมากส่วนหน่ึงในชีวติประจําวนั สามารถช่วยให้ท่านผอ่นคลาย และทําให้ท่านมกีําลังดีขึน้ 
 ท่านสามารถใช้การทํากจิกรรมร่วมกนัของพอ่แมล่กูช่วยผอ่นคลายร่างกายและจติใจ พรอ้มทัง้สนองความตอ้งการในการออก

กําลังกายด้วย เช่น: 
 ให้ลูกน่ังรถเข็นสําหรบัเด็กทารกออกจากบ้านไปเดนิเล่นพรอ้มกันทัง้ครอบครวั
 ไปวา่ยน้ํากับคนในครอบครวั
 ไปเล่นที่สวนสาธารณะพรอ้มกับลูก

หลังกลับสู่หน้าท่ีการงาน
 การลาพักหรอืลาเป็นเพือ่นในการคลอดใกลสิ้น้สุดลง จําเป็นตอ้งกลบัสู่หน้าทีก่ารงาน ท่านอาจพบกบัปัญหาตอ่ไปน้ี ทําให้

ท่านมคีวามกดดนัหรอืถึงขัน้รูสึ้กเหน่ือยออ่นหมดกําลัง อย่างเช่น: 
 ตอ้งส่งลกูไปยังสถานอนุบาลทารก หรอืจ้างพ่ีเลีย้งดแูลลกู
 ตอ้งส่งลกูคนอืน่ๆ ทีอ่ยู่ในวยัเรยีนไปโรงเรยีน
 ท่านจําเป็นตอ้งตัง้ใจทํางานอย่างเต็มที่  ดังน้ันจึงพบกบัแรงกดดนัในการทํางาน
 ตอ้งปรับกจิวตัรประจําวนัของลกูเพือ่ให้เข้ากบัการทํางาน ทัง้พอ่แมแ่ละลูกจึงอาจมีความลําบากในระหวา่งการปรับตัว

 ลกูเริม่โตขึน้ จะมีรูปแบบการใช้ชีวติแบบใหม ่
ทกุครัง้ทีต่อ้งทําการปรับเพือ่ให้เหมาะสมล้วนแตไ่ม่ง่าย น่ีคอืบทเรยีนท่ีผูเ้ป็นพอ่แมจ่ําเป็นตอ้งผ่านการเรยีนรู ้ท่านจะเคยชิน
กบัการปรับเปลีย่นในชีวติประจําวนัและการวางแผนใหม่ๆ

 ส่ิงสําคญัที่สุด คอื การหาจุดสมดลุที่ดทีี่สุดระหวา่งความตอ้งการของการงาน ครอบครวั และตนเอง

ดูแลตนเองและญาติใกล้ชิดของท่าน
 ผูท้ีเ่ป็นพอ่แม่ตอ้งเรยีนรูโ้ดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นจริง 

อย่าไดต้ัง้ความหวังตอ่ตนเองและผู้อืน่สูงเกนิไป และอย่าไดม้องวา่การอทุศิเพ่ือตนเองและครอบครัวเป็นเรือ่งแน่นอนที่
สมควรกระทํา

 เช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง 
ท่านทําไดด้มีาก และในแตล่ะวนัล้วนกําลังเรยีนรูส่ิ้งใหม่ๆ

 ให้รางวลักบัตัวเองเป็นระยะ 
ผอ่นคลายหรอืทําเรือ่งทีม่คีวามสุขบ้าง เช่น หาเวลาไปเดนิเลน่ หรอืลิม้รสอาหารมือ้คํา่แสนสุขสันตก์บัพอ่แม่ คู่ชีวติ หรอื
เพ่ือนๆ สักมือ้

 ไมม่ีใครท่ีสมบูรณ์แบบ พอ่แมท่กุคนล้วนมส่ิีงทีไ่ม่สมบูรณ์ในตัว ไม่จําเป็นตอ้งใส่ใจเกนิไป การจดจําบทเรยีนจาก
ประสบการณ์สําคญักวา่การตอ่วา่กล่าวโทษกันไปมา

 บางครัง้ท่านอาจไมเ่ห็นด้วยกบัความคดิและการกระทําของคู่ชีวติแสดงความรูสึ้กของท่านอย่างเหมาะสม พรอ้มทัง้หารอืกับ
คู่ชีวติถึงวธิกีารแก้ไข

 กรณุาอย่าทะเลาะกนัตอ่หน้าลกู
 หากปัญหายากทีจ่ะแกไ้ข กรณุาขอรับการช่วยเหลอืจากภายนอก
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迎接新生兒

給單親爸爸媽媽

現今社會越來越多孩子來自單親家庭。孩子面臨家庭結構的改變，常

常無法適應；家長則因為必須身兼數職而分身乏術。為了照顧孩子的需求

與感受，並協助您滿足自己的需要，以下建議提供您參考。

心理上的調適
 保持樂觀的態度，看待每一天的驚喜和挑戰。
 為了您的家庭著想，應好好照顧自己。均衡飲食，並得到足夠的休息、運動和
睡眠。

 留一個時間去做自己喜歡的事情，像是和朋友看電影、唱歌等社交活動。
 不要對您的孩子感到內疚，很多家庭也有同樣遭遇，您不需要懲罰自己，或是
用溺愛來彌補孩子。覺得自己有罪並不會讓生活美滿。

 別鑽牛角尖，執著於不存在的問題。很多單親家庭的孩子都可以幸福快樂的
長大，單親家庭不代表會遇到更多問題，或是需要解決更多的問題。

家庭生活的安排
 尋求外界的協助，例如保母或是幼兒園，在您上班的時候，幫忙照顧孩子。
 對孩子訂定一個合理的規則，並且堅決實行。當規則清楚且貫徹一致時，孩子
會有安全感，並且萌生責任感。等到孩子能接受更大的責任時，您再擴充規則
的內容，藉以培養孩子的責任感。

 每天安排一些時間與孩子相處，例如聊天、玩耍、閱讀、看功課或陪同看
電視。

 經常讚美您的孩子，表現出真正的愛，無條件的付出，積極支持您的孩子。

對外尋求支援
 與親戚朋友保持良好關係，有時他們可以幫忙照顧孩子。
 與其他家庭建立友誼，這些朋友會分享訊息，提供協助照顧孩子的管道或方
法，也會介紹可靠的保母，或本身就願意幫忙帶孩子。

 與可信賴的親人、朋友和兒科或家醫科醫師等專業人士討論孩子的行為、生長
發展與家庭的關係等問題。
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ต้อนรับชีวิตใหม่

สภาพสังคมปัจจบุนัมเีด็กท่ีมาจากครอบครัวเลีย้งเดีย่วมากขึน้เรือ่ยๆ   เมือ่เด็กเผชิญกบัการ
เปลีย่นแปลงของโครงสร้างครอบครัว  มักจะไม่สามารถปรบัตวัได ้ผูป้กครองเองก็ยากทีจ่ะแบ่งตวัเพราะ
ตอ้งทําหน้าทีห่ลายอย่าง   เพือ่ดแูลความตอ้งการและความรูสึ้กของเด็ก และใหก้ารช่วยเหลอืในส่ิงทีท่่าน
ตอ้งการ จึงเสนอขอ้แนะนําตอ่ไปน้ีให้ท่านพจิารณา

การปรับสภาพจิตใจ
 มองความตืน่เตน้และท้าทายในทุกวนั
 เพือ่ครอบครัวของท่าน จึงควรดแูลตนเองให้ด ี

ทานอาหารอย่างสมดลุ และไดร้ับการพกัผอ่น ออกกําลังกาย และนอนหลับอย่างเพียงพอ
 เหลอืเวลาใหต้นเองไดท้ําในส่ิงที่ชอบบ้าง เช่น การร่วมกจิกรรมสังคม ดภูาพยนตร์หรอืรอ้งเพลงกับเพือ่น 
 อย่าไดรู้สึ้กผดิตอ่ลกูของท่าน มีครอบครัวจํานวนมากทีป่ระสบภาวะเชน่เดยีวกัน ท่านไมจ่ําเป็นตอ้งลงโทษตัวเองหรอืใช้วธิรีกั

ตามใจไม่ถกูทางเป็นการทดแทนใหล้กู 
การรูสึ้กวา่ตนเองผิดบาปไมไ่ดท้ําให้ชีวติมคีวามสุขสมบูรณ์ขึน้

 อย่าดือ้รัน้เสียเวลาคดิ ยดึตดิอยูก่บัปัญหาทีไ่ม่ไดม้อียูจ่ริง 
เด็กในครอบครัวเลีย้งเดีย่วจํานวนมากทีส่ามารถเตบิโตไดอ้ย่างมีความสุข ครอบครัวเลีย้งเดีย่วไม่ไดห้มายความวา่ตอ้งพบกับ
ปัญหามากขึน้ หรอืจําเป็นตอ้งแกป้ัญหามากขึน้

การวางแผนชีวิตครอบครัว
 ขอรับการช่วยเหลอืจากภายนอก เช่น พีเ่ลีย้งหรอืสถานอนุบาลเด็ก ช่วยดแูลเด็กในเวลาทีท่่านทํางาน 
 ตัง้กฎเกณฑ์ทีส่มเหตสุมผลใหก้บัเด็ก พรอ้มทัง้ยึดถอืปฏบิตั ิ

เมือ่กฎระเบยีบชัดเจนและยดึถอืปฏบิตัเิด็กจะเกดิความรูสึ้กปลอดภัยพรอ้มทัง้กอ่เกดิความรับผดิชอบ 
เมือ่ถึงเวลาทีเ่ด็กสามารถรับผดิชอบไดม้ากขึน้ ท่านจึงขยายเน้ือหาของหลกัเกณฑ์ เพือ่ใช้ในการปลกูฝังสร้างความรับผดิชอบ
แกเ่ด็ก

 จดัเวลาส่วนหน่ึงอยูก่บัเด็กทกุวนั เช่น พดูคยุ เลน่ด้วยกนั อ่านหนังสือ ดกูารบ้าน หรอือยูเ่ป็นเพือ่นดโูทรทศัน์
 ชมเชยลกูของท่านอยูเ่สมอ แสดงออกซ่ึงความรกัทีแ่ทจ้ริง ใหโ้ดยไมห่วังผลตอบแทน สนับสนุนลกูของท่านอย่าง

กระตอืรอืร้น

เสาะหาความช่วยเหลือสนับสนุนจากภายนอก
 รกัษาสัมพนัธท์ีด่กีบัญาตมิติร บางครัง้พวกเขาสามารถช่วยดแูลเด็กได้
 ผกูมติรกบัครอบครัวอืน่ เพ่ือนเหล่าน้ีจะแบ่งปันขอ้มูลข่าวสาร  ช่องทาง และวธิกีารในการช่วยเหลอืดแูลเด็ก และยังแนะนํา

พีเ่ลีย้งเด็กทีเ่ช่ือถอืได ้หรอืตนเองยินดีช่วยเลีย้งเด็กให้
 ปรกึษาหารอืปัญหา เช่น พฤตกิรรมของเด็ก การเตบิโตและพฒันาการ และความสัมพนัธ์ในครอบครัวกบัญาตทิีไ่วใ้จได ้

เพ่ือนหรอืแพทย์เวชศาสตรค์รอบครัวผู้เช่ียวชาญ เป็นตน้
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迎接新生兒

給多胞胎爸爸媽媽

對您和家人來說，幾個小寶貝一口氣同時加入家庭生活，這是何等熱鬧

開心的事。但是在實際生活中，您勢必要面臨更多的育兒工作和挑戰。

 您可能需要更大的住家空間或較大的車子，以便容納多位家庭成員。
 每個孩子都是獨特的，提醒您的家人或朋友，別把孩子們當作「雙胞胎」或「三
胞胎」，必須視他們為獨特的個體。您可以參照下列技巧：

 叫孩子的時候，請呼喚他們自己的名字，不要以類似「雙胞胎」之類的
稱號叫他們。

 和每個孩子單獨交談並且用眼神接觸。
 安排時間與每個孩子單獨相處，例如，輪流與每個孩子一起去購物。
 鼓勵每個孩子的獨特性，例如讓他們有不同的穿著樣式。

孕產婦關懷專線
0800-870870（0800-抱緊您抱緊您）

 專人諮詢
 產前諮詢
 產後諮詢
 親職諮詢

孕產婦關懷網站
http://mammy.hpa.gov.tw/

 孕產知識
 產檢管理
 健康管理
 媽媽日記
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ต้อนรับชีวิตใหม่

สําหรบัท่านและครอบครัวแลว้ ลกูน้อยหลายคนเข้าร่วมเป็นสมาชิกของครอบครัวพรอ้มกนั นับเป็น
เรือ่งทีน่่าสุขใจเสียเหลอืเกนิ   แตใ่นชีวติจริง ท่านจําเป็นตอ้งเผชิญหน้ากบังานดแูลเด็กและการท้าทายที่
มากขึน้

 ท่านอาจตอ้งการบ้านทีก่วา้งขวางขึน้หรอืรถที่ใหญ่ขึน้ เพ่ือสามารถรองรับจํานวนสมาชิกครอบครัวหลายคน
 เด็กแตล่ะคนล้วนมคีวามพิเศษในตัวเอง ควรเตือนคนในครอบครัวของท่านหรอืเพือ่นวา่อย่ามองเด็กๆ เป็นแค ่“แฝดสอง" 

หรอื "แฝดสาม" แตค่วรมองเด็กทกุคนเป็นตัวตนทีม่คีวามพเิศษในตนเอง 
เทคนิคทีท่่านสามารถพจิารณาใช้: 

 เวลาเรยีกเด็ก กรณุาเรยีกช่ือของพวกเขา อย่าใช้ลกัษณะการเรยีกช่ือแบบ     “แฝดสอง” เช่นน้ีมาใช้รวมเพือ่เรยีกพวกเขา
 พดูคยุกบัเด็กแตล่ะคนเป็นการส่วนตัวพรอ้มทัง้สัมผสัด้วยสายตา
 จดัเวลาอยูก่บัเด็กแตล่ะคนเป็นการส่วนตัว เช่น ผลัดกนัไปซือ้ของร่วมกับเด็กแตล่ะคน
 สนับสนุนความเป็นพเิศษของเด็กแตล่ะคน เช่น ให้พวกเขาสวมใส่เสือ้ผ้าทีไ่มเ่หมือนกนั

สายตรงห่วงใยสตรีมีครรภ์และหลังคลอด
0800-870870 (0800-เป้าจ่ินหนินเป้าจ่ิน
หนิน-กอดท่านแน่น กอดท่านแน่น)

 ปรกึษากบับคุคล
 ปรกึษาก่อนคลอด
 ปรกึษาหลังคลอด
 ปรกึษาบทบาทหน้าทีผู่ป้กครอง

เว็บไซต์ห่วงใยสตรีมีครรภ์และหลังคลอด
http://mammy.hpa.gov.tw/

 ความรู้ในการตัง้ครรภแ์ละการคลอดบตุร
 ควบคมุการตรวจครรภ์
 ควบคมุสุขภาพ
 บนัทกึคณุแม่
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迎接新生兒

新生小寶寶的到來，對爸媽來說，人生的意義與過去大不相同，寶寶抱

在懷裡，責任加重，卻也是最甜蜜的負擔。以下說明幾種照顧寶寶的入門

技巧。

正確抱寶寶的方式

第一步：把手放在寶寶頭下

剛出生不久的新生兒，頭大身子小，頸部肌肉發育不成熟，沒

有足夠力量支撐頭部重量，故家長須把一隻手輕輕地放到寶寶

頭下，用手掌包住整個頭部並托住頸部，以支撐寶寶的頭。

第二步：另一隻手抱寶寶臀部

穩住頭部後，再把另一隻手放到寶寶的臀部下面，手掌包住整

個臀部，力量集中在兩手手腕上。

第三步：慢慢把寶寶的頭托起來

慢慢地把寶寶的頭托起來，但一定要注意頸部，否則寶寶的頭

會往後仰而感到不舒服。家長要用腰部和手部力量配合，讓寶

寶躺在臂彎中，貼近胸口處，這時也可以較為放鬆。

 一般來講，1-2個月的寶寶盡可能橫抱在臂彎中， 3個月後就可以豎著抱起。任何時候動作要輕
柔，注意保護寶寶的頸部，讓寶寶感覺舒服。

 由於胎兒在母體內已習慣母親的心跳節律，抱著寶寶緊貼左胸，傾聽爸媽的心跳聲，當他聽到熟
悉的聲音時，會有安全感，更容易適應其情境，從而使寶寶情緒平復下來。

 抱著寶寶時，多和他說話，並有目光的交流。這種感情交流，對孩子大腦發育、精神發育，以及身
體生長都有著極大的好處。

新生兒照顧錦囊
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ต้อนรับชีวิตใหม่

ลกูน้อยลมืตามาดโูลก สําหรบัพอ่แมแ่ลว้เป็นการสร้างความหมายให้กบัชีวติแตกตา่งจากทีผ่่านมา อุม้
ลกูน้อยไวแ้นบอกตอ้งรบัผดิชอบมากขึน้ แตก็่คอืความรบัผดิชอบอนัหวานช่ืนทีสุ่ด   ตอ่ไปน้ีคอืเทคนิคการ
ดแูลลกูน้อยขัน้พืน้ฐานบางอย่าง

วิธีอุ้มลูกน้อยท่ีถูกต้อง

ขัน้ตอนที่ 1: วางมือไวใ้ต้ศรีษะเด็ก
เด็กแรกเกดิทีเ่พิ่งคลอดไมน่าน หัวใหญ่ตัวเล็กกล้ามเน้ือสว่นคอยัง
พัฒนาไม่สมบูรณ์ ไมม่แีรงเพียงพอในการรับน้ําหนักส่วนศีรษะดังน้ันผู้
ปกครองตอ้งวางมือข้างหน่ึงไวใ้ตศี้รษะลูกน้อยเบาๆ ใช้ฝ่ามือโอบส่วนศีรษะทัง้หมด
ไว ้พรอ้มทัง้ประคองสว่นลําคอไวเ้พ่ือพยุงรับส่วนศีรษะของลูกน้อย

ขัน้ตอนที่ 2: มืออีกข้างหน่ึงอุ้มสะโพกของลูกน้อย
จบัศีรษะลูกน้อยมัน่คงแล้ว ให้ใช้มอือกีข้างวางใวใ้ตส้ะโพกลกูฝ่ามือโอบส่วนสะโพก
ทัง้หมดไว ้รวมแรงทัง้หมดอยู่ที่ขอ้มือทัง้สองข้าง

ขัน้ตอนที่ 3: ค่อยๆ ประคองยกศรีษะของลูกน้อยขึน้
อยๆ ประคองยกศีรษะของลูกน้อยขึน้ แตต่อ้งระวังส่วนคอคม่เิช่นน้ันลกูน้อยจะรูสึ้ก
ไม่สบายเพราะศีรษะแหงนไปข้างหลัง

 โดยทั่วไปแล้ว เด็กเล็กอายุ 1-2 เดอืนให้พยายามอุ้มโดยนอนอยู่ในข้อศอกแขนท่ีพบั หลังจาก 3 เดอืนไปแล้วก็สามารถอุม้ตัง้
ขึน้ได ้  ทุกเวลาตอ้งกระทําอย่างนุ่มนวล ระมัดระวังปกป้องลําคอของลกูน้อย ให้ลกูน้อยรูสึ้กสบาย

 เน่ืองจากทารกเมือ่อยู่ในครรภ์มารดาไดคุ้น้เคยตอ่จังหวะการเตน้ของหัวใจมารดา อุม้ลกูน้อยไวแ้นบอกซ้าย ฟังเสียงหัวใจของ
พอ่และแม่เตน้ เมือ่เขาไดย้นิเสียงทีคุ่น้เคย จะรูสึ้กปลอดภัยทําให้ปรับตัวกับสภาพการณ์ได้ง่าย ส่งผลใหล้กูน้อยอารมณ์สงบ
ลง

 ขณะอุม้ลกูน้อย พูดกบัเขาให้มาก พรอ้มทัง้สบสายตาด้วย
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新生兒照顧錦囊

如何幫寶寶洗澡 ?
洗澡前，先放冷水再放熱水，並確認門窗留有通風口，水溫保持在38-40ºC間。準備寶

寶洗澡用品，如：寶寶專用沐浴乳、毛巾、紗布巾等，且換洗衣物與尿布應放在就近的位
置以方便拿取，接著就可按下面的步驟幫寶寶洗澡了：

1. 脫掉寶寶身上衣服並以衣物或浴巾蓋在身上。
2. 沾濕毛巾或紗布巾，從寶寶內眼擦向外眼並清潔鼻孔、耳朵和臉部。
3. 用少量沐浴乳輕搓頭髮。沖水前須用手指壓蓋住寶寶耳朵，避免水流到耳朵
裡 （如下圖1）。

4. 簡單擦乾頭髮後，在寶寶身上先拍點水以適應水溫 （如下圖 2）。
5. 讓寶寶枕在前臂，且手要抓著寶寶的腋下及手臂，再將寶寶臀部放入澡盆中
（如下圖 3）。

6. 用少量寶寶專用沐浴乳塗抹身體，注意脖子、腋下、大腿、股溝處等皺褶部位，
再沖水洗淨。

7. 用浴巾包好擦乾，迅速幫寶寶包尿布穿上衣服。
   切記，即便水很淺也不可獨自留寶寶在澡盆裡。

手指壓蓋耳朵

寶寶哭了怎麼辦？
 哭是寶寶向您表達需求的一種方式。
 寶寶情緒不佳時，寶寶有能力讓自己冷靜並調整情緒，像是：吸吮自己的手、觸碰或撫摸自
己的手腳、與您眼神交流或觸摸您。

 如果寶寶整晚持續哭鬧，可能是希望您在旁陪伴，以下提供一些安撫寶寶的技巧。想改變
寶寶的睡眠習慣，得花上一至兩個星期，持續努力終可成功。

 當寶寶哭鬧時，請留意可能的問題及其需求，並給予適度的安撫。
 不要劇烈搖晃寶寶。
 輕聲細語跟寶寶說話並撫摸寶寶的背部，來緩和情緒。
 如果寶寶已被安撫，勿逗留在寶寶的房間裡。
 如果寶寶又醒來和哭鬧，請重複以上的步驟。
 這段時間不要餵食、逗玩寶寶，才可以讓寶寶學習安撫自己的情緒並再次睡著。
 隔天別忘了讚賞寶寶的努力。
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ต้อนรับชีวิตใหม่

ควรอาบน้ําให้ลูกน้อยอย่างไร?
กอ่นอาบน้ําให้เปิดน้ําเย็นก่อนแล้วตามด้วยน้ํารอ้นพรอ้มทัง้แน่ใจวา่ประตหูน้าตา่งมช่ีองระบายอากาศ 

รกัษาอณุหภมูขิองน้ําไวร้ะหวา่ง38-40ºC  เตรยีมอปุกรณ์อาบน้ําของลกูน้อย เช่น: ครมีอาบน้ําสําหรบัเด็กเล็ก ผ้า
ขนหนู ผ้ากอซ เป็นตน้ อีกทัง้เสือ้ผ้าทีจ่ะใช้เปลีย่นและผ้าอ้อมควรวางไวใ้กล้ๆ  เพ่ือให้หยบิได้ง่าย จากน้ันก็สามารถทํา
ตามขัน้ตอนตอ่ไปน้ีอาบน้ําใหล้กูน้อยได:้ 

1. ถอดเสื้อของลูกน้อยออกพร้อมใช้ผ้าเช็ดตัวหรือเสื้อผ้าปิดคลุมบนร่างกาย
2. ใช้ผ้าขนหนูหรือผ้ากอซชุบน้ํา เช็ดตาลูกน้อยจากด้านในไปสู่หางตา พร้อมทั ้งทําความสะอาดรูจมูก หู 

และใบหน้า
3. ใช้ครีมอาบน้ําเล็กน้อยถูศีรษะเบาๆ 

ก่อนล้างด้วยน้ําต้องใช้น้ิวกดปิดหูของลูกน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงน้ําไหลเข้าหู (ดังรูปที่  1)
4. เช็ดผมให้แห้งแบบง่ายๆ จากน้ันใช้น้ําหยดแตะบนตัวลูกเล็กน้อยก่อนเพื่อให้ปรับตัวกับอุณหภูมิของน้ํา 

(ดังรูปที่  2)
5. ให้ศรีษะลูกน้อยหนุนบนแขนท่อนล่าง มือต้องจับรักแร้และแขนของลูก จากน้ันวางสะโพกลูกลงใน

อ่างอาบน้ํา(ดังรูปที่  3)
6. ใช้ครีมอาบน้ําสําหรับเด็กเล็กปริมาณเล็กน้อยลูบถูบนร่างกาย  เอาใจใส่เป็นพิเศษในส่วนที่มีผิวหนังพับ

ย่น เช่น ลําคอ รักแร้ ต้นขา ร่องก้นเป็นต้นจากน้ันใช้น้ําชะล้างให้สะอาด
7. ใช้ผ้าเช็ดตัวห่อเช็ดให้แห้ง ใส่ผ้าอ้อมและสวมเสื้อผ้าให้ลูกอย่างรวดเร็ว

  จําไวว้า่ แมน้ํ้าจะตืน้ก็ห้ามปล่อยลูกไวต้ามลําพังในอ่างอาบน้ํา

น้ิวกดปิดใบหู

ทําอย่างไรเม่ือลูกน้อยร้องไห้?
 รอ้งไห้ คอื การแสดงออกถึงความตอ้งการของลกูน้อยตอ่ท่านอย่างหน่ึง
 เมือ่ลกูน้อยอารมณ์ไมด่ ีลกูน้อยจะมคีวามสามารถทีจ่ะทําใหต้นเองเยือกเย็นลงพรอ้มปรับอารมณ์ เช่น การดดูมอืตนเอง 

สัมผสัหรอืลบูแขนหรอืขาของตนเอง สบตากับท่านหรอืสัมผสัจับตอ้งท่าน
 หากลกูน้อยรอ้งไห้งอแงทัง้คนื อาจตอ้งการให้ท่านเป็นเพ่ือนอยู่ข้างๆ ขอเสนอเทคนิคบางอย่างในการปลอบโยนลกูน้อยดังน้ี 

ตอ้งการเปล่ียนแปลงนิสัยในการนอนของลูกน้อย ตอ้งใช้เวลา 1-2 สัปดาห์ พยายามอย่างตอ่เน่ืองก็จะประสบผลสําเรจ็ในท่ีสุด
 เมือ่ลกูน้อยรอ้งไห้งอแง กรณุาสังเกตถึงปัญหาและความตอ้งการ พรอ้มทําการปลอบโยนอย่างเหมาะสม
 อย่าเขย่าลกูน้อยอย่างรุนแรง
 พดูคยุกบัลกูน้อยด้วยเสียงเบาๆ พรอ้มลบูไลห้ลังลูกน้อย เพือ่ปลอบลดอารมณ์ลง
 เมือ่ปลอบโยนลกูน้อยสําเรจ็แล้ว อย่าแช่ตัวอยู่ในห้องของลกูน้อย
 หากลกูน้อยตืน่มาแล้วรอ้งไห้งอแงอกี กรณุาทําตามขัน้ตอนทีก่ล่าวมาซํา้
 ในเวลาน้ีอย่าป้อนอาหาร หรอืหยอกเล่นกบัลกูน้อย จึงจะสามารถทําใหเ้ขาเรยีนรู้ในการปลอบโยนอารมณ์ของตนเอง

พรอ้มทัง้นอนหลบัอกีครัง้
 อย่าลมืช่ืนชมตอ่ความพยายามของลกูน้อยในวนัถดัไปด้วย
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不要劇烈搖晃嬰兒
 寶寶哭泣是和大人溝通的一種方式，
需要家長耐心安撫，不可以劇烈搖晃、
旋轉或將寶寶拋到床上；如果照顧者
情緒無法控制，請向親友尋求協助。

 嬰兒搖晃症候群大部分發生在 2歲以
下兒童，尤其是小於6個月的嬰兒。可
能出現的症狀有：嗜睡、急躁不安、抽
筋、意識受損、嘔吐、食慾不振及呼吸
異常等。

 一旦發生應盡速就醫，由醫護人員給
予適當的治療。在就診時不要因為困
窘或罪惡感不敢告知醫師，及早的診治
往往有助於避免無法挽回的結果，更
能減少後遺症的發生。

嬰兒猝死症防治評估表
以下指標請家長核對，若未符合，請儘速改善，

以降低嬰兒猝死之風險。

 每次睡眠都仰睡。

 哺餵母乳。

 嬰兒不與其他人同睡，建議與父母同室
不同床。

 一個月之後，可考慮在睡眠時使用奶
嘴。奶嘴不可懸掛於嬰兒頸部或附著於
嬰兒衣物上。

 勿讓嬰兒趴睡在父母或照顧者身上。

新生兒照顧錦囊

未來懷孕時應：

 接受例行產前檢查

 避免吸菸及暴露二手菸、
或三手菸

 避免喝酒與使用非法藥物
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ต้อนรับชีวิตใหม่

อย่าเขย่าทารกอย่างรุนแรง
 รอ้งไหเ้ป็นวธิกีารส่ือสารกบัผู้ใหญอ่ย่างหน่ึงของลกูน้อย ผู้

ปกครองจําเป็นตอ้งอดทนปลอบโยน ห้ามเขย่าอย่างรุนแรง 
หมนุวน หรอืโยนลกูน้อยลงบนเตยีง หากผู้ดแูลไม่สามารถ
ระงับอารมณ์ได ้กรณุาขอความช่วยเหลอืจากญาตมิติร

 ภาวะอาการจากเด็กทารกถกูเขย่าอย่างรุนแรงมกัจะเกดิในเด็ก
อายตุํา่กวา่ 2 ขวบ โดยเฉพาะทารกทีม่อีายตุํา่กวา่ 6 เดอืน 
อาการท่ีสามารถพบไดค้อื: ชอบนอน กระวนกระวาย ชัก การ
รับรูไ้ดร้ับความเสียหาย อาเจียน เบ่ืออาหาร และหายใจผดิ
ปกต ิเป็นตน้

 หากเกดิอาการตอ้งรีบพบแพทยโ์ดยเร็ว เพือ่ให้เจ้าหน้าที่
รกัษาพยาบาลทําการรกัษาอย่างเหมาะสม 
เมือ่ทําการตรวจรกัษาไม่ควรเป็นเพราะรูสึ้กอึดอดัใจหรอืรูสึ้ก
ผดิ ทําใหไ้มก่ล้าบอกแพทย์ การรกัษาแตเ่น่ินๆ สามารถช่วย
หลกีเลีย่งผลทีส่ายเกนิแก้ และช่วยลดการเกดิอาการตามมา
ภายหลังลงได้

ตารางประเมินการป้องกันภาวะการเสียชีวิตฉับพลันในทารก
ขอใหผู้ป้กครองตรวจเทียบดัชนีตอ่ไปน้ี หากไมถ่กูตอ้งโปรด
ทําการปรับปรุงแกไ้ขโดยด่วน เพือ่ลดความเส่ียงจากการเสียชีวติ
อย่างฉับพลนัของทารก

 การนอนทุกครัง้ตอ้งนอนหงาย

 ให้นมแม่

 ทารกไมน่อนร่วมกบัผู้ใด แนะนําให้นอนคนละเตยีงใน
หอ้งเดยีวกบัพอ่แม่

 หลังจาก 1 เดอืน ไปแล้ว สามารถพิจารณาใช้จกุนม
หลอกขณะนอนหลับ

 ห้ามแขวนจกุนมหลอกไวท้ีค่อทารกหรอืตดิไวบ้นเสือ้ผ้า
ทารก

ในอนาคตหากตัง้ครรภ์ควร: 

 รับการตรวจครรภก์อ่นคลอดตาม
กําหนดเวลา

 หลกีเลีย่งการสูบบหุรีแ่ละอยู่ในส่ิง
แวดลอ้ม  บุหรีม่อืสอง  หรอืบุหรี่
มอืสาม

 หลกีเลีย่งดืม่สุราและใช้ยาผิด
กฎหมาย
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新生兒照顧錦囊

 床鋪表面必須
堅實，外表可包

以被單。

 每次睡眠都
需仰睡

 勿讓嬰兒睡在
沙發，椅子，
墊子，或大人
的床上。

 確認無任 何
東西蓋住嬰兒
頭部。

 無菸環境，勿
讓任何人在嬰
兒附近吸菸。

 穿 著 睡 衣 睡
覺，如一件式
睡衣。

 睡眠區域不可
有任何鬆軟物
件，包括枕頭、
玩具枕具、被
褥、蓋被、羊毛
製品、毛毯、床
單、填充玩具
等軟的物件。

 避免環境過熱，包括穿著太多衣
物與過度包裹嬰兒。無空調設備
時，宜注意通風。

 如需額外保暖措施，可穿著睡
袋型的嬰兒睡衣，或以包巾包
裹孩子，並將手臂露出，以取
代毯子。

安全睡眠環境
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ต้อนรับชีวิตใหม่

 พืน้ผิวของฟูก
ทีน่อนตอ้งแข็งแน่น 
สามารถใช้ผ้าคลมุ
เตยีงได้

 การนอนทุกครัง้ตอ้ง
นอนหงาย

 อย่าให้ทารกนอนบน
โซฟา เก้าอี ้เบาะรอง 
หรอืบนเตยีงของ
ผู้ใหญ่

 ตอ้งแน่ใจวา่ไม่มส่ิีงใด
คลมุอยูบ่นศีรษะของ
ทารก

 สภาพแวดล้อมไรบ้หุรี ่
อย่าใหผู้้ใดสูบบหุรี่
ใกลก้บัทารก

 ใส่ชดุนอนเมือ่นอน 
เช่น ชุดนอนแบบชิน้
เดยีว

 บรเิวณทีน่อนไมค่วร
มส่ิีงฟูนุ่มใดๆ รวม
ทัง้หมอน หมอนของ
เลน่ ผ้านวม ผ้าห่ม 
ผลติภณัฑ์ขนแกะ 
ผ้าห่มขนสัตว ์ผ้าคลมุ
เตยีง ของเลน่ยดัไส้ 
เป็นตน้

 หลีกเลีย่งสภาพแวดลอ้มทีร่อ้นเกนิไป รวมทัง้
การสวมใส่เสือ้ผ้ามากเกนิไป และการห่อหุ้ม
ทารกมากเกินไป  
เมือ่ไมม่อีปุกรณ์ปรบัอากาศ ควรระวังเรือ่งอากาศ
ถา่ยเท

 หากตอ้งมีมาตรการเพ่ือสร้างความอบอุน่เพ่ิม 
สามารถสวมชุดนอนทารกแบบถุงนอน หรอืใช้
ผ้าหอ่ตวัหอ่เด็กโดยใหแ้ขนอยู่ข้างนอก แทนการ
ใช้ผ้านวม 

สภาพแวดล้อมในการนอนท่ีปลอดภัย
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母乳是嬰兒最好的營養來源，為了使媽媽和寶寶健康，母親在哺餵母乳期間盡
量維持飲食均衡。母乳哺育可以增進兒童智力發展，降低腹瀉及肺炎等疾病的
感染率，減少過敏性疾病及成人期心臟血管疾病的發生率。哺育母乳的媽媽產後
身材恢復較快，罹患乳癌及卵巢癌的機率也較低。國民健康署建議純母乳哺育6
個月，之後必須添加適當副食品，持續哺育母乳到2歲或2歲以上。

母乳及營養
 在嬰兒出生後的前幾個月，採用純母乳哺育（只給母乳，不給配方奶、水、奶
嘴），是對嬰兒與母親最好的做法。

 母乳中所含的蛋白質、脂肪及醣類較易吸收消化，其免疫球蛋白、促腦細胞發
育物質及不含過敏原，更是配方奶所無法取代的。6個月左右再搭配富含鐵的
副食品，母乳仍可是重要的營養來源。

剛出生寶寶的胃容量
 1天大的新生兒胃容量只有5cc（約龍眼大小）、第4-5天約25cc（約荔枝大小），

7天大的時候也不過50cc左右（約桃子大小）。
 足月健康新生兒的胃容量不大，所以需求量也不大，正好配合媽媽的初乳量。

如何哺育母乳
 哺育母乳以親餵為原則，尤其前2個月。
 如果從寶寶出生後就不分日夜的在他需要時立即餵奶，大部分媽媽都會有足
夠奶水。

 當寶寶出現明顯的尋乳動作（頭轉來轉去、張開嘴、舌頭往下前方靠近乳房），
或做出吸吮自己的手等行為，就是餵奶的時機了，不要等到寶寶哭鬧才餵。

 餵奶時，媽媽的姿勢要舒適而放鬆，讓寶寶面對著媽媽，臉、胸及腹部都緊貼
著媽媽的身體。

 寶寶的嘴巴要張得夠大，大口含住乳房，下巴貼著乳房。一開始吸吮的速度可
能很快（1秒2-3次），但是當奶水開始流出，寶寶吸到奶水時，吸吮的動作會
變慢（大約為1秒1次），而且會有明顯的吞嚥動作。當寶寶吃飽後，會全身放鬆，
自己鬆口放開乳房。

 如因特殊狀況需暫停哺育母乳或無法直接哺育母乳時，應該按照寶寶平常吃
奶的頻率繼續將奶水擠出來，以維持奶水的分泌。

 若無法哺育而選擇配方奶時，請尋求外界協助如孕產婦關懷專線 0800-
870870，以克服哺育之障礙。

哺育母乳，媽媽健美，寶寶健康
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นมแมเ่ป็นแหล่งโภชนาการท่ีดทีีสุ่ดของลูกน้อย เพือ่ใหค้ณุแมแ่ละลูกน้อยแข็งแรง ระหวา่งทีม่ารดาให้นมบตุร
ควรพยายามทานอาหารใหส้มดลุอยูเ่สมอ   การเลีย้งลูกดว้ยนมแม่น้ันสามารถเพิม่พนูพฒันาการทางดา้นสตปิัญญา
แก่เด็ก ช่วยลดอตัราการตดิเชือ้ เช่น อาการท้องเสียหรอืปอดอกัเสบ เป็นตน้ ช่วยลดอตัราการเกิดของภาวะภูมแิพ้ 
และการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจในวยัผู้ใหญไ่ด ้  หลังคลอดคณุแมร่ปูร่างคนืสู่สภาพเดมิไดเ้ร็วขึน้ ช่วยลดโอกาสการ
เป็นมะเร็งเตา้นมและมะเร็งรังไข่   ทบวงสุขภาพประชาชนแนะนําใหเ้ลีย้งลกูดว้ยนมแม่เพยีงอย่างเดยีวเป็นเวลา 6 
เดอืน หลังจากน้ันจาํเป็นตอ้งเพ่ิมอาหารเสรมิทีเ่หมาะสม และควรให้นมแม่ตอ่ไปจนอายุ 2 ขวบ หรอื 2 ขวบขึน้ไป

นมแม่และโภชนาการ
 ในช่วงไมก่ีเ่ดอืนหลังทารกคลอด ใช้การให้นมแมเ่พยีงอย่างเดยีว (ใหแ้ตน่มแม่ ไม่ให้นมผงดดัแปลง  น้ํา จกุนมหลอก) เป็น

วธิกีารทีด่ทีีสุ่ดสําหรับทารกและมารดา
 ในนมแม่มโีปรตนี ไขมนัและน้ําตาลทีด่ดูซึมและย่อยง่าย และมีโปรตนีภูมคิุม้กัน สารกระตุน้การเตบิโตของเซลลส์มองและ

ไมม่สีารภูมแิพ้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีน่มผงดดัแปลงไม่สามารถทดแทนได ้
ประมาณ 6 เดอืน จึงให้อาหารเสรมิทีอ่ดุมไปด้วยธาตเุหล็กเพิม่ขึน้ นมแม่ยังคงเป็นแหล่งโภชนาการหลัก 

ความจุกระเพาะของทารกแรกเกิด
 ทารกแรกเกดิอายุ 1 วนั มคีวามจุกระเพาะเพยีง 5 cc (ขนาดเท่าลกูลําไย) อายุ 4-5 วนัจะมคีวามจุประมาณ 25 cc (เท่าลกูลิน้จี)่ 

เมือ่อายุ 7 วนัมคีวามจุไมเ่กนิ 50 cc โดยประมาณ (เท่าลกูทอ้)
 สําหรับทารกแรกเกดิทีอ่ายคุรบเดอืนและมสุีขภาพแข็งแรงน้ัน จะมีขนาดกระเพาะทีไ่ม่ใหญนั่ก ดังน้ันความตอ้งการอาหาร

จึงมไีมม่าก ซ่ึงก็สอดคล้องกบัปรมิาณน้ํานมเหลอืงของคณุแม่พอดี

ให้นมแม่อย่างไร
 การให้นมแม่ ควรใช้หลักการให้ด้วยตนเองโดยเฉพาะในช่วง 2 เดอืนแรก
 หากคณุแมส่ามารถให้นมแมแ่ก่ลกูน้อยทัง้กลางวนัและกลางคนืตามความตอ้งการของทารกตัง้แตห่ลังคลอดแล้วน้ัน คณุแม่

ส่วนใหญจ่ะมีปรมิาณน้ํานมทีพ่อเพยีง
 เมือ่ลกูน้อยแสดงอาการตอ้งการกนินมอย่างชัดเจน (ส่ายศีรษะไปมา อ้าปาก แลบลิน้ออกมาเข้าใกลก้บัเตา้นม) หรอืดดูมอืของ

ตนเอง เป็นตน้ แสดงวา่ถึงเวลาทีจ่ะให้นมแกล่กูน้อยไดแ้ล้ว โดยไม่ตอ้งรอให้ทารกรอ้งไห้ถึงจะให้นม
 เวลาที่ให้นมแม่น้ัน คณุแมค่วรอยู่ในท่าทีส่บายและผอ่นคลาย ให้ลกูน้อยหันหน้าเข้าหาแม่ ใบหน้า อก และส่วนท้องของ

ทารก แนบสนิทกับลําตัวของแม่่
 ปากของทารกควรอ้ากวา้งพอ เพือ่ให้สามารถอมเตา้นมไดเ้ต็มที่ โดยใหค้างของทารกแนบอยู่กบัเตา้นมแม่ 

ในช่วงแรกของการดดูนมทารกอาจดดูอย่างรวดเร็ว (วนิาทลีะ 2-3  ครัง้) แตเ่ม่ือเริม่มน้ํีานมไหลออกมาและทารกได้รับน้ํานม
แล้วน้ัน การดดูจะช้าลง (ประมาณวนิาทลีะ 1 ครัง้) และจะมกีารกลนือย่างชัดเจน 
เมือ่ลกูน้อยอ่ิมแล้ว ร่างกายก็จะมีลกัษณะผ่อนคลาย และอ้าปากคลายออกจากเตา้นมเอง

 ถา้หากมเีหตจุําเป็นทีท่ําให้ตอ้งหยดุพกัการให้นมแม่ช่ัวคราวหรอืไมส่ามารถให้นมแมไ่ดโ้ดยตรงไดน้ั้น ก็ควรบีบน้ํานมแม่ 
ออกมาตามความถีใ่นการดืม่นมของลกูน้อยในเวลาปกตอิย่างตอ่เน่ือง เพ่ือให้ร่างกายสามารถสร้างน้ํานมไดต้อ่ไป 

 หากไมส่ามารถให้นมแม่และตอ้งเลอืกใช้นมผง โปรดขอรับการช่วยเหลอืจากภายนอก เช่น สายตรงห่วงใยสตรมีคีรรภแ์ละ
หลังคลอด 0800-870870 เพือ่ช่วยเหลอืแกไ้ขอปุสรรคของการให้นมแม่
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迎接新生兒

哺餵母乳嬰兒常見生理現象
 喝母乳的寶寶，黃疸可能持續到2-3個月才完全消退，如果寶寶大便顏色為大便卡(參
閱第32頁 )之1-6的不正常顏色，或者是滿月後仍有黃疸，應請教兒科醫師或家醫科
醫師確定黃疸的原因。而在此同時，仍然可持續哺餵母乳。

 喝母乳的寶寶在頭幾個月的大便通常是稀稀水水的，帶有顆粒或酸味，甚至一吃就
解，這是正常現象。

 嬰兒排便的性狀變化
 第1-3天：深綠，幾乎是黑色的黏便。
 第 4-6天：顏色由深變淡，越來越黃。
 第 6天以後：1天至少 3-4次的黃色大便（量約10元銅板大小）。
 有些寶寶在 3週大以後可能大便次數變少，變成 3至 4天才解 1次便，甚至10到14天才
解1次。

從寶寶的排尿情形判斷有吃飽
 第1-3天：很少，但是每天會增加一些。
 第 4-6天：1天4-5次尿溼尿褲，每次尿量約 2片乾紙尿
褲的重量。

 第6天以後：尿褲很濕且重，1天約有5-6次小便。

哺餵母乳的媽媽何時應該求助
若出現以下情形，可能是寶寶沒有吃到足夠奶水、或是

屬於疾病的表現，應該尋求專業人員協助。

 嬰兒含著乳房就睡著，抱開沒多久就哭。
 出生後24到48小時仍未解大便。
 黃疸變嚴重。
 7天內仍未回到出生體重、或是回到出生體重後體重卻又減輕。

何時應馬上就醫
 嬰兒只是非常快速的淺淺吸吮。
 嬰兒含著乳房就睡著，沒有喝奶，外觀嗜睡。
 出生3天後尿尿次數仍不多，或是尿尿顏色變成深黃色甚至橘色。
 出生後48小時內沒有大便排出，或只有少量深綠色或黑色的胎便排出。

「母乳一指通」APP哺乳資訊隨身帶著走！
功能有「地圖搜尋」可以快速地搜尋到臨近的「母嬰親善醫療院所」或「公共哺集乳室」，
且可一指接通諮詢電話，提供媽媽母乳聚會相關資訊。

IOS系統 (QRcode) Android系統 (QRcode)

註：純母乳哺育的定義，是除了母乳與維生素、藥品之類液劑以外，不提供其他任何食物或飲品。

哺育母乳，媽媽健美，寶寶健康

母乳哺育支持系統相關資源

 孕產婦關懷專線 
0800-870870 
（國語諧音：抱緊您抱緊您）

 孕產婦關懷網站： 
http://mammy.hpa.gov.tw/

 各縣市社區支持團體（聚會
時間及專線詳見上述網址）
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ภาวะทางร่างกายท่ีพบบ่อยในทารกท่ีเลีย้งด้วยนมแม่
 สําหรับทารกทีด่ืม่นมแมน้ั่นอาจมีภาวะตัวเหลอืงตอ่เน่ืองกนันานถึง 2-3 เดอืน จึงจะจางหายไป หากสีอจุจาระของทารกเม่ือเทียบกับบตัร

เทียบสีอจุจาระ (ดทูี่หน้า 31) แล้วมสีีผดิปกตทิี่หมายเลข 1–6 หรอืเมื่ออายคุรบหน่ึงเดอืนแล้วยังคงมีอาการตัวเหลอืงอยูน้ั่น ควรพาทารกไป
พบกมุารแพทย์ หรอืแพทย์เวชศาสตรค์รอบครัวเพื่อหาสาเหตทุีแ่น่ชัดของอาการตัวเหลอืง 
และในขณะเดยีวกนั ยังสามารถให้นมแม่ตอ่ไปได้

 สําหรับอจุจาระของเด็กทารกทีด่ืม่นมแม่ ในช่วงไม่กีเ่ดอืนแรกหลังคลอดน้ัน มกัมลีกัษณะเป็นน้ําเหลวๆ มกีอ้นอจุจาระเล็กๆ ปะปนอยู่ หรอื
มกิีนเหม็นเปรีย้ว หรอื ถ่ายอจุจาระทุกครัง้หลังดืม่นม ลกัษณะน้ีเป็นภาวะปกต ิ

 สภาพความเปล่ียนแปลงในการถ่ายอจุจาระของทารก
 อายุ 1-3 วนั: มีสีเขียวเข้ม มกัจะเป็นอจุจาระท่ีมลีกัษณะเหนียวๆ สีดํา
 อายุ 4-6 วนั: อุจจาระมสีีออ่นลง เริ่มเป็นสีเหลอืงมากขึน้
 อายุ 6 วนัขึน้ไป: ถ่ายอจุจาระสีเหลอืงอย่างน้อยวนัละ 3-4 ครัง้ (ขนาดใหญ่ประมาณเหรยีญ 10 ของไต้หวนั)
 ในทารกบางคนเมื่อมีอายตุัง้แต ่3 สัปดาห์ขึน้ไป จํานวนครัง้ในการถ่ายอจุจาระอาจลดลง เปล่ียนเป็น 3-4 วนั ถ่ายอจุจาระหน่ึงครัง้ หรอื

อาจนานถึง 10–14 วนั จึงจะถ่ายหน่ึงครัง้ 

ทราบว่าทารกด่ืมนมอ่ิมแล้วจากการสังเกตปัสสาวะ
 อายุ 1-3 วนั: มีปริมาณน้อยมาก แตม่ปีริมาณเพ่ิมขึน้ทกุวนั
 อายุ 4-6 วนั: ปัสสาวะเปียกผ้าออ้มวนัละ 4-5 ครัง้ ปริมาณปัสสาวะในแตล่ะครัง้ มน้ํีาหนักโดยประมาณเท่ากบัแผน่ผ้าออ้มสําเร็จรูปแห้ง 2 

แผน่
 อายุ 6 วนัขึน้ไป: ผ้าออ้มเปียกมากและหนัก ปัสสาวะประมาณวนัละ 5-6 ครัง้

คุณแม่ท่ีเลีย้งลูกด้วยนมแม่ควรขอความช่วยเหลือเม่ือใด
เมื่อเกดิสภาพการณ์ตอ่ไปน้ี อาจเป็นไปได้ว่าทารกได้รับน้ํานมไมเ่พียงพอ หรอืเป็นอาการของโรค ควรขอรับการช่วยเหลอืจากเจ้าหน้าที่ผู้

เช่ียวชาญ
 เมื่อทารกนอนหลับขณะดดูนมแม่ แตพ่อวางลงนอนไดไ้มน่านก็รอ้งไห้
 หลังคลอด 24-48 ช่ัวโมงแล้วยังไมถ่่ายอจุจาระ
 ภาวะตัวเหลอืงรุนแรงขึน้
 น้ําหนักยังคงไมก่ลบัไปที่น้ําหนักแรกเกดิภายใน 7 วนั หรอืกลบัไปที่น้ําหนักแรกเกดิ

แล้วกลบัลดลงอกี

เม่ือไรท่ีควรรีบไปพบแพทย์ทันที
 ทารกเพียงแตด่ดูนมอย่างสัน้ๆ และรวดเร็ว
 ทารกหลบัขณะอมหัวนมแม่ โดยทีไ่มไ่ดด้ดูนม ดแูล้วมีอาการชอบนอน
 ทารกมีอายตุัง้แต ่3 วนัขึน้ไป แตป่ัสสาวะน้อยครัง้ หรอืปัสสาวะมีสีเหลอืงเข้มหรอืสีส้ม
 หลังคลอดภายใน 48 ชั่วโมง ทารกยังคงไมถ่่ายอจุจาระ หรอืถ่ายเพียงขีเ้ทาที่มสีีเขียวเข้ม

หรอืสีดําเพียงเล็กน้อย

“คู่มือนมแม่สัมผัสด้วยน้ิวเดียว”  APP เก่ียวกับข้อมูลการให้นมแม่
พกติดตัวได้เสมอ
การใช้งานประกอบด้วย “แผนทีค่น้หา”  สามารถค้นหา “สถานพยาบาลทีเ่หมาะสําหรับแมแ่ละทารก”  หรอื “ห้องให้นมลกูสาธารณะ”  
ทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงไดอ้ย่างรวดเร็ว และยังเสนอบรกิารให้ขอ้มลูการนัดพบปะสังสรรคพ์ดูคยุเรือ่งนมแม่ของคณุแม่ โดยสามารถโทรศัพท์
สอบถามด้วยสัมผสัเพียงน้ิวเดยีว

ระบบ IOS (QRcode) ระบบ Android (QRcode)

หมายเหต ุ: ความหมายของการให้นมแม่อย่างเดียว คอื นอกจากของเหลว ไดแ้ก่ นมแม่และวติามิน ยาเวชภณัฑ์แล้ว ไม่มกีารให้อาหารหรอืเครือ่งดืม่ใดๆ.

ผูู

ทรัพยากรระบบท่ีเก่ียวข้องในการสนับสนุนการ
เลีย้งลูกด้วยนมแม่

 สายตรงห่วงใยสตรีมีครรภ์และหลังคลอด 
0800-870870 (คําพ้องเสียงในภาษาจีน : 
เป้าจ่ินหนิน เป้าจ่ินหนิน (กอดท่านไว ้กอด
ท่านไว)้)

 เว็บไซต์ห่วงใยสตรีมีครรภ์และหลังคลอด:  
http://mammy.hpa.gov.tw/

 กลุ่มผูส้นับสนุนในชมุชนเขตพืน้ทีต่่างๆ 
(กรณุาดูรายละเอียดของเวลานัดพบปะและ
หมายเลขโทรศัพท์ไดจ้ากเว็บไซต)์
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仔細評估『黃疸』及檢查『大便顏色』可提早發現寶寶是否罹患肝膽疾

病。因哺餵母乳而引起的新生兒黃疸通常對寶寶無害，一般而言，黃疸會

在出生後2週內消退，但若持續至出生第3-4週之後，則其中有部分嬰兒
可能患有膽道閉鎖，同時

他們也可能出現淡黃便、灰

白便。

這些寶寶應儘量在出生

後30天內尋求就醫，原則上
在60天 (愈早愈好 )完成手
術，若不治療，寶寶可能多在

2歲內失去生命。家長對於
寶寶有上述症狀疑慮，應讓

寶寶及早接受治療，切勿拖

延就醫時間，是為人父母的

責任。

請您在寶寶出生後，將寶

寶的大便顏色和「嬰兒大便卡」比對，當發現大便顏色與不正常的1-6號最
相似時，或發現寶寶大便顏色介於正常與不正常之間，為了寶寶的健康，

請趕快就醫，並於24小時之內將第34頁表格填寫清楚，影印後傳真到諮
詢中心，或直接來電諮詢，我們會及時給您協助 !

有任何相關問題，歡迎您與我們聯繫 : 
諮詢電話 : (02)2382-0886#12 
或傳真至 : (02)2388-1798 

E-mail: stoolcard@gmail.com

『大便卡諮詢中心』

不
正
常

正
常

嬰兒大便「卡」重要
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การประเมิน “อาการตวัเหลอืง” อย่างละเอียด และการตรวจด ู“สีอจุจาระ” น้ันสามารถชว่ยใหต้รวจพบโรคตบั
และถุงน้ําดใีนเด็กทารกไดต้ัง้แตเ่น่ินๆ   สําหรบัอาการตวัเหลอืงท่ีมสีาเหตมุาจากการให้นมแม่ ไม่เป็นอนัตราย
สําหรบัทารก โดยท่ัวไปแล้วอาการตวัเหลอืงจะจางหายไปเองภายใน 2 สัปดาห์หลังคลอด แตถ่า้หากหลังคลอด
แลว้ 3-4 สัปดาห ์ยังมีอาการตวัเหลอืงอยูต่อ่เน่ือง ทารกบางคนอาจเป็นโรคท่อน้ําดตีบีตนัมาแตก่าํเนิดได ้ซ่ึง
ในเวลาเดยีวกนัทารกทีเ่ป็นโรคน้ีอาจถา่ย
อจุจาระออกมาเป็นสีเหลอืงออ่นหรอืสีเทา
ขาว

เด็กทารกท่ีเป็นโรคน้ีควรไดร้บัการ
รกัษาพยาบาลโดยเร็วทีสุ่ดภายใน 30 วนั
หลังคลอด และตามหลักการแลว้ ควรได้
รบัการผ่าตดัภายในเวลา 60 วนั (ยิ่งเร็วยิ่ง
ด)ี ถา้หากไม่รบัการรกัษา เด็กอาจเสียชีวติ
ไดภ้ายในอายุ 2 ขวบ   สําหรบัผูป้กครอง
ทีส่งสัยวา่ทารกมีอาการข้างตน้ ควรพาลูก
น้อยไปรบัการตรวจรกัษาโดยดว่น อย่ารอ
ช้าในการพบแพทย ์เพราะน่ันถอืเป็นความ
รบัผดิชอบของผู้เป็นพอ่แม่

ทา่นควรทาํการเปรยีบเทยีบสี
อจุจาระของลกูน้อยกบั “บตัรเทยีบ
สีอจุจาระของทารก” ตัง้แตแ่รกเกดิ 
เมือ่พบวา่สีอจุจาระของลกูน้อยตรง
กบัระดบัสีทีผ่ดิปกต ิหมายเลข 1-6 หรอืพบวา่สีอจุจาระน้ันอยูร่ะหวา่งระดบัสีปกตแิละสีทีผ่ดิ
ปกต ิเพือ่สุขภาพทีด่ขีองลกูน้อย ขอใหท้า่นรบีพาเด็กไปรบัการตรวจรกัษา  พรอ้มทัง้กรอก
แบบตารางในหน้าที่ 35 ให้ชัดเจน ถา่ยเอกสารและส่งโทรสาร (แฟกซ์) มายังศนูยใ์หค้าํปรกึษา 
หรอืโทรศัพท์ตดิตอ่สอบถามกับศนูยฯ์ โดยตรงภายในเวลา 24 ช่ัวโมง ทางศนูยฯ์ จะให้ความ
ช่วยเหลอืแกท่า่นทนัที

หากท่านมีปัญหาท่ีเก่ียวข้อง กรณุาติดต่อกับเราท่ี:  

โทรศพัท์:  (02)2382-0886#12
หรอืส่งโทรสารมาท่ี: (02)2388-1798

“ศูนย์ให้คําปรึกษาเรื่องบัตรเทียบสี
อุจจาระ”

ผิดปกติ
ปกติ
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   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

膽道閉鎖寶寶常被誤以為是母乳性

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

道閉鎖宜在出生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
機率會下降。膽汁鬱積於肝內，很容易會造成肝硬化，甚至面臨早期換肝。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
在出升後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
觀察比對大便的顏色 (如圖指示 )。由於膽汁的顏色為黃色或綠色，若肝臟分密
的膽汁能順暢排出，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，應趕快就醫請教專業兒科醫師，必要時

轉診至兒科消化學專科醫師，以免延誤病情。 

認識膽道閉鎖
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เด็กทารกทีเ่ป็นโรคท่อน้ําดตีบีตนัแตก่าํเนิดมกัถกู
เข้าใจผิดวา่เป็นอาการตวัเหลอืงทีเ่กดิจากน้ํานมแม่ ซ่ึง
ทําใหไ้ดร้บัการรกัษาทีล่า่ช้า   สําหรบัเด็กทารกในไตห้วนั
น้ันมีอาการของโรคท่อน้ําดตีบีตนัแตกํ่าเนิดมากกวา่
ทารกในประเทศแถบตะวนัตก ทารกทั่วไปมอีาการตวั
เหลืองทางร่างกายเป็นภาวะทีพ่บไดบ้อ่ย ซ่ึงจะออก
อาการเม่ือมอีายุ 2-3 วนัหลังคลอด ในช่วงวนัที่ 4-5 จะ
เป็นช่วงทีแ่สดงอาการมากท่ีสุด จะคอ่ยๆ จางลงเมือ่
มอีายุ 7-10 วนั และอาการจะหายไปภายใน 2 สัปดาห์   
สําหรบัทารกทีเ่ลีย้งดว้ยนมแม่น้ัน ระยะทีม่อีาการตวั
เหลอืงอาจนานกวา่ปกต ิแตค่า่ดชันีภาวะตวัเหลอืงจะไม่
สูงขึน้   หากทารกอายุ 3-4 สัปดาห์แล้ว อาการตวัเหลอืง
ยังไมล่ดลงน้ัน ในทารกบางคนอาจจะเป็นโรคท่อน้ําดตีบี
ตนัแตก่าํเนิดได ้จาํเป็นตอ้งพาลูกน้อยไปรบัการตรวจรกัษาจากแพทย์   การวนิิจฉัยโรคทอ่น้ําดตีบีตนัแตกํ่าเนิดน้ัน
ควรตรวจพบภายใน 45 วนัหลังคลอด ตามหลกัแล้วทารกควรไดร้บัการผ่าตดัตอ่ทอ่น้ําดกีบัลาํไส้แบบ Kasai ภายใน 
60 วนั (ยิ่งเร็วยิ่งด)ี หากไดร้บัการรกัษาท่ีลา่ช้า อาจทําใหอ้ตัราการขับถา่ยของน้ําดหีลังผ่าตดัลดลงได ้  การท่ีน้ําดคีั่ง
คา้งอยู่ในตบัจะทําใหเ้กดิภาวะตบัแข็งได้ง่าย ซ่ึงอาจทําใหต้อ้งรบัการผ่าตดัเปลีย่นตบัตัง้แตอ่ายุยังน้อย   ดว้ยเหตน้ีุผู้
ปกครองจึงไม่ควรลา่ช้าในการพบแพทยแ์ละรบัการผ่าตดัแบบ Kasai  เพือ่ให้การพยากรณ์โรคของลกูน้อยทําไดด้ยีิ่ง
ขึน้

หลังทารกคลอดควรสังเกตสีของผิวหนังและอุจจาระอย่างละเอยีด (กรณุาสังเกตภายใตแ้สงไฟธรรมชาต ิหรอื
แสงไฟสีขาว) ซ่ึงช่วงเวลาหลังคลอดภายใน 60 วนัเป็นช่วงเวลาทีสํ่าคญัยิ่ง   หากผิวของทารกแสดงอาการตวัเหลอืง 
ตาขาวเป็นสีเหลอืงแล้ว ก็ยิ่งตอ้งสังเกตเทยีบสีอจุจาระอย่างละเอยีด (ดังรปูบัตรเทยีบสีอจุจาระ)   เน่ืองจากน้ําดน้ัีนมี
สีเหลืองหรอืสีเขยีว หากตบัสามารถขบัถา่ยน้ําดไีดอ้ย่างสะดวก เมือ่น้ําดผีสมกับอจุจาระจะทําให้อจุจาระน้ันมีสีเหลอืง
หรอืสีเขยีว ซ่ึงตรงกบัสีอจุจาระหมายเลข 7-9 รวมสามสี ถอืวา่มลีกัษณะทีป่กต ิ  หากมภีาวะน้ําดคีั่งคา้ง อุจจาระทีไ่มม่ี
ส่วนผสมของน้ําดจีะมสีีเหลอืงออ่นหรอืสีเทาขาว คล้ายสีอจุจาระในหมายเลข1-6 ซ่ึงเป็นลกัษณะทีผ่ดิปกต ิเวลาน้ีก็
ควรตัง้ขอ้สงสัยวา่อาจเป็นอาการของภาวะทอ่น้ําดตีบีตนัหรอืน้ําดคีั่งในตบัหรอืไม่   เพ่ือสุขภาพทีแ่ข็งแรงของทารก 
จึงควรรบีพาเด็กไปรบัการตรวจรกัษากับกมุารแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ในกรณีทีจ่าํเป็นอาจโอนย้ายผูป่้วยตอ่ไปยังกมุาร
แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นระบบทางเดนิอาหาร เพ่ือไม่ใหก้ารรกัษาเป็นไปอย่างลา่ช้า

   สีอจุจาระที่ผดิปกติของเด็กทารกมสีีใกลเ้คยีงกบัสีอจุจาระหมายเลข__________

    พบวา่ทารกถ่ายอจุจาระสีน้ีเมื่อ ปี ____________เดอืน _____________ วนัที่ __________

   ช่ือ-นามสกลุเด็ก ________ วนัเกดิ : ปี __________ เดอืน  ________ วนัท่ี __________

   ช่ือ-นามสกลุมารดา ______________  โทรศัพท์  ______________ มือถอื__________ 

   ท่ีอยู่ _________________________________________________ 

   เด็กทารกคลอดท่ีโรงพยาบาล/คลินิก _____________________________

_
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健康的孩子，是家庭的歡樂泉源，讓孩子儘早接受新生兒篩檢及相關健康檢
查非常重要。透過新生兒篩檢，可以早期發現症狀不明顯的先天性代謝異常疾
病。如果篩檢結果為 (疑 )陽性時，並不代表寶寶已確定罹患該項疾病，請及早接
受進一步檢查。若篩檢結果為無異常時，也不代表不會發病或身體健康。若寶寶
已確診時，在黃金治療期間提供妥善之診治，可以將疾病對身體或智能的損害降
到最低。

如何接受新生兒先天性代謝異常疾病篩檢
 由醫療院所對出生後48小時之新生兒採取少許腳後
跟血液，寄交國民健康署指定之新生兒篩檢中心合約
實驗室進行相關檢驗。

 尚未知道篩檢結果前，請不要讓寶寶接觸萘丸（俗稱
臭丸），也不可任意服用藥物。

 篩檢結果為（疑似）陽性時，原採血院所或確認檢查
醫院會在最短時間內協助您的寶寶接受進一步之確
認檢查。

 篩檢的敏感度並非100%，主要是因為檢查結果會因
疾病的型別（如某些疾病有晚發作型、非典型）與飲
食攝取方式（如蛋白質攝取不足、特殊飲食）而有偽
陰性的可能。

 寶寶如果出現任何健康上的問題，請務必詢問您的兒科或家庭醫學科醫師。
 篩檢結果可在採血後約2個星期得知，請洽原採血院所，或查詢 _________  
新生兒篩檢中心衛教諮詢專線： _______________________________  
網址： ____________________________________________________

葡萄糖-六-磷酸鹽脫氫酶缺乏症（G-6-PD缺乏症，俗稱蠶豆症）
 約每100個寶寶就會有3個，是臺灣地區常見的遺傳性疾病。
 主因是寶寶體內紅血球之葡萄糖新陳代謝發生異常。
 患有此病症的寶寶在接觸某些藥物時，如：吃蠶豆、接觸萘丸（臭丸）、擦紫
藥水，或服用磺胺劑及比林類等藥品，常容易發生急性溶血性貧血，而造成貧
血、出現臉色蒼白、疲累、食慾差、嚴重的新生兒黃疸（眼白及皮膚均變黃）、
茶色尿等症狀。當孩子出現以上症狀時，請務必儘快帶孩子至醫院就醫。

新生兒先天性代謝異常疾病篩檢
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ต้อนรับชีวิตใหม่

เด็กทีม่สุีขภาพแข็งแรงเป็นทีม่าของความสุขในครอบครัว การใหล้กูน้อยไดร้บัการตรวจคดักรองในทารก
แรกเกดิแตเ่น่ินๆ และรบัการตรวจสุขภาพทีเ่ก่ียวขอ้งเป็นส่ิงทีสํ่าคญัอย่างยิ่ง   จากผลการตรวจคดักรอง
ในทารกแรกเกดิ สามารถช่วยใหต้รวจพบอาการของโรคความผิดปกตทิางเมตาบอลซึิมแตก่าํเนิดในทารก
แรกเกดิทีไ่มชั่ดเจนได้เร็วย่ิงขึน้   หากผลการตรวจคัดกรองเป็น (สงสยัเป็น) ผลบวกไมไ่ด้
หมายความวา่ลกูน้อยเป็นโรคดังกลา่วอย่างแน่นอน โปรดเข้ารบัการตรวจสอบในขัน้ตอ่ไปโดยเร็ว   หากผล
การตรวจคดักรองไมม่คีวามผดิปกต ิก็ไมไ่ดห้มายความวา่จะไม่เกิดโรคหรอืร่างกายแข็งแรง   หากลกูน้อยได้
รบัการวนิิจฉัยเป็นโรคการรกัษาท่ีเหมาะสมในช่วงเวลาท่ีให้ผลการรกัษาดีท่ีสุดสามารถช่วย
ลดความเสียหายจากโรคท่ีมตีอ่ร่างกายหรอืสตปิัญญาให้เหลอืน้อยทีสุ่ด 

รับการตรวจคัดกรองโรคความผิดปกติทางเมตาบอลิซึมแต่กําเนิดในทารกแรกเกิดอย่างไร
 โดยทางสถานพยาบาลจะเจาะเลือดปรมิาณเล็กน้อยจากสน้เท้าของทารกแรกเกิดหลังคลอด 48 ช่ัวโมง 

และส่งไปยังห้องปฏิบตักิาร ของศนูยต์รวจคดักรองโรคในทารกแรกเกดิทีท่บวงสุขภาพประชาชนกําหนด เพีอ่ทําการตรวจคดั
กรองโรค

 ก่อนทราบผลการตรวจคัดกรองโรค โปรดอย่าให้ทารกสมัผัสแนฟทา
ลีน (ลูกเหม็น) และห้ามใช้ยาเอง

 เมือ่ผลการตรวจคดักรองเป็น (สงสัยเป็น) ผลบวก โรงพยาบาลท่ีเก็บตัวอย่างเลอืดเดมิ
หรอืโรงพยาบาลทีย่นืยันผลตรวจสอบ จะให้การช่วยเหลอืลกูน้อยของท่านให้รับการ
ตรวจยืนยันในขัน้ตอ่ไปอย่างเร็วทีสุ่ด

 ความแมน่ยําในการตรวจคดักรองน้ันไม่ใช่ 100%  ทีสํ่าคญัคอื ผลการตรวจอาจแสดงผล
ลบทีเ่ป็นเท็จ ทีอ่าจมสีาเหตมุาจากกลุ่มอาการของโรค (เช่น โรคบางอย่างทีแ่สดงอาการ
ช้า มอีาการท่ีไม่ใช่อาการธรรมดาท่ัวไป) และจากการทานอาหาร (เชน่ ไดร้ับโปรตนีใน
ปรมิาณทีไ่มเ่พยีงพอ หรอืทานอาหารพเิศษ) 

 หากทารกมีปัญหาดา้นสุขภาพใดๆ ตอ้งสอบถามจากกุมารแพทยห์รอืแพทยเ์วชศาตร์
ครอบครัวของท่าน

 ผลการตรวจคดักรองจะทราบผลหลังเจาะเลือดประมาณ 2 สัปดาห์ กรณุาตดิตอ่สอบถามไดท้ี่สถานพยาบาลที่ทําการเจาะ
เลือดหรอืสอบถามที่: _____________________สายตรงฝ่ายให้คาํปรกึษาดา้นสุขวทิยา  
ศนูย์ตรวจคดักรองโรคในทารกแรกเกิด __________________________________________________________  
เวบ็ไซต:์ ________________________________________________________________________________

โรคพร่องหรือขาดเอนไซม์กลูโคส-6-ฟอสเฟต ดีไฮโดรจีเนส (ภาวะพร่องเอนไซม์ G-6-PD หรือ
โรคแพ้ถ่ัวปากอ้า-ภาษาจีนเรียกฉานโต้วเจิ้ง)

 ในทารกจํานวนราว 100 คน ก็จะพบได ้3 คน เป็นโรคทางพันธกุรรมท่ีพบบอ่ยในพืน้ทีไ่ตห้วนั
 สาเหตหุลกัมาจากความผดิปกติของกระบวนการเผาผลาญน้ําตาลกลูโคสของเม็ดเลอืดแดงในร่างกายทารก 
 สําหรับเด็กทีเ่ป็นโรคน้ีเมือ่ไดร้ับยาบางชนิด เช่น ทานถั่วปากอ้า สัมผสัถกูแนฟทาลนี (ลกูเหม็น) ทายาน้ําสีม่วง หรอืการใช้ยา

ในกลุ่มซัลโฟนามยัและกลุ่ม ไพริน เป็นตน้ มักทําให้มภีาวะโลหติจางเน่ืองจากเม็ดเลอืดแดงแตกอย่างฉับพลนัได้ง่าย ทําให้
ผูป่้วยมีใบหน้าซีดขาว ออ่นเพลยี เบือ่อาหาร มภีาวะตัวเหลอืงรุนแรงในทารกแรกเกิด (ตาขาวและสีผิวเป็นสีเหลอืง) ปัสสาวะ
มสีีเขม้คล้ายสีน้ําชา  
เมือ่เด็กมอีาการดังทีก่ล่าวมาข้างตน้ ควรรีบพาเด็กไปรับการตรวจรกัษายังโรงพยาบาล

แนฟทาลีน
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迎接新生兒

 平日注意避免各類引起溶血的物質，萬一發生嚴重溶血時，施予合適治療，以
減少後遺症的發生及影響身高、體重及智能等各方面發展。如未及時處理會
導致核黃疸、智能障礙，甚至有生命危險。

 如果您確知寶寶患有蠶豆症時，記得提醒醫護人員，並隨身攜帶「G-6-PD缺
乏症注意事項卡」，早期確認寶寶健康狀況，避免接觸上述之致病因素，可減
少對寶寶的傷害。

先天性甲狀腺低能症
 約每3千個寶寶就有1個。
 主因是寶寶體內缺乏甲狀腺荷爾蒙，影響腦神經及身體生長發育。
 剛出生的寶寶幾乎無異常症狀，通常在出生後2-3個月才會慢慢出現症狀。
 如果及早發現，在出生後1-2個月內給予甲狀腺素治療，可使寶寶有正常的身
體成長及智能發展。但若到了6個月以後才治療，大部分會變成智能障礙、生
長發育遲緩、身材矮小。

其它新生兒代謝異常篩檢項目
政府提供補助的新生兒篩檢檢查還包括以下幾項，如想更進一步的了解，可至

國民健康署網站 (http://www.hpa.gov.tw)>健康主題>婦幼健康>遺傳疾病
防治項下查詢。

 先天性腎上腺增生症
 中鏈脂肪酸去氫酶缺乏症
 戊二酸血症第一型
 苯酮尿症
 異戊酸血症
 甲基丙二酸血症
 高胱胺酸尿症
 楓漿尿症
 半乳糖血症

早期發現，早期治療，請按時接受健康檢查

新生兒先天性代謝異常疾病篩檢
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 ให้ระวังและหลีกเลีย่งส่ิงกระตุน้ตา่งๆ ทีเ่ป็นสาเหตใุหเ้กิดภาวะเม็ดเลอืดแดงแตกในชีวติประจําวนั หากเม่ือเกดิภาวะเม็ด
เลอืดแดงแตกอย่างรุนแรงแล้ว ไดร้ับการรกัษาพยาบาลทีเ่หมาะสม ก็จะทําใหไ้มม่ภีาวะแทรกซ้อนอืน่ และไม่ส่งผลกระทบตอ่
พฒันาการตา่งๆ ของร่างกายทัง้ส่วนสูง น้ําหนัก และพัฒนาการของสมอง เป็นตน้  
หากรกัษาไม่ทนัเวลาอาจทําใหเ้กดิภาวะแทรกซ้อนทางสมองจากตัวเหลืองจดั  ปัญญาออ่น และอาจเป็นอนัตรายถึงชีวติได้

 หากท่านทราบแน่ชัดแล้ววา่ทารกน้ันเป็นโรคแพ้ถั่วปากอ้า อย่าลมืแจ้งใหแ้พทยแ์ละพยาบาลทราบ พรอ้มทัง้พก “บัตรข้อ
ควรระวังสาํหรบัผู้ป่วยภาวะพรอ่งเอนไซม์ G-6-PD” ตดิตัวไปด้วย การวนิิจฉัยสุขภาพทารกตัง้แตร่ะยะเริม่แรก 
หลกีเลีย่งการสัมผสักบัปัจจยัทีก่อ่ให้เกิดอาการข้างตน้ สามารถช่วยลดอนัตรายทีจ่ะเกดิกับเด็กทารกได้

ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กําเนิด (Congenital Hypothyroidism: CHT)
 ในจํานวนทารกประมาณ 3,000 คน จะมี 1 คน
 โดยมสีาเหตหุลกัมาจากภาวะขาดฮอรโ์มนไทรอยดใ์นร่างกายของทารก ส่งผลกระทบตอ่ระบบประสาทสมองและพฒันาการ

ดา้นการเจรญิเตบิโตของร่างกาย
 ทารกแรกเกดิส่วนมากแทบจะไม่มอีาการผิดปกต ิโดยทั่วไปแล้วจะคอ่ยๆ แสดงอาการหลังการคลอด 2-3 เดอืน 
 หากสามารถตรวจพบโรคไดเ้ร็ว ไดร้ับการรกัษาโดยการใหฮ้อรโ์มนไทรอยดใ์นระหวา่งอายุ 1-2 เดอืนหลังคลอด ก็จะสามารถ

ช่วยให้ทารกมกีารเจรญิเตบิโตทางร่างกายและพฒันาการทางสมองทีเ่ป็นปกตไิด้

การตรวจคัดกรองโรคความผิดปกติทางเมตาบอลิซึมในทารกแรกเกิดรายการอ่ืนๆ
รฐับาลให้การช่วยเหลอืการตรวจคดักรองในทารกแรกเกิด ยังประกอบไปดว้ยรายการตอ่ไปน้ี หากตอ้งการ

ทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตรวจสอบไดจ้ากเวบ็ไซตท์บวงสุขภาพประชาชน (http://www.hpa.gov.
tw) > เกีย่วกบัสุขภาพ > สุขภาพสตรแีละเด็ก > รายการโรคทางพันธกุรรม

 ภาวะพรอ่งฮอรโ์มนตอ่มหมวกไตแตก่ําเนิด (Congenital Adrenal Hyperplasia)
 โรคพรอ่งเอนไซม์ MCAD (Medium-chain Acyl CoA dehydrogenase deficiency)
 โรคกรดกลูตารกิในเลอืดสูง ชนิดที่ 1 (Glutaric acidemia type I)
 ภาวะพรอ่งเอนไซมย์อ่ยสลายกรดอะมิโนฟีนิลอะลานีน

หรอืโรคฟีนิลคโีตนูเรยี (Phenylketonuria: PKU).
 โรคกรดไอโซวาลิรกิในเลอืดสูง (Isovaleric Acidemia 

: IVA)
 โรคกรดเมทลิมาโลนิกในเลอืดสูง (Methylmalonic 

Acidemia)
 ภาวะโฮโมซสีเทอนีสูงในปัสสาวะ (Homocystinuria)
 โรคปัสสาวะกล่ินเมเปิลไซรับหรอืโรคปัสสาวะหอม 

(Maple syrup urine disease)
 โรคกาแล็คโตซีเมยี (Galactosemia)

ตรวจพบเร็ว รกัษาแต่แรกเริม่ กรณุารบัการตรวจสุขภาพตาม
กําหนดเวลา
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聽力篩檢很重要

新生兒先天性聽力損失發生率，比起其他出生時篩檢的先天性代謝疾病高出
10至100倍。只用肉眼觀察來看嬰兒對聲音的行為反應，無法正確診斷出聽力損
失問題，必須使用聽力檢查儀器才能正確診斷出嬰兒的聽力損失。

早期發現聽力損失的重要
 新生兒雙側重度感音性聽力損失發生率約為千分之1，如果再加上輕度、中度
或單側性聽力損失，則發生率高達千分之3。

 先天性聽力損失應在3個月大前診斷，且於6個月大前開始配戴聽覺輔具與
接受聽能復健 /創健，如此才能有正常的語言發展歷程。

正確診斷必須仰賴聽力檢查儀器
 只觀察嬰幼兒對聲音的反應，而不使用聽力儀器來做檢查，只能診斷出大於

60分貝之雙側中度聽力損失。
 對6-7個月大寶寶，只利用觀察方式來看其對聲音的行為反應，也無法正確診
斷出聽力損失問題，所以務必要使用儀器檢查聽力加以確診 。

101年3月15日起，政府全面補助新生兒聽力篩檢，請把握時程（本國籍出生
3個月內之新生兒，可接受1次篩檢補助）至醫療院所（公告於國民健康署網站
http://www.hpa.gov.tw）接受篩檢。
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ความสูญเสียการไดย้นิเสียงแตก่าํเนิดของทารกแรกเกดิ มีอตัราการเกิดมากกวา่โรคจากความผิดปกติ
ทางเมตาบอลซึิมแตก่าํเนิดอืน่ๆ ท่ีตรวจคดักรองในทารกแรกเกิดมากเป็น 10 ถึง 100เท่า   ใช้เพยีงการ
สังเกตดว้ยตาเปลา่เพือ่ดปูฏกิริยิาและการตอบสนองตอ่เสียงของทารกน้ัน ไมส่ามารถวนิิจฉัยปัญหาความ
สูญเสียการไดยิ้นอย่างแมน่ยําได ้ จําเป็นตอ้งอาศัยอุปกรณ์ตรวจสอบการฟัง จึงจะสามารถวนิิจฉัยความสูญ
เสียการไดย้นิของทารกไดอ้ย่างถกูตอ้ง

ความสําคัญของการตรวจพบความสูญเสียการได้ยินแต่แรกเริ่ม
 อตัราสูญเสียการไดย้นิของทารกแรกเกดิสําหรับอาการประสาทรับฟังสูญเสียรุนแรงในหูทัง้สองข้าง มีโอกาสเกดิในอตัรา 1 ตอ่ 

1,000 หากรวมถึงความสูญเสียในระดบัตน้และระดบัปานกลาง หรอืในหูข้างเดยีวแล้ว มีอตัราการเกิดสูงถึง 3 ใน 1,000 
 ความสูญเสียการไดย้นิแตก่ําเนิดควรไดร้ับการตรวจวนิิจฉัยพบกอ่นทารกอายุ 3 เดอืน และควรเริม่ใส่เครือ่งช่วยฟังและรับ

การฟ้ืนฟูหรอืสร้างสมรรถภาพในการไดย้นิกอ่นอายุ 6 เดอืน เช่นน้ีจึงจะช่วยให้มพีฒันาการทางดา้นภาษาท่ีเป็นปกตไิด้

การวินิจฉัยท่ีถูกต้องจําเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์ตรวจสอบการฟัง 
 ใช้เพยีงการสังเกตปฏิกริยิาการตอบสนองตอ่เสียงของทารก โดยไม่ใช้อปุกรณ์ตรวจสอบการฟัง จะสามารถวนิิจฉัยความสูญ

เสียการไดย้นิของหูทัง้สองข้างระดบัปานกลาง ท่ีความถีม่ากกวา่ 60 เดซิเบลขึน้ไปไดเ้ท่าน้ัน
 สําหรับทารกทีม่อีายุ 6-7 เดอืน การใช้เพยีงวธิกีารสังเกตปฏิกริยิาการตอบสนองตอ่เสียงของทารก ก็ไมส่ามารถวนิิจฉัย ปัญหา

ความสูญเสียการไดย้นิไดอ้ย่างถกูตอ้ง ดังน้ันจําเป็นตอ้งใช้อปุกรณ์ตรวจสอบการไดย้นิเพือ่ยนืยนัการวนิิจฉัย 

นับตัง้แตว่นัที่ 15 มีนาคม ค.ศ. 2012 เป็นตน้มา รฐับาลไดใ้หก้ารช่วยเหลอือดุหนุนการตรวจคดักรอง
การไดย้นิเสียงของเด็กแรกเกิดทัง้หมด โปรดไปรบัการตรวจตามกาํหนดเวลา (เด็กแรกเกิดสัญชาตไิตห้วนั
ทีค่ลอดภายใน 3 เดอืน สามารถรบัการช่วยเหลอือุดหนุนตรวจ 1ครัง้) ยังสถานพยาบาล (ประกาศยังเวบ็ไซต์
ทบวงสุขภาพประชาชน http://www.hpa.gov.tw)///w/wwwww h.hpapa g.govov t.tw)w)
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迎接新生兒

髖關節篩檢

髖關節發育不良，早期沒有明顯症狀，也不會痛，因此往往被家長忽略此問
題，即使專業醫師也無法保證檢查出所有的病患。它可能造成日後不良於行的病
痛與後遺症，而愈早發現愈容易治療，因此父母與醫師都必須一起提高警覺。

什麼是發展性髖關節發育不良
 髖關節是連接骨盆及大腿的關節；臺灣每1,000名新生兒約1-2位有髖關節發
育不良問題。

 此症在嬰兒時期會表現出關節鬆脫，長大則有髖關節脫臼、長短腿、終身跛
行、退化性關節炎等長期病痛。

 愈早發現髖關節發育不良，愈容易治療，例如，6個月大之前檢查出來，可用吊
帶矯治；6個月大之後檢查出來，往往需要徒手復位及石膏固定來治療；一旦
延遲至開始步行後才發現，則需開刀手術方能復位（但以上治療方式會因人
而異）。

 早期髖關節發育不良可自然復原，但是若將嬰兒束縛於過緊的包巾中，使大
腿處於伸直併攏的姿勢，會阻礙此自然復原，或惡化為脫臼。將大腿處於自然
的屈曲外張姿勢，則有助於髖關節的發育。

早期發現的重要線索
 危險因子：髖關節發育不良的女嬰比男嬰多，常見於臀位產的嬰兒（特別是兩
膝伸直的臀位產）、有家族病史、第一胎羊水過少者，以及出生就有斜頸、兩腿
姿勢不對稱、膝後翻、前足內翻等肢體變形的嬰兒，有以上危險因子的嬰兒應
特別注意。

 身體徵象：若您的寶寶有大腿外張受限（圖1）、長短腿（圖2）、髖關節動作時
有聲響等現象，請告知您的兒科或家醫科醫師，特別留意髖關節的問題。

 髖關節發育不良轉介醫療診所，可至國民健康署網站(http://www.hpa.gov.
tw)/健康主題專區 /婦幼健康查詢。

圖一： 左側大腿外張角度明顯較少，可能
有髖關節發育不良。

圖二： 嬰兒仰躺，同時彎曲兩側髖關節至9 0
度，雙足離開床面，圖中左邊膝蓋高度
較低，可能有髖關節發育不良。

左腳異常

左腳異常
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ต้อนรับชีวิตใหม่

โรคขอ้ตอ่สะโพกเจรญิผดิปกต ิในระยะเริม่แรกจะไม่แสดงอาการท่ีชัดเจนนัก และไม่รูสึ้กเจ็บปวด ดว้ยเหตน้ีุ
ทําใหผู้ป้กครองส่วนใหญ่มองข้ามปัญหาน้ีไป แม้แตแ่พทยผ์ูเ้ช่ียวชาญก็ไมส่ามารถรบัประกนัไดว้า่จะสามารถตรวจพบ
โรคในผูป่้วยทกุรายได ้  โรคน้ีอาจส่งผลสร้างความลาํบากในการเดนิและความเจ็บปวดตามมาภายหลัง ยิ่งพบไดเ้ร็วก็
ย่ิงรกัษาได้ง่าย ดังน้ันพอ่แมแ่ละแพทย์ล้วนตอ้งเพ่ิมการระวังสังเกตมากขึน้

โรคข้อต่อสะโพกเจริญผิดปกติ (Developmental Dysplasia of the hip) คืออะไร
 ขอ้ตอ่สะโพก คอื กระดกูขอ้ตอ่ทีเ่ช่ือมตอ่กระดกูเชิงกรานกบักระดกูตน้ขา ทารกแรกเกดิในไตห้วนัทกุ 1,000 คน จะมีทารกที่มปีัญหาข้อตอ่

สะโพกพัฒนาผดิปกติราว 1-2 คน
 โรคน้ีในวยัทารกจะมีอาการข้อตอ่หลวม เม่ือโตขึน้จะมีอาการเจ็บป่วยในระยะยาว เช่น ขอ้ตอ่สะโพกเคลือ่นหลดุ ขายาวไม่เท่ากนั เดนิขาก

ระเผลกไปตลอดชีวติ หรอืมีอาการข้อเส่ือม เป็นตน้
 หากตรวจพบอาการข้อตอ่สะโพกเจรญิผดิปกตไิดเ้ร็ว ก็จะทําให้ง่ายตอ่การรกัษา เช่น หากตรวจพบโรคในระยะแรกเกิดถึง 6 เดอืน สามารถ

รกัษาด้วยวธิกีารใช้สายรดัดึงขา หากตรวจพบหลังอายุ 6 เดอืนขึน้ไป จะตอ้งรกัษาด้วยวธิกีารใช้มือจดัดนักระดกูให้เข้าทีห่รอืเข้าเฝือก หาก
การวนิิจฉัยโรคล่าช้า ปลอ่ยไวจ้นเริ่มเดนิแล้วจึงพบอาการโรค จะตอ้งรกัษาด้วยการผ่าตดัจึงจะจดักระดกูสะโพกให้เข้าที่ (แต่วธิกีารรกัษาที่
กล่าวมาจะแตกต่างกนัตามบุคคล)

 โรคขอ้ตอ่สะโพกเจรญิผิดปกตใินระยะเริ่มแรกจะสามารถหายไดเ้องตามธรรมชาต ิแตถ่้าทารกถกูรดัไวใ้นผ้าห่อทารกทีแ่น่นเกนิไป มีผลให้
อยู่ในท่าทีต่น้ขาเหยียดตรงชิดตดิกนั ก็จะเป็นอปุสรรคในการฟ้ืนฟูให้หายเองตามธรรมชาต ิหรอือาจทําให้รุนแรงขึน้จนขอ้สะโพกหลดุได ้
การท่ีให้ทารกอยู่ในท่ากางขาออกตามธรรมชาตน้ัิน มส่ีวนช่วยในพฒันาการของขอ้ตอ่สะโพก

ความสําคัญของการตรวจพบความสูญเสียการได้ยินแต่แรกเริ่ม
 ปัจจยัเส่ียง : ทารกเพศหญิงจะมีภาวะข้อตอ่สะโพกเจรญิผดิปกตมิากกว่าทารกเพศชาย มักพบในทารกทีค่ลอดแบบไม่กลบัหัวหรอืคลอดท่า

กน้ (โดยเฉพาะการคลอดท่ากน้ที่ขาทัง้สองข้างของทารกเหยียดตรง) ครอบครัวมปีระวตักิารเป็นโรค ผู้ที่มปีริมาณน้ําครํ่าน้อยกว่าปกตใิน
ครรภ์แรก และทารกที่มคีวามผิดปกติของร่างกายแตก่ําเนิด เช่น มีอาการคอเอยีง ขาสองข้างไมส่มดลุกนั เข่าแอน่ เท้าปุก เป็นตน้ สําหรับ
ทารกที่มปีัจจยัเส่ียงข้างตน้น้ีควรระวังเป็นพเิศษ

 สัญญาณทางกายภาพ : หากลกูน้อยของท่านมีอาการผิดปกต ิเช่น กางต้นขาได้จํากัด(รูป1)มีความยาวขาไม่เท่ากัน(รูป2) หรอื
มีเสยีงดังเม่ือเคล่ือนไหวบรเิวณข้อต่อสะโพก เป็นตน้โปรดแจ้งใหก้มุารแพทย์หรอืแพทย์เวชศาสตรค์รอบครัวของท่านทราบ 
เพื่อให้ระวังปัญหากระดกูขอ้ตอ่สะโพกของทารกเป็นพเิศษ 

 คลนิิกสถานพยาบาลทีส่ามารถโอนย้ายผูป่้วยโรคข้อตอ่สะโพกเจรญิผดิปกต ิสามารถตรวจสอบไดจ้ากเวบ็ไซตท์บวงสุขภาพประชาชน 
(http://www.hpa.gov.tw)/มุมเกีย่วกบัสุขภาพ/สุขภาพสตรแีละเด็ก

รูป1 :  ตน้ขาข้างซ้ายกางออกไดน้้อยกวา่อย่างชัดเจน อาจมี
ภาวะขอ้ตอ่กระดกูสะโพกเจรญิผิดปกตไิด้

รูป2 :  เมือ่ทารกนอนหงาย งอขาทารกทัง้สองข้างขึน้พรอ้มกันโดย
ให้งอขอ้ตอ่กระดกูสะโพกทํามมุ 90 องศา ให้เท้าทัง้สองข้าง
ลอยพ้นจากทีน่อน จากรูป ระดบัหัวเข่าข้างซ้ายของทารกตํา่
กวา่ข้างขวา อาจมีภาวะขอ้ตอ่กระดกูสะโพกเจรญิผดิปกตไิด้

ขาซ้ายผดิปกติ

ขาซ้ายผิดปกติ
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母乳哺育相關資訊請參閱 28頁。



ให้ของขวัญท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกน้อยด้วยการให้นมแม่
เตือนด้วยความห่วงใย จากทบวงสุขภาพประชาชน กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ

“กฎหมายการให้นมแม่ในท่ีสาธารณะ” กําหนดอย่างชัดเจนว่า เม่ือสตรีทําการให้นม
แม่ในท่ีสาธารณะ

ห้ามมิให้ผู้ใดทําการห้าม ไล่ออกจากบริเวณ หรือขัดขวาง ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับเป็นเงิน
ตั้งแต่ 6,000 เหรียญไต้หวันขึน้ไป ไม่เกิน 30,000เหรียญไต้หวัน

ข้อมูลเก่ียวข้องกับการให้นมแม่ กรุณาดูท่ีหน้า 29

ทบวงสุขภาพประชาชน กระทรวงสาธารณสุขและ
สวัสดิการ ห่วงใยท่าน

ฉันมีความสุข เพราะความรัก

สุขภาพ



寶寶健康紀事

兒童生長曲線百分位圖包括身長／身高、體重與頭圍3種生長指標，分為男孩版和女
孩版。生長曲線圖上畫有第97、85、50、15、3等五條百分位曲線；百分位圖是在100位
同月（年）齡的寶寶中，依生長指標數值由高而低、重而輕，從第100位排序至第1位。
兒童生長曲線圖的身長／身高圖，在 2歲時的曲線有落差，主要是因為測量身長／身

高的方法不同；2歲前是測量寶寶躺下時的身長，2歲後則是測量站立時的身高。

以1.5個月大體重5公斤的男寶寶為例：
  【年齡】1.5個月大向上延伸。
  【體重】5公斤重橫向延伸。
  在【年齡】與【體重】交會處，即A點。
  參照右方的百分位曲線數值，發現體重是【第50百分位】，代表在100名同年齡的男寶寶
裡，其體重大約排在第50位。
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（請試著查查看3個月大男孩體重6.5公斤的百分位喔！答案請見下方）
寶寶的生長指標落在第3-97百分位之間都屬正常範圍，若生長指標超過第97百分位（如

上圖B點）或低於第3百分位（如上圖C點）就可能有過高或低的情形！此外，兒童的成長是
連續性的，除了觀察寶寶單一年齡的曲線落點外，其生長連線也應該要依循生長曲線的走勢
（如上圖A點 點）；如果高於或低於二個曲線區間時（如上圖A點 點或A點 點），
需要請醫師評估檢查喔！

答：第50百分位

 0-5歲生長曲線圖，係採世界衛生組織公布適用全球0-5歲兒童生長曲線標準圖；其以跨國合作
方式，調查餵食母乳並在良好健康環境成長的兒童生長情形，故可避免將餵食母乳的嬰兒誤判
為體重不夠的情形。

 5-7歲生長曲線圖，係採用陳偉德教授2010年研究結果，以WHO 0-5歲生長曲線，銜接臺灣7-18
歲依體適能訂定之生長標準，並參考WHO BMI rebound趨勢，據以繪製5-7歲生長曲線。

 檢測結果僅供參考，如有生長發育之疑義，請逕洽兒科或家醫科醫師。

兒童生長曲線百分位圖
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บันทึกสุขภาพลูกน้อย

กราฟอัตรารอ้ยละแสดงการเจรญิเตบิโตของเด็ก ประกอบด้วยดัชนีการเจรญิเตบิโต 3 รายการ ไดแ้ก่ ความยาว/ส่วนสูง น้ําหนัก และขนาดรอบศีรษะ 
แบ่งเป็นฉบับเด็กชายและฉบับเด็กหญิง  บนกราฟแสดงการเจรญิเตบิโต ประกอบด้วยเส้นกราฟแสดงอัตรารอ้ยละ 5 เส้น ทีต่ําแหน่งรอ้ยละ 97,  85, 
50, 15 และ 3  กราฟอัตรารอ้ยละ คอื การเทียบเด็กทารกในจํานวน 100 คนที่มีอายเุดอืน (ปี) เท่ากนัตามดัชนี เรยีงลําดบัจากสูงไปตํ่า หนักไปเบา จาก
ตําแหน่งคนที่ 100 ไปยังตําแหน่งคนท่ี 1 

บนกราฟแสดงการเจรญิเตบิโตของเด็ก ค่าดัชนีความยาว/ส่วนสูง เมื่อเด็กมีอายุ 2 ขวบ เส้นกราฟมีความแตกต่าง ทีสํ่าคญัเป็นเพราะวธิกีารวดั
ความยาว/ส่วนสูงไม่เหมือนกนั ในเด็กที่มีอายตุํ่ากว่า 2 ขวบ จะวดัส่วนสูงโดยให้ทารกนอนราบแล้ววดัความยาว หลังอายุ 2 ขวบขึน้ไปจะวดัส่วนสูงจาก
การยืนตรง

ยกตัวอย่าง ทารกชายอายุ 1.5 เดือน น้ําหนัก 5 กิโลกรมั: 
   [อาย]ุ 1.5 เดอืน เลือ่นไปดา้นบน
   [น้ําหนัก] 5 กโิลกรมัเลือ่นไปตามขวาง 
   บรเิวณ [อาย]ุ และ [น้ําหนัก] ตดักนัน คอืจุด A
   พจิารณาจากกราฟเส้นอตัรารอ้ยละดา้นขวา พบวา่น้ําหนักอยู่ที่ [ตาํแหน่งรอ้ยละ 50] แสดงวา่ในจํานวนทารกชาย 100 
คนทีอ่ายเุท่ากนั น้ําหนักของเด็กทารกคนน้ีอยูป่ระมาณลําดบัที่ 50 

0

5

10

1.5

B

C

D

E

F

3

15

85

97

50

A

แรกเกดิ

คดิเป็นรอ้ยละ

6 เดอืน

อายุ (ครบเดอืน/ปี)

นํ้าหนัก (กิโลกรมั)

(กรณุาลองตรวจสอบดูว่าเด็กชายอายุ 3 เดอืน น้ําหนัก 6.5 กิโลกรัม อยูท่ีต่ําแหน่งรอ้ยละเท่าใด   กรณุาดคูําตอบไดจ้ากด้านล่าง)
ดัชนีการเจรญิเติบโตของเด็กทารกอยู่ระหว่างเสน้กราฟแสดงตําแหน่งรอ้ยละ 3-97 ล้วนถือว่าอยู่ใน
ขอบข่ายท่ีปกติหากมตีําแหน่งทีสู่งกว่าตําแหน่งรอ้ยละ 97 (ตามภาพข้างบน จุด B) หรอืตํ่ากว่าตําแหน่งรอ้ยละ 3 (ตามภาพข้างบน 
จดุ C) พิจารณาได้ว่าดัชนีการเจรญิเตบิโตของทารกในรายการน้ันสูงหรอืตํ่าเกนิไป 
นอกจากน้ี การเจรญิเตบิโตของเด็กน้ันเป็นส่ิงทีต่อ่เน่ือง นอกจากสังเกตตําแหน่งจดุบนเส้นกราฟในแตล่ะวยัของทารกแล้ว เส้นกราฟ
การเจรญิเตบิโตของทารกเมื่อลากเส้นเช่ือมตอ่กนัควรมแีนวโน้วตามเส้นกราฟแสดงการเจรญิเตบิโต (ตามภาพข้างบนจดุ A ->จุดD)  ถ้า
หากสูงกว่าหรอืตํ่ากว่าระหว่างเส้นกราฟสองเส้น (ตามภาพข้างบนจดุ A-> จดุ E หรอืจดุ A ->จดุ F) ตอ้งให้แพทยต์รวจประเมินผล! ตอบ: ที่ตําแหน่งรอ้ยละ 50 

 กราฟแสดงการเจรญิเติบโตของเด็กอายุ 0-5 ขวบ ใช้ตามกราฟมาตรฐานสําหรับทั่วโลกของเด็ก 0-5 ขวบจากการประกาศขององคก์ารอนามัยโลก ซ่ึงไดจ้ากวธิี
ใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการสํารวจภาวะการเจรญิเติบโตของเด็กท่ีเลีย้งด้วยนมแม่ และเจรญิเติบโตภายใตส้ภาพแวดล้อมทีด่ตีอ่สุขภาพ ด้วยเหตุน้ี
ทําใหส้ามารถหลีกเลี่ยงการประเมินที่ผดิพลาดว่าเด็กทารกที่เลีย้งด้วยนมแม่น้ันมีน้ําหนักตัวที่ไม่เพียงพอ

 กราฟแสดงการเจรญิเติบโตของเด็กอายุ 5-7 ขวบ ใช้ตามผลงานการวจิัยของศาสตราจารยเ์ฉินเหวย่เต๋อ โดยอ้างอิงจากกราฟมาตรฐานการเจรญิเติบโต WHO 
0-5 ขวบ ตามด้วยมาตรฐานการเติบโตด้านสมรรถนะร่างกายระหว่าง อายุ 7-12 ขวบ ของไต้หวนั พรอ้มพิจารณาตามแนวโน้ม WHO BMI rebound รวมกัน
สร้างเป็นกราฟแสดงการเจรญิเติบโตของเด็กอายุ 5-7 ขวบ

 ผลการตรวจวดัใช้ประกอบการพิจารณาเท่าน้ัน หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเติบโตและพัฒนาการ โปรดสอบถามจากกมุารแพทย์หรอืแพทย์เวชศาสตรค์รอบครัว
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兒童生長曲線百分位圖
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5 ข

5 ข

กราฟอัตราร้อยละแสดงการ
เจริญเติบโตของเด็ก 

(เด็กชาย)

แรกเกิด

แรกเกิด

1 ขวบ

1 ขวบ

2 ขวบ

2 ขวบ

3 ขวบ

3 ขวบ

4 ขวบ

4 ขวบ

อัตรารอ้ยละการเติบโต 0-7 ขวบ
ความยาว / ส่วนสูง (เซนตเิมตร)

 รอบศีรษ
ะ (เซนตเิมตร)     นํ้าหนัก (กิโลกรมั)
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6 ขวบ

6 ขวบ

คดิเป็นรอ้ยละ

คดิเป็นรอ้ยละ

วนัทีต่รวจ

ปี

เดอืน    วนัที่

ปี

เดอืน    วนัที่

ปี

เดอืน    วนัที่

ปี

เดอืน    วนัที่

ปี

เดอืน    วนัที่

ปี

เดอืน    วนัที่

ปี

เดอืน    วนัที่

ปี

เดอืน    วนัที่

ปี

เดอืน    วนัที่

ปี

เดอืน    วนัที่

ปี

เดอืน    วนัที่

ปี

เดอืน    วนัที่

ปี

เดอืน    วนัที่

ปี

เดอืน    วนัที่

ปี

เดอืน    วนัที่

ปี

เดอืน    วนัที่

ปี

เดอืน    วนัที่

ปี

เดอืน    วนัที่

ปี

เดอืน

ปี

เดอืน

ปี

เดอืน

ปี

เดอืน

ปี

เดอืน

ปี

เดอืน

ปี

เดอืน

ปี

เดอืน

ปี

เดอืน

ปี

เดอืน

ปี

เดอืน

ปี

เดอืน

ปี

เดอืน

ปี

เดอืน

ปี

เดอืน

ปี

เดอืน

ปี

เดอืน

ปี

เดอืน

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

กโิลกรัม

กโิลกรัม

กโิลกรัม

กโิลกรัม

กโิลกรัม

กโิลกรัม

กโิลกรัม

กโิลกรัม

กโิลกรัม

กโิลกรัม

กโิลกรัม

กโิลกรัม

กโิลกรัม

กโิลกรัม

กโิลกรัม

กโิลกรัม

กโิลกรัม

กโิลกรัม

อายุ ความยาว/ความสูง รอบศีรษะ น้ําหนัก

อายุ
(เดอืน/ปี)

ความยาว / ส่วนสูง (เซนตเิมตร)
นํ้าหนัก (กโิลกรมั)

ขวบ

ขวบ
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兒童生長曲線百分位圖
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5 ข

5 ข

กราฟอัตราร้อยละแสดงการ
เจริญเติบโตของเด็ก 

(เด็กหญิง)

แรกเกิด

แรกเกิด

1 ขวบ

1 ขวบ

2 ขวบ

2 ขวบ

3 ขวบ

3 ขวบ

4 ขวบ

4 ขวบ

อัตรารอ้ยละการเติบโต 0-7 ขวบ
ความยาว / ส่วนสูง (เซนตเิมตร)

 รอบศีรษ
ะ (เซนตเิมตร)     นํ้าหนัก (กิโลกรมั)
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6 ขวบ

6 ขวบ

คดิเป็นรอ้ยละ

คดิเป็นรอ้ยละ

วนัทีต่รวจ

ปี

เดอืน    วนัที่

ปี

เดอืน    วนัที่

ปี

เดอืน    วนัที่

ปี

เดอืน    วนัที่

ปี

เดอืน    วนัที่

ปี

เดอืน    วนัที่

ปี

เดอืน    วนัที่

ปี

เดอืน    วนัที่

ปี

เดอืน    วนัที่

ปี

เดอืน    วนัที่

ปี

เดอืน    วนัที่

ปี

เดอืน    วนัที่

ปี

เดอืน    วนัที่

ปี

เดอืน    วนัที่

ปี

เดอืน    วนัที่

ปี

เดอืน    วนัที่

ปี

เดอืน    วนัที่

ปี

เดอืน    วนัที่

ปี

เดอืน

ปี

เดอืน

ปี

เดอืน

ปี

เดอืน

ปี

เดอืน

ปี

เดอืน

ปี

เดอืน

ปี

เดอืน

ปี

เดอืน

ปี

เดอืน

ปี

เดอืน

ปี

เดอืน

ปี

เดอืน

ปี

เดอืน

ปี

เดอืน

ปี

เดอืน

ปี

เดอืน

ปี

เดอืน

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

เซนตเิมตร

กโิลกรัม

กโิลกรัม

กโิลกรัม

กโิลกรัม

กโิลกรัม

กโิลกรัม

กโิลกรัม

กโิลกรัม

กโิลกรัม

กโิลกรัม

กโิลกรัม

กโิลกรัม

กโิลกรัม

กโิลกรัม

กโิลกรัม

กโิลกรัม

กโิลกรัม

กโิลกรัม

อายุ ความยาว/ความสูง รอบศีรษะ น้ําหนัก

อายุ
(เดอืน/ปี)

ขวบ

ขวบ

ความยาว / ส่วนสูง (เซนตเิมตร)
นํ้าหนัก (กโิลกรมั)
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口腔及乳牙保健紀錄

   歲   個月

   歲   個月

   歲   個月

   歲   個月

   歲   個月

   歲   個月

   歲   個月

   歲   個月   歲   個月

   歲   個月

   歲   個月

   歲   個月

   歲   個月

   歲   個月

   歲   個月

   歲   個月

   歲   個月

   歲   個月

上顎

下顎

上顎

上顎中門齒（1） 7.5個月
上顎側門齒（2） 8個月
上顎犬齒（3） 16-20個月
上顎第1臼齒（4） 12-16個月
上顎第2臼齒（5） 20-30個月

下顎

下顎中門齒（6） 6.5個月
下顎側門齒（7） 7個月
下顎犬齒（8） 16-20個月
下顎第1臼齒（9） 12-16個月
下顎第2臼齒（10） 20-30個月

上

長牙時間參考

註：由牙醫師檢查及記錄

   歲   個月

   歲   個月
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ขวบ     เดือน

ขวบ     เดือน

ขวบ     เดือน

ขวบ     เดือน

ขวบ     เดือน

ขวบ     เดือน

ขวบ     เดือน

ขวบ     เดือนขวบ     เดือน

ขวบ     เดือน

ขวบ     เดือน

ขวบ     เดือน

ขวบ     เดือน

ขวบ     เดือน

ขวบ     เดือน

ขวบ     เดือน

ขวบ     เดือน

ขวบ     เดือน

ฟันบน

ฟันล่าง

ฟันบน

ฟันหน้าบน (ฟันตดั) ซ่ีกลาง (1) 7.5 เดอืน
ฟันหน้าบน (ฟันตดั) ซ่ีข้าง (2) 8 เดอืน

ฟันเขีย้วบน (3) 16-20 เดอืน
ฟันกรามบนซ่ีที่ 1 (4) 12-16 เดอืน
ฟันกรามบนซ่ีที่ 2 (5) 20-30 เดอืน

ฟันล่าง

ฟันหน้าล่าง (ฟันตดั) ซ่ีกลาง (1) 6.5 เดอืน
ฟันหน้าล่าง (ฟันตดั) ซ่ีข้าง (2) 7 เดอืน

ฟันเขีย้วล่าง (3) 16-20 เดอืน
ฟันกรามล่างซ่ีที1่  (4) 12-16 เดอืน
ฟันกรามล่างซ่ีท่ี2  (5) 20-30 เดอืน

ืฟัฟั

เวลาการขึน้ของฟันประกอบการ
พิจารณา

หมายเหต:ุ ตรวจและบันทกึโดยทนัตแพทย์

ขวบ     เดือน

ขวบ     เดือน
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「二要二不，從齒健康」

一要：睡前一定要刷牙，一天至少刷兩次。

二要：要有「氟」，包括使用含氟牙膏、每半年接受牙醫師塗氟及口腔檢查。

一不：不要傷害牙齒；少甜食，多漱口，絕對不要含奶瓶睡覺。

二不：不要以口餵食，家長們自己咀嚼過的食物不要再餵食寶寶。

年齡 兒童口腔保健注意事項

6個月 -1歲

1. 喝完母奶後，可用棉棒或紗布幫寶寶清潔牙齒、牙齦、口腔及舌
頭（寶寶有吸吮反射，不會抵抗放進去的棉棒或紗布）。

2. 在長出第1顆牙後至1歲期間，就可以開始看牙醫，並每半年口腔
檢查、衛教及牙齒塗氟。

3. 避免讓寶寶接觸到含糖飲料、添加物或果汁。
4. 在幼兒萌發第1顆牙齒後，夜間餵奶頻率儘量減少，並且在餵食
後，以紗布沾含氟牙膏薄薄一層，幫寶寶清潔牙齒，以減少齲齒
的發生。

5. 不要幫忙吹涼熱食或預先咀嚼食物，勿共用餐具。
6. 也可將薄薄一層含氟量1,000 ppm的牙膏塗在刷毛上，幫3歲以
下兒童潔牙。

7. 不要讓寶寶含奶瓶睡覺。

1歲 -1歲半 幼兒約12個月大左右時，開始積極養成使用杯子喝水、果汁的習慣，
並戒斷使用奶瓶餵奶，避免齲齒的發生。1歲半 -2歲

2歲 -2歲半

1. 限制含糖高的食物，避免給予碳酸飲料，果汁及含糖飲料限制每
天不超過125cc。

2. 當發現2顆乳牙相鄰時，即可開始使用牙線 (棒 )幫幼兒潔牙及使
用含氟牙膏刷牙。

2歲半 -3歲 由照護者使用小牙刷於用餐後幫幼兒清潔及使用含氟牙膏刷牙，務必
將內、外側及咬合面刷乾淨，確實完成清潔。

3歲 -3歲半 1. 使用含氟量1,000ppm的牙膏，以豌豆般大小的牙膏量，幫助3-6
歲兒童刷牙。

2. 由照護者教導、監督幼兒的刷牙動作，於睡覺前，必須幫寶寶清
潔牙齒。

3. 記得每半年一次牙齒塗氟、衛教及口腔檢查，如：乳牙萌出時
間、順序及咬合情況、有無齲齒、牙齦炎、上下顎骨發育是否協
調、有無吸手指、吸奶嘴等情形，都會影響牙齒的萌發與排列。

4. 恆牙第一大臼齒長出後，就要至牙醫院所接受窩溝封填服務。

3歲半 -4歲
4歲 -4歲半
4歲半 -5歲
5歲 -5歲半

5歲半 -6歲
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ตอ้ง 1 : กอ่นนอนตอ้งแปรงฟัน แปรงฟันอย่างน้อยวนัละสองครัง้
ตอ้ง 2: ตอ้งมี “ฟลูออไรด”์ รวมทัง้การใช้ยาสีฟันทีม่ส่ีวนผสมของฟลอูอไรด ์รับการทาฟลอูอไรดเ์คลอืบฟันและการตรวจช่องปาก
จากทนัตแพทยท์กุครึ่งปี
ไม่ 1: ไมท่ําลายฟัน ทานอาหารหวานให้น้อย บ้วนปากให้มาก อย่าอมขวดนมนอนหลบัเด็ดขาด
ไม่  2: ไม่ใช้การป้อนด้วยปาก บรรดาผู้ปกครองอย่าป้อนอาหารทีต่นเองเคีย้วแล้วใหก้บัลกูน้อย

อายุ ขอ้ควรระวังสําหรับอนามยัช่องปากของเด็ก

6 เดอืน ถึง 1 ขวบ

1. หลังการให้นมแมแ่ล้ว ควรใชสํ้าลพีนัก้านหรอืผ้ากอซทําความสะอาดฟัน เหงือก ช่องปาก และลิน้ 
แกท่ารก (เน่ืองจากทารกมีปฏิกริยิาตอบสนองในการดดู จึงไม่ขดัขนืเมือ่สอดสําลพีนัก้านหรอืผ้ากอซ
เข้าในช่องปาก)

2. ในช่วงเวลาระหวา่งท่ีฟันน้ํานมซ่ีแรกขึน้จนกระท่ังมอีายุ 1 ขวบ ก็สามารถเริม่พบทนัตแพทยไ์ด ้
พรอ้มทัง้ทําการตรวจภายในช่องปาก เรยีนรูสุ้ขวทิยา และทาฟลูออไรดเ์คลอืบฟันทกุครึ่งปี

3. หลกีเลีย่งไม่ให้ทารกดืม่เครือ่งดืม่ใดๆ ท่ีมส่ีวนผสมของน้ําตาล วตัถุปรุงแต่ง หรอืน้ําผลไม้
4. หลังจากทีเ่ด็กมีฟันน้ํานมซ่ีแรกขึน้แล้ว ควรลดความถีใ่นการให้นมในช่วงเวลากลางคนื พรอ้มทัง้ใช้

ผ้ากอซแตะยาสีฟันทีผ่สมฟลอูอไรดเ์ล็กน้อย ช่วยเช็ดทําความสะอาดฟันใหล้กูน้อยหลังอาหาร เพือ่
ลดการเกิดฟันผุ

5. ไม่ควรช่วยเป่าอาหารใหเ้ย็นหรอืช่วยเคีย้วอาหารใหแ้หลกกอ่นการป้อน ห้ามใช้อปุกรณ์หรอืภาชนะใน
การรับประทานอาหารร่วมกนั

6. สามารถทายาสีฟันทีม่ฟีลอูอไรด ์1,000 ppm บางๆ บนขนแปรง ช่วยทําความสะอาดฟันใหเ้ด็กที่
มอีายตุํา่กวา่ 3 ขวบได้

7. อย่าให้ทารกนอนหลับโดยทีอ่มขวดนมอยู่

1 ขวบ-1 ขวบครึ่ง เมือ่เด็กมอีายปุระมาณ 12 เดอืน ควรเริม่ฝึกใหเ้ด็กเคยชินตอ่การใช้แก้วดืม่น้ําหรอืน้ําผลไมโ้ดยเร็ว 
พรอ้มทัง้เลกิการให้นมด้วยขวดนม เพือ่ป้องกนัการเกิดฟันผุ1 ขวบครึ่ง - 2 ขวบ

2 ขวบ-2 ขวบครึ่ง

1. จํากัดอาหารทีม่ปีรมิาณน้ําตาลสูง หลีกเลีย่งการดืม่น้ําอดัลม  น้ําผลไม้ และเครือ่งดืม่ทีม่ส่ีวนผสม
ของน้ําตาล โดยจํากดัให้ดืม่ได้วนัละไมเ่กนิ 125 cc.

2. เมือ่พบวา่มฟีันน้ํานมขึน้ตดิกนั 2 ซ่ี  ควรเริม่ใช้ไหม (ก้าน) ขดัฟัน ช่วยเด็กทําความสะอาดฟันและ
ใช้ยาสีฟันทีผ่สมฟลอูอไรดแ์ปรงฟัน

2 ขวบ-2 ขวบครึ่ง
ใหผู้ท้ีท่ําหน้าทีด่แูลเด็กใช้แปรงสีฟันขนาดเล็กช่วยทําความสะอาดให้เด็กหลังรับประทานอาหาร และใช้
ยาสีฟันทีผ่สมฟลอูอไรดแ์ปรงฟัน ตอ้งแปรงให้สะอาดทัง้ดา้นในและดา้นนอก รวมถึงผิวดา้นบนของฟัน
ที่ใช้ขบเคีย้ว เพือ่ให้แน่ใจวา่ช่องปากสะอาดดแีล้ว

3 ขวบครึ่ง - 4 ขวบ 1. ใช้ยาสีฟันทีม่ฟีลอูอไรด ์1,000 ppm ขนาดเท่าเมล็ดถั่วลนัเตา ช่วยแปรงฟันให้เด็กอายุ 3-6 ขวบ
2. ผูท้ีท่ําหน้าทีด่แูลเด็กควรสอนและกํากบัดแูลวธิแีปรงฟันของเด็ก และตอ้งช่วยทําความสะอาดฟันให้

ลูกน้อยทกุครัง้ก่อนเข้านอน
3. อย่าลมืรับการทาฟลอูอไรดเ์คลอืบฟันหน่ึงครัง้ เรยีนรูสุ้ขวทิยา และตรวจภายในช่องปากทกุครึ่ง

ปี เช่นตรวจดูช่วงเวลาท่ีฟันน้ํานมขึน้ ลําดบัการขึน้ของฟันและภาวะสบฟัน มฟีันผุหรอืไม่ อาการ
เหงอืกอกัเสบ พัฒนาการของกระดกูขากรรไกรบนและล่างสอดคลอ้งกนัหรอืไม่ มนิีสัยดดูน้ิวมอืหรอื
ดดูจกุนมหลอกหรอืไม่ เป็นตน้ เน่ืองจากส่ิงเหล่าน้ีมผีลตอ่การงอกและการเรยีงตัวของฟัน

4. เมือ่ฟันแท้ฟันกรามซ่ีแรกเริม่ขึน้ ควรตอ้งไปรับบรกิารเคลอืบหลมุรอ่งฟันยังคลนิิกทนัตกรรม

3 ขวบครึ่ง - 4 ขวบ

4 ขวบ-4 ขวบครึ่ง

4 ขวบครึ่ง - 5 ขวบ

5 ขวบ-5 ขวบครึ่ง

5 ขวบครึ่ง - 6 ขวบ
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寶寶健康紀事

給爸媽的叮嚀
 當心情不好或連續幾天覺得好累時，記得找家人
或朋友幫忙。

 在寶寶睡覺時，嘗試也跟著一起休息或睡覺，但須
在不同床鋪。

 如果寶寶有哥哥姊姊，可以讓他們用安全的方式
幫點小忙，並且也請爸媽分一點時間與大孩子單
獨相處。

 如果有人提供給您不喜歡的建議，微笑稱謝就好。
 記得照顧好自己才有精力照顧寶寶。
 別忘了做產後檢查。
 如果要返回職場或校園，可以提前做規劃。
 仔細觀察皮膚及糞便的顏色（於日光或白色燈光
下觀察）。

出生至二個月 您會關心的事

如何和寶寶互動
 可以開始每天玩跟洗澡。
 可以溫柔地摸寶寶的頭或輕輕地搖他
讓他覺得舒服。

 喝奶睡著時，可以拍他、換尿布，或脫
掉一些衣服讓他醒來繼續喝。

 讓寶寶和您在同一個房間，在自己的小
床裡仰睡，嬰兒床的床欄間隔要小於6
公分，且床欄應保持拉起。

 哭是正常的，而且寶寶在6-8週大時可
能更會哭。寶寶哭時可以跟他說話、拍
他、摸他、抱他，或輕輕搖他來安撫他。

寶寶出生至二個月的照片

孕產婦關懷專線：0800-870870
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คําเตือนสําหรับคุณพ่อคุณแม่
 เมือ่รูสึ้กอารมณ์เสียหรอืรูสึ้กเหน่ือยตดิตอ่กนัเป็นเวลาหลายวนั อย่าลมืขอความ

ช่วยเหลอืจากคนในครอบครัวหรอืเพือ่น
 ขณะลกูน้อยนอนหลับ ลองพกัผอ่นหรอืนอนหลบัไปพรอ้มกนัแตต่อ้งนอนคนละ

เตยีง
 หากลกูน้อยมพีี่ชายหรอืพีส่าว สามารถให้พวกเขาช่วยเหลอืเล็กๆ น้อยๆ ไดด้้วยวธิี

การทีป่ลอดภัย และพ่อแม่ควรหาเวลาเล็กน้อยอยูต่ามลําพังกับลกูทีโ่ตกวา่ด้วย 
 หากมผีู้ใหค้าํแนะนําทีไ่มถ่กูใจท่าน ก็ยิม้รับแล้วกล่าวขอบคณุเป็นพอ
 จําไว้วา่ดแูลตนเองให้ดจีึงจะมพีละกําลังดแูลลกูน้อย
 อย่าลืมทําการตรวจหลังคลอด
 หากตอ้งกลับไปทํางานหรอืกลบัเข้าเรยีน สามารถทําการวางแผนล่วงหน้าได้
 สังเกตสีของผิวหนังและสีของอจุจาระอย่างละเอยีด (สังเกตภายใตแ้สงอาทิตย์

หรอืแสงไฟสีขาว)

จะทําการปฏิสัมพันธ์กับลูกน้อยอย่างไร
 สามารถเริม่เลน่และอาบน้ําทกุวนั
 สามารถลูบศีรษะของลูกน้อยอย่างเบามือหรอืแกว่งไกวเบาๆ ให้ลกู

น้อยรูสึ้กสบาย
 เมือ่ดดูนมแล้วหลบัไป สามารถตบลูกน้อยเบาๆ เปลีย่นผ้าออ้มหรอื

ถอดเสือ้ผ้าบางส่วนเพือ่ใหเ้ขาตืน่แล้วดดูนมตอ่ไป
 ใหล้กูน้อยอยู่ในห้องเดยีวกับท่าน นอนหงายอยู่ในเตยีงเด็กของ

ตนเอง ช่องของทีก่ัน้ขอบเตยีงเด็กตอ้งน้อยกวา่ 6 เซนตเิมตร และ
ทีก่ัน้ขอบเตยีงตอ้งดึงขึน้อยู่ตลอดเวลา

 การรอ้งไหเ้ป็นเรือ่งปกต ิอกีทัง้เมือ่ทารกอายุ 6-8 เดอืนอาจจะ
รอ้งไหเ้ก่งขึน้ด้วย 
เมือ่ลูกน้อยรอ้งไหส้ามารถพดูคยุกบัเขา ตบเบาๆ ลบูไล้ อุม้ หรอื
แกว่งไกวเบาๆ เพือ่ปลอบโยน

จจ

รูปถ่ายลูกน้อยตอนแรกเกิดถึง 2 เดือน

สายตรงห่วงใยสตรมีีครรภ์และหลังคลอด: 0800-870870
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出生至二個月 家長記錄事項

 請家長於寶寶接受健康檢查前，務必將下列事項填寫完整

以下是記錄於________年________月________日（年齡______月_______天）

1. 寶寶於出生後__________天自生產院所返家。

2. 是否已接受新生兒先天性代謝異常疾病篩檢？ 是， 否

3. 是否已接受新生兒聽力篩檢？ 是， 否

4. 出生至今生過病嗎？住過院嗎？請記錄在下面：
 _________________________________________________________________

5. 餵食狀況：
 母乳，1天餵食約_______次。
 嬰兒配方奶粉，約_____小時餵奶1次，1天餵食______次，
每次_______C.C.，奶粉__________匙，廠牌 _________________________
有任何餵食問題嗎？ _______________________________________________

6. 大便狀況：1天解______次或______天解1次大便。
顏色_____  正常，  不正常（請參閱第32頁嬰兒大便卡說明）
形狀_____  糊狀，  水稀狀，  條狀，  其他 _______________________

7. 發展狀況：
(1) 清醒時俯臥，是否能將頭稍微抬離床面？ 是， 否

(2) 出現巨大聲音時，是否會驚嚇得手腳伸開或哭出來？ 是， 否

(3) 用手電筒照射寶寶的眼睛，他是否會眨眼？ 是， 否

(4) 在耳邊搖動鈴鐺或其他會發出聲音的東西，是否會有反
應（眨眼、驚嚇、突然安靜下來、稍微轉頭等）？

是， 否

8. 請您將其他育兒方面擔心的事或想請教醫師的問題，記錄在下面：
 _________________________________________________________________
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 ผู้ปกครองโปรดกรอกข้อมูลต่อไปน้ี ให้เรียบร้อยก่อนพาเด็กไปรับการตรวจสุขภาพ

บันทึกรายการตอ่ไปน้ีเมื่อ: ปี_______เดอืน______วนัที่_______ (มีอายุ_______เดอืน______วนั)

1. ทารกออกจากโรงพยาบาลท่ีคลอดกลับไปอยู่บ้าน หลังคลอดได_้___________ วนั

2. ไดร้บัการตรวจคดักรองโรคความผิดปกตทิางเมตา 
บอลิซึมแตก่ําเนิดในทารกแรกเกิดแล้วใช่หรอืไม่?  ใช่  ไม่ ใช่

3. ไดร้บัการตรวจคดักรองการไดย้ินเสียงของทารกแรกเกิดแล้วใช่หรอืไม่?  ใช่  ไม่ ใช่

4. หลังคลอดจนถึงปัจจุบัน ทารกเคยเจ็บป่วยหรอืไม่? เคยตอ้งอยู่รกัษาตวัในโรงพยาบาลหรอืไม่? กรณุา
จดบันทึกไวข้้างล่าง : 
 ________________________________________________________________________

5. ลักษณะการป้อนอาหาร:
  เลีย้งดว้ยนมแม่วนัละประมาณ __________ครัง้.
  เลีย้งดว้ยนมผงดดัแปลงสําหรบัทารก ประมาณ _______________ 
ช่ัวโมง ให้นม 1 ครัง้ 1 วนั ให้นม ______ ครัง้  
ครัง้ละ ________C.C. ใช้นมผง  _______ช้อน  ใช้นมผงยี่ห้อ ________________________

มีปัญหาในการให้นมหรอืไม่? ____________________________________________________

6. การขับถ่ายอุจจาระ : ถ่ายวนัละ __________ครัง้ หรอื _________วนั ถึงจะถ่ายอุจจาระ 1 ครัง้
สี  ________  ปกต ิ  ผิดปกต ิ(กรณุาดทูี่หน้า 33 คาํชีแ้จงบัตรเทียบสีอุจจาระทารก)
ลักษณะรปูรา่ง ________  มีเน้ือเหลว  เป็นน้ํา  เป็นแท่ง  อื่นๆ  __________________

7. พัฒนาการ :
(1) ขณะทีต่ืน่อยู่ เม่ือทารกนอนควํา่สามารถยกศีรษะขึน้พน้จากทีน่อนไดใ้ช่หรอืไม?่  ใช่  ไม่ใช่
(2) เมือ่มเีสียงดังมากๆ ทารกจะตกใจจนยดืแขนขาออกหรอืรอ้งไห้ใช่หรอืไม?่  ใช่  ไม่ใช่
(3) เมือ่ใช้ไฟฉายส่องทีด่วงตาของทารก ทารกจะกระพรบิตาใช่หรอืไม?่  ใช่  ไม่ใช่
(4) เมือ่ส่ันกระดิ่งหรอืวตัถอุืน่ทีม่เีสียงที่ข้างหูของทารก ทารกจะมปีฏกิริยิาตอบสนองใช่

หรอืไม่ (เช่น กระพรบิตา ตกใจ หยุดเงยีบเสียงลง หันศีรษะเล็กน้อย เป็นตน้)?
 ใช่  ไม่ใช่

8. หากท่านมีข้อสงสัยใดเก่ียวกับการดแูลเด็กหรอืมีปัญหาที่ตอ้งการสอบถามแพทย์ กรณุาจดบันทึกไว้
ข้างล่างน้ี: 
 ____________________________________________________________________________________
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出生至二個月 健康檢查記錄

 早產兒請用矯正年齡

檢查日期：_____年____月_____日 年齡：_________歲________月
身長：______公分（第____百分位） 體重：____ 公斤（第____百分位）
頭圍：______公分（第____百分位）
生長評估：  正常，  需追蹤，  需轉介 _______________________________
身體檢查：

 無特殊發現

 需注意或異常項目

1. __________________  需追蹤，  需轉介 _____________________
2. __________________  需追蹤，  需轉介 _____________________
3. __________________  需追蹤，  需轉介 _____________________
4. __________________  需追蹤，  需轉介 _____________________

  如有不明傷痕，或疑似家庭暴力、兒虐等情事，請依規定通報（參閱第192
頁）

發展評估：  通過   需追蹤   需轉介 _________________________________

建議下次健康檢查時間：

自 ___________年 ___________月

至 ___________年 ___________月

家長簽名：_____________________  醫師簽名： __________________________

評估 通過  需追

＊本表資料將會作為衛生單位政策評估或個案追蹤健康管理時使用。
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 ทารกคลอดก่อนกําหนดโปรดใช้อายุท่ีผ่านการปรับแก้ ไขแล้ว

วนัที่ตรวจ: ปี_______  เดอืน________  วนัที่_______ อายุ: _________เดอืน________วนั

ความยาว: ______เซนตเิมตร (ที่ตาํแหน่งรอ้ยละ____) น้ําหนัก: ____ กิโลกรมั (ที่ตาํแหน่งรอ้ยละ____)

รอบศีรษะ: ______เซนตเิมตร (ที่ตาํแหน่งรอ้ยละ____)

ประเมินการเจรญิเตบิโต:  ปกต ิ  ตอ้งตดิตาม  ตอ้งโอนย้าย  _________________________________

การตรวจรา่งกาย : 
 ไม่พบความผิดปกต ิ
 ตอ้งระวงัสังเกตอาการหรอืมีลักษณะผิดปกติ

1. __________________  ตอ้งตดิตาม  ตอ้งโอนย้าย ____________________

2. __________________  ตอ้งตดิตาม  ตอ้งโอนย้าย  ____________________

3. __________________  ตอ้งตดิตาม  ตอ้งโอนย้าย ____________________

4. __________________  ตอ้งตดิตาม  ตอ้งโอนย้าย ____________________

  หากพบบาดแผลที่ ไม่ทราบสาเหต ุหรอืสงสัยวา่มีการใช้ความรนุแรงในครอบครวั หรอืมีการทารณุกรรมเด็ก 
เป็นตน้ กรณุาแจ้งเรือ่งตามกําหนด (ดทูี่หน้า 193)

ประเมินผลพัฒนาการ:   ผ่าน  ตอ้งตดิตาม   ตอ้งโอนย้าย 

เวลาที่แนะนําให้ตรวจสุขภาพครัง้ตอ่ไป:

นับตัง้แต ่ปี______  เดอืน_______

จนถึงปี______  เดอืน_______

ผู้ปกครองลงนาม: ________________________ แพทย์ลงนาม: _______________________________
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出生至二個月 衛教記錄表
 紅框內之欄位請醫護人員協助家長於衛教指導前先行填寫，以供醫師參考。

【本方案由菸品健康福利捐補助】

衛教主題 重點
家長評估

醫師指導重點不清楚
未做到

清楚但
未做到

已做到

1.嬰兒哺餵
(參閱第
28頁 )

餵食
狀況

觀察寶寶一天尿褲變濕5-8次來確定寶寶有
吃飽。

餵奶問題之原因與處理，尤其是母乳哺餵
問題。

2.預防嬰兒
猝死

(參閱第
20, 138, 
204頁 )

寶寶
睡姿

每次睡眠都應仰睡，可考慮在睡眠時使用
奶嘴。

睡眠
環境

睡眠地方 (床鋪 )表面須堅實。
與嬰兒同室但避免同床 (含沙發或墊子 )。
嬰兒床避免有鬆軟物件。

避免環境過熱。

家人
情形

保持無菸環境，避免寶寶受二手菸、三手菸
的危害。

避免服用會影響清醒能力的藥物或酒精性
飲料。

3.預防事
故傷害
(參閱第
186-188
頁 )

嬰兒
搖晃
症

寶寶哭泣是和大人溝通方式，需要家長耐心
安撫，不可以劇烈搖晃、旋轉或將寶寶拋到
床上；如果照顧者情緒無法控制，請向親友
尋求協助。

寶寶
外出

乘車應使用嬰兒用臥床置於後座且面向
後方。

避免使用機車或自行車搭載寶寶。

居家
環境
安全

使用嬰兒床都會將嬰兒床欄拉起或是在一般
床邊使用床欄，並注意床欄間隔。

寶寶身上或身邊勿有任何懸線，如懸掛奶
嘴、項鍊、平安符、窗簾繩或玩具吊繩。

不要抱著寶寶泡牛奶或拿著熱飲。

準備寶寶洗澡水，先放冷水再放熱水。

 返家後若有育兒諮詢需求，請多加運用孕產婦關懷專線0800-870870
醫療院所名稱及代碼 衛教對象與寶寶關係： 醫師簽章：

指導日期______年_____月______日

備註： 1. 本衛教指導內容由衛生福利部國民健康署及臺灣兒科醫學會共同研擬。
 2. 本次衛教指導之建議年齡為1個月大，可搭配第1次兒童預防保健（補助時程為0-2個月大）執行，並

請參閱兒童健康手冊內容予以衛教。
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ภายในกรอบสแีดง ขอให้แพทย์พยาบาลช่วยเหลือผู้ปกครองในการกรอก ก่อนเริม่แนะแนวสุขวทิยา เพ่ือไวใ้ห้แพทย์พิจารณา
[โครงการน้ีได้รับการอดุหนุนจากภาษีผลติภณัฑ์ยาสูบเพื่อสวสัดกิารสุขภาพ]

หัวขอ้สุขวทิยา หลกัสําคญั
ผู้ปกครองประเมนิ

หลกัสําคญัทีแ่พทยแ์นะแนวไมท่ราบ
ไมไ่ดท้ํา

ทราบแตไ่ม่
ไดท้ํา

ทําแล้ว

1. การป้อน
ทารก

(ดทูี่หน้า 29)

ลกัษณะการ
ป้อนอาหาร

สังเกตลกูน้อยปัสสาวะเปียกผ้าออ้มวนัละ 5-8 ครัง้ เพื่อให้
แน่ใจว่าลกูน้อยกนิอิม่
สาเหตแุละการแกไ้ขปัญหาการให้นม  โดยเฉพาะปัญหาการ
ให้นมแม่

2. ป้องกนัการ
เสียชีวติอย่าง
ฉับพลนัของ

ทารก
(ดทูี่หน้า 21, 

139, 205)

ท่านอนของ
ทารก

ควรนอนหลับในท่าหงายทุกครัง้ สามารถพิจารณาใช้จกุนม
หลอกขณะนอนหลับได้

สภาพ
แวดลอ้มใน

การนอน

พืน้ผิวของสถานที่นอนหลบั (ฟูกที่นอน) ตอ้งแข็งแน่น

อยูห่้องเดยีวกันกบัทารก แตห่ลกีเลีย่งการนอนเตยีงเดยีวกนั 
(รวมถึงโซฟาหรอืเบาะรอง)

เตยีงทารกควรหลีกเลีย่งการมส่ิีงฟูนุ่มใดๆ

หลกีเลีย่งสภาพแวดลอ้มที่รอ้นเกนิไป

สภาพการณ์
ของคนใน
ครอบครัว

รกัษาสภาพแวดลอ้มไร้บหุรี ่หลกีเลีย่งการที่ทารกได้รับ
อนัตรายจากควนับหุรี่มือสองและควนับหุรี่มือสาม
หลกีเลีย่งการใช้ยาทีอ่อกฤทธ์ิตอ่ระบบประสาทหรอืเครือ่งดืม่
แอลกอออล์

3. ป้องกนั
อนัตรายจาก

อบุตัเิหตุ
(ดทูี่หน้า 
187-189)

ภาวะอาการ
จากเด็กทารก
ถกูเขย่าอย่าง

รุนแรง

การรอ้งไห้เป็นวธิกีารส่ือสารกบัผู้ใหญ่อย่างหน่ึงของลกูน้อย ผู้
ปกครองจําเป็นตอ้งอดทนปลอบโยน ห้ามเขย่าอย่างรุนแรง 
หมนุวน หรอืโยนลูกน้อยลงบนเตยีง หากผู้ดแูลไมส่ามารถ
ระงบัอารมณ์ได ้กรณุาขอความช่วยเหลือจากญาตมิติร

พาลกูน้อยออก
ไปนอกบ้าน

เมื่อน่ังงรถควรใช้เบาะนิรภยัสําหรับทารกตดิตัง้ไวเ้บาะที่น่ัง
ด้านหลังของรถและหันหน้าไปข้างหลัง

หลกีเลีย่งการให้ทารกน่ังรถจกัรยานยนตห์รอืรถจกัรยาน

ความปลอดภัย
ด้านสภาพ
แวดลอ้มใน

บ้าน

การใช้เตยีงเด็กทารกตอ้งดึงทีก่ัน้ขอบเตยีงขึน้หรอืใช้ทีก่ัน้
เตยีงสําหรับเตยีงทั่วไป และตอ้งระมดัระวังช่องห่างของทีก่ัน้
ขอบเตยีงด้วย
อย่าให้มเีชือกหรอืเส้นสายบนร่างกายหรอืข้างกายทารก เช่น 
เชือกแขวนจกุนมหลอก สรอ้ยคอ ถุงใส่ยนัตม์งคล เชือกผ้า
ม่าน หรอืเชือกแขวนของเล่น เป็นตน้

อย่าอุม้เด็กขณะชงนมหรอืถอืเครือ่งดืม่รอ้น

การเตรยีมน้ําอาบสําหรับทารก ให้ปลอ่ยน้ําเย็นใส่กอ่นคอ่ยตาม
ด้วยน้ํารอ้นให้

 หลังกลบับ้านหากมคีวามตอ้งการปรกึษาการเลีย้งดบูตุร โปรดใชบ้รกิารจากสายตรงห่วงใยสตรีมคีรรภ์และหลังคลอด 0800-870870

ช่ือและรหัสสถานพยาบาล ความสัมพันธ์ของผูเ้รยีนสุขวทิยากบั
ทารก:

แพทยล์งนามประทับตรา:
วนัทีแ่นะนํา ปี________เดอืน________วนัที่________

หมายเหต:ุ 1.  เน้ือหาด้านการแนะแนวสุขวทิยาน้ี วเิคราะห์จดัทําขึน้ร่วมกันระหว่างทบวงสุขภาพประชาชนกระทรวงสาธารณสุขและสวสัดกิาร และสมาคม
กมุารเวชศาสตร์ไต้หวนั

 2. การแนะแนวสุขวทิยาครัง้น้ีสําหรับทารกอายุ 1 เดอืน สามารถปฏิบตัิร่วมกับการดแูลสุขภาพเชิงป้องกันสําหรับเด็ก ครัง้ที่ 1 (กําหนดการให้ความ
ช่วยเหลือคอื แรกเกดิถึง 2 เดอืน) และโปรดอ่านรายละเอียดคูม่ือสุขภาพเด็กเพื่อให้การแนะแนวสุขวทิยา
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二至四個月 您會關心的事

給爸媽的叮嚀

 有私人的時間。

 與每個孩子有單獨相處的時間。

 鼓勵另一半幫忙照顧寶寶。

 如果有需要，選擇一個受過訓練且成
熟負責的保母。

 每天擁抱寶寶，對著寶寶唱歌與說話。

 按摩寶寶使他容易入睡。

如何和寶寶互動

 保持日常生活習慣，如餵食、午睡和晚
上睡覺的時間需固定。

 午睡和晚上睡覺的時間，不管寶寶是醒
著或是昏昏欲睡，都放在寶寶床上。

 降低寶寶的床墊，使他坐起來也無法越
過床欄，並應隨時保持床欄立起。

 了解寶寶的喜惡。
 鼓勵寶寶主動玩耍，如給寶寶鏡子或鮮
豔的玩具，讓他們握著。

 當寶寶哭鬧的時候，給寶寶一個奶嘴。
 經常與寶寶說話。

寶寶二至四個月的照片

孕產婦關懷專線：0800-870870
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จะทําการปฏิสัมพันธ์กับลูกน้อยอย่างไร
 รกัษาระเบยีบในชีวติประจําวนั เช่น เวลาในการป้อนอาหาร นอน

ตอนกลางวนั และนอนตอนกลางคนืตอ้งแน่นอน

 เวลานอนตอนกลางวนัหรอืตอนกลางคนื ไม่วา่ลกูน้อยจะตืน่อยู่ 
หรอืง่วงสะลมึสะลอื ตอ้งให้นอนบนเตยีงของลูกน้อย 

 ลดระดบัฟูกนอนในเตยีงของลูกน้อยให้ตํา่ แม้เขาจะยืนขึน้ก็ไม่
สามารถก้าวข้ามทีก่ัน้ขอบเตยีงได ้พรอ้มทัง้ดึงทีก่ัน้ขอบเตยีง
ขึน้ตลอดเวลา

 รู้ในส่ิงทีล่กูน้อยชอบและเกลียด

 สนับสนุนการเลน่ของลกูน้อย เช่น มอบกระจกแกล่กูน้อยหรอื
ของเล่นสีสด ให้พวกเขาไดถ้อืไวใ้นมือ

 ในเวลาทีล่กูน้อยรอ้งไห้งอแง มอบจุกนมหลอก 1 อัน ให้ลกูน้อย

 พดูคยุกบัลกูน้อยอยูเ่สมอ

คําเตือนสําหรับคุณพ่อคุณแม่

 มเีวลาเป็นส่วนตัว

 มเีวลาอยูต่ามลําพังกบัลกูทกุคน

 ใหก้าํลังใจสนับสนุนคู่ชีวติให้ช่วยดแูลลกูน้อย

 หากมคีวามจําเป็น เลือกพีเ่ลีย้งเด็กทีผ่่านการฝึกอบรม มีวฒุิ
ภาวะ และความรับผดิชอบ

 อุม้กอดลกูน้อย รอ้งเพลง และพูดกบัลกูน้อยทกุวนั

 บบีนวดลกูน้อยเพือ่ใหเ้ขาหลบัง่าย

รูปถ่ายลูกน้อยอายุ 2 ถึง 4 เดือน

สายตรงห่วงใยสตรมีีครรภ์และหลังคลอด: 0800-870870
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二至四個月 家長記錄事項

 請家長於寶寶接受健康檢查前，務必將下列事項填寫完整

以下是記錄於_________年________月________日（年齡_______月_______天）

1. 上次健康檢查至今，生過什麼病嗎？住過院嗎？請記錄在下面：
 _________________________________________________________________

2. 餵食狀況：
 母乳，1天餵食約_______次。
 嬰兒配方奶粉，約_______小時餵奶1次，1天餵食______次，
每次______C.C.，奶粉______匙，廠牌 ______________________________
有任何餵食問題嗎？ _______________________________________________

3. 大便狀況：_____天解1次或1天解_____次大便。
顏色_____  正常，  不正常（請參閱第32頁嬰兒大便卡說明）
形狀_____  糊狀，  水稀狀，  條狀，  其他 _______________________

4. 有任何睡眠問題嗎？ _______________________________________________

5. 發展狀況：
(1) 俯臥時，是否能抬頭至45度？ 是， 否
(2) 跟寶寶說話或逗他時，他是否會微笑？ 是， 否
(3) 是否會注視移動的物品？ 是， 否
(4) 跟寶寶說話或逗他時，他是否會發出像「ㄚ」「ㄍㄨ」之類的

聲音回應？
是， 否

6. 日常行為：
(1) 乘車時使用平躺式汽車安全座椅，且置於後座面向後

方嗎？
是， 否

(2) 每天協助寶寶清潔口腔嗎？ 是， 否
(3) 住家是無菸環境嗎？ 是， 否

7. 請您將其他育兒方面擔心的事或想請教醫師的問題，記錄在下面：
 _________________________________________________________________
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 ผู้ปกครองโปรดกรอกข้อมูลต่อไปน้ี ให้เรียบร้อยก่อนพาเด็กไปรับการตรวจสุขภาพ

บันทึกรายการตอ่ไปน้ีเมื่อ: ปี_______เดอืน______วนัที่_______ (มีอายุ_______เดอืน______วนั)

1. นับตัง้แตก่ารตรวจสุขภาพครัง้ที่แล้วถึงปัจจุบัน ทารกเคยเจ็บป่วยหรอืไม่? เคยตอ้งอยู่รกัษาตวัในโรงพยาบาล
หรอืไม่? กรณุาจดบันทึกไวข้้างล่าง :
 ____________________________________________________________________________________

2. ลักษณะการป้อนอาหาร:
 เลีย้งดว้ยนมแม่วนัละประมาณ __________ครัง้.
  เลีย้งดว้ยนมผงดดัแปลงสําหรบัทารก ประมาณ ______ช่ัวโมง ให้นม1ครัง้1 วนั ให้นม ______ ครัง้,  ครัง้
ละ________C.C. ใช้นมผง _______ช้อน  ใช้นมผงยี่ห้อ  ___________________________________

มีปัญหาในการให้นมหรอืไม่? _______________________________________________________________

3. การขับถ่ายอุจจาระ: __________วนั   ถ่ายอุจจาระ 1 ครัง้ หรอืถ่ายวนัละ ___________ครัง้
สี  _______  ปกต ิ  ผิดปกต ิ(กรณุาดทูี่หน้า 33 คาํชีแ้จงบัตรเทียบสีอุจจาระทารก)
ลักษณะ  _______  มีเน้ือเหลว  เป็นน้ํา  เป็นแท่ง  อื่นๆ __________________________________

4. มีปัญหาเรือ่งการนอนหรอืไม่? __________________________________________________________

5. พัฒนาการ :
(1) เม่ือนอนควํา่ สามารถยกศีรษะขึน้ทํามมุ 45 องศาได ้ใช่หรอืไม?่  ใช่  ไม่ใช่
(2) เมือ่มคีนพดูคยุหรอืเลน่ดว้ย ลูกน้อยจะยิม้ ใช่หรอืไม?่  ใช่  ไม่ใช่
(3) สามารถจอ้งมองวตัถทุีเ่คลือ่นไหวได ้ใช่หรอืไม?่  ใช่  ไม่ใช่
(4) เมือ่มคีนพดูคยุหรอืเลน่ดว้ย ลูกน้อยจะโตต้อบโดยออกเสียง เช่น “อา”  “ก”ู เช่นน้ีใช่

หรอืไม่?
 ใช่  ไม่ใช่

6. พฤตกิรรมในชีวติประจําวนั:
(1) เมือ่น่ังรถใช้เบาะน่ังนิรภยัสําหรบัเด็กแบบนอนราบ และตดิตัง้ไวย้ังเบาะทีน่ั่งดา้น

หลังของรถ หันหน้าไปดา้นหลังหรอืไม?่
 ใช่  ไม่ใช่

(2) ช่วยทําความสะอาดช่องปากให้ลกูน้อยทกุวนัหรอืไม?่  ใช่  ไม่ใช่
(3) ทีอ่ยูอ่าศัยเป็นสภาพแวดลอ้มไรบ้หุรีห่รอืไม?่  ใช่  ไม่ใช่

7. หากท่านมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับการดแูลเด็กหรอืมีปัญหาที่ตอ้งการสอบถามแพทย์ กรณุาจดบันทึกไวข้้างล่างน้ี: 
 ____________________________________________________________________________________
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二至四個月 健康檢查記錄

 早產兒請用矯正年齡

檢查日期：_____年____月_____日 年齡：_________歲________月
身長：______公分（第____百分位） 體重：____ 公斤（第____百分位）
頭圍：______公分（第____百分位）
生長評估：  正常，  需追蹤，  需轉介 _______________________________
身體檢查：

 無特殊發現

 需注意或異常項目

1. __________________  需追蹤，  需轉介 _____________________
2. __________________  需追蹤，  需轉介 _____________________
3. __________________  需追蹤，  需轉介 _____________________
4. __________________  需追蹤，  需轉介 _____________________

  如有不明傷痕，或疑似家庭暴力、兒虐等情事，請依規定通報（參閱第192
頁）

發展評估：  通過（含上次未通過的項目） 
 需追蹤 
 需轉介（請填寫「兒童發展評估轉介單」，參閱第238頁）

注意項目：  動作，  語言，  認知，  社會情緒 
 其他 _______________

建議下次健康檢查時間：

自 ___________年 ___________月

至 ___________年 ___________月

家長簽名：_____________________  醫師簽名： __________________________

＊本表資料將會作為衛生單位政策評估或個案追蹤健康管理時使用。
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 ทารกคลอดก่อนกําหนดโปรดใช้อายุท่ีผ่านการปรับแก้ ไขแล้ว

วนัที่ตรวจ: ปี_______  เดอืน________  วนัที่_______ อายุ: _________เดอืน________วนั

ความยาว: ______เซนตเิมตร (ที่ตาํแหน่งรอ้ยละ____) น้ําหนัก: ____ กิโลกรมั (ที่ตาํแหน่งรอ้ยละ____)

รอบศีรษะ: ______เซนตเิมตร (ที่ตาํแหน่งรอ้ยละ____)

ประเมินการเจรญิเตบิโต:  ปกต ิ  ตอ้งตดิตาม  ตอ้งโอนย้าย  _________________________________

การตรวจรา่งกาย : 
 ไม่พบความผิดปกต ิ
 ตอ้งระวงัสังเกตอาการหรอืมีลักษณะผิดปกติ

1. __________________  ตอ้งตดิตาม  ตอ้งโอนย้าย ____________________

2. __________________  ตอ้งตดิตาม  ตอ้งโอนย้าย  ____________________

3. __________________  ตอ้งตดิตาม  ตอ้งโอนย้าย ____________________

4. __________________  ตอ้งตดิตาม  ตอ้งโอนย้าย ____________________

  หากพบบาดแผลที่ ไม่ทราบสาเหต ุหรอืสงสัยวา่มีการใช้ความรนุแรงในครอบครวั หรอืมีการทารณุกรรมเด็ก 
เป็นตน้ กรณุาแจ้งเรือ่งตามกําหนด (ดทูี่หน้า 193)

ประเมินผลพัฒนาการ:   ผ่าน (รวมรายการที่ ไม่ผ่านในครัง้ก่อน) 
 ตอ้งตดิตาม 
  ตอ้งโอนย้าย (กรณุากรอก “แบบส่งเรือ่งการประเมินผลพัฒนาการในเด็ก” ดทูี่หน้า 239)

รายการที่ควรระวงั:   ดา้นการเคล่ือนไหว  ดา้นภาษา  ดา้นการเรยีนรู ้  ดา้นสังคมและอารมณ์ 
 อื่นๆ _______________

เวลาที่แนะนําให้ตรวจสุขภาพครัง้ตอ่ไป:

นับตัง้แต ่ปี______  เดอืน_______

จนถึง ปี______  เดอืน_______

ผู้ปกครองลงนาม: ________________________ แพทย์ลงนาม: _______________________________
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二至四個月 衛教記錄表
 紅框內之欄位請醫護人員協助家長於衛教指導前先行填寫，以供醫師參考。

【本方案由菸品健康福利捐補助】

衛教主題 重點

家長評估

醫師指導重點不清楚
未做到

清楚但
未做到

已做到

1.嬰兒哺
餵

(參閱第
28頁

餵食
及口
腔清
潔

可持續哺育母乳至2歲；但6個月後即需
添加副食品。

奶量與餵食頻率，須依寶寶需求餵食。

絕對不要含奶瓶睡覺。

2.預防嬰
兒猝死
(參閱

20, 
138, 

204頁 )

寶寶
睡姿

每次睡眠都應仰睡，可考慮在睡眠時使用
奶嘴。

睡眠
環境

睡眠地方 (床鋪 )表面須堅實。
與嬰兒同室但避免同床 (含沙發或墊子 )。
嬰兒床避免有鬆軟物件。

避免環境過熱。

家人
情形

保持無菸環境，避免寶寶受二手菸、三手
菸的危害。

避免服用會影響清醒能力的藥物或酒精性
飲料。

3.預防事
故傷害
(參閱第
186-188
頁 )

寶寶
外出

不可讓寶寶獨處，或將寶寶單獨留在
車內。

乘車應使用嬰兒用臥床置於後座且面向
後方。

居家
環境
安全

不要抱著寶寶泡牛奶或拿著熱飲。

燙傷急救五步驟『沖、脫、泡、蓋、送』。

使用嬰兒床都會將嬰兒床欄拉起或是在一
般床邊使用床欄，並注意床欄間隔。

寶寶身上或身邊勿有任何懸線，如懸掛奶
嘴、項鍊、平安符、窗簾繩或玩具吊繩。

 返家後若有育兒諮詢需求，請多加運用孕產婦關懷專線0800-870870
醫療院所名稱及代碼 衛教對象與寶寶關係： 醫師簽章：

指導日期______年______月_____日

備註： 1. 本衛教指導內容由衛生福利部國民健康署及臺灣兒科醫學會共同研擬。
 2. 本次衛教指導之建議年齡為2-3個月大，可搭配第2次兒童預防保健（補助時程為2-4個月大）執行，

並請參閱兒童健康手冊內容予以衛教。
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ภายในกรอบสแีดง ขอให้แพทย์พยาบาลช่วยเหลือผู้ปกครองในการกรอก ก่อนเริม่แนะแนวสุขวทิยา เพ่ือไวใ้ห้แพทย์พิจารณา
[โครงการน้ีได้รับการอดุหนุนจากภาษีผลติภณัฑ์ยาสูบเพื่อสวสัดกิารสุขภาพ]

หัวขอ้
สุขวทิยา หลกัสําคญั

ผู้ปกครองประเมนิ
หลกัสําคญัทีแ่พทยแ์นะแนวไม่ทราบ

ไม่ไดทํ้า
ทราบแตไ่ม่

ไดท้ํา ทําแล้ว

1. การป้อน
ทารก

(ดทูีห่น้า 29)

การป้อน
อาหารและ
ทําความ

สะอาดช่อง
ปาก

สามารถให้นมแม่ตอ่เน่ืองไดจ้นถึงอายุ 2 ขวบ แตห่ลัง 6 
เดอืนไปแล้วควรให้อาหารเสรมิ
ปรมิาณนมและความถีใ่นการให้ ตอ้งใหต้ามความ
ตอ้งการของทารก

ห้ามอมขวดนมนอนหลบัเด็ดขาด

2. ป้องกนั
การเสียชีวติ

อย่างฉับพลนั
ของทารก

(ดทูีห่น้า 21, 
139, 205)

ท่านอนของ
ทารก

ควรนอนหลบัในท่าหงายทุกครัง้ สามารถพิจารณาใช้จกุ
นมหลอกขณะนอนหลับได้

สภาพ
แวดลอ้มใน

การนอน

พืน้ผิวของสถานทีน่อนหลบั (ฟูกทีน่อน) ตอ้งแข็งแน่น

อยูห่้องเดยีวกนักบัทารก แตห่ลกีเลีย่งการนอนเตยีง
เดยีวกนั (รวมถึงโซฟาหรอืเบาะรอง)

เตยีงทารกควรหลกีเลีย่งการมีส่ิงฟูนุ่มใดๆ

หลีกเลีย่งสภาพแวดลอ้มท่ีรอ้นเกนิไป

สภาพการณ์
ของคนใน
ครอบครัว

รกัษาสภาพแวดล้อมไร้บหุรี ่หลกีเลีย่งการท่ีทารกไดร้ับ
อนัตรายจากควนับุหรีม่อืสองและควนับุหรีม่อืสาม
หลีกเลีย่งการใช้ยาทีอ่อกฤทธิต์อ่ระบบประสาทหรอืเครือ่ง
ดืม่แอลกอฮอล์

3. ป้องกัน
อนัตรายจาก

อบุตัเิหตุ
(ดทูีห่น้า 
187-189)

พาลกูน้อย
ออกไปนอก

บ้าน

ห้ามให้ลกูน้อยอยูค่นเดยีว หรอืปลอ่ยลกูน้อยไวต้ามลําพัง
ในรถ
เม่ือน่ังรถควรใช้เบาะนิรภยัสําหรับทารกตดิตัง้ไวเ้บาะท่ี
น่ังดา้นหลังของรถและหันหน้าไปข้างหลัง

ความ
ปลอดภยั

ดา้นสภาพ
แวดลอ้มใน

บ้าน

อย่าอุม้เด็กขณะชงนมหรอืถอืเครือ่งดืม่รอ้น

การปฐมพยาบาลแผลโดนลวก 5 ขัน้ตอน “ชง(ล้าง)  ทัว
(ถอด) เพ่า(แช่) ไก(้ปิด) ซ่ง(ส่ง)”
การใช้เตยีงเด็กทารกตอ้งดึงท่ีกัน้ขอบเตยีงขึน้หรอืใช้ที่
กัน้เตยีงสําหรับเตยีงทั่วไป และตอ้งระมดัระวังช่องห่าง
ของทีก่ัน้ขอบเตยีงด้วย
อย่าให้มเีชือกหรอืเส้นสายบนร่างกายหรอืข้างกายทารก 
เช่น เชือกแขวนจกุนมหลอก สรอ้ยคอ ถุงใส่ยนัตม์งคล 
เชือกผ้าม่าน หรอืเชือกแขวนของเล่น เป็นตน้

 หลังกลบับ้านหากมคีวามตอ้งการปรกึษาการเลีย้งดบูตุร โปรดใช้บรกิารจากสายตรงห่วงใยสตรมีคีรรภ์และหลังคลอด 0800-870870
ช่ือและรหัสสถานพยาบาล ความสัมพันธ์ของผูเ้รยีนสุขวทิยากบั

ทารก:
แพทยล์งนามประทับตรา:
วนัทีแ่นะนํา ปี_____เดอืน_______วนัท่ี________

หมายเหต:ุ 1. เน้ือหาด้านการแนะแนวสุขวทิยาน้ี วเิคราะห์จดัทําขึน้ร่วมกันระหว่างทบวงสุขภาพประชาชนกระทรวงสาธารณสุขและสวสัดกิาร และสมาคม
กมุารเวชศาสตร์ไต้หวนั

 2. การแนะแนวสุขวทิยาครัง้น้ี สําหรับทารกอายุ 2-3 เดอืน สามารถปฏิบตัิร่วมกับการดแูลสุขภาพเชิงป้องกันสําหรับเด็ก ครัง้ที่ 2 (กําหนดการให้
ความช่วยเหลือคอือายุ 2-4 เดอืน) และโปรดอ่านรายละเอียดคูม่ือสุขภาพเด็กเพื่อให้การแนะแนวสุขวทิยา
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寶寶健康紀事

四至十個月 您會關心的事

給爸媽的叮嚀

 需要有耐心地幫助寶寶學習獨自把食物吃完。
 要堅持原則，禁止驚嚇或吆喝寶寶。
 保持家裡安全，不要經常對寶寶說「不行」。只有當
寶寶可能會受傷或傷害到別人的時候，才說「不行」。

 1次給予1種新食物，不要強迫寶寶進食，可以選擇
不同稠度或能引起寶寶興趣的食物給寶寶吃，建議
每天準備三餐和2-3次的點心給寶寶食用。

 汽車安全座椅需後向式並置於後座，嚴禁置於
前座。

 如有疑慮或有困難無法解決時，請尋找外界的
協助。

 常用清水或紗布幫寶寶清洗口腔。

如何和寶寶互動

 為您的寶寶維持日常的生活習慣。
 在睡前1個小時，可有溫馨的親子時間，
也讓寶寶鎮定下來。

 如果寶寶晚間醒來，在旁查看但不要把
他抱起。

 注意寶寶的行為，這階段他會探索家裡
和外面的世界。

 當把玩具拿開，寶寶會哭是很正常的，
請保持冷靜。

 給予寶寶玩球、玩具磚塊等適合該年齡
層之安全玩具。

 不要讓寶寶看電視和電腦等螢幕。
 利用簡單的詞句，告訴寶寶您想要他做
什麼。

 每天與寶寶說話和唱歌。

孕產婦關懷專線：0800-870870

寶寶四至十個月的照片
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บันทึกสุขภาพลูกน้อย

รูปถ่ายลูกน้อยอายุ 4 ถึง 10 เดือน

จะทําการปฏิสัมพันธ์กับลูกน้อยอย่างไร
 ช่วยลกูน้อยของท่านรกัษาระเบียบในชีวติประจําวนั

 กอ่นนอน 1 ช่ัวโมง ควรมเีวลาระหวา่งพ่อแมล่กูทีอ่บอุน่เพือ่ให้
ลกูน้อยมอีารมณ์สงบรูสึ้กมัน่คง

 หากลกูน้อยตืน่มาช่วงกลางดกึ ให้สังเกตดอูยู่ข้างๆ อย่าอุม้ลกู
น้อยขึน้มา

 ระวังสังเกตพฤตกิรรมของลูกน้อย ช่วงเวลาน้ีเขากําลังคน้หา
ศึกษาเรือ่งรอบตัวในบ้านและโลกภายนอก

 เมือ่หยบิของเลน่ออกไป ลกูน้อยจะรอ้งไห้น้ันเป็นเรือ่งธรรมดา
โปรดรกัษาอารมณ์ให้เยอืกเย็น

 ให้ของเล่นทีป่ลอดภยัเหมาะสมกบัช่วงวยัของลกูน้อย เช่น
ลกูบอล หรอืของเลน่ตัวตอ่ เป็นตน้

 อย่าใหล้กูน้อยดจูอภาพ เช่น โทรทัศน์หรอืคอมพิวเตอร์

 ใช้ประโยคทีม่คีาํง่ายๆ บอกกบัลกูน้อยวา่คณุตอ้งการใหเ้ขาทํา
อะไร

 รอ้งเพลงและพดูคยุกบัลกูน้อยทกุวนั 

คําเตือนสําหรับคุณพ่อคุณแม่

 ตอ้งมคีวามอดทนในการช่วยลกูน้อยเรยีนรูก้ารทานอาหารให้หมดด้วย
ตนเอง

 ยดึมัน่ในหลกัการ ห้ามทําการขม่ขูห่รอืตะคอกให้ลกูน้อยตกใจ
 รกัษาให้บ้านเป็นสถานท่ีปลอดภัย อย่าพดูคาํวา่ “ไมไ่ด”้ กับลกูน้อยบอ่ยๆ 

จะพดูคาํวา่  “ไม่ได”้ ตอ่เมือ่ลูกน้อยอาจเป็นอนัตราย หรอืทําร้ายผูอ้ืน่
เท่าน้ัน

 ให้อาหารชนิดใหมค่รัง้ละ 1 อย่าง อย่าบังคบัลกูน้อยทานอาหาร สามารถ
เลอืกอาหารทีม่คีวามข้นตา่งกัน หรอือาหารทีส่ามารถสร้างความสนใจให้
กบัลกูน้อยทาน แนะนําให้เตรยีมอาหารวนัละ 3 มือ้ และของวา่ง 2-3 ครัง้ 
ใหก้บัลกูน้อย

 เบาะน่ังรถนิรภยัตอ้งวางโดยหันหน้าไปดา้นหลัง และตดิตัง้ไวท้ีเ่บาะน่ัง
ดา้นหลังของรถ ห้ามวางไวท้ีเ่บาะน่ังดา้นหน้าเด็ดขาด 

 หากมีขอ้สงสัยหรอืมปีัญหาลําบากไมส่ามารถแกไ้ขได ้กรณุารับการช่วย
เหลอืจากภายนอก

 ใช้น้ําสะอาดหรอืผ้ากอซช่วยทําความสะอาดช่องปากใหล้กูน้อยอยูเ่สมอ

สายตรงห่วงใยสตรมีีครรภ์และหลังคลอด: 0800-870870
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寶寶健康紀事

四至十個月 家長記錄事項

 請家長於寶寶接受健康檢查前，務必將下列事項填寫完整

以下是記錄於_________年_________月_________日（年齡_______月______天）

1. 上次健康檢查至今，生過什麼病嗎？住過院嗎？請記錄在下面：
 _________________________________________________________________

2. 餵食狀況：
 母乳，1天餵食約______次。
  嬰兒配方奶粉，1天餵食______次，每次______C.C.，奶粉______匙， 
廠牌_________。6-10個月夜間仍餵奶嗎？  是，  否
 _______個月開始添加副食品，1天餵食_______次，
食物種類？ _______________________________________________________
有任何餵食問題嗎？ _______________________________________________

3. 大便狀況：_____天解1次或1天解_____次大便。
形狀是呈  水稀狀，  糊狀，  條狀，  顆粒狀，  其他 ______________

4. 6-10個月有任何睡眠問題嗎？ ______________________________________

5. 發展狀況：（本次健康檢查年齡涵蓋較廣，有些題目可能寶寶還做不到，請
照實作答即可，醫師會再加以評估。）

4-5個月
(1) 直著抱時，頸部已經挺直，且頭可左右自由轉動嗎？ 是， 否

(2) 俯臥時，會用兩隻前臂支撐將頭抬高至90度嗎？ 是， 否

(3) 手會自動張開嗎？ 是， 否

(4) 會「咯咯」笑出聲嗎？ 是， 否

(5) 激動或生氣的時候會叫得很大聲嗎？ 是， 否

(6) 眼睛會追著移動的東西或人看嗎？ 是， 否
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บันทึกสุขภาพลูกน้อย

 ผู้ปกครองโปรดกรอกข้อมูลต่อไปน้ี ให้เรียบร้อยก่อนพาเด็กไปรับการตรวจสุขภาพ

บันทึกรายการตอ่ไปน้ีเมื่อ: ปี_______เดอืน______วนัที่_______ (มีอายุ_______เดอืน______วนั)

1. นับตัง้แตก่ารตรวจสุขภาพครัง้ที่แล้วถึงปัจจุบัน ทารกเคยเจ็บป่วยหรอืไม่? เคยตอ้งอยู่รกัษาตวัในโรงพยาบาล
หรอืไม่? กรณุาจดบันทึกไวข้้างล่าง : 
 ____________________________________________________________________________________

2.  ลักษณะการป้อนอาหาร:
  ลีย้งดว้ยนมแม่วนัละประมาณ __________ครัง้. 
 เลีย้งดว้ยนมผงดดัแปลงสําหรบัทารก ใน 1 วนัให้นม _____ครัง้ ครัง้ละ_____C.C. ใช้นมผง____ช้อนใช้นมผง

ยี่ห้อ __________อายุ 6-10 เดอืนยังตอ้งให้นมในเวลากลางคนื ใช่หรอืไม่?__________________  ใช่  ไม่ ใช่
 ________เดอืน เริม่ให้อาหารเสรมิ โดยให้วนัละ ________ครัง้ ประเภทอาหาร?  ______________________

มีปัญหาในการให้นมหรอืไม่? _______________________________________________________________

3. การขับถ่ายอุจจาระ: _________วนั ถ่ายอุจจาระ 1 ครัง้ หรอืถ่ายวนัละ ____________ครัง้
มีลักษณะเป็น   เป็นน้ํา  มีเน้ือเหลว  เป็นแท่ง  เป็นก้อนเล็กๆ  อื่นๆ ________________________

4. 6-10 เดอืน มีปัญหาเรือ่งการนอนหรอืไม่?  ________________________________________________

5. พัฒนาการ : (การตรวจสุขภาพครัง้น้ีครอบคลุมช่วงอายุที่คอ่นข้างกวา้ง อาจมีบางรายการท่ีลูกน้อยยังไม่สามารถ
ทําได ้ขอให้ท่านตอบตามความเป็นจรงิ โดยแพทย์จะทําการประเมินผลซํา้อีกครัง้)

4-5 เดือน

(1) เม่ืออุม้ตัง้ในท่าพาดบ่า สามารถชคูอขึน้ตรงได ้และสามารถหันหน้าซ้ายขวาไดเ้อง ใช่
หรอืไม่?

 ใช่  ไม่ใช่

(2) เมือ่นอนควํา่ สามารถใช้แขนทอ่นลา่งทัง้สองข้างยันตวัยกศีรษะขึน้ทํามมุ 90 องศาได ้
ใช่หรอืไม?่

 ใช่  ไม่ใช่

(3) สามารถแบมอืออกเองได ้ใช่หรอืไม?่  ใช่  ไม่ใช่
(4) สามารถหัวเราะออกเสียง “เคอะๆ” ได ้ใช่หรอืไม?่  ใช่  ไม่ใช่
(5) เวลาท่ีตืน่เตน้ตกใจหรอืโมโหจะรอ้งเสียงดัง ใช่หรอืไม?่  ใช่  ไม่ใช่
(6) ดวงตาจะมองตามวตัถหุรอืคนทีเ่คลือ่นไหวไปมา ใช่หรอืไม?่  ใช่  ไม่ใช่
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寶寶健康紀事

四至十個月 家長記錄事項

6-8個月
(1) 將您的雙手放在寶寶腋下，稍加支撐他就能站得很
挺嗎？

是， 否

(2) 會翻身了嗎？ 是， 否

(3) 會伸出手抓取身邊的玩具嗎？ 是， 否

(4) 將手帕蓋在寶寶臉上，他會將手帕拿開嗎？ 是， 否

(5) 呼喚寶寶的名字（或小名）時，他會朝著聲音的方向轉
頭嗎？

是， 否

(6) 會發出像「ㄇㄚ」、「ㄅㄚ」、「ㄉㄚ」等不具意義的聲音嗎？ 是， 否

9-10個月
(1) 會用雙手和雙膝著地向前爬行嗎？ 是， 否

(2) 10個月大以後的寶寶，會扶著東西站立嗎？ 是， 否

(3) 會將玩具由一手換至另一手嗎？ 是， 否

(4) 會一手各拿一個玩具相互敲打嗎？ 是， 否

(5) 叫寶寶「拍拍手」或「拜拜」（再見）時，他會做出動
作嗎？

是， 否

(6) 會發出連續的「ㄇㄚㄇㄚㄇㄚ」或「ㄉㄚㄉㄚㄉㄚ」之類無
意義的聲音嗎？

是， 否

6. 請您將其他育兒方面擔心的事或想請教醫師的問題，記錄在下面：
 _________________________________________________________________
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บันทึกสุขภาพลูกน้อย

6-8 เดือน

(1) เม่ือท่านใช้มอืทัง้สองข้างสอดเข้าทีใ่ตร้กัแรแ้ละพยุงตวัลกูน้อยไว ้เขาก็สามารถ
ยนืตวัตรงได ้ใช่หรอืไม?่

 ใช่  ไม่ใช่

(2) สามารถพลกิตวัเองได ้ใช่หรอืไม?่  ใช่  ไม่ใช่
(3) สามารถยืน่มอืจบัหรอืหยิบของเลน่ข้างกายได ้ใช่หรอืไม?่  ใช่  ไม่ใช่
(4) เมือ่นําผ้าเช็ดหน้าวางปิดไวท้ีห่น้าลูกน้อย เขาก็สามารถใช้มอืดึงผ้าเช็ดหน้าออก

เองได ้ใช่หรอืไม?่
 ใช่  ไม่ใช่

(5) เมือ่เรยีกช่ือ (หรอืช่ือเลน่) ของลูกน้อย เขาก็จะหันหน้าไปทางทีม่าของเสียงเรยีก 
ใช่หรอืไม?่

 ใช่  ไม่ใช่

(6) สามารถออกเสียงทีไ่มม่คีวามหมาย คลา้ยเสียง “มา” “ปา” “ตา” ได ้ใช่หรอืไม?่  ใช่  ไม่ใช่

9-10 เดือน

(1) สามารถใช้มอืและเข่าทัง้สองข้างยันพืน้คลานไปข้างหน้าได ้ใช่หรอืไม?่  ใช่  ไม่ใช่
(2) หลังจากลกูน้อยอายมุากกวา่ 10 เดอืน สามารถเกาะส่ิงของยนัตวัขึน้ยนืได ้ใช่หรอื

ไม?่
 ใช่  ไม่ใช่

(3) สามารถเปลีย่นมอืทีห่ยิบจบัของเลน่ จากมอืหน่ึงไปยังอกีมอืหน่ึงได ้ใช่หรอืไม?่  ใช่  ไม่ใช่
(4) สามารถใช้ของเล่นทีอ่ยู่ในมือทัง้สองข้างเคาะกันได ้ใช่หรอืไม?่  ใช่  ไม่ใช่
(5) เมือ่บอกใหล้กูน้อย “ตบมอื” หรอื “บ๊าย บาย” (โบกมอืลากอ่น) เขาก็สามารถแสดง

ท่าทางน้ันไดใ้ช่หรอืไม?่
 ใช่  ไม่ใช่

(6) สามารถออกเสียงทีไ่มม่คีวามหมาย “มา มา มา” หรอื “ตา ตา ตา”ประเภทน้ีตดิๆ 
กนัหลายครัง้ได ้ใช่หรอืไม?่

 ใช่  ไม่ใช่

6. หากท่านมขีอ้สงสัยใดเกีย่วกบัการดแูลเด็กหรอืมีปัญหาทีต่อ้งการสอบถามแพทย์ กรณุาจดบนัทึกไวข้้างลา่งน้ี: 
 ____________________________________________________________________________________
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寶寶健康紀事

四至十個月 健康檢查記錄

 早產兒請用矯正年齡

檢查日期：_____年____月_____日 年齡：_________歲________月
身長：______公分（第____百分位） 體重：____ 公斤（第____百分位）
頭圍：______公分（第____百分位）
生長評估：  正常，  需追蹤，  需轉介 _______________________________
身體檢查：

 無特殊發現

 需注意或異常項目

1. __________________  需追蹤，  需轉介 _____________________
2. __________________  需追蹤，  需轉介 _____________________
3. __________________  需追蹤，  需轉介 _____________________
4. __________________  需追蹤，  需轉介 _____________________

  如有不明傷痕，或疑似家庭暴力、兒虐等情事，請依規定通報（參閱第192
頁）

發展評估：  通過（含上次未通過的項目） 
 需追蹤 
 需轉介（請填寫「兒童發展評估轉介單」，參閱第238頁）

注意項目：  動作，  語言，  認知，  社會情緒 
 其他 _______________

建議下次健康檢查時間：

自 ___________年 ___________月

至 ___________年 ___________月

家長簽名：_____________________  醫師簽名： __________________________

＊本表資料將會作為衛生單位政策評估或個案追蹤健康管理時使用。
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บันทึกสุขภาพลูกน้อย

 ทารกคลอดก่อนกําหนดโปรดใช้อายุท่ีผ่านการปรับแก้ ไขแล้ว

วนัที่ตรวจ: ปี_______  เดอืน________  วนัที่_______ อายุ: _________เดอืน________วนั

ความยาว: ______เซนตเิมตร (ที่ตาํแหน่งรอ้ยละ____) น้ําหนัก: ____ กิโลกรมั (ที่ตาํแหน่งรอ้ยละ____)

รอบศีรษะ: ______เซนตเิมตร (ที่ตาํแหน่งรอ้ยละ____)

ประเมินการเจรญิเตบิโต:  ปกต ิ  ตอ้งตดิตาม  ตอ้งโอนย้าย  _________________________________

การตรวจรา่งกาย :

 ไม่พบความผิดปกติ

 ตอ้งระวงัสังเกตอาการหรอืมีลักษณะผิดปกติ

1. __________________  ตอ้งตดิตาม  ตอ้งโอนย้าย ____________________

2. __________________  ตอ้งตดิตาม  ตอ้งโอนย้าย  ____________________

3. __________________  ตอ้งตดิตาม  ตอ้งโอนย้าย ____________________

4. __________________  ตอ้งตดิตาม  ตอ้งโอนย้าย ____________________

  หากพบบาดแผลที่ ไม่ทราบสาเหต ุหรอืสงสัยวา่มีการใช้ความรนุแรงในครอบครวั หรอืมีการทารณุกรรมเด็ก 
เป็นตน้ กรณุาแจ้งเรือ่งตามกําหนด (ดทูี่หน้า 193)

ประเมินผลพัฒนาการ:   ผ่าน (รวมรายการที่ ไม่ผ่านในครัง้ก่อน) 
 ตอ้งตดิตาม 
  ตอ้งโอนย้าย (กรณุากรอก “แบบส่งเรือ่งการประเมินผลพัฒนาการในเด็ก” ดทูี่หน้า 239)

รายการที่ควรระวงั:   ดา้นการเคล่ือนไหว  ดา้นภาษา  ดา้นการเรยีนรู ้  ดา้นสังคมและอารมณ์ 
 อื่นๆ _______________

เวลาที่แนะนําให้ตรวจสุขภาพครัง้ตอ่ไป:

นับตัง้แต ่ปี______  เดอืน_______

จนถึง ปี______  เดอืน_______

ผู้ปกครองลงนาม: ________________________ แพทย์ลงนาม: _______________________________
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四至十個月 衛教記錄表
 紅框內之欄位請醫護人員協助家長於衛教指導前先行填寫，以供醫師參考。

【本方案由菸品健康福利捐補助】

衛教主
題

重點
家長評估

醫師指導重點不清楚
未做到

清楚但
未做到

已做到

1.嬰兒 
哺餵
(參閱
第28, 

140-154
頁 )

副食品

可持續哺育母乳至2歲；但6個月後即需添加
副食品。

副食品添加、補充碘營養素，可食用海帶、
海菜及其注意事項。

副食品、均衡飲食問題之原因與處理。

2.口腔清
潔與乳
牙照護
(參閱
第176, 
178頁 )

進食習
慣

以新鮮、天然的食品為主，避免含糖飲料。

不要將大人嚼過的食物餵食寶寶。

不要讓寶寶邊含奶瓶邊睡覺。

口腔清
潔

開始長乳牙了，餐後及睡前使用含氟牙膏，
幫寶寶潔牙。

長乳牙後，每半年定期看牙醫及牙齒塗氟。

3.預防
事故 
傷害

(參閱第
186-188
頁 )

寶寶外
出

乘車使用嬰兒用臥床或座椅，置於後座且面
向後方。

避免使用機車或自行車搭載寶寶。

居家環
境安全

充分了解使用學步車的危險性，並預防及避
免危險發生。

寶寶身上或身邊勿有任何懸線，如懸掛奶
嘴、項鍊、平安符、窗簾繩或玩具吊繩。

家具尖銳角或桌角使用防撞套來保護。

使用嬰兒床都會將嬰兒床欄拉起或是在一般
床邊使用床欄，並注意床欄間隔。

家中餐桌或茶几上不要鋪桌巾。

不要抱著寶寶泡牛奶或拿著熱飲。

將細小東西、藥品或其他危險物品，放在寶
寶無法拿到的地方。

不要在室內或車內吸菸，避免寶寶受二手
菸、三手菸的危害，且勿食檳榔，以免寶寶
模仿。

 返家後若有育兒諮詢需求，請多加運用孕產婦關懷專線0800-870870
醫療院所名稱及代碼： 衛教對象與寶寶關係： 醫師簽章：

指導日期______年______月______日

備註： 1. 本衛教指導內容由衛生福利部國民健康署及臺灣兒科醫學會共同研擬。
 2. 本次衛教指導之建議年齡為4-6個月大，可搭配第3次兒童預防保健（補助時程為4-10個月大）執行，

並請參閱兒童健康手冊內容予以衛教。
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ภายในกรอบสแีดง ขอให้แพทย์พยาบาลช่วยเหลือผู้ปกครองในการกรอก ก่อนเริม่แนะแนวสุขวทิยา เพ่ือไวใ้ห้แพทย์พิจารณา
[โครงการน้ีได้รับการอดุหนุนจากภาษีผลติภณัฑ์ยาสูบเพื่อสวสัดกิารสุขภาพ]

หัวขอ้
สุขวทิยา หลกัสําคญั

ผู้ปกครองประเมนิ
หลกัสําคญัทีแ่พทยแ์นะแนวไมท่ราบ

ไมไ่ดท้ํา
ทราบแตไ่ม่

ไดท้ํา ทําแล้ว

1. การป้อน
ทารก

(ดทูี่หน้า 
29, 141-

155)

อาหารเสริม

สามารถให้นมแมต่อ่เน่ืองไดจ้นถึงอายุ 2 ขวบ แตห่ลัง 6 เดอืนไป
แล้วควรให้อาหารเสริม
การให้อาหารเสริม เพิ่มสารไอโอดนีสามารถรับประทานสาหร่าย
ทะเลคอมบุ ผกัสาหร่ายทะเล และข้อควรระวัง
อาหารเสริม สาเหตุของปัญหาการทานอาหารอย่างสมดลุและ
การจดัการ

2. การ
ทําความ

สะอาดช่อง
ปากและ

ปกป้องฟัน
น้ํานม

(ดทูี่หน้า 
177, 179)

นิสัยการรับ
ประทาน
อาหาร

ใช้อาหารสดตามธรรมชาตเิป็นหลกั หลกีเลีย่งเครือ่งดืม่ผสม
น้ําตาล
อย่าป้อนอาหารที่ผู้ใหญ่เคีย้วแล้วใหล้กูน้อย

อย่าให้ลกูน้อยอมขวดนมระหวา่งนอนหลบั

การทําความ
สะอาดช่อง

ปาก

เมื่อฟันน้ํานมเริ่มขึน้ ใช้ยาสีฟันที่ผสมฟลอูอไรดท์ําความสะอาด
ฟันใหล้กูน้อยหลังอาหารและกอ่นนอน
เมื่อเริ่มมฟีันน้ํานม ควรพบทันตแพยแ์ละทาฟลอูอไรดเ์คลอืบฟัน
ทกุครึ่งปีตามกําหนดเวลา

3. ป้องกนั
อนัตราย

จาก
อบุตัเิหตุ
(ดทูี่หน้า 
187-189)

พาลกูน้อย
ออกไปนอก

บ้าน

เมื่อน่ังรถใช้เก้าอีนิ้รภัยหรอืเตยีงสําหรับทารก ตดิตัง้ไวท้ีเ่บาะน่ัง
ด้านหลังของรถและหันหน้าไปข้างหลัง
หลกีเลีย่งการให้ทารกน่ังรถจกัรยานยนตห์รอืรถจกัรยาน

ความ
ปลอดภัย

ด้านสภาพ
แวดลอ้มใน

บ้าน

ทําความเข้าใจตอ่อนัตรายของการใช้รถหดัเดนิอย่างถอ่งแท้ 
พรอ้มทัง้ป้องกนัและหลกีเลีย่งอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้
อย่าให้มเีชือกหรอืเส้นสายบนร่างกายหรอืข้างกายทารก เช่น เชือก
แขวนจกุนมหลอก สรอ้ยคอ ถุงใส่ยนัตม์งคล เชือกผ้าม่าน หรอื
เชือกแขวนของเล่น เป็นตน้
มุมโตะ๊หรอืขอบเครือ่งเรอืนภายในบ้านที่มีมุมแหลมคมให้ใช้
อปุกรณ์ยางกนักระแทกตดิไวเ้พื่อเป็นการป้องกนั
การใช้เตยีงเด็กทารกตอ้งดึงทีก่ัน้ขอบเตยีงขึน้หรอืใช้ทีก่ัน้เตยีง
สําหรับเตยีงทั่วไป และตอ้งระมดัระวังช่องห่างของท่ีกัน้ขอบ
เตยีงด้วย
อย่าใช้ผ้าปูโตะ๊อาหารหรอืโตะ๊น้ําชาในบ้าน

อย่าอุม้เด็กขณะชงนมหรอืถอืเครือ่งดืม่รอ้น
เก็บวตัถทุี่มีขนาดเล็ก ผลติภัณฑ์ยา หรอืส่ิงอนัตรายอืน่ๆ ไวใ้นที่ที่
ลกูน้อยไมส่ามารถหยิบได้
อย่าสูบบหุรีภ่ายในอาคารหรอืในรถ เพื่อหลกีเลีย่งไม่ใหล้กูน้อยได้
รับอนัตรายจากบุหรี่มือสองและบุหรี่มือสาม และอย่าเคีย้วหมาก
เพื่อไม่ให้ลกูน้อยเลยีนแบบ

 หลังกลบับ้านหากมคีวามตอ้งการปรกึษาการเลีย้งดบูตุร โปรดใชบ้รกิารจากสายตรงห่วงใยสตรีมคีรรภ์และหลังคลอด 0800-870870
ช่ือและรหัสสถานพยาบาล ความสัมพันธ์ของผูเ้รยีนสุขวทิยา

กบัทารก:
แพทยล์งนามประทับตรา:
วนัทีแ่นะนํา ปี________เดอืน________วนัที่________

หมายเหต:ุ  1. เน้ือหาดา้นการแนะแนวสุขวทิยาน้ี วเิคราะห์จัดทําขึน้รว่มกันระหวา่งทบวงสุขภาพประชาชนกระทรวงสาธารณสุขและสวสัดกิาร และสมาคม
กุมารเวชศาสตรไ์ตห้วนั

 2. การแนะแนวสุขวทิยาครัง้น้ี สําหรบัทารกอายุ 4-6 เดอืน สามารถปฏิบัตริว่มกับการดแูลสุขภาพเชิงป้องกันสําหรบัเด็ก ครัง้ที่ 3 (กาํหนดการให้
ความช่วยเหลือคอือายุ 4-10 เดอืน) และโปรดอ่านรายละเอียดคูม่ือสุขภาพเด็กเพื่อให้การแนะแนวสุขวทิยา
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二手菸、三手菸的真相

吸菸後，三手菸會留在車
子、衣服、窗簾和地毯等看不見的表面，即
使吸菸發生在數個月前也是一樣，徘徊久久

不散。

孩子不在家裡或車裡就
可以吸菸。

使用空氣清新劑或空氣
過濾器就可以吸菸。 空氣清新劑只能掩蓋菸霧的氣味，但卻不能

減少傷害，許多致癌物質的氣體仍然存在。

在家裡或車裡打開窗戶或電
風扇就可以吸菸。

通風不能消除二手菸的危害，且
打開窗口可能導致空氣回流，直接影響非吸

菸者。

不在同一個房間裡吸菸就可以。
即使在封閉區域，二手菸霧

也會從房間傳到另一個房間。況且吸菸者
身上會帶有菸煙的懸浮微粒，在別的房間吸完菸
再回來抱小孩，頭髮、衣服、手指的菸塵

還是會傳給小孩。給小孩
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หลังสูบบุหรี ่บุหรี่มือ
สามจะตกค้างอยู่บนพืน้ผิวโดยมองไมเ่ห็น เช่น 

รถ เสือ้ผ้า ผ้าม่าน และพรม เป็นตน้ แมก้ารสูบบุหรี่จะผ่านไป
หลายเดอืนแล้ว ก็จะยังคงตกค้างอยูเ่ช่นน้ันเป็นเวลา

นานมากนมาก

น้ําหอมปรับอากาศทําไดแ้คก่ลบกลิน่บหุรีเ่ท่าน้ัน 
ไมส่ามารถลดอนัตรายลงได ้สารกอ่มะเร็งจํานวนมากยังคง

ตกค้างอยูต่อ่ไป

การระบายอากาศไม่
สามารถลดอันตรายจากบุหรี่มือสองได ้อกีทัง้การเปิด

หน้าต่างทําให้อากาศไหลย้อน ส่งผลกระทบตอ่ผู้ทีไ่มไ่ดสู้บ
บุหรีโ่ดยตรงยตรง

ไมสู่บบหุรี่ในห้องเดยีวกนัเป็นใช้ได้

เปิดหน้าต่างหรอืพดัลมในบ้านหรอืในรถ ก็สามารถ
สูบบหุรี่ได้

เด็กไม่อยู่ในบ้านหรอืในรถก็สามารถสูบบหุรี่ได ้

ใช้น้ําหอมปรับอากาศหรอืเครือ่งฟอกอากาศก็
สามารถสูบบุหรี่ได ้

แม้จะอยู่ในบรเิวณที่ปิดมิดชิด 
ควนับุหรี่มือสองก็สามารถผ่านจากห้องหน่ึงไปยังอกีห้อง

หน่ึงได้
อกีทัง้ร่างกายของผู้สูบบุหรี่จะมลีะอองสารจากควนับุหรีต่ดิอยู่ สูบบุหรี่ในห้องอื่น

แล้วกลับมาอุ้มเด็ก ฝุ่นละอองจากบุหรี่ทีต่ดิตามผม เสือ้ผ้า และน้ิวมือ 
ก็จะตดิไปกับเด็กได้ได
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十個月至一歲半 您會關心的事

給爸媽的叮嚀

 設置簡單且短的規則，不要體罰或對寶寶大吼大叫。
 要有耐心面對寶寶凌亂飲食和玩耍。要記得您的寶寶正在學習。
 確保寶寶所在的地方安全。
 確保每個人都關心寶寶，給予健康的食物，避免吃甜食，使用同樣的規則，維
持紀律。

 幫助寶寶上廁所，在換尿布後和飯前應洗手。
 當寶寶表現良好時，請適時的讚美他；當表現不好時，請利用簡短且清楚的句
子告知他。

 母親為B型肝炎e抗原(HBeAg)陽性的寶寶，應於出生滿12個月大時進行B
型肝炎表面抗原(HBsAg)及B型肝炎表面抗體 (anti-HBs)等檢測。

如何和寶寶互動

 讓寶寶學習選擇。給予兩個不錯的選
擇，如香蕉或蘋果，或兩本最喜歡的
書，只能其中擇一。

 在新環境、新朋友面前，您的寶寶可能
會感到焦慮不安，這是正常的，請安慰
他們。

 讓您的寶寶有機會嘗試新食品，並允許
他們用嘴巴或手觸摸食物，從而學習。

 不要期望您的寶寶會分享，他可能嘗試
獨立並維護自身的利益，這時期是正常
的表現，不用擔心。

 教導寶寶不傷害其他人或動物，如不打
人、不咬人。

 教導您的寶寶如何用字彙，如用手勢搭
配言語。 寶寶十個月至一歲半的照片

孕產婦關懷專線：0800-870870
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จะทําการปฏิสัมพันธ์กับลูกน้อยอย่างไร

 ใหล้กูน้อยเรยีนรูก้ารเลือก 
ใหต้ัวเลอืกท่ีดสีองอย่าง เช่น กล้วยหอมหรอืแอปเป้ิล หรอื
หนังสือที่ชอบท่ีสุดสองเล่ม โดยให้เลอืกไดเ้พียงหน่ึงในสอง
อย่าง

 ลกูน้อยของท่านอาจรูสึ้กกังวลกระวนกระวาย เม่ืออยู่ในส่ิง
แวดล้อมใหมห่รอืตอ่หน้าเพือ่นใหม่ น่ีเป็นเรือ่งปกต ิโปรด
ปลอบโยนพวกเขา 

 ใหล้กูน้อยของท่านมโีอกาสลองทานอาหารใหม่ๆ และอนุญาต
ให้พวกเขาใช้ปากหรอืมอืสัมผสัอาหาร เพ่ือทําการเรยีนรู้

 อย่าคาดหวังวา่ลกูน้อยของคณุจะทําการแบ่งปัน เขาอาจ
ทดลองท่ีจะเป็นตัวของตัวเองพรอ้มทัง้ปกป้องสิทธปิระโยชน์
ของตน ถอืเป็นการแสดงออกท่ีเป็นปกตใินช่วงเวลาน้ี อย่า
ไดก้ังวลใจ 

 สอนลกูน้อยไม่ให้ทําร้ายคนอ่ืนหรอืสัตว ์เช่น ไมท่บุตหีรอืกดั
ผูอ้ืน่ 

 สอนลกูน้อยของท่านให้รูจ้กัการใช้คาํศัพท์ เช่น แสดงท่ามือ
ร่วมกบัคาํพดู 

คําเตือนสําหรับคุณพ่อคุณแม่

 จดัทํากฎระเบียบทีสั่น้และง่าย  อย่าลงโทษทางร่างกายหรอืแผดเสียงตะโกนใส่ลกูน้อย

 ตอ้งมคีวามอดทนเมือ่ลกูน้อยเลน่และทานอาหารเลอะเทอะ 
อย่าลมืวา่ลูกน้อยของท่านกําลังเรยีนรู้

 แน่ใจวา่สถานทีท่ีล่กูน้อยอยูม่คีวามปลอดภัย

 ตอ้งแน่ใจวา่ทกุคนห่วงใยลกูน้อย ให้อาหารทีด่ตีอ่สุขภาพ หลีกเลีย่งอาหารหวาน ใช้กฎระเบียบเดยีวกัน เพ่ือรกัษาวนัิย

 ช่วยลูกน้อยเข้าห้องน้ํา หลังจากเปลีย่นยนผ้าออ้มและกอ่นรับประทานอาหารควรล้างมอืของพวกเขา

 เมือ่ลกูน้อยทําไดด้ ีโปรดใหค้าํชมเชยแกเ่ขา และเมือ่ทําไดไ้ม่ด ีโปรดใช้คาํพดูทีสั่น้และชัดเจนบอกกล่าวเขา

 เด็กทารกท่ีเกดิจากมารดาทีม่ผีลการตรวจอแีอนตเิจนของไวรสัตบัอกัเสบบี (HBeAg) เป็นผลบวก  ควรทําการตรวจ
แอนตเิจนชนิดผิวของไวรสัตบัอกัเสบบี (HBsAg) และการตรวจภูมคิุม้กนัเชือ้ไวรสัตบัอกัเสบบี (Anti-HBs) เป็นตน้ เม่ือ
ทารกมอีายคุรบ 12 เดอืน

รูปถ่ายลูกน้อยอายุ 
10 เดือน ถึง 1 ขวบครึ่ง

สายตรงห่วงใยสตรมีีครรภ์และหลังคลอด: 0800-870870
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寶寶健康紀事

十個月至一歲半 家長記錄事項

 請家長於寶寶接受健康檢查前，務必將下列事項填寫完整

以下是記錄於_________年________月________日（年齡______月______天）

1. 上次健康檢查至今，生過什麼病嗎？住過院嗎？請記錄在下面：
 _________________________________________________________________

2. 飲食狀況：
 母乳，1天餵食約_______次。
  奶製品（包括奶粉、鮮奶、羊奶、優酪乳等），1天總量約_____C.C. 
夜間仍吃奶嗎？  是，  否

 固體食物，1天_____餐，食物種類 ________________________________
有任何飲食問題嗎？
 _________________________________________________________________

3. 大便狀況：_____天解1次或1天解_____次大便。
形狀是呈  條狀，  糊狀，  顆粒狀，  其他 ________________________

4. 有任何睡眠問題嗎？ _______________________________________________

5. 發展狀況：（本次健康檢查年齡涵蓋較廣，有些題目可能寶寶還做不到，請
照實作答即可，醫師會再加以評估。）

(1) 15個月大以後的寶寶，能不扶任何東西，自己行走了嗎？ 是， 否
(2) 會用拇指和食指的指尖捏起小東西嗎？（例如葡萄乾、豆子） 是， 否
(3) 能瞭解幾個單字的意義嗎？例如問他「狗狗呢？」、「姊姊呢？」，

會轉頭找尋標的物或人。
是， 否

(4) 會說1、2個有意義的單字嗎？例如「抱抱」、「媽媽」。 是， 否
(5) 會用姿勢表達自己的需要嗎？例如用手指或拉扯大人的衣服。 是， 否
(6) 將玩具當著寶寶的面藏在手帕或床單下，他會掀開找出玩

具嗎？
是， 否

6. 日常行為：
(1) 知道使用螃蟹車是不安全的嗎？ 是， 否
(2) 每天協助寶寶清潔口腔嗎？ 是， 否
(3) 住家是無菸環境嗎？ 是， 否

7. 請您將其他育兒方面擔心的事或想請教醫師的問題，記錄在下面：
 _________________________________________________________________
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บันทึกสุขภาพลูกน้อย

 ผู้ปกครองโปรดกรอกข้อมูลต่อไปน้ี ให้เรียบร้อยก่อนพาเด็กไปรับการตรวจสุขภาพ

บันทึกรายการตอ่ไปน้ีเมื่อ: ปี________เดอืน_______วนัที่________ (มีอายุ________เดอืน_______วนั)

1. นับตัง้แตก่ารตรวจสุขภาพครัง้ที่แล้วถึงปัจจุบัน ทารกเคยเจ็บป่วยหรอืไม่? เคยตอ้งอยู่รกัษาตวัในโรงพยาบาล
หรอืไม่? กรณุาจดบันทึกไวข้้างล่าง : 
 ____________________________________________________________________________________

2. ลักษณะการป้อนอาหาร:
 เลีย้งดว้ยนมแม่ โดยให้นมแม่วนัละ __________ครัง้
  อาหารจาํพวกนม (รวมถึงนมผง นมสด นมแพะ โยเกิรต์ เป็นตน้) ปรมิาณรวมวนัละประมาณ _______C.C. 
ยังตอ้งให้นมในเวลากลางคนืหรอืไม่?  ใช่  ไม่ ใช่

 อาหารแข็ง วนัละ ________มือ้เป็นอาหารประเภท  ___________________________________________
มีปัญหาในการทานอาหารหรอืไม่?
 ____________________________________________________________________________________

3. การขับถ่ายอุจจาระ: _________วนั ถ่ายอุจจาระ _________ครัง้
มีลักษณะเป็น   เป็นแท่ง  มีเน้ือเหลว  เป็นก้อนเล็กๆอื่นๆ ___________________________________

4. มีปัญหาเรือ่งการนอนหรอืไม่? __________________________________________________________

5. พัฒนาการ : (การตรวจสุขภาพครัง้น้ีครอบคลุมช่วงอายุที่คอ่นข้างกวา้ง อาจมีบางรายการท่ีลูกน้อยยังไม่สามารถ 
ทําได ้ขอให้ท่านตอบตามความเป็นจรงิ โดยแพทย์จะทําการประเมินผลซํา้อีกครัง้)
(1) หลังจากลกูน้อยมอีายุ 15 เดอืนขึน้ไป สามารถเดนิเองไดโ้ดยไม่ตอ้งเกาะส่ิงของอืน่ช่วย ใช่หรอื

ไม?่
 ใช่  ไม่ใช่

(2) สามารถใช้ปลายน้ิวหัวแม่มอืกบัน้ิวชีห้ยบิจบัส่ิงของชิน้เล็กๆ ได ้ใช่หรอืไม?่ (เช่น ลกูเกด เมล็ด
ถั่ว) 

 ใช่  ไม่ใช่

(3) สามารถเข้าใจความหมายของคาํไดห้ลายๆ คาํ ใช่หรอืไม่? เช่น เมือ่ถามวา่ “สุนัขล่ะ?” “พีส่าว
ละ่?” ก็จะหันศีรษะมองหาส่ิงน้ันหรอืคนน้ัน

 ใช่  ไม่ใช่

(4) สามารถพดูคาํทีม่คีวามหมายได ้1-2 คาํ ใช่หรอืไม่? เช่น “เป้าเป้า (อุม้)” “มามา (แม่)”  ใช่  ไม่ใช่
(5) สามารถใช้ท่าทางแสดงความตอ้งการของตนเอง ใช่หรอืไม่?  เช่น ใช้มอืชีห้รอืดึงเสือ้ของผู้ใหญ่  ใช่  ไม่ใช่
(6) เมือ่นําของเลน่ซ่อนไวใ้นผ้าเช็ดหน้าหรอืในผ้าปูทีน่อนตอ่หน้าลกูน้อย เขาสามารถเปิดผ้าออก 

หาของเล่นได ้ใช่หรอืไม่?
 ใช่  ไม่ใช่

6. พฤตกิรรมในชีวติประจําวนั:
(1) รู้วา่การใช้รถหดัเดนิน้ันไมป่ลอดภยัหรอืไม่?  ใช่  ไม่ใช่
(2) ช่วยทําความสะอาดช่องปากใหล้กูน้อยทกุวนัหรอืไม่?  ใช่  ไม่ใช่
(3) ทีอ่ยูอ่าศัยเป็นสภาพแวดลอ้มไรบ้หุรีห่รอืไม่?  ใช่  ไม่ใช่

7. หากท่านมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับการดแูลเด็กหรอืมีปัญหาที่ตอ้งการสอบถามแพทย์ กรณุาจดบันทึกไวข้้างล่างน้ี: 
 ____________________________________________________________________________________
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寶寶健康紀事

十個月至一歲半 健康檢查記錄

 早產兒請用矯正年齡

檢查日期：_____年____月_____日 年齡：_________歲________月
身長：______公分（第____百分位） 體重：____ 公斤（第____百分位）
頭圍：______公分（第____百分位）
生長評估：  正常，  需追蹤，  需轉介 _______________________________
身體檢查：

 無特殊發現

 需注意或異常項目

1. __________________  需追蹤，  需轉介 _____________________
2. __________________  需追蹤，  需轉介 _____________________
3. __________________  需追蹤，  需轉介 _____________________
4. __________________  需追蹤，  需轉介 _____________________

  如有不明傷痕，或疑似家庭暴力、兒虐等情事，請依規定通報（參閱第192
頁）

發展評估：  通過（含上次未通過的項目） 
 需追蹤 
 需轉介（請填寫「兒童發展評估轉介單」，參閱第238頁）

注意項目：  動作，  語言，  認知，  社會情緒 
 其他 _______________

建議下次健康檢查時間：

自 ___________年 ___________月

至 ___________年 ___________月

家長簽名：_____________________  醫師簽名： __________________________

＊本表資料將會作為衛生單位政策評估或個案追蹤健康管理時使用。
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บันทึกสุขภาพลูกน้อย

 ทารกคลอดก่อนกําหนดโปรดใช้อายุท่ีผ่านการปรับแก้ ไขแล้ว

วนัที่ตรวจ: ปี_______  เดอืน________  วนัที่_______ อายุ: _________เดอืน________วนั

ความยาว: ______เซนตเิมตร (ที่ตาํแหน่งรอ้ยละ____) น้ําหนัก: ____ กิโลกรมั (ที่ตาํแหน่งรอ้ยละ____)

รอบศีรษะ: ______เซนตเิมตร (ที่ตาํแหน่งรอ้ยละ____)

ประเมินการเจรญิเตบิโต:  ปกต ิ  ตอ้งตดิตาม  ตอ้งโอนย้าย  _________________________________

การตรวจรา่งกาย : 
 ไม่พบความผิดปกต ิ
 ตอ้งระวงัสังเกตอาการหรอืมีลักษณะผิดปกติ

1. __________________  ตอ้งตดิตาม  ตอ้งโอนย้าย ____________________

2. __________________  ตอ้งตดิตาม  ตอ้งโอนย้าย  ____________________

3. __________________  ตอ้งตดิตาม  ตอ้งโอนย้าย ____________________

4. __________________  ตอ้งตดิตาม  ตอ้งโอนย้าย ____________________

  หากพบบาดแผลที่ ไม่ทราบสาเหต ุหรอืสงสัยวา่มีการใช้ความรนุแรงในครอบครวั หรอืมีการทารณุกรรมเด็ก 
เป็นตน้ กรณุาแจ้งเรือ่งตามกําหนด (ดทูี่หน้า 193)

ประเมินผลพัฒนาการ:   ผ่าน (รวมรายการที่ ไม่ผ่านในครัง้ก่อน) 
 ตอ้งตดิตาม 
  ตอ้งโอนย้าย (กรณุากรอก “แบบส่งเรือ่งการประเมินผลพัฒนาการในเด็ก” ดทูี่หน้า 239)

รายการที่ควรระวงั:   ดา้นการเคล่ือนไหว  ดา้นภาษา  ดา้นการเรยีนรู ้  ดา้นสังคมและอารมณ์ 
 อื่นๆ _______________

เวลาที่แนะนําให้ตรวจสุขภาพครัง้ตอ่ไป:

นับตัง้แต ่ปี______  เดอืน_______

จนถึง ปี______  เดอืน_______

ผู้ปกครองลงนาม: ________________________ แพทย์ลงนาม: _______________________________
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寶寶健康紀事

十個月至一歲半 衛教記錄表

 紅框內之欄位請醫護人員協助家長於衛教指導前先行填寫，以供醫師參考。

【本方案由菸品健康福利捐補助】

衛教主題 重點
家長評估

醫師指導重點不清楚
未做到

清楚但
未做到 已做到

1.幼兒 
哺餵
(參閱
第28, 

140-154
頁 )

副食
品

可持續哺育母乳至2歲；但6個月後即需添
加副食品。

均衡食用六大類食品，補充鐵質可食用紅色
肉類、蛋黃及深色蔬菜；補充碘營養素，可
食用海帶、海菜。

餵食
習慣

讓幼兒少量多嘗試各類食物並多變換烹煮
方式。

1歲開始讓幼兒使用學習杯及湯匙，並逐漸
減少奶瓶餵奶次數以準備戒斷奶瓶。

餵食時應讓幼兒坐穩，避免追逐餵食。

2.口腔與
視力保健

(參閱
第176, 
178頁 )

口腔
清潔

餐後及睡前使用含氟牙膏，幫寶寶潔牙。

每半年定期看牙醫及牙齒塗氟。

視力
保健

建議2歲以下幼兒避免觀看電視及其他螢幕
(含手機及電腦 )。

3.預防事
故傷害
(參閱第
186-188
頁 )

幼兒
外出

幼兒活動範圍要遠離車道。

1歲以下或體重未滿10公斤的寶寶，使用嬰
兒用臥床或座椅，置於後座且面向後方。

居家
環境
安全

與幼兒同室但避免同床 (含沙發或墊子 )，且
幼兒床避免有鬆軟物件。

幼兒活動時移除地板上會滑動的小地毯、或
使用防滑墊並幫幼兒穿上止滑的鞋襪。

避免玩具脫落之附件吸入，或口中含著食物
奔跑、嬉戲。

不讓幼兒玩塑膠袋或爬入密閉箱櫃，易造成
窒息。

不可讓幼兒獨處或託付給未成年者照顧。

不要在室內或車內吸菸，避免幼兒受二手
菸、三手菸的危害，且勿食檳榔，以免幼兒
模仿。

 返家後若有育兒諮詢需求，請多加運用孕產婦關懷專線0800-870870
醫療院所名稱及
代碼：

衛教對象與寶寶關係： 醫師簽章：
指導日期_____年_____月_______日

備註： 1. 本衛教指導內容由衛生福利部國民健康署及臺灣兒科醫學會共同研擬。
 2. 本次衛教指導之建議年齡為10個月至一歲半大，可搭配第4次兒童預防保健執行，並請參閱兒童健康

手冊內容予以衛教。

96



บันทึกสุขภาพลูกน้อย

ภายในกรอบสแีดง ขอให้แพทย์พยาบาลช่วยเหลือผู้ปกครองในการกรอก ก่อนเริม่แนะแนวสุขวทิยา เพ่ือไวใ้ห้แพทย์พิจารณา
[โครงการน้ีได้รับการอดุหนุนจากภาษีผลติภณัฑ์ยาสูบเพื่อสวสัดกิารสุขภาพ]

หัวขอ้
สุขวทิยา

หลกัสําคญั
ผู้ปกครองประเมนิ

หลกัสําคญัทีแ่พทยแ์นะแนวไมท่ราบ
ไมไ่ดท้ํา

ทราบแตไ่ม่
ไดท้ํา

ทําแล้ว

1. การป้อน
ทารก

(ดทูี่หน้า 
29, 141-

155)

อาหารเสริม

สามารถให้นมแมต่อ่เน่ืองไดจ้นถึงอายุ 2 ขวบ แตห่ลัง 6 เดอืนไป
แล้วควรให้อาหารเสริม
ทานอาหารใหส้มดลุทัง้ 6 หมู่ เพิ่มธาตเุหล็กโดยทานอาหารประเภท
เน้ือแดง ไขแ่ดง และผกัสีเข้ม เพิ่มสารไอโอดนีสามารถรับประทาน
สาหร่ายทะเลคอมบุ ผกัสาหร่ายทะเล

นิสัยการรับ
ประทาน
อาหาร

ให้เด็กลองทานอาหารหลากหลายชนิดในปริมาณเล็กน้อย พรอ้มทัง้
เปลีย่นแปลงวธิีปรุงอาหารบ่อยๆ
เมื่อมีอายุ 1 ขวบขึน้ไป เริ่มให้เด็กใช้แก้วหดัดืม่และช้อน พรอ้มทัง้
คอ่ยๆ ลดจํานวนครัง้ในการใช้ขวดนมลง เพื่อเตรยีมตัวเลกิขวดนม
เมื่อป้อนอาหารควรให้เด็กน่ังอยูก่บัที่ หลกีเลีย่งการวิ่งตามป้อน
อาหาร

2. อนามัย
ในช่อง

ปากและ
การดแูล

สุขภาพตา
(ดทูี่หน้า 
177, 179)

การทําความ
สะอาดช่อง

ปาก

ใช้ยาสีฟันที่ผสมฟลอูอไรดท์ําความสะอาดฟันใหล้กูน้อยหลังอาหาร
และกอ่นนอน
ควรพบทันตแพทยแ์ละทาฟลูออไรดเ์คลอืบฟันทกุครึ่งปีตาม
กําหนดเวลา

การดแูล
สุขภาพตา

ขอแนะนําให้เด็กอายตุํ่ากว่า 2 ขวบ หลีกเลีย่งการดโูทรทศัน์หรอืจอ
ภาพอืน่ๆ (รวมทัง้มือถอืและคอมพิวเตอร)์

3. ป้องกนั
อนัตราย

จาก
อบุตัเิหตุ
(ดทูี่หน้า 
187-189)

เด็กออกไป
นอกบ้าน

ขอบเขตสถานท่ีทํากจิกรรมของเด็กตอ้งอยูห่่างจากถนน
เด็กทารกอายตุํ่ากว่า 1 ขวบ หรอื น้ําหนักไมถ่ึง 10 กิโลกรัม เมื่อใช้
เบาะนิรภัยหรอืเตยีงสําหรับทารก ใหต้ดิตัง้ไวท่ี้เบาะน่ังด้านหลังของ
รถและหันหน้าไปข้างหลัง

ความ
ปลอดภัย

ด้านสภาพ
แวดลอ้มใน

บ้าน

อยูห่้องเดยีวกบัเด็กแตห่ลกีเลีย่งการนอนเตยีงเดยีวกนั (รวมทัง้
โซฟาและเบาะรอง) และเตียงเด็กควรหลกีเลีย่งการมส่ิีงฟูนุ่มใดๆ
เมื่อเด็กกระทํากจิกรรม ให้ย้ายพรมขนาดเล็กทีล่ืน่ไถลไดบ้นพืน้
ออก หรอืใช้แผน่กนัลืน่พรอ้มทัง้ให้เด็กสวมใส่ถุงเท้าหรอืรองเท้า
ชนิดกนัลืน่
หลกีเลีย่งการสูดเอาวตัถทุี่หลดุจากของเลน่เข้าไป หรอืวิ่งเลน่ขณะ
อมอาหารในปาก
ไม่ให้เด็กเลน่ถุงพลาสตกิหรอืปีนเข้าไปในหีบกลอ่งที่ปิดสนิท ซ่ึงกอ่
ให้เกดิการขาดอากาศหายใจได้ง่าย
ห้ามให้เด็กอยูค่นเดยีวหรอืมอบหมายให้บคุคลที่ยังไมบ่รรลนิุติภาวะ
ดแูล
อย่าสูบบหุรีภ่ายในอาคารหรอืในรถ เพ่ือหลกีเลีย่งไม่ให้เด็กได้รับ
อนัตรายจากบุหรี่มือสองและบหุรี่มือสาม และอย่าเคีย้วหมาก เพื่อ
ไม่ให้เด็กเลยีนแบบ

 หลังกลบับ้านหากมคีวามตอ้งการปรกึษาการเลีย้งดบูตุร โปรดใชบ้รกิารจากสายตรงห่วงใยสตรีมคีรรภ์และหลังคลอด 0800-870870

ช่ือและรหัสสถานพยาบาล ความสัมพันธ์ของผูเ้รยีนสุขวทิยากบัเด็ก: แพทยล์งนามประทับตรา:
วนัทีแ่นะนํา ปี_______เดอืน______วนัที่_______

หมายเหต:ุ  1. เน้ือหาด้านการแนะแนวสุขวทิยาน้ี วเิคราะห์จดัทําขึน้ร่วมกันระหว่างทบวงสุขภาพประชาชนกระทรวงสาธารณสุขและสวสัดกิาร และสมาคม
กมุารเวชศาสตร์ไต้หวนั

 2. การแนะแนวสุขวทิยาครัง้น้ีสําหรับทารกอายุ 10 เดอืน ถึง 1 ขวบครึ่ง สามารถปฏิบตัิร่วมกับการดแูลสุขภาพเชิงป้องกันสําหรับเด็ก ครัง้ที ่4  และ
โปรดอ่านรายละเอียดคูม่ือสุขภาพเด็กเพื่อให้การแนะแนวสุขวทิยา
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寶寶健康紀事

一歲半至二歲 您會關心的事

給爸媽的叮嚀

 不要讓寶寶獨自在家裡或院子裡，尤其是靠近汽車的馬路上更是要
看緊。

 當寶寶抗拒您或去結交新朋友，這很正常，不用擔心。

 每天陪伴寶寶，傾聽寶寶說話，了解他們的想法，尊重寶寶的意願。

 幫助寶寶表達自己的感情與想法，教導他們記得自己的名字。

 讓您的寶寶遠離爐子、滾燙的液體、火柴、打火機等危險用品，防止
燙傷。

 開始教導寶寶上廁所。

如何和寶寶互動

 2歲以下幼兒不看螢幕，2歲以上每天看
螢幕不要超過1小時。看電視時需要在
旁陪同並一起討論您所看到的，以引導
寶寶思考。

 您的寶寶可能會喜歡重複聽同樣的故
事，可以停止一個故事讓他們學習動物
的叫聲或是讓他們完成故事的其中一
部份。

 注意您的寶寶如何回應新見面的朋友
或新環境的情況。

 不要取笑寶寶的恐懼，或使別人驚嚇您
的寶寶。

 幫助您的寶寶與其他孩子玩耍，但不要
期望他會共享，這是正常的行為。

孕產婦關懷專線：0800-870870

寶寶一歲半至二歲的照片
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บันทึกสุขภาพลูกน้อย

จะทําการปฏิสัมพันธ์กับลูกน้อยอย่างไร

 เด็กอายตุํา่กวา่ 2 ขวบ ไมจ่อ้งมองจอภาพ มากกวา่ 2 ขวบขึน้ไป 
แตล่ะวนัจอ้งมองจอภาพไม่เกนิ 1 ช่ัวโมง 
เมือ่ดโูทรทศัน์ให้เป็นเพือ่นดอูยู่ข้างๆ พรอ้มทัง้หารอืพูดคยุกนั
ในส่ิงทีท่่านด ูเพ่ือชักนําใหล้กูน้อยใช้ความคดิ

 ลกูน้อยของท่านอาจชอบฟังนิทานเรือ่งเดยีวกันซํา้ๆ สามารถ
หยดุนิทานเรือ่งหน่ึง ให้ลกูน้อยลองฝึกรอ้งเสียงสัตวห์รอืให้พวก
เขาไดเ้ล่าตอนหน่ึงในนิทานน้ัน

 ระวังสังเกตวา่ลกูน้อยมปีฏกิริยิาตอบสนองเมือ่พบเจอกบัเพือ่น
ใหมห่รอืสภาพแวดล้อมใหมอ่ย่างไร

 อย่าหัวเราะเยาะตอ่ความหวาดผวาของลูกน้อย หรอืใช้ผูอ้ืน่ทําให้
ลกูน้อยของท่านตกใจ 

 ช่วยเหลอืลูกนอย่าคาดหวังวา่ลกูน้อยจะมกีารแบ่งปัน พฤตกิรรม
เช่นน้ีเป็นส่ิงปกติ

คําเตือนสําหรับคุณพ่อคุณแม่

 อย่าให้ลกูน้อยอยู่ในบ้านหรอืในสวนตามลําพัง โดยเฉพาะบนถนนทีเ่ข้าใกล้รถยนตต์อ้งดใูห้ดี

 เมือ่ลกูน้อยตอ่ตา้นคณุหรอืไปคบหาเพือ่นใหม่ น่ีเป็นเรือ่งธรรมดาอย่าไดก้ังวลใจ

 เป็นเพือ่นข้างกายลกูน้อยทกุวนั รับฟังส่ิงทีล่กูน้อยพูด ทําความเข้าใจในความคิดของพวกเขา เคารพตอ่เจตนารมณ์ของลกู
น้อยอยู่

 ช่วยให้ลกูน้อยแสดงออกซ่ึงความรูสึ้กนึกคดิของตน สอนให้พวกเขาจําช่ือของตนเอง 

 ใหล้กูน้อยของท่านห่างไกลจากส่ิงทีเ่ป็นอนัตราย เช่น เตาไฟ ของเหลวที่รอ้นเดอืด ไม้ขดีไฟและไฟแช็ค เป็นตน้ เพือ่ป้องกนั
การบาดเจ็บจากการถกูลวก 

 เริม่สอนใหล้กูน้อยเข้าห้องน้ํา 

จจ

รูปถ่ายลูกน้อยอายุ 1 ขวบครึ่งถึง 2 ขวบ

สายตรงห่วงใยสตรมีีครรภ์และหลังคลอด: 0800-870870
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寶寶健康紀事

一歲半至二歲 家長記錄事項

 請家長於寶寶接受健康檢查前，務必將下列事項填寫完整

以下是記錄於________年_________月_________日（年齡_______歲_______月）

1. 上次健康檢查至今，生過什麼病嗎？住過院嗎？請記錄在下面：
 _________________________________________________________________

2. 飲食狀況：
 母乳，1天餵食約_______次。
  奶製品（包括奶粉、鮮奶、羊奶、優酪乳等），1天總量約_____C.C. 
夜間仍吃奶嗎？  是，  否

 正餐（飯或麵），1天_____餐，食物種類 __________________________
有任何飲食問題嗎？
 _________________________________________________________________

3. 大便狀況：_____天解1次或1天解_____次大便。
形狀是呈  條狀，  糊狀，  顆粒狀，  其他 ________________________

4. 有任何睡眠問題嗎？ _______________________________________________
5. 發展狀況：（本次健康檢查年齡涵蓋較廣，有些題目可能寶寶還做不到，請
照實作答即可，醫師會再加以評估。）

(1) 能由大人牽手或自扶欄杆上樓嗎？ 是， 否
(2) 會自己爬進椅子坐好嗎？ 是， 否
(3) 會說5個以上有意義的單字了嗎？ 是， 否
(4) 會指出至少三個身體部位嗎？例如：眼睛、嘴巴、手。 是， 否
(5) 會聽從簡單的口頭指令嗎？例如：「拿去給哥哥」、「去拿

鞋鞋」。
是， 否

(6) 會模仿大人使用家裡的用具或做家事嗎？例如：聽電話、拿
梳子梳頭、拿布擦桌子。

是， 否

(7) 會用肢體動作表達嗎？例如：點頭謝謝、揮手再見。 是， 否
(8) 會用手去指有趣的東西，與別人分享嗎？ 是， 否
(9) 玩遊戲時會用相似物品取代正確的玩具嗎？例如：拿積木當

汽車。
是， 否

6. 日常行為：
(1) 將藥物、洗潔劑、殺蟲劑等物品放在寶寶拿不到的地方嗎？ 是， 否
(2) 沒有可讓幼童碰著的繩索(如窗簾繩 ) 是， 否
(3) 住家是無菸環境嗎？ 是， 否

7. 請您將其他育兒方面擔心的事或想請教醫師的問題，記錄在下面：
 _________________________________________________________________
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บันทึกสุขภาพลูกน้อย

 ผู้ปกครองโปรดกรอกข้อมูลต่อไปน้ีให้เรียบร้อยก่อนพาเด็กไปรับการตรวจสุขภาพ

บนัทึกรายการตอ่ไปน้ีเมือ่: ปี______เดอืน_____วนัท่ี______ (มีอาย_ุ_____เดอืน_____วนั)
1. นับตัง้แตก่ารตรวจสุขภาพครัง้ทีแ่ลว้ถงึปัจจบุนั ทารกเคยเจ็บป่วยหรอืไม?่ เคยตอ้งอยูร่กัษาตวัในโรงพยาบาลหรอืไม?่ กรณุาจด

บนัทกึไวข้า้งล่าง : 
 ____________________________________________________________________________________

2. ลกัษณะการป้อนอาหาร:
 เลีย้งดว้ยนมแม่ โดยให้นมแม่วนัละ ________ครัง้
  อาหารจําพวกนม (รวมถึงนมผง นมสด นมแพะ โยเกริต์ เป็นตน้) ปรมิาณรวมวนัละประมาณ__________C.C. 
ยังตอ้งให้นมในเวลากลางคนืหรอืไม่?  ใช่  ไม่ใช่

 อาหารหลกั (ข้าวหรอืบะหมี)่ วนัละ _____มือ้เป็นอาหารประเภท  _________________________________
มปีัญหาในการทานอาหารหรอืไม่?
 ____________________________________________________________________________________

3. การขับถา่ยอุจจาระ: _________วนั ถ่ายอจุจาระ 1 ครัง้ หรอืถา่ยวนัละ _________ครัง้
มลีกัษณะเป็น  เป็นแท่ง  มเีน้ือเหลว  เป็นกอ้นเล็กๆ  อืน่ๆ  ________________________________

4. มปีัญหาเรือ่งการนอนหรอืไม่?_______________________________________________________________
5. พัฒนาการ : (การตรวจสุขภาพครัง้น้ีครอบคลมุช่วงอายุทีค่อ่นข้างกวา้ง อาจมบีางรายการทีล่กูน้อยยังไมส่ามารถทําได ้

ขอให้ท่านตอบตามความเป็นจริง โดยแพทยจ์ะทําการประเมนิผลซํา้อกีครัง้)
(1) สามารถจบัมอืผู้ใหญห่รอืจับราวบนัไดเดนิขึน้บนัไดได ้ใช่หรอืไม?่  ใช่  ไม่ใช่
(2) สามารถปีนขึน้น่ังบนเก้าอีเ้องได ้ใช่หรอืไม?่  ใช่  ไม่ใช่
(3) สามารถพดูคาํทีม่คีวามหมายไดต้ัง้แต ่5 คาํขึน้ไป ใช่หรอืไม?่  ใช่  ไม่ใช่
(4) สามารถชีบ้อกอวยัวะของร่างกายไดอ้ย่างน้อย 3 แห่ง ใช่หรอืไม?่ เช่น:  ตา  ปาก  มอื  ใช่  ไม่ใช่
(5) สามารถปฏบิตัติามคาํส่ังอย่างง่ายๆ ด้วยปากเปล่า ใช่หรอืไม?่  เช่น: “เอาไปให้พี่ชาย”   “ไปหยิบ

รองเท้า”  
 ใช่  ไม่ใช่

(6) สามารถเลยีนแบบผู้ใหญ่ในการใช้งานส่ิงของภายในบ้านหรอืทํางานบ้าน ใช่หรอืไม?่ เช่น: ฟัง
โทรศัพท์ หยิบหวขีึน้หวผีม ใช้ผ้าเช็ดโตะ๊

 ใช่  ไม่ใช่

(7) สามารถใช้ภาษากายในการส่ือสาร ใช่หรอืไม?่ เช่น: โค้งศีรษะแสดงความขอบคณุ  โบกมืออําลา  ใช่  ไม่ใช่
(8) สามารถใช้น้ิวชีส่ิ้งของทีน่่าสนใจ เพือ่แบ่งปันกบัผูอ้ืน่ ใช่หรอืไม?่  ใช่  ไม่ใช่
(9) ขณะทีเ่ล่น สามารถใช้ส่ิงทีม่ลีกัษณะใกล้เคยีงมาแทนที่ของเล่นน้ันๆ ใช่หรอืไม?่ เช่น: ใชบ้ล็อกตัว

ตอ่เลน่แทนรถยนต์ 
 ใช่  ไม่ใช่

6. พฤตกิรรมในชีวติประจําวนั:
(1) ไดเ้ก็บวตัถุ เช่น ยา น้ํายาทําความสะอาดยาฆ่าแมลง เป็นตน้ ไวใ้นทีท่ีเ่ด็กเอือ้มหยิบไมถ่ึง ใช่หรอื

ไม?่
 ใช่  ไม่ใช่

(2) ไมม่เีชือกทีเ่ด็กสามารถจบัได ้(เช่น เชือกผ้าม่าน)  ใช่  ไม่ใช่
(3) ทีอ่ยูอ่าศัยเป็นสภาพแวดลอ้มไร้บหุรี่หรอืไม?่  ใช่  ไม่ใช่

7. หากท่านมีขอ้สงสัยใดเกีย่วกบัการดแูลเด็กหรอืมปีัญหาทีต่อ้งการสอบถามแพทย์ กรณุาจดบนัทกึไวข้้างล่างน้ี: 
 ____________________________________________________________________________________
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寶寶健康紀事

一歲半至二歲 健康檢查記錄

 早產兒請用矯正年齡

檢查日期：_____年____月_____日 年齡：_________歲________月
身長：______公分（第____百分位） 體重：____ 公斤（第____百分位）
頭圍：______公分（第____百分位）
生長評估：  正常，  需追蹤，  需轉介 _______________________________
身體檢查：

 無特殊發現

 需注意或異常項目

1. __________________  需追蹤，  需轉介 _____________________
2. __________________  需追蹤，  需轉介 _____________________
3. __________________  需追蹤，  需轉介 _____________________
4. __________________  需追蹤，  需轉介 _____________________

  如有不明傷痕，或疑似家庭暴力、兒虐等情事，請依規定通報（參閱第192
頁）

發展評估：  通過（含上次未通過的項目） 
 需追蹤 
 需轉介（請填寫「兒童發展評估轉介單」，參閱第238頁）

注意項目：  動作，  語言，  認知，  社會情緒 
 其他 _______________

斜弱視檢查之遮蓋測試，經初篩：  無發現異常 
 有發現異常 
 兒童無法配合測試

建議下次健康檢查時間：

自 ___________年 ___________月

至 ___________年 ___________月

家長簽名：_____________________  醫師簽名： __________________________

月

＊本表資料將會作為衛生單位政策評估或個案追蹤健康管理時使用。
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บันทึกสุขภาพลูกน้อย

 ทารกคลอดก่อนกําหนดโปรดใช้อายุท่ีผ่านการปรับแก้ ไขแล้ว

วนัที่ตรวจ: ปี_______  เดอืน________  วนัที่_______ อายุ: _________เดอืน________วนั

ความยาว: ______เซนตเิมตร (ที่ตาํแหน่งรอ้ยละ____) น้ําหนัก: ____ กิโลกรมั (ที่ตาํแหน่งรอ้ยละ____)

รอบศีรษะ: ______เซนตเิมตร (ที่ตาํแหน่งรอ้ยละ____)

ประเมินการเจรญิเตบิโต:  ปกต ิ  ตอ้งตดิตาม  ตอ้งโอนย้าย  _________________________________

การตรวจรา่งกาย :

 ไม่พบความผิดปกติ

 ตอ้งระวงัสังเกตอาการหรอืมีลักษณะผิดปกติ

1. __________________  ตอ้งตดิตาม  ตอ้งโอนย้าย ____________________

2. __________________  ตอ้งตดิตาม  ตอ้งโอนย้าย  ____________________

3. __________________  ตอ้งตดิตาม  ตอ้งโอนย้าย ____________________

4. __________________  ตอ้งตดิตาม  ตอ้งโอนย้าย ____________________

  หากพบบาดแผลที่ ไม่ทราบสาเหต ุหรอืสงสัยวา่มีการใช้ความรนุแรงในครอบครวั หรอืมีการทารณุกรรมเด็ก 
เป็นตน้ กรณุาแจ้งเรือ่งตามกําหนด (ดทูี่หน้า 193)

ประเมินผลพัฒนาการ:   ผ่าน (รวมรายการที่ ไม่ผ่านในครัง้ก่อน) 
 ตอ้งตดิตาม 
  ตอ้งโอนย้าย (กรณุากรอก “แบบส่งเรือ่งการประเมินผลพัฒนาการในเด็ก” ดทูี่หน้า 239)

รายการที่ควรระวงั:   ดา้นการเคล่ือนไหว  ดา้นภาษา  ดา้นการเรยีนรู ้  ดา้นสังคมและอารมณ์ 
 อื่นๆ _______________

 
การตรวจภาวะตาขีเ้กียจและตาเหล่โดยการปิดนัยน์ตา ตรวจคดักรองครัง้แรก:  

 ไม่พบความผิดปกต ิ  พบมีความผิดปกต ิ  เด็กไม่สามารถให้ความรว่มมือในการตรวจวดั

เวลาที่แนะนําให้ตรวจสุขภาพครัง้ตอ่ไป:

นับตัง้แต ่ปี______  เดอืน_______

จนถึง ปี______  เดอืน_______

ผู้ปกครองลงนาม: ________________________ แพทย์ลงนาม: _______________________________
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寶寶健康紀事

一歲半至二歲 衛教記錄表

 紅框內之欄位請醫護人員協助家長於衛教指導前先行填寫，以供醫師參考。

【本方案由菸品健康福利捐補助】

衛教主題 重點
家長評估

醫師指導重點不清楚
未做到

清楚但
未做到

已做到

1.幼兒飲食
(參閱第
146-154
頁 )

餵食
習慣

少喝含糖飲料。

選擇新鮮、當季的天然食物，烹煮方式以蒸、
燉、煮取代煎、炸。

讓幼兒使用學習杯及湯匙，並戒斷奶瓶餵奶；但
持續乳類食品之供應。

幫助幼兒建立均衡飲食習慣。

用餐應固定地點，讓幼兒坐高腳椅，並與家人一
起用餐。

2.口腔與視
力保健
(參閱第
176-180
頁 )

口腔
清潔

餐後及睡前使用含氟牙膏，幫幼兒潔牙。

每半年定期看診牙醫及牙齒塗氟。

視力
保健

建議2歲以下幼兒避免觀看電視及其他電子用品螢
幕 (含手機及電腦 )。

3.預防事故
傷害

(參閱第
186-188
頁 )

幼兒
外出

開車前先安置幼兒上車，行車時按下兒童安全
鎖，停車後由成人協助幼兒下車。

1-4歲或體重在10公斤以上至18公斤以下的幼兒，
使用幼童用座椅，並予以束縛或定位於後座。

倒車時留意幼兒行蹤。

不可將幼兒單獨留在車內。

不讓幼兒離開視線範圍，並禁止讓幼兒獨自留在
儲水容器邊、池塘邊、河邊、游泳池及游泳池邊
或海邊。

居家
環境
安全

浴室或浴盆內要設置防滑設備。

將瓦斯熱水器安裝於戶外通風處，並隨時保持室
內空氣流通。

隨時清空儲水容器，避免幼兒不慎栽入。

藥品、清潔劑、殺蟲劑、刀剪等危險物品，置於
高處或鎖在櫥櫃、抽屜內。

禁止幼兒攀爬窗戶，以策安全。

不要在室內或車內吸菸，避免幼兒受二手菸、三
手菸的危害，且勿食檳榔，以免幼兒模仿。

 返家後若有育兒諮詢需求，請多加運用孕產婦關懷專線0800-870870
醫療院所名稱及代碼： 衛教對象與寶寶關係： 醫師簽章：

指導日期_______年_______月_______日

備註： 1. 本衛教指導內容由衛生福利部國民健康署及臺灣兒科醫學會共同研擬。
 2. 本次衛教指導之建議年齡為一歲半至二歲大，可搭配第5次兒童預防保健執行，並請參閱兒童健康手

冊內容予以衛教。
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บันทึกสุขภาพลูกน้อย

ภายในกรอบสแีดง ขอให้แพทย์พยาบาลช่วยเหลือผู้ปกครองในการกรอก ก่อนเริม่แนะแนวสุขวทิยา เพ่ือไวใ้ห้แพทย์พิจารณา
[โครงการน้ีได้รับการอดุหนุนจากภาษีผลติภณัฑ์ยาสูบเพื่อสวสัดกิารสุขภาพ]

หัวขอ้
สุขวทิยา หลกัสําคญั

ผู้ปกครองประเมนิ
หลกัสําคญัทีแ่พทยแ์นะแนวไมท่ราบ

ไมไ่ดท้ํา
ทราบแตไ่ม่

ไดท้ํา ทําแล้ว

1. 
Children's 

diet
(refer to 

page 147-
155)

นิสัยการรับ
ประทาน
อาหาร

ดืม่เครือ่งดืม่ผสมน้ําตาลให้น้อย
เลอืกอาหารธรรมชาตทิีส่ดและตามฤดกูาล เลือกวธิีปรุงอาหาร
โดยการน่ึง ตุน๋ ตม้แทนการทอดด้วยน้ํามนัน้อยหรอืน้ํามนัท่วม
ให้เด็กใช้แก้วหดัดืม่และช้อน พรอ้มทัง้เลกิใช้ขวดนมในการ
ป้อนนม แตต่อ้งให้อาหารประเภทนมตอ่เน่ืองตอ่ไป
ช่วยให้เด็กสร้างนิสัยการทานอาหารอย่างสมดลุ
ทานอาหารในสถานทีก่ําหนดเฉพาะ ให้เด็กน่ังเก้าอีสู้ง และทาน
อาหารพรอ้มกบัคนในครอบครัว

2. อนามัย
ในช่อง

ปากและ
การดแูล
สุขภาพ
สายตา

(ดทูี่หน้า 
177-181)

การทําความ
สะอาดช่อง

ปาก

ใช้ยาสีฟันที่ผสมฟลอูอไรด์ช่วยทําความสะอาดฟันให้เด็กหลัง
อาหารและก่อนนอน
ควรพบทันตแพทยแ์ละทาฟลูออไรดเ์คลอืบฟันทกุครึ่งปีตาม
กําหนดเวลา

การดแูล
สุขภาพตา

ขอแนะนําให้เด็กอายตุํ่ากว่า 2 ขวบ หลีกเลีย่งการดโูทรทศัน์และ
จอภาพอปุกรณ์อเิล็กทรอนิกส์อืน่ๆ (รวมทัง้โทรศัพท์มือถอืและ
คอมพิวเตอร)์

3. ป้องกนั
อนัตราย

จาก
อบุตัเิหตุ
(ดทูี่หน้า 
187-189)

เด็กออกไป
นอกบ้าน

กอ่นการขบัรถให้เด็กน่ังรถให้เรยีบรอ้ยกอ่น เม่ือขบัรถใหก้ดล็อค
ปุ่มล็อคนิรภยัสําหรับเด็ก หลังจากจอดรถให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลอืเด็ก
ลงจากรถ
เด็กอายุ 1-4 ขวบ หรอืน้ําหนัก 10 กิโลกรัม ขึน้ไปแตไ่มถ่ึง 18 
กโิลกรัม ตอ้งใช้เบาะน่ังนิรภยัสําหรับเด็ก พรอ้มทัง้รดัให้แน่นหรอื
ตดิตัง้ไวท้ีเ่บาะน่ังด้านหลังของรถ
เมื่อถอยรถให้ระวังตําแหน่งทีเ่ด็กอยู่
ห้ามปลอ่ยให้เด็กอยู่ในรถตามลําพัง
ให้เด็กอยู่ในสายตาตลอด พรอ้มทัง้ห้ามให้เด็กอยู่ใกลแ้หล่งน้ํา
ตามลําพัง เช่น อยู่ข้างภาชนะเก็บน้ํา ข้างบอ่น้ํา ริมแมน้ํ่า สระ
ว่ายน้ําและข้างสระว่ายน้ํา หรอืริมทะเล

ความปลอดภัย
ด้านสภาพ
แวดลอ้มใน

บ้าน

ห้องน้ําหรอือ่างอาบน้ําตอ้งตดิตัง้อปุกรณ์กนัลืน่
ตดิตัง้เครือ่งทําน้ําอุ่นแบบใช้แกส๊ภายนอกอาคารทีอ่ากาศถ่ายเท
สะดวก พรอ้มทัง้รกัษาอากาศภายในอาคารให้หมนุเวยีนไดด้ี
เทน้ําในภาชนะเก็บน้ําออกให้หมดอยู่เสมอ ป้องกนัเด็กไม่ระวัง
พลดัตกลงไป
เก็บวตัถอุนัตราย เช่น ยา น้ํายาทําความสะอาด ยาฆ่าแมลง และ
กรรไกร เป็นตน้ ไวใ้นทีสู่งหรอืไวใ้นตูแ้ละลิน้ชักที่ปิดล็อคกญุแจ
ห้ามเด็กปีนป่ายหน้าต่าง เพื่อความปลอดภยั
อย่าสูบบหุรีภ่ายในอาคารหรอืในรถ เพื่อหลกีเลีย่งไม่ให้เด็กได้รับ
อนัตรายจากบุหรี่มือสองและบหุรี่มือสาม และอย่าเคีย้วหมาก 
เพื่อไม่ให้เด็กเลยีนแบบ

 หลังกลบับ้านหากมคีวามตอ้งการปรกึษาการเลีย้งดบูตุร โปรดใชบ้รกิารจากสายตรงห่วงใยสตรีมคีรรภ์และหลังคลอด 0800-870870
ช่ือและรหัสสถานพยาบาล ความสัมพันธ์ของผูเ้รยีนสุขวทิยากบัเด็ก: แพทยล์งนามประทับตรา:

วนัทีแ่นะนํา ปี_______เดอืน______วนัที่_______

หมายเหต:ุ  1. เน้ือหาด้านการแนะแนวสุขวทิยาน้ี วเิคราะห์จดัทําขึน้ร่วมกันระหว่างทบวงสุขภาพประชาชนกระทรวงสาธารณสุขและสวสัดกิาร และสมาคม
กมุารเวชศาสตร์ไต้หวนั

 2. การแนะแนวสุขวทิยาครัง้น้ีสําหรับเด็กอายุ 1 ขวบครึ่ง ถึง 2 ขวบ สามารถปฏิบตัิร่วมกับการดแูลสุขภาพเชิงป้องกันสําหรับเด็ก ครัง้ที ่5 และ
โปรดอ่านรายละเอียดคูม่ือสุขภาพเด็กเพื่อให้การแนะแนวสุขวทิยา
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寶寶健康紀事

二歲至三歲 您會關心的事

給爸媽的叮嚀

 所有的家庭成員需達成共識，有相同的家庭規則，並鼓勵孩子良好的行為。

 要注意，您的父母可能有不同的教育方式。

 每當孩子靠近水的地方，包括水桶、水池、上廁所，應當提高警覺，在旁注意。

 教導您的孩子如何管理憤怒的情緒，如獨處冷靜後才說話。

 周末假日時參觀動物園、博物館和其他地方，幫助您的孩子學習。

 確保家裡的窗戶不被孩子推開爬出，可在窗戶外安裝鐵架或讓孩子遠離
窗邊。

 讓您的孩子遠離爐子、滾燙的液體，火柴，打火機等危險用品，防止燙傷。

如何和寶寶互動

 進行戶外活動時，限制孩子在陽光下
的時間，幫孩子戴上一頂帽子和擦防蚊
液，做好保護措施。

 您的孩子可能會要求讀同一本書一遍又
一遍。養成孩子閱讀的習慣。

 教導您的孩子在觸摸動物之前需要事
先詢問。

 到處都是讓孩子學習的機會，例如看到
超級市場的水果招牌等都是教材。

 讓您的孩子與其他幼兒一起玩耍，從而
學習與他人相處。

孕產婦關懷專線：0800-870870

孩子二至三歲的照片
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จะทําการปฏิสัมพันธ์กับลูกน้อยอย่างไร

 เมือ่ทํากจิกรรมกลางแจ้ง จํากดัเวลาการอยู่ใตแ้สงอาทติย์ของ
เด็ก ช่วยสวมหมวกใหเ้ด็ก และทาโลช่ันป้องกนัยุง ทํามาตรการ
ป้องกนัใหด้ี

 ลกูของท่านอาจขอให้ท่านอ่านหนังสือเลม่เดยีวกันรอบแล้วรอบ
เล่า 
สร้างนิสัยรกัการอ่านใหก้บัเด็ก 

 สอนลกูของท่านวา่เมือ่จะจบัตอ้งสัตวค์วรถามกอ่น 
 ใหเ้ด็กมีโอกาสไดเ้รยีนรู้ในทกุที่ เช่น ในซุปเปอรม์ารเ์ก็ตเมือ่เห็น

ป้ายบอกช่ือผลไม้ เป็นตน้ ก็สามารถใช้เป็นอปุกรณ์การสอนได ้
 ใหล้กูของท่านเลน่กับเด็กคนอืน่ เพ่ือเรยีนรูก้ารปฏสัิมพนัธก์บั

ผูอ้ืน่ 

คําเตือนสําหรับคุณพ่อคุณแม่

 สมาชิกในครอบครัวทัง้หมดต้องเห็นตรงกัน มีกฎเกณฑ์ของครอบครัวเหมอืนกนั พรอ้มทัง้สนับสนุนพฤตกิรรมทีด่ีของเด็ก

 ควรระวัง พอ่แม่ของท่านอาจมีวธิกีารอบรมส่ังสอนไมเ่หมอืนกัน

 เมือ่เด็กเข้าใกลแ้หล่งทีม่น้ํีา เช่น ถังน้ํา สระน้ํา เข้าห้องน้ํา ควรเพิม่ความระมดัระวังสังเกตอยู่ข้างๆ 

 สอนลกูของท่านวา่จะควบคมุอารมณ์โกรธไดอ้ย่างไร เช่น แยกออกไปอยูล่ําพังคนเดยีวเมือ่อารมณ์สงบแล้วจึงพูด 

 ช่วงวนัหยุดสุดสัปดาห์พาลกูไปเท่ียวชมสวนสัตว ์พพิธิภณัฑ์ และสถานท่ีอืน่ๆ ช่วยใหล้กูของท่านไดเ้รยีนรู ้

 ตอ้งแน่ใจวา่หน้าตา่งในบ้านจะไมถ่กูเด็กเปิดแล้วปีนออกไปได ้สามารถตดิลกูกรงเหล็กนอกหน้าตา่งหรอืใหเ้ด็กอยูห่่างจาก
หน้าตา่ง 

 ใหล้กูของท่านห่างไกลจากส่ิงทีเ่ป็นอนัตราย เช่น เตาไฟ ของเหลวที่รอ้นเดอืด ไม้ขดีไฟ และไฟแช็ค เป็นตน้ เพือ่ป้องกนัการ
บาดเจ็บจากการถกูลวก

จจ

รูปถ่ายลูกอายุ 2 ถึง 3 ขวบ

สายตรงห่วงใยสตรมีีครรภ์และหลังคลอด: 0800-870870
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二至三歲 家長記錄事項

 請家長於寶寶接受健康檢查前，務必將下列事項填寫完整

以下是記錄於_________年_________月_________日（年齡______歲______月）

1. 上次健康檢查至今，生過什麼病嗎？住過院嗎？請記錄在下面：
 _________________________________________________________________

2. 飲食狀況：
  奶製品（包括奶粉、鮮奶、羊奶、優酪乳等），1天總量約_____ C.C. 
用什麼喝奶？  奶瓶  杯子

  正餐（飯或麵），1天_____餐，每餐量約_____碗，  自己吃  大人餵
有任何飲食問題嗎？
 _________________________________________________________________

3. 大便狀況：_____天解1次或1天解_____次大便。
形狀是呈  條狀，  糊狀，  顆粒狀，  其他 ________________________

4. 有任何睡眠問題嗎？ _______________________________________________

5. 發展狀況：（本次健康檢查年齡涵蓋較廣，有些題目可能寶寶還做不到，請
照實作答即可，醫師會再加以評估。）

(1) 能由大人牽著1隻手或自己扶著欄杆下樓梯嗎？ 是， 否
(2) 會雙腳離地跳躍嗎？ 是， 否
(3) 會將幾塊積木或類似的方塊物體堆高嗎？ 是， 否
(4) 會將兩個單字組合成短句嗎？例如「媽媽抱」、「看
狗狗」。

是， 否

(5) 會正確指認1、2樣圖片中的東西或動物嗎？例如球、狗。 是， 否
(6) 會自己脫掉鞋襪嗎 是， 否

6. 日常行為：
(1) 乘車時使用汽車安全座椅置於後座嗎？ 是， 否
(2) 孩子每天看電視時間不超過2小時嗎？ 是， 否
(3) 住家是無菸環境嗎？ 是， 否

7. 請您將其他育兒方面擔心的事或想請教醫師的問題，記錄在下面：
 _________________________________________________________________
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 ผู้ปกครองโปรดกรอกข้อมูลต่อไปน้ี ให้เรียบร้อยก่อนพาเด็กไปรับการตรวจสุขภาพ

บันทึกรายการตอ่ไปน้ีเมื่อ: ปี_______เดอืน______วนัที่_______ (มีอายุ_______เดอืน______วนั)

1. นับตัง้แตก่ารตรวจสุขภาพครัง้ที่แล้วถึงปัจจุบัน ทารกเคยเจ็บป่วยหรอืไม่? เคยตอ้งอยู่รกัษาตวัในโรงพยาบาล
หรอืไม่? กรณุาจดบันทึกไวข้้างล่าง : 
 ____________________________________________________________________________________

2.  ลักษณะการป้อนอาหาร:
  อาหารจาํพวกนม (รวมถึงนมผง  นมสด นมแพะ โยเกิรต์ เป็นตน้) ปรมิาณรวมวนัละประมาณ________C.C. 
ใช้อะไรในการดืม่นม?  ขวดนม  แก้ว
  อาหารหลัก (ข้าวหรอืบะหมี่)  วนัละ _____มือ้  แตล่ะมือ้ประมาณ____ถ้วย   ทานเอง  ผู้ ใหญ่ป้อน 

มีปัญหาในการทานอาหารหรอืไม่?
 ________________________________________________________________________________________

3. การขับถ่ายอุจจาระ: ________วนั ถ่ายอุจจาระ 1 ครัง้ หรอืถ่ายวนัละ ________ครัง้
มีลักษณะเป็น  เป็นแท่ง  มีเน้ือเหลว  เป็นก้อนเล็กๆ  อื่นๆ  ________________________________

4. มีปัญหาเรือ่งการนอนหรอืไม่? __________________________________________________________

5. พัฒนาการ : (การตรวจสุขภาพครัง้น้ีครอบคลุมช่วงอายุที่คอ่นข้างกวา้ง อาจมีบางรายการท่ีลูกน้อยยังไม่สามารถ 
ทําได ้ขอให้ท่านตอบตามความเป็นจรงิ โดยแพทย์จะทําการประเมินผลซํา้อีกครัง้)
(1) สามารถจบัมอืผู้ใหญเ่พยีงข้างเดยีวหรอืจบัราวบนัไดเดนิลงบนัไดไดเ้อง ใช่หรอืไม?่  ใช่  ไม่ใช่
(2) สามารถกระโดดโดยใหเ้ท้าทัง้สองข้างพน้จากพืน้ ใช่หรอืไม?่  ใช่  ไม่ใช่
(3) สามารถใช้บล็อกตวัตอ่ไม้หรอืของเลน่ส่ีเหลีย่มทีม่ลีกัษณะคลา้ยตวัตอ่วางตอ่กนัขึน้สูงได ้ใช่

หรอืไม?่
 ใช่  ไม่ใช่

(4) สามารถผสมคาํสองคาํใหเ้ป็นประโยคสัน้ๆ ได ้ใช่หรอืไม?่ เช่น “มามาเป้า (แมอุ่ม้)”  “คัน่
โกว่โกว (ดสูนัข)”

 ใช่  ไม่ใช่

(5) สามารถบอกช่ือทีถ่กูตอ้งของส่ิงของหรอืสัตวใ์นรปูภาพได ้1-2 อย่าง ใช่หรอืไม?่ เช่น 
ลกูบอล  สุนัข

 ใช่  ไม่ใช่

(6) สามารถถอดถุงเท้า รองเท้าเองได ้ใช่หรอืไม?่  ใช่  ไม่ใช่

6. พฤตกิรรมในชีวติประจําวนั:
(1) เมือ่น่ังรถใช้เบาะนิรภยัตดิตัง้ไวย้ังเบาะทีน่ั่งดา้นหลังหรอืไม?่  ใช่  ไม่ใช่
(2) เด็กดโูทรทัศน์วนัละไมเ่กนิ 2 ช่ัวโมงหรอืไม?่  ใช่  ไม่ใช่
(3) ทีอ่ยูอ่าศัยเป็นสภาพแวดลอ้มไรบ้หุรีห่รอืไม?่  ใช่  ไม่ใช่

7. หากท่านมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับการดแูลเด็กหรอืมีปัญหาที่ตอ้งการสอบถามแพทย์ กรณุาจดบันทึกไวข้้างล่างน้ี: 
 ____________________________________________________________________________________
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二至三歲 健康檢查記錄
檢查日期：_____年____月_____日 年齡：_________歲________月
身長：______公分（第____百分位） 體重：____ 公斤（第____百分位）
頭圍：______公分（第____百分位）
生長評估：  正常，  需追蹤，  需轉介 _______________________________
身體檢查：

 無特殊發現

 需注意或異常項目

1. __________________  需追蹤，  需轉介 _____________________
2. __________________  需追蹤，  需轉介 _____________________
3. __________________  需追蹤，  需轉介 _____________________
4. __________________  需追蹤，  需轉介 _____________________

  如有不明傷痕，或疑似家庭暴力、兒虐等情事，請依規定通報（參閱第192
頁）

發展評估：  通過（含上次未通過的項目） 
 需追蹤 
 需轉介（請填寫「兒童發展評估轉介單」，參閱第238頁）

注意項目：  動作，  語言，  認知，  社會情緒 
 其他 _______________

建議下次健康檢查時間：

自 ___________年 ___________月

至 ___________年 ___________月

家長簽名：_____________________  醫師簽名： __________________________

＊本表資料將會作為衛生單位政策評估或個案追蹤健康管理時使用。
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วนัที่ตรวจ: ปี_______  เดอืน________  วนัที่_______ อายุ: _________เดอืน________วนั

ความยาว: ______เซนตเิมตร (ที่ตาํแหน่งรอ้ยละ____) น้ําหนัก: ____ กิโลกรมั (ที่ตาํแหน่งรอ้ยละ____)

รอบศีรษะ: ______เซนตเิมตร (ที่ตาํแหน่งรอ้ยละ____)

ประเมินการเจรญิเตบิโต:  ปกต ิ  ตอ้งตดิตาม  ตอ้งโอนย้าย  _________________________________

การตรวจรา่งกาย :

 ไม่พบความผิดปกติ

 ตอ้งระวงัสังเกตอาการหรอืมีลักษณะผิดปกติ

1. __________________  ตอ้งตดิตาม  ตอ้งโอนย้าย ____________________

2. __________________  ตอ้งตดิตาม  ตอ้งโอนย้าย  ____________________

3. __________________  ตอ้งตดิตาม  ตอ้งโอนย้าย ____________________

4. __________________  ตอ้งตดิตาม  ตอ้งโอนย้าย ____________________

  หากพบบาดแผลที่ ไม่ทราบสาเหต ุหรอืสงสัยวา่มีการใช้ความรนุแรงในครอบครวั หรอืมีการทารณุกรรมเด็ก 
เป็นตน้ กรณุาแจ้งเรือ่งตามกําหนด (ดทูี่หน้า 193)

ประเมินผลพัฒนาการ:   ผ่าน (รวมรายการที่ ไม่ผ่านในครัง้ก่อน) 
 ตอ้งตดิตาม 
  ตอ้งโอนย้าย (กรณุากรอก “แบบส่งเรือ่งการประเมินผลพัฒนาการในเด็ก” ดทูี่หน้า 239)

รายการที่ควรระวงั:   ดา้นการเคล่ือนไหว  ดา้นภาษา  ดา้นการเรยีนรู ้  ดา้นสังคมและอารมณ์ 
 อื่นๆ _______________

เวลาที่แนะนําให้ตรวจสุขภาพครัง้ตอ่ไป:

นับตัง้แต ่ปี______  เดอืน_______

จนถึง ปี______  เดอืน_______

ผู้ปกครองลงนาม: ________________________ แพทย์ลงนาม: _______________________________
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二歲至三歲 衛教記錄表
 紅框內之欄位請醫護人員協助家長於衛教指導前先行填寫，以供醫師參考。

【本方案由菸品健康福利捐補助】

衛教主題 重點
家長評估

醫師指導重點不清楚
未做到

清楚但
未做到 已做到

1.幼兒 
飲食

(參閱第
146-154
頁 )

飲食
習慣

少喝含糖飲料。

避免以食物作為幼兒行為表現的獎勵品。

餐前2小時內不宜提供點心。
規定合理用餐時間 (一般為30分鐘 )。

用餐
環境

用餐應固定地點，讓幼兒坐高腳椅，並與
家人一起用餐。

用餐時不要看電視，並固定在餐桌上用餐。

維持進餐愉悅氣氛，讓幼兒參與餐桌談話。

非用餐時間，應讓兒童在安全範圍內，安
排兒童從事中等費力的身體活動，增加親
子體能活動，養成動態生活習慣。

2.口腔與
視力保健
(參閱第
176-180
頁 )

口腔
清潔

餐後及睡前使用含氟牙膏，幫幼兒潔牙，
兩顆牙齒的臨接面，需使用牙線清潔。

每半年定期看診牙醫及牙齒塗氟。

視力
保健

避免讓幼兒看電視及其他螢幕，每天看螢
幕時間不超過1-2小時。
用眼30分鐘，休息10分鐘，並避免長時間
近距離用眼。

3.預防事
故傷害
(參閱第
186-188
頁 )

幼兒
外出

教導幼兒有關馬路行人安全常識，但仍隨
時有成人在旁監督。

乘車時勿將頭、手等身體部位露出窗外。

1-4歲或體重在10公斤以上至18公斤以下
的幼兒，使用幼童用座椅，並予以束縛或
定位於後座。

居家
環境
安全

藥品、清潔劑、殺蟲劑、刀剪等危險物
品，置於高處或鎖在櫥櫃、抽屜內。

不要在室內或車內吸菸，避免幼兒受二手
菸、三手菸的危害，且勿食檳榔，以免幼
兒模仿。

 返家後若有育兒諮詢需求，請多加運用孕產婦關懷專線0800-870870
醫療院所名稱及代碼： 衛教對象與寶寶關係： 醫師簽章：

指導日期_______年______月______日

備註： 1. 本衛教指導內容由衛生福利部國民健康署及臺灣兒科醫學會共同研擬。
 2. 本次衛教指導之建議年齡為二至三歲，可搭配第6次兒童預防保健執行，並請參閱兒童健康手冊內容

予以衛教。
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ภายในกรอบสแีดง ขอให้แพทย์พยาบาลช่วยเหลือผู้ปกครองในการกรอก ก่อนเริม่แนะแนวสุขวทิยา เพ่ือไวใ้ห้แพทย์พิจารณา
[โครงการน้ีได้รับการอดุหนุนจากภาษีผลติภณัฑ์ยาสูบเพื่อสวสัดกิารสุขภาพ]

หัวขอ้
สุขวทิยา หลกัสําคญั

ผู้ปกครองประเมนิ
หลกัสําคญัทีแ่พทยแ์นะแนวไมท่ราบ

ไมไ่ดท้ํา
ทราบแตไ่ม่

ไดทํ้า ทําแล้ว

1. การทาน
อาหารของ

เด็ก
(ดทูี่หน้า 
147-155)

นิสัยการรับ
ประทาน
อาหาร

ดืม่เครือ่งดืม่ผสมน้ําตาลให้น้อย

หลกีเลีย่งการใช้อาหารเป็นรางวลัตอบแทนความประพฤติของเด็ก

กอ่นการทานอาหารภายใน 2 ชั่วโมงไมค่วรให้ของว่าง

กําหนดเวลาในการทานอาหารทีเ่หมาะสม (โดยท่ัวไปคอื 30 นาที)

สภาพ
แวดลอ้ม

ในการทาน
อาหาร

ทานอาหารในสถานทีก่ําหนดเฉพาะ ให้เด็กน่ังเก้าอีสู้ง และทาน
อาหารพรอ้มกบัคนในครอบครัว
เวลาทานอาหารอย่าดโูทรทัศน์ พรอ้มทัง้กําหนดให้ทานทีโ่ตะ๊
อาหาร
รกัษาบรรยากาศการทานอาหารทีเ่ป็นสุข ให้เด็กไดม้ส่ีวนร่วมใน
การพดุคยุทีโ่ตะ๊อาหาร
เมื่อไม่ใช่เวลาอาหาร ควรวางแผนให้เด็กทํากจิกรรมที่ใช้แรงกาย
ปานกลาง ในขอบเขตท่ีปลอดภยั เพิ่มกจิกรรมทางกายภาพของ
พ่อแมล่กู สร้างนิสัยการดํารงชีวติประจําวนัในลกัษณะท่ีมกีาร
เคลือ่นไหว

2. อนามัย
ในช่อง

ปากและ
การดแูล
สุขภาพ
สายตา

(ดทูี่หน้า 
177-181)

การทําความ
สะอาดช่อง

ปาก

ใช้ยาสีฟันที่ผสมฟลอูอไรด์ช่วยทําความสะอาดฟันให้เด็กหลัง
อาหารและก่อนนอน และใช้ไหมขดัฟันทําความสะอาดรอ่งรอยตอ่
ระหวา่งฟันสองซ่ี 
ควรพบทันตแพทยแ์ละทาฟลูออไรดเ์คลอืบฟันทกุครึ่งปีตาม
กําหนดเวลา

การดแูล
สุขภาพตา

หลกีเลีย่งไม่ให้เด็กดโูทรทศัน์หรอืจอภาพอืน่ๆ เวลาการจอ้งมอง
จอภาพในแตล่ะวนัไมค่วรเกนิ 1-2 ช่ัวโมง
การใช้ตา ควรใช้ 30 นาที พกั 10 นาที พรอ้มทัง้หลกีเลีย่งการใช้
ตามองในระยะใกล้เป็นเวลานาน

3. ป้องกนั
อนัตราย

จาก
อบุตัเิหตุ
(ดทูี่หน้า 
187-189)

เด็กออกไป
นอกบ้าน

สอนเด็กเกีย่วกบัความรู้ทั่วไปความปลอดภัยในการใช้ถนนของคน
เดนิเท้า แตย่ังคงตอ้งมีผู้ใหญ่คอยกํากบัดแูลอยู่ข้างๆ
เมื่อน่ังรถอย่ายืน่อวยัวะร่างกายออกนอกรถ เช่น ศีรษะ แขน 
เป็นตน้ 
เด็กอายุ 1-4 ขวบ หรอืน้ําหนัก 10 กิโลกรัม ขึน้ไปแตไ่มถ่ึง 18 
กโิลกรัม ตอ้งใช้เบาะน่ังนิรภยัสําหรับเด็ก พรอ้มทัง้รดัให้แน่นหรอื
ตดิตัง้ไวท้ีเ่บาะน่ังด้านหลังของรถ

ความ
ปลอดภัย

ด้านสภาพ
แวดลอ้มใน

บ้าน

เก็บวตัถอุนัตราย เช่น ยา น้ํายาทําความสะอาด ยาฆ่าแมลง และ
กรรไกร เป็นตน้ ไวใ้นทีสู่งหรอืไวใ้นตูแ้ละลิน้ชักที่ปิดล็อคกญุแจ
อย่าสูบบหุรีภ่ายในอาคารหรอืในรถ เพื่อหลกีเลีย่งไม่ให้เด็กได้รับ
อนัตรายจากบุหรี่มือสองและบหุรี่มือสาม และอย่าเคีย้วหมาก เพื่อ
ไม่ให้เด็กเลยีนแบบ

 หลังกลบับ้านหากมคีวามตอ้งการปรกึษาการเลีย้งดบูตุร โปรดใชบ้รกิารจากสายตรงห่วงใยสตรีมคีรรภ์และหลังคลอด 0800-870870

ช่ือและรหัสสถานพยาบาล ความสัมพันธ์ของผูเ้รยีนสุขวทิยากบัเด็ก: แพทยล์งนามประทับตรา:
วนัทีแ่นะนํา ปี_______เดอืน_______วนัที่________

หมายเหต:ุ  1. เน้ือหาด้านการแนะแนวสุขวทิยาน้ี วเิคราะห์จดัทําขึน้ร่วมกันระหว่างทบวงสุขภาพประชาชนกระทรวงสาธารณสุขและสวสัดกิาร และสมาคม
กมุารเวชศาสตร์ไต้หวนั

 2. การแนะแนวสุขวทิยาครัง้น้ีสําหรับเด็กอายุ 2 ถึง 3 ขวบ สามารถปฏิบตัิร่วมกับการดแูลสุขภาพเชิงป้องกันสําหรับเด็ก ครัง้ที่ 6  และโปรดอ่านราย
ละเอียดคูม่ือสุขภาพเด็กเพื่อให้การแนะแนวสุขวทิยา
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寶寶健康紀事

三歲至七歲 您會關心的事

給爸媽的叮嚀

 尊重您的孩子並傾聽您孩子的需求。
 教導您的孩子甚麼是對的，甚麼是錯的。
 幫助您的孩子為自己做事情。
 讓孩子養成吃早餐的習慣，三餐正常，避免孩子食用營養價值低的食物，如糖
果、汽水類等。

 與老師保持良好溝通，若您覺得孩子做得不是很好，可請老師幫忙評估；如果
您認為孩子需要額外的幫助或輔導，可與老師討論。

 教導您的孩子學會保護自己，不隨便和陌生人交談，遇到甚麼事情一定要告訴
父母。

 傾聽孩子每天在學校發生的事情，不管事情是好的還是壞的。
 做一個好榜樣。

如何和寶寶互動

 幫助您的孩子處理憤怒，如憤怒的時候
可走開或到別的地方去玩。

 孩子開始需要上學，上課前帶孩子去看
學校認識環境和跟老師打招呼。

 陪伴孩子念書。可以帶孩子到圖書館，
讓他們選擇自己想要看的書籍。

 給予您的孩子做家務，並期望他們完成
工作。

 常常擁抱與讚美您的孩子，如他有良好
的行為和在學校表現良好時。

 教導您的孩子遠離危險地方，如火爐、
水池旁。

 教導您的孩子不要讓陌生人碰觸身體
或私處。

孕產婦關懷專線：0800-870870

孩子三至七歲的照片
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บันทึกสุขภาพลูกน้อย

จะทําการปฏิสัมพันธ์กับลูกน้อยอย่างไร

 สอนลกูของท่านในการจัดการกับอารมณ์โกรธ เช่น เม่ือโมโหให้
แยกตัวออกไปหรอืไปเลน่ทีอ่ืน่  

 เด็กเริม่ตอ้งไปโรงเรยีน ก่อนการเรยีนพาเด็กไปดโูรงเรยีน
ทําความรูจ้กักับสภาพแวดล้อมและทกัทายกบัคณุคร ู

 เป็นเพือ่นอ่านหนังสือกับลกู 
สามารถพาเด็กไปห้องสมดุให้พวกเขาไดเ้ลอืกหนังสือทีต่นเอง
อยากอ่าน 

 ใหล้กูของท่านไดท้ํางานบ้าน พรอ้มตัง้ความหวังให้พวกเขา
ทํางานไดสํ้าเรจ็ 

 กอดและชมเชยลูกของท่านอยูเ่สมอ หากเขามีพฤตกิรรมทีด่แีละ
มผีลงานทีด่ใีนโรงเรยีน 

 สอนลกูของท่านให้ห่างไกลจากสถานท่ีอนัตราย เช่น เตาไฟ รมิ
บอ่น้ําบอ่น้ํา  

 สอนลกูของท่านอย่าใหค้นแปลกหน้าสัมผสัร่างกายหรอืบรเิวณ
ทีล่บั 

คําเตือนสําหรับคุณพ่อคุณแม่

 ใหเ้กยีรตติอ่ลกูของท่านและรับฟังความตอ้งการของลกู

 สอนลกูของท่านให้รู้วา่อะไรคอืส่ิงทีถ่กู และอะไรคอืส่ิงทีผ่ดิ 

 ช่วยลูกของท่านให้จดัการงานของตัวเอง 

 ใหล้กูไดส้ร้างนิสัยการทานอาหารเช้า ทาน 3 มือ้ตามปกต ิหลีกเลีย่งไม่ใหเ้ด็กทานอาหารท่ีมคีณุคา่ทางโภชนาการตํ่า เช่น 
ลกูอม น้ําอดัลม เป็นตน้ 

 รกัษาการตดิตอ่ส่ือสารทีด่กีบัคณุคร ูหากท่านรูสึ้กวา่เด็กทําไดไ้ม่ดเีท่าทีค่วร สามารถขอใหค้ณุครูช่วยประเมินได ้หากท่านคดิ
วา่เด็กตอ้งการความช่วยเหลอืหรอืการแนะแนวเพิม่เตมิ สามารถหารอืกบัคณุคร ู

 สอนลกูของท่านให้รูจ้กัการป้องกนัตนเอง ไม่พดูคยุกบัคนแปลกหน้า เมือ่พบเหตกุารณ์ใดตอ้งบอกให้พอ่แมท่ราบ 

 รับฟังเรือ่งทีเ่กดิกบัเด็กในโรงเรยีนทกุวนั ไม่วา่จะเป็นเรือ่งดหีรอืเรือ่งร้าย 

 ทําตนใหเ้ป็นแบบอย่างทีด่ ี

จจ

รูปถ่ายลูกอายุ 3 ถึง 7 ขวบ

สายตรงห่วงใยสตรมีีครรภ์และหลังคลอด: 0800-870870
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寶寶健康紀事

三歲至七歲 家長記錄事項

 請家長於寶寶接受健康檢查前，務必將下列事項填寫完整

以下是記錄於________年_________月_________日（年齡______歲______個月）

1. 上次健康檢查至今，生過什麼病嗎？住過院嗎？請記錄在下面：
 _________________________________________________________________

2. 飲食狀況：
  奶製品（包括奶粉、鮮奶、羊奶、優酪乳等），1天總量約_____ C.C. 
用什麼喝奶？  奶瓶  杯子

  正餐（飯或麵），1天_____餐，每餐量約_____碗，  自己吃  大人餵
有任何飲食問題嗎？
 _________________________________________________________________

3. 大便狀況：  正常，  太硬，_____天大一次，  其他 _________________

4. 有任何睡眠問題嗎？ _______________________________________________

5. 發展狀況：（本次健康檢查年齡涵蓋較廣，有些題目可能寶寶還做不到，請
照實作答即可，醫師會再加以評估。）

3-4歲
(1) 會從樓梯的最後1階雙腳跳下嗎？ 是， 否
(2) 會單腳站立數秒鐘嗎？ 是， 否
(3) 會畫圓形嗎？ 是， 否
(4) 會唸或唱1首完整的兒歌嗎？ 是， 否
(5) 說話時會正確的使用代名詞「你」、「我」、「他」嗎？ 是， 否
(6) 會自己去廁所尿尿嗎？ 是， 否
(7) 會自己解開扣子，脫掉衣服嗎？ 是， 否
(8) 會用肢體動作表達嗎？例如：點頭謝謝、揮手再見。 是， 否
(9) 會聽從簡單的口頭指令嗎？例如：「拿去給哥哥」、「去拿
鞋鞋」。

是， 否

(10) 說話表達正常嗎？例如：不需要求再說一遍或由照顧的大
人代為說明，就能聽懂。

是， 否

(11) 能說出1個顏色，並說出3個圖形名稱（例如：鞋子、飛機、
魚⋯等）？（參閱第120頁，圖1、圖2）

是， 否
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บันทึกสุขภาพลูกน้อย

 ผู้ปกครองโปรดกรอกข้อมูลต่อไปน้ีให้เรียบร้อยก่อนพาเด็กไปรับการตรวจสุขภาพ

บนัทกึรายการตอ่ไปน้ีเมือ่: ปี______เดอืน_____วนัที่______ (มีอาย_ุ_____เดอืน_____วนั)

1. นับตัง้แตก่ารตรวจสุขภาพครัง้ทีแ่ล้วถึงปัจจบุนั ทารกเคยเจ็บป่วยหรอืไม?่ เคยตอ้งอยู่รกัษาตวัในโรงพยาบาล
หรอืไม่? กรณุาจดบนัทกึไวข้้างลา่ง : 
 ____________________________________________________________________________________

2. ลกัษณะการป้อนอาหาร:
  อาหารจําพวกนม (รวมถึงนมผง  นมสด นมแพะ โยเกริต์ เป็นตน้) ปรมิาณรวมวนัละประมาณ ______C.C. 
ใช้อะไรในการดืม่นม?  ขวดนม  แก้ว

  อาหารหลกั (ข้าวหรอืบะหมี)่ วนัละ ____มือ้ แตล่ะมือ้ประมาณ ____ ถ้วย  ทานเอง   ผู้ใหญป้่อน
มปีัญหาในการทานอาหารหรอืไม่?
 ____________________________________________________________________________________

3.  การขับถา่ยอจุจาระ: ปกต ิ แข็งเกนิไป_____ วนั ถา่ยอจุจาระ1 ครัง้  อืน่ๆ _____________________

4. มปีัญหาเรือ่งการนอนหรอืไม?่ __________________________________________________________

5. พฒันาการ : (การตรวจสุขภาพครัง้น้ีครอบคลมุช่วงอายุทีค่อ่นข้างกวา้ง อาจมีบางรายการทีล่กูน้อยยังไมส่ามารถ 
ทําได ้ขอให้ท่านตอบตามความเป็นจริง โดยแพทย์จะทําการประเมินผลซํา้อกีครัง้)

3-4 ขวบ
(1) สามารถกระโดดดว้ยขาทัง้สองข้างลงจากบนัไดขัน้สุดท้ายไดห้รอืไม?่  ใช่  ไม่ใช่
(2) สามารถยนืขาเดยีวไดเ้ป็นเวลาหลายวนิาที ใช่หรอืไม?่  ใช่  ไม่ใช่
(3) สามารถวาดวงกลมไดห้รอืไม?่  ใช่  ไม่ใช่
(4) สามารถทอ่งหรอืรอ้งเพลงเด็กไดต้ลอดทัง้เพลง 1 เพลงหรอืไม่?  ใช่  ไม่ใช่
(5) ขณะสนทนา สามารถใช้สรรพนาม “เธอ”  “ฉัน”  “เขา” ไดอ้ย่างถกูตอ้งหรอืไม?่  ใช่  ไม่ใช่
(6) สามารถไปปัสสาวะในหอ้งน้ําไดเ้องหรอืไม?่  ใช่  ไม่ใช่
(7) สามารถปลดกระดมุเสือ้ ถอดเสือ้ไดเ้องหรอืไม?่  ใช่  ไม่ใช่
(8) สามารถใช้ภาษากายในการส่ือสาร ใช่หรอืไม?่ เช่น: โค้งศีรษะแสดงความขอบคณุ  โบกมอื

อาํลา
 ใช่  ไม่ใช่

(9) สามารถปฏิบตัติามคาํส่ังอย่างง่ายๆ ดว้ยปากเปลา่ ใช่หรอืไม?่ เช่น:  “เอาไปให้พี่ชาย”  “ไป
เอารองเท้า” 

 ใช่  ไม่ใช่

(10) การส่ือสารดว้ยคาํพดูปกตดิหีรอืไม?่ เช่น:  สามารถฟังเข้าใจโดยทีไ่มต่อ้งพดูซํา้อกีครัง้ หรอื
ไมต่อ้งใหผู้้ใหญ่ทีค่อยดแูลเป็นผูอ้ธบิายให้ฟัง

 ใช่  ไม่ใช่

(11) สามารถบอกสีได ้1 สี และบอกช่ือรปูภาพได ้3 ช่ือ (เช่น รองเท้า เครือ่งบิน ปลา เป็นตน้) ใช่
หรอืไม่? (ดทูีห่น้า 121 รปู 1, รปู 2)

 ใช่  ไม่ใช่
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三歲至七歲 家長記錄事項

4-7歲前
(1) 會單腳跳嗎？ 是， 否
(2) 4歲以後的孩子，會1腳1階上下樓梯嗎？ 是， 否
(3) 會用剪刀剪紙嗎？ 是， 否
(4) 玩家家酒時會扮演爸爸、媽媽或其他大人的模樣（4歲
半以上）。

是， 否

(5) 會自己穿衣服並扣上釦子嗎？ 是， 否
(6) 會用肢體動作表達嗎？例如：點頭謝謝、揮手再見。 是， 否
(7) 會聽從簡單的口頭指令嗎？例如：「拿去給哥哥」、「去
拿鞋鞋」。

是， 否

(8) 說話表達正常嗎？例如：會和他人一問一答的聊天或
談話。

是， 否

(9) 能說出4個顏色，並模仿畫出3個圖形如：  ）嗎？
（參閱第120頁，圖1、圖3）

是， 否

6. 孩子上幼兒園了嗎？ 是， 否

有無任何學習上或人際關係上的困難？（例如跟不上進度、上課坐不住、不
會交朋友等）？

7. 日常行為：
(1) 乘車時使用汽車安全座椅置於後座嗎？ 是， 否
(2) 窗戶有裝設護欄或安全鎖，且窗戶離地至少110公分，
窗戶旁不放置床、沙發、椅子、桌子或矮櫃等可攀爬之
傢俱。

是， 否

(3) 住家是無菸環境嗎？ 是， 否

8. 請您將其他育兒方面擔心的事或想請教醫師的問題，記錄在下面：
 _________________________________________________________________
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4 ขวบ-ก่อน 7 ขวบ
(1) สามารถกระโดดดว้ยขาข้างเดยีวไดห้รอืไม?่  ใช่  ไม่ใช่
(2) หลังจาก 4 ขวบ สามารถเดนิขึน้ลงบนัไดแบบกา้วขาทีละขัน้ไดห้รอืไม?่  ใช่  ไม่ใช่
(3) สามารถใช้กรรไกรตดักระดาษ ใช่หรอืไม?่  ใช่  ไม่ใช่
(4) เมือ่เลน่พอ่ แม่ ลกู จะแสดงเลยีนแบบพ่อ แม่ หรอืผู้ใหญค่นอืน่ ใช่หรอืไม?่ (เมือ่

อายุ 4 ขวบครึ่ง ขึน้ไป)
 ใช่  ไม่ใช่

(5) สามารถสวมใส่เสือ้และตดิกระดมุเองได ้ใช่หรอืไม?่  ใช่  ไม่ใช่
(6) สามารถใช้ภาษากายในการส่ือสาร ใช่หรอืไม?่ เช่น: โค้งศีรษะแสดงความขอบคณุ  

โบกมอือาํลา
 ใช่  ไม่ใช่

(7) สามารถปฏิบตัติามคาํส่ังอย่างง่ายๆ ดว้ยปากเปลา่ ใช่หรอืไม?่ เช่น:  “เอาไปให้พี่
ชาย”  “ไปเอารองเท้า”

 ใช่  ไม่ใช่

(8) การส่ือสารดว้ยคาํพดูปกตดิหีรอืไม?่ เช่น:  สามารถพดูคยุแบบถามมาตอบไปกบัผู้
อืน่ได้

 ใช่  ไม่ใช่

(9) สามารถบอกสีได ้4 สี และวาดรปูตามภาพได ้3 รปู (เช่น  ) ใช่หรอืไม?่ 
(ดทูีห่น้า 121 รปู 1, รปู 3)

 ใช่  ไม่ใช่

6. เด็กเข้าเรยีนในโรงเรยีนอนุบาลแล้ว ใช่หรอืไม?่  ใช่  ไม่ใช่
มคีวามยากลําบากในการเรยีนรูห้รอืดา้นมนุษยสัมพนัธ์หรอืไม่? (เช่น เรยีนตามไมท่นั เวลาเรยีนน่ังไมอ่ยูก่บัที่ คบ
เพือ่นไมเ่ป็น เป็นตน้)?

7. พฤตกิรรมในชีวติประจาํวนั:
(1) เม่ือน่ังรถ ใช้เบาะน่ังรถนิรภยัตดิตัง้ไวท้ีเ่บาะน่ังดา้นหลังหรอืไม่?  ใช่  ไม่ใช่
(2) หน้าตา่งมกีารออกแบบใส่ราวกัน้หรอืกุญแจนิรภยั และขอบหน้าตา่งสูงกวา่พืน้อย่าง

น้อย110 เซนตเิมตร รมิหน้าตา่งไม่วางเครือ่งเรอืนทีส่ามารถปีนป่ายได ้เช่นเตยีง 
โซฟา เกา้อี ้โตะ๊ หรอืตูใ้ส่ของแบบเตีย้ เป็นตน้

 ใช่  ไม่ใช่

(3) ทีอ่ยูอ่าศัยเป็นสภาพแวดลอ้มไรบ้หุรีห่รอืไม?่  ใช่  ไม่ใช่

8. หากท่านมขีอ้สงสัยใดเกีย่วกบัการดแูลเด็กหรอืมีปัญหาทีต่อ้งการสอบถามแพทย์ กรณุาจดบนัทึกไวข้้างลา่งน้ี: 
 ____________________________________________________________________________________
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發展異常題項圖形一覽表

圖1

圖2

圖3
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รปู  1

รปู 2

รปู 3
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三歲至七歲 健康檢查記錄
檢查日期：_____年____月_____日 年齡：_________歲________月
身長：______公分（第____百分位） 體重：____ 公斤（第____百分位）
頭圍：______公分（第____百分位）
生長評估：  正常，  需追蹤，  需轉介 ________________________________
身體檢查：

 無特殊發現

 需注意或異常項目

1. __________________  需追蹤，  需轉介 _____________________
2. __________________  需追蹤，  需轉介 _____________________
3. __________________  需追蹤，  需轉介 _____________________
4. __________________  需追蹤，  需轉介 _____________________

  如有不明傷痕，或疑似家庭暴力、兒虐等情事，請依規定通報（參閱第192頁）

發展評估：  通過（含上次未通過的項目） 
 需追蹤 
 需轉介（請填寫「兒童發展評估轉介單」，參閱第238頁）

注意項目：  動作，  語言，  認知，  社會情緒 
 其他 _______________

亂點立體圖：  順利通過，  未通過，  兒童無法配合測試

建議下次健康檢查時間：

自 ___________年 ___________月

至 ___________年 ___________月

家長簽名： _____________________  醫師簽名： __________________________

＊本表資料將會作為衛生單位政策評估或個案追蹤健康管理時使用。
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วนัทีต่รวจ: ปี_______  เดอืน________  วนัที่_______ อายุ: _________เดอืน________วนั

ความยาว: ______เซนตเิมตร (ทีต่าํแหน่งรอ้ยละ____) น้ําหนัก: ____ กโิลกรมั (ทีต่าํแหน่งรอ้ยละ____)

รอบศีรษะ: ______เซนตเิมตร (ทีต่าํแหน่งรอ้ยละ____)

ประเมนิการเจรญิเตบิโต:  ปกต ิ  ตอ้งตดิตาม  ตอ้งโอนย้าย  __________________________________

การตรวจร่างกาย : 
 ไม่พบความผิดปกต ิ
 ตอ้งระวังสังเกตอาการหรอืมีลกัษณะผิดปกติ

1. __________________  ตอ้งตดิตาม  ตอ้งโอนย้าย ____________________

2. __________________  ตอ้งตดิตาม  ตอ้งโอนย้าย  ____________________

3. __________________  ตอ้งตดิตาม  ตอ้งโอนย้าย ____________________

4. __________________  ตอ้งตดิตาม  ตอ้งโอนย้าย ____________________

  หากพบบาดแผลทีไ่ม่ทราบสาเหต ุหรอืสงสัยวา่มกีารใช้ความรนุแรงในครอบครัว หรอืมกีารทารณุกรรมเด็ก 
เป็นตน้ กรณุาแจ้งเรือ่งตามกําหนด (ดทูีห่น้า 193)

ประเมนิผลพฒันาการ:   ผ่าน (รวมรายการท่ีไมผ่่านในครัง้ก่อน) 
 ตอ้งตดิตาม 
  ตอ้งโอนย้าย (กรณุากรอก “แบบส่งเรือ่งการประเมินผลพัฒนาการในเด็ก” ดทูีห่น้า 239)

รายการท่ีควรระวัง:   ดา้นการเคลือ่นไหว  ดา้นภาษา  ดา้นการเรยีนรู ้  ดา้นสังคมและอารมณ์ 
 อืน่ๆ _______________

การสุ่มชีเ้ลอืกรปูสามมติ:ิ  ผ่านไดอ้ย่างราบรืน่  ไม่ผ่าน  เด็กไมส่ามารถให้ความร่วมมอืตรวจสอบ

เวลาท่ีแนะนําใหต้รวจสุขภาพครัง้ตอ่ไป:

นับตัง้แต ่ปี______  เดอืน_______

จนถึง ปี______  เดอืน_______

ผู้ปกครองลงนาม: _________________________ แพทย์ลงนาม: _______________________________
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三歲至七歲 衛教記錄表
 紅框內之欄位請醫護人員協助家長於衛教指導前先行填寫，以供醫師參考。

【本方案由菸品健康福利捐補助】

衛教主題 重點
家長評估

醫師指導重點不清楚
未做到

清楚但
未做到

已做到

1.兒童習
慣養成
(參閱第
146-152
頁 )

飲食
習慣

少喝含糖飲料。

選擇營養食物，避免高油、高糖、高鹽及重
口味的食物或零食。

多攝取富含鐵質食物以及蔬菜水果。

避免給予兒童零食，且家中不要存放過多
零食。

用餐
環境

餵食時應讓幼兒坐穩，避免追逐餵食。

用餐應固定地點，讓兒童坐高腳椅，並與家
人一起用餐。

避免在兒童房放置電視，除兒童易受電視食
品廣告影響外，長期久坐會有肥胖風險。

非用餐時間，應讓兒童在安全範圍內，安排
兒童從事中等費力的身體活動，增加親子體
能活動，養成動態生活習慣。

2.口腔與
視力保健
(參閱第
176-180
頁 )

口腔
清潔

餐後及睡前使用含氟牙膏，協助或教導兒
童潔牙，兩顆牙齒的臨接面，需使用牙線
清潔。

每半年定期看診牙醫及牙齒塗氟。

視力
保健

用眼30分鐘，休息10分鐘，且避免長時間
近距離用眼。

避免讓幼兒看電視及其他螢幕，每天看螢幕
時間不超過1-2小時。

3.預防事
故傷害
(參閱第
186-188
頁 )

幼兒
外出

4歲以上至12歲以下或體重在18公斤以上
至36公斤以下的兒童，使用後座安全帶。
禁止讓兒童獨自留在車內、儲水容器邊、池
塘邊、河邊、游泳池及游泳池邊、海邊。

居家
環境
安全

不可讓兒童獨處或託付給未成年者照顧。

不要在室內或車內吸菸，避免幼兒受二手
菸、三手菸的危害，且勿食檳榔，以免幼兒
模仿。

 返家後若有育兒諮詢需求，請多加運用孕產婦關懷專線0800-870870
醫療院所名稱及代碼： 衛教對象與寶寶關係： 醫師簽章：

指導日期______年______月______日
備註： 1. 本衛教指導內容由衛生福利部國民健康署及臺灣兒科醫學會共同研擬。
 2. 本次衛教指導之建議年齡為三至四歲，可搭配第7次兒童預防保健執行，並請參閱兒童健康手冊內容

予以衛教。
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ภายในกรอบสแีดง ขอให้แพทย์พยาบาลช่วยเหลือผู้ปกครองในการกรอก ก่อนเริม่แนะแนวสุขวทิยา เพ่ือไวใ้ห้แพทย์พิจารณา
[โครงการน้ีได้รับการอดุหนุนจากภาษีผลติภณัฑ์ยาสูบเพื่อสวสัดกิารสุขภาพ]

หัวขอ้
สุขวทิยา หลกัสําคญั

ผูป้กครองประเมนิ
หลกัสําคญัทีแ่พทยแ์นะแนวไมท่ราบ

ไม่ไดทํ้า
ทราบแตไ่ม่

ไดท้ํา ทําแล้ว

1. การ
สร้างนิสัย

ใหเ้ด็ก
(ดทูีห่น้า 
147-153)

นิสัยการรับ
ประทาน
อาหาร

ดืม่เครือ่งดืม่ผสมน้ําตาลให้น้อย
เลือกอาหารท่ีมคีณุคา่ทางโภชนาการ หลีกเลีย่งอาหารท่ีมนั
มาก หวานมาก เค็มมาก และอาหารรสจัดหรอืขนมขบเคีย้ว
ทานอาหารทีอ่ดุมด้วยธาตเุหล็กและผักผลไม้ให้มาก
หลีกเลีย่งการให้ขนมขบเคีย้วแกเ่ด็ก และในบ้านไมค่วรมี
ขนมขบคีย้วมากเกนิไป

สภาพ
แวดลอ้ม

ในการทาน
อาหาร

เมือ่ป้อนอาหารควรใหเ้ด็กน่ังอยูก่บัที่ หลกีเลีย่งการวิ่งตาม
ป้อนอาหาร
ทานอาหารในสถานท่ีกําหนดเฉพาะ ใหเ้ด็กน่ังเก้าอีสู้ง และ
ทานอาหารพรอ้มกบัคนในครอบครัว
หลีกเลีย่งการวางโทรทศัน์ไวใ้นห้องของเด็ก นอกจากเด็กจะ
ไดร้ับอทิธิพลจากการโฆษณาอาหารทางโทรทัศน์ได้ง่ายแล้ว 
การน่ังเป็นเวลานานจะมีความเส่ียงทําให้อ้วน
เมือ่ไม่ใช่เวลาอาหาร ควรวางแผนให้เด็กทํากจิกรรมที่ใช้
แรงกายปานกลาง ในขอบเขตท่ีปลอดภยั เพิ่มกจิกรรมทาง
กายภาพของพอ่แมล่กู สร้างนิสัยการดาํรงชีวติประจําวนัใน
ลกัษณะทีม่กีารเคลือ่นไหว

2. อนามยั
ในช่อง

ปากและ
การดแูล
สุขภาพ
สายตา

(ดทูีห่น้า 
177-181)

การทําความ
สะอาดช่อง

ปาก

ใช้ยาสีฟันทีผ่สมฟลอูอไรด์ช่วยหรอืสอนเด็กทําความสะอาด
ฟันหลังอาหารและกอ่นนอน และใช้ไหมขดัฟันทําความ
สะอาดรอ่งรอยตอ่ระหวา่งฟันสองซ่ี
ควรพบทนัตแพทยแ์ละทาฟลูออไรดเ์คลอืบฟันทกุครึ่งปีตาม
กําหนดเวลา

การดแูล
สุขภาพตา

การใช้ตา ควรใช้ 30 นาที พกั 10 นาที พรอ้มทัง้หลกีเลีย่งการ
ใช้ตามองในระยะใกลเ้ป็นเวลานาน
หลีกเลีย่งไม่ใหเ้ด็กดโูทรทัศน์หรอืจอภาพอืน่ๆ เวลาการจอ้ง
มองจอภาพในแตล่ะวนัไมค่วรเกนิ 1-2 ช่ัวโมง

3. ป้องกัน
อนัตราย

จาก
อบุตัเิหตุ
(ดทูีห่น้า 
187-189)

เด็กออกไป
นอกบ้าน

เด็กอายุ 4 ขวบขึน้ไป แตต่ํ่ากวา่ 12 ปี หรอืน้ําหนัก 18 
กโิลกรมัขึน้ไป ไมถ่ึง 36 กโิลกรมั ให้ใช้เข็มขดันิรภยัของเบาะ
ทีน่ั่งดา้นหลังของรถ
ห้ามให้เด็กอยูต่ามลําพังในรถ อยู่ข้างภาชนะเก็บน้ํา รมิบอ่น้ํา 
รมิแม่น้ํา สระวา่ยน้ําและข้างสระวา่ยน้ําหรอืรมิทะเล

ความปลอดภัย
ดา้นสภาพ
แวดลอ้มใน

บ้าน

ห้ามให้เด็กอยูค่นเดยีวหรอืมอบหมายให้บคุคลที่ยังไมบ่รรลุ
นิตภิาวะดแูล
อย่าสูบบุหรีภ่ายในอาคารหรอืในรถ เพ่ือหลกีเลีย่งไม่ใหเ้ด็ก
ไดร้ับอนัตรายจากบุหรีม่อืสองและบุหรีม่อืสาม และอย่าเคีย้ว
หมาก เพ่ือไม่ใหเ้ด็กเลยีนแบบ

 หลังกลบับ้านหากมคีวามตอ้งการปรกึษาการเลีย้งดบูตุร โปรดใช้บรกิารจากสายตรงห่วงใยสตรมีคีรรภ์และหลังคลอด 0800-870870

ช่ือและรหัสสถานพยาบาล ความสัมพันธ์ของผูเ้รยีนสุขวทิยากบัเด็ก: แพทยล์งนามประทบัตรา:
วนัทีแ่นะนํา ปี______เดอืน_____วนัที่______

หมายเหต:ุ  1. เน้ือหาด้านการแนะแนวสุขวทิยาน้ี วเิคราะห์จดัทําขึน้ร่วมกันระหว่างทบวงสุขภาพประชาชนกระทรวงสาธารณสุขและสวสัดกิาร และสมาคม
กมุารเวชศาสตร์ไต้หวนั

 2. การแนะแนวสุขวทิยาครัง้น้ีสําหรับเด็กอายุ 3 ถึง 4 ขวบ สามารถปฏิบตัิร่วมกับการดแูลสุขภาพเชิงป้องกันสําหรับเด็ก ครัง้ที่ 7 และโปรดอ่านราย
ละเอียดคูม่ือสุขภาพเด็กเพื่อให้การแนะแนวสุขวทิยา
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寶寶健康紀事

三至七歲 衛教重點

說明：
一、 本建議值係依據陳偉德醫師及張美惠醫師2010年發表之研究成果制定。
二、 0-5歲之體位，係採用世界衛生組織（WHO）公布之「國際嬰幼兒生長
標準」。

三、 7-18 歲之體位標準曲線，係依據
1997 年臺閩地區中小學學生體適
能（800/1600 公尺跑走、屈膝仰
臥起坐、立定跳遠、坐姿體前彎四
項測驗成績皆優於25百分位值之
個案）檢測資料。

四、 5-7 歲銜接點部份，係參考WHO 
BMI rebound 趨勢，銜接前揭兩
部份數據。

BMI=體重 (公斤 ) / 身高 2(公尺 )兒童生長身體質量指數 (BMI)建議值
102年6月11日公布
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บันทึกสุขภาพลูกน้อย

อธบิาย:
1. คา่มาตรฐานน้ีจดัทําขึน้โดยอา้งอิงตามผลงานวจิยั ในปี ค.ศ.2010 ของนายแพทย์เฉินเหวย่เตอ๋และ

แพทยห์ญิงจางเหม่ยหุย้
2. คา่มวลกาย อายุ 0-5 ขวบ ใช้ตามประกาศขององคก์ารอนามัยโลก (WHO) เกีย่วกบั “มาตรฐานสากลการ

เจรญิเตบิโตของเด็กและทารก”
3. กราฟคา่มาตรฐานมวลกาย อายุ 7-18 ปี อ้างอิง

จากขอ้มลูการวดัสมรรถภาพทางกาย ปี ค.ศ.
1997 ของเด็กนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาและ
มธัยมศึกษาตอนตน้ทั่วไตห้วนั (โดยวดั
สมรรถนะ 4 รายการ ได้แก่ เดนิวิ่ง 800/1600 
เมตร  จับเข่าซิทอพั กระโดดไกล และน่ังงอ
ลาํตวั โดยเลอืกเฉพาะรายทีม่ผีลการวดัอยู่ใน
ลาํดบัตน้รอ้ยละ 25)

4. จดุเช่ือมตอ่ช่วงอายุ 5-7 ขวบ พจิารณาอา้งอิง
ตามแนวโน้ม WHO BMI rebound  เช่ือม
ตอ่คา่ในช่วงอายทุัง้สองตามท่ีกลา่วมาข้างตน้

ประกาศเม่ือวนัที่ 11 มถินุายน ค.ศ.2013

BMI = น้ําหนัก (กิโลกรมั) / ความสูง2(เมตร)

ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ท่ีแนะนําในการ
เติบโตของเด็กและเยาวชน

อายุ
น้ําหนักน้อยเกินไป

เพศชาย เพศหญิง

น้ําหนักน้อยเกินไปช่วงปกติ

BMI อยู่ระหว่าง BMI อยู่ระหว่าง

ช่วงปกติน้ําหนักมากเกินไป น้ําหนักมากเกินไปอ้วน อ้วน
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衛教指導重點

早產兒居家照顧錦囊

新生兒無論出生時的體重為多少，只要未滿37週出生，即是早產兒。早產寶寶
各時期的生長（身高、頭圍、體重）、認知與動作發展、副食品添加等等，在3歲
之前都是依其矯正年齡進行評量。此外，政府與民間都有提供相關的資源與照
顧支持，希望能有效分擔家長養育的負擔與辛勞，有需要的家屬請善加利用。早
產兒的生長、腦神經發展、副食品添加須使用矯正年齡，但預防注射則依實際出
生年齡。

早產兒常見合併症
 早產兒較容易因器官未成熟產生相關問題，常見的合併症包括：腦室內出血、
腦室周圍白質軟化症、視網膜病變、聽力受損、慢性肺部疾病、開放性動脈導
管、壞死性腸炎等。

 懷孕週數越短，早產兒發生上述問題的機會越大，因而極低出生體重早產兒
的父母宜與主治醫師長期配合觀察追蹤。

早產兒的矯正年齡
不論寶寶何時出生，以「現在日期」減去「預產日期」，即可計算出寶寶的「矯

正年齡」。例如：寶寶出生日期為5月1日，媽媽的預產日期是7月1日，則至8月1
日時，寶寶的矯正年齡為1個月。

矯正年齡算法： 8月1日 （現在日期）

 - 7月1日 （預產日期）

1月 （矯正年齡）

如何餵食早產兒
 早產兒進食特性：由於生理發展仍未成熟，吸吮能力較足月兒弱，餵食過程中
比較容易嗆到，或有發紺現象（皮膚或是嘴唇顏色變青、變紫）。

 早產兒最佳的餵食方式是「需求性餵食」，也就是依照寶寶的生理時鐘予以哺
餵，並且按照寶寶能接受的餵食量適當給予。

餵食時應注意事項
 早產兒回家後仍可能有胃食道逆流的問題，餵奶時可採取少量多餐分段餵
食，並注意早產兒的膚色及唇色，若有發紺現象，必須先停止餵奶並輕拍背
部，待膚色及唇色恢復正常後再繼續餵奶。

 切勿平躺餵奶。
 特殊狀況無法親餵母乳而需採瓶餵時，早產兒因為吸吮能力較弱，奶嘴的選
擇應以質軟、中號、圓洞為佳。
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หลักสําคัญการแน ะแนวสุข วิทย า

ทารกแรกเกดิไม่วา่จะมน้ํีาหนักแรกคลอดเท่าใด หากคลอดเม่ืออายุในครรภไ์มค่รบ 37 สัปดาห์ ถอืวา่เป็น
ทารกคลอดก่อนกาํหนด   พฒันาการในทกุช่วงวยัของทารกคลอดกอ่นกาํหนด ทัง้การเจรญิเตบิโต (ส่วนสูง 
ขนาดรอบศีรษะ น้ําหนัก) การเรยีนรูแ้ละพฤตกิรรม การเพ่ิมอาหารเสรมิ เป็นตน้ กอ่นเด็กอายุ 3 ขวบตอ้ง
ใช้อายทุีป่รบัแก้ไขแลว้ในการประเมนิเปรยีบเทยีบ   นอกจากน้ี รฐับาลและองคก์รเอกชนลว้นมทีรพัยากรท่ี
เก่ียวขอ้งและใหก้ารสนับสนุนในการดแูลเด็ก โดยหวังวา่จะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระการเลีย้งดแูละความ
เหน่ือยยากของผู้ปกครอง ผูป้กครองท่ีมคีวามตอ้งการ กรณุาตดิตอ่เพือ่ขอใช้บรกิารได ้  การเจรญิเตบิโต 
พฒันาการของเส้นประสาทสมอง การเพิม่อาหารเสรมิของทารกคลอดกอ่นกําหนด ตอ้งใช้อายทุีป่รบัแกไ้ข
แลว้ แตก่ารรบัวคัซีนยังคงใช้อายุตอนคลอดจริง

ภาวะแทรกซ้อนท่ีพบบ่อยในทารกคลอดก่อนกําหนด
 ทารกทีค่ลอดกอ่นกําหนดมักมปีัญหาเน่ืองจากอวยัวะภายในร่างกายยังเจรญิเตบิโตไม่เต็มที่ ภาวะแทรกซอ้นทีพ่บบอ่ยไดแ้ก่ 

ภาวะเลอืดออกในโพรงสมอง ความผิดปกตทิีเ่น้ือขาวของสมอง จอประสาทตาผิดปกต ิการไดย้นิบกพรอ่ง ภาวะโรคปอดเรือ้รัง 
ภาวะหลอดเลอืดหัวใจเกนิ  ภาวะลําไส้เน่าตาย เป็นตน้

 การตัง้ครรภท์ีอ่ายคุรรภ์ยิ่งสัน้ โอกาสเกิดภาวะแทรกซอ้นตามทีก่ล่าวมาของทารกคลอดกอ่นกําหนดก็ยิ่งมากขึน้ ดังน้ันทารก
คลอดกอ่นกําหนดท่ีมน้ํีาหนักแรกคลอดน้อยมาก พอ่ แม่ และแพทย์ ควรร่วมมอืกนัสังเกตตดิตามอาการในระยะยาว

อายุท่ีปรับแก้ไขแล้วของทารกคลอดก่อนกําหนด
ไม่วา่ทารกน้ันจะเกิดเมือ่ใด สามารถคาํนวณ “อายทุีป่รบัแกไ้ขแลว้” ของทารกได ้โดยใช้ “วนัทีใ่น

ปัจจบุนั” ลบดว้ย “วนักาํหนดคลอด”   เช่น ทารกคลอดเมือ่วนัที่ 1 พฤษภาคม วนักาํหนดคลอดของแม่คอื
วนัที่ 1 กรกฎาคม เมือ่ถึงวนัที่ 1 สิงหาคม อายทุีป่รบัแกไ้ขแลว้ของทารกคอือายุ 1 เดอืน

วธิคีาํนวณปรับแกไ้ขอาย:ุ วนัที่ 1 สิงหาคม (วนัที่ในปัจจบุนั)

- วนัที่ 1 กรกฏาคม (วนักําหนดคลอด)

1 เดอืน (อายทุีป่รับแกไ้ขแล้ว)

ควรให้นมทารกคลอดก่อนกําหนดอย่างไร
 การให้อาหารพิเศษสําหรับทารกคลอดกอ่นกําหนด:  เน่ืองจากมพีฒันาการทางร่างกายท่ียังไมส่มบูรณ์ ความสามารถในการ

ดดูทําไดไ้มด่เีท่าทารกท่ีคลอดตามกําหนด ทําให้ขณะที่ให้นมมีอาการสําลกัได้ง่ายหรอืมอีาการตัวเขยีว (ผิวหนังหรอืรมิฝีปาก
เปลีย่นเป็นสีเขยีวหรอืสีม่วง)

 วธิกีารให้นมทีด่ทีีสุ่ดสําหรับทารกคลอดกอ่นกําหนดคอื “การให้นมตามความตอ้งการ” หมายถึง การให้นมตามนาฬิกาชีวติ
ของทารกและให้นมในปรมิาณทีท่ารกสามารถรับไดต้ามความเหมาะสม 

ควรให้นมทารกคลอดก่อนกําหนดอย่างไร
 หลังจากท่ีทารกคลอดก่อนกําหนดกลับไปอยู่บ้านแล้ว อาจมปีัญหาเรือ่งกรดในกระเพาะอาหารไหลย้อน การให้นมจึงควรใช้วธิี

ให้น้อยๆ หลายมือ้โดยแบ่งการให้นมเป็นช่วงๆ ทัง้ยังตอ้งสังเกตสีผิวและสีรมิฝีปากของทารกคลอดก่อนกําหนดด้วย หากพบ
วา่มอีาการตัวเขยีว ตอ้งหยุดการให้นมก่อนและทําการไลล่มด้วยการตบหลังเบาๆ รอจนกระท่ังสีผิวและสีรมิฝีปากของทารก
กลบัมาเป็นสีปกตแิล้วจึงให้นมตอ่

 ห้ามให้นมในขณะท่ีทารกนอนราบโดยเด็ดขาด
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衛教指導重點

 一般嗆奶處理，只需移除口中奶水，並以適度力量輕拍背部至呼吸平順、膚色
紅潤即可繼續餵奶，或休息一下再繼續。

 餵奶中，萬一寶寶咳嗽後呼吸暫停，可以輕搓寶寶背部或輕彈寶寶腳底，以刺
激呼吸。

預防感染
早產兒的免疫力較足月兒弱，較容易感染疾病，有少數早產兒因肺部尚未發

育成熟，易發生慢性肺疾病，而有慢性肺疾病的孩子，肺部感染的機率較一般嬰
兒來得高，症狀也較嚴重。預防感染的方法包括：

 限制訪客。
 注意居家環境的通風。
 接觸寶寶前後皆須洗手。
 家中禁菸。
 寶寶週歲前避免帶他出入公共場所。
 若照護上有疑慮，可善用早產兒基金會居家照護諮詢專線服務（02-2523-

0908，週一至週五 8:00~17:00），以減少不必要的醫院就診。

早產兒的睡眠照護
 早產兒的住院期間較長，已習慣醫院的吵雜環境，且無晝夜分別，剛回家時會
有一段適應期。

 可藉由環境營造、夜間點小夜燈，及讓寶寶聽收音機等方式調整，待寶寶習慣
後，再慢慢減少光線亮度及聲音。

早產兒的行為照護
早產兒比足月兒容易躁動、不易安撫，可藉由做袋鼠式護理和嬰幼兒按摩來

改善。（相關資訊請參考早產兒基金會網站 http://www.pbf.org.tw）

早產兒居家照顧錦囊
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หลักสําคัญการแน ะแนวสุข วิทย า

 ในสถานการณ์พเิศษทีไ่มส่ามารถให้นมแมโ่ดยตรง จําเป็นตอ้งให้นมจากขวดนมแทนน้ัน เน่ืองจากทารกคลอดก่อนกําหนดมี
ความสามารถในการดดูทีไ่ม่ดนัีก ควรเลอืกใช้หัวนมทีเ่หมาะสม คอื  เป็นหัวนมทีน่ิ่ม  ขนาดกลาง  มีรูหัวนมเป็นรกูลม

 ขอ้ปฏบิตัทิั่วไปเมือ่ทารกสําลกันม เพียงแตเ่อาน้ํานมทีค่า้งอยู่ในปากทารกออก พรอ้มทัง้ตบหลังเบาๆ เพ่ือไลล่มจนทารก
หายใจไดส้ะดวก เมือ่มสีีผิวอมชมพูก็สามารถให้นมตอ่ได ้หรอืให้พกัสักครูแ่ล้วคอ่ยให้นมตอ่ 

 หากทารกหยุดหายใจหลังจากมอีาการไอ สามารถลูบหลังทารกเบาๆ หรอืดดีเบาๆ ท่ีฝ่าเท้าทารก ระหวา่งป้อนนม เพือ่กระตุน้
การหายใจ 

ป้องกันการติดเชือ้
เน่ืองจากทารกคลอดกอ่นกาํหนดน้ันมีภมูคิุม้กันทีต่ํา่กวา่ทารกปกต ิทําใหต้ดิเชือ้เกดิโรคได้ง่าย มทีารก

คลอดกอ่นกาํหนดส่วนน้อยเน่ืองจากปอดยังเจรญิเตบิโตไม่เต็มท่ี ทําใหเ้กดิโรคปอดเรือ้รังได้ง่ายและเด็กทีม่ี
โรคปอดเรือ้รังจะมีอตัราการตดิเชือ้โรคของปอดทีสู่งกวา่เด็กทารกปกตทิั่วไป และมอีาการท่ีหนักกวา่ดว้ย 
วธิกีารป้องกนัการตดิเชือ้ประกอบดว้ย: 

 จํากดัแขกผูม้าเย่ียม
 ระวังการถา่ยเทอากาศของสภาพแวดล้อมท่ีอยูอ่าศัย
 ล้างมือทัง้กอ่นและหลังการสัมผสักบัทารก
 งดการสูบบหุรีภ่ายในบ้าน
 กอ่นทารกอายคุรบ 1 ขวบ ควรหลกีเลีย่งการพาทารกเข้าออกสถานทีส่าธารณะ
 หากมปีัญหาเกีย่วกบัการดแูล กรณุาใช้บรกิารสายตรงสอบถามการดแูลทีบ่้านของมูลนิธทิารกคลอดก่อนกําหนด (02-2523-

0908 วนัจนัทร-์ศกุร ์เวลา 8:00-17:00) เพ่ือลดการไปโรงพยาบาลโดยไม่จําเป็น

การดูแลด้านการนอนของทารกคลอดก่อนกําหนด
 ทารกคลอดกอ่นกําหนดตอ้งอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลานานกวา่ทารกปกต ิทําใหคุ้น้เคยกับสภาพแวดล้อมทีม่เีสียงดังรบกวน

ของโรงพยาบาล อกีทัง้ยังไมแ่บ่งกลางวนักลางคนื เมือ่ทารกเพิ่งกลบัไปอยู่บ้านน้ัน ตอ้งอาศัยเวลาปรับตัวระยะหน่ึง
 สามารถใช้วธิกีารปรับตัวโดยสร้างสภาพแวดล้อม เช่น เปิดไฟดวงเล็กในเวลากลางคนื หรอืเปิดวทิยุให้ทารกฟัง เป็นตน้  เม่ือ

ทารกคุน้เคยดแีล้ว จึงคอ่ยๆ ลดแสงไฟหรอืลดเสียงลง 

การดูแลพฤติกรรมของทารกคลอดก่อนกําหนด
ทารกคลอดกอ่นกาํหนด มกัมอีาการกระสับกระส่าย ปลอบโยนไดย้ากกวา่ทารกปกต ิซ่ึงสามารถแกไ้ขดว้ย

วธิกีารดแูลแบบจิงโจแ้ละการนวดตวัทารก เป็นตน้ (กรณุาดรูายละเอยีดจากเวบ็ไซตม์ลูนิธทิารกคลอดก่อน
กาํหนด http://www.pbf.org.tw)
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早產兒追蹤檢查很重要
 由早產兒基金會近十年追蹤檢查門診資料的分析顯示，出生體重  1500公克
之早產兒或有特殊合併症的早產兒，比一般足月兒在認知與動作發展上較易
發生遲緩情形。

 建議至少於矯正年齡6個月、1歲、2歲及5歲時做定期回診，及早發現、及時轉
介，以期達到早期療育功效。

 完整的極低出生體重早產兒追蹤檢查服務應該包括五大項目：
1. 身高、頭圍、體重與營養狀態評估：量測生長指標，並對照矯正年齡的生長曲
線表以評估生長狀況。詢問哺餵攝取情形、副食品添加比重等，並提供適當
的營養諮詢。

2. 神經發育與粗動作評估：藉由肌肉張力、神經反射的消失或出現，及坐姿與站
姿的穩定性等評估來評量早產兒的神經發育狀況。

3. 心智發展評估：評量嬰幼兒目前認知、語言、社會人際、精細動作及粗動作之
各項發展，並配合評測過程的行為觀察，整體瞭解嬰幼兒的心智發展情形。

4. 眼科評估：建議除了住院中進行的視網膜檢查外，於矯正年齡一歲左右開始
定期視力檢查。

5. 聽力評估：於住院中接受首次聽力篩檢，並於矯正年齡一歲左右再次評估（需
同時考量孩子發展的語言、認知、表達與理解等能力）。

巴掌仙子加油站
 健保身分

 寶寶出生後 60天內，尚未加保前，可用父母的健保卡就診；在寶寶辦理
出生登記後，則可跟隨父親或母親其中一方加入健保並申請健保卡。

 3歲以下兒童醫療補助於 2002年開辦，凡 3歲以下參加全民健康保險
之兒童，就醫時即自動減免健保部分負擔。

 申辦重大傷病證明
 依「全民健康保險保險對象免自行負擔費用辦法」第二條規定，保險對
象經特約醫療院所醫師診斷為重大傷病者，得檢具醫師開具之診斷證
明書及重大傷病申請書、身分證明文件影本及相關佐證之病歷資料，向
健保署轄區分區業務組提出申請，經審查符合資格者，發給重大傷病
證明。

 若早產兒出生後 3個月內因相關併發症住院者，由醫師逕行認定免申請
證明；若早產兒出生滿 3個月後，領有身心障礙等級中度以上之身心障
礙手冊經醫師認定符合重大傷病項目者，可依規定申請重大傷病證明。

早產兒居家照顧錦囊
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หลักสําคัญการแน ะแนวสุข วิทย า

การตรวจติดตามอาการในทารกคลอดก่อนกําหนดสําคัญมาก
 การวเิคราะห์ขอ้มลูคลินิกตรวจตดิตามอาการของมลูนิธทิารกคลอดก่อนกําหนดในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา แสดงวา่ ทารกคลอด

กอ่นกําหนดท่ีมน้ํีาหนักตัว≤1,500 กรมั หรอืทารกคลอดก่อนกําหนดท่ีมภีาวะแทรกซ้อนพเิศษ มักเกิดสภาพการณ์การเรยีนรู้
และพฒันาการดา้นพฤตกิรรมท่ีล่าช้ากวา่ทารกปกตทิั่วไป 

 แนะนําให้พาทารกกลับไปรับการตรวจทีค่ลนิิกตามกําหนด เมือ่ทารกมีอายทุีป่รับแกไ้ขแล้วครบ 6 เดอืน 1 ขวบ 2 ขวบ และ 
5 ขวบ ซ่ึงการตรวจพบอาการทีเ่ร็ว และโอนย้ายผูป่้วยไปยังแผนกทีเ่หมาะสมทนัท่วงทน้ัีน ทําใหก้ารบําบดัรกัษาในระยะเริม่
แรกบรรลผุล

 บรกิารตรวจตดิตามอาการอย่างครบถ้วน ในทารกคลอดก่อนกําหนดท่ีน้ําหนักแรกคลอดน้อยมาก ควรประกอบด้วย 5 รายการ 
ไดแ้ก:่ 
1. การประเมินส่วนสูง รอบศีรษะ น้ําหนัก และลักษณะทางโภชนาการ: วัดดัชนีการเจริญเติบโต พร้อม

เปรียบเทียบกราฟแสดงการเจริญเติบโตของอายุที่ปรับแก้ไขแล้วเพื่อประเมินภาวะการเจริญเติบโต 
สอบถามลักษณะการให้อาหาร สัดส่วนการให้อาหารเสริม เป็นต้น พร้อมทั ้งให้คําแนะนําเกี่ยวกับ
โภชนาการที่เหมาะสม

2. ประเมินพัฒนาการของระบบประสาทและกล้ามเน้ือมัดใหญ่: อาศัยการตึงตัวของกล้ามเน้ือ การมี
ปฏิกิริยาตอบโต้ฉับพลันและหยุดของระบบประสาท และความม่ันคงของท่าน่ัง และท่ายืน เป็นต้น มา
ประเมินภาวะพัฒนาการของระบบประสาทในทารกคลอดก่อนกําหนด 

3. ประเมินพัฒนาการด้านจิตใจ: ประเมินพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น การเรียนรู้   ภาษา สังคมและ
มนุษยสัมพันธ์  การใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก และกล้ามเน้ือมัดใหญ่ของทารกและเด็กเล็ก พร้อมสังเกต
พฤติกรรมขณะทําการประเมิน ทําความเข้าใจต่อภาวะพัฒนาการโดยรวมของทารกและเด็กเล็ก 

4. การประเมินด้านจักษุ: แนะนําว่านอกจากทําการตรวจจอประสาทตาขณะที่อยู่โรงพยาบาลแล้ว เมื่อ
มีอายุที่ปรับแก้ไขแล้วประมาณ 1 ขวบ ให้เริ่มตรวจวัดสายตาตามกําหนดเวลา

5. ประเมินการได้ยินเสียง:  ทําการตรวจคัดกรองการได้ยินครั ้งแรกขณะอยู่โรงพยาบาล  พร้อมทําการ
ประเมินอีกครั ้งเมื่อมีอายุที่ปรับแก้ไขแล้วประมาณ 1 ขวบ (ต้องพิจารณาพัฒนาการด้านภาษา การเรียน
รู้  การแสดงออก และความสามารถเข้าใจของเด็กในขณะเดียวกัน)

บริการเสริมกําลังสําหรับทารกคลอดก่อนกําหนด
 ฐานะผูป้ระกนัตนประกนัสุขภาพ

 หลังทารกคลอดภายใน 60 วนั  ขณะยังไมไ่ดแ้จ้งร่วมประกนัสุขภาพ สามารถใช้บตัรประกันสุขภาพของพอ่แม่ในการ
รกัษาพยาบาล หลังจากทารกแจ้งเกดิแล้ว สามารถแจ้งร่วมประกนักบัพอ่หรอืแมฝ่่ายใดฝ่ายหน่ึง และย่ืนขอบตัรประกัน
สุขภาพได้

 เงนิช่วยเหลอืคา่รกัษาพยาบาลเด็กอายตุํา่กวา่ 3 ขวบ เริม่ดาํเนินการตัง้แตปี่ ค.ศ. 2002 เดก็อายตุํา่กวา่ 3 ขวบ ท่ีร่วม
ประกนัสุขภาพ เม่ือรับการรกัษาจะไดร้ับการลดหยอ่นคา่ใช้จ่ายในส่วนทีต่อ้งเสียคา่ใช้จ่ายเองของประกนัสุขภาพ

 ยืน่ขอใบรับรองผู้ป่วยโรคร้ายแรง
 ตาม “ระเบียบปฏิบตักิารลดหย่อนส่วนทีต่อ้งเสียคา่ใช้จ่ายเองสําหรับผูป้ระกันตนของประกนัสุขภาพ”  ข้อ 2 กําหนดผู้

ประกนัตนทีไ่ดร้ับการวนิิจฉัยเป็นผูป่้วยโรคร้ายแรงจากแพทย์โรงพยาบาลในสัญญาของประกันสุขภาพ สามารถแนบหลัก
ฐานหนังสือวนิิจฉัยโรคร้ายแรงท่ีแพทย์ออกให้ พรอ้มกบัหนังสือคาํรอ้งใบรับรองผู้ป่วยโรคร้ายแรง บัตรประชาชนฉบับ
ถา่ยเอกสารและหลกัฐานประวตัโิรคทีเ่ก่ียวข้อง ยืน่ขอไดท้ีห่น่วยงานดาํเนินการสํานักงานประกันสุขภาพทกุสาขา เมือ่
ผ่านการตรวจสอบแล้ววา่มคีณุสมบตัถิกูตอ้ง จะไดร้ับมอบใบรับรองผูป่้วยโรคร้ายแรง   
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 早產兒基金會醫療費用補助
 由基金會的合約醫院社工師評估，評估資料包括家庭經濟收入、家中工
作人口數、早產兒之住院時間長短及醫療狀況等。若符合申請標準，由
合約醫院的社工師協助申請。

 早產兒基金會居家醫療器材費用補助
 若早產兒出院返家後須租用醫療器材，如：血氧濃度監視器、製氧機、
氧氣鋼瓶、抽痰機、呼吸器、靜脈輸注幫浦（含灌食幫浦）等，可透過合
約醫院的社工師評估後協助申請。早產兒基金會將補助一半的醫療器
材租借費用至不需使用為止。

 如特殊個案需半年以上長期使用者，由醫師註明原因，則可申請購置。
儀器不需使用後，請家屬將儀器捐贈給個案住院醫院之社會服務室，
提供給經濟困難的早產兒家庭使用。

 相關資源
 早產兒追蹤檢查服務同意書，請參閱第 236頁。
 兒童發展評估轉介單，請參閱第 238頁。
 發展遲緩兒童通報轉介中心名冊，請參閱第 242頁。
 各縣市社會局另有提供兒少生活補助、托育費用補助、育兒津貼等兒童
及少年相關的社會福利，詳情可參閱各縣市政府社會局網站。

早產兒居家照顧錦囊
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  หากทารกคลอดกอ่นกําหนด หลังคลอดภายใน 3 เดอืน เข้ารับการรกัษาตัวในโรงพยาบาลเน่ืองจากอาการแทรกซ้อน เมือ่
ผ่านการยืนยนัจากแพทยแ์ล้วไม่ตอ้งยืน่ขอใบรับรอง หากทารกคลอดกอ่นกําหนดหลังคลอดครบ 3 เดอืนขึน้ไป มีหนังสือ
รับรองผูท้พุพลภาพระดบักลางขึน้ไป เมือ่ผ่านการยนืยนัจากแพทย์วา่มคีณุสมบตัติามรายการเป็นโรคร้ายแรงสามารถย่ืน
ขอใบรบัรองผู้ป่วยโรคร้ายแรงตามกําหนดได้

 เงนิช่วยเหลอืคา่รกัษาพยาบาลจากมูลนิธทิารกคลอดก่อนกําหนด
 ทําการประเมินผลโดยเจ้าหน้าทีสั่งคมสงเคราะห์ประจําโรงพยาบาลคูสั่ญญาของมลูนิธฯิ ขอ้มลูทีต่อ้งประเมินประกอบ

ด้วย รายไดร้วมของครอบครัว จํานวนผูท้ีม่ีงานทําในครอบครัว ระยะเวลาสัน้ยาวท่ีทารกคลอดกอ่นกําหนดตอ้งอยูท่ีโ่รง
พยาบาล และอาการป่วย เป็นตน้ 

 เงนิช่วยเหลอืคา่ใช้จ่ายอปุกรณ์ทางการแพทยท์ี่ใช้ภายในบ้านจากมลูนิธทิารกคลอดก่อนกําหนด
 หากทารกคลอดก่อนกําหนดท่ีออกจากโรงพยาบาลกลบับ้านแล้ว แตจ่ําเป็นตอ้งเช่ายืมอปุกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครือ่ง

วดัความเขม้ขน้ของออกซิเจนในเลอืด  เครือ่งผลิตออกซิเจน  ถังออกซิเจน เครือ่งดดูเสมหะ เครือ่งช่วยหายใจ เครือ่ง
ควบคมุการใหส้ารละลายทางหลอดเลอืด (รวมเครือ่งให้อาหาร) เป็นตน้ เจ้าหน้าทีสั่งคมสงเคราะห์ประจําโรงพยาบาลคู่
สัญญาของมลูนิธฯิ จะเป็นผูป้ระเมนิผลและช่วยยืน่คาํรอ้งขอรับเงินช่วยเหลอืให ้
มลูนิธทิารกคลอดก่อนกําหนดจะให้เงนิช่วยเหลอืคา่ใช้จ่ายในการเช่ายมือปุกรณ์ทางการแพทยค์รึ่งหน่ึงของคา่ใช้จ่าย
ทัง้หมด และจ่ายให้จนกวา่ผูป่้วยไม่จําเป็นตอ้งใช้อกีตอ่ไป

 เด็กทารกกรณีพเิศษทีต่อ้งใช้อปุกรณ์ทางการแพทยเ์ป็นเวลานานกวา่ 6 เดอืน ให้แพทย์ระบุเหตผุลให้ชัดเจน สามารถทํา
เรือ่งขอซือ้อปุกรณ์ทางการแพทยไ์ด ้ 
หลังจากท่ีไมจ่ําเป็นตอ้งใช้อปุกรณ์น้ันแล้ว ขอใหญ้าตบิรจิาคอปุกรณ์น้ันแกฝ่่ายบรกิารสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาลท่ี
รกัษาทารก เพือ่เป็นประโยชน์แกค่รอบครัวทารกคลอดกอ่นกําหนดท่ียากจนตอ่ไป

 แหล่งขอ้มลูทีเ่กีย่วข้อง
 หนังสือยนิยอมรับบรกิารตรวจตดิตามอาการใน

ทารกคลอดก่อนกําหนด กรณุาดทูีห่น้า 237
 แบบส่งเรือ่งการประเมินผลพฒันาการในเด็ก 

กรณุาดทูีห่น้า 239
 รายช่ือศนูย์รับแจ้งโอนย้ายเด็กทีม่พีฒันาการล่าช้า 

กรณุาดทูีห่น้า 243
 กองการสังคมประจําทอ้งทีต่า่งๆ ยังมีบรกิาร

อดุหนุนช่วยเหลอืดา้นสวสัดกิารสังคมสําหรับเด็ก
และเยาวชน เช่น เงนิช่วยเหลอืคา่ครองชีพเด็ก
และเยาวชน เงินช่วยเหลอืในการฝากเลีย้งบตุร 
เงนิช่วยเหลอืเลีย้งดบูตุร เป็นตน้ สามารถดรูาย
ละเอียดไดจ้ากเวบ็ไซตก์องการสังคมทุกทอ้งที่
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衛教指導重點

培養良好的睡眠習慣

充足的睡眠，能使孩子維持充沛的體力和學習的企圖心。睡眠習慣不好，會導
致睡眠不足或睡眠品質不良，使得孩子情緒不穩定、合作性差、學習興趣降低及
不能專心。孩子睡不好，家長也可能睡不好，長久下來不但影響健康，亦傷害親
子關係，因此有必要培養孩子良好的睡眠習慣。

大人孩子都好睡的訣竅
 嬰幼兒夜間的睡眠分成7-8個週期，淺睡與深睡交替進行，淺睡時會有響動，
可能吵醒同床的家長。此時除非孩子大哭，應避免一些不必要的安撫動作，如
餵奶、拍背等，給孩子機會學習自行入睡比較適當。建議分床睡，減少互相干
擾的機會。

 2-3個月大後，夜裡儘量少換尿布，寶寶如有響動可先不理睬，除非他大哭，不
然不要餵奶。餵奶時不要開大燈，不跟他說話或玩，亦可逐漸減少餵奶量，讓
他體會白天和晚上的不同，而逐漸放棄夜間吃奶的習慣，一覺睡到天亮。（吃
母乳的寶寶可能要更大一些才會拉長夜間吃奶的間隔）

 6個月大後，儘量讓寶寶學會自行入睡，家長的幫助愈少愈好。總是習慣依賴
大人拍、抱、搖，或餵奶哄他入睡的寶寶，在夜間由深睡回到淺睡狀態時，一
旦感覺到沒有人安撫他就會醒來，吵著要大人再哄他入睡，一夜間發生數次
都有可能。日復一日，家長的身心都會受到很大的干擾。

 入睡的地方，應該就是寶寶夜裡睡覺的地方。若由家長抱著入睡，或在小搖
床、沙發、大床等處先睡著後，再放回小床，也會讓寶寶在淺睡時感受到睡眠
環境的不同而醒來。

如何養成孩子的良好睡眠習慣
 大多數孩子都是貪玩、不想上床睡覺的，因此睡前的掙扎與煩躁不安極為常
見。為了孩子的健康，就寢時間不應由他自己決定，而是由家長在考量自己和
孩子的需要後，訂定一個合理的就寢時間，並且確實執行。

 替孩子建立一套「就寢儀式」，有助於順利入睡。也就是在睡前進行一系列、
有一定順序、安靜的準備活動，幫助孩子放鬆心情，例如：尿尿 洗澡 換睡
衣 刷牙 喝水 上床 講故事 道晚安 關燈。
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หลักสําคัญการแน ะแนวสุข วิทย า

การนอนหลับทีเ่พยีงพอน้ัน สามารถช่วยใหเ้ด็กมกีาํลังกายอย่างเต็มทีแ่ละมจีติใจมุ่งมัน่ทีจ่ะเรยีนรู ้  นิสัยการนอน
ทีไ่มด่ ีส่งผลให้มกีารนอนหลับทีไ่มเ่พยีงพอหรอืคณุภาพการนอนหลับทีไ่มด่ ีทําให้เด็กมอีารมณ์แปรปรวน ไมค่อ่ยให้
ความร่วมมอื  ขาดความสนใจในการเรยีนรู ้และขาดสมาธิ   หากเด็กมกีารนอนหลับทีไ่มด่ ีผู้ใหญก็่อาจไมส่ามารถมีการ
นอนหลบัท่ีดไีดเ้ช่นกนั นานวนัเข้าไมเ่พยีงแตจ่ะส่งผลกระทบตอ่สุขภาพ ยังเป็นผลเสียตอ่ความสัมพนัธร์ะหวา่งพอ่
แมล่กูดว้ย ดว้ยเหตน้ีุจึงมคีวามจาํเป็นท่ีจะตอ้งปลกูฝังสร้างนิสัยการนอนท่ีดแีกเ่ด็ก

เคล็ดวิธีในการนอนหลับท่ีดีของทั้งเด็กและผู้ใหญ่
 การนอนของทารกและเด็กในช่วงกลางคนืน้ันแบ่งได ้7-8 รอบเวลา เป็นการหลบัตืน้สลบักบัการหลบัลกึ เม่ือทารกหลบัตืน้ก็

จะมีเสียงและการขยบัตัว อาจทําใหผู้ป้กครองทีน่อนร่วมเตยีงเดยีวกนัตืน่ได ้
ในเวลาน้ีหากเด็กไมไ่ดร้อ้งไห้งอแงเสียงดัง ก็ไม่ควรทําการปลอบโยนโดยไม่จําเป็น เช่น ให้นม หรอืตบหลัง เป็นตน้ ควรให้
โอกาสเด็กเรยีนรูก้ารนอนหลบัด้วยตัวเองจะเหมาะสมกวา่ 
ขอแนะนําให้แยกเตยีงนอน เพ่ือลดโอกาสการรบกวนการนอนระหวา่งกัน

 หลังอายุ 2-3 เดอืนขึน้ไป ควรลดการเปลีย่นผ้าออ้มในช่วงกลางคนื หากลกูน้อยมเีสียงหรอืขยบัตัวก็ควรเฉยไวก้อ่น ไม่ควรให้
นมนอกจากรอ้งไห้งอแงเสียงดัง 
เวลาที่ให้นมไม่ควรเปิดไฟดวงใหญ่ ไมพ่ดูคยุหรอืเลน่กบัเขา และควรคอ่ยๆ ลดปรมิาณการให้นมลง ใหเ้ขารับรูถ้ึงความแตก
ตา่งระหวา่งกลางวนักับกลางคืน และคอ่ยๆ เลกินิสัยดืม่นมในช่วงกลางคนื สามารถนอนหลับตลอดทัง้คนืได ้
(สําหรับลกูน้อยทีเ่ลีย้งด้วยนมแม่น้ัน อาจตอ้งรอใหโ้ตกวา่น้ีจึงจะยดืระยะห่างในการให้นมช่วงกลางคนืออกไป)

 เมือ่อายุ 6 เดอืนขึน้ไป ควรพยายามใหล้กูน้อยเรยีนรู้ทีจ่ะนอนหลบัด้วยตัวเอง การให้ความช่วยเหลือของผูป้กครองย่ิงน้อย
เท่าไรยิ่งด ี
ถา้หากลูกน้อยตดินิสัยให้ผู้ใหญก่ลอ่มเข้านอน เช่น ตอ้งใหผู้้ใหญต่บเบาๆ  อุม้ แกว่ง หรอืให้นมถึงจะนอนหลับน้ัน  ในช่วง
กลางคนืเมือ่การนอนหลับเปลีย่นจากหลบัลกึมาเป็นหลับตืน้ และรูสึ้กวา่ไมม่คีนปลอบโยน ก็จะรูสึ้กตัวตืน่รอ้งไห้ให้ผู้ใหญ่
กลอ่มให้นอนอกีครัง้ ซ่ึงภาวะเชน่น้ีอาจเกดิขึน้เพียงหน่ึงครัง้หรอืหลายครัง้ก็เป็นไดใ้นหน่ึงคนื 

วนัแล้ววนัเล่า ก็จะส่งผลรบกวนตอ่ทัง้สภาพร่างกายและจิตใจของผู้ปกครองเป็นอย่างมาก
 สถานทีท่ีล่กูน้อยนอนหลบัน้ัน ควรเป็นทีท่ีล่กูน้อยนอนในเวลากลางคนื 

หากพอ่แม่เป็นคนอุ้มกลอ่มให้นอน หรอืให้นอนหลับอยูท่ีเ่ปลโยก  โซฟา เตยีงใหญ่ เป็นตน้ แล้วจึงคอ่ยอุ้มลกูน้อยกลบัไป
นอนทีเ่ตยีงเล็ก เมือ่ลกูน้อยมภีาวะการนอนหลบัแบบหลบัตืน้ ก็จะตืน่ขึน้มาเน่ืองจากรูสึ้กถึงสภาพแวดลอ้มในการนอนท่ีตา่ง
ไป 

สร้างนิสัยการนอนท่ีดีให้กับเด็กได้อย่างไร
 เด็กส่วนใหญน้ั่นชอบเลน่ ไม่อยากขึน้เตยีงนอนหลบั ด้วยเหตน้ีุการทีเ่ด็กมกีารขดัขนืและหงดุหงิดในเวลาก่อนนอนน้ันเป็น

ลกัษณะทีพ่บทั่วไป 
เพ่ือสุขภาพทีด่ีของเด็ก เวลาทีเ่ข้านอนไม่ควรขึน้อยูก่บัการตดัสินใจของเด็ก แตค่วรเป็นเวลาทีผู้่ปกครองพจิารณาตามความ
จําเป็นของตนเองและลูก แล้วกําหนดเวลาท่ีเหมาะแก่การเข้านอน ทัง้ควรปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั

 ควรคดิคน้ “พธิกีารนอน” สําหรับเด็กขึน้ เพ่ือช่วยใหส้ามารถเข้านอนไดอ้ย่างราบรื่น 

คอื มีขบวนการปฏบิตักิอ่นนอน อย่างมีขัน้ตอนมกีารเตรยีมการอย่างเงียบๆ ช่วยให้เด็กรูสึ้กผอ่นคลาย เช่น: ปัสสาวะ -> อาบ
น้ํา -> เปลีย่นชดุนอน -> แปรงฟัน -> ดืม่น้ํา -> ขึน้เตยีง -> เล่านิทาน -> กล่าวราตรสีวสัดิ ์-> ปิดไฟ 
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衛教指導重點

嬰兒猝死症預防有訣竅

許多研究顯示，趴睡是導致嬰兒猝死症的重要危險因素；除了睡姿，還有一些
關於睡眠環境的危險因子陸續被發現。避免這些可能的危險，並注意嬰兒睡姿
及睡眠環境的安全，才能協助孩子擁有香甜的睡眠品質。

排除呼吸道阻塞因素，預防嬰兒睡眠中發生意外
 寶寶應該仰睡。仰睡並不會增加嗆奶的
機會，家長無須擔心。

 趴睡易導致嬰兒猝死症，可能是因為有
些嬰兒於睡夢中驚醒的神經反應不佳，
所以容易發生窒息等事故，故不建議。

 側睡因為容易翻身成趴睡，亦不建議。
 寶寶的床墊應平滑，不可太軟，除了床
單，身體下面不宜有任何的枕頭、棉被、
毯子，也勿將填充玩偶放在嬰兒床上。

 如使用毛巾被或毛毯，應將嬰兒裹至胸
部，以減少蓋住臉部的機會。使用的被
子不宜厚重或鬆軟。

 睡眠環境不可太熱，也不要讓寶寶穿太
多衣物或戴帽子。

 寶寶不可和大人同床而睡，也不建議和其他孩子一起睡，包括多胞胎兄弟姊
妹；若大人喝酒、服用影響清醒能力的藥物，或抽菸後，則更增加嬰兒猝死的
危險性。

這樣睡更好

 為避免頭形睡扁，請注意不要讓寶寶
的頭固定偏向某一側睡。

 因為寶寶比較喜歡朝門的方向看，可
以每週將床頭、床尾的方向調換 1次。
 寶寶醒著的時候，一天數次讓他趴著
玩一段時間，一方面避免後腦殼受壓
的時間太長，一方面也可以訓練頸部
和肩膀肌肉的力量。
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หลักสําคัญการแน ะแนวสุข วิทย า

ปัจจบุนัมกีารวจิยัจาํนวนมากพบวา่ การนอนควํา่เป็นสาเหตอุนัตรายทีสํ่าคญัทีท่ําให้เกดิการเสียชีวติอย่างฉับพลนั
ในทารก นอกจากท่านอนของทารกแล้ว ยังมกีารคน้พบอย่างตอ่เน่ืองถึงปัจจยัเส่ียงดา้นสภาพแวดล้อมในการนอนบาง
อย่าง   หลกีเลีย่งสาเหตอุนัตรายทีอ่าจเกิดขึน้เหลา่น้ี พรอ้มทัง้ระมัดระวังท่านอนของทารกและความปลอดภัยของ
สภาพแวดล้อมในการนอน จึงจะช่วยใหเ้ด็กมคีณุภาพการนอนหลับทีด่ ี

ขจัดสาเหตุของหลอดลมอุดตัน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขณะนอนหลับของทารก
 เด็กควรนอนหงายนอนหงาย
 นอนหงายการนอนหงายไม่ไดเ้พิม่โอกาสการสําลกันมแตอ่ย่างใด

ผูป้กครองไม่ตอ้งกังวลใจ
 การนอนควํา่ทําให้เกดิภาวะเสียชีวติอย่างฉับพลนัในทารกได้ง่าย 

อาจเป็นเพราะในทารกบางรายมีปฏกิริยิาตอบสนองทางประสาท
ในการตกใจตืน่ระหวา่งนอนหลบัทีไ่ม่ด ี ทําใหเ้กิดเหตทุารกเสีย
ชีวติเพราะขาดอากาศหายใจ ดังน้ันจึงไมแ่นะนํา

 การนอนตะแคงก็อาจพลิกตัวมาอยู่ในท่านอนควํา่ได้ง่าย จึงไม่
แนะนําเช่นกัน

 ฟูกทีน่อนของลกูน้อยน้ันควรเรยีบเสมอกัน ไม่ควรน่ิมจนเกิน
ไป นอกจากผ้าคลุมเตยีงแล้วไม่ควรมีหมอน ผ้านวม ผ้าห่ม หรอื
ส่ิงอืน่ใดรองใตต้ัวลกูน้อย และอย่าวางตุก๊ตายดัไส้ไวใ้นเตยีงของ
ทารก

 หากใช้ผ้าขนหนูห่มหรอืผ้าห่ม ควรห่มให้ทารกแคบ่รเิวณหน้าอก
เพ่ือลดโอกาสทีผ่้าห่มจะปิดหน้าเด็ก 
ผ้าห่มน้ันไมค่วรหนาหรอืฟูนุ่ม

 ลกูน้อยไมค่วรนอนเตยีงเดยีวกนักบัผู้ใหญ่ และไมแ่นะนําให้
นอนร่วมกบัเด็กอืน่ รวมทัง้พีน้่องฝาแฝดหลายคน หากผู้ใหญด่ืม่สุรา ใช้ยาทีอ่อกฤทธิต์อ่ระบบประสาทหรอืสูบบุหรีแ่ล้ว จะย่ิง
เพ่ิมอันตรายของการเสียชีวติอย่างฉับพลนัในทารก 
ขจดัสาเหตุของหลอดลมอุดตนั ป้องกนัการเกดิอบุตัเิหตุขณะนอนหลับ
ของทารก

นอนลักษณะน้ีดีกว่า

 เพ่ือหลกีเลีย่งลกัษณะหัวแบนเน่ืองจากการ
นอน โปรดระวังอย่าใหล้กูน้อยนอนเอยีงศีรษะ
ดา้นใดดา้นหน่ึงเป็นประจํา 

 เน่ืองจากลกูน้อยชอบนอนในทิศทางทีม่องเห็น
ประตไูด ้สามารถกลับทศิดา้นหัวและเท้าของ
เตยีงนอนทกุ 1 สัปดาห์

 เวลาท่ีลกูน้อยตืน่ ในวนัหน่ึงๆใหล้กูน้อยเลน่ใน
ท่านอนควํา่สักพกัหลายๆ ครัง้ ดา้นหน่ึงเพือ่
หลกีเลีย่งการกดทับกระโหลกศีรษะดา้นหลัง
เป็นเวลานานๆ อกีดา้นหน่ึงสามารถฝึกการ
ออกแรงกล้ามเน้ือบรเิวณคอและไหลด่้วย 
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副食品添加原則

當寶寶逐漸長大，就必須添加副食品，一方面提供奶類不足的營養，另一方
面也能夠訓練咀嚼和吞嚥，為日後的營養攝取作準備。

何時開始添加副食品？
 寶寶出生後4個月(校正年齡 )內不建議添加副食
品，純母乳哺育到6個月後必須添加副食品，不然
會有營養不良危機。

 若有以下狀況，可以考慮提早在滿4個月後開始
添加副食品，包括：

 純餵到 6個月實在有困難
 媽媽奶水量明顯降低
 寶寶顯得吃不飽
 寶寶出現厭奶但沒生病或其他原因
 寶寶有主動要求其他食物的表現（看大人吃其他食物時很有興趣，伸
手來抓、抓了放嘴巴）

 寶寶的頭是否可以自己抬起來穩住
 可以將食物從湯匙移動到自己的喉嚨

添加副食品的訣竅
 每次只添加一種新食物，由少量（1-2湯匙）開始，逐漸增加，觀察4-7天，如
無長紅疹、腹瀉、嘔吐等症狀，則可繼續餵食。若出現以上的身體反應，則
應暫停該食物1-2個月後再嘗試，或向醫師諮詢。

 添加副食品建議從單一穀類開始，再依序添加蔬菜類、水果類、肉類，建議
由口味淡的食物開始。

 使用過的食物可重複使用，若寶寶可以接受穀類，添加蔬菜時，可將穀類和
蔬菜混合後再添加。

 請選擇強化鐵質的嬰兒專用米精而非市售米麩，米精應以水或奶調成糊狀
餵食。

 開始餵食糊狀食物（如米糊、果泥等）時，應以湯匙餵食，避免將副食品加
入奶瓶內與奶一起餵食，除非醫師指示。
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เมือ่ลกูน้อยคอ่ยๆ โตขึน้ ก็มคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งให้อาหารเสรมิ ดา้นหน่ึงเพือ่เสรมิคณุคา่โภชนาการท่ีไมม่ีในนม 
อกีดา้นหน่ึงเพือ่ฝึกการเคีย้วและกลืน เตรยีมพรอ้มสําหรบัการบรโิภคเพือ่รบัสารอาหารในวนัข้างหน้า

ควรให้อาหารเสริมเม่ือใด?
 หลังลกูน้อยคลอดภายใน 4 เดอืน (อายทุีป่รับแล้ว) ไม่แนะนําให้ใช้อาหารเสรมิ 

การให้นมแม่เพยีงอย่างเดยีวหลัง 6 เดอืนไปแล้วตอ้งให้อาหารเสรมิ มิเช่นน้ัน
อาจมอีนัตรายจากภาวะทพุโภชนาการ

 หากพบกบัภาวะตอ่ไปน้ี อาจพจิารณาเริม่ให้อาหารเสรมิเร็วขึน้ หลังลูกน้อยครบ 
4 เดอืนขึน้ไป ประกอบด้วย: 

 การให้นมแม่เพยีงอย่างเดยีวถึง 6 เดอืน ทําไดล้ําบาก
 ปรมิาณน้ํานมแมล่ดลงอย่างชัดเจน
 ลกูน้อยแสดงอาการกินไมอ่ิม่อย่างชัดเจน
 ลกูน้อยแสดงอาการเบ่ือนมแตไ่ม่เจ็บป่วยหรอืมีสาเหตอุืน่
 ลกูน้อยแสดงท่าทตีอ้งการอาหารอ่ืนด้วยตนเอง (ดผูู้ใหญท่านอาหารอ่ืน

อย่างสนใจ ยืน่มอืเพือ่จับอาหารน้ัน เมือ่จับไดแ้ล้วหยบิใส่ปาก)
 ลกูน้อยสามารถเงยศีรษะขึน้ตัง้ไดอ้ย่างมัน่คงเองหรอืไม่
 สามารถเคล่ือนอาหารจากช้อนกลนืลงคอได้

เคล็ดวิธีในการให้อาหารเสริม
 การให้อาหารเสรมิแตล่ะครัง้ควรเพ่ิมอาหารชนิดใหม่เพยีงชนิดเดยีวเท่าน้ัน โดยเริม่ให้ในปรมิาณน้อย (1-2 ช้อน) แล้วจึง

คอ่ยๆ เพ่ิม สังเกตดเูป็นเวลา 4-7 วนั วา่มอีาการ เช่น ขึน้ผืน่แดง ท้องเสีย อาเจียนหรอืไม่ จึงจะให้อาหารตอ่ได ้
หากร่างกายแสดงอาการดังทีก่ล่าวมาข้างตน้ ควรหยดุให้อาหารน้ันเป็นเวลา 1-2 เดอืน หลังจากน้ันจึงเริม่ลองให้ทานใหม่อกี
ครัง้ หรอืปรกึษาแพทย์

 การให้อาหารเสรมิแนะนําวา่ใหเ้ริม่จากอาหารประเภทธญัพืชประเภทเดยีวกอ่น จากน้ันจึงเพ่ิมประเภทผกั ผลไม้ เน้ือสัตว ์
และควรเริม่จากอาหารทีม่ีรสจืดกอ่น

 อาหารทีเ่คยใช้สามารถใช้ซํา้ได ้หากทารกสามารถรบัอาหารประเภทธัญพืช เมือ่จะเตมิผกั ให้ใช้ธญัพืชผสมกบัผกักอ่นแล้วจึง
ให้

 กรณุาเลอืกใช้ข้าวน้ํานมเสรมิธาตเุหล็กสําหรับทารก ไม่เลอืกซือ้รําข้าวในทอ้งตลาด ข้าวน้ํานมควรใช้น้ําหรอืนมผสมใหเ้ป็น
ลกัษณะเหลวขน้ก่อนป้อนเด็ก

 เมือ่เริม่ให้อาหารท่ีมลีกัษณะเหลวขน้ (เช่น ข้าวบด เน้ือผลไม้ขดูละเอยีด เป็นตน้) ควรใช้ช้อนป้อน ไม่ควรใส่อาหารเสรมิ
ผสมลงในขวดนมให้ทารกดืม่พรอ้มกบันม นอกจากแพทย์ส่ัง
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 選在寶寶較餓的時候餵食（例如吃奶前1小時）較易成功。下一餐何時吃奶可
視副食品吃了多少而作彈性調整。

 餵食時應抱起寶寶，面對面餵食。寶寶會坐了以後，則應讓他坐穩以確保安
全，勿追逐餵食。

 若寶寶拒絕張口、將頭轉開或哭鬧起來時，勿強迫餵食；可暫停1-2星期後再
試。若寶寶僅露出皺眉和嫌惡的表情，並未明顯推拒時，可能只是不習慣新食
物，應多嘗試幾次，讓他習慣，勿輕易放棄。

 餵食時的氣氛應保持輕鬆愉快，如果吃飽了就應該停止，不要強迫寶寶將準
備的食物全部吃完。

添加副食品應注意什麼？
 稀飯是很好的半固體食物，但僅用大骨湯煮的稀飯，營養和熱量均不足，必須
添加其他食物（如蔬菜、根莖類、蛋黃、肉類等）在內。

 製作副食品時應注意衛生，毋須添加人工調味品 (如鹽、糖 )，口味儘量清淡
為主。

 市售罐裝嬰兒食品應避免選用添加有澱粉等賦形劑的產品，以免攝取不必要
的熱量。購買時應注意有效期限及適用年齡，吃不完的食物應置於冰箱保鮮。

 寶寶的大便中若出現未消化的食物，如豆子或玉米的皮、蔬菜的纖維等，都是
正常的，不必因此停止餵食。

 寶寶副食品添加應避免提供以下食物：
 蜂蜜偶含肉毒桿菌芽孢，1歲以下嬰兒因
免疫系統及腸道菌叢未健全，應避免餵
食，減少肉毒桿菌中毒的風險。

 奶類可提供豐富的鈣質及蛋白質，但一
般牛奶含鐵質不足，且容易受到污染或
引起過敏，因此建議一歲以下嬰兒不要
給予牛奶，可以選擇起司、優格。

 避免給予硬且圓的食物，易導致寶寶噎
住，如堅果、葡萄或糖果。

 不提供八寶粉 (散 )、退胎水、紅嬰水與
偏方給寶寶食用。

副食品添加原則
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 ควรเลอืกป้อนอาหารในเวลาท่ีลกูน้อยรูสึ้กหิว (เช่น ก่อนให้นม 1 ช่ัวโมง) จะประสบความสําเรจ็มากกวา่  
สําหรับเวลาในการให้นมครัง้ตอ่ไปน้ันสามารถยดืหยุน่ได ้ขึน้อยูก่บัปรมิาณอาหารเสรมิทีล่กูน้อยรับประทาน

 เวลาทีป้่อนอาหารน้ันควรอุม้ลกูน้อยขึน้ หันหน้าเข้าหาผูป้้อน 
หลังจากท่ีลกูน้อยน่ังไดแ้ล้ว ควรให้ทารกน่ังอยูก่บัทีเ่พือ่ความปลอดภยั ไม่ควรใช้วธิกีารวิ่งตามป้อนอาหาร

 หากลกูน้อยไมย่อมอ้าปาก หันหน้าหนี หรอืรอ้งไห้ อย่าบังคบัป้อนอาหาร ควรหยดุพักสัก 1–2 สัปดาห์แล้วจึงเริม่ลองใหมอ่กี
ครัง้ 
หากลกูน้อยเพยีงแต่ขมวดคิว้และแสดงท่าทางรังเกยีจ ไมม่ที่าทปีฏิเสธที่ชัดเจนนัก อาจเป็นเพราะยังไม่คุน้เคยกับอาหาร
ชนิดใหม่ ควรลองป้อนหลายๆ ครัง้เพือ่ให้เขาเคยชิน ไม่ควรยอมแพ้ง่ายๆ

 บรรยากาศในช่วงเวลาท่ีป้อนอาหารควรจะผอ่นคลายและรื่นรมย์ หากรับประทานอิม่แล้วก็ควรหยุดป้อน ไม่ควรบังคบัให้ลกู
น้อยรับประทานอาหารทีเ่ตรยีมจนหมด

ข้อควรระวังในการให้อาหารเสริมมีอะไรบ้าง?
 ข้าวตม้เป็นอาหารประเภทก่ึงของแข็งทีด่อีย่างหน่ึง แต่ข้าวตม้ที่ใช้เพยีงน้ําตม้กระดกูน้ัน ให้สารอาหารและพลังงานท่ีไม่

เพียงพอ จึงจําเป็นตอ้งเพ่ิมอาหารอืน่ (เช่น ผัก  ผักชนิดหัว ไขแ่ดง ประเภทเน้ือสัตว ์เป็นตน้) ใส่ลงไปด้วย
 ควรระวังรกัษาความสะอาดในการเตรยีมอาหารเสรมิ และไม่ควรใส่เครือ่งปรุงรส (เช่น เกลอื น้ําตาล) ให้มีรสชาดจดืเป็นหลกั
 สําหรับอาหารทารกบรรจุขวดที่วางขายตามทอ้งตลาดน้ัน ควรหลกีเลีย่งผลติภัณฑท์ีม่สีารเพิม่ความขน้ เช่น แป้ง เพือ่หลกี

เลีย่งการไดร้ับพลังงานทีไ่มจ่ําเป็น 
ขณะเลอืกซือ้ควรสังเกตวนัหมดอายุและช่วงอายทุีเ่หมาะรับประทาน หากรับประทานไมห่มดควรรกัษาความสดของอาหาร
โดยเก็บไวใ้นตูเ้ย็น

 ในอจุจาระของลกูน้อย หากมอีาหารทีย่อ่ยไมห่มด เช่น เมล็ดถั่วหรอืผิวข้าวโพด เส้นใยอาหารของผัก เป็นตน้ น่ันเป็น
ลกัษณะปกต ิไมจ่ําเป็นตอ้งหยดุการให้อาหาร

 การให้อาหารเสรมิแก่ลกูน้อยควรหลกีเลีย่งอาหารตอ่ไปน้ี: 
 ในน้ําผึง้อาจมีสปอรข์องเชือ้คลอสตรเิดยีม โบทูลนัิม จึงไมค่วรป้อนใหเ้ด็กอายตุํา่กวา่ 1 ขวบทาน เพราะระบบภูมคิุม้กัน

และเชือ้ดใีนลําไส้ของทารกยังไมส่มบูรณ์ เพือ่ลดอนัตรายจากอาหารเป็น
พษิเน่ืองจากเชือ้ คลอสตรเิดยีม โบทูลนัิม

 อาหารประเภทนมเป็นแหล่งทีอ่ดุมด้วยแคลเซียมและโปรตนี แตใ่น
นมวัวทั่วไปมธีาตเุหล็กไมเ่พยีงพอ และยังถกูปนเป้ือนได้ง่ายหรอืทําให้
เกดิภมูแิพ้ ดังน้ันขอแนะนําวา่เด็กทารกอายุตํา่กวา่ 1 ขวบไมค่วรให้
นมวัว สามารถเลือกให้ชีสหรอืโยเกริต์แทน

 หลกีเลีย่งการให้อาหารทีแ่ข็งและเป็นเม็ดกลม ซ่ึงอาจทําใหล้กูน้อยเกิด
การสําลักตดิคอเมือ่ทาน เช่น ถั่วเปลอืกแข็ง องุน่ หรอืลูกอม

 อย่าให้ทารกทานยาตาํรับพืน้บ้านและยาแผนโบราณ เช่น ปาเป่าเฝ่ิน 
(ซ่าน) ทุย่ไทสุ่ย หงอิงสุ่ย (เช่ือวา่ทําให้เด็กเจรญิอาหารและแข็งแรง)
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添加副食品的重點時程
 6個月大以後，開始訓練寶寶使用杯子，以作為日後戒斷奶瓶的準備。6個月前
不需要給予果汁，開始給予時須進行稀釋。

 6-8個月左右，可以讓寶寶練習自己拿著餅乾或烤過的土司吃。
 9-10個月大時，提供一些約一口大小、較軟的食物，也可讓寶寶用手抓著吃。
 副食品吃得較多時，奶量自然隨著減少。依照世界衛生組織的建議，喝母乳的
寶寶，在6-8個月時，一天至少應吃兩次副食品；9個月以後，則1天至少吃3
次副食品；對於沒有喝母奶的寶寶，則6個月後，1天至少要吃4次副食品或配
方奶，以維持寶寶足夠的能量攝取。

 未添加副食品前，除非天氣很熱、流很多汗，一般不需要額外再給予水分，以
免影響奶量攝取。

三心 二意 獻親情

只要在孩子成長的路上，多付出「三心」與「二意」，您就可以為孩子的
健康加分喔！

健康生活三重心：
 飲食多元需用心∼從小飲食多樣化，吃得均衡最健康。
 餐點內容要關心∼點心種類要慎選，零食不要隨處放。
 適度運動有恆心∼日常生活多活動，規律運動益成長。
親職教育二要意：
 親子溝通多在意∼面對偏食的孩子，鼓勵嘗試勿強迫！
 親人身教多注意∼建立學習好榜樣，良好飲食從己做！

副食品添加原則
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ช่วงเวลาสําคัญในการให้อาหารเสริม
 เมือ่มอีายุ 6 เดอืนขึน้ไป ควรเริม่หดัให้ลกูน้อยใช้แก้วน้ํา เพือ่เตรยีมพรอ้มสําหรับการเลิกขวดนมในอนาคต 

กอ่นอายุ 6 เดอืน ไม่จําเป็นตอ้งให้น้ําผลไม้ เมือ่เริม่ให้ทานตอ้งทําใหเ้จอืจางกอ่น
 อายปุระมาณ 6 - 8 เดอืน สามารถหัดให้ลกูน้อยถอืขนมปังกรอบหรอืขนมปังป้ิงรับประทานเอง
 เมือ่อายุ 9-10 เดอืน ควรให้อาหารทีน่ิ่มๆ มีขนาดพอดคีาํ และสามารถใหล้กูน้อยใช้มอืจบัรับประทานเอง
 เมือ่ทานอาหารเสรมิในปรมิาณมากขึน้ ปรมิาณการดืม่นมจะลดน้อยลงตามไปด้วย ตามคาํแนะนําขององคก์ารอนามัยโลก 

ทารกทีด่ืม่นมแมน้ั่น เมือ่อายุ 6 - 8 เดอืน ควรรทานอาหารเสรมิอย่างน้อยวนัละ 2 ครัง้ เม่ือมอีายตุัง้แต ่9 เดอืนขึน้ไป ควร
ทานอาหารเสรมิอย่างน้อยวนัละ 3 ครัง้ สําหรับทารกทีไ่ม่ไดด้ืม่นมแม่น้ัน หลังอายุ 6 เดอืนไปแล้ว ควรทานอาหารเสรมิหรอื
นมผงดดัแปลงอย่างน้อยวนัละ 4 ครัง้ เพือ่ให้เด็กทารกไดร้ับพลังงานทีเ่พยีงพอ

 กอ่นการให้อาหารเสรมิ โดยทั่วไปแล้วไม่จําเป็นตอ้งให้น้ํา นอกจากอากาศรอ้นจดัเหงือ่ออกมาก เพือ่ไม่ให้มผีลกระทบตอ่
ปรมิาณน้ํานมทีไ่ดร้ับ

มอบความรกัด้วยสามหลักสองระวัง

ในช่วงวนัเวลาทีเ่ด็กเตบิโต เพยีงมอบให้ซ่ึง “สามหลกั” และ “สองระวัง” ท่านก็จะสามารถสร้าง
สุขภาพทีด่ใีหเ้ด็กได้
สามหลักสาํคัญแห่งสุขภาพท่ีดีในชีวติประจําวนั: 

 ทานอาหารหลากหลายตอ้งตัง้ใจ-อาหารหลายอย่างทานแตเ่ด็ก กินอย่างสมดลุสุขภาพแข็งแรง
 อาหารท่ีทานตอ้งใส่ใจ-ของวา่งให้ระวังเลอืกชนิด ขนมขบเคีย้วอย่าวางไวท้ั่วไป
 ออกกําลังกายพอเหมาะมุ่งมัน่ทํา-เคลือ่นไหวให้มากในชีวติประจําวนั ออกกําลังกายสม่ําเสมอ

เตบิโตดี
เรยีนรู้บทบาทหน้าท่ีผู้ปกครองสองระวัง: 

 ระวังใส่ใจส่ือสารพอ่แมล่กู-เจอปัญหาเด็กเลอืกอาหาร สนับสนุนให้ลองอย่าบังคบั!
 คนใกล้ชิดเป็นแบบอย่างตอ้งระวัง-สร้างแบบอย่างการเรยีนรู้ทีด่ีงาม นิสัยทานอาหารท่ีดเีริม่จาก

ตนเอง!
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培養良好的飲食習慣

高熱量低營養的過度飲食內容及缺乏運動的靜態生活，是造成肥胖的主要原
因。良好的飲食習慣，能使孩子攝取充足、均衡的營養。父母以身作則，陪伴孩
子養成健康生活型態，透過聰明吃、快樂動，教導孩子學習選擇健康飲食，養成
動態生活習慣，可以為國家未來主人翁預約一個健康的未來。

養成嬰幼兒良好飲食習慣
 用餐有一定的地點。餵副食品時讓寶寶坐穩，1歲以後，將高腳椅放在餐桌邊，
安排與其他家人一同進食。

 尊重寶寶的胃口，不強迫餵食。若孩子吃不完，下次可將食物減少。
 1歲到1歲半之間為黃金訓練期，讓寶寶學習自己用湯匙吃飯。
 孩子會自己吃飯以後，1次給予他少量的食物；吃完了還要的話，才再給他。
 維持進餐時的愉悅氣氛，讓孩子參與餐桌上的談話。
 3歲後可以開始規定一些簡單的餐桌禮節，孩子遵循時應常給予誇獎。
 規定合理的用餐時間（一般而言約為30分鐘），時間到了或全家人都已經吃完
了，就請孩子下桌。

 三餐之間可提供點心！但宜在正餐前2小時吃完，量不要多，選擇有營養的食
物，避免高油、高糖、高鹽及重口味的食物或零食。牛奶、蛋、豆花、蔬果、麵
包等都是可以選擇的好點心。

 引發孩子對食物的興趣！藉著與孩子一起進食、購物、看電視、看書等機會，
介紹及討論各類食物。採購與製作準備食物時，也可邀請孩子參與。
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การทานอาหารพลังงานสูงแตค่ณุคา่ทางโภชนาการตํา่มากเกนิไป และการดาํเนินชีวติแบบอยูน่ิ่ง
ขาดการออกกาํลังกายน้ัน เป็นสาเหตหุลกัของการเกดิโรคอว้น   นิสัยการทานอาหารทีด่ ีทําใหเ้ด็กไดร้บั
สารอาหารอย่างเพยีงพอและมคีวามสมดลุ    คณุพอ่คณุแมค่วรปฏบิตัตินเป็นแบบอย่าง ร่วมสร้างเสรมิ
ลกัษณะนิสัยของการมีสุขภาพดไีปพรอ้มกบัเด็ก โดยอาศัยการเลือกทานอย่างฉลาด ออกกําลังกายอย่างมี
ความสุข สอนใหเ้ด็กรูจ้กัเลอืกทานอาหารทีท่ําใหสุ้ขภาพแข็งแรง สร้างลกัษณะนิสัยในการดาํเนินชีวติแบบ
เคลือ่นไหว เพือ่นัดหมายการมีสุขภาพท่ีดใีนวนัข้างหน้าใหแ้ก่เด็กซ่ึงเป็นอนาคตของชาติ

สร้างนิสัยการทานอาหารท่ีดีให้กับทารกและเด็กเล็ก
 รับประทานอาหารใหเ้ป็นทีเ่ป็นทาง 

ขณะทีป้่อนอาหารเสรมิ ใหล้กูน้อยน่ังอยูก่บัที่ หลังอายุ 1 ขวบขึน้ไป วางเก้าอีสู้งสําหรับเด็กไวข้้างโตะ๊อาหาร ให้รับประทาน
อาหารร่วมกบัสมาชิกอืน่ในครอบครัว

 ใหค้วามเคารพตอ่ความอยากอาหารของลูกน้อย ไมบ่ังคบัป้อนอาหาร 
หากเด็กทานไมห่มด ให้ลดปรมิาณอาหารทีเ่ตรยีมลงในครัง้ตอ่ไป

 ระหวา่งอายุ 1 ขวบ ถึง 1 ขวบครึ่งเป็นเวลาทองสําหรับการฝึกหดั ใหล้กูน้อยเรยีนรูก้ารใช้ช้อนทานอาหารเอง
 หลังจากท่ีเด็กสามารถรับประทานอาหารไดเ้องแล้ว ควรให้อาหารแกเ่ด็กครัง้ละน้อย หลังจากทานหมดแล้ว หากยังตอ้งการ

เพ่ิมถึงจะเพ่ิมอาหารใหแ้กเ่ด็ก 
 รกัษาบรรยากาศท่ีรื่นรมย์ขณะรับประทานอาหาร ใหเ้ด็กร่วมการสนทนาบนโตะ๊อาหาร
 อายุ 3 ขวบขึน้ไป สามารถเริม่กําหนดมารยาทบนโต๊ะอาหารแบบง่ายๆ เมือ่เด็กปฏบิตัติามควรให้คาํชมเชย
 กําหนดระยะเวลาในการรับประทานอาหารอย่างสมเหตสุมผล (โดยทั่วไปแล้วใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เม่ือถึงเวลาทีก่ําหนด 

หรอืสมาชิกในครอบครัวทกุคนรับประทานอาหารเสรจ็แล้ว ก็ขอใหเ้ด็กลงจากโตะ๊อาหาร
 ระหวา่งอาหารสามมือ้สามารถใหเ้ด็กทานของวา่งได!้ 

แตค่วรให้ทานหมดกอ่นอาหารมือ้หลกั 2 ช่ัวโมง ปรมิาณที่ใหไ้ม่มากเกนิไป ควรเลอืกอาหารท่ีมคีณุคา่ หลีกเลีย่งอาหารหรอื
ขนมขบเคีย้วทีม่ีรสจดั เช่น มันเกินไป หวานเกนิไป หรอืเค็มเกนิไป 
เลอืกของวา่งทีด่ ีเช่น นม ไข่ เตา้ฮวย ผกัผลไม้ ขนมปัง เป็นตน้

 ชักนําให้ด็กเกดิความสนใจในอาหาร! ใช้โอกาสในช่วงเวลาท่ีรับประทานอาหาร ซือ้ของ ดโูทรทศัน์ อ่านหนังสือร่วมกับเด็ก
แนะนําและพูดคยุหารอืในการเก่ียวกบัอาหารชนิดตา่งๆ 
เมือ่เลอืกซือ้และเตรยีมทําอาหาร สามารถเชิญชวนใหเ้ด็กร่วมทําด้วยเมอืเลอืกซือและเตรยีมทําอาหาร สามารถเชิญชวนใหเ้ด็กร่วมทําด้วย

147



衛教指導重點

幼兒期營養攝取小叮嚀
 幼兒的飲食習慣是奠定成人飲食的基礎！您與孩子最親密，不但是孩子飲食
的把關者，更是行為模仿的對象。請多關心孩子吃些什麼、怎麼吃，作孩子的
好榜樣。

 均衡飲食從小做起！幼兒期是飲食行為養成的關鍵期，在飲食上，除了補充熱
量以外，更要重視均衡性，使孩子攝取到多種營養素，幫助孩子建立均衡飲食
習慣。

 6個月大以後的寶寶光喝奶是不夠的，寶寶需要攝取各種食物、練習咀嚼與進
食，主食應增加肉末、果泥、粥等的食物。

 儘量讓孩子嘗試各種食物！孩子此時期的飲食選擇，可能會影響一生的飲食
喜好及健康。

 不要強迫孩子一定要清空盤子，避免日後是為了吃而吃，而不是因為餓了。

培養一生適用的飲食習慣
 孩子不再以母奶或嬰兒奶粉為主要食物了，但每天還是可以喝牛奶，供應足夠
蛋白質、鈣質、維生素A及B2。

 牛奶的選擇未必要使用特殊成長奶粉，2歲以前可使用一般全脂鮮奶及奶製
品，2-5歲可以使用低脂鮮奶及製品，5歲以上才可以使用脫脂鮮奶，最重要是，
不要再將牛奶當主食，而忽略其他食物的攝取。

 多吃富含鐵的食物！1-2歲的孩子比較容易缺乏鐵質，可多吃紅色肉類、蛋黃
及深色蔬菜。

 蔬菜及水果不可少！蔬果中含有豐富維生素、礦
物質及膳食纖維，都是孩子生長所需營養。

 少喝含糖飲料！補充水分以白開水為宜。
 不在孩子面前批評或不吃某種食物，讓孩子有
樣學樣。

 多變換烹煮方式，讓孩子少量多嘗試。
 提供孩子多元多樣的食物選擇，不要侷限在父
母的好惡。

創意美食「新煮張」
 加點巧思，創造千變萬化的美味健康餐食！重視食物的顏色搭配，嘗試變化外
型，如利用食物本身的顏色、餐盤擺飾及壓模等。

 選擇新鮮、當季的天然食物！少吃罐頭、醃漬物等加工食品。

培養良好的飲食習慣
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คําเตือนเรื่องการรับสารอาหารในวัยเด็ก
 นิสัยการทานอาหารของเด็กเล็กเป็นการสร้างรากฐานการทานอาหารเมือ่เตบิโตเป็นผู้ใหญ!่ ท่านคอืผูท้ี่ใกล้ชิดกับเด็กมาก

ทีสุ่ด ไม่เพยีงเป็นผูด้แูลกํากับการทานอาหารของเด็กเท่าน้ัน แตย่ังเป็นตัวอย่างให้เด็กเลยีนแบบอกีด้วย 
โปรดใหก้ารใส่ใจวา่เด็กทานอะไรบ้าง ทานอย่างไร ทําตัวเป็นแบบอย่างทีด่แีกเ่ด็ก 

 ทานอาหารอย่างสมดลุเริม่ตัง้แต่วยัเด็ก! ช่วงวยัเด็กเป็นกญุแจสําคญัในการสร้างเสรมิพฤตกิรรมในการทานอาหาร การทาน
อาหารนอกจากเพือ่ใหไ้ดร้ับ พลังงานแล้ว ยิ่งตอ้งใหค้วามสําคญัตอ่การทานอย่างสมดลุ เพือ่ใหเ้ด็กไดร้ับคณุคา่ทางอาหารที่
หลากหลาย ช่วยสร้างนิสัยการทานอาหารแบบสมดลุใหก้บัเด็ก

 หลังลกูน้อยมอีายุ 6 เดอืนขึน้ไป การดืม่นมเพยีงอย่างเดยีวน้ันไมเ่พยีงพอแล้ว ลกูน้อยจําเป็นตอ้งบรโิภคอาหารท่ีหลากหลาย 
ฝึกหดัการเคีย้วและกลืนด้วยตัวเอง ดังน้ันอาหารหลกัจึงควรเพ่ิมเน้ือสับ ผลไม้ขดู โจก๊ เป็นตน้

 พยายามให้เด็กไดล้ิม้ลองอาหารนานาชนิด! การเลือกทานอาหารในวยัเด็กน้ัน อาจจะส่งผลตอ่ความชอบในอาหาร และตอ่
สุขภาพไปตลอดชีวติได้

 อย่าบังคบัให้เด็กตอ้งทานอาหารจนหมดจาน หลกีเลีย่งการเกดิลกัษณะการกนิเพราะต้องกนิ ไม่ใช่กนิเพราะหิวในวนัข้างหน้า

ปลูกฝังสร้างนิสัยการทานอาหารท่ีใช้ได้ตลอดชีวิต
 เด็กไมไ่ดด้ืม่นมแมห่รอืนมผงสําหรับทารกเป็นอาหารหลกัอกีตอ่ไป แตย่ังคงสามารถดืม่นมไดท้กุวนั เพือ่ใหไ้ดร้ับโปรตนี 

แคลเซียม วติามนิ A และ B2 อย่างพอเพียง
 การเลือกนมน้ันไมจ่ําเป็นตอ้งใช้นมผงดดัแปลงพเิศษ กอ่นอายุ 2 ขวบสามารถดืม่นมสดธรรมดาและอาหารจําพวกนม อายุ 

2-5 ขวบสามารถเลือกนมสดประเภทพรอ่งมนัเนยและอาหารจําพวกนม อายุ 5 ขวบขึน้ไปจึงจะสามารถให้นมสดประเภท
ขาดมนัเนย ท่ีสําคญัคอื อย่าใช้นมเป็นอาหารหลกั จนละเลยการไดร้ับอาหารประเภทอืน่

 ควรเลอืกทานอาหารทีม่ธีาตเุหล็กสูง ! เด็กทีม่อีายุระหวา่ง 1 ถึง 2 ขวบมักมภีาวะขาดธาตเุหล็กได้ง่าย สามารถเลอืกรับ
ประทานอาหารประเภทเน้ือแดง ไขแ่ดง หรอืผักใบเขียว เป็นตน้

 ผกัและผลไม้ขาดไม่ได ้! ในผักและผลไม้น้ันอดุมไปด้วยวติามนิ แรธ่าต ุและ
ใยอาหาร ล้วนเป็นสารอาหารท่ีจําเป็นตอ่การเจรญิเตบิโตของเด็ก

 ดืม่เครือ่งดืม่ผสมน้ําตาลให้น้อย ! การดืม่น้ําเปล่าเป็นส่ิงทีเ่หมาะทีสุ่ด
 ไม่วพิากษ์วจิารณ์หรอืเลอืกไมท่านอาหารบางอย่่างตอ่หน้าเด็ก ซ่ึงส่งผลให้

เด็กเลยีนแบบ
 เปลีย่นวธิกีารปรุงอาหารหลายรูปแบบ ใหเ้ด็กไดท้ดลองทานในปรมิาณน้อย 

แตบ่อ่ยๆ
 ใหเ้ด็กไดเ้ลือกอาหารหลายรูปแบบ ไมค่วรจํากดัตามความชอบของพอ่แม่

สร้างสรรค์อาหารอร่อย “ปรุงแบบใหม่”
 เพิม่การสร้างสรรคบ์้าง เปลีย่นแปลงการทําอาหารให้มคีวามแปลกใหม่ อรอ่ยและดตีอ่สุขภาพ ! ให้ความสําคญักบัสีสันของ

อาหาร ลองเปล่ียนรูปลกัษณะของอาหาร เช่น ใช้ประโยชน์จากสีเดมิของอาหาร การจัดแต่งจาน และการใช้พมิพก์ด เป็นตน้
 เลอืกอาหารตามธรรมชาตทิีส่ดใหม่ ตามฤดกูาล ! ไมค่วรรับประทานอาหารแปรรูป เช่น อาหารกระป๋อง อาหารหมักดอง 

เป็นตน้
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衛教指導重點

 製備食物的過程中，不宜添加過多的鹽、味精等調味料，以及辣椒、咖哩等味
道較刺激的香辛料。

 改以蒸、燉、煮的方式，取代煎、炸。因為油炸食物油膩不易消化，也有更高的
致病風險。

 切生食、熟食的砧板要分開！製作餐點時要注意衛生，避免食物被污染。
 烹煮蛋類前，應先將蛋殼洗淨，擦乾再打蛋，並須完全煮熟，勿食用蛋殼破損
的蛋。

孩子飲食偏差怎麼辦？
 偏食：照顧者以身作則，不要在孩子面前批評
或不吃某種食物。烹煮時需要耐心多變換方
式，並且讓孩子少量多嘗試幾次。採購與製備
食物時也可以邀請孩子一起參與。

 愛吃零食、甜點：家中不要存放太多零食讓孩
子隨手可拿。當然也不要用零食、甜點當作獎
勵或要求孩子的條件。

 吃飯不專心：吃飯時不要開電視，並遠離玩
具，堅持固定在餐桌上用餐。

用餐時儘量避免以下情形：

 不要限定孩子一定要吃多少份量的食物。
 不要利用進餐時批評、教訓或責罵孩子。
 不要家中存放許多零食，讓孩子隨手可拿。
 不要以食物作為孩子行為表現良好的獎勵品。
 不要在遊戲、看電視或聽故事時，讓孩子一面吃東西。

培養良好的飲食習慣
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หลักสําคัญการแน ะแนวสุข วิทย า

 ในระหวา่งทีเ่ตรยีมอาหาร ไม่ควรใส่เครือ่งปรุงรส เช่น เกลอื ผงชรูส มากเกินไป รวมทัง้เครือ่งเทศทีม่กีลิน่ฉุน เช่น พรกิ ผง
กะหรี ่เป็นตน้

 ใช้วธิกีารปรุงอาหารด้วยการน่ึง ตุน๋ ตม้ แทนการทอดด้วยน้ํามนัน้อยและน้ํามนัท่วม 
เน่ืองจากอาหารทอดน้ํามนัคอ่นข้างมันทําให้ยอ่ยยาก และมีโอกาสทําใหเ้กิดโรคสูงขึน้

 ควรแยกเขียงที่ใช้หั่นอาหารดบิและอาหารสุก ! เม่ือทําอาหารตอ้งระวังเรือ่งความสะอาด หลกีเลีย่งไม่ให้อาหารถกูปนเป้ือน
 กอ่นการปรุงอาหารประเภทไข่ ควรล้างเปลือกไข่ใหส้ะอาดเช็ดให้แห้งกอ่นจึงตอกไข่ พรอ้มทัง้ตอ้งปรุงใหสุ้กเต็มที่ และอย่า

บรโิภคไขท่ีเ่ปลือกไขแ่ตก

ควรทําอย่างไรเม่ือเด็กมีการบริโภคอาหารท่ีไม่ดี
 เลอืกอาหาร: ผู้ดแูลเด็กควรปฏิบตัตินเป็นแบบอย่าง วพิากษ์วจิารณ์หรอื

เลอืกไมท่านอาหารบางอย่างตอ่หน้าเด็ก 
เวลาทําอาหารตอ้งมคีวามอดทนในการเปลีย่นวธิกีารทําอาหารบอ่ยๆ ให้
เด็กทดลองทานในปรมิาณน้อยๆ หลายๆ ครัง้ 
เมือ่เลอืกซือ้และเตรยีมทําอาหาร สามารถเชิญชวนใหเ้ด็กร่วมทําด้วย

 ชอบทานของหวาน ขนมขบเคีย้ว: ภายในบ้านไมค่วรมีขนมขบเคีย้วมาก
เกนิไป จะทําใหเ้ด็กหยบิเองไดต้ามสบาย

 และแน่นอนไมค่วรใช้ของหวาน ขนมขบเคีย้วเป็นรางวลัหรอืเป็นขอ้แลก
เปลีย่นกบัเด็ก

เมือ่ทานอาหารควรหลกีเลีย่งสภาพการณ์ตอ่ไปน้ี:
 อย่าจํากดัให้เด็กตอ้งทานอาหารในปรมิาณมากน้อยเท่าใด
 อย่าใช้เวลาขณะรับประทานอาหารวพิากษ์วจิารณ์ส่ังสอนหรอืวา่กล่าวเด็ก
 อย่าให้ในบ้านมีของขบเคีย้วมากเกนิไป จนทําใหเ้ด็กหยบิเองไดต้ามสบาย
 อย่าใช้อาหารเป็นรางวลัแกเ่ด็ก เม่ือเด็กมีความประพฤตดิี
 อย่าใหเ้ด็กทานอาหารในขณะทีเ่ลน่เกม  ดโูทรทศัน์ หรอืฟังนิทานไปด้วย
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培養動態生活習慣

養成孩子動態生活習慣
 盡量培養幼兒及學齡前兒童從事中等費力的身體活動如丟球遊戲、帶動唱
等。另每天應安排約1小時(可分段)中等費力至費力的活動如跳舞、玩球比賽、
爬上爬下、跑來跑去的活動。

 六個月以下的嬰兒每天應有身體俯臥活動的親子遊戲時間，但睡眠時則不可
俯臥以避免增加嬰兒猝死機率。

 不要限制孩子身體活動的機會，例如，非用餐時間，不要將孩子固定在餐椅
上，在安全範圍內，盡量讓孩子增加身體活動量。

 孩子2歲以前不要觀看電視或電子用品螢幕，2歲以後要限制每日注視螢幕時
間不可超過2小時，切勿在幼兒房放置電視，避免長期久坐增加肥胖的風險，
且易受電視食品廣告影響。

 依孩子不同年齡，每天早睡早起的習慣，維持充分的睡眠時間。

避免兒童肥胖
 根據研究指出，肥胖兒童有二分之一的
機率變成肥胖成人，肥胖青少年變成肥
胖成年人的機率更高，達三分之二，未
來都是血管疾病、糖尿病等慢性疾病的
潛在病患。

 了解嬰幼兒體重及身高生長情形，於每
次健康檢查時，應計算身體質量指數
(Body Mass Index，簡稱 BMI)，並與
醫師討論。

 當孩子身體質量指數被定義為“體重過
重或肥胖”時，(請參閱第126頁 )，應
尋求醫師或營養師建議，儘速調整生活作息，避免增加相關慢性疾病的風險。作息 避免增加相關慢性疾病的風險

BMI的計算方式：
BMI = 體重（公斤） / 身高 2（公尺）

例如：

3歲孩子體重為 18公斤
身高為 100公分
BMI ：18（公斤）/ 12 （公尺） = 18（肥胖 )
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หลักสําคัญการแน ะแนวสุข วิทย า

สร้างนิสัยการดํารงชีวิตประจําวันในลักษณะท่ีมีการเคล่ือนไหวให้แก่เด็ก
 พยายามฝึกใหเ้ด็กเล็กและเด็กก่อนวยัเรยีน มีกจิกรรมการเคล่ือนไหวร่างกายโดยใช้กําลังกายปานกลาง เช่น เล่นโยนบอล รอ้ง

เตน้ประกอบเพลง เป็นตน้ 
ในแตล่ะวนัจดัให้มเีวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง (แบ่งเป็นช่วงได)้ ในการทํากจิกรรมที่ใช้กําลังกายปานกลางจนถึงใช้กําลังกายเต็ม
ที่ เช่น การเตน้รํา แข่งขันเลน่บอล ปีนขึน้ปีนลง วิ่งไปวิ่งมา เป็นตน้ 

 ทารกทีม่อีายตุํา่กวา่ 6 เดอืน ควรมีเวลาทํากจิกรรมเล่นกบัพอ่แม่ ด้วยการให้นอนควํา่ผงกศรีษะทุกวนั แต่ขณะนอนหลับไม่
ควรนอนควํา่ เพ่ือหลกีเลีย่งการเพ่ิมอตัราการเสียชีวติอย่างฉับพลนัในทารก 

 อย่าจํากดัโอกาสการเคล่ือนไหวร่างกายของเด็ก เช่น เมือ่ไม่ใช่เวลาอาหาร ไม่ควรใหเ้ด็กน่ังน่ิงทีโ่ตะ๊อาหาร ในขอบเขตที่
ปลอดภยั พยายามใหเ้ด็กไดเ้พิม่การเคลือ่นไหวของร่างกาย

 เด็กอายตุํา่กวา่ 2 ขวบ ไมค่วรดโูทรทศัน์หรอืจอภาพผลติภณัฑอ์เิล็กทรอนิกส์ หลังอายุ 2 ขวบขึน้ไป ตอ้งควบคมุเวลาจ้องมอง
จอภาพ ไมค่วรเกนิวนัละ 2 ช่ัวโมง อย่าวางโทรทศัน์ในห้องของเด็ก หลีกเลีย่งการน่ังเป็นเวลานานซ่ึงเพ่ิมความเส่ียงในการ
เกดิภาวะอ้วน อีกทัง้รับอทิธพิลจากการโฆษณาอาหารทางโทรทศัน์ได้ง่าย 

 สร้างนิสัยนอนหัวคํา่ตืน่แตเ่ช้าใหก้บัเด็กตามอายทุีแ่ตกตา่ง รกัษาเวลาในการนอนหลับให้พอเพยีง

หลีกเล่ียงภาวะอ้วนในเด็ก
 จากการวจิยัพบวา่ เด็กทีอ่้วนมีโอกาสทีจ่ะกลายเป็นผู้ใหญท่ีอ่้วน

ในอตัรา 1/2  เยาวชนทีอ่้วนมีโอกาสกลายเป็นผู้ใหญท่ีอ่้วนสูงมาก
ขึน้ในอตัราถึง 2/3  ซ่ึงในอนาคตมีความน่าจะเป็นในการป่วยด้วย
โรคเรือ้รังตา่งๆ เช่น โรคหลอดเลอืด โรคเบาหวาน เป็นตน้ 

 ทําความเข้าใจตอ่(Body Mass Index ยอ่วา่ BMI)  พรอ้มทัง้
ทําการหารอืกบัแพทยท์กุครัง้

 เมือ่คา่ดัชนีมวลกายของเด็กถกูยืนยนัวา่มี “น้ําหนักเกนิหรอื
อ้วน” (กรณุาดทูีห่น้า 127) ควรขอรับคาํแนะนําจากแพทยห์รอื
นักโภชนาการ และรีบปรับรูปแบบการดาํรงชีวติโดยเร็ว เพือ่หลกี
เลีย่งการเพ่ิมความเส่ียงเป็นโรคเรือ้รังทีเ่กีย่วขอ้ง 

การคาํนวณคา่ BMI: 
BMI = น้ําหนัก (กิโลกรมั) / ความสูง2 (เมตร)

เช่น: 

เด็กอายุ 3 ขวบ น้ําหนัก 18 กโิลกรมั

ความสูง 100 เซนตเิมตร

BMI : 18 (กโิลกรมั) / 12 (เมตร) = 18 (อ้วน)
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嬰幼、兒童期每日膳食營養素

有關副食品添加原則，可參閱本手冊第140頁建議，如對嬰幼、兒童期營養有問題，
請洽詢醫師或營養師提供諮詢協助。營養素足夠攝取量及建議量可至國民健康署網站
（首頁 /健康主題 /體重管理、飲食、運動/飲食 /食物營養與熱量 /主題文章）查詢「國
人膳食營養素參考攝取量」。飲食建議可至國民健康署健康九九網站搜尋「嬰兒期營養」、
「幼兒期營養」及「學童期營養」。

蛋白質
依據第七版國人膳食營養素參考攝取量 (DRIs)建議，動物性蛋白佔總蛋白質中的比例，1歲以下的
嬰兒以佔2/3以上為宜。

礦物質
 碘： 人體所需的碘大部分來自飲食，諸如：海苔、海帶、貝類、綠色蔬菜、蛋類、乳類、

穀類等，其中以海帶、海藻等食物含碘量最為豐富。

 鐵： 鐵質豐富的食物，如：深色蔬菜、紅肉、肝腎內臟、貝類等。
 鈣： 含鈣質豐富的食物，除了鮮乳和乳製品之外，中式的傳統豆腐與豆乾所含的鈣亦

是不錯的來源。

 磷： 主要來源為五穀根莖類、乳類、蛋、豆、魚、肉類、蔬菜類。
 鎂： 因為鎂為葉綠素組成份之一，因此鎂多存在於富含葉綠素的蔬菜中，如：菠菜、莧

菜及甘藍菜。而胚芽、全穀類之麩皮、核果類、種子類及香蕉亦為鎂之豐富飲食
來源。

 鋅： 動物性來源如肝臟、 魚貝類及瘦肉的鋅含量高。

嬰幼兒膳食營養素參考攝取量
AI AI AI

營養素 碘 鐵 鈣 磷 鎂 鋅
單位

年齡
微克 毫克 毫克 毫克 毫克 毫克

0 - 6月 AI=110 7 300 200 AI=25 5
7 - 12月 AI=130 10 400 300 AI=70 5
1 - 3歲 65 10 500 400 80 5
4 - 6歲 90 10 600 500 120 5
7 - 9歲 100 10 800 600 170 8

  本表摘錄自依據第七版國人膳食營養素參考攝取量(DRIs)建議
  表中未標明AI (足夠攝取量Adequate Intakes)值者，即為RDA (建議量Recommended 
Dietary allowance)值。
  年齡係以足歲計算
小提示： 
1.  建議攝取量(RDA)：是指可滿足97-98﹪的健康人群一日所需要的營養素量
2.  足夠攝取量(AI)：當研究數據不足，無法訂出RDA，因而無法求出建議攝取量時，則以能滿足健康
人群中每一個人為原則，以實驗或觀察(流行病學的)數據估算出的攝取量。
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หลักสําคัญการแน ะแนวสุข วิทย า

สําหรับหลกัการให้อาหารเสริม สามารถอ่านคําแนะนําไดจ้ากคูม่ือน้ี ที่หน้า 141 หากมีปัญหาเกีย่วกบัโภชนาการในวยัทารกและเด็กเล็ก 
กรณุาตดิตอ่สอบถามไดจ้ากแพทย์หรอืนักโภชนาการเพ่ือใหก้ารแนะนําช่วยเหลอื   ชนิดและปริมาณสารอาหารท่ีควรได้รับอย่างพอเพียง สามารถ
ดไูดท้ีเ่วบ็ไซตท์บวงสุขภาพประชาชน (หน้าแรก/หัวข้อเพื่อสุขภาพ / ควบคมุน้ําหนัก โภชนาการ ออกกําลังกาย / โภชนาการ / สารอาหารและ 
พลังงาน / บทความหลกั) ตรวจสอบ “ปริมาณสารอาหารอ้างอิงทีค่วรได้รับประจําวนั สําหรับประชาชนในประเทศ”   แนะนําโภชนาการสามารถ
คน้หาที่ เวบ็ไซตเ์จีย้นคังจิ่วจิ่ว (สุขภาพดยีาวนาน) ทบวงสุขภาพประชาชนเลือก“สารอาหารวยัทารก”“สารอาหารวยัเด็กเล็ก” และ “สารอาหาร
เด็กวยัเรยีน”

โปรตีน
ตามคาํแนะนําปรมิาณสารอาหารอ้างอิงทีค่วรไดร้ับประจําวนัสําหรับประชาชนในประเทศ (DRIs) ฉบับที่ 7  สัดส่วนโปรตนีทีไ่ด้
จากสัตวต์อ่ปรมิาณโปรตนีทัง้หมด สัดส่วนทีเ่หมาะสมสําหรับทารกอายตุํา่กวา่ 1 ขวบ คอื 2/3 ขึน้ไป

แร่ธาตุ
 ไอโอดีน:  ที่ร่างกายมนุษยต์อ้งการส่วนใหญไ่ดจ้ากอาหารตา่งๆ เช่น สาหร่ายทะเลสีเขยีว สาหร่ายทะเลคอมบุ หอย ผกัสีเขยีว 

ไข่ นม ธญัพืช เป็นตน้ ในจํานวนน้ีไอโอดนีมมีากในสาหร่ายทะเลคอมบุ สาหร่ายทะเลสีน้ําตาล เป็นตน้
 ธาตุเหล็ก:  อาหารทีอ่ดุมไปด้วยธาตเุหล็ก เช่น: ผกัสีเขม้เน้ือแดง ตบัไตเครือ่งในสัตว ์หอย เป็นตน้
 แคลเซียม:  อาหารทีอ่ดุมไปด้วยแคลเซียม นอกจากนมสดและผลิตภณัฑจ์ากนมแล้ว เตา้หู้ขาวและเตา้หูแ้ข็งแบบจนีก็เป็น

แหล่งทีม่าของแคลเซียมทีด่ดี้วย
 ฟอสฟอรสั:  แหล่งทีม่าหลัก ไดแ้ก่ ธญัพืชห้าชนิดและพืชผักประเภทหัวและราก ผลิตภณัฑ์นม ไข่ ถั่ว ปลา เน้ือ และผกั 

เป็นตน้
 แมกนีเซียม:  เน่ืองจากแมกนีเซียมเป็นองคป์ระกอบอย่างหน่ึงของสารคลอโรฟิลล์ ดังน้ันแมกนีเซียมจึงมอียูม่ากในพืชผกัสี

เขยีว เช่น ผกัปวยเล้ง ผักโขม และผักคะน้า เป็นตน้ 
นอกจากน้ีจมกูธญัพืช รําของธญัพืช วอลลนั์ท เมล็ดพืช และกล้วยหอม ก็เป็นแหล่งทีม่แีมกนีเซียมมากเช่นกัน

 สังกะสี:  สังกะสีมอียูม่ากในจําพวกสัตว ์เช่น ตบั ปลาหอย และเน้ือไมต่ดิมนั เป็นตน้

ปรมิาณสารอาหารอ้างอิงท่ีควรได้รบัประจําวนัของทารกและเด็กเล็ก
AI AI AI

สารอาหาร ไอโอดีน ธาตุเหล็ก แคลเซี ยม ฟอสฟอรัส แมกนีเซี ยม สังกะสี
หน่วย

อายุ
ไมโครกรัม มิลลิกรัม มิลลิกรัม มิลลิกรัม มิลลิกรัม มิลลิกรัม

0–6 เดอืน AI=110 7 300 200 AI=25 5
7–12 เดอืน AI=130 10 400 300 AI=70 5

1–3 ขวบ 65 10 500 400 80 5
4–6 ขวบ 90 10 600 500 120 5
7–9 ขวบ 100 10 800 600 170 8

  ตารางน้ีมาจากคําแนะนําปริมาณสารอาหารอ้างอิงทีค่วรได้รับประจําวนัสําหรับประชาชนในประเทศ (DRIs) ฉบบัที่ 7
  สําหรับผูท้ีไ่มไ่ด้ระบคุ่า AI ในตาราง (ปริมาณสารอาหารท่ีเพียงพอในแตล่ะวนั- Adequate Intakes)ก็คอืค่า RDA (ปริมาณสารอาหารท่ี
แนะนําให้แตล่ะคนได้รับในแตล่ะวนั- Recommended Dietary allowance)
  คํานวณอายโุดยใช้อายเุต็ม

คําเตอืน: 
1.  ปริมาณสารอาหารท่ีแนะนําให้แตล่ะคนได้รับในแตล่ะวนั (RDA): หมายถึง ปริมาณสารอาหารท่ีเพียงพอตอ่ความตอ้งการรอ้ยละ 97-98 ของ

กลุ่มคนแข็งแรงทั่วไปในแตล่ะวนั
2.  ปริมาณสารอาหารท่ีเพียงพอในแตล่ะวนั (AI): เม่ือจํานวนการวจิยัไมเ่พียงพอ ไมส่ามารถกําหนดค่า RDA ได ้ทําใหไ้มส่ามารถหาค่าปรมิาณ

สารอาหารท่ีแนะนําให้แตล่ะคนได้รับในแตล่ะวนั จึงใช้หลกัการสารอาหารทีเ่พียงพอสําหรับกลุม่คนแข็งแรงแตล่ะคนในแตล่ะวนั โดยใช้การ
ทดลองหรอืสังเกตการณ์ตัวเลข (ทางระบาดวทิยา) คํานวณปริมาณทีค่วรได้รับ
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衛教指導重點

維生素
 維生素A： 動物肝臟、蛋黃為富含維生素A之食物。深綠色與深橙黃色蔬菜水果

為富含維生素A先質之食物。
 維生素D： 皮膚經陽光照射之合成是人類主要維生素D的來源，天然界含維生素

D的食物種類不多，如：魚肝油、高油脂魚類的肉(如鮭魚、鮪魚及沙丁
魚等 )、海洋動物的肝臟、餵予維生素D的雞所產的蛋黃。

 維生素 ： 穀類胚芽、植物油、深綠色蔬菜、蛋黃、堅果為含量較高的食物。
 維生素K： 肝臟類、綠色葉菜類。
 維生素C： 大部分新鮮的蔬菜、水果含量都很豐富。
 維生素B1： 全榖類及小麥胚芽含量最豐富。另外，瘦豬肉、肝臟、大豆及其製品、

花生、葵花子、豌豆、酵母以及牛奶等都是維生素 B1的主要食物來源。
 維生素B2： 大部分的植物及動物組織皆含有維生素B2，其中牛奶、乳製品及強化

穀類含量豐富。肉類、動物之內臟及綠色蔬菜亦是維生素B2之良好
來源。

 菸鹼素： 富含菸鹼素的食物包含動物肝臟、牛肉、豬肉、雞肉、魚貝類、蛋奶類、乳
酪、糙米、胚芽米、酵母菌、香菇、紫菜等。攝取足夠的蛋白質也是菸鹼素
的來源，而體內若缺乏維生素B1、B2及B6亦會影響菸鹼素的製造，所以
飲食中也要注意這些營養素的適宜攝取量。

 維生素B6： 動物性食品是維生素B6的良好飲食來源。植物中，全麥、糙米、豆類
及堅果類均是維生素B6的良好食物來源；除此之外，馬鈴薯、青花菜、
白花菜和水果中的香蕉、酪梨等也含有豐富的維生素B6。

 維生素B12： 主要來源為動物性食品，主要以肝臟、肉類等含量較豐，乳品類亦含
少量，另外人體腸內細菌所合成之維生素B12可能有少許被吸收利用。

 葉酸： 葉酸主要的食物來源為，肝臟、酵母、綠葉蔬菜、豆類及一些水果都是其豐
富的 食物來源。

嬰幼兒膳食營養素參考攝取量

單位 AI AI AI
營養素 維生素A 維生素D 維生素 維生素K 維生素C 維生素B1 維生素B2 菸鹼素 維生素B6 維生素B12 葉酸

單位

年齡
微克 微克 毫克 微克 毫克 毫克 毫克 毫克 毫克 微克 微克

0-6月 AI=400 10 3 2.0 AI=40 AI=0.3 AI=0.3 AI=2 AI=0.1 AI=0.4 AI=70
7-12月 AI=400 10 4 2.5 AI=50 AI=0.3 AI=0.4 AI=0.3 AI=0.6 AI=85
1-3歲 400 5 5 30 40 0.6 0.7 9 0.5 0.9 170

男 女 男 女 男 女
4-6歲 400 5 6 55 50 0.9 0.8 1 0.9 12 11 0.6 1.2 200
7-9歲 400 5 8 55 60 1.0 0.9 1.2 1.0 14 12 0.8 1.5 250

  本表摘錄自依據第七版國人膳食營養素參考攝取量(DRIS)建議
  表中未標明AI(足夠攝取量Adequate Intakes)值者，及為RDA(建議量Recommended 
Dietary allowance)值。
  年齡係以足歲計算

嬰幼、兒童期每日膳食營養素
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หลักสําคัญการแน ะแนวสุข วิทย า

วิตามิน
 วติามนิ A:  อาหารทีอ่ดุมด้วยวติามนิ A ไดแ้ก่ ตบัสัตว ์ ไข่แดง 

ผกัผลไมสี้เขยีวเข้มและสีส้มเหลอืงเข้มก็มีวติามนิ A อยูม่ากเช่นกนั 
 วติามนิ D:  แหล่งทีม่าหลักของวติามนิ D สําหรับมนุษย์ คอื การสังเคราะห์จากผิวหนังทีไ่ดร้ับแสงแดด อาหารตามธรรมชาติ

ทีม่ีวติามนิ D อยู่ ไดแ้ก่ น้ํามนัตบัปลา ปลาท่ีมน้ํีามนัมาก (เช่น ปลาแซลมอน ปลาทนู่า และปลาซารด์นี เป็นตน้) 
ตบัของสัตวท์ะเล และไข่แดงทีเ่กิดจากไกท่ีเ่ลีย้งโดยเสรมิวติามนิD

 วติามนิ E:  มอียูม่ากในอาหารประเภท จมูกธญัพืช น้ํามนัพืช ผักสีเขยีวเข้ม ไขแ่ดง และถั่วเปลอืกแข็ง เป็นตน้
 วติามนิ K:  ประเภทตบั ผกัใบเขียว เป็นตน้
 วติามนิ C:  ส่วนใหญ่มมีากในผักและผลไม้สด
 วติามนิ B1:  มีอยูม่ากในโฮลวทีและจมูกข้าวสาลี เป็นตน้  

นอกจากน้ี  เน้ือหมไูม่ตดิมนั ตบั ถั่วเหลอืงและผลติภณัฑ์ ถั่วลสิง เมล็ดทานตะวนั ถ่ัวลนัเตา ยีสต ์และนม 
เป็นตน้ ตา่งเป็นแหล่งทีม่าหลกัของวติามนิ B1

 วติามนิ B2:  เน้ือเย่ือของพืชและสัตวส่์วนใหญม่ีวติามนิ B2 ในจํานวนน้ีมอียูม่ากใน นม ผลิตภณัฑน์ม และธญัพืชสูตรเสรมิ
ธาต ุ
เน้ือสัตว ์เครือ่งในสัตว ์และผกัสีเขยีว ก็เป็นแหล่งทีม่าของวติามนิ B2 ท่ีดเีช่นกัน

 ไนอะซิน:  อาหารทีอ่ดุมด้วยไนอะซิน ประกอบด้วย ตบัสัตว ์เน้ือวัว เน้ือหมู เน้ือไก่ ปลาและหอย ไขแ่ละนม ชีส ข้าวกลอ้ง ข้าว
ซ้อมมือ ยีสต ์เห็ดหอม และสาหร่ายโนร ิเป็นตน้  
การไดร้บัโปรตนีอย่างเพียงพอก็เป็นแหล่งทีม่าของไนอะซินด้วย หากร่างกายขาดวติามนิ B1 ,B2 และ B6 ก็จะส่ง
ผลตอ่การผลิตไนอะซิน ดังน้ันในการทานอาหารก็ควรให้ความสนใจตอ่การรับปรมิาณสารอาหารเหล่าน้ีอย่างพอ
เหมาะด้วย

 วติามนิ B6:  แหล่งของวติามนิ B6 คอื ผลติภณัฑอ์าหารจากสัตว ์
สําหรับพืชแล้ว โฮลวที ข้าวกล้อง ถั่ว และถ่ัวเปลอืกแข็ง ล้วนเป็นแหล่งทีด่ีของวติามนิ B6 นอกจากน้ี มนัฝรั่ง 
บล็อกโคลี่ กะหลํ่าดอก และผลไมป้ระเภทกล้วยหอม อะโวคา เป็นตน้ ก็ล้วนมีวติามนิ B6 อยู่มาก

 วติามนิ B12:  แหล่งทีม่าสําคญั ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑอ์าหารจากสัตว ์เช่นตบั เน้ือสัตว ์ซ่ึงมอียูม่าก ผลติภณัฑน์มก็มอียูบ่้างใน
ปรมิาณเล็กน้อย นอกจากน้ีการสังเคราะห์วติามนิ B12 ของจลุนิทรยี์ในลําไส้มนุษยก็์อาจมกีารดดูซึมเพือ่ใช้ได้
บ้าง

 โฟเลต:  อาหารซ่ึงเป็นแหล่งทีม่าหลกัของโฟเลต ไดแ้ก่ ตบั ยสีต ์ผักใบเขียว ถั่ว และผลไมบ้างชนิด ล้วนมีโฟเลตอยูม่าก

ปริมาณสารอาหารอ้างอิงท่ีควรได้รับประจําวันของทารกและเด็กเล็ก
หน่วย AI AI AI

สารอาหาร วติามิน A วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน K วิตามิน C วิตามิน B1 วิตามิน B2 ไนอะซิน วิตามิน B6 วิตามิน B12 โฟเลต
หน่วย

อายุ
ไมโครกรัม ไมโครกรัม มิลลิกรัม ไมโครกรัม มิลลิกรัม มิลลิกรัม มิลลิกรัม มิลลิกรัม มิลลิกรัม ไมโครกรัม ไมโครกรัม

0-6 เดือน AI=400 10 3 2.0 AI=40 AI=0.3 AI=0.3 AI=2 AI=0.1 AI=0.4 AI=70
7-12 เดือน AI=400 10 4 2.5 AI=50 AI=0.3 AI=0.4 AI=0.3 AI=0.6 AI=85

1-3 ขวบ 400 5 5 30 40 0.6 0.7 9 0.5 0.9 170
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

4-6 ขวบ 400 5 6 55 50 0.9 0.8 1 0.9 12 11 0.6 1.2 200
7-9 ขวบ 400 5 8 55 60 1.0 0.9 1.2 1.0 14 12 0.8 1.5 250

  ตารางน้ีไดจ้ากคาํแนะนําปรมิาณสารอาหารอ้างอิงทีค่วรไดร้ับประจําวนัสําหรับประชาชนในประเทศ (DRIs) ฉบบัที่ 7
  สําหรับผูท้ีไ่มไ่ดร้ะบคุา่ AI ในตาราง (ปรมิาณสารอาหารท่ีเพยีงพอในแตล่ะวนั- Adequate Intakes) ก็คอืคา่ RDA (ปรมิาณ
สารอาหารท่ีแนะนําให้แตล่ะคนไดร้ับในแตล่ะวนั- Recommended Dietary allowance)

  คาํนวณอายโุดยใช้อายเุต็ม
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嬰幼兒聽力自我評估

嬰幼兒聽力簡易居家行為量表
本量表的指標僅供家長參考，並不能取代專業的聽力檢查。除了新生兒聽力篩

檢，我們也鼓勵孩子上幼稚園之前先至相關聽力單位進行學前聽力篩檢。若發現
任何聽力上的問題，及時治療可避免孩子日後因聽力損失而在生活上有所不便。

出生-2個月大
是， 否 1. 有無接受聽力篩檢？
是， 否 2. 巨大的聲響會使孩子有驚嚇的反應。（如：用力關門聲、拍手聲） 
是， 否 3. 淺睡時會被大的說話聲或噪音干擾而扭動身體。

3個月-6個月大
是， 否 4. 對著他說話時，他會偶爾發出咿咿唔唔的聲音或是有眼神的接觸。
是， 否 5. 餵奶時，會因突發的聲音而停止吸奶。
是， 否 6. 哭鬧時，聽見媽媽的聲音會安靜下來。
是， 否 7. 會對一些環境中的聲音表現出興趣。（如：電鈴聲、狗叫聲、電視

聲等）

7個月至-12個月大
是， 否 8. 開始牙牙學語，例如ㄇㄚ、ㄅㄚ、ㄉㄚ等，並自得其樂。
是， 否 9. 喜歡玩會發出聲音的玩具。
是， 否 10. 開始對自己的名字會有回應，並了解「不可以」和「掰掰」的意思。
是， 否 11. 當你從背後叫他，他會轉向你或者發出咿咿唔唔的聲音。

1歲-2歲大
是， 否 12. 可以說簡單的單字。（如：爸爸、媽媽）
是， 否 13. 可以了解簡單的指示。（如：給我）
是， 否 14. 兩歲左右時，能夠重複你所說的話、片語（如：不要、沒有了），或

是短句子（如：爸爸去上班）。

以上項目，在您對孩子持續觀察之後，若每個階段的答案為「否」者多於3項
以上，建議讓您的孩子立即接受聽力檢查。

（本量表由雅文兒童聽語文教基金會  整理）
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หลักสําคัญการแน ะแนวสุข วิทย า

ตารางประเมินพฤติกรรมการได้ยินเสียงของทารกและเด็กเล็กอย่างง่ายท่ีบ้าน
ดชันีข้างตน้น้ีใช้เป็นขอ้อ้างอิงสําหรบัผูป้กครองเท่าน้ัน ไมส่ามารถใช้แทนการตรวจสอบการไดย้นิเสียงโดยผู้

เช่ียวชาญได ้นอกจากการตรวจคัดกรองการไดย้นิเสียงในทารกแรกเกิดแล้ว กอ่นทีเ่ด็กจะเข้าเรยีนในชัน้อนุบาล
น้ัน ขอแนะนําให้พาเด็กไปรบัการตรวจคดักรองการไดย้นิเสียงในเด็กก่อนวยัเรยีนยังหน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้งดา้นการ
ไดย้นิเสียงของเด็กกอ่น หากพบปัญหาผิดปกตใินการไดย้นิเสียงใดๆ การรกัษาทีท่นัท่วงที สามารถหลกีเลีย่งความไม่
สะดวกในการดาํเนินชีวติทีม่สีาเหตมุาจากการสูญเสียการรบัฟังในอนาคตของเด็กได้

แรกเกิด-2 เดือน

 ใช่  ไม่ใช่ 1. ไดร้บัการตรวจคดักรองการไดย้นิเสียงแล้ว ใช่หรอืไม?่

 ใช่  ไม่ใช่ 2. เด็กมปีฏกิริยิาตกใจเมือ่มีเสียงดัง (เช่น: เสียงปิดประตอูย่างแรง เสียงตบมอื)

 ใช่  ไม่ใช่ 3. เมือ่หลบัแบบตืน้จะมกีารขยบัตวัเมือ่มีเสียงพูดหรอืเสียงดังรบกวน

3 เดือน - 6 เดือน

 ใช่  ไม่ใช่ 4. เมือ่มีคนพดูดว้ยจะออกเสียงอ้อแอใ้นบางครัง้หรอืมองสบตาดว้ย

 ใช่  ไม่ใช่ 5. ขณะป้อนนม จะหยดุดดูนมเม่ือมีเสียงเกิดขึน้กะทันหัน

 ใช่  ไม่ใช่ 6. เม่ือรอ้งไห้งอแง จะเงียบเสียงลงเมือ่ไดย้นิเสียงของแม่

 ใช่  ไม่ใช่ 7. จะแสดงความสนใจตอ่เสียงบางอย่างทีเ่กดิรอบข้าง  
(เช่น: เสียงกริ่งประต ู เสียงสุนัขรอ้ง  เสียงโทรทัศน์ เป็นตน้)

7 เดือน-12 เดือน

 ใช่  ไม่ใช่ 8. เริม่หดัพูด มคีวามสุขกับการออกเสียง เช่น ออกเสียง มา ปา ตา เป็นตน้

 ใช่  ไม่ใช่ 9. ชอบเลน่ของเลน่ท่ีมเีสียง

 ใช่  ไม่ใช่ 10. เริม่ตอบสนองตอ่การเรยีกช่ือตนเอง และเข้าใจความหมายของคาํวา่ “ไม่ได”้ และ “บ๊ายบาย 
(อาํลา) ” เป็นตน้

 ใช่  ไม่ใช่ 11. เม่ือท่านเรยีกเด็กจากดา้นหลัง เขาจะหันหน้ามาหาท่านหรอืออกเสียงออ้แอ้

1 ขวบ-2 ขวบ

 ใช่  ไม่ใช่ 12. สามารถพูดคาํง่ายๆ ได ้(เช่น: พอ่  แม่ )

 ใช่  ไม่ใช่ 13. สามารถเข้าใจคาํส่ังง่ายๆ ได ้(เช่น: ใหฉั้น)

 ใช่  ไม่ใช่ 14. เมือ่อายปุระมาณ 2 ขวบ สามารถพูดซํา้คาํหรอืวลทีีท่่านพูดได ้(เช่น: ไมเ่อา ไมม่แีล้ว)
หรอื ประโยคสัน้ๆ (เช่น:  พอ่ไปทํางาน)

ตามรายการข้างตน้ หากท่านสังเกตเด็กอย่างตอ่เน่ืองแล้วพบวา่ ทกุช่วงวยัมคีาํตอบ “ไม่ใช่” มากกวา่ 3 รายการ
ขึน้ไป แนะนําให้พาลกูของท่านไปรบัการตรวจคดักรองการไดย้นิเสียงทนัที

(ตารางน้ีเรยีบเรยีงโดยมูลนิธเิพ่ือการไดย้นิเสียงในเด็กหย่าเหวนิ)
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兒童常見疾病及處理

小兒腹瀉及嘔吐、呼吸道感染、上呼吸道感染、哮吼、中耳感染、細支氣管
炎、肺炎、腦膜炎及敗血症等是兒童常見疾病，以下提供一些預防警訊，供家長
參考。

小兒腹瀉及嘔吐
 腹瀉對寶寶而言是嚴重的疾病，如果腹瀉帶走體內大量的水份，就會脫水、電
解質不平衡，嚴重的話會危及寶寶生命。因此，適時地補充水份非常重要！

 如果寶寶出現下列情形之一，請儘速帶寶寶就醫：
 食慾不振
 在 1-2小時內就解了數次水樣
便，換了數次尿布

 頻繁嘔吐
 發燒

 非常口渴
 換下來的尿布帶血
 不尋常地躁動不安
 眼窩或是前囟門凹陷以及口乾
 持續腹瀉超過 24小時

 注意！寶寶腹瀉時請務必這樣做
 在腹瀉狀一開始，就必須給予足夠的水份，來補充流失的
水份；先給予清淡的食物，等到狀況穩定下來再給予營養
的食物。

 母乳寶寶，請增加母乳哺餵次數；若是以配方奶哺餵的寶
寶，可如同往常給予補充液體，例如：煮沸過且已快速冷卻的水。

 除非有醫師的建議，否則小兒腹瀉時萬萬不可自
行投予任何藥物。

 只要寶寶因為拉肚子而更換尿布，就替寶寶補充
水分，可使用奶瓶、杯子或湯匙等工具給予。

 假如寶寶嘔吐，請勿馬上餵食，需等候10分鐘再
替寶寶潤濕嘴唇。

 補充額外的水份，需持續至止瀉，期間通常是 3-5天。
 請勿給寶寶飲用含糖飲料，例如果汁或碳酸飲料（包含檸
檬水），因為這些飲料可能會使寶寶的腹瀉情形變得更
嚴重。

 6個月以上的寶寶腹瀉時，仍可以給予食物，因為食物可
以減緩腹瀉情形，並增強寶寶體力。
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โรคทีพ่บไดบ้อ่ยในเด็ก เช่น ทอ้งร่วงและอาเจียนในเด็ก  ตดิเชือ้ทางเดนิหายใจ โรคตดิเชือ้ระบบทางเดนิหายใจ
ส่วนบน  กลุ่มอาการครูป้ หูชัน้กลางอกัเสบ หลอดลมฝอยอกัเสบ ปอดอักเสบ เย่ือหุ้มสมองอกัเสบ และโลหิตเป็นพิษ 
เป็นตน้ ตอ่ไปน้ีเป็นขอ้มลูดา้นการป้องกนัเพ่ือประกอบการพจิารณาของผู้ปกครอง

อาการท้องร่วงและอาเจียนในเด็ก
 ทอ้งร่วงเป็นโรคท่ีร้ายแรงสําหรับลกูน้อย หากทอ้งร่วงทําใหสู้ญเสียน้ําในร่างกายปรมิาณมาก อาจทําใหเ้กดิภาวะขาดน้ํา ความ

ไมส่มดลุของอเิล็กโทรไลต ์หากรุนแรงอาจเป็นอนัตรายตอ่ชีวติของลกูน้อย  
ดังน้ันการให้น้ําทดแทนอย่างเหมาะสมจึงสําคญัมาก!

 หากลกูน้อยมอีาการใดดังตอ่ไปน้ี ควรรีบพาไปพบแพทยโ์ดยเร็ว: 
 เบือ่อาหาร
 ถา่ยอจุจาระเหลวเป็นน้ําหลายครัง้ภายใน 1-2 ช่ัวโมง 

เปล่ียนผ้าออ้มหลายครัง้
 อาเจยีนบอ่ยๆ
 เป็นไข้

 กระหายน้ํามาก
 ผ้าออ้มที่ใช้แล้วมเีลอืดตดิอยู่
 กระสับกระส่ายรอ้นรนผิดปกติ
 เบ้าตาหรอืกระหมอ่มหน้าบุม๋ลกึและคอแห้ง
 ทอ้งร่วงตอ่เน่ืองนานกวา่ 24 ชั่วโมง

 ระวัง! เมือ่ลกูน้อยทอ้งร่วงตอ้งทําเช่นน้ี
 เมือ่เริม่มอีาการท้องร่วง ก็ตอ้งให้น้ําอย่างเพียงพอ เพือ่ทดแทนน้ําทีสู่ญเสียไป ให้

อาหารออ่นและจดืกอ่น รอเมือ่อาการดีขึน้จึงคอ่ยให้อาหารทีม่คีณุคา่มากขึน้
 ลกูน้อยทีเ่ลีย้งนมแม่ โปรดเพิม่จํานวนครัง้ในการให้นม หากเป็นทารกที่ให้นมผง

ดดัแปลง สามารถให้ของเหลวเพ่ิมเตมิเช่นเดมิ เช่น น้ําทีต่ม้เดอืดและทําใหเ้ย็นอย่าง
รวดเร็ว

 นอกจากแพทยแ์นะนํา มเิช่นน้ันเมือ่เด็กทอ้งร่วงไม่ควรหายาให้ทานเองเด็ดขาด
 เมือ่ตอ้งเปล่ียนผ้าออ้มเพราะลูกน้อยทอ้งเสีย ก็ตอ้งให้น้ําทดแทนแก่ลกูน้อยด้วย โดยสามารถใช้

ขวดนม แก้ว หรอืช้อน เป็นอปุกรณ์ป้อนน้ํา
 หากลกูน้อยอาเจยีน โปรดอย่าป้อนอาหารทนัที ตอ้งรอประมาณ 10 นาที แล้วจึงทําให้รมิฝีปากของ

ลกูน้อยชุม่ฉ่ํากอ่น
 การให้น้ําทดแทนตอ้งทําอย่างตอ่เน่ืองจนกวา่จะหยุดทอ้งร่วง ทั่วไปจะมีระยะเวลา 3-5 วนั
 โปรดอย่าให้ลกูน้อยดืม่เครือ่งดืม่ผสมน้ําตาล เช่น น้ําผลไมห้รอืน้ําอดัลม (รวมทัง้น้ํามะนาว) เพราะ

เครือ่งดืม่เหล่าน้ีอาจทําให้อาการท้องร่วงของลูกน้อยรุนแรงขึน้
 เมือ่ลกูน้อยอายุ 6 เดอืนขึน้ไปทอ้งร่วง ยังคงให้อาหารตอ่ไปได ้เพราะอาหารสามารถลด

อาการท้องร่วงและเพิม่กําลังกายแกล่กูน้อย
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 腹瀉的預防
 餵哺母乳，母乳是無菌且安全無虞的。
 烹調食物至滾熱，保存食物時器皿要保持清潔且加蓋，並冷藏保存。
 每個人如廁後及接觸寶寶前都必須先洗手，換尿布後也必須清潔
雙手。

 如果寶寶使用配方奶，在開封後要儘快食用。
 詢問您的醫師關於奶瓶及奶嘴消毒方式的建議，所有用來泡奶粉的器
具都必須保持清潔，哺餵的器具必須洗淨消毒（包含母乳哺餵的任何器
具），奶瓶及奶嘴外的器具每使用 3個月就須徹底清潔及沖洗1次。

呼吸道感染
呼吸道感染是孩童就醫最常見的問題，多數為病毒感染所致。最重要的預防

之道就是多洗手、減少出入人多的公共場所或與病人接觸的機會。並且讓孩子
多運動、吃飽、睡足，身體保持良好狀況。

上呼道感染
 一般俗稱的『感冒』，由病毒感染引起的，主要症狀就是咳嗽、鼻塞、流鼻水、
發燒、食慾不佳，有時伴有有嘔吐、拉肚子。

 通常症狀在3、5天後就改善，就醫的主要目的是確定是否為單純的感冒，檢查
有無併發症。

哮吼
 哮吼是指喉部會厭下與氣管出現發炎腫脹，並且併發呼吸窘迫。
 哮吼發生時，孩子的咳嗽聲會變得嘶啞，嚴重時伴隨呼吸困難。

孩子哮吼發生時 ：

 讓他的身體保持溫暖。
 多補充水分，可以從飲水或奶類中補充。
 若出現呼吸困難，請立即就醫。
 若是哮吼情況沒有改善，也請您向醫師求助。

兒童常見疾病及處理
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 การป้องกนัทอ้งร่วง
 ให้นมแม่ นมแม่เป็นอาหารทีป่ราศจากเชือ้และปลอดภัยไรก้ังวล
 หุงตม้อาหารจนเดอืดและสุก เมือ่เก็บรกัษาอาหารภาชนะตอ้งสะอาดและมฝีาปิด พรอ้มทัง้เก็บรกัษาโดยการแชเ่ย็น
 ทกุคนควรทําการล้างมอืหลังเข้าห้องน้ําและกอ่นอุม้ลกูน้อย หลังเปลีย่นผ้าออ้มก็ตอ้งล้างมอืทัง้สองใหส้ะอาด
 หากลกูน้อยดืม่นมดดัแปลง เมือ่เปิดผนึกแล้วควรทานโดยเร็ว
 สอบถามขอรับคาํแนะนําเกีย่วกบัการฆ่าเชือ้ขวดนมและหัวนมจากแพทย์ของท่าน อปุกรณ์ทกุอย่างที่ใช้ชงนมตอ้งรกัษา

ความสะอาด อปุกรณ์ในการป้อนอาหารตอ้งล้างสะอาดและฆ่าเชือ้ (รวมทัง้อปุกรณ์การให้นมแม)่ อปุกรณ์อืน่นอกจาก
ขวดนมและหัวนม ตอ้งทําความสะอาดอย่างหมดจดทุก 3 เดอืนตอ่ครัง้

โรคติดเชือ้ทางเดินหายใจ
โรคตดิเชือ้ทางเดนิหายใจเป็นปัญหาของเดก็ทีต่อ้งพบแพทย์อยูเ่สมอ ส่วนใหญ่เกดิจากการตดิเชือ้ไวรสั   แนวทาง

การป้องกนัทีสํ่าคญัทีสุ่ดก็คอื การล้างมอืบอ่ยๆ ลดการเข้าออกบรเิวณสถานทีส่าธารณะท่ีผู้คนพลุกพลา่นหรอืลดโอกาส
ใกล้ชิดสัมผสักบัผูป่้วย   พรอ้มทัง้ใหเ้ด็กออกกาํลังกายให้มาก ทานอ่ิม นอนหลบัเพยีงพอ รกัษาร่างกายให้อยู่ในสภาพ
ดี

โรคติดเชือ้ระบบทางเดินหายใจส่วนบน
 อาการท่ีเรยีกทั่วไปวา่ “ไขห้วดั” เกดิจากการตดิเชือ้ไวรสั มีอาการหลัก คอื ไอ คดัจมกู น้ํามกูไหล เป็นไข้ เบือ่อาหาร บางครัง้

อาจมอีาการอาเจียน ท้องเสียร่วมด้วย 
 โดยทั่วไปอาการจะดีขึน้ภายใน 3-5 วนั วตัถปุระสงค์ของการพบแพทยท์ีสํ่าคญั คอื วนิิจฉัยวา่เป็นหวดัอย่างเดยีวหรอืไม่ และ

ตรวจหาวา่มอีาการแทรกซ้อนหรอืไม่

ภาวะอาการครู้ป
 กลุ่มอาการครู้ป หมายถึง การกดทับบรเิวณคอหอยและหลอดลมเกดิการอกัเสบ พรอ้มทัง้เกดิภาวะการหายใจลําบากร่วมด้วย

 เมื่อเด็กเกดิภาวะกลุ่มอาการครู้ป เสียงไอจะแหบแห้ง หากรุนแรงจะมีอาการหายใจลําบากร่วมด้วย

เม่ือเด็กเกิดภาวะกลุ่มอาการครู้ป : 

 รกัษาร่างกายเด็กให้อบอุน่
 เพิม่การให้น้ํา โดยอาจไดน้ํ้าจากการดืม่น้ําหรอืดืม่นม
 หากมอีาการหายใจลําบาก กรณุาพบแพทย์ทนัที
 หากภาวะอาการครู้ปยังคงไม่ดีขึน้ ขอให้ท่านรับความช่วยเหลอื

จากแพทย์
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中耳感染
 中耳感染通常是病毒感染的細菌合併
症，會造成中耳不適。

 中耳感染的孩子，可能會有以下特徵：
 觸摸或拉耳朵，且煩躁哭鬧
 單邊耳朵看起來紅紅的，而且發熱
發燒

 食慾不振嘔吐、腹瀉，或者上吐下
瀉

細支氣管炎
 多發生於兩歲以下的幼兒，為病毒感染引起細小氣管發炎阻塞所導致的症狀。
主要的病毒之一為呼吸道融合病毒。

 症狀開始像一般的感冒，隨後出現呼吸急促、哮喘、厭食等現象，有些會有嘔
吐、腹瀉，大多數約一週左右會改善。

 若出現呼吸變快、合併胸部凹陷、鼻孔隨著呼吸而搧動、無法進食時，有必要
安排住院，給予氧氣和點滴注射。

肺炎
 初期與感冒的症狀相似，不過肺炎可能會出現較嚴重的症狀，像是發燒較高、
較多天，呼吸急促、疲倦、胸痛、胸凹等。

 若判斷為細菌性肺炎，應接受適當的抗生素治療。

孩子罹患中耳炎時 ：

 不要用棉花棒清潔耳道，這可能會造
成傷害或疼痛。

 帶孩子尋求醫療協助。

兒童常見疾病及處理

的抗生素治療。
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ติดเชือ้ในหูส่วนกลาง
 การตดิเชือ้ในหสู่วนกลางส่วนใหญเ่กดิจากการตดิเชือ้ไวรสัและมี

ภาวะแทรกซ้อนจากเชือ้แบคทเีรยี ทําให้หสู่วนกลางรูสึ้กไมส่บาย
 เด็กทีม่กีารตดิเชือ้ในหสู่วนกลาง อาจมลีกัษณะพิเศษดังน้ี: 

 ชอบสัมผสัหรอืดึงใบหู อกีทัง้กระสับกระส่ายรอ้งไห้งอแง
 ใบหูข้างหน่ึงดเูหมอืนจะแดง และรูสึ้กรอ้นทีบ่รเิวณใบหู
 เบือ่อาหารและอาเจียน ท้องร่วง หรอืทัง้อาเจยีนพรอ้มท้อง

ร่วง

โรคหลอดลมฝอยอักเสบ
 มกัเกดิในเด็กเล็กอายตุํา่กวา่สองขวบ เน่ืองจากการตดิเชือไวรสัทําให้หลอดลมฝอยอกัเสบอุดตนัจนกอ่ใหเ้กดิอาการ 

เชือ้ไวรสัสําคญัอย่างหน่ึงทีท่ําใหเ้กดิโรค คอื เชือ้ไวรสัอารเ์อสวี
 เริม่ตน้มอีาการคล้ายเป็นหวดั จากน้ันจะเกิดการหายใจเร็วและหอบ เบ่ืออาหาร เป็นตน้ บางรายอาจมีอาเจยีน ท้องร่วงร่วม

ด้วย ซ่ึงส่วนใหญ่จะดีขึน้ในเวลาประมาณ 1 สัปดาห์
 หากมอีาการหายใจเร็ว บรเิวณหน้าอกบุม๋ลงไป รจูมูกขยบัเปิดตามการหายใจ ไม่สามารถทานอาหารได ้จาํเป็นตอ้งให้พกัรกัษา

ตัวในโรงพยาบาล เพือ่ให้ออกซิเจนและน้ําเกลอื

โรคปอดอักเสบ
 อาการเริม่ตน้คล้ายเป็นหวดั แตป่อดอักเสบอาจมีอาการท่ีรุนแรงกวา่ เช่น เป็นไข้สูงกวา่ หลายวนักวา่ หายใจเร็วและหอบ 

ออ่นเพลยี เจ็บหน้าอก และบรเิวณอกบุม๋ เป็นตน้
 หากวนิิจฉัยวา่เป็นโรคปอดอักเสบจากการตดิเชือ้

แบคทเีรยี ควรรับการรกัษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะ

เม่ือเด็กเป็นโรคหูชัน้กลางอักเสบ: 

 อย่าใช้ก้านพนัสําลทีําความสะอาดช่องหู อาจ
ทําใหเ้กดิอนัตรายหรอืเจ็บปวด

 พาเด็กไปรับความช่วยเหลือดา้นการรกัษา
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腦膜炎及敗血症
 腦膜炎：發生在覆蓋腦及脊髓襯膜的感染或發炎，感染可來自細菌或病毒。敗
血症：細菌進入血液系統所引起的嚴重感染。嬰幼兒的腦膜炎常合併敗血症
發生，而敗血症可能會伴隨腦膜炎一起出現或者單獨出現。

 腦膜炎及敗血症可能出現以下症狀，但不是每個患者都會同時出現所有的症
狀，而且症狀發生的順序沒有一定的規律：

 活動力下降
 情緒變得焦躁，被抱起時會尖叫
或呻吟

 頭上前囟門出現緊繃膨出
 頸部僵硬
 皮膚蒼白或出現紫斑
 手腳發冷並顫抖

 發高燒
 痙攣或抽搐
 劇烈頭痛
 嘔吐或拒絕進食
 身體僵硬、抽搐動作或癱軟，無
精神

 出現紅色、棕色或紫色皮疹，或
是皮膚上有黑色斑塊

川崎症
 是一種多系統血管發炎的症候群，目前原因仍不清楚，好發於五歲以下的孩
子。若無適當治療可能有20~25%會合併心血管併發症，是導致兒童後天性心
臟病的主因。川崎症的診斷主要是依據病人的臨床症狀，且必須排除其他已
知的疾病。

 若孩子連續高燒5天以上，請留意以下徵象並就醫，包括：
 紅眼睛
 嘴唇乾裂及草莓舌
 皮膚出現紅疹
 手掌手指、腳掌腳趾發紅腫脹或脫皮。
 頸部淋巴腺腫大

兒童常見疾病及處理
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โรคเย่ือหุ้มสมองอักเสบและโรคโลหิตเป็นพิษ
 โรคเยือ่หุ้มสมองอักเสบ: เป็นภาวะทีม่กีารอักเสบหรอืตดิเชือ้ของเยือ่ทีอ่ยู่รอบสมองและไขสันหลัง อาจเกิดจากการตดิเชือ้

แบคทเีรยีหรอืไวรสั 
โรคโลหติเป็นพษิ: เป็นการตดิเชือ้อย่างรุนแรงจากการทีแ่บคทีเรยีเข้าสู่ระบบเลอืด 
โรคเย่ือหุ้มสมองอักเสบในเด็กมักเกดิโลหติเป็นพษิร่วมด้วย ส่วนโลหิตเป็นพิษอาจจะเกิดร่วมกับเยือ่หุ้มสมองอักเสบหรอืมี
อาการเพียงอย่างเดยีว

 โรคเยือ่หุ้มสมองอักเสบและโลหิตเป็นพษิอาจเกิดอาการดังตอ่ไปน้ี แตไ่ม่ใช่วา่ผู้ป่วยทกุรายจะเกดิอาการทุกอย่างในเวลา
เดยีวกนั อกีทัง้ลําดบัของอาการก็ไมแ่น่นอน: 

 เฉ่ือยชาเคลือ่นไหวน้อยลง
 อารมณ์แปรปรวนหงดุหงดิ เมือ่อุม้อาจกรดีรอ้งหรอื

ครวญคราง
 กระหมอ่มหน้าของศีรษะจะตึงโป่งนูนขึน้
 มอีาการคอแข็ง
 ผิวขาวซดีหรอืมจีดุคลํา้สีม่วง
 มอืเท้าเย็นหนาวส่ัน

 เป็นไขสู้งมาก
 มอีาการเกร็งหรอืชัก
 ปวดศีรษะรุนแรง
 อาเจยีนหรอืปฏเิสธการทานอาหาร
 ร่างกายแข็งทือ่ มอีาการเกร็งหรอืออ่นแรง ซึมเซา
 เกดิผ่ืนผิวหนังสีแดง สีน้ําตาล หรอืสีม่วง หรอืมีรอยจํา้

ดาํบนผิวหนัง

โรคคาวาซากิ
 เป็นกลุ่มอาการเส้นโลหิตหลายระบบอกัเสบ ปัจจบุนัยังไมท่ราบสาเหตแุน่ชัด มักเกิดในเด็กอายตุํา่กวา่ 5 ขวบ 

หากไมไ่ดร้ับการรกัษาทีเ่หมาะสม มีโอกาสเกดิโรคหลอดเลอืดหัวใจแทรกซ้อน รอ้ยละ 20-25 เป็นสาเหตหุลกัของการเกิดโรค
หัวใจในเด็กภายหลัง ในการวนิิจฉัยโรคคาวาซากิทีสํ่าคญั คอื อ้างอิงตามอาการทางคลนิิกของผู้ป่วย อีกทัง้ตอ้งคดัโรคท่ีทราบ
วา่เป็นแน่นอนอยู่แล้วออกด้วย

 หากเด็กเป็นไข้สูงติดต่อกัน 5 วนัขึน้ไป  กรณุาสังเกตลกัษณะพเิศษตอ่ไปน้ีพรอ้มพบแพทย์ ประกอบด้วย: 
 ตาแดง
 รมิฝีปากแห้งแตกและลิน้เป็นสีแดงแบบผิวสตรอเบอรี่
 มผีืน่แดงตามผิวหนัง
 มอืและฝ่าน้ิวมอื ฝ่าเท้าและน้ิวเท้าบวมแดงหรอืผิวลอก
 ตอ่มน้ําเหลอืงทีค่อโต

ตรอเเเบอบบ รี่

รอผิวลอกกก
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腸絞痛

有些寶寶在10天到3個月大時會在傍晚或半夜的時候哭鬧，令父母手足無措
且神經緊張，腸絞痛是可能的原因之一。目前腸絞痛發生的原因尚不清楚，每個
寶寶發生的情況也有所不同，以下幾個處理原則供父母參考。

腸絞痛最常發生在何時
 腸絞痛通常發生在10天至3個月大的寶寶。約20%的寶寶在第2週至第4週
大時開始出現腸絞痛狀況，高峰期大約在6週大時。

 腸絞痛的寶寶會在傍晚或半夜的時候哭鬧，雖然感覺有餓卻拒絕吸奶，因為
哭鬧而臉部漲紅，並高舉他的大腿或脹氣放屁。

 腸絞痛寶寶的哭鬧很難安撫，一天可能出現3個小時，之後慢慢降低至一天約
1-2個小時，直到3-4個月大時狀況開始消失，最晚持續到6個月大。

腸絞痛發生的原因
 寶寶腸絞痛發生原因不明，有可能是寶寶受到某種刺激、情緒無法得到安撫，
也可能是寶寶神經系統尚未發育成熟。

 少數的腸絞痛是牛奶蛋白過敏所造成。
 重要的是，腸絞痛需要和疝氣等急症鑑別。當寶寶發生腸絞痛時，兒科醫師會
先判斷寶寶哭鬧的原因是不是因為其他需治療的疾病所引起。

如何改善腸絞痛
腸絞痛發生原因未明，每個寶寶發生的情況亦有不同，沒有一種方法可以適用

所有寶寶，下列方法父母可多管齊下，以便改善寶寶的症狀：

 關於哺餵，母乳媽媽自己可嘗試減少食用乳製品、咖啡因、洋蔥、甘藍菜（包心
菜），和其他可能引起腸絞痛的食物；配方奶寶寶則可和醫師討論是否需要改
變餵食種類。

 不要過量哺餵寶寶，嘗試將餵奶的間隔拉長至少兩個至兩個半小時。
 帶寶寶散步來安撫他。
 輕搖寶寶，帶他到另一個沒人的房間或可以聽到烘衣機／洗衣機、電風扇等
會發出規律低沉聲音的家電旁邊。穩定節奏的輕搖及聲音可以幫助寶寶入
睡，但不可以直接把寶寶放在洗衣機或烘衣機上面。

 奶嘴有安撫作用，如果寶寶願意吃奶嘴，可以嘗試給予寶寶吸吮奶嘴。
 讓寶寶趴著，橫跨在大人雙腿上，並輕輕拍撫他的背。這樣可以讓寶寶腹部受
壓力，幫助他舒服點。

 將寶寶裹在大的薄毯裡，讓他感覺到安全感及溫暖；但一定要注意避免呼吸道
阻塞，或是造成體溫過高。
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ทารกบางรายในวยั 10 วนัถึง 3 เดอืน จะรอ้งไห้งอแงช่วงพลบคํา่หรอืกลางดึก ทําให้พอ่แมต่กใจเป็นกังวลไม่รูจ้ะ
จดัการอย่างไร อาจมสีาเหตอุย่างหน่ึงมาจากอาการโคลิก   ปัจจบุนัยังไมท่ราบสาเหตขุองอาการโคลกิทีแ่น่ชัด ทารก
แตล่ะรายก็มสีภาพอาการแตกต่างกนั ตอ่ไปเป็นหลักของการจัดการใหค้ณุพ่อคณุแมป่ระกอบการพิจารณา

อาการโคลิกมักเกิดเวลาใด
 อาการโคลิกมกัเกดิในทารกทีม่อีายุ 10 วนัถึง 3 เดอืน 

ประมาณรอ้ยละ 20 ของทารก จะเริม่เกดิอาการโคลกิในช่วงวยั 2 สัปดาหถ์ึง 4 สัปดาห์  และจะเป็นมากในช่วงวยั 6 สัปดาห์
 ทารกทีเ่กดิอาการโคลกิจะรอ้งไห้งอแงในช่วงเวลาพลบคํา่หรอืกลางดึก แม้จะรูสึ้กวา่หิวแตไ่มย่อมดดูนม และ  รอ้งไห้มากจน

หน้าแดง ยกขาขึน้สูงหรอืทอ้งอดืผายลม 
 การรอ้งไห้ของทารกท่ีมอีาการโคลิกคอ่นข้างปลอบโยนไดย้ากแตล่ะวนัอาจเกิดเป็นเวลา 3 ช่ัวโมง จากน้ันคอ่ยๆ ลดลงเหลอืวนั

ละประมาณ 1-2 ช่ัวโมง จนเม่ือมีอายุ 3-4 เดอืนอาการก็จะเริม่หายไป อย่างช้าทีสุ่ดจะมอีาการจนถึงอายุ 6 เดอืน

สาเหตุของการเกิดอาการโคลิก
 อาการโคลิกของทารกไมท่ราบสาเหตแุน่ชัด อาจเป็นเพราะทารกไดร้ับการกระตุน้บางอย่าง ไม่สามารถสงบอารมณ์ได ้ และ

อาจเป็นไปได้วา่ระบบประสาทของทารกยังไมเ่จรญิเต็มที่
 มส่ีวนน้อยทีเ่กดิอาการโคลกิเพราะภมูแิพโ้ปรตนีในนม
 ทีสํ่าคญัคอื ตอ้งสามารถแบ่งแยกอาการโคลิกออกจากภาวะฉุกเฉินได ้เช่น ไส้เลือ่น เป็นตน้ 

เมือ่ทารกเกดิอาการโคลกิ กมุารแพทยจ์ะหาสาเหตกุารรอ้งไห้งอแงของทารกก่อนวา่เกดิจากโรคอืน่ทีต่อ้งรับการรกัษาหรอืไม่

จะแก้ไขอาการโคลิกให้ดีขึน้ได้อย่างไร
สาเหตกุารเกิดอาการโคลิกไมแ่น่ชัด ทารกแตล่ะรายก็มสีภาพการเกิดอาการทีไ่มเ่หมอืนกนั ไมม่ีวธิกีารใดทีใ่ช้ได้

กบัทารกทกุราย วธิกีารตอ่ไปน้ีคณุพ่อคณุแมอ่าจทําคราวเดยีวหลายอย่าง เพือ่ช่วยใหอ้าการของทารกดขีึน้: 
 สําหรับการป้อนอาหารน้ัน คณุแม่ทีเ่ลีย้งนมแมล่องลดการทานผลติภณัฑน์ม คาเฟอนี หอมหัวใหญ่ กะหลํ่าปลี และอาหาร

อืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิอาการโคลกิ สําหรับทารกที่ให้นมผงดดัแปลงน้ัน สามารถหารอืกับแพทย์วา่ควรเปลีย่นแปลงประเภท หรอื
ไม่

 อย่าป้อนลกูน้อยในปรมิาณมากเกินไป ลองขยายเวลาห่างของการป้อนนมให้ยาวขึน้เป็นสองช่ัวโมงถึงสองช่ัวโมงครึ่งเป็น
อย่างน้อย

 ปลอบโยนโดยการพาลกูน้อยไปเดนิเลน่
 แกว่งลกูน้อยเบาๆ พาไปยังอกีห้องหน่ึงทีไ่ม่มคีน หรอืพาไปอยู่ข้างๆ อปุกรณ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทีส่ามารถสร้างเสียง

ทุม้เป็นจังหวะ เช่น เครือ่งอบผ้า /เครือ่งซักผ้าหรอืพดัลม เป็นตน้ 
การแกว่งเบา ๆ หรอืเสียงทีเ่ป็นจังหวะคงทีส่ามารถช่วยใหล้กูน้อยนอนหลบัได ้แตห่้ามวางลูกน้อยไวบ้นเครือ่งซักผ้าหรอื
เครือ่งอบผ้าโดยตรง

 จกุนมหลอกสร้างผลในการปลอบโยนได ้หากลกูน้อยยอมรับจุกนมหลอก ก็สามารถลองใหล้กูน้อยดดูจกุนมหลอกได้
 ใหล้กูน้อยควํา่หน้าในแนวขวางอยู่บนตกัของผู้ใหญ่ พรอ้มทัง้ตบหลังลูกน้อยเบาๆ 

การทําเช่นน้ีทําใหเ้กดิแรงกดทบับรเิวณทอ้ง ช่วยใหล้กูน้อยรูสึ้กสบายขึน้
 ห่อหุ้มลกูน้อยไวใ้นผ้าห่มบาง ให้ทารกรูสึ้กวา่ปลอดภยัและอบอุ่น แตต่อ้งระวังไม่ให้ปิดกัน้ทางเดนิหายใจหรอืทําให้อณุหภมูิ

ร่างกายสูงเกนิไป
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不和腸病毒打交道

腸病毒感染症是臺灣的季節性流行疾病，但全年都有感染個案發生，患者以5
歲以下幼兒為主，尤其以3歲以下幼兒為腸病毒感染併發重症的高危險群。

腸病毒感染途徑
 腸病毒的傳染性極強，可經由腸胃道（糞 -口、水或食物污染）、呼吸道(飛沫、
咳嗽或打噴嚏 )，也可經由接觸病人的皮膚水泡潰瘍液體而感染。

 新生兒在生產過程中接觸到母親產道分泌物，或是接觸母親的血液及呼吸道
分泌物，也可能感染。出生後的感染源可能來自母親及其他人。

感染腸病毒常見症狀
 大多數腸病毒感染沒有症狀，或類似
一般感冒。有時會引起較特殊的臨床
表現，常見的有手足口病、疱疹性咽峽
炎等，可以至疾病管制署網站（http://
www.cdc.gov.tw）點選傳染病介紹中
有關腸病毒的說明。

 大部分新生兒感染後症狀都不嚴重，但
少數會出現心肌炎、肝炎、腦炎、血小板
下降、多發性器官衰竭等敗血症徵候，
甚至死亡。

預防腸病毒的方法
 勤於正確洗手，保持良好個人衛生習慣。
 注意環境衛生及居家環境良好通風。
 儘量避免出入擁擠之公共場所，或與疑似病患接觸。
 注意營養、均衡飲食、運動及充足的睡眠，都可以增強免疫力。餵食母乳，也
可提高嬰兒抵抗力。

 在摟抱、親吻或餵食幼兒前，務必更衣洗手。
 若幼童經診斷感染腸病毒時，最好讓病童請假在家休息至少一星期，以避免
傳給他人。

 孕婦在生產前後有疑似腸病毒感染症狀時，產後要加強在接觸嬰兒前後的洗
手、戴口罩及個人衛生，也要注意觀察新生兒的體溫及活力表現。

 當嬰兒有不明原因的發燒、精神活力變差時，應立即就醫，如曾有接觸到發燒
或腸病毒感染的患者，也應主動告知醫師。

腸病毒重症前表現病徵

在發病後 7天內，出現下列病徵，
應及早就醫，包括：持續發燒、嗜睡、
意識不清、活動力降低、手腳無力、
肌躍型抽搐 (有如受到驚嚇的肢體
抽動 )、持續嘔吐、不發燒時心跳加
快等症狀。
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โรคตดิเชือ้ไวรสัลาํไส้หรอืเชือ้เอนเทอโรไวรสัหรอืโรคมอืเท้าปากน้ัน เป็นโรคระบาดตามฤดกูาลในไตห้วนั แตม่ี
ผู้ป่วยทีต่ดิเชือ้โรคน้ีตลอดทัง้ปี ส่วนใหญแ่ล้วเป็นผูป่้วยเด็กทีม่อีายตุํา่กวา่ 5 ขวบเป็นหลกั โดยเฉพาะในกลุม่เด็กที่
มอีายุตํา่กวา่ 3 ขวบน้ันมคีวามเส่ียงสูงตอ่การตดิเชือ้ไวรสัลาํไส้ทีม่ภีาวะแทรกซ้อนอย่างรนุแรง

ช่องทางการติดเชือ้โรคมือเท้าปาก
 โรคมอืเท้าปากมกีารระบาดตดิตอ่อย่างรวดเร็ว โดยผ่านระบบทางเดนิอาหาร (อจุจาระ- ทางปาก อาหารหรอืน้ําทีม่เีชือ้โรคปน

เป้ือน) ระบบทางเดนิหายใจ (ละออง จากการไอหรอืจาม) และอาจตดิเชือ้เน่ืองจากการสัมผสัโดยตรงกับของเหลวจากตุม่บน
ผิวหนังของผูป่้วย

 ในขัน้ตอนการคลอด ทารกแรกเกดิอาจตดิเชือ้โดยการสัมผสักบัสารคดัหลั่งภายในชอ่งคลอดของมารดา หรอืสัมผสักับเลอืด 
และสารคดัหล่ังของระบบทางเดนิหายใจของมารดา

อาการท่ีพบบ่อยหลังติดเชือ้โรคมือเท้าปาก
 การตดิเชือ้โรคมอืเท้าปากส่วนใหญจ่ะไม่แสดงอาการ หรอืมี

อาการคล้ายกบัโรคหวดัทั่วไป 
บางครัง้อาจแสดงอาการทางคลินิกทีม่ลีกัษณะพเิศษ ทีพ่บ
บอ่ยคอื เกิดโรคมอืเท้าปาก ในช่องปากและลําคอมีแผลอกัเสบ
เป็นตุม่พองใส เป็นตน้  สามารถดไูดท้ีเ่วบ็ไซตก์รมควบคมุโรค 
(http://www.cdc.gov.tw) คลิกเลอืกการแนะนําโรคตดิตอ่เกีย่ว
กบัโรคมอืเท้าปาก

 ในทารกแรกเกดิส่วนใหญท่ีต่ดิเชือ้โรคน้ีมกัมอีาการท่ีไม่รุนแรง 
แตม่ส่ีวนน้อยทีพ่บอาการเย่ือหุ้มกล้ามเน้ือหัวใจอกัเสบ ตบั
อกัเสบ สมองอักเสบ เกล็ดเลอืดตํา่ อวยัวะภายในลม้เหลว 
เป็นตน้ ซ่ึงเป็นภาวะโลหติเป็นพิษ หรอืตดิเชือ้ในกระแสเลอืด 
อาจถึงขัน้ทําให้เสียชีวติได ้

วิธีการป้องกันโรคมือเท้าปาก
 หมัน่ล้างมอืใหส้ะอาดอย่างถกูวธิี รกัษาสุขอนามยัส่วนตัวทีด่ี
 ระวังเรือ่งสุขอนามยัส่ิงแวดล้อม ภายในบ้าน และให้มอีากาศถ่ายเทไดด้ี
 พยายามหลีกเลีย่งการเข้าออกสถานทีส่าธารณะทีม่ผีูค้นพลุกพล่าน หรอืสัมผสัใกล้ชิดกบัผูส้งสัยวา่ป่วยเป็นโรค
 ระมดัระวังเรือ่งโภชนาการสารอาหาร ทานอาหารใหส้มดลุ ออกกําลังกาย และนอนหลับให้เพียงพอ ล้วนสามารถเสรมิ

ภมูคิุม้กันได ้
การเลีย้งด้วยนมแม่ ก็สามารถช่วยเพิม่ภูมติา้นทานให้ทารกได้

 ตอ้งเปล่ียนเสือ้ผ้าและล้างมอื กอ่นการโอบกอด หอมจูบ หรอืป้อนอาหารแกเ่ด็ก
 เมือ่แพทย์วนิิจฉัยวา่เด็กเป็นโรคมือเท้าปาก ควรใหเ้ด็กหยดุเรยีนพักรกัษาตัวอยูท่ีบ่้านอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพ่ือหลกีเลีย่งการ

แพรเ่ชือ้ใหผู้อ้ืน่
 หญิงตัง้ครรภท์ีส่งสัยวา่มอีาการรตดิเชือ้โรคมอืเท้าปากทัง้ช่วงก่อนและหลังคลอด หลังคลอดแล้วยิ่งควรหม่ันล้างมอืใหส้ะอาด

ทัง้กอ่นและหลังการสัมผสักบัทารก  ใส่ผ้าปิดจมกูและปากและรกัษาสุขอนามยัส่วนตัว และยังตอ้งสังเกตอุณหภมูิร่างกาย
และพฤตกิรรมการเคลือ่นไหวของทารกแรกเกดิอกีด้วย

 เมือ่ทารกมีอาการไข้โดยไมท่ราบสาเหต ุมีอาการซึมเคลือ่นไหวน้อย ควรพาไปพบแพทย์ทนัที หากมปีระวตัเิคยสัมผสัใกล้ชิด
กบัผูป่้วยทีม่ไีขห้รอืตดิเชือ้โรคมือเท้าปากแล้วน้ันควรแจ้งใหแ้พทย์ทราบ

ลักษณะอาการของโรคมือเท้าปากก่อนเกิดภาวะ
รุนแรง

หลังเกดิโรคภายใน 7 วนั หากมีลกัษณะอาการตอ่
ไปน้ี ควรรีบพบแพทย์โดยเร็ว ประกอบด้วย เป็นไข้
ตอ่เน่ือง ชอบนอน สะลึมสะลอื  การเคล่ือนไหวลด
น้อยลง แขนขาออ่นแรง ชักแบบกระตกุ (ลกัษณะ
กระตกุคล้ายสะดุ้งเม่ือตกใจ) อาเจยีนอย่างตอ่เน่ือง  
หัวใจเตน้แรงเมือ่ไมม่ไีข้ เป็นตน้ 
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發燒的正確處置

發燒是兒童生病最常見的症狀表現之一，但發燒未必就是疾病引起。發燒可
以促進免疫功能，貿然退燒未必有助孩子的健康，應把握正確處理原則，避免不
當的退燒方法，才能夠協助孩子康復。

關於發燒現象
 發燒的定義為身體內部中心體溫  38 C。
 人體生病引起的發炎反應會讓體溫的定位點提高，所以造成發燒現象。
 開始發燒時，身體會感到發寒、四肢冰冷，這是體溫定位點上升的結果。
 一旦體溫提高到定位點之後，四肢會變溫熱，也不會有明顯怕冷的感覺。
 發燒一段時間或使用退燒藥以後，體溫定位點下降，身體可能會覺得熱，並開
始流汗退燒。

測量體溫
 肛溫最接近身體內部的中心體溫，耳溫與肛溫的相關性很高，但三個月以下嬰
兒的耳溫與中心體溫的相關性較差。

 口溫平均比肛溫低，腋溫平均比肛溫低。
 一個月以下或體重很低的新生兒，不適合量肛溫與耳溫，可考慮量腋溫或
背溫。

重新認識發燒的影響
 適度發燒可以提升免疫系統的效能，有研究顯示退燒藥會壓抑身體免疫反
應，反而可能延緩疾病的康復。

 人體對發炎反應引起的發燒有調控機制，所以一般不會超過41 C。
 有些家長擔心如果不積極退燒，孩子的體溫可能一直往上飆高，其實人體的體
溫調控機制不會讓體溫無限上升。坊間孩子腦子燒壞的傳說，其實是孩子罹
患腦炎、腦膜炎等疾病而留下神經後遺症，與發燒無直接因果關係。

必須注意的危險病徵
有無發燒和體溫高低都不一定能代表疾病嚴重程度。兒童生病時，重要的是

觀察有無重症危險病徵，如果有下列情形就必須儘速至醫師處診治。

 三個月以下嬰兒出現發燒症狀
 尿量大幅減少
 哭泣時沒有眼淚

 痙攣、肌抽躍（肌肉不自主快速
抽動，像觸電一樣）、肢體麻痺、
感覺異常

 咳痰有血絲
 呼吸暫停
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มไีขเ้ป็นอาการทีพ่บไดบ้อ่ยทีสุ่ดอย่างหน่ึงเมือ่เด็กป่วย แตก่ารมีไขไ้มไ่ดเ้กดิจากการเป็นโรคเสมอไป   การมีไข้
สามารถเพิม่ประสิทธภิาพการทํางานของระบบภมูคิุม้กนัในร่างกาย การลดไข้ทีไ่มจ่าํเป็นใช่วา่จะมผีลดตีอ่สุขภาพของ
เด็กเสมอไป ควรปฏบิตัดิว้ยวธิทีีถ่กูตอ้ง หลกีเลีย่งวธิกีารลดไข้ทีไ่มเ่หมาะสม จึงจะสามารถช่วยใหเ้ด็กหายเป็นปกติ

เก่ียวกับอาการมีไข้
 การมไีข้ หมายถึง การทีอ่ณุหภูมแิกนของร่างกายน้ัน ≥ 38ºC
 ปฏกิริยิาการอกัเสบท่ีเกดิจากความเจ็บป่วยของร่างกายจะทําให้อณุหภูมเิป้าหมายของร่างกายปรับสูงขึน้  ดังน้ันทําใหเ้กดิ

อาการไข้
 เมือ่เริม่มไีข้ ร่างกายจะรูสึ้กหนาวยะเยอืก มอืเท้าเย็น น่ันเป็นผลจากการที่ร่างกายเปล่ียนอณุหภมูเิป้าหมายให้สูงขึน้ 
 เมือ่อุณหภมูิร่างกายสูงถึงอณุหภูมเิป้าหมายใหมแ่ล้ว จะทําให้มอืเท้าอุน่ และไม่รูสึ้กกลัวหนาวอย่างชัดเจนอกี
 เมือ่มไีขผ้่านไประยะหน่ึงหรอืหลังรับประทานยาลดไข้ อณุหภูมเิป้าหมายของร่างกายก็จะลดลง ร่างกายอาจรูสึ้กรอ้นและเริม่

มเีหงือ่ออกทําใหไ้ขล้ดลง 

การวัดอุณหภูมิร่างกาย
 อณุหภมูทิี่วดัทีท่วารหนักเป็นอณุหภูมทิี่ใกลเ้คยีงกบัอณุหภูมแิกนของร่างกายมากทีสุ่ด อณุหภมูทิี่วดัที่ช่องหแูละทีท่วาร

หนักน้ันมคีวามสัมพนัธก์นัอย่างมาก แตใ่นทารกทีม่อีายตุํา่กวา่ 3 เดอืนน้ัน อณุหภมูทิี่วดัที่ช่องหแูละอณุหภูมแิกนของ
ร่างกายจะมคีวามสัมพนัธก์นัไมม่ากนัก 

 อณุหภมูิในช่องปากโดยเฉล่ียแล้วจะตํา่กวา่ทีท่วารหนัก อณุหภูมทิี่รกัแรโ้ดยเฉลีย่แล้วจะตํา่กวา่ทีท่วารหนักเช่นกัน
 ในทารกแรกเกดิทีม่อีายตุํ่ากวา่ 1 เดอืน หรอืมีน้ําหนักตัวเบามาก ไม่เหมาะกับการวดัอณุหภมูิร่างกายท่ีทวารหนักหรอืที่ช่องหู 

ควรทําการวดัอณุหภมูิร่างกายที่รกัแร้หรอืทีแ่ผ่นหลัง 

ทําความรู้จักกับผลกระทบของการมีไข้ใหม่อีกครั ้ง
 การมไีข้ในระดบัทีเ่หมาะสมน้ันสามารถเพ่ิมประสิทธภิาพการทํางานของระบบภมูคิุม้กันในร่างกาย จากการวจิยับ่งบอกวา่ยา

ลดไขน้ั้นจะไปกดทับการตอบสนองของภูมคิุม้กนัในร่างกาย กลบัทําให้อาการเจ็บป่วยหายล่าช้าออกไป
 ร่างกายของมนุษยน้ั์นมกีลไกควบคมุอาการไข้ทีเ่กิดจากปฏกิริยิาการอักเสบ ดังน้ันโดยทั่วไปแล้วร่างกายจะมีอณุหภมูไิมเ่กนิ 

41°C
 มผีูป้กครองบางท่านกังวลวา่หากไมท่ําการลดไข้โดยด่วน อุณหภูมิร่างกายของเด็กก็อาจจะเพิม่สูงขึน้เรือ่ยๆ ซ่ึงความจริงแล้ว 

ร่างกายของมนุษยเ์ราจะมีกลไกควบคมุอณุหภูมไิว ้ไม่ให้มอีณุหภูมทิีสู่งขึน้อย่างไรข้ดีจํากัด  
จากคาํเล่าลือที่วา่เด็กสมองเสียหายเพราะมีอาการไข้สูงน้ัน ความจริงแล้วเป็นเพราะเด็กเป็นโรคไขส้มองอกัเสบ เย่ือหุ้มสมอง
อกัเสบ เป็นตน้ ซ่ึงเหลืออาการข้างเคยีงทางระบบประสาทของโรคไว ้ไมไ่ดป็้นเหตเุป็นผลโดยตรงกับการมีไข้

ลักษณะอาการอันตรายท่ีต้องระวัง
การมหีรอืไมม่ไีข้ หรอืการมีไขสู้งหรอืตํา่น้ัน ล้วนไมส่ามารถใช้บ่งบอกถึงความรนุแรงของโรคได ้  เม่ือเด็กเจ็บป่วย 

ขอ้สําคญัคอื ตอ้งสังเกตวา่มลีกัษณะทีเ่ส่ียงตอ่อาการของโรครนุแรงหรอืไม่ หากมลีกัษณะดังตอ่ไปน้ี ควรรบีรบัการ
รกัษาโดยแพทยเ์ร็วท่ีสุด
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退燒的時機
 如果體溫並未太高也未引起特殊不舒服，尤其體溫並未超過39 C的時候，不需要積
極退燒。

 要注意的是，發燒對下列病人會產生較大的不良影響，所以當體溫超過38 C，就可考
慮積極退燒：
 慢性肺病
 併發心臟衰竭之心臟病或發紺性心臟病
 曾有熱性痙攣或癲癇發作
 嚴重的神經肌肉疾病
 慢性貧血
 糖尿病與其他代謝異常（例如先天酵素缺乏）
 孕婦
 其他因為發燒而有特殊不適症狀

認識正確的退燒方法
 各種退燒藥物中，除了阿斯匹靈不可用於18歲以下兒童，其他口服與塞劑之
退燒藥均可於必要時適量使用。

 單純注射點滴並沒有退燒效果。
 冰枕、溫水拭浴等物理退燒法，並不會改變發炎反應引起體溫定位點的異常
上升現象，所以不會有退燒效果，反而可能造成發燒兒童額外的代謝負擔。

 衣服穿太多、中暑等產熱與散熱失調的情形也會造成發燒現象，但此時身體
的體溫定位點其實是正常的，在這種情況下使用物理退燒法才會有些幫助。

發燒的後續照顧
 部分家長認為吃退燒藥以後如果又燒起來，就表示醫生開的藥沒有效，所以
會去找其他醫師。事實上，各種退燒藥的效果都只能維持幾個小時，目的在暫
時緩解病人的不適。如果疾病的過程還沒有結束，退燒以後又燒起來是很常
見的現象。

 常見的呼吸道或腸胃道病毒感染，有些可能持續發燒達7天或甚至更久。家長
必須注意孩子有無出現上述所列的危險病徵，並持續遵從醫囑追蹤治療。

發燒的正確處置

 頸部僵硬
 未發燒時呼吸急促、呼吸困難、
吸氣時胸壁凹陷

 心跳速度太慢、心跳不規則

 意識不清、持續昏睡、未發燒時
燥動不安、眼神呆滯

 持續頭痛與嘔吐
 皮膚出現紫斑
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 มอีาการไข้ในทารกทีอ่ายตุํ่ากวา่ 3 เดอืน
 ปัสสาวะมปีรมิาณลดน้อยลงอย่างมาก
 ไม่มน้ํีาตาไหลเมือ่รอ้งไห้
 มอีาการคอแข็ง
 เวลาทีไ่ม่มไีขจ้ะหายใจหอบถ่ี หายใจลําบากหน้าอกบุม๋ยบุ

ลงเมือ่หายใจเข้า
 หัวใจเตน้ช้า หัวใจเตน้ไมเ่ป็นจังหวะ

 มอีาการชัก กล้ามเน้ือกระตกุ (กล้ามเน้ือกระตกุอย่างเร็ว
โดยควบคมุไมไ่ด ้เหมอืนถกูไฟดดู) แขนขาชา  รูสึ้กวา่มี
อาการผิดปกต ิ

 เสมหะมเีลอืดปะปน
 หยดุหายใจช่ัวขณะ
 มอีาการสะลึมสะลือ ง่วงหลบัตอ่เน่ือง กระสับกระส่าย เวลา

ไม่มไีข้ ดวงตาเหมอ่ลอย
 ปวดศีรษะและอาเจียนตอ่เน่ือง 
 มจีํา้สีม่วงตามผิวหนัง

เวลาในการลดไข้
 หากอณุหภมูิของร่างกายไมสู่งนักและไมม่อีาการไม่สบายอืน่เป็นพเิศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมือ่มไีขไ้มเ่กนิ 39°C  ไมจ่ําเป็น

ตอ้งทําการลดไขโ้ดยด่วน 
 ทีต่อ้งระวังคอื การมไีขน้ั้นมผีลกระทบในเชิงลบอย่างมากตอ่ผู้ป่วยดังตอ่ไปน้ี ซ่ึง

ควรรีบทําการลดไขโ้ดยด่วนเม่ือมีไขสู้งกวา่ 38°C ขึน้ไป: 
 โรคปอดเรือ้รัง
 โรคหัวใจที่มีภาวะหัวใจลม้เหลวหรอืโรคหัวใจพกิารมาแตก่ําเนิดชนิดเขียว
 เคยมีอาการชักจากไขสู้งหรอืเคยมีอาการของโรคลมชัก
 โรคความผิดปกติของประสาทกล้ามเน้ืออย่างรุนแรง
 โรคโลหิตจางเรือ้รัง
 โรคเบาหวานหรอืโรคระบบเผาผลาญพลังงานในร่างกายบกพรอ่งอืน่ๆ (เช่น ภาวะขาด

เอนไซมบ์างชนิดแตก่ําเนิด)
 สตรีมคีรรภ์
 อาการไม่สบายพเิศษอืน่ที่มสีาเหตมุาจากการมไีข้

รู้จักวิธีการลดไข้ท่ีถูกต้อง
 ในยาลดไข้ทกุชนิด นอกจากยาแอสไพรินทีห่้ามใช้ในเด็กทีม่อีายตุํา่กวา่ 18 ปีแล้ว ยาลดไขท้ัง้ชนิดรับประทานและชนิดเหน็บ

ทวาร สามารถใช้ไดใ้นขนาดทีเ่หมาะสมตามความจําเป็น
 การฉีดให้น้ําเกลือเพยีงอย่างเดยีวไมม่ผีลในการลดไข้แตอ่ย่างใด
 การใช้หมอนน้ําแข็ง หรอืเช็ดตัวด้วยน้ําอุน่น้ัน ไม่สามารถแกไ้ขความผดิปกตจิากการปรับอณุหภมูเิป้าหมายของร่างกายท่ี

สูงขึน้เน่ืองจากการอักเสบเน่ืองจากการอักเสบไดไ้ด ้ดังน้ันจึงไมส่ามารถช่วยลดอาการไข้ ในทางกลบักนัอาจเพ่ิมภาระใน
กระบวนการเผาผลาญพลังงานแกเ่ด็กทีม่ไีขน้ั้น

 การใส่เสือ้ผ้ามากเกนิไปหรอืเป็นโรคลมแดด ก็สามารถทําใหเ้กิดอาการไขไ้ด ้แตเ่วลาน้ีอณุหภมูเิป้าหมายอณุหภมูเิป้าหมาย
ของร่างกายยังคงเป็นปกต ิลกัษณะเช่นน้ีใช้การลดไข้ทางกายภาพจึงจะสามารถช่วยในการลดไขไ้ด้

การดูแลภายหลังการเป็นไข้
 มผีูป้กครองบางส่วนเข้าใจวา่หากหลังรับประทานยาลดไขแ้ล้วยังมีอาการไข้ซํา้อกี น่ันแสดงวา่ยาทีแ่พทย์ให้น้ันไม่ไดผ้ล ดัง

น้ันจึงเปลีย่นไปรกัษากับแพทยท์่านอืน่ 
ซ่ึงความจริงแล้ว ยาลดไขท้กุชนิดจะมฤีทธิเ์พยีงไมก่ี่ช่ัวโมงเท่าน้ัน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือลดความรูสึ้กไมส่บายของผูป่้วย
เพียงช่ัวคราว 
หากกระบวนการของโรคยังไมสิ่น้สุด การทีไ่ขล้ดลงแล้วกลบัมไีขซํ้า้อกีครัง้เป็นลกัษณะทีป่กติ

 การตดิเชือ้ไวรสัในระบบทางเดนิหายใจหรอืระบบทางเดนิอาหารซ่ึงพบบอ่ย บางอย่างอาจทําให้มไีขต้ดิตอ่กนัถึง 7 วนั หรอื
นานกวา่น้ัน  ผูป้กครองควรสังเกตวา่เด็กมอีาการท่ีเป็นอนัตรายดังทีก่ล่าวมาข้างตน้หรอืไม่ และควรปฏิบตัติามคาํแนะนํา
ของแพทย์ พรอ้มรับการตรวจตดิตามอาการอย่างตอ่เน่ือง 
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衛教指導重點

口腔保健知多少

口腔保健知多少∼小測驗提醒您！

（  ）1. 超過1歲半後仍有吸奶嘴、吸手指的習慣容易造成寶寶咬合不正。
（  ）2. 寶寶10~12個月還未長牙時，應該去看診向牙醫師詢問。
（  ）3. 寶寶萌發第一顆乳牙後應該去做第1次口腔定期檢查。
（  ）4. 父母親餵食幼兒時，先幫忙吹涼熱食或預先咀嚼食物，並不容易造成幼兒

的蛀牙。

（  ）5. 如果寶寶已長出牙齒，但經常吃完食物後又沒馬上潔牙，就容易形成蛀牙。

（  ）6. 牙齒還沒萌發前，寶寶喝奶、用餐後及睡前，可以用溼的紗布包住手指，
替寶寶進行牙齦、舌頭、口腔黏膜的清潔。

（  ）7. 當發現2顆乳牙相鄰時，即可開始使用牙線幫幼兒潔牙。
（  ）8. 幼兒使用含氟牙膏的含氟量一般為1,000 ppm左右。
（  ）9. 使用含氟牙膏幫幼兒潔牙，必須要注意牙膏量的多少。對3歲以下兒童，可

將薄薄一層的牙膏塗在牙刷上，由照顧者幫忙刷牙；對3-6歲兒童，使用豌
豆般大小的牙膏量，由照顧者幫忙或監督刷牙。

（  ）10. 一般而言，建議幼兒每6個月請牙醫師幫忙塗氟1次。

答案在這裡

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
O O O X O O O O O O

 您答對幾題呢？
答對8題以上：恭喜您 -您的觀念很正確！
答對6-7題：還不錯喔！不過有些觀念並不清楚呢？
答對4-5題：還要再加油喔 -請仔細檢討答錯題目的正確觀念吧！
答對3題以下：請趕快把每題的詳細解說看清楚喔 !
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หลักสําคัญการแน ะแนวสุข วิทย า

รู้หรือไม่เรื่องอนามัยช่องปาก - แบบทดสอบเพ่ือเตือนคุณ !
(     ) 1. เด็กทีม่อีายมุากกวา่ 1 ขวบครึ่งขึน้ไปแล้ว ยังตดินิสัยดดูจกุนมหลอก หรอืดดูน้ิวมอื จะทําให้เด็กมกีาร

สบฟันท่ีผดิปกตไิด้ง่าย
(     ) 2. ลูกน้อยมอีายุ 10-12 เดอืนแล้ว แตฟ่ันยังไมข่ึน้ ควรพาไปพบทนัตแพทย์เพือ่สอบถาม
(     ) 3. ลูกน้อยควรรบัการตรวจอนามยัในช่องปากตามกําหนดเวลาครัง้แรกหลังจากทีฟ่ันน้ํานมซ่ีแรกขึน้ 
(     ) 4. เม่ือพอ่แม่ป้อนอาหารแกเ่ด็กน้ัน ควรช่วยเป่าอาหารใหเ้ย็นหรอืควรช่วยเคีย้วอาหารให้แหลกกอ่นจะ

ช่วยใหเ้ด็กไมเ่กดิฟันผุได้ง่าย 
(     ) 5. หากลูกน้อยมฟีันขึน้แล้ว แตม่กัไมไ่ดแ้ปรงฟันทนัทหีลังการทานอาหาร ก็สามารถทําให้เกดิฟันผุได้

ง่าย
(     ) 6. ก่อนทีฟ่ันของลกูน้อยจะขึน้น้ัน หลังการดืม่นมหรอืทานอาหาร และกอ่นนอน สามารถใช้ผ้ากอซชบุ

น้ําพนัรอบน้ิวมอืช่วยทารกทําความสะอาดเหงือก ลิน้และเย่ือบุในช่องปาก
(     ) 7. หลังพบวา่ฟันน้ํานมของเด็กขึน้ตดิกนั 2 ซ่ี ใหเ้ริม่ใช้ไหมขดัฟันช่วยทําความสะอาดฟันให้เด็ก
(     ) 8. ยาสีฟันผสมฟลอูอไรดสํ์าหรบัเด็ก โดยทั่วไปมปีรมิาณฟลอูอไรดป์ระมาณ 1,000 ppm
(     ) 9. ใช้ยาสีฟันทีผ่สมฟลอูอไรดช่์วยทําความสะอาดฟันให้เด็ก ตอ้งระวังเรือ่งปรมิาณการใช้ยาสีฟัน 

สําหรบัเด็กทีอ่ายตุํา่กวา่ 3 ขวบสามารถบบียาสีฟันบางๆ บนแปรงสีฟัน แล้วให้ผูด้แูลช่วยแปรงฟัน
ใหเ้ด็ก ส่วนเด็กอายุ 3-6 ขวบ ใช้ยาสีฟันในปรมิาณเท่าเมล็ดถัว่ลนัเตา ใหผู้ด้แูลเด็กช่วยแปรงฟัน
หรอืกาํกบัการแปรงฟันของเดก็

(     ) 10. โดยทั่วไปแล้ว ควรพาเด็กไปพบทนัตแพทยเ์พือ่ทาฟลอูอไรดเ์คลอืบฟันในทุก 6 เดอืนตอ่ครัง้

 ทีน่ี่มคีาํตอบ 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
O O O X O O O O O O

 คณุตอบถูกกีข่อ้ ? 
ตอบถกู 8 ข้อขึน้ไป: ยนิดดีว้ย คณุมแีนวความคดิทีถ่กูตอ้งแล้ว !
ตอบถกู 6-7 ข้อ: ดทีเีดยีว !
แตค่ณุยังมแีนวคดิบางอย่างทีย่ังไมก่ระจา่งนัก?
ตอบถกู 4-5 ขอ้: คณุตอ้งพยายามหน่อยแล้ว ลองตรวจดแูนวคดิทีถ่กูตอ้งในขอ้ทีค่ณุทําผิดดนูะ !
ตอบถกู น้อยกวา่ 3 ข้อ: ขอใหค้ณุรบีดคูาํอธบิายอย่างละเอยีดใหเ้ข้าใจในทุกๆ ข้อเลย !
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兒童口腔衛生清潔
 兒童在起床後、三餐飯後或吃完東西後（如：喝完母乳或牛奶、飲料及果汁、麥
片及果泥、其它副食品等），以及晚上睡覺前都應該要清潔口腔。

 在寶寶零到6個月大時，進食後應該用紗布擦拭口腔（包括牙床、黏膜及舌頭）。
6個月到1歲半時（乳臼齒萌發前），可用矽膠指套刷清潔前牙。待乳臼齒長出
後，就應該用牙刷潔牙了。

 幫孩子刷牙時，一定要讓寶寶的頭部有所倚靠，並選在安全明亮的地方，例如
坐在沙發、地毯或床上等地方並讓寶寶枕在家長的大腿上。且因寶寶的牙齦
脆弱，所以刷牙的力量要輕柔。

 固定刷牙的方法、時間、順序，讓孩子習慣固定的潔牙方式。此外，可搭配遊
戲、音樂等來增加潔牙樂趣。

牙刷的使用方法
 牙刷應選擇軟毛小頭的牙刷，且每3個月至半年更換1次。
 刷牙時，牙刷刷毛朝向牙齦約45度，且要同時涵蓋牙齒與一些牙齦。刷上排牙
齒時刷毛朝上，刷下排牙齒時刷毛朝下。每次以2顆牙齒為單位來回輕刷至少
10次，並清潔到牙齒的每一面。

 兒童刷牙順序：先刷右邊的頰側面 咬合面 舌側面，接著刷上下門牙的唇側
面 舌側面，最後刷左邊的頰側面 咬合面 舌側面。

牙線的使用方法
 牙線主要是輔助牙刷的功能，可以
去除牙縫中的食物殘渣與牙菌斑。
因此，當孩子長出較多顆乳牙時，最
好能夠每天至少使用1次牙線清潔
齒列。

 牙線使用時，先拉出約45公分的牙
線（長如手臂），纏繞在雙手中指第
2指節，比出手槍姿勢，以雙手姆指
及食指打直撐住牙線，約留下1公分
牙線，並將牙線拉成C字型，使牙線
緊貼牙面上下刮。
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อนามัยและการทําความสะอาดช่องปากในเด็ก
 หลังเด็กตืน่นอน หลังอาหารสามมือ้ หรอืหลังรับประทาน (เช่น หลังดืม่นมแมห่รอืนมวัว เครือ่งดืม่และน้ําผลไม้ ข้าวโอ๊ตและ

เน้ือผลไม้ขดู หรอือาหารเสรมิอืน่ๆ เป็นตน้) และก่อนเข้านอนตอนกลางคนื ล้วนตอ้งทําความสะอาดช่องปาก
 เมือ่ทารกอายุ 0-6 เดอืน หลังการป้อนอาหารแล้ว ควรใชผ้้ากอซทําความสะอาดช่องปากแก่ทารก (ประกอบด้วยเหงอืก เย่ือบุ

ช่องปาก และลิน้) 
เมือ่อายุ 6 เดอืนถึง 1 ขวบครึ่ง (กอ่นการขึน้ของฟันกรามน้ํานม) สามารถใช้ถุงมอืยางสวมน้ิวเพ่ือทําความสะอาดฟันหน้าให้
แกเ่ด็ก 
หลังจากฟันกรามน้ํานมเริม่ขึน้ ก็ควรใช้แปรงสีฟันทําความสะอาดฟันไดแ้ล้ว

 เมือ่ช่วยแปรงฟันให้เด็ก ตอ้งใหศ้รีษะของทารกมีที่รองรับ พรอ้มทัง้เลอืกสถานท่ีทีป่ลอดภัยและสวา่ง เช่น น่ังบนโซฟา พรม 
หรอืบนเตยีง เป็นตน้ และให้ทารกหนุนบนตกัผูป้กครอง  
เน่ืองจากเหงือกของทารกเปราะบาง ดังน้ันเมือ่แปรงฟันควรทําอย่างละมุนละมอ่ม

 กําหนดวธิกีาร เวลา ลําดบัของการแปรงฟันท่ีแน่นอน เพือ่ให้เด็กคุน้เคยตอ่วธิทีําความสะอาดฟัน 
นอกจากน้ี ยังอาจใช้การเล่นเกม ฟังเพลง เป็นตน้ ร่วมด้วย เพ่ือเพิม่ความน่าสนใจให้กบัการแปรงฟัน

วิธีการใช้แปรงสีฟัน
 ควรเลอืกแปรงสีฟันทีม่ีขนออ่นนุ่มและหัวแปรงขนาดเล็ก และเปลีย่นแปรงสีฟันใหมท่กุ 3 เดอืนถึงครึ่งปี
 ขณะแปรงฟัน ขนแปรงควรทํามมุ 45 องศากับเหงือก และขนแปรงตอ้งครอบคลมุฟันและเหงอืกบางส่วน 

เมือ่แปรงฟันแถวบน ขนแปรงหันขึน้ข้างบน แปรงฟันแถวล่างขนแปรงหันลงข้างล่าง  
การแปรงแตล่ะครัง้ใหถ้อืฟัน 2 ซ่ีเป็นหน่ึงหน่วย โดยแปรงไปมาเบา ๆ อย่างน้อย 10 ครัง้ พรอ้มทัง้ทําความสะอาดให้ทั่วถึง
ทกุดา้น

 ลําดบัการแปรงฟันของเด็ก: แปรงดา้นกระพุ้งแกม้ดา้นขวากอ่น -> ดา้นฟันสบกนั -> ดา้นข้างลิน้  จากน้ันแปรงฟันหน้าบน
และล่างข้างรมิฝีปาก -> ดา้นข้างลิน้ สุดท้ายแปรงดา้น
กระพุ้งแกม้ดา้นซ้าย -> ดา้นฟันสบกนั -> ดา้นข้างลิน้

วิธีการใช้ไหมขัดฟัน
 ไหมขดัฟันใช้เพือ่เสรมิประสิทธภิาพของแปรงสีฟัน 

สามารถขจัดเศษอาหารท่ีตดิอยู่ในซอกระหวา่งฟันและ
คราบจลุนิทรยี์ 
ดังน้ัน เมือ่เด็กมฟีันขึน้หลายซ่ี ควรใช้ไหมขัดฟันอย่าง
น้อยวนัละ 1 ครัง้ทําความสะอาดซอกฟัน

 เมือ่ใช้ไหมขดัฟัน ดึงออกมายาวประมาณ 45 
เซนตเิมตร (ยาวประมาณถึงข้อศอก) พันรอบข้อทีส่อง
ของน้ิวกลางทัง้สองมอื ทําท่ามอืแบบยิงปืน ใช้น้ิวโป้ง
และน้ิวชีด้นัไหมขดัฟันใหต้ึง เหลือความยาวประมาณ 
1 เซนตเิมตร และดึงไหมขดัฟันเป็นรูปตัว C ใหไ้หม
ขดัฟันแนบตดิกบัผิวฟันขดัขึน้และลง 

179



衛教指導重點

視力保健基本功

幼兒常見的視力問題有弱視、斜視及屈光不正（即近視、遠視、散光）等，六歲
前是斜、弱視治療的關鍵期，錯過了治療效果變差；愈早近視，度數增加愈快，變
成高度近視（大於600度）機會愈大，而高度近視易產生青光眼、網膜周邊變性、
視網膜剝離、黃斑出血及黃斑退化、後極部退化、提早發生白內障，可能導致失
明。研究顯示：戶外活動是近視發病和惡化的保護因素，長時間近距離用眼是近
視的危險因素。

護眼運動從小開始
隨時觀察幼兒，下列疑似視力不良的症狀，請儘早至眼科就診。

是， 否 1. 瞇著眼睛看東西。

是， 否 2. 常常揉眼睛。

是， 否 3. 慣於歪頭、仰頭或低頭去看東西。

是， 否 4. 反覆側視看物體，表現出想要看得更清楚的模樣。

是， 否 5. 參加遊戲時，行動不靈活、不敏捷。

是， 否 6. 看書或寫字時，眼睛與紙面的距離太近。

是， 否 7. 學習進度減慢或退步。

是， 否 8. 常抱怨看不清楚黑板上的字、眼睛疲勞、眼痛、頭痛。

是， 否 9. 眼位外觀異常（如鬥雞眼）。

是， 否 10. 眼球震顫（眼球不自主的規律性轉動），或黑眼珠內出現反光等現象。

幼兒接受視力檢查前的預備工作
 3-4歲： 某些視力問題（如單眼弱視）並無明顯症狀。一般而言，3歲半至4歲

是視力檢查的理想時機，家長應先在家中教會孩子辨認、並以手勢比
劃或言語說出「」或「C」字視標之缺口方向，再帶至眼科接受視力
檢查。

 3-6歲： 「亂點立體圖」可有效檢查出立體感不良的患童，也可以避免測試單
眼視力時用正常眼偷看的弊病。除了教會孩童比出視力表之缺口方向
外，也要請家長先教導孩童認識說（指）出亂點立體圖上之  、 、  
、  四種圖形。
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ปัญหาสุขภาพตาในเด็กเล็กท่ีพบบอ่ย ไดแ้ก่ โรคตาขีเ้กยีจ ตาเหล่ และความผิดปกตใินการหกัเหของแสง (ไดแ้ก่ สายตาสัน้ สายตายาว 
สายตาเอียง) เป็นตน้ ในช่วงอายกุอ่น 6 ขวบน้ันเป็นช่วงสําคญัในการรกัษาโรคตาเหล่และตาขีเ้กยีจ หากพ้นช่วงน้ีไปแล้วผลการรกัษาจะไม่
ดเีท่าทีค่วร ยิ่งมสีายตาสัน้เมื่ออายนุ้อยเท่าใดการเพ่ิมของระดบัสายตาสัน้ก็ยิ่งเร็ว จะมโีอกาสกลายเป็นสายตาสัน้มาก (การมีระดบัค่าการมอง
เห็นมากกว่า 600 ) ไดย้ิ่งขึน้ และสายตาสัน้มากกอ่ให้เกดิโรคต่าง ๆ ได้ง่าย เช่น ตอ้หิน จอประสาทตาลอก จอประสาทตาส่วนกลางขาดเป็นร ูมี
เลอืดออกในจอประสาทตาและจอประสาทตาเส่ือม ส่วนหลังจอประสาทตาเส่ือม เกดิตอ้กระจกเมื่ออายนุ้อย ซ่ึงอาจทําใหต้าบอด   งานวจิยัระบุ
ว่า การทํากจิกรรมกลางแจ้งมีผลตอ่การป้องกนัการเกดิสายตาสัน้และไม่ให้เป็นหนักขึน้ได ้การใชส้ายตามองในระยะใกลเ้ป็นเวลานานคอืสาเหตุ
อนัตรายในการกอ่ให้เกดิสายตาสัน้

กิจกรรมปกป้องสายตาเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก
โปรดหมัน่สังเกตเด็ก อาการตอ่ไปน้ีเป็นส่ิงทีน่่าสงสัยวา่สายตามีความผดิปกต ิกรณุารับการตรวจวนิิจฉัยจากจักษุแพทย์โดยเร็ว

 ใช่  ไม่ใช่ 1. ชอบหรีต่ามองส่ิงของหรอืวตัถุ

 ใช่  ไม่ใช่ 2. ขยีต้าเป็นประจาํ

 ใช่  ไม่ใช่ 3. ตดินิสัยเอียงคอ เงยหน้า หรอืก้มหน้ามองส่ิงของหรอืวตัถุ

 ใช่  ไม่ใช่ 4. เอยีงคอมองวตัถซํุา้ไปซํา้มา เหมอืนกับตอ้งการมองใหเ้ห็นชัดเจนยิ่งขึน้

 ใช่  ไม่ใช่ 5. ขณะท่ีเลน่เกมกฬีาน้ัน มกีารเคลือ่นไหวท่ีเช่ืองช้า ไมค่ลอ่งแคล่ว

 ใช่  ไม่ใช่ 6. ขณะท่ีอา่นหรอืเขยีนหนังสือ ระยะห่างระหวา่งดวงตากับหน้ากระดาษมรีะยะทีใ่กลเ้กนิไป 

 ใช่  ไม่ใช่ 7. มคีวามคบืหน้าในการเรยีนท่ีช้าลงหรอืถดถอย

 ใช่  ไม่ใช่ 8. มักบน่เป็นประจาํวา่มองตวัหนังสือบนกระดานดาํไมชั่ดเจน มอีาการตาล้า ปวดตา ปวดศีรษะ

 ใช่  ไม่ใช่ 9. ลกัษณะภายนอกของตาํแหน่งดวงตาผดิปกต ิ(เช่น ตาเหล)่

 ใช่  ไม่ใช่ 10. มอีาการลูกตาส่ัน (ลกูตาส่ันเคล่ือนไหวควบคมุไม่ได)้ หรอืมแีสงสะทอ้นในตาดาํ เป็นตน้

การเตรียมตัวก่อนนําเด็กเข้ารับการตรวจวัดสายตา
 3-4 ขวบ:   ปัญหาสายตาบางอย่าง (เช่น ตาขีเ้กยีจข้างเดยีว) จะไมม่อีาการท่ีแน่ชัด 

โดยทั่วไปแล้ว ช่วงอายุ 3 ขวบครึ่ง ถึง 4 ขวบน้ัน เป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะแกก่ารตรวจวดัสายตามากทีสุ่ด ผู้ปกครอง
ควรสอนใหเ้ด็กรูจ้กัระบโุดยวธิกีารใช้มอืชีห้รอืบอกด้วยคาํพดู เพือ่บอกทศิทางที่ช่องวา่งของตัวอกัษรจากแผน่ป้าย
วดัสายตา “E” หรอื “C” ชีไ้ป ตัง้แตอ่ยูท่ีบ่้านกอ่นทีจ่ะพาเด็กไปรับการตรวจวดัสายตาจากจกัษุแพทย์

 3-6 ขวบ:   “การสุ่มชีรู้ปภาพทีม่ี 3 มติ”ิ น้ัน สามารถวนิิจฉัยเด็กทีม่ปีัญหาดา้นการมองภาพใน 3 มิต ิและยังสามารถหลีกเลีย่ง
ขอ้เสียในการใช้ตาข้างทีเ่ป็นปกตแิอบดูขณะทีท่ําการตรวจวดัด้วยการปิดตาข้างหน่ึง  

นอกจากตอ้งสอนใหเ้ด็กรูจ้กัการชีท้ศิทางของช่องวา่งของตัวอกัษรที่ใช้ตรวจวดัสายตาแล้ว ขอให้ผูป้กครองช่วย
สอนให้เด็กรูจ้กัการบอก (ชี)้ รูปร่างตา่งๆ ส่ีรูป ของรูปภาพ 3 มิตสํิาหรับสุ่มชี ้ซ่ึงประกอบด้วยรูป  , ,  และ 

 ด้วย
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衛教指導重點

預防高度近視是全家運動
 什麼是高度近視

 大部分高度近視定義都是以大於600度為主，往往肇始於學齡前，並持
續惡化至高中畢業，缺乏戶外活動並大量近距離使用眼力常導致近視
發生及惡化。

 幼兒一旦發生近視，度數會逐年增加，日後變成高度近視的機會很大，
且產生併發症的機會也相對提高。

 目前高度近視已經成為臺灣、日本及中國大陸不可逆的失明原因第
一位。

 可怕的近視併發症
近視相關的併發症有：白內障、青光眼、網膜周邊變性、視網膜剝離、黃斑出

血及黃斑退化、後極部退化，這些情況都不易治療，甚至導致失明。

 幼兒的基本視力保健
建議孩子未滿 2歲不要觀看螢幕，而大

於 2歲之幼兒每天看螢幕時，時間不超過1
小時，避免讓幼兒過度近距離用眼，傷害視
力。近年實證研究亦發現，戶外活動是近視
發生和惡化的保護因素，每天戶外活動超過
2-3小時，可能減緩兒童近視的發生和惡化。
世界衛生組織（WHO）亦建議5歲至17歲兒
童與青少年，每天累計至少60分鐘 (1小時 )
中等費力至費力身體活動。

視力保健基本功
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หลักสําคัญการแน ะแนวสุข วิทย า

การป้องกันสายตาสัน้มากเป็นกิจกรรมของทั้งครอบครัว
 สายตาสัน้มากคอือะไร

 ความหมายของสายตาสัน้มากส่วนใหญห่มายถึง การมีระดบัคา่การมองเห็นตัง้แต ่600 ขึน้ไปเป็นหลกั มักจะเริม่จากช่วง
กอ่นวยัเรยีน และเป็นหนักขึน้ตอ่เน่ืองจนถึงจบชัน้มธัยมปลาย การขาดการทํากิจกรรมกลางแจ้งและใช้สายตาในระยะ
ใกลม้าก มกัทําให้เกดิสายตาสัน้หรอืเป็นหนักขึน้

 เมือ่เด็กเกดิสายตาสัน้ ระดบัคา่สายตาก็จะเพิม่ขึน้ทกุปี ทําใหโ้อกาสทีจ่ะมสีายตาสัน้มากในอนาคตเป็นไปไดสู้ง และ
โอกาสทีจ่ะเกดิภาวะแทรกซ้อนก็สูงขึน้ตามไปด้วย

 ปัจจบุนัสายตาสัน้มากไดก้ลายเป็นสาเหตอุนัดบัหน่ึงทีท่ําใหต้าบอดอย่างไมส่ามารถยอ้นกลบัได้ของไตห้วนั ญีปุ่่น และจนี
แผน่ดนิใหญ่

 ภาวะแทรกซ้อนจากสายตาสัน้ทีน่่ากลัว
ภาวะแทรกซ้อนของอาการสายตาสัน้ ไดแ้ก่ : ตอ้กระจก ตอ้หิน จอประสาทตาลอก จอประสาทตาส่วนกลางขาด

เป็นร ูมเีลอืดออกในจอประสาทตาและจอประสาทตาเส่ือม ส่วนหลังจอประสาทตาเส่ือม ภาวะเหลา่น้ีเป็นภาวะอาการ
ทีร่กัษาไดย้าก และอาจทําใหต้าบอด

 การดแูลสุขภาพตาขัน้พืน้ฐานในเด็ก
แนะนําวา่เด็กอายตุํา่กวา่ 2 ขวบไม่ควรจ้องมองจอภาพ อายุ

มากกวา่ 2 ขวบขึน้ไปแตล่ะวนัจอ้งมองจอภาพไมเ่กนิ 1 ช่ัวโมง 
หลีกเลีย่งการใหเ้ด็กมองในระยะใกลเ้กินไป ซ่ึงเป็นผลเสียตอ่
สายตา 
ในช่วงหลายปีทีผ่่านมางานวจิยัทีม่กีารเผยแพรพ่บวา่ การทํา
กจิกรรมกลางแจ้งมีผลตอ่การป้องกันการเกิดสายตาสัน้และไม่
ใหเ้ป็นหนักขึน้ได ้การทํากจิกรรมกลางแจ้ง 2-3 ช่ัวโมงทุกวนั 
อาจช่วยใหเ้ด็กชะลอการเกิดสายตาสัน้หรอืไมท่ําใหส้ายตาสัน้
หนักขึน้  
องคก์ารอนามัยโลก (WHO) ไดแ้นะนําวา่ เด็กและเยาวชนอายุ 
5 ขวบ ถึง 17 ปี ควรทํากจิกรรมทีใ่ช้แรงกายปานกลางจนถึงใช้
แรงกายเต็มทีร่วมเป็นเวลาอย่างน้อยวนัละ 60 นาที (1 ช่ัวโมง)
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衛教指導重點

視力保健基本功

愛EYE秘笈，護眼行動備忘錄

第1招：眼睛休息不忘記 有做到 要改進

1. 每天戶外活動2-3小時以上，建議每週至少14小時。
2. 看電視或螢幕要遵守3010原則，每30分鐘休息10分鐘，每天總時數少於

1小時。
3. 下課時間務必走出教室外活動，或讓眼睛望遠休息至少10分鐘。
4. 早睡早起，睡眠充足。

第2招：均衡飲食要做到 有做到 要改進

5. 多攝取維生素A、B、C群，及深色蔬果。
6. 日常飲食種類多樣化、不偏食。

第3招：閱讀習慣要養成 有做到 要改進

7. 每閱讀、寫字或其他近距離用眼30分鐘應休息10分鐘。
8. 看書或拿筆寫字，保持35-40公分的距離。
9. 不在搖晃的車上閱讀，也不要躺著看書

第4招：讀書環境要注意 有做到 要改進

10. 光線要充足，桌面照度至少350米燭光以上。
11. 書桌高度要讓手肘自然下垂平放，椅面要讓臀部坐滿，雙腳要踩到地。

第5招：拿筆、坐姿要正確 有做到 要改進

12. 書桌光線不直接照射眼睛，習慣用右手寫字的人，檯燈放左前方，左撇子
則在右前方。

13. 姿勢端正，兩肩放輕鬆，腰打直，不歪頭、不趴著。
14. 握筆由前三指來挺筆並帶筆運行，後二指要穩定。

第6招：定期檢查要知道 有做到 要改進

15. 每年固定1-2次視力檢查。
16. 接到學校視力篩檢未達合格標準的通知，盡速至合格眼科醫師處接受
複檢。

17. 遵照醫師指示配合矯治，定期回診追蹤。
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หลักสําคัญการแน ะแนวสุข วิทย า

    

EYE เคล็ดลับรกัษ์ตา บันทึกกิจกรรมเพ่ือปกป้องดวงตา

บันทึกข้อท่ี 1:  อย่าลืมพักดวงตา ทําไดป้ระจํา ตอ้งปรับปรุง
1. ทํากจิกรรมกลางแจ้งวนัละ 2-3 ช่ัวโมงขึน้ไปทกุวนั แนะนําว่าอย่างน้อย 14 ช่ัวโมงตอ่สัปดาห์
2. ดโูทรทัศน์ตอ้งปฏบิตัติามหลักการ 3010 คอื ดโูทรทศัน์ ทกุ 30 นาที หยดุพกัสายตา 10 นาที เวลาดู

โทรทศัน์รวมไมเ่กนิ 1 ช่ัวโมงตอ่วนั
3. หลังหมดคาบเรยีน ตอ้งออกไปทํากจิกรรมนอกห้องเรยีน หรอืพกัสายตาด้วยการมองไกลๆ อย่าง

น้อย 10 นาที
4. เข้านอนแตห่ัวคํ่า ตืน่แตเ่ช้า นอนหลบัอย่างเพียงพอ

บันทึกข้อท่ี 2: บรโิภคอาหารอย่างสมดุล ทําไดป้ระจํา ตอ้งปรับปรุง
5. รับประทานอาหารกลุม่วติามนิ A B C และผักผลไมสี้เข้มให้มาก
6. ทานอาหารประจําวนัที่หลากหลาย  ไม่เลอืกอาหาร

บันทึกข้อท่ี 3 :  ฝึกนิสยัท่ีดีในการอ่าน ทําไดป้ระจํา ตอ้งปรับปรุง
7. ทกุครัง้ทีอ่่าน เขียนหนังสือ หรอืใช้ตามองในระยะใกลอ้ืน่ๆ ควรกําหนดให้ใช้ตา 30 นาที พกั 10 

นาที 
8. ในการอ่านหนังสือหรอืเขียนหนังสือน้ัน ควรมีระยะห่าง 35-40 เซนตเิมตร
9. ไม่อ่านหนังสือในรถทีเ่ขย่าไปมา และไม่นอนอ่านหนังสือ 

บันทึกข้อท่ี 4:  ใส่ใจสภาพแวดล้อมในการอ่านหนังสอื ทําไดป้ระจํา ตอ้งปรับปรุง
10. มแีสงสว่างเพียงพอ แสงไฟบนโตะ๊จะตอ้งมคีวามสว่าง 350 ลกัซ์ ขึน้ไป
11. ความสูงของโตะ๊หนังสือน้ันตอ้งสามารถวางศอกทํามุม 90°บนโตะ๊พอด ีเก้าอีต้อ้งน่ังไดเ้ต็มกน้ ขา

ทัง้สองข้างเหยียบวางบนพืน้ได้

บันทึกข้อท่ี 5: จับดินสอ น่ังในท่าท่ีถูกต้อง ทําไดป้ระจํา ตอ้งปรับปรุง
12. แสงไฟของโตะ๊อ่านหนังสือไมค่วรส่องเข้าตาโดยตรง ผู้ทีถ่นัดเขียนหนังสือด้วยมือขวา ให้วางโคม

ไฟไวท้ี่ข้างหน้าด้านซ้าย สําหรับเด็กทีถ่นัดซ้ายให้วางไว้ข้างหน้าด้านขวา
13. น่ังตัวตรง ไหล่ทัง้สองข้างปลอ่ยตามสบาย เอวตรง ไม่เอยีงคอ ไม่ฟุบตัวกบัโตะ๊
14. จบัดนิสอโดยการใชน้ิ้วหัวแม่มือ น้ิวชี ้และน้ิวกลาง สามน้ิวน้ีจบัดนิสอตัง้ขึน้แล้วลากเส้น โดยมน้ิีว

นางและน้ิวกอ้ยเป็นตัวคํา้ให้มัน่ 

บันทึกข้อท่ี 6 : ต้องรูเ้รือ่งการตรวจวดัตามกําหนดเวลา ทําไดป้ระจํา ตอ้งปรับปรุง
15. ควรตรวจสายตาอย่างสมํ่าเสมอปีละ 1-2 ครัง้
16. เมื่อได้รับหนังสือแจ้งผลการตรวจวดัสายตาจากโรงเรยีนว่าเด็กมสีายตาไม่ไดม้าตรฐานตามที่

กําหนด ควรรับการตรวจวดัสายตาซํา้อกีครัง้จากจกัษุแพทยท์ีไ่ด้รับการรับรองโดยเร็ว
17. ปฏิบตัติามคําแนะนําของแพทย์ในการบําบดัรกัษา พรอ้มกลบัไปรับการตรวจตดิตามตามกําหนด

เวลา
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衛教指導重點

預防事故傷害

以下指標請家長核對，若答案為「否」，請儘速改善，以維護家中幼兒之安全。

燙傷的預防

是， 否 1. 您是否避免在餐桌上放置桌巾，且端熱湯
或菜上桌時，先看看幼兒是否在旁邊。

是， 否 2. 您是否不讓幼兒接近熨斗及熱燈泡。
是， 否 3. 您準備洗澡水時，是否永遠先放冷水，再

放熱水；嬰兒進入浴盆前，先試過水溫。

跌落或摔倒的預防

是， 否 4. 您是否知道2樓以上，必須禁止幼兒攀爬窗戶以策安全。
是， 否 5. 您是否注意不在地板上放置會滑動的小地毯；地板很滑時，應讓幼

兒穿著止滑襪或止滑拖鞋行走，並且避免奔跑。

是， 否 6. 您是否在浴室或浴盆中設有防滑裝置。
是， 否 7. 您是否使用桌角防撞套包裹傢俱尖銳角或邊緣，還是將傢俱暫時

移開。

窒息、嗆到、噎到及中毒的預防

是， 否 8. 您是否知道會形成密閉空間的家用品，如冰箱、烘衣機或洗衣機
等，應選擇不易被幼兒開啟者，或加裝幼兒不易開啟的裝置，以免
幼兒誤入造成窒息。

是， 否 9. 您是否避免讓幼兒拿到小東西（如銅板、鈕扣、小珠子、別針、螺
絲釘等）；選購玩具時，必定檢查玩具上的小零件是否可能脫落（如
狗熊的眼珠等）。

是， 否 10. 您是否會將所有的藥物（尤其是糖漿）、洗潔劑、殺蟲劑、洗髮精、
沐浴乳、汽機油、化妝品及其他危險的東西都放到高處，或鎖在櫥
櫃、抽屜內。

是， 否 11. 您是否知道不慎吞食了不該吃的東西時，應保留容器，並立刻去電
毒物諮詢中心02-2871-7121詢問緊急處理方法。

是， 否 12. 您是否知道瓦斯熱水器應安裝於室外通風處，並隨時保持室內空氣
流通，以減少一氧化碳中毒的可能性。
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หลักสําคัญการแน ะแนวสุข วิทย า

ขอใหผู้ป้กครองตรวจเทยีบดชันีตอ่ไปน้ี หากมีคาํตอบ “ไม่ใช่”  โปรดทําการปรบัปรุงแกไ้ขโดยดว่น เพ่ือรกัษา
ความปลอดภยัของเด็กภายในบ้าน

การป้องกันการโดนลวก
 ใช่  ไม่ใช่ 1. ท่านหลกีเลีย่งการใช้ผ้าปูโตะ๊บนโตะ๊อาหาร และเมือ่ตอ้งยกน้ําแกง

รอ้นหรอืกบัข้าวมาวางบนโตะ๊ จะสังเกตกอ่นเสมอวา่มเีด็กอยู่ใกล้ๆ 
หรอืไม่

 ใช่  ไม่ใช่ 2. ท่านป้องกนัไม่ใหเ้ด็กเข้าใกลเ้ตารดีและดวงไฟที่รอ้น ใช่หรอืไม่

 ใช่  ไม่ใช่ 3. ขณะทีท่่านเตรยีมน้ําสําหรับอาบน้ํา จะเปิดน้ําเย็นกอ่นเสมอ แล้วจึง
เปิดน้ํารอ้น และกอ่นทีท่ารกจะลงในอ่างอาบน้ําน้ัน จะตรวจดอูณุหภมูิ
ของน้ํากอ่น ใช่หรอืไม่

การป้องกันการพลัดตกหรือหกล้ม
 ใช่  ไม่ใช่ 4. ท่านทราบหรอืไม่วา่ในบ้านตัง้แต่ชัน้ 2 ขึน้ไป ตอ้งห้ามไม่ให้เด็กปีนป่ายหน้าตา่งเพ่ือความปลอดภยั 

 ใช่  ไม่ใช่ 5. ท่านระวังไม่วางพรมขนาดเล็กทีล่ืน่ไปมาไดบ้นพืน้ใช่หรอืไม่ เมือ่พืน้ลืน่มาก ควรให้เด็กสวมใส่ถุงเท้ากนั
ลืน่หรอืรองเท้าแตะชนิดกนัล่ืนเดนิในบ้าน และหลีกเลีย่งการวิ่งเลน่ 

 ใช่  ไม่ใช่ 6. ท่านใช้อปุกรณ์กนัล่ืนภายในห้องน้ําหรอืภายในอ่างอาบน้ําหรอืไม่

 ใช่  ไม่ใช่ 7. ท่านใช้อปุกรณ์ยางกนักระแทกขอบหรอืมุมโตะ๊ตดิไวท้ีเ่ครือ่งเรอืนภายในบ้านทีม่มีมุหรอืขอบทีแ่หลมคม
ใช่หรอืไม่ หรอื ย้ายเครือ่งใช้น้ันออกช่ัวคราว

การป้องกันการหายใจไม่ออก สําลัก ติดคอ และการได้รับสารพิษ
 ใช่  ไม่ใช่ 8. ท่านทราบหรอืไม่วา่เครือ่งใช้ภายในบ้านทีเ่ป็นพืน้ทีปิ่ดสนิทอบัอากาศ เช่น ตูเ้ย็น เครือ่งอบผ้า หรอืเครือ่ง

ซักผ้า เป็นตน้ ควรเลอืกซือ้ชนิดทีเ่ด็กเปิดใช้งานไดย้าก หรอืตดิตัง้อปุกรณ์ป้องกนัการเปิดใช้ของเด็ก 
เพือ่ป้องกนัไม่ใหเ้ด็กเข้าไปในน้ันเป็นเหตใุห้ขาดอากาศหายใจ

 ใช่  ไม่ใช่ 9. ท่านป้องกนัไม่ใหเ้ด็กหยบิวตัถทุีม่ีขนาดเล็ก (เช่น เงนิเหรยีญ กระดมุ  ลกูแก้ว  เข็มกลัด นอตตะปู 
เป็นตน้) ใช่หรอืไม่ เมือ่เลอืกซือ้ของเลน่ก็ตอ้งตรวจสอบอปุกรณ์ชิน้ส่วนเล็กๆ ของของเล่นน้ันวา่สามารถ
หลดุออกหรอืไม่ (เช่น ลกูตาของตุก๊ตาหมี เป็นตน้) 

 ใช่  ไม่ใช่ 10. ท่านไดท้ําการเก็บยาทัง้หมด (โดยเฉพาะยาน้ํา) น้ํายาทําความสะอาดยาฆ่าแมลง  ครมีสระผม  ครมีอาบ
น้ํา น้ํามนัเครือ่ง เครือ่งสําอาง และส่ิงอนัตรายอืน่ทัง้หมดไวใ้นทีสู่งหรอืไวใ้นตูแ้ละลิน้ชักทีปิ่ดล็อคกญุแจ
หรอืไม่

 ใช่  ไม่ใช่ 11. ท่านทราบหรอืไม่วา่ หากเด็กไม่ระวังกลนืกนิส่ิงทีไ่ม่ควรกินเข้าไป ควรเก็บภาชนะท่ีบรรจสุารน้ันไวแ้ละ
โทรศัพทส์อบถามวธิกีารจัดการฉุกเฉินจากศนูยพ์ษิวทิยา ทีห่มายเลขโทรศัพท์02-2871-7121 ในทนัที 

 ใช่  ไม่ใช่ 12. ท่านทราบหรอืไม่วา่เครือ่งทําน้ําอุน่ชนิดใช้แกส๊น้ันจะตอ้งตดิตัง้อยูน่อกบ้านทีม่อีากาศถา่ยเท และ
ตอ้งรกัษาภาวะอากาศถ่ายเทภายในบ้านตลอดเวลา เพือ่ลดความเส่ียงจากการไดร้ับพษิของก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด ์
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衛教指導重點

預防事故傷害

車禍的預防
是， 否 13. 您開車載幼兒前，是否會先固定好幼兒汽車安全座椅，再安置幼兒並

繫好安全帶，且不讓幼兒坐在前座。並會避免用機車載幼兒。

是， 否 14. 您是否知道開車前必須先安置幼兒上車，行車時按下兒童安全鎖，停
車後讓幼兒最後下車。

是， 否 15. 您是否知道不可將幼兒單獨留在車內。因為緊閉門窗的車子，在大熱
天只需10分鐘的日曬，車內溫度就可能高達54-60度，對熱度比較敏
感的嬰幼兒，即使只是短暫時間留置其中，也會受到嚴重熱傷害。

是， 否 16. 您是否會禁止幼兒在馬路邊嬉戲。
是， 否 17. 您倒車時，是否先確認幼兒不在車子後面，避免倒車造成傷害、

死亡。

溺水的預防
是， 否 18. 您是否會注意避免讓幼兒獨自留在浴盆、小池塘邊、河邊、游泳池邊

或海邊，即使只是幾秒鐘也不行。

是， 否 19. 您家中的任何儲水容器使用完畢後，是否會將水倒掉、放乾或將容器
加蓋，以免幼兒栽入窒息。

是， 否 20. 您是否知道池塘或魚池應加裝柵欄，避免幼兒不慎跌落而溺斃。

防墜的預防
是， 否 21. 窗戶有裝設護欄或安全鎖且窗戶之窗臺高度不得小於110公分，10層

以上不得小於120公分。
是， 否 22. 窗戶旁不放置床、椅子、桌子或矮櫃等可攀爬之傢俱以防幼童墜落。
是， 否 23. 陽臺上沒有可當腳凳東西。
是， 否 24. 陽臺欄杆高度設計不易幼童攀爬。
是， 否 25. 陽臺欄杆高度設計至少110公分以上，10層以上者，不得小於120公

分且間距小於10公分。陽臺欄杆高度設計至少120公分以上，且間距
小於10公分。

其他
是， 否 26. 繩索長度及收線器位置應收置幼童無法碰觸的高度 (如窗簾繩、電線、

延長線⋯)。
是， 否 27. 您是否知道塑膠袋、尿布、鈕扣等易引起幼童窒息，應收納於幼童無

法碰觸的地方。

是， 否 28. 您是否知道幼兒與寵物接觸時，應有大人在旁監督。
是， 否 29. 您是否知道電動捲門可能將幼兒壓傷，所以最好加裝碰觸物體自動停

止裝置，否則也應將開關設在幼兒無法觸及的地方。

是， 否 30. 您房間中是否設置煙霧偵測器，平時即設想好火災時的應變措施及逃
生途徑。廚房中並且備有滅火器。
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การป้องกันอุบัติเหตุทางรถยนต์
 ใช่  ไม่ใช่ 13. กอ่นทีท่่านจะขบัรถโดยมีเด็กน่ังโดยสารด้วยน้ัน ท่านจะทําการผกูยดึเบาะน่ังรถนิรภยัสําหรับเด็กให้ดกีอ่น 

จากน้ันจึงวางเด็กลงแล้วคาดเข็มขดันิรภยัแกเ่ด็ก และไม่ให้เด็กน่ังในทีน่ั่งดา้นหน้าใช่หรอืไม ่
และหลกีเลีย่งการใหเ้ด็กน่ังซ้อนรถจักรยานยนต์

 ใช่  ไม่ใช่ 14. ท่านทราบหรอืไม่วา่ กอ่นทีจ่ะออกรถน้ันควรวางเด็กในทีน่ั่งให้ดเีสียกอ่น ขณะที่รถเคลือ่นทีน้ั่นควรกดปุ่ม
ล็อคประตนิูรภยัสําหรับเด็ก หลังจอดรถใหเ้ด็กลงจากรถเป็นคนสุดท้าย

 ใช่  ไม่ใช่ 15. ท่านทราบหรอืไม่วา่ ห้ามปลอ่ยใหเ้ด็กอยู่ในรถเพยีงลําพัง 
เน่ืองจากรถท่ีปิดประตหูน้าตา่งสนิทน้ัน จอดตากแดดไวเ้พยีง 10 นาที อณุหภมูภิายในรถจะสูงถึง 54–60 
องศา สําหรับทารกและเด็กเล็กทีม่คีวามไวตอ่ความรอ้นคอ่นข้างสูง แม้อยู่ในรถน้ันเพยีงระยะเวลาสัน้ๆ ก็
อาจทําให้เด็กไดร้ับอนัตรายอย่างรุนแรงจากความรอ้นได้

 ใช่  ไม่ใช่ 16. ท่านห้ามไม่ใหเ้ด็กเลน่ที่รมิถนนใช่หรอืไม่

 ใช่  ไม่ใช่ 17. เมือ่ท่านถอยรถ ไดสั้งเกตใหแ้น่ใจหรอืไม่วา่ไมม่เีด็กอยู่บรเิวณท้ายรถ เพ่ือหลกีเลีย่งการเกิดอบุตัเิหตไุดร้ับ
บาดเจ็บหรอืเสียชีวติเน่ืองจากการถอยรถ

การป้องกันการจมน้ํา
 ใช่  ไม่ใช่ 18. ท่านจะระมัดระวังหลกีเลีย่งไม่ใหเ้ด็กอยู่ในอ่างอาบน้ํา  ข้างสระน้ํา  รมิแมน้ํ่า ข้างสระวา่ยน้ํา หรอืที่รมิทะเล

เพยีงลําพัง แม้วา่จะเป็นเวลาเพียงไมก่ี่วนิาทก็ีตาม ใช่หรอืไม่

 ใช่  ไม่ใช่ 19. ภาชนะบรรจน้ํุาภายในบ้านของท่าน หลังการใช้งานแล้ว ท่านจะเทน้ําทิง้ ทิง้ไวใ้ห้แห้ง หรอืเพ่ิมการปิดฝา
ภาชนะเพือ่ป้องกนัไม่ใหเ้ด็กตกลงไปขาดอากาศหายใจจนเสียชีวติได ้ใช่หรอืไม่

 ใช่  ไม่ใช่ 20. ท่านทราบหรอืไม่วา่ ข้างสระน้ําหรอืบอ่เลีย้งปลาน้ันควรทํารัว้กัน้ เพ่ือหลกีเลีย่งการท่ีเด็กไม่ระวังพลดัตกลง
ไปจมน้ําตายได้

ป้องกันการร่วงหล่น
 ใช่  ไม่ใช่ 21. หน้าตา่งมกีารใส่ลกูกรงหรอืกญุแจนิรภยั และความสูงขอบล่างของหน้าตา่งห้ามตํ่ากวา่ 110 เซนตเิมตร 

อาคารท่ีสูงมากกวา่ 10 ชัน้ ห้ามตํา่กวา่ 120 เซนตเิมตร

 ใช่  ไม่ใช่ 22. ไม่วางเครือ่งใช้ภายในบ้านทีส่ามารถปีนป่ายได ้เช่น เตยีง เก้าอี ้โตะ๊ หรอืตูเ้ตีย้ เป็นตน้ ไวร้มิหน้าตา่ง เพือ่
ป้องกนัเด็กร่วงหล่น

 ใช่  ไม่ใช่ 23. ระเบยีงไม่มส่ิีงใดทีส่ามารถใช้เป็นเก้าอีร้องเท้าใหสู้งขึน้

 ใช่  ไม่ใช่ 24. รัว้กัน้ระเบยีงตอ้งออกแบบให้มคีวามสูงทีเ่ด็กไมส่ามารถปีนป่ายได้

 ใช่  ไม่ใช่ 25. รัว้กัน้ระเบยีงตอ้งออกแบบให้มคีวามสูงอย่างน้อย 110 เซนตเิมตร ขึน้ไป อาคารท่ีสูงมากกวา่ 10 ชัน้ ห้าม
ตํา่กวา่ 120 เซนตเิมตร และตอ้งมีช่องห่างน้อยกวา่ 10 เซนตเิมตร รัว้กัน้ระเบียงตอ้งออกแบบให้มคีวามสูง
อย่างน้อย 120 เซนตเิมตร และตอ้งมีช่องห่างน้อยกวา่ 10 เซนตเิมตร 

อ่ืนๆ
 ใช่  ไม่ใช่ 26. ความยาวของเชอืกและลอ้เก็บสายไฟควรเก็บไวใ้นทีสู่งทีเ่ด็กไมส่ามารถหยบิได ้(เช่น เชือกผ้าม่าน สายไฟ  

สายพ่วงปลัก๊ไฟ..)

 ใช่  ไม่ใช่ 27. ท่านทราบหรอืไม่วา่ ถุงพลาสตกิ ผ้าออ้ม กระดมุ เป็นตน้ สามารถทําใหเ้ด็กขาดอากาศหายใจได ้จึงควรเก็บ
ไวใ้นท่ีทีเ่ด็กไมส่ามารถหยบิได้

 ใช่  ไม่ใช่ 28. ท่านทราบหรอืไม่วา่ ขณะท่ีเด็กเลน่กบัสัตวเ์ลีย้งน้ัน ควรมผีู้ใหญด่แูลอยู่ใกล้ๆ

 ใช่  ไม่ใช่ 29. ท่านทราบหรอืไม่วา่ ประตมู้วนไฟฟ้าน้ันอาจทับเด็กบาดเจ็บได ้ดังน้ันจึงควรตดิตัง้ระบบหยุดอตัโนมตัเิมือ่
สัมผสักบัส่ิงของหรอืวตัถุ ไมเ่ช่นน้ันก็ควรตดิตัง้สวทิช์เปิด-ปิดประตไูวใ้นทีพ่น้มอืเด็ก

 ใช่  ไม่ใช่ 30. ภายในห้องของท่านไดต้ดิตัง้อปุกรณ์เครือ่งตรวจจบัควนัหรอืไม่ ในเวลาปกตคิวรเตรยีมคดิหามาตรการ
ฉุกเฉินและเส้นทางหนีไฟกรณีทีเ่กดิไฟไหม้
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燒燙傷及瓦斯事故傷害緊急處理

常見燒燙傷及瓦斯外洩意外，在第一時間有其正確處理步驟。平日熟悉這些
步驟，能在緊急時刻將傷害降到最低，所以請家長務必要牢記。

燙傷急救五步驟『沖、脫、泡、蓋、送』

沖： 迅速以流動的自來水沖洗傷口15-30分鐘，或將受傷部位浸泡於冷水內，以快
速降低皮膚表面熱度。

脫： 充分泡濕後，再小心除去衣物；必要時用剪刀剪開衣服，並暫時保留黏住的部
分。儘量避免將傷口水泡弄破。

泡： 繼續浸泡於冷水15-30分鐘，可減輕疼痛及穩定情緒。但若燙傷面積廣大，或
幼童年齡較小，則不必浸泡過久，以免體溫下降過度，或延誤治療時機。

蓋： 用清潔乾淨的床單或布單、紗布覆蓋。勿任意塗上外用藥或民間偏方，這些東
西可能無助於傷口的復原，並且容易引起傷口感染，及影響醫護人員的判斷和
緊急處理。

送： 除極小之燙傷可以自理之外，應送往鄰近的醫療院所做進一步的處理。若傷勢
較大，則最好轉送到設置有燙傷中心的醫院治療。

瓦斯外洩處理四步驟『禁、關、推、離』

禁： 禁止開或關任何電器用品，如抽油煙機、電燈等，也不可以插拔電插頭。

關： 先關閉瓦斯總開關，但不可碰觸瓦斯爐開關，以免產生火花。

推： 輕輕緩緩推開（打開）門窗，讓空氣流通。

離： 離開現場，疏散至屋外安全場所，再打電話通知當地瓦斯公司，請求檢測外洩
情形，或通報119消防局求助。
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อบุตัเิหตบุาดเจ็บจากไฟไหม้น้ํารอ้นลวกและแก๊สรั่วทีพ่บทั่วไป มขีัน้ตอนการปฐมพยาบาลอย่างถกูตอ้งในเบือ้ง
ตน้   ทําความคุน้เคยกบัขัน้ตอนเหล่าน้ีในเวลาปกต ิก็สามารถลดความเสียหายใหเ้หลอืน้อยทีสุ่ดในเวลาฉุกเฉิน ดัง
น้ันขอใหผู้ป้กครองจดจําขัน้ตอนเหล่าน้ีให้ดี

การปฐมพยาบาลแผลโดนลวก 5 ขัน้ตอน “ชง (ล้าง) ทัว (ถอด) เพ่า (แช่) ไก้ (ปิด) ซ่ง (ส่ง)”

ชง (ล้าง): ล้างแผลด้วยน้ําประปาโดยด่วน โดยเปิดให้น้ําไหลผ่านบรเิวณแผล เป็นเวลา 15-30 นาที หรอืแช่บรเิวณแผลท่ี
โดนลวกไวใ้นน้ําเย็น เพือ่ช่วยลดอาการแสบรอ้นทีผ่ิวหนังอย่างรวดเร็ว

ทัว (ถอด): หลังจากทีแ่ช่เปียกอย่างเต็มทีแ่ล้ว จึงคอ่ยๆ ถอดเสือ้ผ้าออกอย่างระมัดระวัง ในกรณีทีจ่ําเป็นอาจตอ้งใช้ 
กรรไกรตดัเสือ้ผ้าออก และควรปล่อยส่วนทีต่ดิอยูก่บัผิวหนังทิง้ไว ้ 
พยายามหลีกเลีย่งอย่าทําใหแ้ผลพพุองแตก

เพ่า (แช่): แช่น้ําเย็นตอ่ไปอกีประมาณ 15-30 นาที สามารถช่วยลดอาการปวดและทําให้อารมณ์สงบลงได้
แตสํ่าหรับแผลโดนลวกทีม่บีรเิวณกวา้ง หรอืเป็นเด็กอายคุอ่นข้างน้อยน้ัน ไม่ควรแชแ่ผลนานเกนิไป เพือ่
ป้องกนัไม่ให้อณุหภูมิร่างกายเย็นเกนิไป หรอืทําใหเ้วลาในการรับการรกัษาล่าช้า

ไก้ (ปิด): ใช้ผ้าปูทีน่อน แถบผ้าทีส่ะอาด หรอืผ้ากอซปิดบาดแผลไว ้
อย่าใช้ยาทาภายนอกหรอืยารกัษาแบบพืน้บ้านอืน่ทาแผลตามอําเภอใจ เน่ืองจากส่ิงเหล่าน้ีอาจไมส่ามารถช่วย
ใหแ้ผลหายได ้ยังอาจทําให้บาดแผลตดิเชือ้ได้ง่าย และอาจส่งผลกระทบตอ่การวนิิจฉัยอาการและการรกัษา
ฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่รกัษาพยาบาล

ซ่ง (ส่ง) นอกจากแผลโดนลวกทีม่บีรเิวณเล็กมากๆ ทีส่ามารถรกัษาด้วยตัวเองไดแ้ล้วน้ัน นอกน้ันควรส่งตัวไปยังสถาน
พยาบาลที่ใกลท้ีสุ่ดเพ่ือรับการรกัษาขัน้ตอ่ไป
หากเป็นแผลบรเิวณคอ่นข้างกวา้ง ทางทีด่คีวรส่งตัวไปรับการรกัษาในโรงพยาบาลท่ีมศีนูยด์แูลผูป่้วยไฟไหม้
น้ํารอ้นลวก

4 ขัน้ตอนจัดการกับแก๊สรั่ว - จิน้ (ห้าม) กวน (ปิด) ทุย  (ผลัก) หลี (ออก) :

จิน้ (ห้าม): ห้ามเปิดหรอืปิดเครือ่งใช้ไฟฟ้าทกุชนิด เช่น เครือ่งดดูควนัในครัว  แสงไฟฟ้า เป็นตน้ และห้ามถอดหรอืเสียบ
หัวปลัก๊ไฟอย่างเด็ดขาด

กวน (ปิด): ปิดวาล์วหัวจ่ายแกส๊หลกัก่อน แตไ่ม่ควรหมนุปุ่มเปิด-ปิดเตาแกส๊ เพือ่ป้องกนัการเกิดประกายไฟ 
ทุย (ผลัก): ผลกัประตหูน้าตา่ง (เปิดออก) อย่างช้าๆ แบบเบามอื เพือ่ให้อากาศถา่ยเท
หลี (ออก): ออกจากจุดเกดิเหต ุแยกย้ายไปยังทีท่ีป่ลอดภัยนอกบ้าน จากน้ันโทรศัพทแ์จ้งให้บริษัทแกส๊ในท้องทีท่ราบเพือ่

ขอให้ส่งเจ้าหน้าทีม่าทําการตรวจสอบสาเหตแุก็สรั่ว หรอืโทรแจ้ง 119 เพ่ือขอความช่วยเหลือจากสํานักป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภัย
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保貝 !寶貝 !113保護專線

每個孩子都是家庭的寶貝、社會的希望。孩子就像脆弱的幼苗，大人的一時情
緒失控、不當體罰管教，或是心存僥倖而疏忽，就有可能在一瞬間造成無法補救
的傷害。讓我們一起來寶貝孩子，讓他們都能在「免於恐懼、沒有傷害」的安全環
境下，健康快樂地長大。

別讓憤怒情緒主宰您的行動
 責打並不能教導孩子做好事情，它只會使孩子變得暴力並且失去控制。
 憤怒的父母一時失控，可能造成孩子重大傷害，如腦部受傷、身體內出血，或終身殘障
甚至死亡。當孩子因而傷亡，父母會被依刑法和兒童及少年福利與權益保障法加重其
刑1/2，嚴重者判處無期徒刑！

 孩子大部分是被憤怒的父母所傷害，不要讓憤怒主宰了您的行動，如果您害怕自己會
傷害孩子，請立即尋求以下幫助：

 當您覺得很生氣的時候，離開現場，不要接近孩子。
 打電話給您的朋友或親戚，說出自己的憤怒。
 向家庭教育中心，請教並學習正確管教孩子的要領。

父母心存僥倖將使自己觸法
 兒童意外喪生不幸事件的原因包括墜樓、悶死
車內、火災及意外災害；兒童安全是父母的責
任，不要心存僥倖，就算只是一分鐘也別讓寶
貝單獨在家或留置車上。

 「兒童及少年福利與權益保障法」中明文規
定，不可以將6歲以下或需要特別看護之兒童
及少年單獨放在危險的環境中，例如讓孩子一
個人在家或是在車內，或是由不適當的人照顧
（比如孩子，或精神疾病、酗酒、吸毒的人等）。

 違反以上規定，將會遭到罰款（3,000元以上，
15,000元以下），或是強制接受親職教育輔導
（4小時以上，50小時以下）。若拒絕參加輔導，
將遭到累積罰款，一直罰到參加為止。

協助通報人人有責
 如果發現鄰居孩子被責打、不當對待或單獨留在家裡，您可以幫忙打電話到113或報
警110請求協助，這樣可以避免孩子發生危險。

 通報時請盡量蒐集相關資訊，如兒少的基本資料 (姓名、年齡、電話、地址等 )、受傷情
形、受虐史、家庭狀況、生活照顧情形等。

 通報資訊越完整，越有助於社工員及時、有效判斷案件之危急程度，給予適當處遇。

1.   兒少的基本資料 
(姓名、年齡、電話、地址等)

2.   受傷情形
3.   受虐史
4.   家庭狀況
5.   生活照顧情形
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เด็กทกุคนน้ันเป็นแก้วตาดวงใจของครอบครัว และความหวังของสังคม 
เด็กก็เหมอืนกบัตน้กล้าทีเ่ปราะบาง การโมโหควบคมุอารมณ์ไม่ไดเ้พยีงช่ัวขณะ การลงโทษทางร่างกายทีไ่มเ่หมาะสม หรอืการ
สะเพร่าคดิวา่โชคจะเข้าข้างของผู้ใหญน้ั่น ก็อาจก่อให้เกดิผลร้ายทีไ่ม่สามารถทดแทนไดใ้นเวลาเพยีงช่ัวขณะ 
ขอใหเ้รามาช่วยกนัรกัและทะนุถนอมเด็กของเรา ให้เด็กทกุคนสามารถเจรญิเตบิโตอย่างแข็งแรงและมคีวามสุขภายใตส่ิ้ง
แวดลอ้มทีป่ลอดภัย “ปราศจากความหวาดผวา ไม่มกีารทําอนัตราย”

อย่าให้อารมณ์โกรธควบคุมพฤติกรรมของท่าน
 การดา่หรอืเฆีย่นตไีมส่ามารถสอนใหเ้ด็กทําส่ิงตา่งๆ ไดด้ ีแตจ่ะทําใหเ้ด็กกลายเป็นคนที่ชอบใช้ความรุนแรงและควบคุม

ตนเองไม่ได้
 พอ่แมท่ีโ่มโหควบคมุตนเองไมไ่ด้ช่ัวขณะ อาจสร้างความเสียหายอย่างใหญห่ลวงให้กบัเด็ก เช่น สมองไดร้ับบาดเจ็บ เลือด

ออกภายในร่างกาย หรอืพกิารตลอดชีวติและอาจถึงขัน้เสียชีวติ 
หากเด็กบาดเจ็บหรอืเสียชีวติเน่ืองจากเหตดุังกล่าว พอ่แมจ่ะถกูเพิม่โทษอกีกึ่งหน่ึง ตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมาย
คุม้ครองสิทธแิละสวสัดกิารเด็กและเยาวชน ในขัน้ร้ายแรงอาจถกูตดัสินจําคกุตลอดชีวติ !

 เด็กส่วนใหญถ่กูทําร้ายจากอารมณ์โกรธของพอ่แม่ อย่าให้อารมณ์โกรธควบคมุพฤตกิรรมของท่าน หากท่านกลัว วา่ตนเอง
อาจทําร้ายลกูได ้กรณุาขอรับการช่วยเหลอืตอ่ไปน้ีโดยด่วน :

 เมือ่ท่านรูสึ้กโมโหมาก ควรออกห่างจากสถานทีน้ั่น และไม่ควรเข้าใกลต้ัวเด็ก
 โทรศัพทถ์ึงเพือ่นหรอืญาติของท่าน เพือ่บอกกล่าวระบายอารมณ์โกรธของตน
 ขอรับการชีแ้นะเพือ่เรยีนรู้วธิกีารอบรมส่ังสอนเดก็ทีถ่กูตอ้งกบัศนูยก์ารศึกษาในครอบครัว 

พ่อแม่สะเพร่าคิดว่าโชคจะเข้าข้าง ทําให้ตนผิดกฎหมาย
 เหตรุ้ายทีเ่ด็กประสบอบุตัเิหตเุสียชีวติน้ันเกิดจากหลายสาเหต ุ

ประกอบด้วย การพลัดตกตกึ ถกูขังอบตายในรถ ไฟไหม้ และจาก
อบุตัเิหตคุวาม ปลอดภยัของเด็กน้ันเป็นหน้าทีค่วามรับผดิชอบ
ของพอ่แม่ อย่าสะเพร่าคดิวา่โชคจะเข้าข้าง อย่าใหเ้ด็กอยู่ในบ้าน
หรอืในรถตามลําพัง แม้วา่จะเป็นเวลาสัน้ๆ เพียงนาทเีดยีวก็ตาม 

 ตามขอ้บญัญตัิของ “กฎหมายคุม้ครองสิทธแิละสวสัดกิารเด็กและ
เยาวชน” ระบุอย่างชัดเจนวา่ ห้ามมิใหเ้ด็กและเยาวชนทีม่อีายตุํา่
กวา่ 6 ขวบ หรอืผูท้ีต่อ้งการการ ดแูลพเิศษอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ี
เป็นอนัตรายตามลําพัง เช่น ใหเ้ด็กอยู่ในบ้านหรอืในรถตามลําพัง 
หรอืให้บคุคลทีไ่มเ่หมาะสมเป็นผูด้แูลเด็ก (เช่น ผู้ทีเ่ป็นเด็ก ผู้ที่
ป่วยเป็นโรคประสาท ตดิเหล้า ตดิยาเสพตดิ เป็นตน้)

 สําหรับผูท้ีล่ะเมดิขอ้บญัญตัน้ีิ จะมีโทษปรับ (ตัง้แต ่3,000 เหรยีญ
ไตห้วนัขึน้ไป แตไ่มเ่กนิ 15,000 เหรยีญไตห้วนั) หรอืบังคบัใหต้อ้ง
เข้ารับการอบรมแนะแนวเรือ่งบทบาทหน้าทีผู่ป้กครอง (ตัง้แต ่4 ช่ัวโมงขึน้ไป แตต่ํ่ากวา่ 50 ช่ัวโมง)  
หากผูก้ระทําผดิไมเ่ข้าร่วมการอบรม จะถกูปรับเงนิแบบสะสม ปรับจนกวา่จะเข้าร่วมการอบรม

ช่วยเหลือแจ้งเหตุเป็นหน้าท่ีของทุกคน
 หากท่านพบวา่เด็กบ้านใกลเ้รอืนเคยีงถกูดุวา่เฆีย่นต ี ถกูกระทําอย่างไม่เหมาะสม หรอืถูกปลอ่ยทิง้ให้อยูบ่้านตามลําพัง ท่าน

สามารถช่วยโทรแจ้ง 113 หรอืโทร 110 แจ้งตํารวจเพือ่ขอความช่วยเหลอื การทําเช่นน้ีจะสามารถป้องกนัอนัตรายทีจ่ะเกดิ
กบัเด็กได ้

 เมือ่แจ้งเรือ่งกรณุารวบรวมข้อมูลทีเ่ก่ียวข้องอย่างเต็มที่ เช่น ข้อมูลพืน้ฐานของเด็กและเยาวชน (ชือ่-นามสกลุ อายุ โทรศัพท์ 
ทีอ่ยู่ เป็นตน้) ลกัษณะอาการบาดเจ็บ ประวตักิารถกูทารณุกรรม สภาพครอบครัว สภาพการดแูลเกีย่วกับการดาํรงชีวติ 
เป็นตน้

 การแจ้งเรือ่งยิ่งมีขอ้มลูสมบูรณ์มากเพียงใด ก็ยิ่งมีส่วนช่วยใหเ้จ้าหน้าทีสั่งคมสงเคราะห์ สามารถตดัสินถึงระดบัอนัตรายของ
กรณีดังกล่าวไดท้นัทแีละมีประสิทธภิาพ และใหก้ารจัดการอย่างเหมาะสม

หมายหมาาย

โ ึ ้ ไป ํ่ํํ ่ โ

1. ขอ้มลูพืน้ฐานของเด็กและเยาวชน (ชือ่-
นามสกลุ อายุ โทรศัพท์ ทีอ่ยู่ เป็นตน้)

2. ลกัษณะอาการบาดเจ็บ
3. ประวตักิารถกูทารณุกรรม
4. สภาพครอบครัว
5. สภาพการดแูลเกีย่วกับการดาํรงชีวติ
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親親‧寶貝 -協助孩子遠離家庭暴力

親親‧寶貝-協助孩子遠離家庭暴力
孩子出生後，夫妻間易因角色轉換、子女照顧及教養議題出現許多衝突，甚至出
現家庭暴力行為。根據國內外相關研究及實務經驗顯示，長期目睹父母激烈爭
吵或暴力行為，將對孩子產生許多負面影響。

目睹家庭暴力可能對孩子的影響
 許多父母常認為孩子年紀小，不清楚父母之間發生什麼事，或即便孩子看到或
聽到父母激烈爭吵或暴力行為，也不會有任何不良影響，但事實上，不論孩子
年紀多小，不論孩子是否看到或聽到父母間的激烈爭吵或暴力行為，都會使孩
子的生理與心理發展產生負面影響。

 長期目睹父母激烈衝突或暴力行為，孩子會出現以下反應：
 嬰幼兒及學齡前階段

 生理層面出現發展遲緩現象
 出現嚴重的分離焦慮
 因恐懼、不安而影響孩子探索及遊戲能力
 在遊戲中可能模仿父母的暴力行為
 不敢表達情緒，或用激烈的方式表達憤怒與攻擊
 認為暴力是自己所導致的
 出現退化（如：已會自己上廁所後，突然變成經常尿在褲子上）

 學齡期階段
 恐懼、害怕、無力、憤怒、覺得都是自己的錯、缺乏安全感
 攻擊行為、焦慮（如：咬指甲、拔頭髮）、沮喪、退縮
 頭痛、胃痛、厭食、嗜睡、注意力不集中等
 對父母說相愛卻彼此傷害的行為，感到困惑、混淆
 認為暴力可以解決問題

如何幫助孩子遠離家庭暴力
 家庭應是提供孩子穩定及安全成長的場所，保護孩子免於遭受家庭暴力的傷
害更是父母的責任，因此，如果您和伴侶有意見上的爭執時，應冷靜地想辦法
解決，切勿以暴力行為來逼迫對方屈服，或是藉由傷害孩子來報復對方，應尊
重每個孩子的生命權。

 如果您和伴侶的衝突已無法自行解決，甚至已經出現暴力行為，便應向專業人
員尋求協助，或撥打113保護專線諮詢，才能真正改善彼此的關係，並讓孩子
在安全、穩定及健康的關係中成長。
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โอบกอดลูกรัก- ช่วยเด็กห่างไกลจากความรุนแรงในครอบครัว

เมือ่ลกูรกัลมืตามาดโูลก สามภีรรยาก็จะเกดิความขดัแย้งกนัได้ง่ายในหลายเรือ่ง เน่ืองจากบทบาททีเ่ปลีย่นแปลง
ไป การดูแลลกู และการอบรมส่ังสอน จนอาจถึงขัน้เกิดการใช้ความรนุแรงในครอบครัว  การวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้จาก
ในและตา่งประเทศแสดงวา่ การท่ีเด็กไดเ้ห็นและรบัรูก้ารทะเลาะเบาะแว้งอย่างรนุแรงหรอืพฤติกรรมการใช้ความ
รนุแรงของพอ่แมเ่ป็นเวลานาน จะเกิดผลมากมายในทางลบกับเด็ก.

ผลกระทบท่ีอาจเกิดกับเด็กเม่ือพบเห็นการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
 พอ่แมจ่ํานวนมากคดิวา่เด็กอายยุังน้อย ไมเ่ข้าใจวา่เกดิเรือ่งอะไรขึน้ระหวา่งพอ่แม่ หรอืแม้วา่เด็กจะมองเห็นการทะเลาะเบาะ

แว้งอย่างรุนแรงหรอืพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง ก็จะไม่เกิดผลเสียใดๆ แตค่วามจริงแล้ว ไม่วา่เด็กจะมอีายนุ้อยเพียงใด 
และไม่วา่เด็กจะมองเห็นการทะเลาะเบาะแว้งอย่างรุนแรงหรอืพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของพอ่แมห่รอืไม่ ล้วนกอ่เกดิ
ผลในทางลบตอ่พฒันาการทัง้ดา้นร่างกายและจิตใจของเด็ก  

 การทีเ่ด็กเห็นและรับรูก้ารทะเลาะเบาะแว้งอย่างรุนแรงหรอืพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของพอ่แมเ่ป็นเวลานาน เด็กจะ
แสดงปฏกิริยิาตอ่ไปน้ี: 

 ช่วงวยัทารกและเด็กเล็ก และก่อนวยัเรยีน
 ในดา้นพฒันาการร่างกายเกดิภาวะพฒันาการช้า
 เกดิภาวะความวติกกังวลจากการพลดัพรากอย่างรุนแรง
 มผีลตอ่ความสามารถในการคน้หาหรอืการเลน่เกมของเด็ก เน่ืองจากความหวาดผวารูสึ้กไมป่ลอดภัย
 อาจแสดงการเลียนแบบพฤตกิรรมการใช้ความรุนแรงของพอ่แม่ขณะเลน่เกม
 ไมก่ล้าแสดงออกซึ่งอารมณ์ หรอืใช้วธิทีี่รุนแรงแสดงถึงความโกรธและการจูโ่จม
 คดิวา่ความรุนแรงมสีาเหตมุาจากตนเอง
 เกดิภาวะถดถอย (เช่น สามารถเข้าห้องน้ําด้วยตนเองไดแ้ล้ว แตอ่ยู่ๆ กลบักลายเป็นปัสสาวะรดกางเกงบ่อยๆ)

 ช่วงวยัเรยีน
 หวาดผวา กลัว ไรเ้รีย่วแรง โกรธ รูสึ้กวา่เป็นความผดิของตนเองทัง้หมด ขาดความรูสึ้กปลอดภัย
 พฤตกิรรมการจูโ่จม วติกกังวล (เช่น กดัเล็บ ดึงผม) ทอ้แท ้หดกลัว
 ปวดศีรษะ ปวดกระเพาะ เบ่ืออาหาร ชอบนอน ขาดสมาธิ เป็นตน้
 เกดิความสงสัย สับสนตอ่คาํพดูของพอ่แมท่ี่วา่รกักันแตก่ลบัทําร้ายกนั
 คดิวา่การใช้กําลังความรุนแรงสามารถแกไ้ขปัญหาได้

ช่วยให้เด็กห่างไกลจากความรุนแรงในครอบครัวได้อย่างไร
 ครอบครัวควรเป็นทีท่ี่ใหก้ารเจรญิเตบิโตอย่างปลอดภัยและม่ันคงแก่เด็ก ปกป้องเด็กไมไ่ห้ไดร้ับอนัตรายจากการใช้ความ

รุนแรงในครอบครัวเป็นความรับผดิชอบของพ่อแม่  ดังน้ันหากท่านและคู่ชีวติมีความคดิเห็นขดัแย้งกนั ควรสงบสตอิารมณ์
หาวธิกีารแก้ไข อย่าใช้ความรุนแรงมาบบีบังคบัให้อกีฝ่ายยอมรับ หรอืใช้การทําร้ายเด็กเป็นเครือ่งมอืแก้แคน้อกีฝ่ายหน่ึง ควร
ใหค้วามเคารพตอ่สิทธิในชีวติของเด็กทกุคน

 หากความขดัแย้งของท่านกบัคู่ชีวติถึงขัน้ทีไ่ม่สามารถแกไ้ขไดเ้องแล้ว หรอือาจเกดิพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงแล้วด้วย 
ยิ่งตอ้งขอรับการช่วยเหลอืจากผู้เช่ียวชาญ หรอืโทรศัพทส์ายตรงปกป้อง 113 เพือ่ขอรับคาํปรกึษา จึงจะสามารถแก้ไขความ
สัมพนัธ์ระหวา่งกนัไดอ้ย่างแทจ้ริง พรอ้มให้เด็กไดม้กีารเตบิโตท่ามกลางความสัมพนัธท์ีป่ลอดภัย มัน่คง และแข็งแรง
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親子共讀

閱讀的重要性
在少子化的年代，每個孩子都是父母的寶貝。根據研究發現，及早養成閱讀習

慣且喜歡閱讀的孩子，能夠從閱讀中獲得想像力的啟發與創造力的培養，不但
對於孩子的腦力、語言等發展都很有助益，甚至在長大之後，各方面的表現多半
也較為優異。因此，身為父母，都應該正視閱讀的重要性，尤其要養成孩子的閱
讀習慣。建議父母要參與孩子的閱讀歷程，陪孩子一同領略閱讀的樂趣，在與孩
子分享閱讀帶來的新奇體驗之際，也讓孩子深刻感受到父母的愛護與關懷，進
而健康快樂地成長、茁壯。

寶寶的閱讀起步走
3-6個月大的寶寶，認知能力已慢慢發展到可受紅、黃、藍、綠等鮮豔色彩吸

引；語言溝通發展方面，已經開始牙牙學語，甚至對自己的名字產生反應；生理
動作發展方面，藉由抓、丟、推、拉等動作，慢慢發展出使用小肌肉的能力。在這
個時候，父母可以將孩子抱在懷裡，使用柔軟的布書或可以發出聲音的童書，用
溫柔的聲音教導寶寶認識書本上的顏色與形狀，從而刺激寶寶各方面的學習與
成長。

7-9個月大的寶寶，生理動作已經發展到會自己坐著、使用雙手操作物品；認
知能力發展到重複出現覺得有趣的探索行為（例如覺得鈴噹會發出聲音就一直
去搖）、瞭解臉部表情所代表的意涵；語言溝通發展方面，會開始模仿與學習他
人的說話及聲音，對簡單的指令性語彙（例如「再見」）有反應。在這個時候，父
母可以鼓勵寶寶自己動手翻閱書本，輔以從旁向寶寶說明書本內容或圖片呈現
的意涵，及試著用簡單的語彙與寶寶溝通互動，以激發寶寶對於閱讀的興趣。

10個月大以後的寶寶，父母可以就寶寶發展的情形，漸進加深親子共讀的方
式與時間，總之，陪伴孩子閱讀的習慣與時間是不能減少的，相信身為父母的
您，一定能從中發現不一樣的育兒樂趣。
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ความสําคัญของการอ่าน
ในยคุท่ีมบีตุรน้อย เด็กทกุคนล้วนเป็นแก้วตาดวงใจของพอ่แม่   จากการวจิยัพบวา่ การสร้างนิสัยรกัการอ่าน

ตัง้แตเ่ด็กและเด็กที่ชอบอ่านหนังสือ สามารถบม่เพาะใหเ้กดิจนิตนาการและความคดิสร้างสรรคจ์ากการอ่านได ้ไม่
เพยีงแตม่ผีลดตีอ่พฒันาการดา้นสมองและดา้นภาษา ยังทําใหม้ากกวา่ครึ่งหน่ึงของการแสดงออกในทุกดา้นดมีาก
เมือ่เตบิโตเป็นผู้ใหญ่ดว้ย   ดังน้ัน ผูท้ีเ่ป็นพอ่แมค่วรใหค้วามสําคญัตอ่การอา่น โดยเฉพาะตอ้งปลกูฝังสร้างนิสัยรกั
การอ่านใหก้บัเด็ก   ขอแนะนําผู้ปกครองวา่ควรมีส่วนร่วมในการอา่นพรอ้มกบัเด็ก เป็นเพือ่นรบัรูค้วามสนุกในการ
อา่น ขณะแบ่งปันความแปลกใหมท่ีไ่ดจ้ากการอ่านร่วมกบัเด็ก ยังทําใหเ้ด็กรูสึ้กไดถ้ึงความรกัความห่วงใยของพอ่แม่ 
ส่งผลให้เด็กเตบิโตอย่างมคีวามสุขดว้ยสุขภาพทีด่แีละแข็งแกร่ง

เริ่มต้นการอ่านของลูกน้อย
ทารกอายุ 3-6 เดอืน ความสามารถในการเรยีนรูค้อ่ยๆ พัฒนา จนถกูดึงดดูไดด้ว้ยสีสด เช่น สีแดง เหลือง เขยีว 

เป็นตน้ พฒันาการดา้นการส่ือสารดว้ยภาษา เริม่ออกเสียงหดัพูด หรอืแมก้ระทั่งมกีารตอบสนองตอ่ช่ือของตนเอง 
ส่วนพฒันาการดา้นการเคลือ่นไหวของร่างกายน้ัน ใช้วธิกีาร เช่น จบั ทิง้ ผลกั และดึง ในการฝึกความสามารถการใช้
กล้ามเน้ือมดัเล็ก   ในเวลาน้ี คณุพ่อคณุแมส่ามารถอุม้เด็กไวใ้นอ้อมกอด ใช้หนังสือผ้าทีอ่อ่นนุ่มหรอืหนังสือทีม่เีสียง 
ใช้เสียงอนันุ่มนวลสอนลกูน้อยให้รูจ้กัสีและรปูร่างในหนังสือ เพือ่กระตุน้พัฒนาการและการเรยีนรูด้า้นตา่งๆ ของลูก
น้อย

ทารกอายุ 7-9 เดอืน มพีฒันาการดา้นร่างกาย คอื สามารถน่ังไดด้ว้ยตนเอง ใช้สองมอืจับเลน่วตัถหุรอืส่ิงของ มี
พฒันาการดา้นการเรยีนรูจ้นถึงขัน้กระทําซํา้ในพฤตกิรรมทีต่นคดิวา่สนุกอยากคน้หา (เช่น รู้วา่กระดิ่งมเีสียงก็จะ
เขย่าอยูต่ลอด) เข้าใจถึงความหมายของการแสดงออกทางใบหน้า ในดา้นพฒันาการดา้นภาษาและการส่ือสาร เริม่
เลยีนแบบและเรยีนรูเ้สียงและการพูดของผู้อืน่ มีปฏกิริยิาตอบสนองตอ่คาํส่ังง่ายๆ (เช่น “ลาก่อน”)   ในเวลาน้ี คณุ
พอ่คณุแมส่ามารถสนับสนุนใหล้กูน้อยใช้มอืพลิกหน้าหนังสือ และกลา่วอธบิายถึงเน้ือหาหรอืความหมายของรปู
ภายในหนังสืออยูข่้างๆ ลูกน้อย พรอ้มทดลองใช้คาํศัพทอ์ย่างง่ายในการพดูคยุทําการปฏสัิมพนัธก์บัลกู เพือ่กระตุน้
ความสนใจตอ่การอา่นใหก้บัลกูน้อย

เมือ่ทารกมอีายุ 10 เดอืนขึน้ไป คณุพอ่คณุแมส่ามารถเพิม่ความยากและเวลาในการอา่นหนังสือพรอ้มกบัลกูตาม
ภาวะพัฒนาการของลกูน้อย อย่างไรก็ตาม ความเคยชินและเวลาในการอา่นหนังสือกบัเด็กน้ันไม่ควรลดลง เช่ือวา่คณุ
พอ่คณุแมจ่ะพบความสุขในการเลีย้งลูกทีต่า่งออกไปอย่างแน่นอน
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和尿布說掰掰∼如廁訓練

嬰兒的大小便是靠反射動作，完全無法自己控制；2至3歲間，生理上已成熟
到可以隨意控制大小便的肌肉，幼兒就能學會在內急時，不需要提醒，自己走向
馬桶，脫下褲子大小便，之後再穿好褲子，這就是所謂完成「如廁訓練」了。能夠
揮別尿布，真是孩子人生中的一大步！

順利完成如廁訓練的正確心態
 孩子揮別尿布是遲早的事，家長不必太急躁，應保持輕鬆愉快的態度，像是跟
孩子玩遊戲似的完成訓練。

 如果遇到阻力，勿跟孩子硬拗，可包回尿布等一、兩個星期後再試，如廁訓練
終會成功的。

 孩子失誤時，以有點惋惜的態度，告訴他下次想尿或解便的時候，趕快告訴大
人，大人會幫助他。然後幫他清理乾淨，並請他幫點小忙，例如把髒尿布丟進
垃圾桶等，勿責罵或體罰孩子。家長強烈的情緒反應常常是訓練失敗的主要
原因。

 即使已經成功的達成訓練，孩子仍會有幾個月的時間偶有「意外」發生，這是
正常現象。勿苛責孩子，冷靜、淡然處理即可。

開始訓練的良好時機
 1歲半至2歲之間，通常男孩會較女孩慢一些。
 以下現象表示孩子已準備好了:

 感覺得到膀胱脹和便意（例如突然安靜下來、臉部表情
改變、跳腳、蹲下、拉扯褲子或用語言、手勢告訴
大人）。

 尿濕了或解便了，會有所表示或讓大人知道。
 喜歡換上乾淨的尿布。
 瞭解「尿尿」、「嗯嗯」、「臭臭」、「便便」、
「馬桶」、「乾的」、「乾淨」、「濕的」、「髒」
的意思。

 看過同性別的大人或孩子（如手足）使用
馬桶，知道馬桶是做什麼用的。

 會自己拉下及拉上褲子。

勢告訴
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หลักสําคัญการแน ะแนวสุข วิทย า

การปัสสาวะและอุจจาระในทารกน้ันอาศัยปฏกิริยิาตอบสนอง ซ่ึงไมส่ามารถควบคมุไดด้ว้ยตวัเอง เมือ่อายรุะหวา่ง 
2 ถึง 3 ขวบ ดา้นร่างกายมพีฒันาการสมบรูณ์จนสามารถควบคมุกลา้มเน้ือทีใ่ช้ในการปัสสาวะหรอือจุจาระไดแ้ล้ว 
เด็กก็สามารถเรยีนรู้วา่ เมือ่เวลาท่ีรูสึ้กปวดปัสสาวะหรอืปวดอุจจาระน้ัน ไมจ่าํเป็นตอ้งบอกเตอืน ก็สามารถเดนิไปที่
ชักโครก ถอดกางเกงปัสสาวะหรอือุจจาระ จากน้ันใส่กางเกงกลับเช่นเดมิไดด้ว้ยตวัเอง กระบวนการทัง้หมดน้ีเรยีกวา่ 
“การฝึกขบัถา่ย”   สามารถเลกิใส่ผ้าออ้มน้ันถอืเป็นก้าวใหญ่ในชีวติของเด็กจริงๆ !

ฝึกขับถ่ายให้สําเร็จด้วยความคิดท่ีถูกต้อง
 เด็กเลกิใส่ผ้าออ้มเป็นเรือ่งทีเ่กดิขึน้ไม่ช้าก็เร็ว ผูป้กครองไมจ่ําเป็นตอ้งรีบรอ้น ควรมีท่าทสีบายๆ ฝึกการขบัถา่ยให้สําเรจ็

เหมอืนการเล่นเกมร่วมกบัเด็ก
 หากมอีปุสรรคในการฝึกก็ไมค่วรงดัข้อกบัเด็ก สามารถใหเ้ด็กกลบัไปใส่ผ้าออ้มเช่นเดมิ ทิง้ระยะห่างประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ 

แล้วคอ่ยเริม่ฝึกใหมก็่จะประสบความสําเรจ็ในทีสุ่ด
 เมือ่เด็กเกดิความผดิพลาด ควรแสดงท่าทเีสียดายเล็กน้อย แล้วบอกเด็กวา่คราวหน้าหากปวดปัสสาวะหรอืปวดอุจจาระ ควร

รีบบอกใหผู้้ใหญท่ราบ ผู้ใหญ่ก็จะให้ความช่วยเหลอื  
จากน้ันจึงช่วยทําความสะอาดให้กบัเด็ก พรอ้มทัง้ใหเ้ด็กช่วยเล็กๆ น้อยๆ เช่น หยิบผ้าออ้มทีเ่ป้ือนสกปรกไปทิง้ในถังขยะ 
เป็นตน้ ไมค่วรดดุา่หรอืตเีด็ก  
อารมณ์ที่รุนแรงของผูป้กครองน้ัน มักเป็นสาเหตหุลักทําใหก้ารฝึกขบัถา่ยลม้เหลว

 ถึงแม้วา่จะประสบความสําเรจ็ในการฝึกขบัถา่ยแล้วก็ตาม แตเ่ด็กก็อาจเกิด “อบุตักิารณ์” ขึน้ไดอ้กีในหลายเดอืนตอ่มาซ่ึงถือ
เป็นเรือ่งปกต ิ
ไมค่วรตาํหนิหรอืวา่กล่าวเด็ก ควรปฏบิตัติอ่เด็กอย่างเรยีบเฉยและใจเย็น

เวลาท่ีดีท่ีสุดในการเริ่มฝึกขับถ่าย
 อายปุระมาณ 1 ขวบครึ่ง ถึง 2 ขวบ โดยทั่วไปเด็กชายมักจะช้ากวา่เด็กหญิงเล็กน้อย 
 ลกัษณะดังตอ่ไปน้ีแสดงวา่เด็กพรอ้มแล้วทีจ่ะฝึกการขบัถา่ย :

 เด็กรูสึ้กถึงการปวดปัสสาวะหรอืปวดอุจจาระ (เช่น อยู่ๆ ก็เงยีบสงบลง  สีหน้า
เปล่ียนไป กระโดด น่ังยอง ดึงกางเกง หรอืบอกใหผู้้ใหญท่ราบด้วยคาํพดูหรอื
ภาษามอื)

 เมือ่ปัสสาวะเปียกหรอือจุจาระแล้ว จะบอกหรอืแสดงใหผู้้ใหญท่ราบ
 ชอบเปลีย่นใส่ผ้าออ้มทีแ่ห้งสะอาด
 เข้าใจความหมายของคาํวา่ “เน่ียวๆ (ปัสสาวะ)”  “อึน้ๆ (อจุจาระ)” 

“โช่วๆ (เหม็น)” “เป้ียนๆ (อุจจาระ) ” “หมาถ่ง (ชักโครก)” “กานเตอ 
(แห้ง)” “กานจิง้(สะอาด)”  “ซือเตอ (เปียก)” “จาง (สกปรก)” 

 เคยเห็นผู้ใหญห่รอืเด็กอืน่ (เช่น พีน้่อง) ทีม่เีพศเดยีวกนัใช้ชักโครก รู้
วา่ชักโครกน้ันมไีวเ้พือ่ทําอะไร

 สามารถถอดและใส่กางเกงไดเ้อง

หน้้า
หรอื
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衛教指導重點

訓練成功的訣竅
 買了小馬桶後，先將它放在孩子常遊戲的地方，鼓勵他常常坐在上面，時間長
短不拘，讓孩子逐漸熟悉它，視它為所有物。

 注意孩子想小便或大便的跡象，或利用午睡剛睡醒或是飯後20-30分鐘的好
時機，帶他到小馬桶處，鼓勵他脫下尿布坐上去，尿（或便）在裡面。

 當孩子已經有一半的機率成功時，可以開始不穿尿布，改穿寬鬆的褲子，讓他
練習自己拉下、拉上褲子。尿布只在午睡或夜裡才使用。

小技巧幫大忙
 唸一、兩本有關如廁訓練的故事書給孩子聽。
 讓孩子跟1、2位已經達成訓練的孩子一起玩，並看著別的孩子使用小馬桶。
 不要選擇孩子正處於反抗期或生病時開始訓練。
 不要一直嘮嘮叨叨的提醒、催促孩子，只有在他顯示出有尿意或便意時才帶他
去坐小馬桶。

 不要強制孩子坐上小馬桶；孩子不想
坐了，就應該讓他起來；即使孩子未抗
拒，坐了5分鐘還解不出來，也應該讓
他起來。

 孩子肯合作就應該誇獎他，如果解出，
更應同時給予精神鼓勵和實質上的獎
勵（如外出散步、貼紙等），可以有效的
提高成功機率，不要怕物質獎勵寵壞
孩子。

和尿布說掰掰∼如廁訓練
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หลักสําคัญการแน ะแนวสุข วิทย า

เคล็ดลับในการฝึกขับถ่ายให้ประสบความสําเร็จ
 หลังจากซือ้กระโถนสําหรับเด็กแล้ว ควรนําไปวางไวใ้นทีท่ีเ่ด็กเลน่เป็นประจําก่อน ชักจูงใหเ้ด็กน่ังเลน่บนกระโถนบอ่ยๆ ไม่วา่

จะน่ังนานหรอืเพยีงช่ัวขณะก็ตาม เพ่ือให้เด็กคอ่ยๆ คุน้เคยกับกระโถน และมีความรูสึ้กวา่เป็นเจ้าของกระโถนน้ัน
 สังเกตลักษณะอาการเม่ือเด็กปวดปัสสาวะหรอืปวดอุจจาระ หรอืใช้ช่วงเวลาท่ีด ีคอื หลังตืน่นอนตอนกลางวนั หรอืช่วงหลัง

ทานอาหารประมาณ 20-30 นาทีพาเด็กไปน่ังกระโถน ชักจูงใหเ้ด็กถอดผ้าออ้มออกแล้วน่ังปัสสาวะ (หรอือจุจาระ) ลงใน
กระโถน

 เมือ่เด็กมอีตัราความสําเรจ็ครึ่งหน่ึงแล้ว ก็ควรเริม่ทีจ่ะไม่ใส่ผ้าออ้ม เปล่ียนมาใส่กางเกงแบบหลวมๆ แทน ใหเ้ด็กฝึกถอดและ
ใส่กางเกงเอง 

เทคนิคเล็กๆ ช่วยได้มาก
 อ่านหนังสือนิทานทีเ่กีย่วข้องกบัการฝึกขบัถา่ย 1-2 เลม่ใหเ้ด็กฟัง
 ใหเ้ด็กเลน่กบัเพือ่นเด็ก 1-2 คน ทีฝึ่กขบัถา่ยสําเรจ็แล้ว พรอ้มทัง้ใหด้เูด็กอืน่ใช้กระโถน
 ไมค่วรเริม่การฝึกในช่วงทีเ่ด็กกําลังมีปฏิกริยิาตอ่ตา้นหรอืเจ็บป่วย
 ไมค่วรบน่เตอืนหรอืเร่งเด็กซํา้ไปซํา้มา เพยีงแตพ่าเด็กไปน่ังกระโถน เม่ือเด็กแสดงอาการ ปวดปัสสาวะหรอืปวดอุจจาระ

อย่างชัดเจนเท่าน้ัน
 ไมค่วรบังคบัให้เด็กน่ังบนกระโถน หากเด็กไมอ่ยากน่ังก็ควร

ใหล้กุขึน้ แม้วา่เด็กจะไม่แสดงอาการขัดขืน แตถ่า้หากน่ังเกนิ 
5 นาทแีล้วเด็กยังไมถ่า่ยก็ควรให้เด็กลกุขึน้ 

 เมือ่เด็กยอมใหค้วามร่วมมอืก็ควรกล่าวชมเชย หากเด็กถา่ย
ออกมา ก็ยิ่งควรกล่าวช่ืนชมให้กําลังใจและให้รางวลั (เช่น พา
ออกไปเดนิเลน่ข้างนอก ใหส้ติก๊เกอร ์เป็นตน้) ซ่ึงช่วยเพิม่
โอกาสประสบความสําเรจ็มากขึน้ ไม่ตอ้งกังวลวา่การให้ของ
รางวลัจะเป็นการตามใจจนเสียเด็ก
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女孩男孩都疼愛

隨著文化的變遷，兩性平等的觀念漸趨普及，新時代的父母應以更開明的兩
性觀念，珍惜孩子的性別特質，讓孩子獲得適性的發展。

女性也可以傳宗接代
 女性結婚後可繼續保有原來姓氏，無需再冠夫姓。
 子女姓氏可由父母書面約定從父姓或母姓。
 女性與男性具有平等的家產繼承權利，女兒和兒子繼承家產的權利也完全
相同。

 祭祀公業條例自2008年7月1日起施行，已摒棄過去排除女性繼承宗祠的習
俗，展現男女的平權意識。

 在喪葬禮儀中，女性也可以擔任主奠者及主持捧斗、執幡等儀式，傳承家族
血緣。

孩子未來的成就無關性別
 「性別平等教育法」：讓女性與男性皆有平等受教育之權利。
 「性別工作平等法」：保障女性工作權之平等，消除性別歧視。
 女性勞動參與率、專業技術人員比率、管理及經理人員比率不斷提升；國會
議員和民意代表中的女性席次比例，及女性公務人員進入決策階層比率都有
提高。

女孩男孩都是寶
 研究發現，生女兒的父母較長壽，可能與女兒較貼心，會照顧年邁、生病父母
有關。

 父母和孩子之間的親情連結與子女性別並
無關聯，長期情感的親密互動才是真正讓
父母感到「有女、有子萬事足」的關鍵。

偏見停一停，女男一樣行，兩性
都珍貴，平等才是對，讓我們珍
惜生命，珍惜上天賜予我們的心
肝寶貝。
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จากวฒันธรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไป ความคดิเรือ่งความเสมอภาคทางเพศก็เริม่พบไดท้ั่วไป พอ่แมย่คุใหม่
ควรมีความคดิในเรือ่งเกีย่วกับสองเพศอย่างเปิดกวา้ง ทะนุถนอมเอกลักษณ์ในตวัเด็ก ใหเ้ด็กไดร้บัการ
พฒันาตามแนวทางท่ีเหมาะสมตอ่ตนเอง

ผู้หญิงก็สามารถสืบสกุลได้
 หลังการสมรส ฝ่ายหญิงสามารถใช้นามสกลุเดมิของตนเองได ้ไมจ่ําเป็นตอ้งเปลีย่นใช้นามสกลุตามสามี
 สําหรับนามสกลุของบตุรน้ัน สามารถใช้นามสกุลของพอ่หรอืแมไ่ดต้ามทีพ่อ่และแม่ไดท้ําหนังสือตกลงกนัเอาไว้
 ผูห้ญิงและผู้ชายล้วนมสิีทธปิระโยชน์เท่าเทยีมกนัในการรับมรดกของครอบครัว สิทธปิระโยชน์การรับมรดกของครอบครัว

ของทัง้บตุรสาวและบตุรชาย ล้วนเท่าเทยีมกนั
 ตามประกาศระเบียบขอ้บังคบัในการบูชาบรรพบุรุษ นับแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2008 ให้ยกเลิกประเพณีทีไ่ม่ให้ผูห้ญิงเข้า

ร่วมพธิกีรรมบูชาบรรพบุรุษ เพือ่แสดงถึงความเสมอภาคระหวา่งหญิงและชาย  
 ในขัน้ตอนพธิีงานศพ ผูห้ญิงก็สามารถเป็นเจ้าภาพงานศพและถอืกระถางธปูนําศพ หรอืจูงศพ เป็นตน้ เพ่ือสืบทอดสาย

เลอืดวงศ์ตระกูล

ความสําเร็จของเด็กในอนาคตไม่ได้ขึน้อยู่กับเพศ
 “กฏหมายความเสมอภาคทางเพศทางการศึกษา”:  ให้หญิงและชายล้วนมสิีทธไิดร้ับการศึกษาอย่างเสมอภาคกนั
 “กฎหมายความเสมอภาคทางเพศทางการทํางาน” : ปกป้องความเสมอภาคในสิทธกิารทํางานของสตร ีลดการกีดกันทางเพศ
 อตัราส่วนการมส่ีวนร่วมของแรงงานสตร ีช่างเทคนิคผู้เช่ียวชาญ ผู้บริหารและผูจ้ดัการท่ีเป็นสตรีน้ันเพิม่มากขึน้อย่างตอ่

เน่ือง อัตราส่วนวฒุสิมาชิกและสภาผู้แทนราษฎรทีเ่ป็นสตร ีและอตัราส่วนของข้าราชการในระดบับริหารทีเ่ป็นสตรีน้ันล้วน
มอีตัราสูงขึน้

ลูกสาวลูกชายล้วนเป็นแก้วตาดวงใจ
 จากผลการวจิยัพบวา่ พอ่แมท่ีม่ลีกูสาวจะมีอายยุนืกวา่ อาจเป็นเพราะลูกสาวน้ันมคีวามออ่นโยนใส่ใจมากกวา่ คอยดแูลพอ่แม่

ทีแ่กเ่ฒ่าหรอืในยามท่ีเจ็บป่วยก็เป็นได้
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งพอ่แมก่บัลกูน้ันไมไ่ดเ้กีย่วข้องกบัเพศของบตุร ความสัมพนัธท์ี่ใกล้ชิดอนัยาวนานถึงจะ เป็นกุญแจ

สําคญัซ่ึงทําให้พอ่แม่รูสึ้กถึง “มลีกูสาว มีลกูชาย ดพีรอ้มทุกอย่าง” อย่างแท้จริง

หยดุความคดิลําเอยีง ชายก็ได ้หญิงก็ด ีทัง้สองเพศ
น้ันมคีา่ ความเสมอภาคคือความถกูตอ้ง ขอใหเ้ราร่วม
ทะนุถนอมชีวติ ทะนุถนอมลูกน้อยแก้วตาดวงใจท่ี
สวรรคป์ระทานมาใหแ้กเ่รา 
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無菸家庭

菸品的煙霧中有超過7000種化學物質，其中數百種
的成分具有毒性，有93種為有毒及致癌成分。「菸害」
會增加孩子罹患呼吸道感染、氣喘、中耳炎、眼睛發炎、
腸絞痛和嬰兒猝死症的機率，甚至會增加未來罹患癌症
的風險。二手菸又稱被動吸菸，是指不吸菸的人吸取吸
菸者噴吐的菸霧。三手菸是泛指吸菸後殘留在衣服、牆
壁、傢俱，甚至是頭髮和皮膚等菸草殘餘化學物質，這

些代謝物附著身上，毒性物質便四處傳播。

寶貝孩子的健康，請不要吸菸
 孕婦吸菸會增加生出低體重兒與嬰兒猝死
症的風險，孩子發生學習障礙或腦性麻痺
的風險也較高。

 二手菸、三手菸會傷害所有的人，但對於孩
童而言特別危險，包括：

 會增加發生嬰兒猝死症的風險。
 會影響嬰兒腦部功能，干擾正常的
呼吸。

 讓孩子容易咳嗽或打噴嚏、罹患氣喘
或加重症狀、刺激耳咽管導致感染中
耳炎。

 讓孩子肺功能較差，容易罹患如支氣
管炎、喉頭炎或肺炎等呼吸道疾病。

 大人吸菸，使孩子更容易成為終生吸
菸者，未來罹患癌症、喝酒、濫用藥物與發生問題行為等風險升高。

保護孕婦與孩子的健康，建議您立即戒菸！
「菸害防制法」新規定自98年1月11日實施。
 室內公共場所與室內三人以上的共用工作場所全面禁菸（第15條）。
  孕婦不得吸菸（第12條）。
 任何人不得強迫、引誘或以其他方式使孕婦吸菸（第13條）。
 於孕婦或未滿三歲兒童在場之室內場所，禁止吸菸（第17條）。

若您吸菸，建議您快戒菸！若您
不吸菸，請鼓勵家裡的吸菸者
戒菸！

 免費戒菸專線：0800-636363
 全國超過3,000家門診戒菸服
務醫事機構、社區藥局 
(查詢電話：02-2351-0120)

 洽各縣市衛生局（所）接受戒
菸諮詢或服務，可索取免費戒
菸教戰手冊
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หลักสําคัญการแน ะแนวสุข วิทย า

ในควนับหุรีป่ระกอบดว้ยสารเคมมีากกวา่ 7,000 ชนิด ในจาํนวนน้ันมสีาร
หลายรอ้ยชนิดทีเ่ป็นสารพิษ และมีสารประมาณ 93 ชนิดทีเ่ป็นพิษและเป็นสาร
กอ่มะเร็ง   “อนัตรายจากบุหรี่” จะเพิม่โอกาสการเจ็บป่วยของเดก็จากโรคตดิเชือ้
ในระบบทางเดนิหายใจ หอบหดื หูชัน้กลางอักเสบ ตาอักเสบ ปวดบิดในทารกหรอื
โคลกิ และการเสียชีวติอย่างเฉียบพลนัของทารก กระท่ังอาจเพ่ิมความเส่ียงตอ่
การเป็นมะเร็งในอนาคตได ้  บหุรีม่อืสองหรอืเรยีกสูบบหุรีท่างออ้ม หมายถึง ผูท้ี่
ไมสู่บบหุรีสู่ดรบัเอาควนัพษิจากคนทีสู่บบหุรีป่ล่อยออกมา   บุหรีม่อืสาม หมายถึง 

หลังสูบบหุรีแ่ล้วมสีารเคมจีากบหุรีต่กคา้งอยูบ่นเสือ้ผ้า ผนัง เครือ่งเรอืนภายในบ้าน หรอืแมแ้ตเ่ส้นผมและผิวหนัง 
เป็นตน้ สารพษิเหลา่น้ีตดิอยูบ่นร่างกายก็จะนําพาใหก้ระจายไปทั่ว

เพ่ือสุขภาพท่ีดีของลูกน้อย กรุณางดสูบบุหรี่
 การสูบบหุรี่ในขณะทีต่ัง้ครรภ์น้ัน เพิม่ความเส่ียงตอ่ภาวะทารก

แรกคลอดมน้ํีาหนักตัวน้อยและทารกเสียชีวติอย่างฉับพลนั และ
ความเส่ียงตอ่การเกิดความบกพรอ่งในการเรยีนรู้หรอืเกดิอาการ
สมองอกัเสบในเด็กก็สูงด้วยเช่นกนั

 บหุรีม่อืสอง บหุรีม่อืสาม ทําอนัตรายตอ่ทกุคน แตสํ่าหรับเด็ก
แล้วจะมอีนัตรายเป็นพเิศษ ประกอบด้วย: 

 จะเพิม่ความส่ียงตอ่ภาวะทารกเสียชีวติอย่างฉับพลนั
 ส่งผลกระทบตอ่การทํางานของสมองทารก รบกวนระบบ

หายใจปกติ
 ทําให้เด็กมอีาการไอหรอืจามได้ง่าย เป็นโรคหอบหืดหรอื

ทําให้อาการหอบหืดทรดุหนัก ระคายเคอืงตอ่ทอ่ยสูเตเชียน 
(ทอ่เช่ือมระหวา่งหูชัน้กลางกบัคอส่วนบน) จนทําให้ หูชัน้
กลางอกัเสบ

 ทําใหส้มรรถภาพในการทํางานของปอดตํา่ เกดิเป็นโรค
ระบบทางเดนิหายใจได้ง่าย เช่น โรคหลอดลมอกัเสบ โรค
กล่องเสียงอกัเสบ และโรคปอดอกัเสบเป็นตน้

 ผู้ใหญสู่บบหุรี ่ทําใหเ้ด็กกลายเป็นผูท้ีสู่บบหุรีไ่ปตลอดชีวติได้ง่าย ในอนาคตอาจมีความเส่ียงตอ่การเป็นมะเร็ง ดืม่สุรา ตดิ
ยาเสพตดิ และมปีัญหาดา้นพฤตกิรรมเพ่ิมขึน้ เป็นตน้

ปกป้องสุขภาพของสตรีมีครรภ์และเด็ก ขอแนะนําให้ท่านเลิกบุหรี่ทันที !
ขอ้กําหนดใหม่ตาม “กฎหมายป้องกนัอนัตรายจากบุหรี่” เริม่ประกาศใช้เมือ่วนัท่ี 11 มกราคม ค.ศ. 2009

 กําหนดให้ห้ามสูบบหุรี่ในอาคารสถานท่ีสาธารณะหรอืภายในห้องทํางานทีม่บีคุคลตัง้แต ่ 3  คนขึน้ไป (มาตรา 15)
 ห้ามมิใหส้ตรมีคีรรภสู์บบหุรี ่(มาตรา 12)
 ห้ามมิใหผู้้ใดบังคบั ล่อลวง หรอืด้วยวธิอีืน่ใด ใหส้ตรมีคีรรภ์สูบบหุรี ่(มาตรา 13) 
 ห้ามมิใหสู้บบหุรีภ่ายในห้องทีม่สีตรมีคีรรภ์หรอืเด็กอายตุํา่กวา่ 3 ปีบริบูรณ์ ร่วมอยูด่้วย (มาตรา 17)

หากท่านไมสู่บบหุรี ่ โปรดสนับสนุนให้คนใน
ครอบครัวทีสู่บบหุรีเ่ลกิบหุรี ่!

 สายตรงเลกิบหุรี ่(โทรฟร)ี:  
0800-636363

 คลนิิกบรกิารเลกิบหุรี่ในสถานพยาบาล ร้านขาย
ยาชุมชนกวา่ 3,000 แห่งทั่วประเทศ (โทรศัพท์
สอบถาม: 02-2351-0120)

 ตดิตอ่สอบถามและขอรับบรกิารเลิกบหุรีย่ัง
กองการ (สํานักงาน) สาธารณสุขในทุกทอ้งที่ 
สามารถขอรับคูม่อืเลกิบหุรีไ่ดฟ้รี

ใ
โ

ไ
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早期療育成效佳

孩子進入小學就讀前，身體不斷成長，其神經、智能也同步發展中，並表現在
認知、語言、動作、社會適應行為或情緒等各方面，形成一定的發展過程，比如：
什麼時候會爬、會走、會對媽媽微笑、會開口叫「爸爸」、會開始怕陌生人、喜歡
玩躲貓貓或辦家家酒等⋯如果有某些發展步驟沒有跟上一般正常發展的兒童，
我們稱為「發展遲緩」。

兒童早期療育愈早進行成效愈好
 過去家長多數存有「大雞慢啼」的觀念，以為孩子慢慢就會趕上。但現在認
為，年幼的孩子神經系統可塑性較大，因此有發展遲緩現象的兒童應當接受
早期療育，其黃金時間是在3歲之前，介入成效較好。

 如果不能提早給予這些嬰幼兒協助，可能影響其後續的神經智能發展，因此
早期療育就像疾病治療一樣，對孩子的身心健康十分重要！

較容易出現發展遲緩的高風險群
 如果寶寶是早產兒、出生低體重、有先天
性異常、腦部疾病或受傷、母親懷孕期間
曾接觸過菸酒藥品，或家族近親有視聽覺
障礙、智能不足、精神異常等，較容易發展
遲緩，家長應特別留意觀察。

 造成兒童發展遲緩的原因很多，專業團隊
在評估時會給予仔細的評量。孩子如有疑
似發展遲緩的症狀，家長應隨時帶孩子就
醫，以儘速確診及轉介早期療育。

如何早期發現孩子的發展問題
 家長平日應多加觀察寶寶的發展步驟，同時定期帶孩子接受健康檢查。
 家長應定期觀察並填寫兒童健康手冊中各年齡層之「家長記錄事項」，及寶寶
成長的發展步驟，並在每次健檢時，提供寶寶的狀況給醫師作參考。

 家長可依寶寶的實足月（年）齡，自行對照各年齡層的發展重點。

若有疑似發展問題，請直接詢問
兒科或家醫科醫師，協助您作適
當的轉介。或撥打各縣市兒童發
展聯合評估中心聯絡電話（參閱
第 240頁），或各大醫院的兒童
神經科、兒童心智科或復健科。
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กอ่นทีเ่ด็กจะเข้าเรยีนในชัน้ประถมศึกษา จะมีการเจรญิเตบิโตทางร่างกาย และมพีฒันาการของระบบประสาท 
สตปิัญญาไปพรอ้มกนัอย่างตอ่เน่ือง โดยจะแสดงออกในดา้นตา่งๆ เช่น การรบัรู ้ภาษา การเคล่ือนไหว พฤตกิรรมใน
การปรบัตวัเข้ากบัสังคมหรอืพัฒนาการทางดา้นอารมณ์ เป็นตน้ กอ่เกดิเป็นกระบวนการพัฒนาในระดบัหน่ึง เช่น 
เมือ่ใดสามารถคลานได ้เดนิได ้ยิม้กบัแมไ่ด ้เริม่เรยีก “พ่อ” ได ้เริม่กลัวคนแปลกหน้า ชอบเล่นซ่อนหาหรอืชอบเลน่
พอ่แมล่กู เป็นตน้ หากวา่เด็กมพีฒันาการบางอย่างช้ากวา่เด็กปกตทิั่วไป เราเรยีกวา่ “พฒันาการลา่ช้า”

การบําบัดรักษาเด็กพัฒนาการล่าช้า เริ่มย่ิงเร็วย่ิงให้ผลการรักษาท่ีดี
 ในอดตี มผีูป้กครองจํานวนไมน้่อยทีม่แีนวคดิวา่ “ไกต่ัวใหญน้ั่นขนัช้า” เช่ือวา่เด็กจะมพีฒันาการทีค่อ่ยๆ ดีขึน้ตามทนัเด็ก

ทั่วไปเอง 
แตใ่นปัจจบุนัเห็นวา่ ระบบประสาทในเด็กเล็กน้ันสามารถปรับแกไ้ดม้ากกวา่ ดังน้ันเด็กทีม่พีฒันาการล่าช้าจึงควรไดร้ับการบําบดั
รกัษาในระยะแรกเริม่ โดยช่วงเวลาทองของการรกัษา คอื ช่วงกอ่นอายุ 3 ขวบ ซ่ึงจะทําให้มปีระสิทธภิาพในการรกัษาท่ีดกีวา่

 หากไม่ใหค้วามช่วยเหลอืโดยเร็วแกท่ารกและเด็กเล็กทีม่พีฒันาการล่าช้าเหล่าน้ี อาจมผีลกระทบตอ่การพัฒนาระบบประสาท
ดา้นสตปิัญญาในอนาคตได้ ดังน้ันเหมือนการรกัษาโรคอ่ืนทั่วไป ทีค่วรไดร้ับการรกัษาในระยะแรกเริม่เพราะเป็นส่ิงสําคญัยิ่ง
ตอ่สุขภาพกายและใจของเด็ก

กลุ่มเด็กท่ีมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดพัฒนาการท่ีล่าช้า
 หากเด็กเป็นเด็กทารกท่ีคลอดกอ่นกําหนด มน้ํีาหนักตัวทีน้่อยผดิ

ปกตเิมือ่คลอด มคีวามผิดปกตมิาแตก่ําเนิด เป็นโรคหรอืไดร้ับ
บาดเจ็บทางสมอง มารดาสูบบหุรี ่ดืม่สุรา หรอืใช้ยาขณะตัง้ครรภ์ 
หรอืญาตใิกล้ชิดคนในครอบครัวมีความบกพรอ่งในการมองหรอื
การฟัง ปัญญาออ่น มคีวามผดิปกตทิางระบบประสาท เป็นตน้ 
มกัมผีลใหเ้ด็กมพีฒันาการทีล่่าช้าได้ง่าย ดังน้ันผูป้กครองจึงควร
ใหค้วามสนใจเพิม่การสังเกตเป็นพเิศษ 

 เด็กมพีฒันาการทีล่่าช้าน้ันเกดิไดจ้ากหลายสาเหตดุ้วยกนั เมือ่
ทําการประเมินทมีงานผูเ้ช่ียวชาญจะใหก้ารประเมินผลอย่าง
ละเอียด 
หากสงสัยวา่เด็กมอีาการบ่งบอกวา่มพีฒันาการทีล่่าช้า ผูป้กครอง
ควรพาเด็กไปพบแพทย์อยูเ่สมอ เพ่ือรีบวนิิจฉัยอาการและส่งตอ่
ผูป่้วยเพือ่การบําบดัรกัษาในระยะแรกเริม่

สังเกตพบปัญหาด้านพัฒนาการของเด็กตั้งแต่แรกเริ่มได้อย่างไร
 ในเวลาปกตผิูป้กครองควรหม่ันสังเกตขัน้ตอนพฒันาการในแตล่ะวยัของลกูน้อย พรอ้มพาเด็กไปรับการตรวจสุขภาพตาม

กําหนดเวลา
 ผูป้กครองควรหม่ันสังเกตตามกําหนดเวลาและเขียนบันทกึใน “รายการบนัทกึสําหรับผูป้กครอง” ในแตล่ะช่วงวยั ภายใน

หนังสือคูม่อืสุขภาพเด็ก และขัน้ตอนในพฒันาการในแตล่ะช่วงวยั อกีทัง้ควรแจ้งภาวะของลกูน้อยให้แพทย์ทราบ เมือ่รับการ
ตรวจสุขภาพทกุครัง้  เพ่ือใช้ประกอบการตรวจพจิารณาของแพทย์ 

 ผูป้กครองสามารถเทียบตามอายุเต็มเดอืน (ปี) ของลกูน้อยของท่าน ตรวจดูขัน้ตอนพัฒนาการทีสํ่าคญัในแตล่ะช่วงวยัของ
ทารก

หากสงสัยวา่มีปัญหาดา้นพัฒนาการ กรณุา
สอบถามกมุารแพทยห์รอืแพทยเ์วชศาสตร์
ครอบครัวโดยตรง เพือ่ให้ช่วยเหลือท่านในการโอน
ย้ายหรอืส่งเรือ่งตอ่อย่างเหมาะสม
หรอืโทรศัพทต์ดิตอ่กบัศนูยป์ระเมนิพฒันาการ
เด็กประจําทอ้งทีต่า่งๆ (ดทูีห่น้า 241) หรอืโรง
พยาบาลขนาดใหญท่ีม่แีผนกประสาทวทิยาเด็ก 
แผนกจติเวชเด็ก หรอืแผนกเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
(กายภาพบําบดั) ทกุแห่ง 
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衛教指導重點

國小學前健康檢查與入學準備

孩子上小學前，家長如果能讓其先養成基本的生活自理、自我表達、情緒行為
表現等能力，對其入學後的學習適應和發展將會有很大的幫忙。而入國小前的健
康檢查、發展評估及相關醫學建議，有助於了解學生入學後，在學習上可能遭遇
到的困難，因此意義重大。

入國小前的準備

生活自理能力：  能靈活使用餐具。
 能在餐後收拾自己的餐具。
 能遵守用餐禮儀，如不邊吃邊說話或亂丟食物殘渣等。
 能整理服裝、儀容，以及餐後擦嘴巴、漱口、洗手等。
 能穿脫衣服、襪子、鞋子及整理衣物，例如放、摺、疊、掛。
 能使用蹲、坐馬桶。
 能遵守如廁禮節及衛生習慣，如敲門、擦拭、沖水、洗手。

自我表達能力：  能以自己的詞彙，清楚發音來表達生活需求。
 能以動作、手勢或其他肢體語言來幫助陳述。
 能注意傾聽別人說話，並表達是否聽懂。
 能理解較為冗長或複雜的應對語句。

情緒行為表現：  能適度紓解情緒，能表達喜、怒、哀、樂。
 能表達適當的社會行為，避免不當的退縮或攻擊行為。
 能跟別人和諧互動溝通。

家長為孩子入學前所做的其他教育準備
 備妥子女各項資料，拜訪學校、老師。
 詢問學校、老師相關學習及配合方式。
 教導子女認識學校環境及教室方位。
 教導子女在校園中行的安全知能與技巧。
 教導子女熟悉教室內的佈置、動線及座位。
 教導子女辨識自己上學常需攜帶的文具、用品。

入國小前健康檢查的意義
 進入小學前的健康檢查、發展評估以及相關醫學建議，有助於讓家長、學校老
師或健康照護人員（如學校護士）了解學生入學後，在學習上可能遭遇到的困
難，以及解決問題的個人需求。例如，部分心臟病、氣喘、糖尿病、腎臟病或其
他特定疾病的學生上體育課時，不適合進行劇烈運動。

 身心障礙的學生在學習環境的適應以及整體學習障礙的克服上，可能需要更
多的協助，必要時可報請縣市政府，透過正式鑑定、安置與輔導程序，接受適
時適切的特殊教育及其相關協助措施。

退縮或攻擊行為

建建議議，有助有助於讓於讓家長家家家長 學、學校老校老
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หลักสําคัญการแน ะแนวสุข วิทย า

กอ่นทีเ่ด็กจะเข้าเรยีนในชัน้ประถมศึกษา หากผูป้กครองสามารถสอนเด็กให้มทีกัษะชีวติพืน้ฐาน ทักษะดา้น
การแสดงออก และการแสดงออกด้านอารมณ์ เป็นตน้ ไวก่้อน  จะมีส่วนช่วยในดา้นการปรบัตวัในการเรยีนรูแ้ละ
พฒันาการภายหลังการเข้าเรยีนของเด็กไดเ้ป็นอย่างมาก   ซ่ึงการตรวจสุขภาพ การประเมินพัฒนาการ และคาํ
แนะนําทางการแพทยท์ีเ่ก่ียวขอ้ง ในช่วงวยัก่อนเข้าเรยีนในชัน้ประถมศึกษา จะสามารถช่วยเหลือในการทําความ
เข้าใจตอ่ความลาํบากท่ีเด็กอาจประสบในการเรยีนรูภ้ายหลังการเข้าเรยีนได ้ดังน้ันจึงมคีวามหมายสําคญัมาก

การเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนในชัน้ประถมศึกษา
ทกัษะชีวติพืน้ฐาน:  สามารถใช้อปุกรณ์ในการรับประทานอาหารไดอ้ย่างคลอ่งแคล่ว

 หลังอาหารสามารถเก็บอปุกรณ์ในการรับประทานอาหารของตัวเองได้
 สามารถรกัษามารยาทในการรับประทานอาหาร เชน่ ไมพ่ดูคยุขณะที่รับประทานอาหารหรอืทิง้เศษอาหารไม่เป็น

ที่ เป็นตน้
 สามารถจดัเสือ้ผ้า แต่งตัวให้เรยีบรอ้ย และเช็ดปาก บ้วนปาก ล้างมือ หลังรับประทานอาหาร เป็นตน้
 สามารถสวมใส่และถอดเสือ้ผ้า ถุงเท้า รองเท้าและจัดเก็บเสือ้ผ้า เช่น วาง พับ ซ้อน แขวน
 สามารถใช้ส้วมแบบน่ังยองและแบบชักโครกได้
 รกัษามารยาทในการเข้าห้องน้ําและสุขอนามัย เช่น เคาะประต ูเช็ดกน้ กด (ราด) น้ํา  ล้างมอืล้างมือ 

ทกัษะด้านการ
แสดงออก: 

 สามารถใช้คําศัพท์ ออกเสียงไดอ้ย่างชัดเจนเพื่อบอกแสดงความตอ้งการของตนเอง
 สามารถใช้การกระทํา ภาษามือ หรอืภาษากายอืน่เข้าช่วยเหลอืในการบอกกล่าว
 สามารถฟังคนอ่ืนพดูไดอ้ย่างตัง้ใจ และบอกได้ว่าฟังเข้าใจหรอืไม่
 สามารถเข้าใจการสนทนาโตต้อบด้วยประโยคยาวๆ และซบัซ้อนได้

การแสดงออก
ดา้นอารมณ์: 

 สามารถปลดปลอ่ยอารมณ์อย่างเหมาะสม สามารถแสดงอารมณ์ดใีจ โกรธ เสียใจ สุขใจ
 สามารถแสดงพฤตกิรรมทางสัมคมอย่างเหมาะสม หลีกเลีย่งพฤตกิรรมหดกลัวหรอืการจูโ่จมทีไ่มเ่หมาะสม
 สามารถทําการปรองดองส่ือสารโตต้อบกบัผู้อืน่ได้

การเตรยีมด้านการศกึษาอ่ืนๆ ท่ีผู้ปกครองเตรยีมให้แก่เด็กก่อนเข้าเรยีน
 เตรยีมเอกสารต่างๆ ของเด็กให้พรอ้ม ไปตดิตอ่กบัทางโรงเรยีนและครู
 สอบถามโรงเรยีนและครเูรือ่งการเรยีนการสอนทีเ่กีย่วขอ้งและวธิีใหค้วามร่วมมอื
 แนะนําให้เด็กรูจ้กัสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนและตําแหน่งของห้องเรยีน
 แนะแนวความรูแ้ละทกัษะเรือ่งความปลอดภยัภายในโรงเรยีนแกเ่ด็ก 
 แนะนําให้เด็กรูจ้กัคุน้เคยกับการตกแต่ง ทางเดนิ และทีน่ั่งภายในห้องเรยีน
 สอนให้เด็กรูจ้กัแยกแยะเครือ่งเขียนหรอืเครือ่งใช้ทีต่นเองควรนําไปโรงเรยีน

เป็นประจํา

ความสาํคัญของการตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรยีนชัน้ประถมศกึษา
 การตรวจสุขภาพ การประเมินพฒันาการ และคาํแนะนําทางการแพทยท์ี่

เกีย่วขอ้งในช่วงวยักอ่นเข้าเรยีนในชัน้ประถมศึกษา จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้
ปกครอง ครูในโรงเรยีน หรอืเจ้าหน้าทีท่ีด่แูลดา้นสุขภาพ (เช่น พยาบาลประจํา
โรงเรยีน) ในการทําความเข้าใจความยากลําบากทีเ่ด็กอาจตอ้งประสบและการ
แกไ้ขปัญหาตามความตอ้งการในแตล่ะบคุคลภายหลังการเข้าเรยีน   เช่น เด็กนักเรยีนบางรายท่ีมโีรคหัวใจ โรคหอบหดื โรค
เบาหวาน โรคไต หรอืโรคพเิศษอืน่ เมือ่เรยีนวชิาพลศึกษาจะไม่เหมาะกบัการออกกําลังทีห่นักหรอืรุนแรงเกนิไป

 ส่วนนักเรยีนทีท่พุพลภาพอาจตอ้งการความช่วยเหลอืเพิม่มากขึน้ ในดา้นการปรับตัวเข้ากบัสภาพแวดล้อมและการเอาชนะ
อปุสรรคตา่งๆ ในการเรยีน กรณีทีจํ่าเป็นสามารถแจ้งกบัทางสํานักงานเทศบาลในท้องถิน่ เพือ่ขอรับความช่วยเหลือตาม
มาตรการท่ีเกีย่วขอ้งดา้นการศึกษาพเิศษในเวลาทีเ่หมาะสม โดยผ่านขัน้ตอนการประเมินผล จดัสรรและแนะแนวอย่างเป็น
ทางการ
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ทบวงสุขภาพประชาชน กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ
ศูนย์ห่วงใยสตรีมีครรภ์และหลังคลอด  ห่วงใยท่าน

เว็บไซต์ห่วงใยสตรีมีครรภ์และหลังคลอด: 

สายตรงห่วงใยสตรีมีครรภ์และ
หลังคลอด

เวลาให้บริการ    วันจันทร์ถึงศุกร์ 8 .00-18.00 น. (นอกจากวัน
หยุดราชการ)

0800-870870 (0800-เป้าจ่ินหนินเป้าจ่ินหนิน-กอดท่านแน่น กอดท่านแน่น)

0800-870870 (0800-เป้าจ่ินหนินเป้าจ่ินหนิน-กอดท่านแน่น กอดท่านแน่น)

 ความรู้ ในการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร
 ควบคุมการตรวจครรภ์
 ควบคุมสุขภาพ
 บันทึกคุณแม่

 ปรึกษากับบุคคล
 ปรึกษาก่อนคลอด
 บริการดูแลหลังคลอด

โฆษณา

สายตรงห่วงใยสตรมีีครรภ์และหลังคลอด

เวบ็ไซต์ห่วงใยสตรมีีครรภ์และหลังคลอด: 



預防接種

提醒家長預防接種注意事項

一、 請依所列疫苗種類、時程按時接種，以達接種效益。接種時請務必攜帶兒童
健康手冊及健保卡，以利查核登錄，接種紀錄應妥善永久保存，以備國小新生
入學、出國留學、工作、移民及各項健康紀錄檢查之需。

二、 媽媽若為高傳染性 B型肝炎帶原者（s抗原及e抗原均為陽性）的嬰兒
 應於出生後儘速注射 1劑 B型肝炎免疫球蛋白及B型肝炎疫苗，越
早越好，同時不要晚於 24小時。

 因 e抗原 (HBeAg)陽性媽媽所生之小孩可能有 10%之帶原機會，
應於出生滿12個月大時進行 B型肝炎表面抗原（HBsAg）及B型肝
炎表面抗體（anti-HBs）等檢測。針對檢測後之相關建議，請參閱第
228頁幼兒 B型肝炎追蹤檢查項目及紀錄表。

三、 選擇自費進行嚴重複合型免疫缺乏症 (SCID)篩檢，應注意事項如下 :
1. 接種卡介苗可以預防結核性腦膜炎及粟粒性結核所造成的後遺症或死亡，
因此愈早接種愈好。

2. 極少數的寶寶會有嚴重複合型免疫缺乏症，發生率約為十萬分之一；此類
寶寶可能因為接種卡介苗 (活性減毒疫苗 )，感染卡介苗內之結核菌引發疾
病。因此，在篩檢前，家長需簽署 SCID新生兒篩檢同意書，並權衡疫苗的
效益和風險後，可以選擇於未知結果報告下，於出院前即接種卡介苗。

3. 若未於住院期間完成卡介苗接種，篩檢後，若送驗醫療院所通知家長檢驗
報告異常，則不應接種卡介苗，且應請依指示至轉介醫院做進一步治療。

4. 若無 3的情形，且未於住院期間完成卡介苗接種，則接種卡介苗最遲應於出
生滿1個月接種 B型肝炎疫苗第 2劑時，同時完成。

四、 白喉、破傷風混合疫苗（D ）係提供 6歲以下不適合接種百日咳疫苗的兒童接
種，例如曾因注射含白喉破傷風百日咳混合疫苗而有嚴重反應者，可預防白喉
和破傷風。

五、 流感疫苗接種對象為年滿 6個月以上至國小 6年級學童，除 8歲（含）以下兒
童首次接種需接種 2劑外，曾接種者或 9歲以上每年接種 1劑即可。國小學童
於學校集中接種，全面提供1劑公費流感疫苗。

六、 水痘疫苗接種對象為 92年元月以後出生且滿12個月以上之幼兒（得過水痘
的幼兒不用再接種水痘疫苗）。

七、 自102年起「麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗 (MMR)第 2劑」、「減量破傷風白
喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗（ dap-IP ）」及日本腦炎疫
苗第 4劑提前於滿 5歲至入國小前完成。
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การ รับ วัคซีน

๑. กรณุาไปรบัวคัซีนตามชนิดวคัซีนและกาํหนดการรบัวคัซีนทีก่าํหนด เพือ่ให้การรบัวคัซีนน้ันเกดิผล 
เมือ่ไปรบัวคัซีนตอ้งนําคูม่อืสุขภาพเด็กและบัตรประกันสุขภาพไปดว้ย เพ่ือสะดวกตอ่การตรวจสอบเข้าระบบ 
กรณุาเก็บรกัษาบนัทกึการรบัวคัซีนไวใ้ห้ดตีลอดไป เพราะจะตอ้งใช้เมือ่เข้าเรยีนในชัน้ประถมศึกษา เดนิทางไป
ศึกษาในตา่งประเทศ ทํางาน ย้ายถิน่ฐานไปอยูต่า่งประเทศ และในการตรวจสอบบันทกึสุขภาพตา่งๆ

๒. สําหรบัทารกทีแ่มเ่ป็นพาหะโรคไวรสัตบัอกัเสบบีทีม่กีารแพรเ่ชือ้สูง (มีคา่อแีอนตเิจน (HBeAg) และแอนตเิจน
ชนิดผิวของไวรสัตบัอักเสบบี (HBsAg) เป็นผลบวก) 
 ทารกหลังคลอดควรไดร้บัการฉีดสารอิมมโูนโกลบลูนิตา้นไวรสัตบัอกัเสบบีและวคัซีนไวรสัตบัอกัเสบบี 1 เข็ม

โดยเร็วทีสุ่ดยิ่งเร็วยิ่งด ีและภายในเวลาไม่เกนิ 24 ช่ัวโมงหลังคลอด
 นอกจากน้ี ทารกทีเ่กดิจากแมท่ีม่คีา่อีแอนตเิจน (HBeAg) เป็นผลบวกน้ัน มีโอกาสทีจ่ะเป็นพาหะของโรคถึง 

10% โปรดพาทารกไปรบัการตรวจแอนติเจนชนิดผิวของไวรสัตบัอกัเสบบี (HBsAg) และตรวจภูมติอ่เชือ้ไวรสั
ตบัอกัเสบบี (anti-HBs) เป็นตน้ เมือ่ทารกมอีายคุรบ 12 เดอืน 
ขอ้มลูแนะนําหลังการตรวจสอบ กรณุาดทูีห่น้า 229 ตารางบันทกึผลการตรวจสอบและตารางตดิตามผลการ
ตรวจของโรคไวรสัตบัอกัเสบชนิด B ในเด็กเล็ก

๓. สําหรบัการตรวจคดักรองภมูคิุม้กันบกพรอ่งปฐมภมูิ (SCID) ทีร่นุแรง ซ่ึงตอ้งเสียคา่ใช้จา่ยเอง มีส่ิงทีต่อ้งระวัง
ดังน้ี:
1. การฉีดวคัซีนบซีีจสีามารถป้องกนัเยือ่หุ้มสมองอกัเสบจากวณัโรค และอาการท่ีตามมาหรอืเสียชีวติจาก

วณัโรคชนิดแพรก่ระจาย ดังน้ันควรรบัวคัซีนย่ิงเร็วย่ิงดี
2. ทารกจํานวนน้อยมากทีพ่บมภีมูคิุม้กนับกพรอ่งปฐมภมูทิีร่นุแรง ซ่ึงมโีอกาสเกดิเพียง 1 ในแสน ทารกเหล่า

น้ีอาจตดิเชือ้วณัโรคจนทําใหเ้กดิโรคไดจ้ากการฉีดวคัซีนบซีีจี (วคีซีนชนิดเชือ้เป็นลดพิษ) 
 ดังน้ันกอ่นการตรวจคดักรอง ผู้ปกครองตอ้งลงนามในหนังสือยนิยอมรบัการตรวจ SCID ในทารกแรกเกิด 

พรอ้มทัง้ประเมินประสิทธภิาพและความเส่ียงของวคัซีนอย่างทั่วถึงแล้วกอ่น จึงจะสามารถเลือกรบัวคัซีนบี
ซีจกีอ่นออกจากโรงพยาบาล ขณะยังไมท่ราบผลการตรวจคดักรองได้

3. หากยังไม่ไดร้บัวคัซีนบซีีจขีณะอยูโ่รงพยาบาล หลังการตรวจคดักรองแล้ว หากโรงพยาบาลท่ีทําการส่งตรวจ
แจ้งตอ่ผูป้กครองวา่ผลการตรวจผดิปกต ิก็ไมค่วรรบัวคัซีนบซีีจี และกรณุาทําตามคาํแนะนําเพือ่ไปรบัการ
ตรวจรกัษาขัน้ตอ่ไปยังโรงพยาบาลทีร่บัโอนย้าย

4. หากไมม่ภีาวะตามขอ้ 3 และไม่ไดร้บัวคัซีนบซีีจขีณะอยูโ่รงพยาบาล ควรตอ้งรบัวคัซีนบีซีจอีย่างช้าทีสุ่ด
ภายในเวลาอายคุรบ 1 เดอืนหลังทารกคลอด โดยรบัวคัซีนพรอ้มกบัวคัซีนไวรสัตบัอกัเสบบีเข็มที่ 2  

๔. วคัซีนรวมคอตบี บาดทะยัก (DT) น้ัน ให้ในเด็กอายุตํา่กวา่ 6 ขวบทีไ่มค่วรรบัวคัซีนไอกรน เช่น ในเด็กทีม่ี
ประวตัริบัวคัซีนรวมคอตบี ไอกรน บาดทะยัก แล้วเกิดอาการข้างเคยีงท่ีรนุแรง เพือ่ให้เด็กมภีมูคิุม้กนัโรคคอตบี
และบาดทะยัก

๕. วคัซีนไขห้วดัใหญต่ามฤดกูาลฉีดใหสํ้าหรบัเด็กทีม่อีายคุรบ 6 เดอืน ถึงนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 นอกจาก
เด็กอายตุํา่กวา่ 8 ขวบ (รวม) ทีต่อ้งฉีด 2 เข็มในการรบัวคัซีนครัง้แรกแล้ว ผูท้ีเ่คยรบัวคัซีนหรอือายมุากกวา่ 9 
ขวบขึน้ไปใหฉี้ดปีละ 1 เข็มก็พอ 
เด็กนักเรยีนชัน้ประถมศึกษา ให้รบัการฉีดวคัซีนทีโ่รงเรยีนพรอ้มกนั โดยฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญต่ามฤดกูาล 1 
เข็มฟรทัีง้หมด

๖. วคัซีนอสุีกอใีสฉีดใหแ้ก่เด็กทีเ่กดิหลังเดอืนมกราคม ค.ศ. 2003 เป็นตน้ไป และอายุครบ 12 เดอืนขึน้ไป (เด็กที่
เคยเป็นอสุีกอใีสไมจ่าํเป็นตอ้งรบัวคัซีนอีสุกอีใสอกี)

๗. นับแตปี่ ค.ศ. 2013 เป็นตน้ไป “วคัซีนรวมป้องกนัหดั คางทมู และหัดเยอรมนั (MMR) เข็มที่ 2”  “วคัซีนรวม
บาดทะยัก คอตบี ไอกรนชนิดไรเ้ซลล์ และโปลโิอชนิดฉีด (Tdap-IPV)” และ วคัซีนไขส้มองอกัเสบเข็มที่ 4 
เลือ่นเวลาเร็วขึน้เป็นรบัวคัซีนใหแ้ล้วเสรจ็เมือ่อายคุรบ 5 ปี จนถึงกอ่นเข้าเรยีนชัน้ประถมศึกษา
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按時預防接種小寶貝健康沒煩惱

寶寶誕生了!提醒家長們，預防接種是最直接、最有效的傳染病預防措施。讓
您的寶寶贏在起跑點，主動預防，快樂接種 !

目前由政府提供學幼童接種的疫苗

常規預防接種項目
 卡介苗
 B型肝炎疫苗
 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
 13價結合型肺炎鏈球菌疫苗
 水痘疫苗
 麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗
 日本腦炎疫苗
 破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗
 每年10月起於流感疫苗接種計畫實施期間，提供6個月以上至國小6年級之
學幼童接種流感疫苗

A型肝炎疫苗
設籍於30個山地鄉、9個鄰近山地鄉之平地鄉鎮及金馬地區出生滿1歲之幼童。
註：實施地區可撥打各縣市預防接種專線（第232頁）洽詢或至疾病管制署網站
（http://www.cdc.gov.tw/預防接種專區）查閱。

接種單位、應攜帶文件及相關費用
 現今提供學幼童預防接種服務的單位含括各縣市之衛生所（室）及各衛生單位
合約之醫院診所，相關資訊可撥打各縣市預防接種專線（參閱232頁）洽詢。

 幼兒預防接種應攜帶兒童健康手冊及健保卡，初次赴該單位接種者，請同時
攜帶戶口名簿，以利幼兒接種資料之登錄。至於結合型肺炎鏈球菌疫苗則
請依所屬類別另檢具證明文件（如診斷證明書、低 /中低收入戶證明或戶口
名簿）。

 兒童接受常規預防接種，疫苗由政府免費提供，合約醫院診所得依據各縣市
所訂收費標準酌收掛號、診察等費用。而低收入戶及中低收入戶13歲以下兒
童至合約院所接種常規疫苗或學齡前幼兒至合約院所接種流感疫苗，其診察
費則由政府支付接種院所。

 如同時接種兩項以上疫苗或因其他看診或實施預防保健健康檢查已申請健保
給付者，則該診察費、掛號費不再另加。
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ลูกน้อยลืมตามาดโูลกแล้ว ! ขอเตอืนบรรดาผู้ปกครอง การรบัวคัซีนน้ันเป็นมาตรการป้องกันโรคตดิตอ่โดยตรงที่ไดผ้ลดทีี่สุด 

วคัซีนสาํหรบัเด็กเล็กและวยัเรยีนท่ีรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยรฐับาลในปัจจุบัน

รายการการรับวัคซีนท่ัวไป
 วคัซีนบซีีจี
 วคัซีนตบัอกัเสบบี
 วคัซีนรวม 5 โรค คอตบี บาดทะยัก ไอกรน เยือ่หุ้มสมองอักเสบจากเชือ้ฮิป และโปลิโอ
 วคัซีนปอดอกัเสบนิวโมคอคคสัชนิดคอนจเูกตแบบ13-วาเลนต ์(PCV13).
 วคัซีนอสุีกอใีส
 วคัซีนรวมคางทูม หัดเยอรมนั
 วคัซีนไข้สมองอักเสบเจอี
 วคัซีนรวมบาดทะยัก คอตบี ไอกรนชนิดไรเ้ซลลแ์บบลดปริมาณ และโปลโิอ
 เดอืนตลุาคมของทุกปี เป็นช่วงเวลาดําเนินมาตรการฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่ตามฤดกูาล เด็กที่มีอายุครบ 6 เดอืน ถึงนักเรยีนชัน้ประถมศึกษา

ปีที่ 6 สามารถรับการฉีดวคัซีนได้

วัคซีนตับอักเสบเอ
เด็กเล็กอายุไมถ่ึง 1 ขวบซ่ึงมทีะเบยีนบ้านอยู่ในหมูบ่้านเขตพืน้ทีภ่เูขา 30 แห่ง และหมูบ่้านในที่ราบใกลเ้คยีงเขตพืน้ทีภ่เูขา 9 
แห่งและพืน้ทีเ่ขตจนิเหมนิหม่าจู่ 
หมายเหต:ุ ทอ้งที่ให้บรกิารสามารถโทรศัพทส์อบถามรายละเอียดไดท้ีส่ายตรงงานการให้วคัซีนในท้องทีต่า่งๆ (หน้าที่ 233) หรอืดู
ไดท้ีเ่วบ็ไซตก์รมควบคมุโรค (http://www.cdc.gov.tw/งานการรับวคัซีน)

หน่วยงานท่ีให้วคัซีน เอกสารท่ีต้องใช้และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง
 หน่วยงานที่ให้บรกิารให้วคัซีนแกเ่ด็กเล็กและวยัเรยีนในปัจจบุนั รวมถึงสํานักงาน (สถานี) สาธารณสุขประจําทอ้งทีต่า่งๆ 

และสถานพยาบาลคูสั่ญญาของหน่วยงานสาธารณสุขทกุหน่วย สามารถสอบถามรายละเอียดไดท้ี่ สายตรงงานให้วคัซีนใน
แตล่ะพืน้ที่ (กรณุาดหูน้า 233)

 เด็กเล็กรับวคัซีน ควรนําคูม่อืสุขภาพเด็กและบัตรประกันสุขภาพไปด้วย สําหรับผูท้ี่ใช้บรกิารจากหน่วยงานที่ให้วคัซีนน้ัน
เป็นครัง้แรก จะตอ้งนําทะเบยีนบ้านฉบบัเจ้าบ้านไปด้วย เพือ่สะดวกตอ่การเข้าระบบข้อมลูของเด็กทีต่อ้งรับวคัซีน 
สําหรับการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคปอดอักเสบจากเชือ้สเตรปโตคอคคสั กรณุาแนบหลกัฐานตามกลุม่ทีม่คีณุสมบตัดิ้วย (เช่น 
ใบรับรองการวนิิจฉัยโรค ใบรับรองครอบครัวผู้มีรายไดน้้อยและปานกลางหรอืทะเบยีนบ้านฉบบัเจ้าบ้าน)

 สําหรับเด็กที่รับวคัซีนทั่วไปตามที่รฐับาลกําหนด จะไดร้ับวคัซีนฟร ีโดยคา่ใช้จ่ายในการรับวคัซีนน้ันรฐับาลจะเป็นผู้รับผดิ
ชอบ สถานพยาบาลคู่สัญญาที่ให้วคัซีนน้ันจะเรยีกเก็บคา่ใช้จ่าย เช่น คา่ลงทะเบียน  ค่าตรวจ เป็นตน้ ตามมาตรฐานคา่ใช้จ่าย
ทีเ่ทศบาลในแตล่ะทอ้งท่ีกําหนด 
ส่วนเด็กอายตุํ่ากวา่ 13 ปีจากครอบครัวผู้มีรายไดน้้อยและรายไดน้้อยปานกลาง ไปรับวคัซีนทั่วไปยังสถานพยาบาลคูสั่ญญาที่
ให้วคัซีน หรอืเด็กก่อนวยัเรยีนทีไ่ปรับวคัซีนไขห้วดัใหญต่ามฤดกูาลยังสถานพยาบาลคูสั่ญญาที่ให้วคัซีน คา่ใช้จ่ายในการตรวจ
จะมีรฐับาลเป็นผู้รับผดิชอบจ่ายใหก้บัสถานพยาบาลที่ให้วคัซีน

 แตสํ่าหรับผูท้ี่รับวคัซีนพรอ้มกนัตัง้แต ่2 ชนิดขึน้ไปในครัง้เดยีวกนั หรอืเน่ืองจากตรวจรกัษาโรคอ่ืน หรอืเป็นผูท้ี่รับการ
ตรวจร่างกายแบบเชิงป้องกนัและไดท้ําเรือ่งขอตอ่ทางสํานักงานประกนัสุขภาพแล้วน้ัน ไม่ตอ้งเสียคา่ตรวจและคา่ลง
ทะเบยีนในส่วนน้ันเพ่ิม
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預防接種

什麼情況下不能接種疫苗
常見父母因幼兒的小病不斷，而一再延遲疫苗接種，其實一般除發高燒及染

患急性疾病，考量接種疫苗後的反應可能會影響病情的判斷不要接種外，如感
冒已進入恢復期僅流鼻水等症狀，是可以接種的，如父母仍不放心，應請醫師
評估。而先前接種該項疫苗曾發生嚴重反應或未經治療的結核病患，亦列為
接種禁忌。

此外，活性減毒疫苗（包括麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗、水痘疫苗）有下
列禁忌：

1. 免疫不全或正接受免疫抑制劑治療者。（服用類固醇者，請與醫師討論是
否適合接種疫苗）。

2. 染患嚴重疾病、營養不良致免疫力低下者。
3. 孕婦。
4. 接受血液製劑後與麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗、水痘疫苗應注意下列接
種間隔：

 一般肌肉注射免疫球蛋白或B型肝炎免疫球蛋白，應間隔 3個月。
 輸過血或接受靜脈血液製品者，應間隔 6個月（Washed RBC 
無須間隔）。

 靜脈注射高劑量（ 1g/kg）免疫球蛋白，應間隔11個月。
 幼兒如有接受呼吸道融合病毒 (RS )預防性單株抗體（Palivi umab），
與各項疫苗無須間隔。

5. 接種卡介苗尚有下列禁忌：嚴重濕疹與有明顯皮膚表皮缺損的其他皮膚病、
免疫機能不全者。另，如有下列情況，應特別注意：

a. 疑似結核病人及疑似被結核菌感染者，勿直接接種卡介苗。
b. 早產兒或出生體重在 2,500公克以下之新生兒 (體重一旦超過 2,500
公克，經醫師診察確定可接種不在此限 )。

c. 發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種。
d. 麻疹及水痘感染，待復原期 (6週 )後再接種。
e. 請父母確認父母雙方家人沒有疑似先天性免疫缺失之家族史 (如幼年
因不明原因感染而死亡 )。

疫苗接種部位及途徑
幼兒預防接種為盡量避開有神經及血管的部位，一般選擇於大腿前外側或

上臂三角肌接種，針對2歲以下嬰幼兒，建議接種部位為大腿前外側。而水痘、
日本腦炎及麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗採皮下注射，其餘不活化疫苗則採
肌肉注射。

按時預防接種小寶貝健康沒煩惱
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การ รับ วัคซีน

ภาวะใดบ้างท่ีไม่ควรรับวัคซีน
มกัพบวา่พอ่แม่เลือ่นเวลาในการรบัวคัซีนของลกูน้อยออกไป เน่ืองจากเด็กมอีาการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ อยูต่ลอด 

ความจริงโดยทั่วไปแล้วนอกจากเด็กมอีาการไข้สูงและเป็นโรคตดิเชือ้แบบฉับพลนั ทีพ่จิารณาแล้ววา่ผลข้างเคยีงหลัง
จากการรบัวคัซีนอาจส่งผลตอ่การวนิิจฉัยโรค จึงไมค่วรรบัวคัซีนแล้วน้ัน ถา้โรคหวดัอยู่ในระยะฟ้ืนตวัแล้ว มอีาการ
เพยีงแคน้ํ่ามกูไหล เป็นตน้ ก็สามารถรบัวคัซีนได ้หากพ่อแมไ่ม่วางใจ ควรขอให้แพทยเ์ป็นผูป้ระเมิน   และสําหรบัผู้
ทีก่อ่นหน้าน้ีเคยมอีาการข้างเคยีงทีร่นุแรงหลังจากการรบัวคัซีนชนิดน้ัน หรอืผู้ป่วยวณัโรคท่ียังไม่ไดร้บัการรกัษา ก็
เป็นกลุม่ของผูท้ีห่้ามรบัวคัซีน

นอกจากน้ี สําหรบัวคัซีนชนิดเชือ้เป็นลดพษิ (รวมถึงวคัซีนรวมหัด คางทมู หัดเยอรมนั วคัซีนอสุีกอใีส)ยังมขีอ้
ห้ามตอ่ไปน้ี: 

1. ผู้ ป่วยท่ีมีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือกําลั งรับการรักษาด้วยยากดภูมิคุ้มกัน  
 (สําหรับผู้ที่ ใช้ยาสเตอรอยด์ โปรดปรึกษาแพทย์ว่าควรรับวัคซีนหรือไม่)

2 . ผู้ ป่วยติดเชื ้อโรคร้ายแรง และผู้ที่ขาดสารอาหารจนทําให้มีภูมิต้านทานตํ่า
3. สตรีมีครรภ์
4. หลังจากรับสารสร้างเลือด เม่ือรับวัคซีนรวมหัด คางทูม หัดเยอรมัน วัคซีนอีสุกอีใส ควรระวังช่วงระยะ

ห่างในการรับวัคซีนดังน้ี : 
 ในการฉีดสารอิมมโูนโกลบลูนิทั่วไปหรอืสารอิมมูโนโกลบลูนิตา้นไวรสัตบัอกัเสบบี ตอ้งเวน้ระยะห่าง 3 เดอืน
 สําหรับผูป่้วยทีถ่า่ยเลอืดหรอืรับผลติภณัฑเ์ลอืดทีห่ลอดเลือดดาํ ตอ้งเวน้ระยะห่าง 6 เดอืน (Washed RBC ไมต่อ้ง

เวน้ระยะ)
 ในการฉีดสารอิมมโูนโกลบลูนิเข้าหลอดเลือดดาํปรมิาณสูง ( ≥ 1g/kg)  ควรเวน้ระยะห่าง 11 เดอืน

  สําหรับเด็กที่ได้รับสารแอนติบอดีโ้มโนโคลนชนิดป้องกัน (Pa l iv izumab) สําหรับเชื ้อไวรัสทางเดิน
หายใจ (RSV) ไม่ต้องเว้นระยะห่างในการฉีดวัคซีนทุกชนิด

 5. การฉีดวัคซีนบีซีจียั งมีข้อห้ ามดังน้ี :  มีผื่นตามร่างกายรุนแรงหรือโรคผิวหนังอื่นที่มีแผลผิวหนังเสียหาย
ชัดเจน ผู้ที่การทํางานของภูมิคุ้มกันไม่สมบูรณ์ 
นอกจากน้ี หากมีภาวะต่อไปน้ี ต้องระวังเป็นพิเศษ: 
a . สงสัยว่าเป็นผู้ ป่วยวัณโรคหรือติดเชื ้อวัณโรค อย่ารับวัคซีนบีซีจีโดยตรง
b. ทารกคลอดก่อนกําหนดหรือมีน้ําหนักแรกคลอดตํ่ากว่า 2 ,500 กรัม (เม่ือน้ําหนักเกิน 2 ,500 กรัม และ

ผ่านการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์แล้วว่าสามารถรับวัคซีนได้ ไม่อยู่ ในข้อจํากัด)
c. เป็นไข้หรือกําลั งป่วยเป็นโรคฉับพลันรุนแรงปานกลางหรือรุนแรงมาก ควรให้อาการของโรคทุเลาก่อน

จึงค่อยรับวัคซีน
d. ติดเชื ้อหัดหรืออีสุกอีใส รอให้หายเป็นปกติ (6 สัปดาห์) แล้วค่อยรับวัคซีน
e. ขอให้ผู้ปกครองตรวจสอบให้แน่ใจว่า คนในครอบครัวของทั ้งสองฝ่ายไม่เคยมีประวัติครอบครัวที่สงสัย

ว่าเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่กําเนิด (เช่น ช่วงวัยเด็กติดเชื ้อและเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด)

ตําแหน่งและช่องทางการรับวัคซีน
การฉีดวคัซีนในเด็กน้ันควรหลีกเลี่ยงการฉีดในบรเิวณประสาทและหลอดเลือด โดยทั่วไปแล้วจะเลือกฉีดวคัซีนในบรเิวณ

กล้ามเน้ือตน้ขาดา้นนอก หรอืกล้ามเน้ือบรเิวณตน้แขน สําหรบัเด็กเล็กและทารกที่มีอายุตํา่กวา่ 2 ขวบ ควรฉีดบรเิวณกล้ามเน้ือ
ตน้ขาดา้นนอก   สําหรบัวคัซีนอีสุกอีใส ไข้สมองอักเสบ และวคัซีนรวมหัด คางทูม หัดเยอรมันน้ัน ให้ฉีดใตผ้ิวหนัง ส่วนวคัซีน
ชนิดเชือ้ตายน้ันให้ฉีดเข้ากล้ามเน้ือ   นอกจากน้ีวคัซีนบีซีจีควรฉีดบรเิวณกล้ามเน้ือตน้แขนซ้ายตรงกลาง และให้ฉีดยาเข้าชัน้
ผิวหนัง
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接種疫苗後可能發生的反應與處理
接種疫苗後可能發生的局部紅腫、疼痛，通常2-3天內會消失，至於發燒如係

在該項疫苗所列可能時間發生，可使用醫師給的退燒藥，但如高燒不退或有其他
特殊症狀，則可能染患其他疾病，應儘速就醫診察，找出真正的病因。如本身有
熱性痙攣的病史，在接種疫苗後，可能會增加出現熱性痙攣之機會，除需注意體
溫變化外，亦請於接種前告訴醫師，俾利其評估退燒藥之服用時機。

各項疫苗接種後的反應及處理方法如下表，若仍有預防接種相關問題，可撥
打各地衛生局預防接種專線洽詢。（參閱232頁）。

疫苗種類 反應及處理方法

卡介苗☉

 注射後接種部位大多有紅色小結節，不需特別處理，若變成輕微的膿泡
或潰瘍，不需要擠壓或包紮，只要保持局部清潔，約經2-3月潰瘍就會自
然癒合。

 如果接種部位出現多量的膿液或發生同側腋窩淋巴腺腫大情形，可請醫
師診治。

B型肝炎疫苗 #  一般少有特別反應。

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 #

 接種後1-3天可能發生注射部位紅腫、酸痛，偶爾有哭鬧不安、疲倦、食
慾不振或嘔吐等症狀，通常2-3天後會恢復。

 不停啼哭或發高燒之症狀較為少見；而嚴重不良反應如嚴重過敏、昏睡
或痙攣則極為罕見。

 如接種部位紅腫持續擴大、接種後持續高燒超過 48小時或發生嚴重過
敏反應及嚴重不適症狀，應儘速請醫師處理。

水痘疫苗☉  局部腫痛，注射後5-26天於注射部位或身上出現類似水痘的水泡。

麻疹腮腺炎德國麻疹
混合疫苗☉

 在接種後5-12天，偶有疹子、咳嗽、鼻炎或發燒等症狀。

日本腦炎疫苗 #  一般少有特別反應。

減量破傷風白喉非細
胞性百日咳及不活化
小兒麻痺混合疫苗 #

 接種部位常有紅腫、疼痛現象，通常都是短暫的，會在數天內恢復，請勿
揉、抓注射部位。

 如接種部位紅腫、硬塊不退、發生膿瘍或持續發燒，請儘速就醫。
 偶爾有食慾不振、嘔吐、輕微下痢、腸胃不適等症狀。

流感疫苗 #  局部腫痛，偶有發燒、頭痛、肌肉酸痛、噁心、皮膚搔癢、蕁麻疹及紅疹
等全身性輕微反應，一般會在發生後1-2天內自然恢復。

13價結合型肺炎鏈球
菌疫苗 #

 接種後少數的人可能發生注射部位疼痛、紅腫的反應，一般於接種2天
內恢復。

 發燒、倦怠等嚴重副作用極少發生，接種後如有持續發燒、嚴重過敏反
應，如呼吸困難、氣喘、眩昏、心跳加速等不適症狀，應儘速就醫，請醫
師做進一步的判斷與處理。

A型肝炎疫苗 #  一般少有特別反應，少數為接種部位紅腫痛。系統性反應不常見。

☉活性減毒疫苗     #不活化疫苗

按時預防接種小寶貝健康沒煩惱
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การ รับ วัคซีน

ภาวะอาการท่ีอาจเกิดขึน้หลังการรับวัคซีนและข้อควรปฏิบัติ
หลังรับวคัซีนอาจมอีาการปวด บวมแดงในบรเิวณทีฉี่ดวคัซีน โดยทั่วไปแล้วจะหายเองภายใน 2-3 วนั สําหรับอาการไข้ ถ้ามอีาการ

ไข้ในช่วงเวลาตามทีบ่อกไวใ้นรายละเอียดการฉีดวคัซีนชนิดน้ัน สามารถใช้ยาลดไขท้ีแ่พทยจ์่ายให้ แตถ่้าหากมอีาการไข้สูงไมล่ดหรอืมี
อาการพิเศษอืน่ เด็กอาจตดิเชือ้เป็นโรคอ่ืนได ้ควรรีบพาไปตรวจรกัษา เพือ่หาสาเหตทุีแ่ทจ้ริงของโรค   สําหรับเด็กทีม่ปีระวตัมิอีาการชัก
เน่ืองจากไข้ หลังจากรับวคัซีน อาจทําให้มคีวามเส่ียงในการชักเน่ืองจากไข้สูงเพิ่มขึน้ นอกจากจะตอ้งระวังตอ่การเปล่ียนแปลงอณุหภมูิ
ร่างกายแล้ว กอ่นรับวคัซีนกรณุาแจ้งใหแ้พทย์ทราบ เพือ่เป็นประโยชน์ตอ่การประเมนิระยะเวลาในการใช้ยาลดไข้

ลกัษณะอาการข้างเคยีงและข้อควรปฏบิตัหิลังจากการรับวคัซีนชนิดต่างๆ ดังตารางตอ่ไปน้ี หากท่านยังมปีัญหาเกีย่วกบัการรับ
วคัซีน กรณุาโทรศัพท์สอบถามทีส่ายตรงงานให้วคัซีนของหน่วยงานสาธารณสุขในแตล่ะทอ้งที่ (ดทูีห่น้า 233) 

ชนิดวคัซีน อาการข้างเคยีงและขอ้ควรปฏบิตัิ

วคัซีนบซีีจี 

 หลังฉีดวคัซีน ส่วนใหญแ่ล้วจะมตีุม่แดงบรเิวณทีฉี่ด ไมจ่ําเป็นตอ้งจดัการใดๆ เป็นพเิศษ 
หากตุม่แดงกลายเป็นตุม่หนองหรอืแผลเน่าทีม่ลีกัษณะไม่รุนแรง ไมจ่ําเป็นตอ้งบ่งหนอง
ออกหรอืพันผ้าทําแผล เพียงแคร่กัษาความสะอาดในบรเิวณน้ัน แผลน้ันจะหายเองในเวลา
ประมาณ 2-3 เดอืน 

 หากบรเิวณที่ฉีดวคัซีนมีน้ําหนองเป็นจํานวนมากหรอืเกดิอาการตอ่มน้ําเหลอืงใต้รกัแร้ข้าง
ทีฉี่ดบวมโต โปรดพาไปพบแพทยเ์พือ่รับการตรวจรกัษา

วคัซีนตบัอกัเสบบี #  โดยทั่วไปแล้วไม่มอีาการข้างเคยีงเป็นพเิศษ

วคัซีนรวม 5 โรคคอตบี บาดทะยัก ไอ
กรน เยือ่หุ้มสมองอักเสบจากเชือ้ฮิบ 
และโปลโิอ #

 หลังฉีดวคัซีน 1-3 วนัอาจมีอาการบวมแดง ปวดเมือ่ยในบรเิวณทีฉี่ดวคัซีด บางครัง้อาจ
รอ้งไห้งอแง อ่อนเพลยี เบือ่อาหาร หรอือาเจยีน เป็นตน้ โดยทั่วไปแล้วจะหายเป็นปกตใิน 
2-3 วนั 

 มส่ีวนน้อยที่รอ้งไห้ไมห่ยดุหรอืมีไขสู้ง สําหรับอาการข้างเคยีงที่รุนแรง เช่น มอีาการแพ้ยา
อย่างรุนแรง ง่วงซึม หรอือาการกล้ามเน้ือกระตกุ เป็นตน้ เป็นอาการทีพ่บไดน้้อยมาก 

 หากอาการบวมแดงในบรเิวณทีฉี่ดวคัซีนขยายวงกวา้งขึน้ หลังการฉีดวคัซีนมอีาการไข้สูง
ตดิตอ่กนัเกนิ 48 ช่ัวโมง หรอืมีอาการแพ้ยาอย่างรุนแรงและอาการไม่สบายอืน่อย่างรุนแรง 
ควรรีบพาไปรับการตรวจรกัษาจากแพทย์ โดยด่วน

วคัซีนอสุีกอใีส 
 ปวดบวมในบรเิวณทีฉี่ดวคัซีน หลังฉีด 5-26 วนัจะมตีุม่น้ําใสคล้ายตุม่โรคอสุีกอใีสขึน้ใน
บรเิวณทีฉี่ดหรอืตามร่างกาย 

วคัซีนรวมหดั คางทูม หดัเยอรมนั  หลังฉีดวคัซีน 5-12 วนั อาจมอีาการผ่ืน ไอ โพรงจมกูอกัเสบ หรอืมไีข้ เป็นตน้ 
วคัซีนไขส้มองอักเสบ #  โดยทั่วไปแล้วไม่มอีาการข้างเคยีงเป็นพเิศษ

วคัซีนรวมบาดทะยกั คอตบี ไอกรน
ชนิดไรเ้ซลลแ์บบลดปรมิาณ และ
โปลโิอ #

 บรเิวณฉีดมักมอีาการบวมแดง ปวด ซ่ึงเป็นอาการช่ัวขณะ จะหายเป็นปกตภิายในไมก่ี่วนั 
กรณุาอย่านวดหรอืเกาบรเิวณทีฉี่ดวคัซีน

 หากบรเิวณฉีดวคัซีนบวมแดง เป็นกอ้นแข็งไมห่าย เป็นหนองหรอืมไีขต้อ่เน่ือง กรณุาพบ
แพทย์โดยด่วน 

 บางครัง้มอีาการเบ่ืออาหาร อาเจยีน ท้องร่วงไม่รุนแรง กระเพาะและลําไส้ไมส่บาย เป็นตน้ 

วคัซีนไข้หวดัใหญต่ามฤดกูาล #
 บรเิวณทีฉี่ดบวมปวด บางครัง้อาจมีอาการข้างเคยีงเกดิทั่วร่างกาย เช่น มไีข้ ปวดศีรษะ ปวด
เมือ่ยกล้ามเน้ือ คลืน่ไส้ คนัตามผิวหนัง เป็นลมพิษ และผืน่แดงเป็นตน้ โดยทั่วไปจะหาย
เป็นปกตภิายใน 1-2 วนัหลังเกดิอาการ

วคัซีนโรคปอดอักเสบ13-วาเลนต ์นิวโม
คอกคอล คอนจูเกต (PCV13) #

 หลังรับวคัซีน มจีํานวนน้อยอาจเกดิอาการข้างเคยีงคอื ปวดบรเิวณทีฉี่ด บวมแดง โดยทั่วไป
จะหายภายใน 2 วนัหลังการฉีดวคัซีน

 อาการข้างเคยีงรุนแรง เช่น มไีข้ ออ่นเพลยี เป็นตน้ เป็นอาการทีพ่บไดน้้อยมาก หลังรับ
วคัซีนหากมอีาการเป็นไข้ตอ่เน่ือง แพอ้ย่างรุนแรง หายใจลําบาก หอบหดื วิงเวยีนศีรษะ 
หัวใจเตน้เร็ว เป็นตน้ ควรพบแพทย์โดยด่วน เพือ่ให้แพทยท์ําการวนิิจฉัยรกัษาในขัน้ตอ่ไป 

วคัซีนตบัอกัเสบเอ #  โดยทั่วไปผลข้างเคยีงของวคัซีนพบไม่มาก ส่วนน้อยทีม่อีาการบวมแดงบรเิวณทีฉี่ด 

  วคัซีนชนิดเชือ้เป็นลดพษิ    # วคัซีนชนิดเชือ้ตาย 
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預防接種

疫苗接種間隔
 活性減毒疫苗可同時接種，如不同時接種最少要間隔1個月。如為口服活性減
毒疫苗則可與其他活性減毒注射式疫苗同時或間隔任何時間接種。

 不活化疫苗可同時（分開不同部位接種）或間隔任何時間接種。
 活性減毒與不活化疫苗可同時（分開不同部位接種）或間隔任何時間接種，但
黃熱病與霍亂疫苗應間隔3週以上。

疫苗漏打或延遲，應如何補種
各項疫苗規定的接種時程一般是經研究達到最佳的免疫效果，寶寶如非因接

種禁忌或特殊情形延遲接種，請家長按時為寶寶補完各劑應接種疫苗。漏打的
疫苗不用從頭接種，但應儘速依衛生單位規定進行補種或繼續完成。

寶寶兩地跑，預防接種該如何接續
若攜子女居住或往來於兩國之間，由於各國之預防接種項目與時程，可能因

該國的疾病流行趨勢等相關因素而有些微不同，至當地應先瞭解該國之預防接
種項目與時程，再依其規定接續完成各項預防接種；回國後其預防接種之接續，
可攜帶原使用保存之預防接種紀錄至各地衛生所（室）及各縣市預防接種合約醫
院診所完成補接種。

預防接種紀錄保存與補發
嬰幼兒自出生後各項疫苗接種的日期及接種單位等資料，應登記在本手冊的

「預防接種時程及紀錄表」上，妥善永久保存，以提供後續醫護人員接種之參
考。幼兒及國小新生入學時，必須繳交該紀錄影本，經校方及衛生單位檢查，若
有未完成接種的疫苗，則安排進行補接種。另外出國就學、工作或移民等，各國
亦多要求檢查該接種證明。幼兒接種紀錄丟了，可向原接種單位申請補發，如在
各不同地點接種，可先向現戶戶籍所在地衛生所洽詢，如接種資料均經衛生所登
入電腦（通常在衛生所或衛生單位合約的醫院診所接種，相關資料會轉介回戶籍
地衛生所），則可由衛生所統一補發。

按時預防接種小寶貝健康沒煩惱
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การ รับ วัคซีน

ระยะห่างในการรับวัคซีนดังน้ี: 
 วคัซีนชนิดเชือ้เป็น สามารถรับพรอ้มกนัได ้หากรับวคัซีนไมพ่รอ้มกนัจะตอ้งเวน้ระยะห่างอย่างน้อย 1 เดอืน 

หากรับวคัซีนชนิดเชือ้เป็นแบบรับประทาน สามารถรับพรอ้มกบัวคัซีนชนิดเชือ้เป็นแบบฉีดอืน่ได ้หรอืใหเ้วน้ระยะห่างใน
การรับโดยไมจ่ํากดัระยะเวลา

 สําหรับวคัซีนชนิดเชือ้ตาย สามารถรับพรอ้มกนั (โดยใหฉี้ดวคัซีนคนละที)่ หรอืใหเ้วน้ระยะห่างในการฉีดไมจ่ํากัดระยะเวลา 
 วคัซีนชนิดเชือ้เป็นและวคัซีนชนิดเชือ้ตายสามารถรับพรอ้มกนั (โดยใหฉี้ดวคัซีนคนละที)่ หรอืใหเ้วน้ระยะห่างในการฉีดไม่

จํากดัระยะเวลา แตสํ่าหรับวคัซีนไขเ้หลอืงและวคัซีนอหิวาตกโรค ใหเ้วน้ระยะในการฉีดอย่างน้อย 3 สัปดาห์ขึน้ไป

รับวัคซีนไม่ครบหรือรับวัคซีนล่าช้า ควรทําการฉีดชดเชยอย่างไร
กาํหนดเวลาในการรบัวคัซีน โดยทั่วไปแล้วไดผ้่านการศึกษาวจิยัแล้ววา่เป็นช่วงเวลาท่ีให้ผลภมูคิุม้กนัท่ีดทีีสุ่ด 

หากทารกรบัวคัซีนลา่ช้า โดยท่ีไมไ่ดม้สีาเหตมุาจากขอ้ห้ามในการรบัวคัซีนหรอืมกีรณีพเิศษ ขอใหผู้ป้กครองพาเดก็
ไปตดิตามรบัวคัซีนตา่งๆ ใหค้รบตามกําหนดเวลา   สําหรบัผูท้ีร่บัวคัซีนไมค่รบ ไมจ่าํเป็นตอ้งรบัวคัซีนใหม่ตัง้แตต่น้ 
แตค่วรรบีไปตดิตามรบัวคัซีนหรอืรบัวคัซีนตอ่ใหค้รบตามท่ีหน่วยงานสาธารณสุขกาํหนดโดยเร็วทีสุ่ด

เด็กท่ีเดินทางไปมาระหว่างประเทศ ควรรับวัคซีนอย่างไร
หากท่านเป็นผูท้ีพ่าบตุรไปอาศัยอยู่หรอืไปมาระหวา่งสองประเทศ เน่ืองจากกาํหนดเวลาและรายการรบัวคัซีนของ

แตล่ะประเทศน้ัน อาจมลีกัษณะทีแ่ตกตา่งกนับ้างเล็กน้อยเน่ืองจากปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น แนวโน้มโรคระบาดในประ
เทศน้ันๆ เป็นตน้ ดังน้ันจึงควรทําความเข้าใจตอ่กาํหนดการและรายการรบัวคัซีนในประเทศน้ันกอ่น แล้วทําการรบั
วคัซีนจนครบตามทีป่ระเทศน้ันกําหนด สําหรบัการฉีดวคัซีนตอ่ภายหลังเดนิทางกลบัประเทศไตห้วนัน้ัน สามารถ
นําบัตรบนัทกึการรบัวคัซีนทีเ่คยรบัและเกบ็รกัษาไวเ้ดมิไปตดิตอ่กับสํานักงาน (สถานี) สาธารณสุขทกุแห่ง และไป
ตดิตามรบัการฉีดวคัซีนจากโรงพยาบาลหรอืคลนิิกคูสั่ญญางานให้วคัซีนในเขตท้องทีต่า่งๆ จนครบตามท่ีกาํหนด

การเก็บรักษาหลักฐานการรับวัคซีนและการออกเอกสารทดแทน
ขอ้มลูตา่งๆ ในการรบัวคัซีนของทารกตัง้แตแ่รกเกิด เช่น วนัทีร่บัวคัซีน หน่วยงานท่ีให้วคัซีน เป็นตน้ จะถูก

บนัทกึลงใน “ตารางกาํหนดการและบนัทกึการรบัวคัซีน” ของหนังสือคูม่อืน้ี กรณุาเก็บเอกสารไวเ้ป็นอย่างดตีลอด
ไป เพือ่ใช้เป็นขอ้มลูอา้งอิงสําหรบัเจา้หน้าทีท่างการแพทยต์อ่ไปในอนาคต   เม่ือเด็กตอ้งเข้าเรยีนในชัน้อนุบาล
และในชัน้ประถมศึกษาน้ัน จาํเป็นตอ้งส่งมอบบนัทกึการรบัวคัซีนฉบบัถา่ยสําเนาใหแ้กท่างโรงเรยีนและหน่วยงาน
สาธารณสุขตรวจสอบ หากพบวา่ไดร้บัวคัซีนไม่ครบตามท่ีกาํหนด จะดาํเนินการตดิตามให้วคัซีนชดเชย   สําหรบั
ผู้ทีเ่ดนิทางไปศึกษา ทํางานในตา่งประเทศ หรอืย้ายถิน่ทีอ่ยู่ เป็นตน้ ในแตล่ะประเทศก็จะเรยีกตรวจหลักฐานการ
รบัวคัซีนดว้ย   หากบันทกึการรบัวคัซีนของเด็กสูญหาย สามารถย่ืนเรือ่งขอเอกสารทดแทนไดจ้ากหน่วยงานทีใ่ห้
วคัซีนเดมิ สําหรบัผู้ทีไ่ปรบัวคัซีนในพืน้ทีท่ีต่า่งกนั สามารถตดิตอ่สอบถามจากสํานักงานสาธารณสุขประจาํทอ้ง
ทีท่ีม่ภีมูลิาํเนาอยู่ในปัจจบุนัก่อน  หากข้อมูลการรบัวคัซีนทัง้หมดสามารถอา่นผ่านการเข้าระบบคอมพิวเตอรข์อง
สํานักงานสาธารณสุขได ้(โดยทั่วไปหากไปรบัวคัซีนจากสํานักงานสาธารณสุขหรอืโรงพยาบาลหรอืคลนิิกคูสั่ญญาของ
หน่วยงานสาธารณสุขแล้ว ข้อมูลทีเ่กีย่วขอ้งจะถกูส่งมายังสํานักงานสาธรณสุขในท้องทีท่ีม่ภีมูลิาํเนาอยู)่ สํานักงาน
สาธารณสุขก็สามารถออกเอกสารทดแทนแสดงการรบัวคัซีนใหไ้ด้
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認識自費疫苗

由於陸續有新疫苗或混合疫苗核准上市，政府亦審慎評估，未來將這些疫苗
納入常規接種之可行性及必要性，並依優先順序積極爭取經費。在政府未全面
實施前，父母可評估寶寶的需求，至醫院診所自費接種。同時請醫護人員將相關
接種資料詳細登錄於預防接種紀錄卡。

肺炎鏈球菌疫苗
肺炎鏈球菌常可發現存在於正常人的呼吸道內，當免疫力不佳時，可能會受

其感染，甚或引起嚴重的侵襲性肺炎鏈球菌感染症。目前國內上市的肺炎鏈
球菌疫苗計有3種廠牌，分別為10價與13價的結合型疫苗(Pneumococcal 
con ugate vaccine, PC ） 及 23 價 的 多 醣 體 疫 苗 (Pneumococcal 
polysaccharide vaccine, PP ）。其中23價的多醣體疫苗不適用於2歲以下
幼兒。另國內專家建議：5歲以下幼童初次接種肺炎鏈球菌疫苗，建議使用結合
型的肺炎鏈球菌疫苗。

輪狀病毒疫苗
輪狀病毒是5歲以下幼兒腸胃炎之主要原因之一，它可引起嘔吐、水瀉、發燒、

腹痛、食慾不振、甚或脫水。此疫苗目前國內上市的廠牌有兩種，均為口服疫苗，
接種劑次分2劑與3劑，請依建議時程完成。

A型肝炎疫苗
A型肝炎的流行與環境有密切關係，好發於衛生條件不佳的地區。其主要的傳

染途徑是食用遭A型肝炎病毒污染的食物或水而感染。感染後的症狀包括疲倦、
厭食、發燒，黃疸、尿的顏色變濃、上腹部疼痛等，大多數都會自然痊癒，並產生
抗體；只有極少數病例會發生猛爆型肝炎，嚴重的話可能致死，其致死率約千分
之一。接種A型肝炎疫苗是預防A型肝炎病毒感染的有效方法之一。目前國內上
市的A型肝炎疫苗有兩種廠牌，均為不活化疫苗，核准的接種年齡為出生滿12
個月以上，接種劑次為2劑，2劑間隔至少6個月。接種1劑後約95%以上可產生
保護抗體，接種第2劑，其免疫力可維持20年。
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เน่ืองจากมีวคัซีนหรอืวคัซีนรวมชนิดใหม่ๆ ไดร้บัอนุญาตให้วางจาํหน่ายไดอ้ย่างตอ่เน่ือง รฐับาลไดท้ําการพจิารณา
อย่างรอบคอบ ในอนาคตอาจมีความเป็นไปไดห้รอืมีความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งกาํหนดให้วคัซีนเหลา่น้ีเป็นวคัซีนท่ีใช้ทั่วไป 
พรอ้มทัง้ทําการจดัสรรงบประมาณตามลาํดบัความสําคญั   ก่อนท่ีรฐับาลจะออกมาตรการประกาศใช้วคัซีนน้ัน พ่อ
แมส่ามารถประเมินความจาํเป็นของวคัซีนทีม่ตีอ่ลูกน้อย ไปรบัวคัซีนโดยเสียคา่ใช้จา่ยเองจากโรงพยาบาลหรอืคลนิิก   
พรอ้มทัง้ขอใหเ้จา้หน้าทีร่กัษาพยาบาลบนัทกึรายละเอียดในการรบัวคัซีนน้ันลงในบตัรบนัทกึการรบัวคัซีน

วัคซีนโรคปอดอักเสบจากเชือ้สเตรป โตคอคคัส
เชือ้แบคทเีรยีสเตรปโตคอคคสันิวโมเนียอีเป็นเชือ้ท่ีอยู่ในระบบทางเดนิหายใจของคนปกติทั่วไป เม่ือร่างกายมี

ภมูคิุม้กนัตํา่ อาจมกีารตดิเชือ้โรคน้ีได ้หรอือาจทําใหเ้ป็นโรคปอดอักเสบนิวโมคอคคสัทีม่อีาการรนุแรงได ้  ปัจจุบนั
วคัซีนป้องกนัโรคปอดอักเสบนิวโมคอคคสัที่วางจาํหน่ายภายในไตห้วนัรวม 3 ยีห่อ้ แบ่งออกเป็นวคัซีนนิวโมคอคคสั
ชนิดคอนจูเกต (Pneumococcal conjugate vaccine, PCV) แบบ10-วาเลนต ์(PCV10) และแบบ 13-วาเลนต ์
(PCV13) และวคัซีนนิวโมคอกคสัชนิดโพลแีซคคาไรด ์(Pneumococcal polysaccharide vaccine,PPV) แบบ 23-
วาเลนต ์(PPV23)   โดยวคัซีน PPV 23 น้ันไม่เหมาะสําหรบัเด็กทีม่อีายตุํา่กวา่ 2 ขวบ   ผูเ้ช่ียวชาญในประเทศไตห้วนั
เสนอวา่ การให้วคัซีนป้องกนัโรคปอดอักเสบนิวโมคอคคสัครัง้แรกในเด็กทีม่อีายุตํา่กวา่ 5 ขวบ ควรใช้วคัซีนป้องกนั
โรคปอดอกัเสบนิวโมคอคคสัชนิดคอนจเูกตฉีดใหแ้กเ่ด็ก

วัคซีนโรตาไวรัส
โรตาไวรสัเป็นหน่ึงในสาเหตหุลักของโรคกระเพาะลาํไส้อกัเสบในเด็กทีม่อีายุตํา่กวา่ 5 ขวบ โดยจะมีอาการอาเจียน 

ทอ้งร่วงถา่ยเป็นน้ํา มีไข้  ปวดทอ้ง  เบือ่อาหาร หรอืจนถึงขัน้ภาวะขาดน้ําในร่างกายได ้  ปัจจุบนัในไตห้วนัมีวคัซีน
ชนิดน้ีวางจาํหน่าย 2 ยีห่อ้ ซ่ึงล้วนเป็นชนิดรบัประทาน โดยแบ่งจาํนวนครัง้ในการรบัวคัซีนออกเป็น 2 ครัง้ และ 3 
ครัง้ กรณุารบัวคัซีนใหค้รบตามกาํหนดเวลาทีแ่นะนํา 

วัคซีนตับอักเสบเอ
การระบาดของโรคตบัอกัเสบเอมส่ีวนเกีย่วขอ้งใกล้ชิดกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยจะมกีารระบาดมากในพืน้ทีท่ีม่สุีข

อนามยัไม่ด ี  มช่ีองทางการตดิตอ่ คอื การรบัประทานอาหารหรอืดืม่น้ําทีม่กีารปนเป้ือนไวรสัตบัอกัเสบเอ   หลังตดิ
เชือ้จะมอีาการอ่อนเพลยี เบือ่อาหาร มไีข ้ตวัเหลอืง ปัสสาวะสีเขม้ ปวดทอ้งส่วนบน เป็นตน้ ส่วนใหญจ่ะหายไดเ้อง 
พรอ้มเกดิภมูติา้นทาน โดยจะมีผูป่้วยเพียงส่วนน้อยมากทีเ่กดิอาการตบัอกัเสบฉับพลนั หากรนุแรงอาจทําให้เสียชีวติ
ได ้โดยอตัราการเสียชีวติราว 1 ในหน่ึงพนั   การรบัวคัซีนตบัอักเสบเอ เป็นวธิป้ีองกนัการตดิเชือ้ไวรสัตบัอกัเสบเอที่
มปีระสิทธิภาพวธิหีน่ึง   ปัจจุบนัไตห้วนัมีวคัซีนตบัอกัเสบเอวางจําหน่าย 2 ยีห่อ้ ล้วนเป็นแบบเชือ้ตาย ไดร้บัอนุมตัิ
การให้วคัซีนในเด็กอายหุลังคลอดครบ 12 เดอืนขึน้ไป โดยทําการรบัวคัซีน 2 เข็ม ระยะห่างระหวา่ง 2 เข็มอย่างน้อย 
6 เดอืน   หลังรบัวคัซีนเข็มที่ 1 จํานวน 95% ขึน้ไปจะเกิดแอนตีบ้อดีป้้องกนั รบัวคัซีนเข็มที่ 2 จะมภีมูคิุม้กนัเป็น
เวลา 20 ปี 
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卡介苗資訊

預防重於治療，接種卡介苗可避免幼童發生結核性腦膜炎及粟粒性結

核病，研究顯示，未接種卡介苗的幼童較接種卡介苗者罹患結核性腦膜

炎增加了47倍的風險(我國未接種卡介苗之幼童結核性腦膜炎發生率約
為百萬分之152.5)，此類疾病若未及早診治會造成腦積水、脊髓障礙、腦
血管病變、腦梗塞等不可逆病變，最後導致終身殘疾(無法行走及自理生
活、長期臥床、智商受損、 發展遲緩 )的後遺症，且其伴隨著高致死率(約
20%~40%)。嬰幼兒的抵抗力弱，如受到結核菌的感染，可能發生急性結
核病（如結核性腦膜炎或粟粒性結核病）而危及生命，因此，對於沒有接

種卡介苗禁忌症的嬰幼兒，宜依建議接種時程施打。

我國目前尚屬結核病中度負擔之國家，且結核菌之傳播途徑為空氣傳

染，任何人都有受感染的機會。依照我國目前出生率及國內結核病發生資

料推估，倘國內停止施打疫苗，則每年將新增約30例之幼兒結核性腦膜
炎病例。而目前結核病發生率較我國低的鄰近國家包括日本、新加坡，還

有南韓、泰國、越南等，也都實施全面性新生兒接種卡介苗，尚未有選擇

性接種的情形。

卡介苗為一活性減毒疫苗，當大規模接種時，確實會有少數的小孩因某

些尚未可確定的因素，產生副作用，而目前確也無法以簡單的方式篩選出

可能發生副作用的小孩。部分兒童在接種後，可能發生局部膿瘍、淋巴結

炎等較常見但不嚴重的不良反應，極少數幼童可能發生較嚴重的副作用，

如：骨炎、骨髓炎等。經過醫療照顧後，幼童多半能恢復正常生活。

在接種前請父母確認父母雙方家人沒有疑似先天性免疫缺失之家族史

（如幼年因不明原因感染而死亡）。另對於後天免疫不全病毒(HI )感染
的母親所生之新生兒，請諮詢感染科醫師後始得接種。
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การป้องกนัดกีวา่การรกัษา การรบัวคัซีนบซีีจี สามารถป้องกันทารกเกดิเยือ่หุม้สมองอักเสบจากวณัโรค
และวณัโรคชนิดแพรก่ระจายได ้การวจิยัพบวา่ เด็กทีไ่มไ่ดร้บัวคัซีนบซีีจมีโีอกาสเส่ียงเกดิเยือ่หุม้สมอง
อกัเสบจากวณัโรคมากกวา่เด็กท่ีไดร้บัวคัซีนถึง 47 เท่า (ในประเทศอตัราการเกิดเยือ่หุม้สมองอักเสบจาก
วณัโรคของเด็กทีไ่ม่ไดร้บัวคัซีนบซีีจรีาว 152.2 ตอ่หน่ึงลา้น) โรคร้ายดังกลา่วหากไมไ่ดร้บัการรกัษาโดยเร็ว 
จะทําใหเ้กดิสมองบวมน้ํา ความพิการของกระดกูสันหลัง เส้นเลอืดในสมองผิดปกต ิเน้ือสมองตายจากขาด
เลอืด เป็นตน้ ซ่ึงไมส่ามารถยอ้นกลบัใหด้ไีด ้และในทีสุ่ดทําใหเ้กิดอาการตามมา คอืร่างกายพิการไปตลอด
ชีวติ (ไม่สามารถเดนิและช่วยเหลอืตนเองในชีวติประจาํวนัได ้นอนรกัษาเป็นเวลานาน เกิดความเสียหาย
ดา้นสตปิัญญา พฒันาการช้า) อกีทัง้ยังมโีอกาสทําใหเ้สียชีวติสูงดว้ย (ราว 20%~40%) ทารกและเด็กเล็กมี
ภูมติา้นทานตํา่ หากตดิเชือ้วณัโรคแล้ว อาจทําใหเ้กิดวณัโรคชนิดฉับพลนั (เช่น เยือ่หุม้สมองอักเสบจาก
วณัโรคหรอืวณัโรคชนิดแพรก่ระจาย) เป็นอันตรายตอ่ชีวติ ดังน้ันสําหรบัทารกและเด็กทีไ่มม่ขีอ้ห้ามในการ
รบัวคัซีน ควรทําการรบัวคัซีนตามกาํหนดเวลาท่ีแนะนํา 

ปัจจบุนัไตห้วนันับเป็นประเทศทีม่ภีาระดา้นการรกัษาพยาบาลวณัโรคในระดบักลาง อกีทัง้ช่องทางการ
แพรก่ระจายของเชือ้วณัโรคผ่านทางอากาศ ทกุคนลว้นมโีอกาสในการตดิเชือ้ไดท้ัง้สิน้   การวเิคราะห์
ประเมินจากขอ้มูลอตัราการเกิดและการเกดิวณัโรคในประเทศ หากภายในประเทศหยดุการให้วคัซีนบซีีจี
แลว้ ในแตล่ะปีจะมผีูป่้วยเด็กท่ีเป็นเยือ่หุม้สมองอกัเสบจากวณัโรคเพ่ิมขึน้ราว 30 ราย   อกีทัง้ประเทศข้าง
เคยีงทีม่อีตัราการเกิดวณัโรคตํา่กวา่ ซ่ึงประกอบดว้ย ญ่ีปุ่น สิงคโปร ์เกาหลีใต ้ไทย เวยีดนาม เป็นตน้ ก็ลว้น
ดาํเนินมาตรการให้วคัซีนบซีีจีแก่ทารกแรกเกดิทั่วประเทศ ไม่มกีารให้เลอืกฉีดแตอ่ย่างใด

วคัซีนบซีีจเีป็นวคัซีนชนิดเชือ้เป็นอย่างหน่ึง เมือ่มกีารให้วคัซีนขนานใหญ่ ก็อาจพบเด็กส่วนน้อยที่
เกิดอาการข้างเคยีงโดยยังไม่ทราบสาเหตแุน่ชัด และในปัจจบุนัก็ยังไม่มีวธิกีารตรวจคดักรองอย่างง่ายเพือ่
หาเด็กทีอ่าจเกิดอาการข้างเคยีงแตอ่ย่างใด   หลังรบัวคัซีน เด็กบางส่วนอาจเกิดภาวะอาการข้างเคยีงทีไ่ม่
รนุแรงและพบไดบ้อ่ย เช่น เป็นหนองบรเิวณทีฉี่ด ตอ่มน้ําเหลอืงอกัเสบเป็นตน้ เด็กส่วนน้อยมากทีอ่าจ
เกิดอาการข้างเคยีงรนุแรง เช่น กระดกูอักเสบ ไขกระดกูอักเสบ เป็นตน้   หลังไดร้บัการดแูลรกัษาพยาบาล 
เด็กส่วนใหญส่ามารถกลบัสู่การดาํเนินชีวติปกตไิด้

กอ่นการรบัวคัซีน ขอใหผู้ป้กครองตรวจสอบให้แน่ใจวา่คนในครอบครัวของทัง้สองฝ่ายไมเ่คยสงสัยวา่
มปีระวตัคิรอบครัวเป็นโรคภมูคิุม้กันบกพรอ่งแตก่าํเนิด (เช่น ช่วงวยัเด็กตดิเชือ้และเสียชีวติโดยไมท่ราบ
สาเหตแุน่ชัด) นอกจากน้ีทารกทีเ่กิดจากมารดาทีม่ภีมูคิุม้กันบกพรอ่งจากการตดิเชือ้ไวรสั (HIV) กรณุา
สอบถามปรกึษาแพทยแ์ผนกโรคตดิตอ่กอ่นการรบัวคัซีน
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自2007年起我國開始主動監測卡介苗不良反應，而近幾年之發生數已可掌
握且穩定，除了芬蘭、瑞典及加拿大之外，其他國家尚未建立該項目之監測系
統。監測資料亦顯示，我國卡介苗接種後造成骨炎、骨髓炎發生比率約百萬分之
55(如下表一)，尚在世界衛生組織估計的範圍內。

表一、我國2008~2009年主動監測及世界衛生組織2000年報告之接種卡介
苗副作用發生率對照表

副作用發生率
資料來源

骨炎/骨髓炎 瀰漫性卡介苗感染

我國監測資料
(2008-2009出生世代) 55例/每百萬人口 0例/每百萬人口

世界衛生組職
2000年報告 2-700例/每百萬人口 2例/每百萬人口

國際間亦非常重視卡介苗相關問題，並已花費相當長的時間及資源積

極開發新的疫苗以取代卡介苗，倘有所成，我國亦會主動進行疫苗之調整

以減輕不良反應之風險。在此之前，疑似因接種卡介苗受傷害者，得透過

接種地之縣市衛生局的說明與協助，申請預防接種受害救濟。

接種卡介苗後之1至2週內，注射部位會呈現一個小紅結節，之後逐漸
變大，微有痛癢但不發燒。4至6週後會變成膿瘍或潰爛，不必擦藥或包
紮，只要保持清潔及乾燥，如果有膿流出可用無菌紗布或棉花拭淨，應避

免擠壓。平均2至3個月會自動癒合結痂，留下一個淡紅色小疤痕，經過一
段時間後會變成膚色。

5歲以下幼童如果出現局部膿瘍/腫脹等疑似卡介苗不良反應時，宜提
醒醫師將卡介苗接種因素納入評估；或洽地方衛生局 (所 )協助轉介醫院
小兒科診治(或請小兒科醫師進行會診)，以便進一步釐清病因，經過適當
處置後絕大多數均可康復，不會留下長期傷害。
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นับตัง้แตปี่ ค.ศ. 2007 เป็นตน้มา ไตห้วนัเริม่การตดิตามตรวจสอบผลข้างเคยีงจากวคัซีนบซีีจใีนเชิง
รกุ ซ่ึงจาํนวนการเกดิในช่วงไมก่ีปี่ทีผ่่านมาสามารถควบคมุไดแ้ละอยู่ในสภาพทีค่งที่ นอกจากฟินแลนด ์
สวเีดน และแคนาดาแล้ว ประเทศอืน่ยังไมม่กีารจัดทําระบบตดิตามตรวจสอบแตอ่ย่างใด   จากข้อมลูการ
ตดิตามตรวจสอบพบวา่ อัตราการเกิดกระดกูอักเสบ ไขกระดกูอักเสบจากวคัซีนบซีีจขีองไตห้วนัราว 55 ตอ่
หน่ึงลา้น (ตามตาราง 1) ซ่ึงยังคงอยู่ในขอบข่ายการประเมนิขององคก์ารอนามยัโลก

ตาราง 1  ตารางเปรยีบเทยีบอตัราการเกิดอาการข้างเคยีงจากวคัซีนบีซีจรีะหวา่งการตดิตามตรวจสอบ
เชิงรกุของไตห้วนัใน ค.ศ. 2008-2009 และรายงานขององคก์ารอนามยัโลกปี ค.ศ. 2000

อตัราการเกิดอาการข้างเคยีง
แหล่งทีม่าของข้อมลู กระดกูอกัเสบ / ไขกระดกูอกัเสบ การตดิเชือ้วคัซีนบีซีจแีบบกระจาย

ทั่วไป

ขอ้มลูการตดิตามตรวจสอบในไตห้วนั
(ช่วงปีทีเ่กดิ ค.ศ. 2008-2009 )

55 ราย / ประชากรหน่ึงล้านคน 0 ราย / ประชากรหน่ึงล้านคน

องคก์ารอนามัยโลก
รายงานปี ค.ศ.2000

2-700 ราย /ประชากรหน่ึงล้านคน 2 ราย / ประชากรหน่ึงล้านคน

ปัญหาเกีย่วกบัวคัซีนบซีีจไีดร้บัการให้ความสําคญัเป็นอย่างมากในระดบัสากล พรอ้มทัง้มกีารใช้ทัง้เวลา
และทรพัยากรเป็นอย่างมากในการคดิคน้พฒันาวคัซีนใหมท่ดแทนวคัซีนเก่าอย่างกระตอืรอืรน้ แตย่ังคง
ไมป่ระสบผลสําเรจ็ ไตห้วนัเองก็จะมกีารปรบัวคัซีนในเชิงรกุเพือ่ลดความเส่ียงของอาการข้างเคยีง   สําหรบั
กอ่นหน้าน้ี ผูท้ีส่งสัยวา่เป็นผูเ้คราะห์ร้ายจากการรบัวคัซีนบซีีจี สามารถแจ้งรายละเอยีดและขอรบัการช่วย
เหลือไดท้ีก่องการสาธารณสุขทกุท้องท่ี เพือ่ยืน่ขอรบัการอดุหนุนความเสียหายอันเน่ืองจากการรบัวคัซีน
ทั่วไป

หลังรบัวคัซีนบซีีจภีายใน 1-2 สัปดาห์ บรเิวณฉีดวคัซีนจะเกิดกอ้นแข็งแดงเล็กๆ จากน้ันคอ่ยๆ โตขึน้ 
จะมีอาการเจ็บและคนัเล็กน้อยแตไ่มม่ไีข้   หลังจาก 4-6 สัปดาหไ์ปแลว้ จะกลายเป็นแผลหนองหรอืเน่า
เป่ือย ไม่จาํเป็นตอ้งทายาหรอืปิดผ้าพนัแผล เพยีงแตร่กัษาใหแ้ห้งและสะอาดกพ็อ หากมน้ํีาหนองไหลออก
มาสามารถใช้ผ้ากอซทีฆ่่าเชือ้แลว้หรอืสําลเีช็ด ควรหลีกเลีย่งการบ่งบบีหนอง   โดยเฉลีย่ 2 ถึง 3 เดอืนแผล
จะตกสะเก็ดและหายเอง เกดิเป็นแผลเป็นสีแดงเล็กๆ เมือ่ผ่านไประยะหน่ึงก็จะกลายเป็นสีเช่นเดยีวกบัสี
ผิว

เด็กเล็กทีม่อีายตุํา่กวา่ 5 ขวบ หากสงสัยวา่เกดิอาการข้างเคยีงจากวคัซีนบซีีจี เช่น บรเิวณฉีดวคัซีน
เป็นหนองบวมโต ควรเตอืนแพทย์ให้บรรจสุาเหตจุากการรบัวคัซีนบซีีจไีวใ้นการประเมินดว้ย หรอืตดิตอ่
กองการ (สํานักงาน) สาธารณสุขในทอ้งที่ ใหก้ารช่วยเหลอืโอนย้ายไปยังแผนกกมุารเวชในโรงพยาบาลเพือ่
ทําการตรวจรกัษา (หรอืขอใหก้มุารแพทยท์ําการตรวจวนิิจฉัย) เพือ่ทําการสืบหาสาเหตขุองโรค ซ่ึงเมือ่ผ่าน
การตรวจรกัษาอย่างเหมาะสมแลว้ เด็กส่วนใหญจ่ะหายเป็นปกต ิไม่เกดิผลเสียหายในระยะยาวเหลอืไวแ้ต่
อย่างใด
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B型肝炎檢查紀錄表

幼兒B型肝炎追蹤檢查紀錄表（可沿虛線撕下保存）
姓名：_______________   出生日期：_____________  身分證字號：__________________

項目

       結果

時間

B型肝炎表面抗
原（HBsAg）

(-陰性；+陽性)

B型肝炎表面抗
體(anti-HBs)

(-陰性；+陽性)

肝功能檢查 超音波

 建議填列有
無肝硬化 
等資訊

檢查
單位

AS
( O )

A
( P )

  母親為e抗原（HBeAg）陽性者，其所生小孩於接種B型肝炎免疫球蛋白（HBl ）
及3劑B型肝炎疫苗後，B型肝炎帶原機率由90%左右大幅降低，但仍可能有10%
之帶原機會。為利及早發現幼兒帶原狀況及瞭解疫苗接種成效，並定期進行追
蹤檢查，政府自99年9月起提供母親為e抗原陽性之幼兒（97年7月以後出生
者），於滿12個月大時，進行B型肝炎表面抗原（HBsAg）及B型肝炎表面抗體
（anti-HBs）檢測，若幼兒經檢驗已有抗體，則無需再接種，若無B型肝炎表面
抗原（HBsAg陰性）及B型肝炎表面抗體（anti-HBs陰性）者，可免費追加1劑
B型肝炎疫苗，1個月後再抽血檢驗抗體，若表面抗體仍為陰性，後續可於第1及
第6個月提供公費疫苗接續完成第2、3劑。如經此補種仍無法產生抗體者，則無
需再接種；但仍應採取B型肝炎之相關預防措施，並定期追蹤B型肝炎表面抗原
（HBsAg）之變化。

  e抗原陽性之母親請攜帶孕婦健康手冊之「孕婦B型肝炎檢查紀錄及追蹤表」等相
關資料，提供臨床醫師，以為幼兒HBsAg及anti-HBs檢測之參考資料。

  B型肝炎帶原者，若其肝功能正常，建議每6個月至1年追蹤1次；如肝功能異常，
則由醫師決定其肝功能及超音波複檢時間。

 O （AS ）：麩胺酸苯醋酸轉氨基脢； P （A ）：麩胺酸丙酮酸轉氨基脢。

可

沿

虛

線

撕

下

保

存
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ตารางบันทึกการติดตามผลการตรวจของโรคไวรสัตบัอกัเสบชนิด บี ในเด็กเล็ก (สามารถฉีกตามรอยประเพือ่เก็บรกัษา)

ช่ือ-นามสกุล:_______________   วนัเกิด:_____________  หมายเลขบัตรประชาชน:__________________

รายการ

      ผลการตรวจ

เวลา

การตรวจแอนติเจน
ชนิดผิวของไวรสัตบั
อกัเสบบี(HBsAg)
(-ผลลบ, +ผลบวก)

การตรวจภูมติอ่เชือ้
ไวรสัตบัอกัเสบบี 

(anti-HBs)
(-ผลลบ, +ผลบวก)

การตรวจการทํางาน
ของตบั อลัตร้าซาวด์

 กรุณากรอกข้อมูล เช่นมีอาการตับ
แข็งหรือไม่ เป็นต้น

หน่วยงานท่ี
ตรวจ

AST
(GOT)

ALT
(GPT)

  ทารกท่ีเกิดจากมารดาท่ีมีผลการตรวจอีแอนติเจนของไวรสัตับอักเสบบี (HBeAg) เป็นผลบวก หลังจากไดร้ับสารอมิ
มนูโนโกลบูลนิตา้นไวรสัตบัอกัเสบบี (HBIG) และรับวคัซีนตบัอกัเสบบี 3 เข็มแล้วน้ัน อตัราความเส่ียงในการเป็นพาหะ
โรคตบัอกัเสบบีลดลงถึง 90% แตย่ังมีโอกาสในการเป็นพาหะของโรคได้ 10%   เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่การตรวจพบภาวะ
การเป็นพาหะโรคของเด็กโดยเร็วและการศึกษาผลจากการรับวคัซีนพรอ้มทัง้ทําการตรวจตดิตามอาการ ตัง้แตเ่ดอืน
กนัยายน ปี ค.ศ.2010 เป็นตน้ไป รฐับาลกําหนดให้เด็กทารกทีเ่กดิจากมารดาทีม่ผีลการตรวจอแีอนตเิจนของไวรสัตบั
อกัเสบบี (HBeAg) เป็นผลบวก (ทารกท่ีเกดิหลังเดอืนกรกฎาคม ค.ศ.2008 เป็นตน้ไป) ทําการตรวจแอนติเจนชนิด
ผิวของไวรสัตับอักเสบบี (HBsAg) และ การตรวจภูมิต่อเชือ้ไวรสัตับอักเสบบี (Anti-HBs) เม่ือทารกมีอายุครบ 
12 เดอืน หลังการตรวจ หากผลการตรวจพบวา่ทารกน้ันมแีอนตเิจนแล้ว ก็ไมจ่าํเป็นตอ้งรับวคัซีน แตห่ากผลการตรวจ
แอนตเิจนชนิดผิวของไวรสัตบัอกัเสบบี (HBsAg) และภมูติอ่เชือ้ไวรสัตบัอกัเสบบี (anti-HBs) เป็นลบ สามารถให้วคัซีน
ตบัอกัเสบบีเพิม่อีก 1 ครัง้ฟร ีหลังจากน้ัน 1 เดอืนจึงทําการเจาะเลอืดตรวจภมูซํิา้อกีครัง้ หากผลการตรวจภูมติอ่เชือ้ไวรสั
ตบัอกัเสบบียังเป็นผลลบ หลังจากน้ันในเดอืนที่ 1 และเดอืนที่ 6 สามารถรับวคัซีนครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ไดจ้นครบตาม
ทีก่ําหนด   สําหรบัผูท้ีท่ําการฉีดวคัซีนเพ่ิมแล้ว แตย่ังไมส่ามารถสร้างภูมติอ่เชือ้ไวรสัตบัอกัเสบบีได ้ก็ไมจ่ําเป็นตอ้งให้
วคัซีนอกี แตย่ังคงตอ้งดาํเนินมาตรการป้องกนัตบัอกัเสบบี พรอ้มทัง้ตดิตามตรวจสอบการเปลีย่นแปลงของแอนตเิจน
ชนิดผิวของไวรสัตบัอกัเสบบี (HBsAg) ตอ่เน่ือง
  สาํหรับมารดาท่ีมีผลการตรวจอีแอนติเจนของไวรสัตับอักเสบบี (HBeAg) เป็นผลบวก กรณุานําเอกสารท่ี
เก่ียวข้อง เช่น “บันทึกผลการตรวจสอบและตารางติดตามผลของโรคไวรสัตับอักเสบชนิด B ในสตรมีีครรภ์” ท่ี
อยู่ในคู่มือตรวจสุขภาพสตรมีีครรภ์ มาให้แก่แพทย์ท่ีทําการตรวจรกัษา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการตรวจ 
HBsAg และ anti-HBs แก่เด็ก

   สําหรับผูท้ีเ่ป็นพาหะโรคตบัอกัเสบบี หากมกีารทํางานของตบัปกต ิควรทําการตรวจติดตามอาการในทุก 6 เดือนถึง 1 
ปีต่อ ครัง้ หากเป็นผูท้ีต่บัทํางานผิดปกต ิใหแ้พทย์นัดเวลาทําการตรวจยนืยนัการทํางานของตบัและตรวจอลัตราซาวด ์
  GOT( AST) :Glutamate oxaloacetate transaminase  GPT( ALT): Glutamate pyruvate transaminase

(สามารถฉีกตามรอยประเพ
ือ่เก็บรกัษ

า)
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資源百寶箱

縣市衛生局聯絡地址及電話
各縣市衛生局 地址 .網址 電話 預防接種專線

基隆市衛生局
20147基隆市信義區信二路266號

02-24230181 02-24276154
http://www.klchb.gov.tw

臺北市政府衛生局
11008臺北市信義區市府路1號

02-27208889 02-23754341
http://www.health.gov.tw

新北市政府衛生局
22006新北市板橋區英士路192-1號

02-22577155 02-22588923
http://www.health.ntpc.gov.tw

桃園市政府衛生局
33053桃園市桃園區縣府路55號

03-3340935
03-3363270

03-3382157http://www.tychb.gov.tw

新竹縣政府衛生局
30210新竹縣竹北市光明7街1號

03-5518160 03-5511287
http://www.hcshb.gov.tw

新竹市衛生局
30041新竹市東區中央路241號11樓

03-5355191 03-5355130
http://dep.hcchb.gov.tw

苗栗縣政府衛生局
35646苗栗縣後龍鎮大庄里21鄰光華路373號

037-722620 037-558100
http://www.mlshb.gov.tw

臺中市政府衛生局
42053臺中市豐原區中興路136號

04-25265394 04-25270780
http://www.health.taichung.gov.tw

彰化縣衛生局
50049彰化縣彰化市中山路2段162號

04-7115141
04-7115141#103

http://www.chshb.gov.tw 04-7115141#104

南投縣政府衛生局
54062南投縣南投市復興路6號

049-2222473
049-2220904

http://www.ntshb.gov.tw 049-2230607

雲林縣衛生局
64054雲林縣斗六市府文路34號

05-5373488 05-5345811
http://www.ylshb.gov.tw

嘉義縣衛生局
61249嘉義縣太保市祥和二路東段3號

05-3620600
05-3620607

05-3620600#201http://www.cyshb.gov.tw

嘉義市政府衛生局
60097嘉義市西區德明路1號

05-2338066 05-2341150
http://www.cichb.gov.tw
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กองการสาธารณสุข
เมอืงจหีลง

เลขที่ 266 ถ.ซ่ินเออ้ เขตซ่ินอี ้เมอืงจหีลง 20147
02-24230181 02-24276154

http://www.klchb.gov.tw

กองการสาธารณสุข
สังกดัเทศบาลกรุง
ไทเป

เลขที่ 1 ถ.ซ่ือฝู่ เขตซ่ินอี ้กรุงไทเป 11008
02-27208889 02-23754341

http://www.health.gov.tw
กองการสาธารณสุข
สังกดัเทศบาลนคร
นิวไทเป

เลขที่ 192-1 ถ.อิงซ่ือ เขตป่ันเฉียว นครนิวไทเป 22006
02-22577155 02-22588923

http://www.health.ntpc.gov.tw

กองการสาธารณสุข
สังกดัเทศบาลนคร
เถาหยวน

เลขที่ 55 ถ.เซ่ียนฝู่ เขตเถาหยวน นครเถาหยวน 33053
03-3340935

03-3363270

03-3382157http://www.tychb.gov.tw

กองการสาธารณสุข
สังกดัเทศบาลเขต
ซินจู๋

เลขที่ 1 ถ.กวงหมิง 7 เมอืงจูเ๋ป่ย เขตซินจู๋ 30210
03-5518160 03-5511287

http://www.hcshb.gov.tw

กองการสาธารณสุข
เมอืงซินจู๋

ชัน้ 11 เลขท่ี 241 ถ.จงยาง เขตตะวนัออก (ตงชว)ี เมอืงซินจู๋ 
30041 03-5355191 03-5355130
http://dep.hcchb.gov.tw

กองการสาธารณสุข
สังกดัเทศบาลเขต
เหมยีวลี่

เลขที่ 373 ถ.กวงฮวา ม.21 ต.ตา้หลี่ อ.โห้วหลง เขตเหมยีวลี่ 
35646 037-722620 037-558100
http://www.mlshb.gov.tw

กองการสาธารณสุข
สังกดัเทศบาลนคร
ไถจง

เลขที่ 136 ถ.จงซิง เขตฟงหยวน นครไถจง 42053
04-25265394 04-25270780

http://www.health.taichung.gov.tw

กองการสาธารณสุข
เขตจางฮ่ัว

เลขที่ 162 ถ.จงซัน ตอน 2 เมอืงจางฮ่ัว เขตจางฮ่ัว 50049
04-7115141

04-7115141#103
http://www.chshb.gov.tw 04-7115141#104

กองการสาธารณสุข
สังกดัเทศบาลเขต
หนานโถว

เลขที่ 6 ถ.ฟู่ซิง เมอืงหนานโถว เขตหนานโถว 54062
049-2222473

049-2220904

http://www.ntshb.gov.tw 049-2230607

กองการสาธารณสุข
เขตหยุนหลนิ

เลขที่ 34 ถ.ฝู่เหวนิ เมอืงโต่วลิ่ว เขตหยุนหลิน 64054
05-5373488 05-5345811

http://www.ylshb.gov.tw

กองการสาธารณสุข
เขตเจยีอี ้

เลขที่ 3 ถ.เสียงเหอเออ้ลู่ช่วงตะวนัออก เมอืงไทเ่ป่า เขตเจยีอี ้
61249 05-3620600

05-3620607

05-3620600#201http://www.cyshb.gov.tw

กองการสาธารณสุข
สังกดัเทศบาลเมอืง
เจยีอี ้

เลขที่ 1 ถ.เตอ๋หมิง เขตตะวนัตก (ซีชว)ี เมอืงเจยีอี ้60097
05-2338066 05-2341150

http://www.cichb.gov.tw
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縣市衛生局聯絡地址及電話
各縣市衛生局 地址 .網址 電話 預防接種專線

臺南市政府衛生局

73064臺南市新營區東興路163號
(東興辦公室 )

06-6357716

06-6357716#360

70151臺南室東區林森路1段418號
(林森辦公室 ) 06-2679751#372
http://health.tainan.gov.tw/tnhealth

高雄市政府衛生局
80276高雄市苓雅區凱旋二路132之1號

07-7134000 07-7134000#1377
07-7230513http://khd.kcg.gov.tw

屏東縣政府衛生局
90054屏東縣屏東市自由路272號

08-7370002
08-7380208

http://www.ptshb.gov.tw 08-7362986

宜蘭縣政府衛生局
26051宜蘭縣宜蘭市女中路2段287號

03-9322634
03-9357011

http://www.ilshb.gov.tw 03-9322634#1206

花蓮縣衛生局
97058花蓮縣花蓮市新興路200號

03-8227141 03-8226975
http://www.hlshb.gov.tw

臺東縣衛生局
95043臺東縣臺東市博愛路336號

089-331171 089-331171#215
http://www.ttshb.gov.tw

連江縣衛生局
20941連江縣南竿鄉復興村216號

083-622095 083-
622095#8855http://www.matsuhb.gov.tw

金門縣衛生局
89148金門縣金湖鎮新市里復興路1-12號

082-330697 082-330697#609
http://www.kmhb.gov.tw

澎湖縣政府衛生局
88041澎湖縣馬公市中正路115號

06-9272162
06-9270508

http://www.phchb.gov.tw 06-9272162#211

衛生福利部疾病管制署網際網路網址：
http://www.cdc.gov.tw/
電話：02-23959825

衛生福利部國民健康署網際網路網址：
http://www.hpa.gov.tw/
電話：02-29978616，04-22172200
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กองการสาธารณสุขสังกดั
เทศบาลนครไถหนาน

เลขที่ 163 ถ.ตงซิง เขตซินอิ๋ง นครไถหนาน 73064  
(สํานักงานตงซิง)

06-6357716

06-6357716#360

เลขที่ 418 ถ.หลินเซินตอน1 เขตตะวนัออก (ตงชว)ี นคร
ไถหนาน 70151 (สํานักงานหลนิเซิน)

06-2679751#372
http://health.tainan.gov.tw/tnhealth

กองการสาธารณสุขสังกดั
เทศบาลนครเกาสง

เลขที่ 132-1 ถ.ไขเ่สวยีนเออ้ลู่ เขตหลิงหย่า นครเกาสง 
80276 07-7134000

07-7134000#1377
07-7230513

http://khd.kcg.gov.tw

กองการสาธารณสุขสังกดั
เทศบาลเขตผิงตง

เลขที่ 272 ถ.จือ้โหยว เมอืงผิงตง เขตผิงตง 90054
08-7370002

08-7380208

http://www.ptshb.gov.tw 08-7362986

กองการสาธารณสุขสังกดั
เทศบาลเขตอีห๋ลาน

เลขที่ 287 ถ.นวีจ่ง ตอน 2 เมอืงอีห๋ลาน เขตอีห๋ลาน 
26051 03-9322634

03-9357011

http://www.ilshb.gov.tw 03-9322634#1206

กองการสาธารณสุขเขต 
ฮวาเหลยีน

เลขที่ 200 ถ.ซินซิง เมอืงฮวาเหลียน เขตฮวาเหลียน 
97058 03-8227141 03-8226975
http://www.hlshb.gov.tw

กองการสาธารณสุขเขต
ไถตง

เลขที่ 336 ถ.โป๋อ้าย เมอืงไถตง เขตไถตง 95043
089-331171 089-331171#215

http://www.ttshb.gov.tw

กองการสาธารณสุขเขต
เหลียนเจยีง

 เลขท่ี 216 หมูบ่้านฟู่ซิง ต.หนานกนั เขตเหลยีนเจยีง 
20941 083-622095 083-622095#8855
http://www.matsuhb.gov.tw

กองการสาธารณสุขเขตจนิ
เหมิน

เลขที่ 1-12 ถ.ฟู่ซิง ต.ซินซ่ือ อ.จนิหู เขตจนิเหมิน 89148
082-330697 082-330697#609

http://www.kmhb.gov.tw

กองการสาธารณสุขสังกดั
เทศบาลเขตเผิงหู

เลขที่ 115 ถ.จงเจิง้ เมอืงหม่ากง เขตเผิงหู 88041
06-9272162

06-9270508

http://www.phchb.gov.tw 06-9272162#211

http://www.cdc.gov.tw/
 โทรศัพท:์ 02-23959825

เวบ็ไซต์ทบวงสุขภาพประชาชนกระทรวง
สาธารณสุขและสวสัดิการ:
http://www.hpa.gov.tw/
 โทรศัพท:์ 02-29978616, 04-22172200

235



資源百寶箱

早產兒追蹤檢查服務同意書
出生體重 1500公克之極低出生體重早產兒比一般足月兒在認知與動作發展上

較易發生遲緩的情形。有鑒於此，早產兒基金會於全國追蹤檢查專案合作之22家院
區推廣極低出生體重早產兒追蹤檢查工作，安排極低出生體重早產兒回門診進行追
蹤檢查評估(視力、聽力及心智發展評估檢查 )，及早發現、及時轉介，以期達到早期
療育之效。

為確保您了解追蹤檢查工作，讓您與孩子獲得最即時的服務，基金會將於您簽署
同意書並回傳後，先以電話與您聯絡，以便轉介全國各地的早療評估中心。基金會亦
將秉持保密原則，妥善處理包括您與孩子的個人辨識資料，絕不會洩漏或用於其他
用途。感謝您的支持與協助，敬祝您與孩子身體健康。

財團法人臺灣早產兒基金會 敬啟
註： 1.  若您的孩子出生於下表追蹤檢查專案合作之22家院區內，或醫院已代為安排追

蹤檢查門診者，則毋需回傳同意書。
 2.  早產兒基金會追蹤檢查諮詢專線：02-2522-1792；02-2523-0908， 

傳真：02-2521-7723

極低出生體重早產兒追蹤檢查服務卡

我了解極低出生體重早產兒追蹤檢查的重要性，同意讓家中的極低出生體重孩子接受
早產兒之追蹤檢查及早期療育的轉介服務。

家長姓名： __________________________連絡電話： ____________________________
聯絡地址： __________________________中華民國 ______年 _________月 ______日

早產兒基金會追蹤檢查服務專案參與院所

區域 參與醫院 聯絡電話 (洽各區個案管理師 )

北一區 臺大醫院、婦幼醫院、國泰醫院、永和耕莘醫院
(02)23123456 # 71602
0968-571749

北二區 新光醫院、臺北榮民總醫院、臺北長庚醫院、三軍總醫院
(02)28332211#2590
(02)28378347

北三區 馬偕醫院 (02)25433535#3266

北四區 林口長庚醫院
(03)3281200#8243
0978-103153

臺中區
中國醫附設醫院、中山醫附設醫院 (04)22052121#4120
臺中榮民總醫院、彰化基督教醫院 (04)23592525#5994

臺南區
成大附設醫院、新樓醫院、奇美醫院、郭綜合醫院 (06)2353535#7141
嘉義基督教醫院 (05)2765041#5882

高雄區
高雄榮民總醫院、高雄長庚醫院

(07)7317123#8111
(07)7333266

高醫附設中和紀念醫院 (07)3121101#6522、6525
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ทารกคลอดกอ่นกาํหนดทีม่น้ํีาหนักตวัน้อยมาก ≤ 1,500 กรมั มักมกีารเรยีนรูแ้ละพฒันาการดา้นพฤตกิรรมท่ีลา่ช้ากวา่
ทารกปกตทิั่วไปได้ง่าย   ดว้ยประการน้ี มูลนิธทิารกคลอดกอ่นกําหนดไดร้่วมมอืกบัโรงพยาบาลในสัญญาแผนงานบรกิาร
ตรวจตดิตามอาการ 22 แห่ง ผลักดนังานการตรวจตดิตามอาการทารกคลอดก่อนกาํหนดทีม่น้ํีาหนักแรกคลอดน้อยมาก 
จดัการวางแผนให้ทารกคลอดกอ่นกําหนดทีม่น้ํีาหนักแรกคลอดน้อยมากกลบัไปรบัการประเมินตรวจสอบท่ีโรงพยาบาล 
(ประเมนิตรวจสอบสายตา การได้ยนิ และพฒันาการดา้นจติใจ) เพ่ือให้พบปัญหาแตแ่รก ทําการโอนย้ายโดยเร็ว เพือ่สร้าง
ผลในการรกัษาแตแ่รกเริม่ท่ีดทีีสุ่ด

เพือ่ความแน่ใจวา่ท่านเข้าใจในงานการตรวจตดิตามอาการ ทําให้ท่านและบตุรไดร้บับรกิารทนัท่วงที หลังท่านลงนาม
ในหนังสือยนิยอมแล้ว ทางมลูนิธฯิ จะทําการโทรศัพทต์ดิตอ่กับท่านก่อน เพือ่ความสะดวกในการโอนย้ายไปทําการประเมิน
ยังศนูยบ์ําบดัรกัษาแตแ่รกเริม่ทกุทอ้งทีท่ั่วประเทศ   ทางมูลนิธฯิ จะยดึถอืหลกัการปกปิดเป็นความลบั ทําการจดัการอย่าง
เหมาะสม ทัง้การตรวจข้อมลูของท่านและเด็ก ไม่ให้ขอ้มูลมีการรั่วไหลหรอืใช้เพือ่การอ่ืนอย่างเด็ดขาด   ขอขอบคณุท่านที่
ใหก้ารสนับสนุนและช่วยเหลือ ขออวยพรให้ท่านและบตุรมสุีขภาพแข็งแรง

ดว้ยความนับถอืจาก มลูนิธทิารกคลอดกอ่นกาํหนด
หมายเหต:ุ 1. หากบตุรของท่านคลอดทีโ่รงพยาบาลในสัญญาแผนงานบรกิารตรวจตดิตามอาการ 22 แห่งตามตาราง หรอืทางโรงพยาบาลได้

ทําการวางแผนใหก้ลบัไปตรวจติดตามอาการแล้ว  
ไมจ่ําเป็นตอ้งส่งโทรสาร (แฟ็กซ์) หนังสือยนิยอมน้ีกลบัให้ทางมลูนิธิฯ

 2. สายตรงปรกึษาการตรวจตดิตามมลูนิธิทารกคลอดกอ่นกําหนด: 02-2522-1792 ; 02-2523-0908 
โทรสาร (แฟกซ์): 02-2521-7723

บัตรบรกิารตรวจติดตามอาการทารกคลอดก่อนกําหนดท่ีมีน้ําหนักแรกคลอดน้อยมาก
ข้าพเจ้าเข้าใจในความสําคญัของการตรวจตดิตามอาการทารกคลอดก่อนกําหนดท่ีมน้ํีาหนักแรกคลอดน้อยมาก และยินยอมให้
เด็กในครอบครัวซ่ึงเป็นทารกคลอดกอ่นกําหนดท่ีมน้ํีาหนักแรกคลอดน้อยมากรับบรกิารตรวจตดิตามอาการและการโอนย้ายเพ่ือ
ทําการรกัษาแตแ่รกเริม่โดยเร็ว
ผูป้กครองลงนาม: ____________________       _ โทรศัพท:์ _________________________________
ทีอ่ยู_่________________________________  ปีสาธารณรฐัจีน ปี_______ เดอืน______ วนัที่_______

โรงพยาบาลที่ร่วมแผนงานบรกิารตรวจตดิตามอาการมูลนิธทิารกคลอดก่อนกําหนด

เขตไทเป 1 โรงพยาบาลไถตา้ โรงพยาบาลแมแ่ละเด็ก โรงพยาบาลกวอ๋ไท่ โรงพยาบาลเกิงซิน
สาขาหย่งเหอ

(02)23123456 # 71602
0968-571749

เขตไทเป 2 โรงพยาบาลซินกวง ไถเป่ยหรงหมินจ่งอเียวีย่น โรงพยาบาลฉางเกิงไทเป โรงพยาบาล
ซานจวนิจ่งอเียวีย่น(สามเหล่าทพั)

(02)28332211 # 2590
(02)28378347

เขตไทเป 3 โรงพยาบาลหม่าเจยี (02)25433535 # 3266

เขตไทเป 4 โรงพยาบาลหลินโข่วฉางเกิง (03)3281200 # 8243
0978-103153

เขตไถจง
โรงพยาบาลจงกวอ๋อเีสวยีตา้เสวยี โรงพยาบาลจงซานอเีสวยีตา้เสวยี (04)22052121 # 4120

โรงพยาบาลไถจงหรงหมนิจ่งอเียวีย่น โรงพยาบาลครสิเตยีนจางฮ่ัว (จางฮ่ัวจตีเูจีย้
วอเียวีย่น) (04)23592525 # 5994

เขตไถหนาน
โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัเฉิงกง โรงพยาบาลซินโหลว โรงพยาบาลฉีเหม่ย โรง
พยาบาลกวอจ้งเหออเียวีย่น (06)2353535 # 7141

โรงพยาบาลครสิเตยีนเจยีอี ้(เจียอีจ้ตีเูจีย้วอเียวีย่น) (05)2765041 # 5882

เขตเกาสง
โรงพยาบาลเกาสงหรงหมนิจ่งอเียวีย่น โรงพยาบาลเกาสงฉางเกิง (07)7317123 # 8111

(07)7333266
โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัการแพทยเ์กาสงจงเหอ (เกาอ)ี (07)3121101 # 6522, 6525
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資源百寶箱

兒童發展評估轉介單
（交付家長用）

親愛的家長

您好！您的寶寶已於______________年 ___________月 ________日

 接受了第___________次兒童預防保健服務

 疾病就醫，經初步檢查：

 動作，  語言，  認知，  社會情緒，  其他：__________________

有疑似遲緩的情形。

為了持續關心寶寶的健康狀況，本院（診所）將依兒童及少年福利與權益保

障法轉介寶寶的資料，提供衛生局、聯合評估中心（評估醫院）及社福單位

進行追蹤管理；並請您儘速帶寶寶就近至國民健康署委託之兒童發展聯合評

估中心（見下頁），儘速就診，早期確認寶寶的健康狀況。

醫 事 機 構：

轉 介 醫 師：

聯 絡 電 話：
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แหล่ งข้อมูล

(สําหรบัผูป้กครอง)

สวสัดี

ท่านผู้ปกครองที่รกั !  
บุตรของท่านไดร้บัการตรวจเมื่อ ปี_____________เดอืน_______________วนัที่_______________

 รบับรกิารสาธารณสุขเชิงป้องกันแก่เด็ก ครัง้ที่___________ 

 พบแพทย์เน่ืองจากเจ็บป่วย จากการตรวจเบือ้งตน้: 

 ดา้นการเคลื่อนไหว  ดา้นภาษา  ดา้นการเรยีนรู ้  ดา้นสังคมและอารมณ์  ดา้นอื่นๆ: __________

สงสัยวา่มีภาวะพัฒนาการที่ล่าช้า

เพื่อเป็นการห่วงใยตอ่สุขภาพบุตรของท่านอย่างตอ่เน่ือง ตามกฏหมายสวสัดกิารและสิทธิประโยชน์ของเด็ก
และเยาวชน ทางโรงพยาบาล (คลินิก) ตอ้งทําการโอนย้ายข้อมูลบุตรของท่านให้กับกองการสาธารณสุข ศนูย์
ประเมิน (โรงพยาบาลรบัประเมิน) และหน่วยงานสังคมสงเคราะห์เพื่อทําการตดิตามควบคมุ พรอ้มทัง้ขอให้
ท่านรบีพาบุตรไปรบัการตรวจรกัษายังศนูย์ประเมินพัฒนาการเด็กที่ ไดร้บัมอบหมายจาก  กระทรวงสาธารณสุข
และสวสัดกิาร (ตามหน้าถัดไป) อย่างเรง่ดว่น เพื่อประเมินภาวะของเด็กโดยเรว็ 

สถานพยาบาล :

แพทยผ์ูแ้จ้งโอนย้าย :

หมายเหต ุ:
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資源百寶箱

兒童發展評估轉介單
衛生福利部國民健康署輔導兒童發展聯合評估中心

備註:  兒童發展聯合評估中心資訊，可撥打02-2522-0654洽詢或至國民健康署網站（首頁/健康主題/婦
幼健康/兒童健康/主題公告）查閱。 
各縣市衛生局委託或認可之聯合評估醫院，請逕洽各縣市衛生局。 
如受檢者不同意接受個案健康管理，得隨時以書面通知衛生福利部國民健康署（臺北市大同區塔
城街36號），並註明受檢人姓名、身分證字號、檢查時間及檢查單位，如未通知，視為同意。

縣市 醫院名稱 聯絡電話

臺北市

臺北醫學大學附設醫院 02-27372181*1236

臺北榮民總醫院
02-28712121
*2932/2940

國立臺灣大學醫學院
附設醫院

02-23123456
*67883

新北市

行天宮醫療志業醫療
財團法人恩主公醫院

02-26723456*3305

佛教慈濟醫療
財團法人臺北慈濟醫院

02-66289779*7713

醫療財團法人徐元智先生
醫藥基金會附設亞東紀念醫院

02-77281034

天主教耕莘醫療
財團法人耕莘醫院

02-22193391*67403

宜蘭縣

國立陽明大學附設醫院 03-9325192*2120
財團法人天主教靈醫會
羅東聖母醫院

03-9544106*6516

桃園市

衛生福利部桃園醫院 03-3699721*1203
壢新醫院 03-4941234*8270
長庚醫療財團法人
林口長庚紀念醫院

03-3281200*8148

新竹縣 東元綜合醫院 03-5527000*1617

新竹市

國立臺灣大學醫學院
附設醫院新竹分院

03-5326151*3523

財團法人馬偕紀念醫院新竹分院 03-6119595*6040

苗栗縣
財團法人為恭紀念醫院 037-676811*53382
大千綜合醫院 037-357125*75103

臺中市

臺中榮民總醫院 04-23592525*5936
光田醫療社團法人光田綜合醫院 04-26625111*2624
佛教慈濟醫療財團法人
臺中慈濟醫院

04-36060666*3980

童綜合醫療社團法人童綜合醫院 04-26581919*4848

彰化縣

彰化基督教醫療財團法人
彰化基督教醫院

04-7238595*1164

衛生福利部彰化醫院 04-8298686*2043/2041

縣市 醫院名稱 聯絡電話

南投縣
埔基醫療財團法人
埔里基督教醫院

049-2912151*2012

雲林縣

國立臺灣大學醫學院
附設醫院雲林分院

05-5323911*6125

天主教若瑟醫療財團法人
若瑟醫院

05-6337333*2237

嘉義市

衛生福利部嘉義醫院 05-2319090*2229
戴德森醫療財團法人
嘉義基督教醫院

05-2765041*6707

嘉義縣
佛教慈濟醫療財團法人
大林慈濟醫院

05-2648000*5773

臺南市
奇美醫療財團法人奇美醫院 06-2812811*55005
國立成功大學醫學院附設醫院 06-2353535*4619

高雄市

義大醫療財團法人義大醫院 07-6150011*5751
高雄榮民總醫院 07-3422121*5017
長庚醫療財團法人
高雄長庚紀念醫院

07-7317123#8167

財團法人私立高雄醫學大學
附設中和紀念醫院

07-3121101#6468

屏東縣

屏基醫療財團法人
屏東基督教醫院

08-7368686*2417

安泰醫療財團法人
安泰醫院

08-8329966*2012

花蓮縣

佛教慈濟醫療財團法人
花蓮慈濟醫院

03-8561825*12311

臺灣基督教門諾會
醫療財團法人門諾醫院

03-8241240

臺東縣

馬偕紀念醫院臺東分院 089-351642
東基醫療財團法人
臺東基督教醫院

089-960115

澎湖縣 財團法人天主教靈醫會惠民醫院 06-9272318*120

金門縣 衛生福利部金門醫院 082-331960
連江縣 連江縣立醫院 0836-23995*1316
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แหล่ งข้อมูล

เขตพืน้ที่ ช่ือโรงพยาบาล โทรศัพท์

กรุงไทเป

โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยการแพทย์
ไทเป (เป่ยออีเียวีย่น)

02-27372181*1236

โรงพยาบาลทหารผ่านศึกไทเป (ไถ
เป่ยหรงหมินจ่งอเียวีย่น)

02-28712121*2932/
2940

โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยไต้หวนั (ไถต้า) 02-23123456*67883

นครนิวไทเป

โรงพยาบาลเอินจูก่ง
มลูนิธเิพื่อการรกัษาพยาบาลสิงเทียนกง

02-26723456*3305

โรงพยาบาลฉือจีไ้ทเป
มลูนิธเิพื่อการรกัษาพยาบาลพุทธฉือจี ้

02-66289779*7713

โรงพยาบาลหย่าตงมลูนิธเิพื่อการรกัษา
พยาบาลสวีห่ยวนจือ้

02-77281034

โรงพยาบาลคารด์นัิลเทียน (เกิงซิน 
อเียวีย่น)
มลูนิธโิรงพยาบาลเกิงซิน

02-22193391*67403

เขตอี๋หลาน

โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยหยางหมิง 03-9325192*2120
โรงพยาบาลเซนตแ์มรี่หลอตง (หลอตง
เซ่ิงหมู่อเียวีย่น)
มลูนิธคิาทอลกิหลินอีหุ้ย

03-9544106*6516

นครเถา
หยวน

โรงพยาบาลเถาหยวนสังกดักระทรวง
สาธารณสุขและสวสัดกิาร

03-3699721*1203

โรงพยาบาลลี่ซิน 03-4941234*8270
โรงพยาบาลหลินโข่วฉางเกิง
มลูนิธเิพื่อการรกัษาพยาบาลฉางเกิง

03-3281200*8148

เขตซินจู๋ โรงพยาบาลตงหยวนจ้งเหออเียวีย่น 03-5527000*1617

เมืองซินจู๋
โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยไต้หวนัสาขา
ซินจู๋ (ไถต้าซินจูอ๋เียวีย่น)

03-5326151*6001

โรงพยาบาลหม่าเจียสาขาซินจู๋ 03-6119595*3523

เขตเหมียวลี่
โรงพยาบาลเหวย่กง 037-676811*53382
โรงพยาบาลต้าเชียน 037-357125*75103

นครไถจง

โรงพยาบาลทหารผ่านศึกไถจง  
(ไถจงหรงหมินจ่งอีเยวีย่น)

04-23592525*5936

โรงพยาบาลกวงเถียน 04-26625111*2624
โรงพยาบาลพุทธฉือจีส้าขาไถจง 04-36060666*3980
โรงพยาบาลถงจ้งเหออเียวีย่น 04-26581919*4848

เขตจางฮ่ัว

จางฮ่ัวจตีเูจีย้วอเียวีย่น
มลูนิธเิพื่อการรกัษาพยาบาลครสิเตียน
จางฮ่ัว

04-7238595*1164

โรงพยาบาลจางฮ่ัว สังกดักระทรวง
สาธารณสุขและสวสัดกิาร

04-8298686*2043/2041

หมายเหต:ุ   ขอ้มลูเกีย่วกบัศนูยป์ระเมินพฒันาการเด็ก สามารถโทรศัพท์สอบถามไดท้ี่ 02-2522-0654 หรอืดไูดจ้ากเวบ็ไซตท์บวงสุขภาพประชาชน 
(หน้าแรก /หัวขอ้สุขภาพ/สุขภาพสตรแีละเด็ก/สุขภาพเด็ก/ประกาศ) 
โรงพยาบาลรับประเมินพฒันาการเด็กทีไ่ด้รับมอบหมายหรอืได้รับการยอมรับจากกองการสาธารณสุขในแตล่ะท้องที่ กรณุาตดิตอ่สอบถามได้
จากกองการสาธารณสุขทอ้งทีต่่างๆ 
หากผู้รับการตรวจไม่ยนิยอมรับการควบคมุรายกรณี ตอ้งทําการแจ้งเรือ่งโดยทําหนังสือไปยังกระทรวงสาธารณสุขและสวสัดกิาร (เลขที่ 36 
ถ.ถ่าเฉิง เขตต้าถง กรุงไทเป) พรอ้มทัง้ระบุช่ือผู้รับการตรวจ หมายเลขประจําตัวประชาชน เวลาในการตรวจและหน่วยงานท่ีตรวจ หากไม่
ทําการแจ้ง ถอืว่าใหค้วามยนิยอมแล้ว

เขตพืน้ท่ี ช่ือโรงพยาบาล โทรศัพท์

เขตหนานโถว
โรงพยาบาลผู่หลีจ่ตีเูจีย้วอีเยวีย่น
มลูนิธเิพื่อการรกัษาพยาบาลผู่จี

049-2912151*2012

เขตหยุนหลิน

โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยไต้หวนั
สาขาหยุนหลิน

05-5323911*6125

โรงพยาบาลเทียนจู่เจีย้วรั่วเซ่ออเียวีย่น
มลูนิธเิพื่อการรกัษาพยาบาลเซนตโ์จเซฟ

05-6337333*2237

เมืองเจียอี ้

โรงพยาบาลเจียอี ้สังกดักระทรวง
สาธารณสุขและสวสัดกิาร

05-2319090*2229

โรงพยาบาลเจียอีจ้ตีเูจีย้วอีเยวีย่น
โรงพยาบาลครสิเตียนเจียอี ้(เจียอีจ้ตีเูจีย้
วอเียวีย่น)

05-2765041*6707

เขตเจียอี ้ โรงพยาบาลพุทธฉือจีส้าขาต้าหลิน 05-2648000*5773

นครไถหนาน
โรงพยาบาลฉีเหม่ย   มลูนิธเิพื่อการรกัษา
พยาบาลฉีเหม่ย

06-2812811*55005

โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยเฉิงกง (ไถต้า) 06-2353535*4619

นครเกาสง

โรงพยาบาลอีต้้า   มลูนิธเิพื่อการรกัษา
พยาบาลอีต้้า

07-6150011*5751

โรงพยาบาลทหารผ่านศึกเกาสง  
(เกาสงหรงหมินจ่งอเียวีย่น)

07-3422121*5017

โรงพยาบาลหลินโข่วฉางเกิง   โรงพยาบาล
เกาสงฉางเกิง

07-7317123#8167

โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยเกาสงจงเหอ 
(เกาอ)ี

07-3121101#6468

เขตผิงตง

โรงพยาบาลผิงตงจตีเูจีย้วอีเยวีย่น   มลูนิธิ
เพื่อการรกัษาพยาบาลครสิเตียนผิงจี

08-7368686*2417

โรงพยาบาลอันไท่   มูลนิธเิพื่อการรกัษา
พยาบาลอันไท่

08-8329966*2012

เขตฮวา
เหลียน

โรงพยาบาลพุทธฉือจีฮ้วาเหลียน 03-8561825*12311
โรงพยาบาลครสิเตียนเมนโนไนท์ (จีตู้
เจีย้วเหมินน่ัวอเียวีย่น)

03-8241240

เขตไถตง
โรงพยาบาลหม่าเจียสาขาไถตง 089-351642
โรงพยาบาลไถตงจตีเูจีย้วอีเยวีย่น   มลูนิธิ
เพื่อการรกัษาพยาบาลตงจี

089-960115

เขตเผิงหู โรงพยาบาลหุ้ยหมิน 06-9272318*120

เขตจินเหมิน
โรงพยาบาลจินเมิน สังกดักระทรวง
สาธารณสุขและสวสัดกิาร

082-331960

เขตเหลียน
เจียง

โรงพยาบาลเหลียนเจียง สังกดัเทศบาล
เขตเหลียนเจียง

0836-23995*1316
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發展遲緩兒童通報轉介中心

縣市 通報中心 服務區域 辦理單位 地址 電話

新北市
新北市政府兒童健
康發展中心

全新北市 新北市政府社會局
新北市板橋區中
山路一段161號
25樓

02-29950885

臺北市
臺北市發展遲緩早
期療育通報及轉介
中心

全臺北市 臺北市政府社會局
臺北市松山區民
生東路5段163-1
號7樓

02-27568852

臺中市
臺中市兒童發展通
報中心

全臺中市

財團法人臺灣兒童暨
家庭扶助基金會附設
臺中市私立家扶發展
學園

臺中市北區民權
路400號1樓 04-22083688

臺南市
臺南市兒童早期發
展服務管理中心
(溪北區 )

新營、鹽水、
後壁、白河、
東山、柳營、
佳里、西港、
七股、學甲、
將軍、北門、麻
豆、下營、六甲、
官田

財團法人天主教伯利
恆文教基金會

726臺南市學甲
區華宗路517號 067835670

臺南市
臺南市兒童早期發
展服務管理中心
(溪南區 )

新化、玉井、南
化、左鎮、善
化、新市、安
定、山上、楠
西、永康、仁
德、歸仁、關
廟、龍崎、大內

財團法人天主教臺南
市私立德蘭啟智中心

714臺南市玉井
區中華路200號 06-5746623

臺南市
臺南市兒童早期發
展服務管理中心
(市區 )

東、南、北、中
西、安南、安平

財團法人臺南市私立
天主教美善社會福利
基金會

708臺南市中華
西路二段315號5
樓

06-2996648

高雄市
高雄市早期療育綜
合服務中心

三民、苓雅、左
營、楠梓、新
興、前金、鹽
埕、鼓山、前
鎮、小港、旗津

財團法人高雄市私立
博正兒童發展中心

高雄市三民區九
如一路775號 07-3985011
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นครนิว
ไทเป

ศนูยพั์ฒนาสุขภาพเด็ก
เทศบาลนครนิวไทเป ทั่วนครนิวไทเป กองสังคมสงเคราะห์

เทศบาลนครนิวไทเป

ขัน้ 25 เลขท่ี 161 
ถ.จงซานตอน 1 เขต
ป่ันเฉียว นครนิว
ไทเป 

02-29950885

กรุงไทเป

ศนูยร์บัแจ้งและโอน
ย้ายเด็กทีม่พีฒันาการ
ล่าช้ารกัษาระยะแรกเริม่
กรุงไทเป

ทั่วกรุงไทเป กองสังคมสงเคราะห์ 
เทศบาลกรุงไทเป

ชัน้ 7 เลขที่ 163-1 
ถ.หมินเซิงตะวนั
ออก (ตง) ตอน 5  
เขตซงซาน กรุง
ไทเป

02-27568852

นครไถจง ศนูยแ์จ้งเรือ่งพัฒนาการ
เด็กนครไถจง ทั่วนครไถจง

สถานพฒันาการเด็ก
เจยีฝูไถจงของมูลนิธิ
กองทนุเพือ่เด็กและ
ครอบครัวเจยีฝู

ชัน้ 1 เลขที่ 400 ถ. 
หมนิฉวน เขตเหนือ 
(เป่ยชว)ี นครไถจง

04-22083688

นครไถ
หนาน

ศนูยบ์รกิารควบคมุ
พฒันาการเด็กระยะแรก
เริม่นครไถหนาน (เขต
ซีเป่ย)

ซินหยิง เหยยีนสุ่ย 
โห้วป้ี ไป๋เหอ ตงซาน 
หลิ่วหยิง เจยีหลี่ ซีกั่ง 
ชีต้วน เสวยีจ่า  
เจยีงจวนิ เป่ยเหมนิ 
หม่าโต้ว เซ่ียหยิง ลิ่ว
จ่า กวนเถียน

มลูนิธเิพือ่การศึกษา
คาทอลกิเบธเลเฮม 
(ป๋อลีเ่หิง)

เลขที่ 517 ถ.ฮวาจง 
เขตเสวยีจา่ นครไถ
หนาน 726

06-7835670

นครไถ
หนาน

ศนูยบ์รกิารควบคมุ
พฒันาการเด็กระยะแรก
เริม่นครไถหนาน (เขต
ซีหนาน)

ซินฮวา่ อวีจ่ิ่ง หนาน
ฮวา่ จั่วเจิน้ สัน้ฮวา่ 
ซินซ่ือ อนัติง้ ซานซ่ัง 
หนานซี หย่งคัง  
เหรนิเตอ๋ กยุเหรนิ 
กวนเมีย่ว หลงฉี 
ตา้เน่ย

มลูนิธศินูย์พฒันา
ปัญญาคาทอลิกเตอ๋
หลานนครไถหนาน

เลขที่ 200 ถ. 
จงฮวา เขตอวีจ่ิ่ง 
นครไถหนาน 714

06-5746623

นครไถ
หนาน

ศนูยบ์รกิารควบคมุ
พฒันาการเด็กระยะแรก
เริม่นครไถหนาน (เขต
เมอืง-ซ่ือชว)ี

ตง หนาน เป่ย จงซี 
อนัหนาน อนัผิง

มลูนิธสิวสัดกิารสังคม
คาทอลกิโทไบอสั  
(เหมย่ซ่าน) นครไถ
หนาน

ชัน้ 5 เลขที่ 315 
ถ.จงฮวาตะวนัตก 
(ซี) ตอน 2 นครไถ
หนาน 708

06-2996648

นครเกาสง
ศนูยบ์รกิารรวมเพือ่การ
รกัษาระยะแรกเริม่นคร
เกาสง

ซานหมนิ หลิงหย่า จั่ว
หยิง หนานจ่ือ ซินซิง 
เฉียนจิน เหยยีนเฉิง 
กูซ่าน เฉียนเจิน้  
เส่ียวกั่ง ฉีจนิ

มลูนิธศินูย์พฒันาการ
เด็กป๋อเจิง้นครเกาสง

เลขที่ 775 ถ.จิ่วหรอูี 
เขตซานหมนิ นคร
เกาสง 

07-3985011
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縣市 通報中心 服務區域 辦理單位 地址 電話

高雄市
高雄市鳳山區兒童
早期療育發展中心

鳳山、林園、
大寮、大樹、大
社、仁武、鳥松

財團法人伊甸社會福
利基金會

高雄市鳳山區體
育路65號 07-7422971

高雄市
高雄市岡山身心障
礙福利服務中心

岡山、橋頭、
燕巢、路竹、
阿蓮、茄萣、田
寮、梓官、彌
陀、永安、湖內

財團法人平安社會福
利慈善事業基金會

高雄市岡山區公
園東路131號 07-6226730

高雄市
高雄市旗山區兒童
早期療育發展中心

旗山、美濃、
內門、杉林、六
龜、甲仙、那
瑪夏、桃源、茂
林、內門

財團法人伊甸社會福
利基金會

高雄市旗山區文
中路7號 07-6618106

宜蘭縣
宜蘭縣通報轉介中
心

全宜蘭縣
財團法人一粒麥子社
會福利慈善事業基金
會

宜蘭市同慶街95
號2樓 03-9334040

桃園市
桃園市兒童發展通
報轉介中心

全桃園市
財團法人伊甸社會福
利基金會桃園分事務
所

桃園市桃園區四
維街12號 03-3330210

新竹縣
發展遲緩兒童早期
療育通報轉介暨個
案管理中心

全新竹縣
財團法人私立天主教
華光智能發展中心

新竹縣關西鎮正
義路126號 03-5170643

苗栗縣
苗栗縣兒童早期療
育通報轉介中心

全苗栗縣
財團法人伊甸社會福
利基金會苗栗分事務
所

苗栗縣大湖鄉靜
湖村和平路28號

037-997152
037-997157

彰化縣
彰化縣兒童發展通
報轉介中心

全彰化縣
財團法人基督教瑪喜
樂社會福利基金會

彰化縣田尾鄉北
曾村福德巷343
號

04-8837588

南投縣
南投縣早期療育通
報轉介暨個案管理
中心

全南投縣
中華民國發展遲緩兒
童早期療育協會

南投市南崗二路
87號2樓 049-2205345

發展遲緩兒童通報轉介中心
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นครเกาสง

ศนูย์พัฒนาการรกัษา
ระยะแรกเริม่สําหรบั
เด็กเขตฟ่งซันนคร
เกาสง

ฟ่งซัน  หลินหยวน 
ตา้เหลียว  ตา้ซู่  ตา้
เซ่อ  เหรนิอู่  
เหน่ียวซง

มูลนิธิสวสัดกิารสังคม
อีเดน

เลขที่ 65 ถ.ถี่อวี ้เขต
ฟ่งซัน นครเกาสง 07-7422971

นครเกาสง
ศนูยบ์รกิารสวสัดกิาร
สําหรบัผูท้พุพลภาพกัง
ซันนครเกาสง

กังซัน  เฉียวโถว  
เอีย้นเฉา  ลูจู่๋  อา
เหลยีน เฉียติง้ เถยีน
เหลยีว จือ่กวน  หมีถัว  
หย่งอนั  หเูน่ย

มลูนิธิ
สังคมสงเคราะห์
สวสัดกิารสังคมผิงอนั

เลขที่ 131 ถ.กง
หยวนตะวนัออก 
(ตง) เขตกังซัน นคร
เกาสง

07-6226730

นครเกาสง
ศนูยพ์ฒันาการรกัษา
ระยะแรกเริม่สําหรบัเด็ก
เขตฉีซันนครเกาสง

ฉีซัน  เหมย่หนง  เน่ย
เหมนิ  ซันหลนิ  ลิ่ว
กยุ  เจีย่เซียน น่าหม่า
เซ่ีย  เถาหยวน   เม่า
หลนิ  เน่ยเหมนิ

มลูนิธสิวสัดกิารสังคม
อเีดน

เลขที่ 7 ถ.เหวนิ
จง เขตฉีซัน  นคร
เกาสง

07-6618106

เขตอีห๋ลาน ศนูยร์บัแจ้งและโอนย้าย
เขตอีห๋ลาน ทั่วเขตอีห๋ลาน

มลูนิธิ
สังคมสงเคราะห์
สวสัดกิารสังคมอีลี่
ไหมจ้ือ่

ชัน้ 2 เลขที่ 95 ถ.ถง
ช่ิง เมอืงอ๋ีหลาน 03-9334040

นครเถา
หยวน

ศนูยร์บัแจ้งและโอนย้าย
พฒันาการเด็กนครเถา
หยวน

ทั่วนครเถาหยวน
มลูนิธสิวสัดกิารสังคม
อเีดนสํานักงานสาขา
เถาหยวน

เลขที่ 12 ถ.ซ่ือเหวย 
เขตเถาหยวน นคร
เถาหยวน

03-3330210

เขตซินจู๋

ศนูยร์บัแจ้งและโอนย้าย
เด็กทีม่พีฒันาการล่าช้า
รกัษาระยะแรกเริม่และ
การควบคมุรายกรณี

ทั่วเขตซินจู๋
มลูนิธศินูย์พฒันา
สตปิัญญาคาทอลิก
หัวกวง

เลขที่ 126 ถ.เจิง้อี ้
อ.กวนซี เขตซินจู๋ 03-5170643

เขตเหมยีว
ลี่

ศนูยร์บัแจ้งและโอนย้าย
เด็กรกัษาระยะแรกเริม่
เขตเหมยีวลี่

ทั่วเขตเหมียวลี่
มลูนิธสิวสัดกิารสังคม
อเีดนสํานักงานเขต
เหมยีวลี่

เลขที่ 28 ถ.เหอผิง 
หมูบ่้านจิง้หู ต.ตา้หู
เขตเหมยีวลี่

037-997152
037-997157

เขตจางฮ่ัว
ศนูยร์บัแจ้งและโอน
ย้ายพฒันาการเด็กเขต
จางฮ่ัว

ทั่วเขตจางฮ่ัว มลูนิธิสวสัดกิารสังคม
ครสิเตยีนหม่าส่ีเล่อ

เลขที่ 343 ซอยฝู
เตอ๋ หมู่บ้านเป่ยเจิง 
ต.เถยีนเหวย่ เขต
จางฮ่ัว

04-8837588

เขตหนาน
โถว

ศนูยร์บัแจ้งและโอนย้าย
รกัษาระยะแรกเริม่และ
การควบคมุรายกรณี

ทั่วเขตหนานโถว
สมาคมเด็กพฒันาการ
ล่าช้ารกัษาระยะแรก
เริม่สาธารณรฐัจนี

ชัน้ 2 เลขที่ 87 
ถ.หนานกังเออ้ เมอืง
หนานโถว

049-2205345
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縣市 通報中心 服務區域 辦理單位 地址 電話

雲林縣

財團法人臺灣兒童
暨家庭扶助基金會
附設雲林縣私立家
扶發展學園

全雲林縣
財團法人臺灣兒童暨
家庭扶助基金會雲林
分事務所

雲林縣虎尾鎮穎
川里頂南56號 05-6361712

嘉義縣
嘉義縣兒童發展通
報轉介中心

全嘉義縣
戴德森醫療財團法人
嘉義基督教醫院

嘉義市保建街
100號7樓 05-2718661

屏東縣

屏東縣發展遲緩兒
童及身心障礙者通
報轉介暨個案管理
中心（屏南區）

東港、新園、
新埤、林邊、
佳冬、枋寮、
枋山、車城、滿
州、恆春、琉
球、南州、來
義、春日、獅
子、牡丹、崁頂

財團法人伊甸社會福
利基金會屏東分事務
所

屏東縣東港鎮中
正路一段10-1號 08-831008

屏東縣

屏東縣發展遲緩兒
童及身心障礙者通
報轉介暨個案管理
中心（屏北區）

屏東、麟洛、
長治、九如、里
港、內埔、鹽
埔、竹田、萬
丹、泰武、萬
巒、潮州、高
樹、霧臺、瑪
家、三地門

財團法人屏東基督教
勝利之家

屏東縣屏東市建
豐路180巷35號
2樓

08-7382592

臺東縣
臺東縣發展遲緩兒
童早期療育通報轉
介暨個案管理中心

全臺東縣
中華民國發展遲緩兒
童早期療育協會(臺
東中心)

臺東市正氣路
372巷2號

089-333905、
333973

花蓮縣
花蓮縣發展遲緩兒
童早期療育通報轉
介暨個案管理中心

全花蓮縣
中華民國發展遲緩兒
童早期療育協會

花蓮市華西路
123號弘道樓

03-8227813
、8227823

發展遲緩兒童通報轉介中心
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เขตหยุน
หลนิ

สถานพฒันาการเด็ก
เจยีฝูเขตหยนุหลนิของ
มลูนิธกิองทนุเพือ่เด็ก
และครอบครัวเจยีฝู

ทั่วเขตหยุนหลนิ

มลูนิธคิวามช่วยเหลอื
แกเ่ด็กและครอบ
ครัวเจยีฝูไตห้วนั
สํานักงานเขตหยนุ
หลนิ

 เลขที่ 56 ติ่งหนาน 
ต.อ่ิงชวน อ.หู่เหวย่ 
เขตหยนุหลิน

05-6361712

เขตเจยีอี ้ ศนูยร์บัแจ้งและโอนย้าย
พฒันาการเด็กเขตเจยีอี ้ ทั่วเขตเจียอี ้

มลูนิธเิพือ่การรกัษา
พยาบาลดทิแมนซ่ัน
โรงพยาบาลครสิเตยีน
เจยีอี ้(เจยีอีจ้ตีเูจีย้
วอเียวีย่น)

ชัน้ 7 เลขที่ 100 
ถ.เป่าเจีย้น เมอืง
เจยีอี ้

05-2718661

เขตผิงตง

ศนูยร์บัแจ้งและโอนย้าย
เด็กทีม่พีฒันาการล่าช้า
และผูท้พุพลภาพและ
การควบคมุรายกรณีเขต
ผิงตง (เขตผิงตงใต)้

ตงกั่ง  ซินหยวน  ซิน
ผี  หลนิเปียน เจยี
ตง  ฟางเหลยีว  ฟาง
ซัน เชอเฉิง หม่าน
โจว  เหิงชุน  หลิวฉิว  
หนานโจว ไหลอี ้  
ชนุรือ่  ซือจ่ือ  หมูต่นั  
ขนัติ่ง

มลูนิธสิวสัดกิารสังคม
อเีดนสํานักงานสาขา
ผิงตง

เลขที่ 10-1 ถ.จงเจิง้ 
ตอน 1 อ.ตงกั่ง เขต
ผิงตง

08-831008

เขตผิงตง

ศนูยร์บัแจ้งและโอนย้าย
เด็กทีม่พีฒันาการล่าช้า
และผูท้พุพลภาพและ
การควบคมุรายกรณีเขต
ผิงตง (เขตผิงตงเหนือ)

ผิงตง  หลนิลั่ว ฉางจือ้  
จิ่วหร ูหลกีั่ง  เน่ยผู่  
เหยยีนผู่  จูเ๋ถยีน วัน่
ตนั  ไทอู่่  วัน่หลวน  
เฉาโจว  เกาซู่  อูไ้ถ  
หม่าเจยี  ซันตีเ้หมนิ

สถานสงเคราะห์
ครสิเตยีนเซ่ิงล่ีจอืเจยี

ชัน้ 2 เลขที่ 35 ซอย 
180 ถ.เจีย้นฟง 
เมอืงผิงตง เขต
ผิงตง

08-7382592

เขตไถตง

ศนูยร์บัแจ้งและโอนย้าย
เด็กท่ีมพีฒันาการล่าช้า
รกัษาระยะแรกเริม่และ
การควบคมุรายกรณี
เขตไถตง

ทั่วเขตไถตง

สมาคมเด็กพฒันาการ
ล่าช้ารกัษาระยะแรก
เริม่สาธารณรฐัจนี 
(ศนูย์ไถตง)

เลขที่ 2 ซอย 372 
ถ.เจิง้ฉ้ี เมืองไถตง

089-333905, 
333973

เขตฮวา
เหลยีน

ศนูยร์บัแจ้งและโอนย้าย
เด็กทีม่พีฒันาการล่าช้า
รกัษาระยะแรกเริม่และ
การควบคมุรายกรณีเขต
ฮวาเหลยีน

ทั่วเขตฮวาเหลยีน
สมาคมเด็กพฒันาการ
ล่าช้ารกัษาระยะแรก
เริม่สาธารณรฐัจีน

ตกึหงเตา้ เลขที่ 123 
ถ.ฮวาซี เมืองฮวา
เหลยีน

03-8227813, 
8227823
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縣市 通報中心 服務區域 辦理單位 地址 電話

澎湖縣
澎湖縣早期療育通
報轉介暨個案管理
中心

全澎湖縣 澎湖縣政府衛生局
澎湖縣馬公市中
正路115號 06-9260256

基隆市
基隆市兒童發展通
報轉介暨個案管理
中心

全基隆市
基隆市身心障礙福利
服務中心

基隆市東信路
282之45號 02-24662355

新竹市
新竹市兒童發展早
期療育資源轉介中
心

全新竹市
財團法人伊甸社會福
利基金會

新竹市竹蓮街6
號1樓 03-5612921

嘉義市
嘉義市兒童發展通
報轉介暨個案管理
中心

全嘉義市
戴德森醫療財團法人
嘉義基督教醫院

嘉義市保健街
100號7樓 05-2719509

金門縣
金門縣早期療育聯
合服務中心

全金門縣
財團法人瑪利亞
社會福利基金會

金門縣金湖鎮中
正路1-1號1樓 082-337886

連江縣
連江縣政府民政局
社會課

南竿、北竿、莒
光、東引

連江縣政府
民政局社會課

連江縣南竿鄉介
壽村156號3樓 0836-25022-313

發展遲緩兒童通報轉介中心
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เขตเผิงหู

ศนูยร์บัแจ้งและโอนย้าย
การรกัษาระยะแรกเริม่
และการควบคมุรายกรณี
เขตเผิงหู

ทั่วเขตเผิงหู
กองการสาธารณสุข
สังกดัเทศบาลเขต
เผิงหู

เลขที่ 115 ถ.จงเจิง้ 
เมอืงหม่ากง เขต
เผิงหู

06-9260256

เมอืงจหีลง

ศนูยร์บัแจ้งและโอนย้าย
พฒันาการเด็กและการ
ควบคมุรายกรณีเมอืง
จหีลง

ทั่วเมืองจีหลง

ศนูย์บรกิารสวสัดกิาร
ผูท้พุพลภาพทาง
ดา้นร่างกายและจติใจ
เมืองจีหลง

เลขที่ 282 - 45 ถ.ตง
ซ่ิน เมอืงจหีลง 02-24662355

เมอืงซินจู๋
ศนูยโ์อนย้ายทรพัยากร
พฒันาการเด็กรกัษา
ระยะแรกเริม่เมอืงซินจู๋

ทั่วเมืองซินจู๋ มลูนิธสิวสัดกิารสังคม
อเีดน

ชัน้ 1 เลขที่ 6 ถ.จู๋
เหลียน เมอืงซินจู๋ 03-5612921

เมอืงเจยีอี ้

ศนูยร์บัแจ้งและโอนย้าย
พฒันาการเด็กและการ
ควบคมุรายกรณีเมอืง
เจยีอี ้

ทั่วเมืองเจียอี ้

มลูนิธเิพือ่การรกัษา
พยาบาลดทิแมนซ่ัน
โรงพยาบาลครสิเตยีน
เจยีอี ้(เจยีอีจ้ตีเูจีย้
วอเียวีย่น)

ชัน้ 7 เลขที่ 100 
ถ.เป่าเจีย้น เมอืง
เจยีอี ้

05-2719509

เขตจนิเห
มนิ

ศนูยบ์รกิารรวมการ
รกัษาระยะแรกเริม่เขต
จนิเหมิน

ทั่วเขตจินเหมนิ มลูนิธสิวสัดกิารสังคม
มาเรยี

ชัน้1 เลขที่ 1-1 ถ.จง
เจิง้ อ.จนิหู เขตจนิ
เหมนิ

082-337886

เขตเหลยีน
เจยีง

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
กองกิจการพลเรอืน
เทศบาลเขตเหลยีนเจยีง  

หนานกนั เป่ยกนั จวีก่
วง  ตงอ่ิน

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
กองกจิการพลเรอืน
เทศบาลเขตเหลียน
เจยีง

ชัน้ 3 เลขที่ 156 
หมูบ่้านเจีย้โส้ว 
ต.หนานกนั เขต
เหลียนเจยีง

0836-25022-
313
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好用的電話與網站

機構 電話／傳真／網址

衛生福利部國民健康署
臺北辦公室電話：02-2997-8616
臺中辦公室電話：04-2217-2200
網址：http://www.hpa.gov.tw/

衛生福利部疾病管制署
電話：02-2395-9825
網址：http://www.cdc.gov.tw/

衛生福利部食品藥物管理署
電話：02-2787-8200
網址：http://www.fda.gov.tw/

衛生福利部中央健康保險署
健保諮詢務專線：0800-030-598
網址：http://www.nhi.gov.tw/

衛生福利部社會及家庭署
電話：02-23565577
網址：http://www.sfaa.gov.tw/

大便卡諮詢中心
電話：02-2382-0886
傳真：02-2388-1798

吞食毒物防治諮詢中心電話 電話：02-2871-7121

臺大醫院新生兒篩檢中心
電話：02-2312-3456 轉 71929 或 71930
網址：http://www.ntuh.gov.tw/gene/nbsc

衛生保健基金會檢驗所
電話：02-8768-1020轉11
網址：http://www.cfoh.org.tw/

臺北病理中心
電話：02-8596-2065轉401或403
網址：http://www.tipn.org.tw/INB

免費戒菸專線
網址：http://www.tsh.org.tw/
電話：0800-636363
戒菸服務醫事機構查詢電話：02-2351-0120

婦幼保護專線 電話：113
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ทบวงสุขภาพประชาชน กระทรวงสาธารณสุขและสวสัดกิาร
โทรศัพทสํ์านักงานไทเป: ั์02-2997-8616
โทรศัพทสํ์านักงานไถจง: ์ั04-2217-2200
เวบ็ไซต:์ http://www.hpa.gov.tw/

กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุขและสวสัดกิาร
โทรศัพท:์ 02-2395-9825
เวบ็ไซต:์ http://www.cdc.gov.tw/

สํานักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและสวสัดกิาร
โทรศัพท:์ 02-2787-8200
เวบ็ไซต:์ http://www.fda.gov.tw/

กรมประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขและสวสัดกิาร
สายตรงสอบถามประกนัสุขภาพ: 0800-030-598
เวบ็ไซต:์ http://www.nhi.gov.tw/

กรมพฒันาสังคมและสถาบันครอบครัว กระทรวง
สาธารณสุขและสวสัดกิาร

โทรศัพท:์ 02-23565577
เวบ็ไซต:์ http://www.sfaa.gov.tw/

ศนูย์ใหค้าํปรกึษาเรือ่งบตัรเทยีบสีอจุจาระ
โทรศัพท:์ 02-2382-0886
Fax: 02-2388-1798

โทรศัพทศ์นูย์ใหค้าํปรกึษาป้องกันการกลนืกนิวตัถมุพีษิ โทรศัพท:์ 02-2871-7121

ศนูย์ตรวจคดักรองทารกแรกเกดิโรงพยาบาลไถตา้
โทรศัพท:์ 02-2312-3456 ตอ่ 71929 หรอื 71930
เวบ็ไซต:์ http://www.ntuh.gov.tw/gene/nbsc

สํานักตรวจทดลองมลูนิธสุิขภาพและสุขอนามยั
โทรศัพท:์ 02-8768-1020 ตอ่11
เวบ็ไซต:์ http://www.cfoh.org.tw/

ศนูย์พยาธิวทิยาไทเป
โทรศัพท:์ 02-8596-2065 ตอ่ 401 หรอื 403
เวบ็ไซต:์ http://www.tipn.org.tw/INB

สายตรงเลิกบุหรี ่(โทรฟร)ี

เวบ็ไซต:์ http://www.tsh.org.tw/
โทรศัพท:์ 0800-636363
โทรศัพทส์อบถามสถานพยาบาลบรกิารเลกิบหุรี:่ 02-2351-
0120

สายตรงคุม้ครองสตรแีละเด็ก โทรศัพท:์ 113
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機構 電話／傳真／網址

孕產婦關懷專線與網站
電話：0800-870870
網址：http://mammy.hpa.gov.tw/

早產兒基金會 網址：http://www.pbf.org.tw

早產兒基金會居家護理諮詢專線 電話：02-2523-0908

雅文兒童聽語文教基金會 網址：http://www.chfn.org.tw/

公私協力平價托嬰中心、托育資源中心
網址：http://www.sfaa.gov.tw/
社會及家庭署網頁 > 便民服務 > 申辦項目 >
下載表格 > 檔案下載 > 家庭支持

育兒親職網 網址：http://babyedu.sfaa.gov.tw/

托育人員(保母)登記管理資訊網 網址：http://cwisweb.sfaa.gov.tw/

1957社會福利諮詢專線 網址：http://1957.mohw.gov.tw/

家庭教育網站及諮詢專線
電話：412-8185（手機撥打請加 02）
網站：http://moe.familyedu.moe.gov.tw

國稅局(綜合所得稅幼兒學前特別扣除額) 國稅局免付費電話 : 0800-000-321、
地方稅務局免付費電話 : 0800-086-969

好用的電話與網站
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สายตรงห่วงใยสตรมีคีรรภ์และหลังคลอดและเวบ็ไซต์
โทรศัพท:์ 0800-870870
เวบ็ไซต:์ http://mammy.hpa.gov.tw/

มลูนิธทิารกคลอดกอ่นกาํหนด เวบ็ไซต:์ http://www.pbf.org.tw

สายตรงสอบถามการดแูลทารกคลอดกอ่นกาํหนดท่ีบ้าน
มลูนิธทิารกคลอดกอ่นกาํหนด

โทรศัพท:์ 02-2523-0908

มลูนิธเิพือ่การไดย้นิเสียงในเด็กหย่าเหวนิ เวบ็ไซต:์ http://www.chfn.org.tw/

สถานรบัเลีย้งเด็กทารกร่วมแรงภาครฐัและเอกชนราคา
ยอ่มเยา ศนูยท์รพัยากรการรบัเลีย้งเด็ก

เวบ็ไซต:์ http://www.sfaa.gov.tw/
เวบ็เพจกรมพัฒนาสังคมและสถาบันครอบครัว > บรกิาร
ประชาชน > รายการย่ืนเรือ่ง > ดาวน์โหลดแบบฟอรม์ > 
ดาวน์โหลดไฟล์ > สนับสนุนครอบครัว

เวบ็ไซตบ์ทบาทหน้าทีผู่ป้กครองในการเลีย้งดบูตุร เวบ็ไซต:์ http://babyedu.sfaa.gov.tw/

เวบ็ไซต์ขอ้มลูควบคมุการลงทะเบยีนผูร้บัเลีย้งเด็ก (พีเ่ลีย้ง) เวบ็ไซต:์ http://cwisweb.sfaa.gov.tw/

1957 สายตรงสอบถามสวสัดกิารสังคม เวบ็ไซต:์ http://1957.mohw.gov.tw/

เวบ็ไซตค์รอบครัวศึกษาและสายตรงสอบถาม
โทรศัพท:์ 412-8185 (โทรศัพท์มอืถอืกรณุากด 02 กอ่น)
เวบ็ไซต:์ http://moe.familyedu.moe.gov.tw

กรมสรรพากร (รายการหกัลดหยอ่นพเิศษสําหรบัเด็กกอ่นวยั
เรยีนเม่ือแจ้งภาษีรายไดบ้คุคลธรรมดา)

โทรศัพทก์รมสรรพากร (โทรฟร)ี
0800-000-321,
โทรศัพทส์รรพากรทอ้งท่ี (โทรฟร)ี
0800-086-969
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國家圖書館出版品預行編目 (CIP)資料

兒童健康手冊 / 衛生福利部國民健康署著. 
-- 第3版 . -- [臺中市 ] : 健康署 , 2017.07 
面 ; 公分 
ISBN 978-986-05-1208-3(平裝 )
1.育兒 2.幼兒健康 3.手冊 
428.026                  105023569

廣告

書名：兒童健康手冊
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 )
出版機關：衛生福利部 國民健康署
地址：臺中市民權路95號6樓(臺中辦公室)
網址：http://www.hpa.gov.tw/
電話：（04）2217-2200
出版年月：2017年07月
版（刷）次：第3版；2005年1月初版
發行數量：4,000本
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
定價：新臺幣20元
展售處

臺北  國家書店  10485臺北市松江路209號1、2樓  (02)2518-0207
臺中  五南文化廣場  40042臺中市中區中山路6號  (04)2226-0330

GPN：1010503099
ISBN：978-986-05-1208-3

著作財產權人：衛生福利部國民健康署
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）。
©All rights reserved. Any forms of using or quotation, part or all should be authorized by copyright holder 
Health Promotion Administration, Ministry of Health and Welfare. Please contact with Health Promotion 
Administration, Ministry of Health and Welfare.（TEL：886-2-252208888）
本出版品經費由國民健康署菸品健康福利捐支應。
This publication is funded by the Tobacco Hazards Prevention and Health Protection Funds of Health 
Promotion Administration.
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ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ (CIP)

คูม่อืสุขภาพเด็ก / โดยทบวงสุขภาพประชาชน กระทรวงสาธารณสุขและสวสัดกิาร
-- พิมพค์รัง้ที่ 3  -- [นครไถจง] : ทบวงสุขภาพ, 2017.07
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失去意識
_________________________________________________________

心肺復甦術（CPR）

呼

吸

平緩移動他們側躺（如下圖），讓舌

頭不會阻塞呼吸，保持呼吸道暢順，

並觀察其呼吸狀況和臉色是否有發

黑現象。

有

無

中毒_________________________________________________________

若孩子誤食不明物品而感到身體不適，保持冷靜，並保留物品容器。

 對外求助，立即撥打毒藥物防治諮詢中心電話02-2871-7121。
 如果孩子失去意識或睡著了，撥打119，請求救護車送往醫院檢查。
 在沒有醫師的建議下，請不要讓他們嘔吐。有些產品（如清潔劑）可
能會灼傷喉嚨，如果讓他們嘔吐會增加灼傷的程度和肺部的損傷。

 如果沒有醫師的建議，請不要給予孩子其他流質物。如

重要電話 請自行添加⋯

警察局 110
婦幼保護專線 113
消防局 119

吞食毒物防治諮詢中心電話 02-2871-7121

緊急狀況處理
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หมดสติ
________________________________________________________

Cardiopulmonary resuscitation 
(CPR)

หายใจ

วางพวกเขาให้นอนตะแคงอย่างเบาๆ (ดังภาพ) 
อย่าใหล้ิน้อุดตนัการหายใจ รกัษาให้ทางเดนิ
หายใจโล่ง พรอ้มสังเกตภาวะการหายใจและสีหน้า
ของผูป่้วยวา่เกดิภาวะหน้าสีดาํคลํา้หรอืไม่

มี

ไมม่ี

ได้รบัพิษ______________________________________________________

หากเด็กไม่ระวังทานวตัถุแปลกปลอมท่ีไม่ทราบแน่ชัดเข้าไป แล้วเกิดอาการไม่สบาย ต้อง
สงบจิตใจ และเก็บรกัษาภาชนะบรรจุวตัถุน้ันไว้

 ขอความช่วยเหลือจากภายนอก โทรศัพทส์อบถามยังศนูย์ป้องกันวตัถมุพีษิและยาทนัที  
02-2871-7121

 หากเด็กหมดสตหิรอืนอนหลับไป ใหโ้ทร 119 ขอให้รถพยาบาลส่งไปตรวจรกัษายังโรง
พยาบาล

 หากไม่ใช่การแนะนําจากแพทย์ กรณุาอย่าให้พวกเขาอาเจียน 
 มผีลติภณัฑบ์างอย่าง (เช่น น้ํายาทําความสะอาด) อาจลวกทําอนัตรายตอ่คอหอย หากให้พวก

เขาอาเจยีน จะเพ่ิมความรนุแรงจากการลวกและสร้างความเสียหายแก่ปอดได้
 หากไม่ใช่การแนะนําจากแพทย์ กรณุาอย่าให้ของเหลวใดๆ แก่เด็กหากไมใชการแนแนะนะนาจากแพทย กรณุาอยาใหของเหลวใดๆ แกแกเเดดกหห

โทรศัพทท์ีสํ่าคญั กรณุาเขยีนเพิม่เอง...

กรมตาํรวจ 110
สายตรงคุม้ครองสตรแีละเด็ก 113

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 119
โทรศัพทศ์นูย์ใหค้าํปรกึษาป้องกนัการกลนืกนิวตัถมุพีษิ 02-2871-7121

ข้อปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน
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異物梗塞的處理______________________________________________________________________

心肺復甦術（CPR）______________________________________________________________________

氣道完全阻塞

孩子無法咳嗽、發不出聲音、臉部發紫

哈姆立克法（腹部壓迫法）

孩童可以站立：從背部環抱，一手握拳，虎口
向內置於肚臍上方，另一手抱住拳頭並握緊，
兩手快速向上向內連續擠壓5下
孩童倒下時：使其仰臥，跨坐其大腿，兩手十
指互扣並翹起，掌根置於其肚臍上方與心窩中
線，快速向下並往前推壓5下

緊急狀況處理 (大於一歲 )

哈姆立克法（大於1歲）

衛生福利部　國民健康署   編印 
印製經費由國民健康署菸品健康福利捐支應

心肺復甦術（CPR）

 對外求助或撥打119
 執行哈姆立克法，重覆動作直
到異物吐出

 不要試圖盲目掏出異物，應於
目視下移除異物

鼓勵孩子咳出異物，此時在旁觀察即可

無

無

有

有

意
識

氣
道
完
全
阻
塞

「叫」孩子，確認孩子無反應或沒有呼吸

「叫」他人，尋求他人協助或撥打119
  若獨自一人，先做2分鐘CPR再打119

「C」胸部按壓(Compressions)
  單手掌或雙手掌按壓胸部兩乳頭連線中央
  用力壓：下壓胸廓約5公分
  快快壓：每分鐘100~120次
  胸回彈：確保每次按壓後完全回彈
  莫中斷：盡量避免中斷，中斷時間不超過10秒

「A」 打開呼吸道(Airway)- 壓額提下巴法

「B」 人工呼吸(Breaths)
  口對口(捏住鼻子)或口對口鼻吹氣
  吹兩口氣，每口氣一秒鐘，可見胸部起伏

重複交替「胸部按壓30次，人工呼吸2次」，
直到孩子會動或醫療救護人員到達為止

GPN:1010503099
定價 : NT$20
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