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臺北市大同區塔城街36號
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:

獻給父母…

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。

การปฏิ บั ติ เ มื่ อ สิ่ ง แปลกปลอมอุ ด ตั น ทางเดิ น หายใจ

______________________________________________________________________

ไม่มี

มี

ทางเดินหายใจอุด
ตันทัง้ หมด

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。

การปฏิบต
ั ใิ นภาวะฉุกเฉิน (มากกว่า 1 ขวบ)

สติ

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 !

ไม่มี

มี

การช่วยฟื ้ นคืนชีพ (CPR)

y ขอรับความช่วยเหลือจากภายนอก หรือ
โทร 119
y ปฏิบตั ติ ามวิธชี ่วยเหลือฉุ กเฉิ นไฮม์ลิช
ท�าซ�า้ จนกระทั่งอาเจียนสิ่งแปลกปลอม
ออกมา
y อย่าพยายามล้วงเอาสิ่งแปลกปลอมออก
โดยทีม่ องไม่เห็น ควรเอาออกเฉพาะสิ่ง
แปลกปลอมทีม่ องเห็นเท่านั น
้

บอกให้เด็กพยายามไอเอาสิ่งแปลกปลอมออกมา เวลานี ้ให้สังเกต
อยู่ข้างๆ ก็พอ

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

ทางเดินหายใจอุดตันทั ง้ หมด
เด็กไอไม่ออก ร้องไม่มีเสียง ผิวหน้ าเป็ นสีม่วง
ช่วยเหลือฉุ กเฉิ นวิธีไฮม์ลิช (กดบริเวณท้อง)
เด็กสามารถยืนได้ : ยืนโอบด้านหลัง ก�ามือข้างหนึ่ ง ส่วนง่ามนิ ้วหัวแม่มือและ
นิ ้วชีห้ ันเข้าหาล�าตัว วางไว้บริเวณหน้ าท้องเหนื อสะดือ แล้วใช้มืออีกข้างหนึ่ ง
อุม้ ก�าปั้ นไว้ให้แน่ น กดมือทัง้ คูเ่ ข้าหาล�าตัวในทิศขึน้ สู่ข้างบนท�าติดต่อกัน
อย่างเร็ว 5 ครัง้
เมื่อเด็กล้มลง : จัดให้เด็กนอนหงาย นั่ งคร่อมต้นขาเด็ก น� านิ ้วมือทัง้ สิบนิ ้ว
เกี่ยวประสานกันและกระดกมือขึน้ ส้นมือวางอยูเ่ หนื อสะดือเด็กตรงเส้นกลาง
อก กดลงและดันไปข้างหน้ าอย่างเร็ว 5 ครัง้

การช่ ว ยฟื ้ นคื น ชี พ (CPR)

______________________________________________________________________

"เรียก" เด็ก แน่ ใจว่าเด็กไม่มปี ฏิกิรยิ าตอบสนอง หรือไม่หายใจ
อ้ น
ื่ ให้ท�าการช่วยเหลือ หรือโทรแจ้ง 119
"เรียก" ผูหากอยู
ค่ นเดียว ให้ท�าการช่วยเหลือ CPR ก่อนเป็ นเวลา 2 นาที แล้วจึงโทรแจ้ง
119

าอกหรือการนวดหัวใจ (Compression)
"C" การกดหน้
ใช้ฝ่ามือข้างเดียวหรือฝ่ ามือสองข้างทับกันกดบริเวณหน้ าอกตรงจุดกึ่งกลาง

ระหว่างหัวนมสองข้าง
ออกแรงกด กดบริเวณอกให้ยบุ ลงราว 5 เซนติเมตร
กดอย่างเร็ว จ�านวน 100-120 ครัง้ ต่อนาที
หน้ าอกคืนตัว : ต้องแน่ ใจว่าการกดทุกครัง้ หน้ าอกมีการคืนตัวแล้วกดใหม่
กดสม�่าเสมอไม่หยุด : หลีกเลีย่ งหยุดชะงักการกด การหยุดกดห้ามเกิน 10 วินาที

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。

ช่วยเหลือฉุ กเฉิ นวิธไี ฮม์ลิช (อายุมากกว่า 1 ขวบ)

"A"
"B"

้ แล้วกดหน้ า
การเปิ ดทางเดินหายใจ (Airway) -การดึงขากรรไกรขึน
ผากให้แหงนหน้ า
การช่วยหายใจด้วยการเป่ าปาก (Breaths)
เป่ าลมแบบปากต่อปาก (บีบจมูก) หรือ ปากต่อปากและจมูก
เป่ าลมสองครัง้ แต่ละครัง้ 1 วินาที จนเห็นหน้ าอกขยับขึน้ ลง

“กดหน้ าอก 30 ครัง้ เป่ าปาก 2 ครัง้ “ ท�าซ�า้ สลับกัน จนกระทั่งเด็ก
่ ้านการรักษาพยาบาลมาถึง
เริม
่ ขยับตัวหรือเจ้าหน้ าทีด

( 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。

จัดพิมพ์โดย ทบวงสุขภาพประชาชน กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ
งบประมาณในการจัดพิมพ์อดุ หนุนโดยภาษี ผลิตภัณฑ์ยาสูบเพื่อสวัสดิการสุขภาพ

GPN:1010503099
ราคา : NT$20

中泰

預防接種時程及紀錄表
กำ�หนดเวลาและตารางบันทึกการรับวัคซีน
姓名：

สนับสนุนภาษีผลิตภัณฑ์ยาสูบเพื่อสวัสดิการ
สุขภาพเป็นทรัพยากรวัคซีนป้องกันแก่ลูกน้อย
適合接種年齡
อายุที่ควรรับวัคซีน

   身份證字號：

ชื่อ-นามสกุล:                               เลขประจำ�ตัวประชาชน:

出生日期：民國

年

月

วันเดือนปีเกิด  ：             ปีสาธารณรัฐจีน        

聯絡住址：

เดือน           

  วันที่    เพศ:
โทรศัพท์:

戶籍地址：

       

   電  話：

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน:

โทรศัพท์:

母親姓名：

       □低出生體重兒，      公克

ชื่อ-นามสกุลมารดา:

เด็กแรกคลอดน้ำ�หนักน้อย            กรัม
疫

苗

種

類

ชนิดวัคซีน

出生24小時
B 型 肝 炎 免 疫 球 蛋 白 一劑
สารอิมมูโนโกลบูลินต้านไวรัสตับอักเสบบี
內儘速接種
1 เข็ม
ควรรับโดยเร็วที่สุดภาย
ใน 24 ชั่วโมง หลังคลอด B
型
肝
炎
疫
苗 第一劑
วัคซีนตับอักเสบบี
เข็มที่ 1

預約日期
วันนัดหมายร
ับวัคซีน

接種日期
วันที่รับวัคซีน

接種單位
หน่วยงานที่ให้
วัคซีน

วันที่รับ     ปี     เดือน    วันที่
  

時

  

分

เวลา        นาฬิกา      นาที
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
出生滿 2 個月
อายุครบ 2 เดือน

出生滿 4 個月
อายุครบ 4 เดือน

※ 出生滿 5 個月
※ อายุครบ 5 เดือน
出生滿 6 個月
อายุครบ 6 เดือน

出生滿 12 個月
อายุครบ 12 เดือน

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

第二劑
เข็มที่ 2
第一劑
เข็มที่ 1

第二劑
เข็มที่ 2

卡
介
苗 一劑
วัคซีนบีซีจี
1 เข็ม
B
型
肝
炎
疫
苗 第三劑
วัคซีนตับอักเสบบี
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
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（antiHBs），詳見第 228 頁。
มารดามีค่าอีแอนติเจน (HBeAg) ไวรัสตับอักเสบบีเป็นผลบวก ทารกต้องตรวจเลือดแอนติเจนชนิด ผิวของไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
และตรวจภูมิต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (anti-HBs) อ่านรายละเอียดที่หน้า 229

※ 建議接種時間為出生滿 5-8 個月
※ แนะนำ�ให้ฉีดวัคซีนเมื่อครบ5-8เดือน

苗

種

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

類

ชนิดวัคซีน

預約日期
วันนัดหมายร
ับวัคซีน

接種日期
วันที่รับวัคซีน

預防接種時程及紀錄表（續）
กำ�หนดเวลาและตารางบันทึกการรับวัคซีน (ต่อ)
接種單位
หน่วยงานที่ให้
วัคซีน

麻 疹 腮 腺 炎 德 國 麻 疹 混 合 疫 苗 第一劑
วัคซีนรวมคางทูม หัดเยอรมัน
เข็มที่ 1
疫

苗 一劑
1 เข็ม

13 價 結 合 型 肺 炎 鏈 球 菌 疫 第三劑
วัคซีนปอดอักเสบนิวโมคอคคัสชนิดคอน
เข็มที่ 3
จูเกตแบบ13-วาเลนต์ (PCV13).
A 型 肝 炎 疫 苗（ 特 定 對 象 ） 第一劑
วัคซีนตับอักเสบเอ (สำ�หรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ)
เข็มที่ 1

出生滿 1 年 3 個 日
本
腦
วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี
月
อายุครบ 1 ขวบ 3 เดือน
日
本
腦
วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี

炎

疫

炎

疫

日
本
腦
วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี

炎

疫

苗 第一劑
เข็มที่ 1

苗 隔 2 週第二劑
เว้นระยะห่าง 2
สัปดาห์ เข็มที่ 2
出生滿 1 年 6 個 A 型 肝 炎 疫 苗（ 特 定 對 象 ） 隔 6 週第二劑
วัคซีนตับอักเสบเอ (สำ�หรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ)
เว้นระยะห่าง 6 เดือน
月
เข็มที่ 2
อายุครบ 1 ขวบ 6 เดือน
白喉破傷風非細胞性百日咳、b 型嗜血 第四劑
เข็มที่ 4
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 2 年 3 個 日
本
腦
炎
疫
苗 第三劑
月
วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี
เข็มที่ 3
อายุครบ 2 ขวบ 3 เดือน
滿 5 歲至入國小 減量破傷風白喉非細胞性百日咳及 一劑
1 เข็ม
前
不活化小兒麻痺混合疫苗
อายุครบ 5 ขวบ
วัคซีนรวมบาดทะยัก คอตีบ
ถึงก่อนเข้าเรียนช
ไอกรนชนิดไร้เซลล์แบบลดปริมาณ และโปลิโอ
ั้นประถมศึกษา
麻 疹 腮 腺 炎 德 國 麻 疹 混 合 疫 苗 第二劑
วัคซีนรวมคางทูม หัดเยอรมัน
เข็มที่ 2

接種     年      月    日
時間

疫

水
痘
วัคซีนอีสุกอีใส

   電  話：

ที่อยู่ติดต่อ:

適合接種年齡
อายุที่ควรรับวัคซีน

出生滿 12 個月
อายุครบ 12 เดือน

日    性  別：

       

預防接種時程及紀錄表（續）
กำ�หนดเวลาและตารางบันทึกการรับวัคซีน (ต่อ)

支持菸品健康福利捐
寶貝疫苗防護有資源

105.06 版

國小一年級
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

苗 第四劑
เข็มที่ 4

卡介苗（無接種紀錄且測驗陰性者補 一劑
種）
1 เข็ม
วัคซีนบีซีจี
(ให้วัคซีนเพิ่มเติมสำ�หรับผู้ที่ไม่มีบันทึกการรับ
วัคซีนและการทดสอบเป็นผลลบ)

＊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

ให้สำ�หรับผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะเท่านั้น (กรุณาดูที่หน้า 215)
หากมีข้อสงสัยกรุณาโทรศัพท์สอบถามได้จากหน่วยงานให้วัคซีนกองการสาธารณสุขในท้องที่ต่างๆ หรือโทร 1922
※ ขอให้ ผ ู ้ ป กครองเก็ บ รั ก ษาบั น ทึ ก การรั บ วั ค ซี น นี ้ ไ ว้ เ ป็ น อย่ า งดี ต ลอดไป เพราะจะต้ อ งใช้ เ มื ่ อ เข้ า เรี ย นในชั ้ น ประถมศึ ก ษา
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

預防接種時程及紀錄表（續）
กำ�หนดเวลาและตารางบันทึกการรับวัคซีน (ต่อ)
接種單位
หน่วยงานที่ใ
ห้วัคซีน

流感疫苗（每年 10 月起接種）
第一劑
วัคซีนไข้หวัดใหญ่
เข็มที่ 1
(เริ่มให้วัคซีนในเดือนตุลาคมของทุกปี)
流感疫苗（每年 10 月起接種） 隔 4 週第二劑
วัคซีนไข้หวัดใหญ่
เว้นระยะ 4 สัปดาห์
(เริ่มให้วัคซีนในเดือนตุลาคมของทุกปี)
เข็มที่ 2
出生滿 ___ 個月        
第 ______ 劑
อายุครบ
เดือน
ครั้งที่
出生滿 ___ 個月        
第 ______ 劑
อายุครบ
เดือน
ครั้งที่
出生滿 ___ 個月        
第 ______ 劑
อายุครบ
เดือน
ครั้งที่
出生滿 ___ 個月        
第 ______ 劑
อายุครบ
เดือน
ครั้งที่
出生滿 ___ 個月        
第 ______ 劑
อายุครบ
เดือน
ครั้งที่
出生滿 ___ 個月        
第 ______ 劑
อายุครบ
เดือน
ครั้งที่
出生滿 ___ 個月        
第 ______ 劑
อายุครบ
เดือน
ครั้งที่
出生滿 ___ 個月        
第 ______ 劑
อายุครบ
เดือน
ครั้งที่
出生滿 ___ 個月        
第 ______ 劑
อายุครบ
เดือน
ครั้งที่
出生滿 ___ 個月        
第 ______ 劑
อายุครบ
เดือน
ครั้งที่
出生滿 ___ 個月        
第 ______ 劑
อายุครบ
เดือน
ครั้งที่
出生滿 ___ 個月        
第 ______ 劑
อายุครบ
เดือน
ครั้งที่
出生滿 ___ 個月        
第 ______ 劑
อายุครบ
เดือน
ครั้งที่
出生滿 ___ 個月        
第 ______ 劑
อายุครบ
เดือน
ครั้งที่

出生滿 6 個月至國小
6 年級（1）
อายุครบ 6 เดือน ถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (1)

※ 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) สำ�หรับเด็กที่มีอายุต่ำ�กว่า 8 ขวบ ในการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ครั้งแรกต้องรับสองเข็ม โดยเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2
ต้องห่างกัน 4 สัปดาห จากนั้นควรรับ 1 เข็ม ทุกปี
เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษารับวัคซีนพร้อมกันที่โรงเรียน 1 เข็ม
(2) ตารางช่องว่างในหน้านี้ ใช้เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลการรับวัคซีนเพิ่มเติม
หรือวัคซีนที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเองของทารกและเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน
(3) สำ�หรับวัคซีนที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเองนั้น กรุณาระบุชื่อวัคซีนให้ชัดเจน เพื่อสะดวกต่อการบันทึกข้อมูลการรับวัคซีนที่สมบูรณ์
และการแยกประเมินวัคซีนที่ควรได้รับต่อไปในภายหลัง

接種年齡
อายุรับวัคซีน
出生滿 ___ 個月        
อายุครบ
เดือน
出生滿 ___ 個月        
อายุครบ
เดือน
出生滿 ___ 個月        
อายุครบ
เดือน
出生滿 ___ 個月        
อายุครบ
เดือน
出生滿 ___ 個月        
อายุครบ
เดือน
出生滿 ___ 個月        
อายุครบ
เดือน
出生滿 ___ 個月        
อายุครบ
เดือน
出生滿 ___ 個月        
อายุครบ
เดือน
出生滿 ___ 個月        
อายุครบ
เดือน
出生滿 ___ 個月        
อายุครบ
เดือน
出生滿 ___ 個月        
อายุครบ
เดือน
出生滿 ___ 個月        
อายุครบ
เดือน
出生滿 ___ 個月        
อายุครบ
เดือน
出生滿 ___ 個月        
อายุครบ
เดือน
出生滿 ___ 個月        
อายุครบ
เดือน
出生滿 ___ 個月        
อายุครบ
เดือน
出生滿 ___ 個月        
อายุครบ
เดือน
出生滿 ___ 個月        
อายุครบ
เดือน

疫苗種類
ชนิดวัคซีน

劑別
เข็มที่
第 ______ 劑
ครั้งที่
第 ______ 劑
ครั้งที่
第 ______ 劑
ครั้งที่
第 ______ 劑
ครั้งที่
第 ______ 劑
ครั้งที่
第 ______ 劑
ครั้งที่
第 ______ 劑
ครั้งที่
第 ______ 劑
ครั้งที่
第 ______ 劑
ครั้งที่
第 ______ 劑
ครั้งที่
第 ______ 劑
ครั้งที่
第 ______ 劑
ครั้งที่
第 ______ 劑
ครั้งที่
第 ______ 劑
ครั้งที่
第 ______ 劑
ครั้งที่
第 ______ 劑
ครั้งที่
第 ______ 劑
ครั้งที่
第 ______ 劑
ครั้งที่

預約日期
วันนัดหมายร
ับวัคซีน

接種日期
วันที่รับวัคซีน

接種單位
หน่วยงานที่
ให้วัคซีน

新生兒篩檢紀錄表
บันทึกการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด

補助時程
กำ�หนดเวล
าที่ให้การช่วยเหลือ
新生兒先天性代謝異常疾病篩檢 出生 1 個月內
ดภายใน 1 เดือน
( 見第 36.38 頁 )
การตรวจคัดกรองความผิดปกติทางเมตาบอ
ลิซึมแต่กำ�เนิดในทารกแรกเกิด (ดูที่หน้า 37, 39)
新生兒聽力篩檢 ( 見第 40 頁 ) 出生 3 個月內
การตรวจคัดกรองการได้ยินเสียงของทารกแรกเกิด ดภายใน 3 เดือน
(ดูที่หน้า 41)
補助項目
รายการที่ให้ความช่วยเหลือ

檢查 採集 / 檢查院所
สถานพยาบา
日期
วันที่ตรวจ ลที่เก็บตัวอย่าง/ตรวจ

建議年齡
อายุที่แนะนำ�

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

大便卡篩檢第 1 次 ※
การตรวจคัดกรองบัตรเทียบสีอุจจาระครั้งที่ 1※

出生滿 1 週內
ภายใน 1
สัปดาห์หลังคลอด

大便卡篩檢第 2 次 ※
อายุที่แนะนำ�
การตรวจคัดกรองบัตรเทียบสีอุจจาระครั้งที่ 2 ※

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

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

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
□正常 □不正常   
□不確定或不知道   
ปกติ ผิดปกติ
ไม่แน่ใจหรือไม่ทราบ
□正常  □不正常   
□不確定或不知道       
ปกติ ผิดปกติ
ไม่แน่ใจหรือไม่ทราบ
□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 )。
※ความสำ�คัญของการตรวจคัดกรองบัตรเทียบสีอุจจาระ กรุณาดูที่หน้า 32-33

นอกจากนี้ขอให้ทางสถานพยาบาลช่วยเหลือทำ�การอัพโหลดผลการตรวจคัดกรองไปยังระบบควบคุมข้อมูลการป้องกันและรับวัคซีนทั่วประเทศ
(NIIS) เพื่อร่วมกันปกป้องสุขภาพของทารก (กรุณาสอบถามรายละเอียดที่กองการสาธารณสุขในท้องที่)

兒童預防保健服務(含衛教指導)就醫憑證
兒童姓名：
次
數
1
2
3
4
5
6
7

適用月 / 年齡
出生至 2 個月
แรกเกิด ถึง 2 เดือน
2 至 4 個月
2 ถึง 4 เดือน
4 至 10 個月
4 ถึง 10 เดือน
10 個月至 1 歲半
10 เดือน ถึง 1 ขวบครึ่ง
1 歲半至 2 歲
1 ขวบครึ่ง ถึง 2 ขวบ
2 歲至 3 歲
2 ถึง 3 ขวบ
3 歲至未滿 7 歲
3 ขวบ วบ ถึง ไม่ครบ 7 ขวบ

身分證字號：
就醫序號
預防保健
衛教指導
11/71

01

12/72

02

13/73

03

15/75

04

16/76

05

17/77

06

19/79

07

出生年月日：
就診日期

服務院所戳章

※ 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。

兒童牙齒塗氟補助時程及記錄
บันทึกและกำ�หนดเวลารับการช่วยเหลือทาฟลูออ
ไรด์เคลือบฟันสำ�หรับเด็ก
服務項目 รายการให้บริการ
補助時程
กำ�หนดเวลาที่ให้การช่วยเหลือ

日期
วันที่

塗氟
ทาฟลูออไรด์เคลือบฟัน

潔牙衛教
สุขวิทยาการท
ำ�ความสะอาดฟัน

口腔檢查
การตรวจช่องปาก

6 個月—1 歲 第一次
ครั้งที่ 1
6 เดือน-1 ขวบ

有□ มี
無□ ไม่มี

有□ มี
無□ ไม่มี

有齲齒□ มีฟันผุ
無齲齒□ ไม่มีฟันผุ

1 歲—1 歲半 第二次
1 ขวบ—1 ขวบครึ่ง ครั้งที่ 2

有□ มี
無□ ไม่มี

有□ มี
無□ ไม่มี

有齲齒□ มีฟันผ
無齲齒□ ไม่มีฟันผุ

1 歲半—2 歲 第三次
1 ขวบครึ่ง—2 ขวบ ครั้งที่ 3

有□ มี
無□ ไม่มี

有□ มี
無□ ไม่มี

有齲齒□ มีฟันผ
無齲齒□ ไม่มีฟันผุ

2 歲—2 歲半 第四次
2 ขวบ—2 ขวบครึ่ง ครั้งที่ 4

有□ มี
無□ ไม่มี

有□ มี
無□ ไม่มี

有齲齒□ มีฟันผ
無齲齒□ ไม่มีฟันผุ

2 歲半—3 歲 第五次
2 ขวบครึ่ง—3 ขวบ ครั้งที่ 5

有□ มี
無□ ไม่มี

有□ มี
無□ ไม่มี

有齲齒□ มีฟันผ
無齲齒□ ไม่มีฟันผุ

3 歲—3 歲半 第六次
3 ขวบ—3 ขวบครึ่ง ครั้งที่ 6

有□ มี
無□ ไม่มี

有□ มี
無□ ไม่มี

有齲齒□ มีฟันผ
無齲齒□ ไม่มีฟันผุ

3 歲半—4 歲 第七次
3 ขวบครึ่ง —4 ขวบ ครั้งที่ 7

有□ มี
無□ ไม่มี

有□ มี
無□ ไม่มี

有齲齒□ มีฟันผ
無齲齒□ ไม่มีฟันผุ

4 歲—4 歲半 第八次
4 ขวบ—4 ขวบครึ่ง ครั้งที่ 8

有□ มี
無□ ไม่มี

有□ มี
無□ ไม่มี

有齲齒□ มีฟันผ
無齲齒□ ไม่มีฟันผุ

4 歲半—5 歲 第九次
4 ขวบครึ่ง —5 ขวบ ครั้งที่ 9

有□ มี
無□ ไม่มี

有□ มี
無□ ไม่มี

有齲齒□ มีฟันผ
無齲齒□ ไม่มีฟันผุ

5 歲—5 歲半 第十次
5 ขวบ—5 ขวบครึ่ง ครั้งที่ 10

有□ มี
無□ ไม่มี

有□ มี
無□ ไม่มี

有齲齒□ มีฟันผ
無齲齒□ ไม่มีฟันผุ

5 歲半—6 歲 第十一次
5 ขวบครึ่ง —6 ขวบ ครั้งที่ 11

有□ มี
無□ ไม่มี

有□ มี
無□ ไม่มี

有齲齒□ มีฟันผ
無齲齒□ ไม่มีฟันผุ

院所名稱牙醫師簽章
ชื่อสถานพยาบาลทันตแพ
ทย์ลงนามประทับตรา

＊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 เพื่อให้การดูแลสุขภาพช่องปากสำ�หรับเด็ก
ได้ให้การช่วยเหลือการทาฟลูออไรด์เคลือบฟันแก่เด็กอายุต่ำ�กว่า 6 ขวบ โดยสามารถรับการทาฟลูออไรด์เคลือบฟัน ตรวจช่องปาก
และแนะแนวสุขวิทยาโดยทันตแพทย์ได้ 1 ครั้ง ทุกครึ่งปี ขอให้ผู้ปกครองพาเด็กไปรับบริการ อย่าได้ละเลยสิทธิประโยชน์ที่พึงมี
＊การปกป้องสุขภาพช่องปากควรจดจำ� 2 ต้องและ 2 ไม่：
ต้อง 1 : ก่อนนอนต้องแปรงฟัน แปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้ง
ต้อง 2 : ต้องมี “ฟลูออไรด์” รวมทั้งการใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์
รับการทาฟลูออไรด์เคลือบฟันและการตรวจช่องปากจากทันตแพทย์ทุกครึ่งปี
ไม่ 1 : ไม่ทำ�ลายฟัน ทานอาหารหวานให้น้อย บ้วนปากให้มาก อย่าอมขวดนมนอนหลับเด็ดขาด
ไม่ 2 : ไม่ใช้การป้อนด้วยปาก บรรดาผู้ปกครองอย่าป้อนอาหารที่ตนเองเคี้ยวแล้วให้กับลูกน้อย
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ในห้วงความสุขแห่งการต้อนรับการเกิดของลูกน้ อย ขอมอบหนั งสือคูม่ อื สุขภาพเด็กเล่มนี ้ให้แก่ท่าน เพือ่ ใช้บน
ั ทึกการเจริญเติบโต
และภาวะสุขภาพของลูกน้ อยตัง้ แต่แรกเกิดถึงช่วงก่อนเข้าเรียนในชัน้ ประถมศึกษา และให้ขอ้ มูลความรู้ทสี่ ําคัญในการเลีย้ งดูรกั ษา
สุขภาพของลูกแก่ท่าน
ปัจจุบน
ั ทบวงสุขภาพประชาชนให้การช่วยเหลืออุดหนุนบริการดูแลสุขภาพเชิงป้ องกันสําหรับเด็กอายุตาํ่ กว่า 7 ขวบ
่ เรือ่ งขอทําบัตรประกันสุขภาพโดยเร็ว
ขอให้ท่านรีบแจ้งชือ่ เด็กเข้าทะเบียนบ้านทีส่ ํานั กงานทะเบียนราษฎร์ พร้อมทําการยืน
่ ขอทําบัตรประกันสุขภาพแบบไม่ตดิ รูปถ่ายกับโรงพยาบาล
หากท่านได้แสดงความจํานงให้ลกู น้ อยทําประกันสุขภาพร่วมด้วยและยืน
หลังคลอดแล้ว เมือ่ ได้รับข้อมูลจากทางสํานั กงานทะเบียนราษฎร์ ทางกรมประกันสุขภาพจะทําการส่งบัตรประกันสุขภาพทางไปรษณี ย์
่ ขอร่วมประกัน
ให้กบั ท่านเอง แต่หากท่านไม่ได้แสดงความจํานงหรือแสดงความต้องการทีโ่ รงพยาบาลหลังคลอด ขอให้ท่านทําเรือ่ งยืน
สุขภาพกับหน่ วยงานต้นสังกัดพร้อมทําบัตรประกันสุขภาพ เพือ่ เป็ นหลักประกันการรักษาพยาบาลแก่ลกู น้ อยของท่าน
ทารกหลังคลอดไม่ครบ 60 วัน ยังไม่มบี ตั รประกันสุขภาพ สามารถรับบริการดูแลสุขภาพเชิงป้ องกันสําหรับเด็กโดยรวมอยูก่ บั พ่อแม่ได้
กรุณาเก็บรักษาคูม่ อื เล่มนี ้และบัตรประกันสุขภาพไว้ด้วยกันให้ดี และทุกครัง้ ทีล่ กู น้ อยต้องไปรับวัคซีนหรือไปรับการตรวจรักษาโรค
จากแพทย์ กรุณานํ าติดตัวไปด้วย เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลอ้างอิงสําหรับเจ้าหน้ าที่รกั ษาพยาบาล
ขออวยพรให้ท่านและครอบครัวมีความร่มเย็นและสุขภาพแข็งแรง !

หากบัตรประกันสุขภาพของลูกน้ อยไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาโทรศัพท์สอบถามได้ที่ สายตรงบริการสอบถาม
ประกันสุขภาพ 0800-030-598 หรือทําการยื่นเรือ่ งขอเปลี่ยนบัตรใหม่ยังหน่ วยงานบริการกรมประกันสุขภาพในทุก
ท้องที่

เตือนอย่างอบอุน
่ มากด้วยประโยชน์
y ลูกสาวลูกชายล้วนรักทะนุ ถนอมเช่นเดียวกัน : สิทธิความเสมอภาคทางเพศ ยุคแห่งการลบล้างความ
เหลือ่ มลํา้ ทางเพศได้มาถึงแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นด้านกฎหมายแพ่ง การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและการเมือง
ตลอดจนสิทธิประโยชน์ ดา้ นวัฒนธรรมประเพณี ในสังคมนั น
้ ไม่ได้มคี วามแตกต่างกันอันเนื่ องมาจากเพศอีก
ต่อไป ลูกสาวลูกชายล้วนรักทะนุ ถนอมเช่นเดียวกัน (ดูทห
ี่ น้ า 203)
่ ท
ี ส่ี ด
ุ สําหรับเด็กทารก : ขอให้คณ
ุ แม่เลีย้ งลูกน้ อยของท่านด้วยนมแม่ (ดูที่
y นํ ้านมแม่นั้นเป็ นอาหารทีด
หน้ า 29) และขอให้รกั ษาสภาพแวดล้อมในการเจริญเติบโตทีด่ ตี อ่ สุขภาพ มีความปลอดภัย และปราศจากควัน
บุหรีแ่ ก่ลกู น้ อย (ดูทห
ี่ น้ า 205)
y เมื่อลูกน้ อยแรกเกิดกลับถึงบ้าน : ขอให้ตรวจดูให้แน่ ใจว่าลูกน้ อยได้รับการตรวจคัดกรองโรคความผิดปกติ
่ี น้ า 37) และใช้บตั รเทียบสีอจุ จาระ (ดูทห
่ี น้ า 33) สังเกตและ
ของเมตาบอลิซมึ ในทารกแรกเกิดแล้วหรือไม่ (ดูทห
เปรียบเทียบสีอจุ จาระของทารกทุกวัน
นอกจากนี ้ ลูกน้ อยอายุตา่ํ กว่า 1 ขวบ ควรหลีกเลีย่ งการป้ อนนํ า้ ผึง้ เพือ่ ไม่ให้เกิดการติดเชือ้ คลอสติเดียม โบทูลิ
นั ม
้ เป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง
y ลูกน้ อยก็ตอ้ งการรับการตรวจสุขภาพ : การเจริญเติบโตและพัฒนาการของลูกน้ อยนั น
ขอให้ท่านทําการตรวจสอบพัฒนาการตามอายุครบเดือน (ปี ) (ทารกคลอดก่อนกําหนดกรุณาใช้อายุทปี่ รับแล้ว)
ของลูกน้ อยได้จากรายการพัฒนาการทีส่ ําคัญในแต่ละช่วงวัยของเด็กจากคูม่ อื นี ้ได้เอง
ขอให้ท่านใช้ประโยชน์ จากบริการดูแลสุขภาพเชิงป้ องกันสําหรับเด็ก พร้อมเลือกกุมารแพทย์หรือแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัวที่ให้การรักษาเป็ นประจําเพียง 1 ท่าน ในการประเมินผลและตรวจรักษาลูกน้ อยทัง้ ทาง
ด้านสุขภาพร่างกายและด้านพัฒนาการ เพือ่ ปกป้ องสุขภาพลูกน้ อยของท่าน
y กรุณาใช้ประโยชน์ จากบริการดูแลสุขภาพเชิงป้ องกันสําหรับเด็ก : เมือ่ ลูกน้ อยคลอดครบ 1 เดือน ควร
พาไปรับบริการยังสถานพยาบาลทีจ่ ดั ให้มบี ริการดูแลสุขภาพเชิงป้ องกันสําหรับเด็ก เพือ่ ทําการตรวจสุขภาพ
ปัจจุบน
ั ทบวงสุขภาพประชาชนเสนอบริการดูแลสุขภาพเชิงป้ องกันสําหรับเด็กอายุตาํ่ กว่า 7 ขวบ ทัง้ หมด 7
่ี น้ า 7
ครัง้ กําหนดเวลาและรายการตรวจกรุณาดูทห
่ บี่ ้านหากท่านสังเกตพบปัญหาในการเจริญเติบโตของลูกน้ อย หรือมีปัญหาเกีย่ วกับการเลีย้ งดูเด็ก ท่าน
เมือ่ อยูท
่ น้ า 63-127) เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลอ้างอิงสําหรับเจ้าหน้ าที่รกั ษาพยาบาล
สามารถจดบันทึกไว้ในคูม่ อื นี ้ (ทีห
กรุ
ณ
าเก็
บ
รั
ก
ษาบั
ต
รสี
เ
หลื
อ
งของลู
กน้ อยของท่านไว้ให้ดต
ี ลอดไป : ตารางบันทึกการดูแลสุขภาพเชิง
y
ป้ องกันและการรับวัคซีนในเด็กของลูกน้ อย (บัตรสีเหลือง แผ่นพับด้านหน้ าของคูม่ อื ) กรุณาเก็บรักษาให้ดี
ตลอดไป เพราะในอนาคตเมือ่ เด็กเข้าเรียนชัน้ ประถมศึกษาหรือต้องเดินทางไปศึกษายังต่างประเทศจะต้องใช้
สําหรับผูท
้ ห
ี่ นั งสือคูม่ อื นี ช้ ํารุดหรือสูญหายนั น
้ สามารถติดต่อสอบถามและขอทําบัตรใหม่ทสี่ ํานั กงาน
สาธารณสุขใกล้บ้านท่าน หรือยังสถานพยาบาลที่รับการตรวจ (รับวัคซีน) แห่งเดิม

寶寶出生狀況紀錄表
ตารางบั นทึ ก สภาพทารกขณะแรกเกิ ด

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

ปี

นาฬกิ า

วันที่

เดือน

นาที

懷孕週數︰_________ 週

預產期：________ 年 _______ 月 ________日

จํานวนสัปดาห์การตัง้ ครรภ์

สัปดาห์ กําหนดคลอด

สัปดาห์

ปี

วันที่

เดือน

生產方式：

自然生產

真空吸引

產鉗

剖腹產

วิธกี ารคลอด

คลอดตามธรรมชาติ

ใช้เครือ่ งดูดสูญญากาศ

ใช้คมี หนี บช่วยคลอด

ผ่าตัดคลอด

Apgar分數：1分鐘 __________________
ค่า Apgar

1 นาที

5分鐘 ___________________
5 นาที

體重 ______________________ 公克
กรัม

นํ า้ หนั ก

身長 _______________________ 公分
ความยาวของร่างกาย

เซนติเมตร

頭圍 ______________________ 公分

胸圍 _______________________ 公分

รอบศีรษะ

รอบอก

เซนติเมตร

เซนติเมตร

已確認「母親乙型鏈球菌篩檢」結果（參閱孕婦健康手冊）
่ บีในมารดา ” แล้ว (ดูคมู่ อื สุขภาพสําหรับสตรีมคี รรภ์)
ยืนยันผล “การตรวจคัดกรองหาเชือ้ สเตรปโตคอกคัสกลุม
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
การตรวจคัดกรองโรคทีก่ ําหนดและผลตรวจ กรุณาบันทึกทีต่ ารางบันทึกการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดแผ่นพับบัตรสีเหลืองด้าน
หน้ า

寶寶出生時照片
รูปถ่ายทารกขณะแรกเกิด

接生醫療院所：
่ ําคลอด
สถานพยาบาลทีท

寶寶出生時腳印
รอยพิมพ์เท้าทารกขณะแรกเกิด
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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

新
生
兒

出生
六天
內

出生
六天
內

出生
至二
個月

二至
四個
月

四至
十個
月

第
一
次

第
二
次

第
三
次

一個
月

二至
三個
月

四至
九個
月

服務項目
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。

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。

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。

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。
身體檢查：
一歲
半至
二歲

第
五
次

一歲
半至
二歲

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

三至
未滿
七歲

第
六
次

第
七
次

二至
三歲

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、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。
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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กําหนดเวลา
ที่ให้การช่วย
เหลือ

อายุท่ี
แนะนํ า

รายการให้บริการ

หลังคลอดภายใน
6 วัน

ทารกแรกเกิด
หลังคลอดภายใน
6 วัน

การตรวจร่างกาย :

บริการตรวจคัดกรองโรค :

1 เดือน

ครัง้ ที่ 1
แรกเกิด ถึง 2
เดือน

การตรวจร่างกาย :

2 ถึง 4 เดือน

ครัง้ ที่ 2

2 ถึง 3 เดือน

4 ถึง 10 เดือน

ครัง้ ที่ 3

4 ถึง 9 เดือน

รายการสอบถาม :
ตรวจสอบพัฒนาการ :
การตรวจร่างกาย :

รายการสอบถาม :
ตรวจสอบพัฒนาการ :
การตรวจร่างกาย :

10 เดือน ถึง 1 ขวบ
ครึ่ง

ครัง้ ที่ 4
10 เดือน ถึง 1 ขวบ
ครึ่ง

รายการสอบถาม :
ตรวจสอบพัฒนาการ :
* ทาฟลูออไรด์เคลือบฟัน:
การตรวจร่างกาย :

1 ขวบครึ่ง ถึง 2 ขวบ

ครัง้ ที่ 5

1 ขวบครึ่ง ถึง 2 ขวบ

รายการสอบถาม :
ตรวจสอบพัฒนาการ :
* ทาฟลูออไรด์เคลือบฟัน:
การตรวจร่างกาย :

รายการสอบถาม :
ตรวจสอบพัฒนาการ :

2 - 3 ขวบ

ครัง้ ที่ 6

2 - 3 ขวบ

3 ขวบ-ตํ่ากว่า 7 ขวบ

ครัง้ ที่ 7

3 ขวบ-ตํ่ากว่า 7 ขวบ

* ทาฟลูออไรด์เคลือบฟัน:
การตรวจร่างกาย :
ตรวจสอบพัฒนาการ :
* ทาฟลูออไรด์เคลือบฟัน:
การตรวจร่างกาย :
ตรวจสอบพัฒนาการ :
* ทาฟลูออไรด์เคลือบฟัน:

ความยาวของร่างกาย, นํ ้าหนั ก, รอบศีรษะ, ภาวะโภชนาการ, ลักษณะภายนอกทั่วไป, ศีรษะ, ตา, หู,
จมูก, ช่องปาก, ลําคอ, หัวใจ, ช่องท้อง, อวัยวะเพศภายนอกและทวารหนั ก, แขนขา (รวมการตรวจ
คัดกรองกระดูกข้อต่อสะโพก), ผิวหนั งและประสาทวิทยา เป็ นต้น
การตรวจคัดกรองโรคความผิดปกติทางเมตาบอลิซมึ แต่กําเนิ ดในทารกแรกเกิด (หลังคลอดครบ 48
ชั่วโมง), การตรวจคัดกรองการได้ยินของทารกแรกเกิด
ความยาวของร่างกาย, นํ ้าหนั ก, รอบศีรษะ, ภาวะโภชนาการ, การตรวจทั่วไป, รูม่านตา, การตอบ
สนองต่อเสียง, ปากแหว่งเพดานโหว่, เสียงฟู่ ของหัวใจ, ไส้เลือ่ น, ลูกอัณฑะไม่ลงถุง, อวัยวะเพศ
ภายนอก, การตรวจคัดกรองกระดูกข้อต่อสะโพก
วิธกี ารป้ อนอาหาร
ปฏิกิรยิ าตอบสนองเมื่อตกใจ, การจ้องมองวัตถุ
ความยาวของร่างกาย, นํ ้าหนั ก, รอบศีรษะ, ภาวะโภชนาการ, การตรวจทั่วไป, รูม่านตาและความ
สามารถในการจ้องอยูก่ บั ที่, ตับและม้ามบวมโต, การตรวจคัดกรองกระดูกข้อต่อสะโพก, เสียงฟู่ ของ
หัวใจ
วิธกี ารป้ อนอาหาร
ผงกหัว, แบมือ, ยิม้ ให้กบั คนอื่น
ความยาวของร่างกาย, นํ ้าหนั ก, รอบศีรษะ, ภาวะโภชนาการ, การตรวจทั่วไป, ตําแหน่ งของตา, รู
ม่านตา, ไส้เลือ่ น, ลูกอัณฑะไม่ลงถุง, อวัยวะเพศภายนอก, การตอบสนองต่อเสียง, เสียงฟู่ ของหัวใจ,
ตรวจช่องปาก
การให้อาหารแข็ง
ยืนได้มั่นคง, เกาะเดิน, ใช้นิ้วมือจับสิ่ งของ, ฟังประโยคง่ายๆ เข้าใจ
1 ครัง้ ทุกครึ่งปี
ความยาวของร่างกาย, นํ ้าหนั ก, รอบศีรษะ, ภาวะโภชนาการ, การตรวจทั่วไป, ตําแหน่ งของตา, รู
ม่านตา, ไส้เลือ่ น, ลูกอัณฑะไม่ลงถุง, อวัยวะเพศภายนอก, การตอบสนองต่อเสียง, เสียงฟู่ ของหัวใจ,
ตรวจช่องปาก
การให้อาหารแข็ง
ยืนได้มั่นคง, เกาะเดิน, ใช้นิ้วมือจับสิ่ งของ, ฟังประโยคง่ายๆ เข้าใจ
1 ครัง้ ทุกครึ่งปี
ความยาวของร่างกาย, นํ ้าหนั ก, รอบศีรษะ, ภาวะโภชนาการ, การตรวจทั่วไป, ตําแหน่ งของตา (ต้อง
รับการตรวจภาวะตาขีเ้ กียจและตาเหล่โดยทดสอบด้วยการปิ ดตา), กระจกตา, รูม่านตา, การตอบ
สนองต่อเสียง, ตรวจช่องปาก
การให้อาหารแข็ง
เดินได้, ใช้มือจับถือแก้วนํ ้า, เลียนแบบท่าทาง, พูดคําพยางค์เดียว, เข้าใจคําสั่ งด้วยปากเปล่า,
ื แทนของเล่น
แสดงออกด้วยภาษากาย, รู้จกั แบ่งปันสิ่ งที่น่าสนใจ, หาวัตถุอ่น
1 ครัง้ ทุกครึ่งปี
ความยาวของร่างกาย, นํ ้าหนั ก, ภาวะโภชนาการ, การตรวจทั่วไป, การตรวจดวงตา, เสียงฟู่ ของ
หัวใจ, ตรวจช่องปาก
วิ่งได้, ถอดรองเท้าได้, ใช้มือจับดินสอหรือปากกาวาดเล่น, บอกชือ่ อวัยวะของร่างกายได้
1 ครัง้ ทุกครึ่งปี
ความยาวของร่างกาย, นํ ้าหนั ก, ภาวะโภชนาการ, การตรวจทั่วไป, การตรวจดวงตา (ต้องรับการตรวจ
ด้วยการสุ่มชีร้ ูปที่มีมติ )ิ , เสียงฟู่ ของหัวใจ, อวัยวะเพศภายนอก, ตรวจช่องปาก
กระโดดได้, นั่ งยองๆ ได้, วาดรูปวงกลม, พลิกเปิ ดหนั งสือ, บอกชือ่ ตัวเองได้, เข้าใจคําสั่ งปากเปล่า,
แสดงออกด้วยภาษากาย, พูดได้ชดั เจน, แยกแยะรูปร่างและสีได้
* ทาฟลูออไรด์เคลือบฟัน:

ได้รับวัคซีนครบถ้วนหรือไม่

ทันตแพทย์ทําการทาฟลูออไรด์เคลือบฟัน

ต้ อ นรั บ ชี วิ ต ใหม่
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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。
8
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แรกเกิด ถึง 2 เดือน
กําหนดนั ดวันตรวจ:

วันเกิด
ก่อน _____ / _____ / _____
_______ / _______ / _______

10 เดือน ถึง 1 ขวบครึ่ง
กําหนดนั ดวันตรวจ:

ก่อน _____ / _____ / _____

1 ขวบครึ่ง ถึง 2 ขวบ
กําหนดนั ดวันตรวจ:

ก่อน _____ / _____ / _____

เด็กทุกคนคือแก้วตาดวงใจ
การป้ องกันดูแลสุขภาพขาดไม่ได้
ตัง้ แต่ลกู น้ อยเกิดภายใน 2 เดือน กรุณาพาไปรับบริการด้านการดูแลสุขภาพเชิงป้ องกันสําหรับเด็ก (เสียค่าใช้จา่ ย
เพียงค่าลงทะเบียนเท่านัน
้ ) เด็กแรกเกิดหลังคลอดไม่ครบ 60 วัน ทีย่ ังไม่มบี ตั รประกันสุขภาพ สามารถรับการ
ตรวจโดยรวมอยูก่ บั พ่อแม่ได้
เมือ่ ได้รบั คูม่ อื สุขภาพเด็กแล้ว กรุณากรอกวันเดือนปี เกิดของลูกน้ อยก่อน จากนัน
้ จึงกรอกกําหนดเวลา เช่น 2
เดือน 4 เดือน เป็ นต้น เพือ่ เตือนว่าก่อนเวลาดังกล่าวควรพาลูกน้ อยไปรับการตรวจสุขภาพ
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4 ถึง 10 เดือน
2 ถึง 4 เดือน
กําหนดนั ดวันตรวจ:
กําหนดนั ดวันตรวจ:
ก่อน _____ / _____ / _____
ก่อน _____ / _____ / _____

3 ขวบ ถึง ไม่ครบ 7 ขวบ
กําหนดนั ดวันตรวจ:

2 ถึง 3 ขวบ

ก่อน _____ / _____ / _____

กําหนดนั ดวันตรวจ:

ก่อน _____ / _____ / _____

หากลูกน้ อยเกิดปี ค.ศ. 2014 เดือน 4 วันที่ 4 ให้กรอกวันเดือน
ปี เกิด คือ 2014/04/04, แรกเกิดถึง 2 เดือน กรอก 2014/06/04,
2 ถึง 4 เดือน กรอก 2014/08/04 และ 4 ถึง 10 เดือน กรอก
2015/02/04 เช่นนี ต้ ามลําดับ
ต้ อ นรั บ ชี วิ ต ใหม่
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給新手爸媽的話
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
y 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。
y 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。
y 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
y 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。
y 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。
y 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。
y 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。
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การเป็ นพ่อแม่ครัง้ แรก นั บเป็ นประสบการณ์ ทไ่ี ม่เคยมีมาก่อน การดูแลลูกน้ อยนํ ามาซึ่งความรูส้ กึ เป็ นสุข แต่ก็
สร้างความกังวลและเหน็ ดเหนื่ อยอย่างมากเช่นกัน ท่านและคูช่ ีวติ จําเป็ นต้องให้กาํ ลังใจซึ่งกันและกัน รูส้ กึ ขอบคุณ
อีกฝ่ าย ร่วมกันแบ่งเบาภาระการดูแล และกรุณาอย่าลืมดูแลใส่ ใจตนเอง ให้ตนเองได้มเี วลาผ่อนคลายอย่างเหมาะสม

คํ าเตื อนเล็ก ๆ สําหรั บคุณ แม่ มือใหม่
y หลังจากลูกน้ อยเกิดมา เวลาส่วนตัวของท่านจะน้ อยลง
เพือ่ การใส่ ใจดูแลลูกน้ อยและตัวท่าน ควรกล้าทีจ่ ะเสนอกับคนในครอบครัวให้ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระงานบ้าน หรือขอรับการ
ช่วยเหลือจากภายนอก จนกระทั่งรูปแบบการดํารงชีวติ ลงตัว
y ดูแลและเข้าใจความต้องการของตนเองและคนในครอบครัว
บางครัง้ ก็ลองขอให้คนในครอบครัวช่วยเหลือดูแลลูกน้ อย ออกไปเดินเล่นหรือว่ายนํ า้ นั ดเพือ่ นสังสรรค์ดม่ื กาแฟ หรือแม้แต่
การเปลีย่ นทรงผมใหม่ หรือหาซือ้ นิ ตยสารมาอ่าน ให้ตนเองได้ผอ่ นคลายบ้าง
y ผ่านประสบการณ์ การตัง้ ครรภ์และคลอดบุตรแล้ว ท่านต้องการเวลาในการปรับสภาพร่างกายอย่างน้ อย 9 เดือน ดังนั น
้ ไม่
แนะนํ าให้ท่านทําการลดนํ า้ หนั ก
กรุณาทานอาหารให้สมดุล พร้อมทัง้ ออกกําลังกาย จึงจะมีผลช่วยในการกลับคืนสูส่ ภาพเดิม

หลักแนวทางการบริโภค
อาหารในหนึ่ งวัน
ธัญพืชและพืช
ประเภทหั วและราก
2-4.5 ถ้ วย
ประเภทถั่ ว ปลา เนื ้ อ ไข่
ประเภทผัก
4-7.5 ส่วน
3-5 ส่วน

ประเภทผลไม้
2-4 ส่วน

ผลิตภัณฑ์นมพร่อ งมัน
เนย 1.5 แก้ว

นํ ้า

นํ ้ามันและเมล็ดพืชถั่วเปลือกแข็ ง
3-6 ช้อนชา / 1 ส่วน

แหล่งทีม่ า: ทบวงสุขภาพประชาชนกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ (http://www.hpa.gov.tw)

คํ าเตื อนเล็ก ๆ สําหรั บคุณพ่ อมื อใหม่
y การพูดคุยแบ่งงานเป็ นเรือ่ งสําคัญมาก สามารถวางแผนแบ่งงานตามเวลาหรือความถนั ดของสามีภรรยาทัง้ สองฝ่ าย เช่น อาบ
นํ า้ เปลีย่ นผ้าอ้อม เป็ นต้น
เด็กเริม่ โตขึน้ จะนอนหลับไม่สนิ ท! หากรูส้ กึ รับไม่ไหวหรือส่งผลกระทบต่อการทํางาน ต้องหารือวิธแี ก้ไขกับคู่ชีวติ
y หลังเด็กโตขึน้ จะมีความคิดของตนเองมากขึน้ เรือ่ ยๆ จะไม่เกาะติดแจอยู่ข้างกายท่านต่อไป
ท่านจําเป็ นต้องให้ลกู รับรูถ้ ึงความรักเอาใจใส่ของท่าน โดยสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในชีวติ ของพวกเขาในทุกเรือ่ ง
y แม้จะยุ่งมาแล้วทัง้ วัน หลังเลิกงานยังคงต้องใช้เวลาเป็ นเพือ่ นเล่นกับลูกๆ หรืออ่านหนั งสือร่วมกัน
y และกรุณาอย่าลืมดูแลใส่ ใจตนเอง ให้ตนเองได้มเี วลาผ่อนลมหายใจพักผ่อน เช่น พบปะสังสรรค์กบั เพือ่ นหรือไปออกกําลัง
กาย

ต้ อ นรั บ ชี วิ ต ใหม่

13

爸媽的心理調適
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
y 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。
y 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：
y 用嬰兒車載著孩子，全家一起出門散步。
y 和家人一起去游泳。
y 和孩子一起去公園玩耍。

重回工作崗位以後
y 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：
y 得將孩子送到托嬰中心，或請保母照顧孩子。
y 必須送其他學齡期的孩子上學。
y 您需要全神貫注地工作，因此面臨工作上的壓力。
y 需配合工作而調整孩子的作息，親子適應過程可能較辛苦。
y 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。
y 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
y 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。
y 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。
y 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。
y 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。
y 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。
y 請別在孩子面前吵架。
y 如果問題很難解決，請尋求外界支援。
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เมือ่ เป็ นพ่อแม่ เป็ นธรรมชาติทอ่ี ยากทําเพือ่ ลูกของท่านและคนในครอบครัวอย่างดีทส่ี ดุ กรุณาอย่าลืมว่าท่านมี
่ี เิ ศษ ต้องดูแลตนเองให้ดี รักษาการออกกําลังกายให้สมํ่าเสมอ ช่วย
ตัวตนทีม่ คี วามเป็ นพิเศษ และก็เป็ นพ่อแม่ทพ
ผ่อนคลายแรงกดดันจากความกังวลและช่วยรักษาร่างกายให้แข็งแรง สําคัญทีส่ ดุ คือ การหาจุดสมดุลระหว่างความ
ต้องการของการงาน ครอบครัว และตนเอง

รักษาการออกกํ าลั งกายให้ สมํ่ าเสมอ
y การออกกําลังกายเป็ นสิ่งสําคัญมากส่วนหนึ่ งในชีวติ ประจําวัน สามารถช่วยให้ท่านผ่อนคลาย และทําให้ท่านมีกําลังดีขน
ึ้
y ท่านสามารถใช้การทํากิจกรรมร่วมกันของพ่อแม่ลกู ช่วยผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ พร้อมทัง้ สนองความต้องการในการออก
กําลังกายด้วย เช่น:
y ให้ลูกนั่ งรถเข็นสําหรับเด็กทารกออกจากบ้านไปเดินเล่นพร้อมกันทัง้ ครอบครัว
y ไปว่ายนํ ้ากับคนในครอบครัว
y ไปเล่นที่สวนสาธารณะพร้อมกับลูก

หลั งกลั บสู่ห น้ าที่ ก ารงาน
y การลาพักหรือลาเป็ นเพือ่ นในการคลอดใกล้สิน
้ สุดลง จําเป็ นต้องกลับสู่หน้ าทีก่ ารงาน ท่านอาจพบกับปัญหาต่อไปนี ้ ทําให้
ท่านมีความกดดันหรือถึงขัน้ รูส้ กึ เหนื่ อยอ่อนหมดกําลัง อย่างเช่น:
y ต้องส่งลูกไปยังสถานอนุ บาลทารก หรือจ้างพีเ่ ลีย้ งดูแลลูก
y ต้องส่งลูกคนอืน
่ ๆ ทีอ่ ยู่ในวัยเรียนไปโรงเรียน
y ท่านจําเป็ นต้องตัง้ ใจทํางานอย่างเต็มที่ ดังนั น
้ จึงพบกับแรงกดดันในการทํางาน
y ต้องปรับกิจวัตรประจําวันของลูกเพือ่ ให้เข้ากับการทํางาน ทัง้ พ่อแม่และลูกจึงอาจมีความลําบากในระหว่างการปรับตัว
y ลูกเริม่ โตขึน้ จะมีรูปแบบการใช้ชีวติ แบบใหม่
ทุกครัง้ ทีต่ อ้ งทําการปรับเพือ่ ให้เหมาะสมล้วนแต่ไม่ง่าย นี่ คอื บทเรียนทีผ่ เู้ ป็ นพ่อแม่จําเป็ นต้องผ่านการเรียนรู้ ท่านจะเคยชิน
กับการปรับเปลีย่ นในชีวติ ประจําวันและการวางแผนใหม่ๆ
y สิ่งสําคัญที่สุด คือ การหาจุดสมดุลที่ดท
ี ี่สุดระหว่างความต้องการของการงาน ครอบครัว และตนเอง

ดู แลตนเองและญาติ ใกล้ ชิด ของท่ าน
y ผูท
้ เี่ ป็ นพ่อแม่ตอ้ งเรียนรูโ้ ดยตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความเป็ นจริง
่ื สูงเกินไป และอย่าได้มองว่าการอุทศิ เพือ่ ตนเองและครอบครัวเป็ นเรือ่ งแน่ นอนที่
อย่าได้ตัง้ ความหวังต่อตนเองและผูอ้ น
สมควรกระทํา
y เชือ่ มัน
่ ในความสามารถของตนเอง
ท่านทําได้ดมี าก และในแต่ละวันล้วนกําลังเรียนรูส้ ิ่งใหม่ๆ
y ให้รางวัลกับตัวเองเป็ นระยะ
ผ่อนคลายหรือทําเรือ่ งทีม่ คี วามสุขบ้าง เช่น หาเวลาไปเดินเล่น หรือลิม้ รสอาหารมือ้ คํา่ แสนสุขสันต์กบั พ่อแม่ คู่ชีวติ หรือ
เพือ่ นๆ สักมือ้
y ไม่มีใครทีส่ มบูรณ์ แบบ พ่อแม่ทกุ คนล้วนมีสิ่งทีไ่ ม่สมบูรณ์ ในตัว ไม่จําเป็ นต้องใส่ ใจเกินไป การจดจําบทเรียนจาก
ประสบการณ์ สําคัญกว่าการต่อว่ากล่าวโทษกันไปมา
y บางครัง้ ท่านอาจไม่เห็นด้วยกับความคิดและการกระทําของคู่ชีวติ แสดงความรูส้ กึ ของท่านอย่างเหมาะสม พร้อมทัง้ หารือกับ
คู่ชีวติ ถึงวิธกี ารแก้ไข
y กรุณาอย่าทะเลาะกันต่อหน้ าลูก
y หากปัญหายากทีจ่ ะแก้ไข กรุณาขอรับการช่วยเหลือจากภายนอก

ต้ อ นรั บ ชี วิ ต ใหม่
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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
y 保持樂觀的態度，看待每一天的驚喜和挑戰。
y 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。
y 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。
y 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。
y 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
y 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。
y 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。
y 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。
y 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
y 與親戚朋友保持良好關係，有時他們可以幫忙照顧孩子。
y 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。
y 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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สภาพสังคมปัจจุบน
ั มีเด็กทีม่ าจากครอบครัวเลีย้ งเดีย่ วมากขึน้ เรือ่ ยๆ เมือ่ เด็กเผชิญกับการ
เปลีย่ นแปลงของโครงสร้างครอบครัว มักจะไม่สามารถปรับตัวได้ ผูป้ กครองเองก็ยากทีจ่ ะแบ่งตัวเพราะ
่ ่าน
่ ลายอย่าง เพือ่ ดูแลความต้องการและความรูส้ กึ ของเด็ก และให้การช่วยเหลือในสิ่งทีท
ต้องทําหน้ าทีห
ต้องการ จึงเสนอข้อแนะนํ าต่อไปนี ้ให้ท่านพิจารณา

การปรั บสภาพจิ ตใจ
y มองความตืน
่ เต้นและท้าทายในทุกวัน
y เพือ่ ครอบครัวของท่าน จึงควรดูแลตนเองให้ดี
ทานอาหารอย่างสมดุล และได้รับการพักผ่อน ออกกําลังกาย และนอนหลับอย่างเพียงพอ
y เหลือเวลาให้ตนเองได้ทําในสิ่งที่ชอบบ้าง เช่น การร่วมกิจกรรมสังคม ดูภาพยนตร์หรือร้องเพลงกับเพือ่ น
y อย่าได้รสู้ กึ ผิดต่อลูกของท่าน มีครอบครัวจํานวนมากทีป่ ระสบภาวะเช่นเดียวกัน ท่านไม่จําเป็ นต้องลงโทษตัวเองหรือใช้วธิ รี กั
ตามใจไม่ถกู ทางเป็ นการทดแทนให้ลกู
การรูส้ กึ ว่าตนเองผิดบาปไม่ได้ทําให้ชีวติ มีความสุขสมบูรณ์ ขน
ึ้
y อย่าดือ้ รัน
่
้ เสียเวลาคิด ยึดติดอยูก่ บั ปัญหาทีไม่ได้มอี ยูจ่ ริง
เด็กในครอบครัวเลีย้ งเดีย่ วจํานวนมากทีส่ ามารถเติบโตได้อย่างมีความสุข ครอบครัวเลีย้ งเดีย่ วไม่ได้หมายความว่าต้องพบกับ
ปัญหามากขึน้ หรือจําเป็ นต้องแก้ปัญหามากขึน้

การวางแผนชี วิตครอบครั ว
y ขอรับการช่วยเหลือจากภายนอก เช่น พีเ่ ลีย้ งหรือสถานอนุ บาลเด็ก ช่วยดูแลเด็กในเวลาทีท
่ ่านทํางาน
y ตัง้ กฎเกณฑ์ทส่ี มเหตุสมผลให้กบั เด็ก พร้อมทัง้ ยึดถือปฏิบตั ิ
เมือ่ กฎระเบียบชัดเจนและยึดถือปฏิบตั เิ ด็กจะเกิดความรูส้ กึ ปลอดภัยพร้อมทัง้ ก่อเกิดความรับผิดชอบ
เมือ่ ถึงเวลาทีเ่ ด็กสามารถรับผิดชอบได้มากขึน้ ท่านจึงขยายเนื ้อหาของหลักเกณฑ์ เพือ่ ใช้ในการปลูกฝังสร้างความรับผิดชอบ
แก่เด็ก
y จัดเวลาส่วนหนึ่ งอยูก่ บั เด็กทุกวัน เช่น พูดคุย เล่นด้วยกัน อ่านหนั งสือ ดูการบ้าน หรืออยูเ่ ป็ นเพือ่ นดูโทรทัศน์
y ชมเชยลูกของท่านอยูเ่ สมอ แสดงออกซึ่งความรักทีแ่ ท้จริง ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน สนั บสนุนลูกของท่านอย่าง
กระตือรือร้น

เสาะหาความช่ ว ยเหลื อสนั บสนุ น จากภายนอก
y รักษาสัมพันธ์ทด่ี กี บั ญาติมติ ร บางครัง้ พวกเขาสามารถช่วยดูแลเด็กได้
y ผูกมิตรกับครอบครัวอืน
่ เพือ่ นเหล่านี ้จะแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร ช่องทาง และวิธกี ารในการช่วยเหลือดูแลเด็ก และยังแนะนํ า
พีเ่ ลีย้ งเด็กทีเ่ ชือ่ ถือได้ หรือตนเองยินดีช่วยเลีย้ งเด็กให้
y ปรึกษาหารือปัญหา เช่น พฤติกรรมของเด็ก การเติบโตและพัฒนาการ และความสัมพันธ์ในครอบครัวกับญาติทไ่ี ว้ใจได้
เพือ่ นหรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวผูเ้ ชีย่ วชาญ เป็ นต้น

ต้ อ นรั บ ชี วิ ต ใหม่
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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。
y 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。
y 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：
y 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。
y 和每個孩子單獨交談並且用眼神接觸。
y 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。
y 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）

y
y
y
y

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/

y
y
y
y
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孕產知識
產檢管理
健康管理
媽媽日記
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สําหรับท่านและครอบครัวแล้ว ลูกน้ อยหลายคนเข้าร่วมเป็ นสมาชิกของครอบครัวพร้อมกัน นั บเป็ น
่ ่ าสุขใจเสียเหลือเกิน แต่ในชีวติ จริง ท่านจําเป็ นต้องเผชิญหน้ ากับงานดูแลเด็กและการท้าทายที่
เรือ่ งทีน
มากขึน้
y ท่านอาจต้องการบ้านทีก่ ว้างขวางขึน้ หรือรถที่ใหญ่ขน
ึ ้ เพือ่ สามารถรองรับจํานวนสมาชิกครอบครัวหลายคน
y เด็กแต่ละคนล้วนมีความพิเศษในตัวเอง ควรเตือนคนในครอบครัวของท่านหรือเพือ่ นว่าอย่ามองเด็กๆ เป็ นแค่ “แฝดสอง"
หรือ "แฝดสาม" แต่ควรมองเด็กทุกคนเป็ นตัวตนทีม่ คี วามพิเศษในตนเอง
่ ่านสามารถพิจารณาใช้:
เทคนิ คทีท
y เวลาเรียกเด็ก กรุณาเรียกชือ่ ของพวกเขา อย่าใช้ลกั ษณะการเรียกชือ่ แบบ “แฝดสอง” เช่นนี ้มาใช้รวมเพือ่ เรียกพวกเขา
y พูดคุยกับเด็กแต่ละคนเป็ นการส่วนตัวพร้อมทัง้ สัมผัสด้วยสายตา
y จัดเวลาอยูก่ บั เด็กแต่ละคนเป็ นการส่วนตัว เช่น ผลัดกันไปซือ้ ของร่วมกับเด็กแต่ละคน
y สนั บสนุนความเป็ นพิเศษของเด็กแต่ละคน เช่น ให้พวกเขาสวมใส่เสือ้ ผ้าทีไ่ ม่เหมือนกัน

สายตรงห่ ว งใยสตรี มีค รรภ์ และหลั งคลอด
0800-870870 (0800-เป้ าจิน
่ หนิ นเป้ าจิน
่
หนิ น-กอดท่านแน่ น กอดท่านแน่ น)
y
y
y
y

ปรึกษากับบุคคล
ปรึกษาก่อนคลอด
ปรึกษาหลังคลอด
ปรึกษาบทบาทหน้ าทีผ่ ปู้ กครอง

เว็ บไซต์ ห่ ว งใยสตรี มีค รรภ์ และหลั งคลอด
http://mammy.hpa.gov.tw/
y
y
y
y

ความรู้ในการตัง้ ครรภ์และการคลอดบุตร
ควบคุมการตรวจครรภ์
ควบคุมสุขภาพ
บันทึกคุณแม่

ต้ อ นรั บ ชี วิ ต ใหม่
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新生兒照顧錦囊
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。

y 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。
y 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。
y 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。
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ลูกน้ อยลืมตามาดูโลก สําหรับพ่อแม่แล้วเป็ นการสร้างความหมายให้กบั ชีวติ แตกต่างจากทีผ่ ่านมา อุม้
่ ทีส่ ดุ ต่อไปนี ้คอื เทคนิ คการ
ลูกน้ อยไว้แนบอกต้องรับผิดชอบมากขึน้ แต่กค็ อื ความรับผิดชอบอันหวานชืน
ดูแลลูกน้ อยขัน้ พืน้ ฐานบางอย่าง

วิ ธีอุ้มลูกน้ อยที่ ถูกต้ อ ง
ขัน้ ตอนที่ 1: วางมือไว้ใต้ศรี ษะเด็ก
เด็กแรกเกิดทีเ่ พิ่งคลอดไม่นาน หัวใหญ่ตัวเล็กกล้ามเนื ้ อส่วนคอยัง
พัฒนาไม่สมบูรณ์ ไม่มแี รงเพียงพอในการรับนํ า้ หนั กส่วนศีรษะดังนัน้ ผู้
ปกครองต้องวางมือข้างหนึ่ งไว้ใต้ศีรษะลูกน้ อยเบาๆ ใช้ฝ่ามือโอบส่วนศีรษะทัง้ หมด
ไว้ พร้อมทัง้ ประคองส่วนลําคอไว้เพือ่ พยุงรับส่วนศีรษะของลูกน้ อย

้ สะโพกของลูกน้ อย
ขัน้ ตอนที่ 2: มืออีกข้างหนึ่ งอุม
จับศีรษะลูกน้ อยมัน
่ คงแล้ว ให้ใช้มอื อีกข้างวางใว้ใต้สะโพกลูกฝ่ ามือโอบส่วนสะโพก
ทัง้ หมดไว้ รวมแรงทัง้ หมดอยูท
่ ี่ขอ้ มือทัง้ สองข้าง

้
ขัน้ ตอนที่ 3: ค่อยๆ ประคองยกศีรษะของลูกน้ อยขึน
อยๆ ประคองยกศีรษะของลูกน้ อยขึน้ แต่ตอ้ งระวังส่วนคอค่มเิ ช่นนั น
้ ลูกน้ อยจะรูส้ กึ
ไม่สบายเพราะศีรษะแหงนไปข้างหลัง

y โดยทั่วไปแล้ว เด็กเล็กอายุ 1-2 เดือนให้พยายามอุม้ โดยนอนอยู่ในข้อศอกแขนทีพ
่ บั หลังจาก 3 เดือนไปแล้วก็สามารถอุม้ ตัง้
ขึน้ ได้ ทุกเวลาต้องกระทําอย่างนุ่ มนวล ระมัดระวังปกป้ องลําคอของลูกน้ อย ให้ลกู น้ อยรูส้ กึ สบาย
y เนื่ องจากทารกเมือ่ อยู่ในครรภ์มารดาได้คน
ุ้ เคยต่อจังหวะการเต้นของหัวใจมารดา อุม้ ลูกน้ อยไว้แนบอกซ้าย ฟังเสียงหัวใจของ
พ่อและแม่เต้น เมือ่ เขาได้ยน
ิ เสียงทีค่ น
ุ้ เคย จะรูส้ กึ ปลอดภัยทําให้ปรับตัวกับสภาพการณ์ ได้ง่าย ส่งผลให้ลกู น้ อยอารมณ์ สงบ
ลง
y ขณะอุม้ ลูกน้ อย พูดกับเขาให้มาก พร้อมทัง้ สบสายตาด้วย
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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？
y 哭是寶寶向您表達需求的一種方式。
y 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。
y 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。
y 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。
y 不要劇烈搖晃寶寶。
y 輕聲細語跟寶寶說話並撫摸寶寶的背部，來緩和情緒。
y 如果寶寶已被安撫，勿逗留在寶寶的房間裡。
y 如果寶寶又醒來和哭鬧，請重複以上的步驟。
y 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。
y 隔天別忘了讚賞寶寶的努力。

22

迎 接 新生兒

ÌµÓ¤µÁªÂ³¤ÉÍµ§Â³Í³ÌÄ¤
ควรอาบนํ ้ าให้ ลูกน้ อยอย่ า งไร?
ก่อนอาบนํ า้ ให้เปิ ดนํ า้ เย็นก่อนแล้วตามด้วยนํ า้ ร้อนพร้อมทัง้ แน่ ใจว่าประตูหน้ าต่างมีชอ่ งระบายอากาศ
รักษาอุณหภูมขิ องนํ า้ ไว้ระหว่าง38-40ºC เตรียมอุปกรณ์ อาบนํ า้ ของลูกน้ อย เช่น: ครีมอาบนํ า้ สําหรับเด็กเล็ก ผ้า
ขนหนู ผ้ากอซ เป็ นต้น อีกทัง้ เสือ้ ผ้าทีจ่ ะใช้เปลีย่ นและผ้าอ้อมควรวางไว้ใกล้ๆ เพือ่ ให้หยิบได้ง่าย จากนั น
้ ก็สามารถทํา
ตามขัน้ ตอนต่อไปนี ้อาบนํ า้ ให้ลกู น้ อยได้:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ถอดเสื ้อ ของลู ก น้ อยออกพร้ อ มใช้ ผ้ า เช็ ด ตั ว หรื อ เสื ้อ ผ้ า ปิ ดคลุ ม บนร่ า งกาย
ใช้ ผ้ า ขนหนู ห รื อ ผ้ า กอซชุ บ นํ ้ า เช็ ด ตาลู ก น้ อยจากด้ า นในไปสู่ ห างตา พร้ อ มทั ้ ง ทํ า ความสะอาดรู จ มู ก หู
และใบหน้ า
ใช้ ค รี ม อาบนํ ้ า เล็ ก น้ อยถู ศี ร ษะเบาๆ
ก่ อ นล้ า งด้ ว ยนํ ้ า ต้ อ งใช้ นิ้ว กดปิ ดหู ข องลู ก น้ อย เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งนํ ้ า ไหลเข้ า หู (ดั ง รู ป ที่ 1)
เช็ ด ผมให้ แห้ ง แบบง่ า ยๆ จากนั ้ น ใช้ นํ้ า หยดแตะบนตั ว ลู ก เล็ ก น้ อยก่ อ นเพื่ อ ให้ ป รั บ ตั ว กั บ อุ ณหภู มิ ข องนํ ้ า
(ดั ง รู ป ที่ 2)
ให้ ศ รี ษ ะลู ก น้ อยหนุ น บนแขนท่ อ นล่ า ง มื อ ต้ อ งจั บ รั ก แร้ แ ละแขนของลู ก จากนั ้ น วางสะโพกลู ก ลงใน
อ่ า งอาบนํ ้ า (ดั ง รู ป ที่ 3)
ใช้ ค รี ม อาบนํ ้ า สํ า หรั บ เด็ ก เล็ ก ปริ ม าณเล็ ก น้ อยลู บ ถู บ นร่ า งกาย เอาใจใส่ เ ป็ นพิ เ ศษในส่ ว นที่ มี ผิ ว หนั งพั บ
ย่ น เช่ น ลํ า คอ รั ก แร้ ต้ น ขา ร่ อ งก้ น เป็ นต้ น จากนั ้ น ใช้ นํ้ า ชะล้ า งให้ ส ะอาด
ใช้ ผ้ า เช็ ด ตั ว ห่ อ เช็ ด ให้ แห้ ง ใส่ ผ้ า อ้ อ มและสวมเสื ้อ ผ้ า ให้ ลู ก อย่ า งรวดเร็ ว

จําไว้วา่ แม้นํา้ จะตืน้ ก็ห้ามปล่อยลูกไว้ตามลําพังในอ่างอาบนํ า้

นิ้วกดปิดใบหู

ทํ าอย่ า งไรเมื่ อลูกน้ อยร้อ งไห้ ?
y ร้องไห้ คือ การแสดงออกถึงความต้องการของลูกน้ อยต่อท่านอย่างหนึ่ ง
y เมือ่ ลูกน้ อยอารมณ์ ไม่ดี ลูกน้ อยจะมีความสามารถทีจ่ ะทําให้ตนเองเยือกเย็นลงพร้อมปรับอารมณ์ เช่น การดูดมือตนเอง
สัมผัสหรือลูบแขนหรือขาของตนเอง สบตากับท่านหรือสัมผัสจับต้องท่าน
y หากลูกน้ อยร้องไห้งอแงทัง้ คืน อาจต้องการให้ท่านเป็ นเพือ่ นอยู่ข้างๆ ขอเสนอเทคนิ คบางอย่างในการปลอบโยนลูกน้ อยดังนี ้
ต้องการเปลีย่ นแปลงนิ สัยในการนอนของลูกน้ อย ต้องใช้เวลา 1-2 สัปดาห์ พยายามอย่างต่อเนื่ องก็จะประสบผลสําเร็จในทีส่ ดุ
y เมือ่ ลูกน้ อยร้องไห้งอแง กรุณาสังเกตถึงปัญหาและความต้องการ พร้อมทําการปลอบโยนอย่างเหมาะสม
y อย่าเขย่าลูกน้ อยอย่างรุนแรง
y พูดคุยกับลูกน้ อยด้วยเสียงเบาๆ พร้อมลูบไล้หลังลูกน้ อย เพือ่ ปลอบลดอารมณ์ ลง
y เมือ่ ปลอบโยนลูกน้ อยสําเร็จแล้ว อย่าแช่ตัวอยู่ในห้องของลูกน้ อย
y หากลูกน้ อยตืน
่ มาแล้วร้องไห้งอแงอีก กรุณาทําตามขัน้ ตอนทีก่ ล่าวมาซํา้
y ในเวลานี ้อย่าป้ อนอาหาร หรือหยอกเล่นกับลูกน้ อย จึงจะสามารถทําให้เขาเรียนรู้ในการปลอบโยนอารมณ์ ของตนเอง
พร้อมทัง้ นอนหลับอีกครัง้
y อย่าลืมชืน
่ ชมต่อความพยายามของลูกน้ อยในวันถัดไปด้วย
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不要劇烈搖晃嬰兒
y 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。
y 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。
y 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。

Ј෩ӯ

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。
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未來懷孕時應：
y 接受例行產前檢查
y 避免吸菸及暴露二手菸、
或三手菸
y 避免喝酒與使用非法藥物
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อย่ าเขย่ าทารกอย่ า งรุ นแรง
y ร้องไห้เป็ นวิธกี ารสื่อสารกับผู้ใหญ่อย่างหนึ่ งของลูกน้ อย ผู้
ปกครองจําเป็ นต้องอดทนปลอบโยน ห้ามเขย่าอย่างรุนแรง
หมุนวน หรือโยนลูกน้ อยลงบนเตียง หากผูด้ แู ลไม่สามารถ
ระงับอารมณ์ ได้ กรุณาขอความช่วยเหลือจากญาติมติ ร
y ภาวะอาการจากเด็กทารกถูกเขย่าอย่างรุนแรงมักจะเกิดในเด็ก
อายุตา่ํ กว่า 2 ขวบ โดยเฉพาะทารกทีม่ อี ายุตา่ํ กว่า 6 เดือน
อาการทีส่ ามารถพบได้คอื : ชอบนอน กระวนกระวาย ชัก การ
รับรูไ้ ด้รับความเสียหาย อาเจียน เบือ่ อาหาร และหายใจผิด
ปกติ เป็ นต้น
y หากเกิดอาการต้องรีบพบแพทย์โดยเร็ว เพือ่ ให้เจ้าหน้ าที่
รักษาพยาบาลทําการรักษาอย่างเหมาะสม
เมือ่ ทําการตรวจรักษาไม่ควรเป็ นเพราะรูส้ กึ อึดอัดใจหรือรูส้ กึ
ผิด ทําให้ไม่กล้าบอกแพทย์ การรักษาแต่เนิ่ นๆ สามารถช่วย
หลีกเลีย่ งผลทีส่ ายเกินแก้ และช่วยลดการเกิดอาการตามมา
ภายหลังลงได้

ตารางประเมิ นการป้ องกั น ภาวะการเสีย ชี วิต ฉั บพลั นในทารก
ขอให้ผปู้ กครองตรวจเทียบดัชนี ตอ่ ไปนี ้ หากไม่ถกู ต้องโปรด
ทําการปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน เพือ่ ลดความเสี่ยงจากการเสียชีวติ
อย่างฉั บพลันของทารก

การนอนทุกครัง้ ต้องนอนหงาย
ให้นมแม่
ทารกไม่นอนร่วมกับผู้ใด แนะนํ าให้นอนคนละเตียงใน
ห้องเดียวกับพ่อแม่
หลังจาก 1 เดือน ไปแล้ว สามารถพิจารณาใช้จกุ นม
หลอกขณะนอนหลับ
ห้ามแขวนจุกนมหลอกไว้ทคี่ อทารกหรือติดไว้บนเสือ้ ผ้า
ทารก

ÙÂ Ì¥Ç ½©ÌµÓ Ò
ในอนาคตหากตัง้ ครรภ์ควร:
y รับการตรวจครรภ์กอ่ นคลอดตาม
กําหนดเวลา
y หลีกเลีย่ งการสูบบุหรีแ่ ละอยู่ในสิ่ง
แวดล้อม บุหรีม่ อื สอง หรือบุหรี่
มือสาม
y หลีกเลีย่ งดืม่ สุราและใช้ยาผิด
กฎหมาย

ต้ อ นรั บ ชี วิ ต ใหม่
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新生兒照顧錦囊
安全睡眠環境
床鋪表面必須
堅 實，外 表 可包
以被單。

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。

穿 著 睡 衣 睡
覺，如 一 件 式
睡衣。

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。
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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。

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。

ÌµÓ¤µÁªÂ³¤ÉÍµ§Â³Í³ÌÄ¤
่ ลอดภัย
สภาพแวดล้อมในการนอนทีป
พืน้ ผิวของฟูก
่ อนต้องแข็งแน่ น
ทีน
สามารถใช้ผ้าคลุม
เตียงได้

การนอนทุกครัง้ ต้อง
นอนหงาย

่ อนไม่ควร
บริเวณทีน
มีสิ่งฟูนุ่ มใดๆ รวม
ทัง้ หมอน หมอนของ
เล่น ผ้านวม ผ้าห่ม
ผลิตภัณฑ์ขนแกะ
ผ้าห่มขนสัตว์ ผ้าคลุม
เตียง ของเล่นยัดไส้
เป็ นต้น

ใส่ชดุ นอนเมือ่ นอน
เช่น ชุดนอนแบบชิน้
เดียว

หากต้องมีมาตรการเพือ่ สร้างความอบอุน
่ เพิม่
สามารถสวมชุดนอนทารกแบบถุงนอน หรือใช้
ผ้าห่อตัวห่อเด็กโดยให้แขนอยูข่ ้างนอก แทนการ
ใช้ผ้านวม

อย่าให้ทารกนอนบน
โซฟา เก้าอี ้ เบาะรอง
หรือบนเตียงของ
ผู้ใหญ่

ต้องแน่ ใจว่าไม่มสี ิ่งใด
คลุมอยูบ่ นศีรษะของ
ทารก

สภาพแวดล้อมไร้บห
ุ รี่
อย่าให้ผู้ใดสูบบุหรี่
ใกล้กบั ทารก

หลีกเลีย่ งสภาพแวดล้อมทีร่ อ้ นเกินไป รวมทัง้
การสวมใส่เสือ้ ผ้ามากเกินไป และการห่อหุ้ม
ทารกมากเกินไป
เมือ่ ไม่มอี ปุ กรณ์ ปรับอากาศ ควรระวังเรือ่ งอากาศ
ถ่ายเท

ต้ อ นรั บ ชี วิ ต ใหม่
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哺育母乳，媽媽健美，寶寶健康
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
y 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。
y 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
、第4-5天約25cc（約荔枝大小）
，
y 1天大的新生兒胃容量只有5cc（約龍眼大小）
7 天大的時候也不過 50cc 左右（約桃子大小）。
y 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
y 哺育母乳以親餵為原則，尤其前 2 個月。
y 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。
y 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。
y 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。
y 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。
y 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。
y 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 0800870870，以克服哺育之障礙。
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นมแม่เป็ นแหล่งโภชนาการทีด่ ท
ี ส่ี ดุ ของลูกน้ อย เพือ่ ให้คณ
ุ แม่และลูกน้ อยแข็งแรง ระหว่างทีม่ ารดาให้นมบุตร
ควรพยายามทานอาหารให้สมดุลอยูเ่ สมอ การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่นัน
้ สามารถเพิม่ พูนพัฒนาการทางด้านสติปัญญา
แก่เด็ก ช่วยลดอัตราการติดเชือ้ เช่น อาการท้องเสียหรือปอดอักเสบ เป็ นต้น ช่วยลดอัตราการเกิดของภาวะภูมแิ พ้
และการเป็ นโรคหลอดเลือดหัวใจในวัยผู้ใหญ่ได้ หลังคลอดคุณแม่รปู ร่างคืนสูส่ ภาพเดิมได้เร็วขึน้ ช่วยลดโอกาสการ
เป็ นมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ ทบวงสุขภาพประชาชนแนะนํ าให้เลีย้ งลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวเป็ นเวลา 6
เดือน หลังจากนั น
้ จําเป็ นต้องเพิม่ อาหารเสริมทีเ่ หมาะสม และควรให้นมแม่ตอ่ ไปจนอายุ 2 ขวบ หรือ 2 ขวบขึน้ ไป

นมแม่ และโภชนาการ
y ในช่วงไม่กเี่ ดือนหลังทารกคลอด ใช้การให้นมแม่เพียงอย่างเดียว (ให้แต่นมแม่ ไม่ให้นมผงดัดแปลง นํ า้ จุกนมหลอก) เป็ น
วิธกี ารทีด่ ท
ี สี่ ดุ สําหรับทารกและมารดา
y ในนมแม่มโี ปรตีน ไขมันและนํ า้ ตาลทีด่ ดู ซึมและย่อยง่าย และมีโปรตีนภูมคิ มุ้ กัน สารกระตุน
้ การเติบโตของเซลล์สมองและ
่ มผงดัดแปลงไม่สามารถทดแทนได้
ไม่มสี ารภูมแิ พ้ ซึ่งเป็ นสิ่งทีน
ประมาณ 6 เดือน จึงให้อาหารเสริมทีอ่ ดุ มไปด้วยธาตุเหล็กเพิม่ ขึน้ นมแม่ยังคงเป็ นแหล่งโภชนาการหลัก

ความจุก ระเพาะของทารกแรกเกิ ด
y ทารกแรกเกิดอายุ 1 วัน มีความจุกระเพาะเพียง 5 cc (ขนาดเท่าลูกลําไย) อายุ 4-5 วันจะมีความจุประมาณ 25 cc (เท่าลูกลิน้ จี)่
เมือ่ อายุ 7 วันมีความจุไม่เกิน 50 cc โดยประมาณ (เท่าลูกท้อ)
y สําหรับทารกแรกเกิดทีอ่ ายุครบเดือนและมีสุขภาพแข็งแรงนั น
้ จะมีขนาดกระเพาะทีไ่ ม่ใหญ่นัก ดังนั น
้ ความต้องการอาหาร
จึงมีไม่มาก ซึ่งก็สอดคล้องกับปริมาณนํ า้ นมเหลืองของคุณแม่พอดี

ให้ น มแม่ อย่ า งไร
y การให้นมแม่ ควรใช้หลักการให้ด้วยตนเองโดยเฉพาะในช่วง 2 เดือนแรก
y หากคุณแม่สามารถให้นมแม่แก่ลกู น้ อยทัง้ กลางวันและกลางคืนตามความต้องการของทารกตัง้ แต่หลังคลอดแล้วนั น
้ คุณแม่
่ อเพียง
ส่วนใหญ่จะมีปริมาณนํ า้ นมทีพ
y เมือ่ ลูกน้ อยแสดงอาการต้องการกินนมอย่างชัดเจน (ส่ายศีรษะไปมา อ้าปาก แลบลิน้ ออกมาเข้าใกล้กบั เต้านม) หรือดูดมือของ
ตนเอง เป็ นต้น แสดงว่าถึงเวลาทีจ่ ะให้นมแก่ลกู น้ อยได้แล้ว โดยไม่ตอ้ งรอให้ทารกร้องไห้ถึงจะให้นม
y เวลาที่ให้นมแม่นัน
้ คุณแม่ควรอยู่ในท่าทีส่ บายและผ่อนคลาย ให้ลกู น้ อยหันหน้ าเข้าหาแม่ ใบหน้ า อก และส่วนท้องของ
ทารก แนบสนิ ทกับลําตัวของแม่่
y ปากของทารกควรอ้ากว้างพอ เพือ่ ให้สามารถอมเต้านมได้เต็มที่ โดยให้คางของทารกแนบอยูก่ บั เต้านมแม่
ในช่วงแรกของการดูดนมทารกอาจดูดอย่างรวดเร็ว (วินาทีละ 2-3 ครัง้ ) แต่เมือ่ เริม่ มีนํา้ นมไหลออกมาและทารกได้รับนํ า้ นม
แล้วนั น
้ การดูดจะช้าลง (ประมาณวินาทีละ 1 ครัง้ ) และจะมีการกลืนอย่างชัดเจน
เมือ่ ลูกน้ อยอิม่ แล้ว ร่างกายก็จะมีลกั ษณะผ่อนคลาย และอ้าปากคลายออกจากเต้านมเอง
y ถ้าหากมีเหตุจําเป็ นทีท
่ ําให้ตอ้ งหยุดพักการให้นมแม่ช่ัวคราวหรือไม่สามารถให้นมแม่ได้โดยตรงได้นัน
้ ก็ควรบีบนํ า้ นมแม่
ออกมาตามความถีใ่ นการดืม่ นมของลูกน้ อยในเวลาปกติอย่างต่อเนื่ อง เพือ่ ให้ร่างกายสามารถสร้างนํ า้ นมได้ตอ่ ไป
y หากไม่สามารถให้นมแม่และต้องเลือกใช้นมผง โปรดขอรับการช่วยเหลือจากภายนอก เช่น สายตรงห่วงใยสตรีมคี รรภ์และ
หลังคลอด 0800-870870 เพือ่ ช่วยเหลือแก้ไขอุปสรรคของการให้นมแม่

ต้ อ นรั บ ชี วิ ต ใหม่
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哺育母乳，媽媽健美，寶寶健康
哺餵母乳嬰兒常見生理現象

y 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。
y 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。
y 嬰兒排便的性狀變化
y
y
y
y

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
y 第1-3 天：很少，但是每天會增加一些。
y 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。
y 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

Ј෩ӯ
母乳哺育支持系統相關資源
y 孕產婦關懷專線
0800-870870
（國語諧音：抱緊您抱緊您）
y 孕產婦關懷網站：

若出現以下情形，可能是寶寶沒有吃到足夠奶水、或 是
http://mammy.hpa.gov.tw/
屬於疾病的表現，應該尋求專業人員協助。
y 各縣市社區支持團體（聚會
y 嬰兒含著乳房就睡著，抱開沒多久就哭。
時間及專線詳見上述網址）
y 出生後 24 到 48 小時仍未解大便。
y 黃疸變嚴重。
y 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
y
y
y
y

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。
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ภาวะทางร่ า งกายที่ พ บบ่ อยในทารกที่ เ ลี ย้ งด้ ว ยนมแม่

y สําหรับทารกทีด่ มื่ นมแม่นัน
้ อาจมีภาวะตัวเหลืองต่อเนื่ องกันนานถึง 2-3 เดือน จึงจะจางหายไป หากสีอจุ จาระของทารกเมื่อเทียบกับบัตร
เทียบสีอจุ จาระ (ดูที่หน้ า 31) แล้วมีสีผดิ ปกติท่ห
ี มายเลข 1–6 หรือเมื่ออายุครบหนึ่ งเดือนแล้วยังคงมีอาการตัวเหลืองอยูน
่ ัน
้ ควรพาทารกไป
พบกุมารแพทย์ หรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อหาสาเหตุทแี่ น่ ชดั ของอาการตัวเหลือง
และในขณะเดียวกัน ยังสามารถให้นมแม่ตอ่ ไปได้
y สําหรับอุจจาระของเด็กทารกทีด่ มื่ นมแม่ ในช่วงไม่กเี่ ดือนแรกหลังคลอดนั น
้ มักมีลกั ษณะเป็ นนํ ้าเหลวๆ มีกอ้ นอุจจาระเล็กๆ ปะปนอยู่ หรือ
ิ เหม็นเปรีย้ ว หรือ ถ่ายอุจจาระทุกครัง้ หลังดืม่ นม ลักษณะนี ้เป็ นภาวะปกติ
มีกน
y สภาพความเปลีย่ นแปลงในการถ่ายอุจจาระของทารก
y อายุ 1-3 วัน: มีสีเขียวเข้ม มักจะเป็ นอุจจาระที่มลี กั ษณะเหนี ยวๆ สีดํา
y อายุ 4-6 วัน: อุจจาระมีสีออ่ นลง เริ่มเป็ นสีเหลืองมากขึน
้
y อายุ 6 วันขึน้ ไป: ถ่ายอุจจาระสีเหลืองอย่างน้ อยวันละ 3-4 ครัง้ (ขนาดใหญ่ประมาณเหรียญ 10 ของไต้หวัน)
y ในทารกบางคนเมื่อมีอายุตัง้ แต่ 3 สัปดาห์ขน
ึ ้ ไป จํานวนครัง้ ในการถ่ายอุจจาระอาจลดลง เปลีย่ นเป็ น 3-4 วัน ถ่ายอุจจาระหนึ่ งครัง้ หรือ
อาจนานถึง 10–14 วัน จึงจะถ่ายหนึ่ งครัง้

ทราบว่ าทารกดื่ ม นมอิ่ ม แล้ ว จากการสั งเกตปัสสาวะ

y อายุ 1-3 วัน: มีปริมาณน้ อยมาก แต่มปี ริมาณเพิ่มขึน้ ทุกวัน
y อายุ 4-6 วัน: ปัสสาวะเปี ยกผ้าอ้อมวันละ 4-5 ครัง้ ปริมาณปัสสาวะในแต่ละครัง้ มีนํ้าหนั กโดยประมาณเท่ากับแผ่นผ้าอ้อมสําเร็จรูปแห้ง 2
แผ่น
y อายุ 6 วันขึน้ ไป: ผ้าอ้อมเปี ยกมากและหนั ก ปัสสาวะประมาณวันละ 5-6 ครัง้

คุ ณ แม่ ท่ี เ ลี ย้ งลู กด้ ว ยนมแม่ ค วรขอความช่ ว ยเหลื อเมื่ อใด
เมื่อเกิดสภาพการณ์ ตอ่ ไปนี ้ อาจเป็ นไปได้ว่าทารกได้รับนํ ้านมไม่เพียงพอ หรือเป็ นอาการของโรค ควรขอรับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้ าทีผู่ผู้
เชีย่ วชาญ
y เมื่อทารกนอนหลับขณะดูดนมแม่ แต่พอวางลงนอนได้ไม่นานก็รอ้ งไห้
¥éÓÜ¶ØÎºÜÆã¢â
y หลังคลอด 24-48 ชั่วโมงแล้วยังไม่ถ่ายอุจจาระ
ทรัพยากรระบบที่เกี่ยวข้องในการสนั บสนุ นการ
y ภาวะตัวเหลืองรุนแรงขึน้
เลีย้ งลูกด้วยนมแม่
y นํ ้าหนั กยังคงไม่กลับไปที่นํ้าหนั กแรกเกิดภายใน 7 วัน หรือกลับไปที่นํ้าหนั กแรกเกิด
y สายตรงห่วงใยสตรีมีครรภ์และหลังคลอด
แล้วกลับลดลงอีก

เมื่ อไรที่ ค วรรี บ ไปพบแพทย์ ทั นที

y
y
y
y

้ ๆ และรวดเร็ว
ทารกเพียงแต่ดดู นมอย่างสัน
ทารกหลับขณะอมหัวนมแม่ โดยทีไ่ ม่ได้ดดู นม ดูแล้วมีอาการชอบนอน
ทารกมีอายุตัง้ แต่ 3 วันขึน้ ไป แต่ปัสสาวะน้ อยครัง้ หรือปัสสาวะมีสีเหลืองเข้มหรือสีส้ม
หลังคลอดภายใน 48 ชั่วโมง ทารกยังคงไม่ถ่ายอุจจาระ หรือถ่ายเพียงขีเ้ ทาที่มสี ีเขียวเข้ม
หรือสีดําเพียงเล็กน้ อย

0800-870870 (คําพ้องเสียงในภาษาจีน :
เป้ าจิ่นหนิ น เป้ าจิ่นหนิ น (กอดท่านไว้ กอด
ท่านไว้))
y เว็บไซต์ห่วงใยสตรีมีครรภ์และหลังคลอด:
http://mammy.hpa.gov.tw/
y กลุ่มผูส้ นั บสนุนในชุมชนเขตพืน้ ทีต่ ่างๆ
(กรุณาดูรายละเอียดของเวลานั ดพบปะและ
หมายเลขโทรศัพท์ได้จากเว็บไซต์)

“คู่ มื อ นมแม่ สัม ผั สด้ ว ยนิ ้ ว เดี ย ว” APP เกี่ ย วกั บ ข้ อมู ลการให้ น มแม่
พกติ ดตั วได้ เ สมอ
การใช้งานประกอบด้วย “แผนทีค่ น
้ หา” สามารถค้นหา “สถานพยาบาลทีเ่ หมาะสําหรับแม่และทารก” หรือ “ห้องให้นมลูกสาธารณะ”
ทีอ่ ยู่ใกล้เคียงได้อย่างรวดเร็ว และยังเสนอบริการให้ขอ้ มูลการนั ดพบปะสังสรรค์พดู คุยเรือ่ งนมแม่ของคุณแม่ โดยสามารถโทรศัพท์
สอบถามด้วยสัมผัสเพียงนิ ว้ เดียว
ระบบ IOS (QRcode)

ระบบ Android (QRcode)

หมายเหตุ : ความหมายของการให้นมแม่อย่างเดียว คือ นอกจากของเหลว ได้แก่ นมแม่และวิตามิน ยาเวชภัณฑ์แล้ว ไม่มกี ารให้อาหารหรือเครือ่ งดืม่ ใดๆ.

ต้ อ นรั บ ชี วิ ต ใหม่
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嬰兒大便「卡」重要
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。

不正常
正常

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』
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ผิดปกติ

การประเมิน “อาการตัวเหลือง” อย่างละเอียด และการตรวจดู “สีอจุ จาระ” นัน
้ สามารถช่วยให้ตรวจพบโรคตับ
และถุงนํ า้ ดีในเด็กทารกได้ตัง้ แต่เนิ่นๆ สําหรับอาการตัวเหลืองทีม่ สี าเหตุมาจากการให้นมแม่ ไม่เป็ นอันตราย
สําหรับทารก โดยทั่วไปแล้วอาการตัวเหลืองจะจางหายไปเองภายใน 2 สัปดาห์หลังคลอด แต่ถา้ หากหลังคลอด
แล้ว 3-4 สัปดาห์ ยังมีอาการตัวเหลืองอยูต่ อ่ เนื่ อง ทารกบางคนอาจเป็ นโรคท่อนํ า้ ดีตบี ตันมาแต่กาํ เนิ ดได้ ซึ่ง
ในเวลาเดียวกันทารกทีเ่ ป็ นโรคนี ้อาจถ่าย
อุจจาระออกมาเป็ นสีเหลืองอ่อนหรือสีเทา
ขาว
เด็กทารกทีเ่ ป็ นโรคนี ้ควรได้รบั การ
รักษาพยาบาลโดยเร็วทีส่ ดุ ภายใน 30 วัน
หลังคลอด และตามหลักการแล้ว ควรได้
รับการผ่าตัดภายในเวลา 60 วัน (ยิ่งเร็วยิ่ง
ดี) ถ้าหากไม่รบั การรักษา เด็กอาจเสียชีวติ
ได้ภายในอายุ 2 ขวบ สําหรับผูป้ กครอง
ทีส่ งสัยว่าทารกมีอาการข้างต้น ควรพาลูก
น้ อยไปรับการตรวจรักษาโดยด่วน อย่ารอ
ช้าในการพบแพทย์ เพราะนั่นถือเป็ นความ
รับผิดชอบของผูเ้ ป็ นพ่อแม่

ปกติ

ท่านควรทําการเปรียบเทียบสี
อุจจาระของลูกน้ อยกับ “บัตรเทียบ
สีอจุ จาระของทารก” ตัง้ แต่แรกเกิด
เมือ่ พบว่าสีอจุ จาระของลูกน้ อยตรง
กับระดับสีทผ่ี ดิ ปกติ หมายเลข 1-6 หรือพบว่าสีอจุ จาระนัน
้ อยูร่ ะหว่างระดับสีปกติและสีทผ่ี ดิ
่
่
ปกติ เพือสุขภาพทีดขี องลูกน้ อย ขอให้ทา่ นรีบพาเด็กไปรับการตรวจรักษา พร้อมทัง้ กรอก
แบบตารางในหน้ าที่ 35 ให้ชดั เจน ถ่ายเอกสารและส่งโทรสาร (แฟกซ์) มายังศูนย์ให้คาํ ปรึกษา
หรือโทรศัพท์ตดิ ต่อสอบถามกับศูนย์ฯ โดยตรงภายในเวลา 24 ชัว่ โมง ทางศูนย์ฯ จะให้ความ
ช่วยเหลือแก่ทา่ นทันที
หากท่านมีปัญหาทีเ่ กีย่ วข้อง กรุณาติดต่อกับเราที:่
โทรศัพท์: (02)2382-0886#12
หรือส่งโทรสารมาที:่ (02)2388-1798

“ศู น ย์ ให้ คํ า ปรึก ษาเรื่ อ งบั ต รเที ย บสี
อุ จ จาระ”

ต้ อ นรั บ ชี วิ ต ใหม่
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認識膽道閉鎖
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
ᓿⲥं₎⊨
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。

y 寶寶的異常大便顏色與編號 ___________ 的大便最相似
y 發現此種顏色的大便是在 ________ 年 ______ 月 ______ 日
y 寶寶的姓名 ___________ 生日 ______ 年 ______ 月 ______ 日
y 母親的姓名 ___________ 電話 __________ 手機 ___________
y 住址 ____________________________________________________
y 寶寶在 _________________________________ 醫院 / 診所出生
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เด็กทารกทีเ่ ป็ นโรคท่อนํ า้ ดีตบี ตันแต่กาํ เนิ ดมักถูก
ķ÷ŀęìěğéĨěĢöņĻ
เข้าใจผิดว่าเป็ นอาการตัวเหลืองทีเ่ กิดจากนํ า้ นมแม่ ซึ่ง
ğħŎðãņŎŀņľņħ
ทําให้ได้รบั การรักษาทีล่ า่ ช้า สําหรับเด็กทารกในไต้หวัน
ęìě
นั น
้ มีอาการของโรคท่อนํ า้ ดีตบี ตันแต่กาํ เนิ ดมากกว่า
ķ÷ŀħêĽ
ęìě
ทารกในประเทศแถบตะวันตก ทารกทั่วไปมีอาการตัว
ķ÷ŀäöńēĨ
ķ÷ŀęìě
่ บได้บอ่ ย ซึ่งจะออก
เหลืองทางร่างกายเป็ นภาวะทีพ
óľç÷
ğéĨěĊêņ
อาการเมือ่ มีอายุ 2-3 วันหลังคลอด ในช่วงวันที่ 4-5 จะ
ĎĖČäöńēĨ
เป็ นช่วงทีแ่ สดงอาการมากทีส่ ดุ จะค่อยๆ จางลงเมือ่
ĎĖČäöńēĨľēęìê
มีอายุ 7-10 วัน และอาการจะหายไปภายใน 2 สัปดาห์
ïéŎľņĻòģ
ķ÷ŀäöńēĨ
สําหรับทารกทีเ่ ลีย้ งด้วยนมแม่นัน
้ ระยะทีม่ อี าการตัว
ķ÷ŀäöńēĨľäņęìê
ęìěŀ÷ŀä
เหลืองอาจนานกว่าปกติ แต่คา่ ดัชนี ภาวะตัวเหลืองจะไม่
ľŉħŉēģņğķ÷ŀäöńēĨ
éńòļö
ð
éõ
ğ
ļ÷
ê
äęö
ä
สูงขึน้ หากทารกอายุ 3-4 สัปดาห์แล้ว อาการตัวเหลือง
ยังไม่ลดลงนั น
้ ในทารกบางคนอาจจะเป็ นโรคท่อนํ า้ ดีตบี
ตันแต่กาํ เนิ ดได้ จําเป็ นต้องพาลูกน้ อยไปรับการตรวจรักษาจากแพทย์ การวินิจฉั ยโรคท่อนํ า้ ดีตบี ตันแต่กาํ เนิ ดนั น
้
ควรตรวจพบภายใน 45 วันหลังคลอด ตามหลักแล้วทารกควรได้รบั การผ่าตัดต่อท่อนํ า้ ดีกบั ลําไส้แบบ Kasai ภายใน
่ ํ า้ ดีค่ัง
60 วัน (ยิ่งเร็วยิ่งดี) หากได้รบั การรักษาทีล่ า่ ช้า อาจทําให้อตั ราการขับถ่ายของนํ า้ ดีหลังผ่าตัดลดลงได้ การทีน
ค้างอยู่ในตับจะทําให้เกิดภาวะตับแข็งได้ง่าย ซึ่งอาจทําให้ตอ้ งรับการผ่าตัดเปลีย่ นตับตัง้ แต่อายุยังน้ อย ด้วยเหตุนี้ผู้
ปกครองจึงไม่ควรล่าช้าในการพบแพทย์และรับการผ่าตัดแบบ Kasai เพือ่ ให้การพยากรณ์ โรคของลูกน้ อยทําได้ดยี ิ่ง
ขึน้
หลังทารกคลอดควรสังเกตสีของผิวหนั งและอุจจาระอย่างละเอียด (กรุณาสังเกตภายใต้แสงไฟธรรมชาติ หรือ
แสงไฟสีขาว) ซึ่งช่วงเวลาหลังคลอดภายใน 60 วันเป็ นช่วงเวลาทีส่ ําคัญยิ่ง หากผิวของทารกแสดงอาการตัวเหลือง
ตาขาวเป็ นสีเหลืองแล้ว ก็ยิ่งต้องสังเกตเทียบสีอจุ จาระอย่างละเอียด (ดังรูปบัตรเทียบสีอจุ จาระ) เนื่ องจากนํ า้ ดีนัน
้ มี
สีเหลืองหรือสีเขียว หากตับสามารถขับถ่ายนํ า้ ดีได้อย่างสะดวก เมือ่ นํ า้ ดีผสมกับอุจจาระจะทําให้อจุ จาระนั น
้ มีสเี หลือง
หรือสีเขียว ซึ่งตรงกับสีอจุ จาระหมายเลข 7-9 รวมสามสี ถือว่ามีลกั ษณะทีป่ กติ หากมีภาวะนํ า้ ดีค่ังค้าง อุจจาระทีไ่ ม่มี
ส่วนผสมของนํ า้ ดีจะมีสเี หลืองอ่อนหรือสีเทาขาว คล้ายสีอจุ จาระในหมายเลข1-6 ซึ่งเป็ นลักษณะทีผ่ ดิ ปกติ เวลานี ้ก็
ควรตัง้ ข้อสงสัยว่าอาจเป็ นอาการของภาวะท่อนํ า้ ดีตบี ตันหรือนํ า้ ดีค่ังในตับหรือไม่ เพือ่ สุขภาพทีแ่ ข็งแรงของทารก
จึงควรรีบพาเด็กไปรับการตรวจรักษากับกุมารแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ ในกรณี ทจี่ าํ เป็ นอาจโอนย้ายผูป้ ่ วยต่อไปยังกุมาร
แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านระบบทางเดินอาหาร เพือ่ ไม่ให้การรักษาเป็ นไปอย่างล่าช้า

y สีอจุ จาระที่ผดิ ปกติของเด็กทารกมีสี ใกล้เคียงกับสีอจุ จาระหมายเลข__________
y พบว่าทารกถ่ายอุจจาระสีนี้เมื่อ ปี ____________เดือน _____________ วันที่ ___________
y ชือ่ -นามสกุลเด็ก ________ วันเกิด : ปี __________ เดือน ________ วันที่ __________
y ชือ่ -นามสกุลมารดา ______________ โทรศัพท์ ______________ มือถือ__________
y ทีอ่ ยู่ _________________________________________________
y เด็กทารกคลอดทีโ่ รงพยาบาล/คลินิก _____________________________
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新生兒先天性代謝異常疾病篩檢
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
y 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。
y 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。
y 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。
y 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。
y 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。
y 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）
y 約每100 個寶寶就會有 3 個，是臺灣地區常見的遺傳性疾病。
y 主因是寶寶體內紅血球之葡萄糖新陳代謝發生異常。
y 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。
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เด็กทีม่ สี ขุ ภาพแข็งแรงเป็ นทีม่ าของความสุขในครอบครัว การให้ลกู น้ อยได้รบั การตรวจคัดกรองในทารก
แรกเกิดแต่เนิ่นๆ และรับการตรวจสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นสิ่งทีส่ ําคัญอย่างยิ่ง จากผลการตรวจคัดกรอง
ในทารกแรกเกิด สามารถช่วยให้ตรวจพบอาการของโรคความผิดปกติทางเมตาบอลิซมึ แต่กาํ เนิ ดในทารก
้ หากผลการตรวจคัดกรองเป็ น (สงสัยเป็ น) ผลบวกไม่ได้
แรกเกิดทีไ่ ม่ชดั เจนได้เร็วยิ่งขึน
หมายความว่าลูกน้ อยเป็ นโรคดังกล่าวอย่างแน่นอน โปรดเข้ารับการตรวจสอบในขัน้ ต่อไปโดยเร็ว หากผล
การตรวจคัดกรองไม่มคี วามผิดปกติ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เกิดโรคหรือร่างกายแข็งแรง หากลูกน้ อยได้
่ี ด
ุ สามารถช่วย
รับการวินิจฉั ยเป็ นโรคการรักษาทีเ่ หมาะสมในช่วงเวลาทีใ่ ห้ผลการรักษาดีทส
ลดความเสียหายจากโรคทีม่ ตี อ่ ร่างกายหรือสติปัญญาให้เหลือน้ อยทีส่ ดุ

รั บการตรวจคั ดกรองโรคความผิ ดปกติ ท างเมตาบอลิ ซึมแต่กํ าเนิ ดในทารกแรกเกิ ดอย่ า งไร
y โดยทางสถานพยาบาลจะเจาะเลือดปริมาณเล็กน้ อยจากส้นเท้าของทารกแรกเกิดหลังคลอด 48 ชั่วโมง
่ บวงสุขภาพประชาชนกําหนด เพีอ่ ทําการตรวจคัด
และส่งไปยังห้องปฏิบตั กิ าร ของศูนย์ตรวจคัดกรองโรคในทารกแรกเกิดทีท
กรองโรค
y ก่อนทราบผลการตรวจคัดกรองโรค โปรดอย่าให้ทารกสัมผัสแนฟทา

ลีน (ลูกเหม็น) และห้ามใช้ยาเอง
y เมือ่ ผลการตรวจคัดกรองเป็ น (สงสัยเป็ น) ผลบวก โรงพยาบาลทีเ่ ก็บตัวอย่างเลือดเดิม
หรือโรงพยาบาลทีย่ น
ื ยันผลตรวจสอบ จะให้การช่วยเหลือลูกน้ อยของท่านให้รับการ
ตรวจยืนยันในขัน้ ต่อไปอย่างเร็วทีส่ ดุ
y ความแม่นยําในการตรวจคัดกรองนั น
้ ไม่ใช่ 100% ทีส่ ําคัญคือ ผลการตรวจอาจแสดงผล
ลบทีเ่ ป็ นเท็จ ทีอ่ าจมีสาเหตุมาจากกลุม่ อาการของโรค (เช่น โรคบางอย่างทีแ่ สดงอาการ
ช้า มีอาการทีไ่ ม่ใช่อาการธรรมดาทั่วไป) และจากการทานอาหาร (เช่น ได้รับโปรตีนใน
ปริมาณทีไ่ ม่เพียงพอ หรือทานอาหารพิเศษ)
y หากทารกมีปัญหาด้านสุขภาพใดๆ ต้องสอบถามจากกุมารแพทย์หรือแพทย์เวชศาตร์
ครอบครัวของท่าน
y ผลการตรวจคัดกรองจะทราบผลหลังเจาะเลือดประมาณ 2 สัปดาห์ กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่สถานพยาบาลที่ทําการเจาะ
เลือดหรือสอบถามที่: _____________________สายตรงฝ่ ายให้คาํ ปรึกษาด้านสุขวิทยา
ศูนย์ตรวจคัดกรองโรคในทารกแรกเกิด __________________________________________________________
เว็บไซต์: ________________________________________________________________________________

แน ฟ

ท าลี น

โรคพร่อ งหรือ ขาดเอนไซม์ กลูโคส-6-ฟอสเฟต ดีไ ฮโดรจี เนส (ภาวะพร่อ งเอนไซม์ G-6-PD หรือ
โรคแพ้ ถ่ั ว ปากอ้ า -ภาษาจี นเรียกฉานโต้ วเจิ ้ง)
y ในทารกจํานวนราว 100 คน ก็จะพบได้ 3 คน เป็ นโรคทางพันธุกรรมทีพ
่ บบ่อยในพืน้ ทีไ่ ต้หวัน
y สาเหตุหลักมาจากความผิดปกติของกระบวนการเผาผลาญนํ า้ ตาลกลูโคสของเม็ดเลือดแดงในร่างกายทารก
y สําหรับเด็กทีเ่ ป็ นโรคนี ้เมือ่ ได้รับยาบางชนิ ด เช่น ทานถั่วปากอ้า สัมผัสถูกแนฟทาลีน (ลูกเหม็น) ทายานํ า้ สีม่วง หรือการใช้ยา
ในกลุม่ ซัลโฟนามัยและกลุม่ ไพริน เป็ นต้น มักทําให้มภี าวะโลหิตจางเนื่ องจากเม็ดเลือดแดงแตกอย่างฉั บพลันได้ง่าย ทําให้
ผูป้ ่ วยมีใบหน้ าซีดขาว อ่อนเพลีย เบือ่ อาหาร มีภาวะตัวเหลืองรุนแรงในทารกแรกเกิด (ตาขาวและสีผิวเป็ นสีเหลือง) ปัสสาวะ
มีสเี ข้มคล้ายสีนํา้ ชา
เมือ่ เด็กมีอาการดังทีก่ ล่าวมาข้างต้น ควรรีบพาเด็กไปรับการตรวจรักษายังโรงพยาบาล
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新生兒先天性代謝異常疾病篩檢
y 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。
y 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
y
y
y
y

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

早 期發現，早 期治療，請按時 接受健康檢查
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y ให้ระวังและหลีกเลีย่ งสิ่งกระตุน
้ ต่างๆ ทีเ่ ป็ นสาเหตุให้เกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตกในชีวติ ประจําวัน หากเมือ่ เกิดภาวะเม็ด
่ และไม่ส่งผลกระทบต่อ
เลือดแดงแตกอย่างรุนแรงแล้ว ได้รับการรักษาพยาบาลทีเ่ หมาะสม ก็จะทําให้ไม่มภี าวะแทรกซ้อนอืน
พัฒนาการต่างๆ ของร่างกายทัง้ ส่วนสูง นํ า้ หนั ก และพัฒนาการของสมอง เป็ นต้น
หากรักษาไม่ทน
ั เวลาอาจทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางสมองจากตัวเหลืองจัด ปัญญาอ่อน และอาจเป็ นอันตรายถึงชีวติ ได้
y หากท่านทราบแน่ ชดั แล้วว่าทารกนั น
้ เป็ นโรคแพ้ถั่วปากอ้า อย่าลืมแจ้งให้แพทย์และพยาบาลทราบ พร้อมทัง้ พก “บัตรข้อ
ควรระวังสําหรับผูป
้ ่ วยภาวะพร่องเอนไซม์ G-6-PD” ติดตัวไปด้วย การวินิจฉั ยสุขภาพทารกตัง้ แต่ระยะเริม่ แรก
หลีกเลีย่ งการสัมผัสกับปัจจัยทีก่ อ่ ให้เกิดอาการข้างต้น สามารถช่วยลดอันตรายทีจ่ ะเกิดกับเด็กทารกได้

ภาวะพร่อ งไทรอยด์ ฮอร์โ มนแต่กํ าเนิ ด (Congenital Hypothyroidism: CHT)
y ในจํานวนทารกประมาณ 3,000 คน จะมี 1 คน
y โดยมีสาเหตุหลักมาจากภาวะขาดฮอร์โมนไทรอยด์ในร่างกายของทารก ส่งผลกระทบต่อระบบประสาทสมองและพัฒนาการ
ด้านการเจริญเติบโตของร่างกาย
y ทารกแรกเกิดส่วนมากแทบจะไม่มอี าการผิดปกติ โดยทั่วไปแล้วจะค่อยๆ แสดงอาการหลังการคลอด 2-3 เดือน
y หากสามารถตรวจพบโรคได้เร็ว ได้รับการรักษาโดยการให้ฮอร์โมนไทรอยด์ในระหว่างอายุ 1-2 เดือนหลังคลอด ก็จะสามารถ
ช่วยให้ทารกมีการเจริญเติบโตทางร่างกายและพัฒนาการทางสมองทีเ่ ป็ นปกติได้

การตรวจคั ดกรองโรคความผิ ดปกติ ท างเมตาบอลิ ซึม ในทารกแรกเกิ ด รายการอื่ น ๆ
รัฐบาลให้การช่วยเหลือการตรวจคัดกรองในทารกแรกเกิด ยังประกอบไปด้วยรายการต่อไปนี ้ หากต้องการ
ทราบรายละเอียดเพิม่ เติม กรุณาตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ทบวงสุขภาพประชาชน (http://www.hpa.gov.
tw) > เกีย่ วกับสุขภาพ > สุขภาพสตรีและเด็ก > รายการโรคทางพันธุกรรม
y
y
y
y
y
y
y
y
y

ภาวะพร่องฮอร์โมนต่อมหมวกไตแต่กําเนิ ด (Congenital Adrenal Hyperplasia)
โรคพร่องเอนไซม์ MCAD (Medium-chain Acyl CoA dehydrogenase deficiency)
โรคกรดกลูตาริกในเลือดสูง ชนิ ดที่ 1 (Glutaric acidemia type I)
ภาวะพร่องเอนไซม์ยอ่ ยสลายกรดอะมิโนฟี นิ ลอะลานี น
หรือโรคฟี นิ ลคีโตนู เรีย (Phenylketonuria: PKU).
โรคกรดไอโซวาลิรกิ ในเลือดสูง (Isovaleric Acidemia
: IVA)
โรคกรดเมทิลมาโลนิ กในเลือดสูง (Methylmalonic
Acidemia)
ภาวะโฮโมซีสเทอีนสูงในปัสสาวะ (Homocystinuria)
่ เมเปิ ลไซรับหรือโรคปัสสาวะหอม
โรคปัสสาวะกลิน
(Maple syrup urine disease)
โรคกาแล็คโตซีเมีย (Galactosemia)

ตรวจพบเร็ว รักษาแต่แรกเริม
่ กรุณารับการตรวจสุขภาพตาม
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
y 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。
y 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
y 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。
y 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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ความสูญเสียการได้ยน
ิ เสียงแต่กาํ เนิ ดของทารกแรกเกิด มีอตั ราการเกิดมากกว่าโรคจากความผิดปกติ
่ ๆ ทีต่ รวจคัดกรองในทารกแรกเกิดมากเป็ น 10 ถึง 100เท่า ใช้เพียงการ
ทางเมตาบอลิซมึ แต่กาํ เนิ ดอืน
สังเกตด้วยตาเปล่าเพือ่ ดูปฏิกริ ยิ าและการตอบสนองต่อเสียงของทารกนัน
้ ไม่สามารถวินิจฉั ยปัญหาความ
สูญเสียการได้ยน
ิ อย่างแม่นยําได้ จําเป็ นต้องอาศัยอุปกรณ์ ตรวจสอบการฟัง จึงจะสามารถวินิจฉั ยความสูญ
เสียการได้ยน
ิ ของทารกได้อย่างถูกต้อง

ความสําคัญ ของการตรวจพบความสู ญเสียการได้ ยินแต่ แรกเริ่ ม
y อัตราสูญเสียการได้ยน
ิ ของทารกแรกเกิดสําหรับอาการประสาทรับฟังสูญเสียรุนแรงในหูทัง้ สองข้าง มีโอกาสเกิดในอัตรา 1 ต่อ
1,000 หากรวมถึงความสูญเสียในระดับต้นและระดับปานกลาง หรือในหูข้างเดียวแล้ว มีอตั ราการเกิดสูงถึง 3 ใน 1,000
y ความสูญเสียการได้ยน
ิ แต่กําเนิ ดควรได้รับการตรวจวินิจฉั ยพบก่อนทารกอายุ 3 เดือน และควรเริม่ ใส่เครือ่ งช่วยฟังและรับ
การฟื ้ นฟูหรือสร้างสมรรถภาพในการได้ยน
ิ ก่อนอายุ 6 เดือน เช่นนี ้จึงจะช่วยให้มพ
ี ฒ
ั นาการทางด้านภาษาทีเ่ ป็ นปกติได้

การวิ นิ จฉั ยที่ ถูกต้ อ งจํ าเป็ นต้ อ งอาศัยอุ ปกรณ์ ตรวจสอบการฟัง
y ใช้เพียงการสังเกตปฏิกริ ยิ าการตอบสนองต่อเสียงของทารก โดยไม่ใช้อปุ กรณ์ ตรวจสอบการฟัง จะสามารถวินิจฉั ยความสูญ
เสียการได้ยน
ิ ของหูทัง้ สองข้างระดับปานกลาง ทีค่ วามถีม่ ากกว่า 60 เดซิเบลขึน้ ไปได้เท่านั น
้
y สําหรับทารกทีม่ อี ายุ 6-7 เดือน การใช้เพียงวิธกี ารสังเกตปฏิกริ ยิ าการตอบสนองต่อเสียงของทารก ก็ไม่สามารถวินิจฉั ย ปัญหา
ความสูญเสียการได้ยน
ิ ได้อย่างถูกต้อง ดังนั น
้ จําเป็ นต้องใช้อปุ กรณ์ ตรวจสอบการได้ยน
ิ เพือ่ ยืนยันการวินิจฉั ย

นั บตัง้ แต่วน
ั ที่ 15 มีนาคม ค.ศ. 2012 เป็ นต้นมา รัฐบาลได้ให้การช่วยเหลืออุดหนุนการตรวจคัดกรอง
การได้ยน
ิ เสียงของเด็กแรกเกิดทัง้ หมด โปรดไปรับการตรวจตามกําหนดเวลา (เด็กแรกเกิดสัญชาติไต้หวัน
ทีค่ ลอดภายใน 3 เดือน สามารถรับการช่วยเหลืออุดหนุนตรวจ 1ครัง้ ) ยังสถานพยาบาล (ประกาศยังเว็บไซต์
ทบวงสุขภาพประชาชน http://www.hpa.gov.tw)
//w
/www
ww.hpa
hpa.gov
gov.tw)
tw)
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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
y 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。
y 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。
y 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）。
y 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
y 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。
y 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。
y 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。
左腳異常
左腳異常

圖一：左側大 腿外張角度明顯較少，可能
有髖關節發育不良。
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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。
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โรคข้อต่อสะโพกเจริญผิดปกติ ในระยะเริม่ แรกจะไม่แสดงอาการที่ชดั เจนนั ก และไม่รสู้ กึ เจ็บปวด ด้วยเหตุนี้
ทําให้ผปู้ กครองส่วนใหญ่มองข้ามปัญหานี ้ไป แม้แต่แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญก็ไม่สามารถรับประกันได้วา่ จะสามารถตรวจพบ
โรคในผูป้ ่ วยทุกรายได้ โรคนี ้อาจส่งผลสร้างความลําบากในการเดินและความเจ็บปวดตามมาภายหลัง ยิ่งพบได้เร็วก็
ยิ่งรักษาได้ง่าย ดังนั น
้ พ่อแม่และแพทย์ล้วนต้องเพิม่ การระวังสังเกตมากขึน้

โรคข้ อต่ อสะโพกเจริญผิ ดปกติ (Developmental Dysplasia of the hip) คื ออะไร
y ข้อต่อสะโพก คือ กระดูกข้อต่อทีเ่ ชือ่ มต่อกระดูกเชิงกรานกับกระดูกต้นขา ทารกแรกเกิดในไต้หวันทุก 1,000 คน จะมีทารกที่มปัี ญหาข้อต่อ
สะโพกพัฒนาผิดปกติราว 1-2 คน
y โรคนี ้ในวัยทารกจะมีอาการข้อต่อหลวม เมื่อโตขึน้ จะมีอาการเจ็บป่ วยในระยะยาว เช่น ข้อต่อสะโพกเคลือ่ นหลุด ขายาวไม่เท่ากัน เดินขาก
ระเผลกไปตลอดชีวติ หรือมีอาการข้อเสื่อม เป็ นต้น
y หากตรวจพบอาการข้อต่อสะโพกเจริญผิดปกติได้เร็ว ก็จะทําให้ง่ายต่อการรักษา เช่น หากตรวจพบโรคในระยะแรกเกิดถึง 6 เดือน สามารถ
่ รือเข้าเฝื อก หาก
รักษาด้วยวิธกี ารใช้สายรัดดึงขา หากตรวจพบหลังอายุ 6 เดือนขึน้ ไป จะต้องรักษาด้วยวิธกี ารใช้มือจัดดันกระดูกให้เข้าทีห
การวินิจฉั ยโรคล่าช้า ปล่อยไว้จนเริ่มเดินแล้วจึงพบอาการโรค จะต้องรักษาด้วยการผ่าตัดจึงจะจัดกระดูกสะโพกให้เข้าที่ (แต่วธิ กี ารรักษาที่
กล่าวมาจะแตกต่างกันตามบุคคล)
y โรคข้อต่อสะโพกเจริญผิดปกติในระยะเริ่มแรกจะสามารถหายได้เองตามธรรมชาติ แต่ถ้าทารกถูกรัดไว้ในผ้าห่อทารกทีแ่ น่ นเกินไป มีผลให้
อยู่ในท่าทีต่ น
้ ขาเหยียดตรงชิดติดกัน ก็จะเป็ นอุปสรรคในการฟื ้ นฟู ให้หายเองตามธรรมชาติ หรืออาจทําให้รุนแรงขึน้ จนข้อสะโพกหลุดได้
การที่ให้ทารกอยู่ในท่ากางขาออกตามธรรมชาตินัน
้ มีส่วนช่วยในพัฒนาการของข้อต่อสะโพก

ความสําคัญ ของการตรวจพบความสู ญเสียการได้ ยินแต่ แรกเริ่ ม
y ปัจจัยเสี่ยง : ทารกเพศหญิงจะมีภาวะข้อต่อสะโพกเจริญผิดปกติมากกว่าทารกเพศชาย มักพบในทารกทีค่ ลอดแบบไม่กลับหัวหรือคลอดท่า
ก้น (โดยเฉพาะการคลอดท่าก้นที่ขาทัง้ สองข้างของทารกเหยียดตรง) ครอบครัวมีประวัตกิ ารเป็ นโรค ผูท
้ ี่มปี ริมาณนํ ้าครํ่าน้ อยกว่าปกติใน
ครรภ์แรก และทารกที่มคี วามผิดปกติของร่างกายแต่กําเนิ ด เช่น มีอาการคอเอียง ขาสองข้างไม่สมดุลกัน เข่าแอ่น เท้าปุก เป็ นต้น สําหรับ
ทารกที่มปัี จจัยเสี่ยงข้างต้นนี ้ควรระวังเป็ นพิเศษ
y สัญญาณทางกายภาพ : หากลูกน้ อยของท่านมีอาการผิดปกติ เช่น กางต้นขาได้จํากัด(รูป1)มีความยาวขาไม่เท่ากัน(รูป2) หรือ
มีเสียงดังเมือ่ เคลือ่ นไหวบริเวณข้อต่อสะโพก เป็ นต้นโปรดแจ้งให้กมุ ารแพทย์หรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวของท่านทราบ
เพื่อให้ระวังปัญหากระดูกข้อต่อสะโพกของทารกเป็ นพิเศษ
y คลินิกสถานพยาบาลทีส่ ามารถโอนย้ายผูป้ ่ วยโรคข้อต่อสะโพกเจริญผิดปกติ สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ทบวงสุขภาพประชาชน
(http://www.hpa.gov.tw)/มุมเกีย่ วกับสุขภาพ/สุขภาพสตรีและเด็ก

ขาซ้ายผิดปกติ
ขาซ้ายผิดปกติ

รูป1 : ต้นขาข้างซ้ายกางออกได้น้อยกว่าอย่างชัดเจน อาจมี
ภาวะข้อต่อกระดูกสะโพกเจริญผิดปกติได้

รูป2 : เมือ่ ทารกนอนหงาย งอขาทารกทัง้ สองข้างขึน้ พร้อมกันโดย
ให้งอข้อต่อกระดูกสะโพกทํามุม 90 องศา ให้เท้าทัง้ สองข้าง
่ อน จากรูป ระดับหัวเข่าข้างซ้ายของทารกตํา่
ลอยพ้นจากทีน
กว่าข้างขวา อาจมีภาวะข้อต่อกระดูกสะโพกเจริญผิดปกติได้

ต้ อ นรั บ ชี วิ ต ใหม่
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母乳哺育相關資訊請參閱 28 頁。

ฉั น มี ค วามสุ ข เพราะความรัก

ให้ ของขวัญ ที่ ดี ท่ี สุดแก่ลูก น้ อยด้ ว ยการให้ น มแม่
เตื อ นด้ ว ยความห่ ว งใย จากทบวงสุ ข ภาพประชาชน กระทรวงสาธารณสุ ข และสวัส ดิ ก าร

“กฎหมายการให้ น มแม่ ในที่ ส าธารณะ” กํ า หนดอย่ า งชั ด เจนว่ า เมื่ อสตรี ทํ าการให้ น ม
แม่ ในที่ ส าธารณะ
ห้ า มมิ ให้ ผู้ ใดทํ าการห้ า ม ไล่ ออกจากบริเวณ หรื อ ขั ด ขวาง ผู้ ฝ่ าฝื นมี โทษปรั บ เป็ นเงิ น
้ ไป ไม่ เกิ น 30,000เหรี ยญไต้ ห วั น
ตั ้งแต่ 6,000 เหรี ยญไต้ ห วั นขึ น
ข้ อมู ลเกี่ ย วข้ อ งกั บการให้ น มแม่ กรุณาดู ท่ี ห น้ า 29

ทบวงสุ ข ภาพประชาชน กระทรวงสาธารณสุ ข และ
สวัสดิ ก าร ห่ ว งใยท่ า น

สุขภาพ

兒童生長曲線百分位圖
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。
百升位

10

50

D

B
體
重
︵
公
斤
︶

97
85

E

15
3

A

5

F
C

0

出生

6 個月

1.5
年齡（足月

年）

（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ń ' 點）；如果高於或低於二個曲線區間時（如上圖 A 點ń ( 點或 A 點ń ) 點），
需要請醫師評估檢查喔！

答：第 50 百分位
y 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。
y 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。
y 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。
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กราฟอัตราร้อยละแสดงการเจริญเติบโตของเด็ก ประกอบด้วยดัชนี การเจริญเติบโต 3 รายการ ได้แก่ ความยาว/ส่วนสูง นํ ้าหนั ก และขนาดรอบศีรษะ
แบ่งเป็ นฉบับเด็กชายและฉบับเด็กหญิง บนกราฟแสดงการเจริญเติบโต ประกอบด้วยเส้นกราฟแสดงอัตราร้อยละ 5 เส้น ทีต่ ําแหน่ งร้อยละ 97, 85,
50, 15 และ 3 กราฟอัตราร้อยละ คือ การเทียบเด็กทารกในจํานวน 100 คนที่มีอายุเดือน (ปี ) เท่ากันตามดัชนี เรียงลําดับจากสูงไปตํ่า หนั กไปเบา จาก
ตําแหน่ งคนที่ 100 ไปยังตําแหน่ งคนที่ 1
บนกราฟแสดงการเจริญเติบโตของเด็ก ค่าดัชนี ความยาว/ส่วนสูง เมื่อเด็กมีอายุ 2 ขวบ เส้นกราฟมีความแตกต่าง ทีส่ ําคัญเป็ นเพราะวิธกี ารวัด
้ ไปจะวัดส่วนสูงจาก
ความยาว/ส่วนสูงไม่เหมือนกัน ในเด็กที่มีอายุตํ่ากว่า 2 ขวบ จะวัดส่วนสูงโดยให้ทารกนอนราบแล้ววัดความยาว หลังอายุ 2 ขวบขึน
การยืนตรง

ยกตัวอย่าง ทารกชายอายุ 1.5 เดือน นํ ้าหนั ก 5 กิโลกรัม:
[อายุ] 1.5 เดือน เลือ่ นไปด้านบน
[นํ า้ หนั ก] 5 กิโลกรัมเลือ่ นไปตามขวาง
บริเวณ [อายุ] และ [นํ า้ หนั ก] ตัดกันน คือจุด A
พิจารณาจากกราฟเส้นอัตราร้อยละด้านขวา พบว่านํ า้ หนั กอยูท
่ ี่ [ตําแหน่ งร้อยละ 50] แสดงว่าในจํานวนทารกชาย 100
คนทีอ่ ายุเท่ากัน นํ า้ หนั กของเด็กทารกคนนี ้อยูป่ ระมาณลําดับที่ 50
คิดเป็ นร้อยละ
10

97
85

E
B

50

D

นํ า้ หนั ก (กิโลกรัม)

15
3

A

5

F
C

0

แรกเกิด

1.5

6 เดือน

อายุ (ครบเดือน/ปี )

(กรุณาลองตรวจสอบดูว่าเด็กชายอายุ 3 เดือน นํ ้าหนั ก 6.5 กิโลกรัม อยูท่ ต่ี ําแหน่ งร้อยละเท่าใด กรุณาดูคําตอบได้จากด้านล่าง)

ดัชนี การเจริญเติบโตของเด็กทารกอยู่ระหว่างเส้นกราฟแสดงตําแหน่ งร้อยละ 3-97 ล้วนถือว่าอยู่ใน
ขอบข่ายที่ปกติหากมีตําแหน่ งทีส่ ูงกว่าตําแหน่ งร้อยละ 97 (ตามภาพข้างบน จุด B) หรือตํ่ากว่าตําแหน่ งร้อยละ 3 (ตามภาพข้างบน
จุด C) พิจารณาได้ว่าดัชนี การเจริญเติบโตของทารกในรายการนั น
้ สูงหรือตํ่าเกินไป
นอกจากนี ้ การเจริญเติบโตของเด็กนั น
้ เป็ นสิ่ งทีต่ อ่ เนื่ อง นอกจากสั งเกตตําแหน่ งจุดบนเส้นกราฟในแต่ละวัยของทารกแล้ว เส้นกราฟ
การเจริญเติบโตของทารกเมื่อลากเส้นเชือ่ มต่อกันควรมีแนวโน้ วตามเส้นกราฟแสดงการเจริญเติบโต (ตามภาพข้างบนจุด A ->จุดD) ถ้า
หากสูงกว่าหรือตํ่ากว่าระหว่างเส้นกราฟสองเส้น (ตามภาพข้างบนจุด A-> จุด E หรือจุด A ->จุด F) ต้องให้แพทย์ตรวจประเมินผล!

ตอบ: ทีต่ ําแหน่ งร้อยละ 50
y
y
y

กราฟแสดงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-5 ขวบ ใช้ตามกราฟมาตรฐานสําหรับทั่วโลกของเด็ก 0-5 ขวบจากการประกาศขององค์การอนามัยโลก ซึ่งได้จากวิธี
ใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการสํารวจภาวะการเจริญเติบโตของเด็กที่เลีย้ งด้วยนมแม่ และเจริญเติบโตภายใต้สภาพแวดล้อมทีด่ ตี อ่ สุขภาพ ด้วยเหตุนี้
ทําให้สามารถหลีกเลี่ยงการประเมินที่ผดิ พลาดว่าเด็กทารกที่เลีย้ งด้วยนมแม่นัน
้ มีนํ้าหนั กตัวที่ไม่เพียงพอ
กราฟแสดงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 5-7 ขวบ ใช้ตามผลงานการวิจัยของศาสตราจารย์เฉิ นเหว่ยเต๋อ โดยอ้างอิงจากกราฟมาตรฐานการเจริญเติบโต WHO
0-5 ขวบ ตามด้วยมาตรฐานการเติบโตด้านสมรรถนะร่างกายระหว่าง อายุ 7-12 ขวบ ของไต้หวัน พร้อมพิจารณาตามแนวโน้ ม WHO BMI rebound รวมกัน
สร้างเป็ นกราฟแสดงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 5-7 ขวบ
ผลการตรวจวัดใช้ประกอบการพิจารณาเท่านั น
้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเติบโตและพัฒนาการ โปรดสอบถามจากกุมารแพทย์หรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

บั น ทึ ก สุ ขภาพลู ก น้ อย
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兒童生長曲線百分位圖
( 男孩 )

寶 寶健康紀事

บั น ทึ ก สุ ขภาพลู ก น้ อย
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แรกเกิด

1 ขวบ

2 ขวบ

3 ขวบ

4 ขวบ

5ข

อัตราร้อยละการเติบโต 0-7 ขวบ

กราฟอั ต ราร้อยละแสดงการ
เจริญเติ บโตของเด็ก
(เด็ก ชาย)

ความยาว / ส่วนสูง (เซนติเมตร)
รอบศีรษะ (เซนติเมตร) นํ า้ หนั ก (กิโลกรัม)
50

แรกเกิด
1 ขวบ
寶 寶健康紀事

2 ขวบ

3 ขวบ

4 ขวบ

5ข

ขวบ

คิดเป็ นร้อยละ
วันทีต่ รวจ

ความยาว / ส่วนสูง (เซนติเมตร)
นํ า้ หนั ก (กิโลกรัม)

ขวบ

6 ขวบ

6 ขวบ

คิดเป็ นร้อยละ
อายุ
(เดือน/ปี )

อายุ

ความยาว/ความสูง

รอบศีรษะ

นํ ้าหนั ก

ปี
เดือน วันที่

ปี
เดือน

เซนติเมตร เซนติเมตร

กิโลกรัม

ปี
เดือน วันที่

ปี
เดือน

เซนติเมตร เซนติเมตร

กิโลกรัม

ปี
เดือน วันที่

ปี
เดือน

เซนติเมตร เซนติเมตร

กิโลกรัม

ปี
เดือน วันที่

ปี
เดือน

เซนติเมตร เซนติเมตร

กิโลกรัม

ปี
เดือน วันที่

ปี
เดือน

เซนติเมตร เซนติเมตร

กิโลกรัม

ปี
เดือน วันที่

ปี
เดือน

เซนติเมตร เซนติเมตร

กิโลกรัม

ปี
เดือน วันที่

ปี
เดือน

เซนติเมตร เซนติเมตร

กิโลกรัม

ปี
เดือน วันที่

ปี
เดือน

เซนติเมตร เซนติเมตร

กิโลกรัม

ปี
เดือน วันที่

ปี
เดือน

เซนติเมตร เซนติเมตร

กิโลกรัม

ปี
เดือน วันที่

ปี
เดือน

เซนติเมตร เซนติเมตร

กิโลกรัม

ปี
เดือน วันที่

ปี
เดือน

เซนติเมตร เซนติเมตร

กิโลกรัม

ปี
เดือน วันที่

ปี
เดือน

เซนติเมตร เซนติเมตร

กิโลกรัม

ปี
เดือน วันที่

ปี
เดือน

เซนติเมตร เซนติเมตร

กิโลกรัม

ปี
เดือน วันที่

ปี
เดือน

เซนติเมตร เซนติเมตร

กิโลกรัม

ปี
เดือน วันที่

ปี
เดือน

เซนติเมตร เซนติเมตร

กิโลกรัม

ปี
เดือน วันที่

ปี
เดือน

เซนติเมตร เซนติเมตร

กิโลกรัม

ปี
เดือน วันที่

ปี
เดือน

เซนติเมตร เซนติเมตร

กิโลกรัม

ปี
เดือน วันที่

ปี
เดือน

เซนติเมตร เซนติเมตร

กิโลกรัม

บั น ทึ ก สุ ขภาพลู ก น้ อย
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兒童生長曲線百分位圖
( 女孩 )

寶 寶健康紀事

บั น ทึ ก สุ ขภาพลู ก น้ อย
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แรกเกิด

1 ขวบ

2 ขวบ

3 ขวบ

4 ขวบ

5ข

อัตราร้อยละการเติบโต 0-7 ขวบ

กราฟอั ต ราร้อยละแสดงการ
เจริญเติ บโตของเด็ก
(เด็กหญิ ง)

ความยาว / ส่วนสูง (เซนติเมตร)
รอบศีรษะ (เซนติเมตร) นํ า้ หนั ก (กิโลกรัม)
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แรกเกิด
1 ขวบ
寶 寶健康紀事

2 ขวบ

3 ขวบ

4 ขวบ

5ข

ขวบ

คิดเป็ นร้อยละ
วันทีต่ รวจ

ความยาว / ส่วนสูง (เซนติเมตร)
นํ า้ หนั ก (กิโลกรัม)

ขวบ

6 ขวบ

6 ขวบ

คิดเป็ นร้อยละ
อายุ
(เดือน/ปี )

อายุ

ความยาว/ความสูง รอบศีรษะ

นํ า้ หนั ก

ปี
เดือน วันที่

ปี
เดือน

เซนติเมตร เซนติเมตร

กิโลกรัม

ปี
เดือน วันที่

ปี
เดือน

เซนติเมตร เซนติเมตร

กิโลกรัม

ปี
เดือน วันที่

ปี
เดือน

เซนติเมตร เซนติเมตร

กิโลกรัม

ปี
เดือน วันที่

ปี
เดือน

เซนติเมตร เซนติเมตร

กิโลกรัม

ปี
เดือน วันที่

ปี
เดือน

เซนติเมตร เซนติเมตร

กิโลกรัม

ปี
เดือน วันที่

ปี
เดือน

เซนติเมตร เซนติเมตร

กิโลกรัม

ปี
เดือน วันที่

ปี
เดือน

เซนติเมตร เซนติเมตร

กิโลกรัม

ปี
เดือน วันที่

ปี
เดือน

เซนติเมตร เซนติเมตร

กิโลกรัม

ปี
เดือน วันที่

ปี
เดือน

เซนติเมตร เซนติเมตร

กิโลกรัม

ปี
เดือน วันที่

ปี
เดือน

เซนติเมตร เซนติเมตร

กิโลกรัม

ปี
เดือน วันที่

ปี
เดือน

เซนติเมตร เซนติเมตร

กิโลกรัม

ปี
เดือน วันที่

ปี
เดือน

เซนติเมตร เซนติเมตร

กิโลกรัม

ปี
เดือน วันที่

ปี
เดือน

เซนติเมตร เซนติเมตร

กิโลกรัม

ปี
เดือน วันที่

ปี
เดือน

เซนติเมตร เซนติเมตร

กิโลกรัม

ปี
เดือน วันที่

ปี
เดือน

เซนติเมตร เซนติเมตร

กิโลกรัม

ปี
เดือน วันที่

ปี
เดือน

เซนติเมตร เซนติเมตร

กิโลกรัม

ปี
เดือน วันที่

ปี
เดือน

เซนติเมตร เซนติเมตร

กิโลกรัม

ปี
เดือน วันที่

ปี
เดือน

เซนติเมตร เซนติเมตร

กิโลกรัม

บั น ทึ ก สุ ขภาพลู ก น้ อย
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口腔及乳牙保健紀錄
註：由牙醫師檢查及記錄
歲 個月

歲 個月
歲 個月

歲 個月

歲 個月

歲 個月

歲 個月

歲 個月

上顎

歲 個月

歲 個月

歲 個月

歲 個月

下顎

歲 個月

歲 個月

歲 個月

歲 個月

歲 個月

歲 個月
歲 個月

歲 個月

長牙時間參考

上顎

下顎
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上
上顎中門齒（1）
上顎側門齒（2）
上顎犬齒（3）
上顎第 1 臼齒（4）
上顎第 2 臼齒（5）
下顎中門齒（6）
下顎側門齒（7）
下顎犬齒（8）
下顎第 1 臼齒（9）
下顎第 2 臼齒（10）

7.5 個月
8 個月
16-20 個月
12-16 個月
20-30 個月
6.5 個月
7 個月
16-20 個月
12-16 個月
20-30 個月

ªÁ©§Æ½©Â±Á²ā½«ÂÍµÀ¯ ć©©ÙÂÕ ©±
หมายเหตุ: ตรวจและบันทึกโดยทันตแพทย์
ขวบ เดือน

ขวบ เดือน
ขวบ เดือน

ขวบ เดือน

ขวบ เดือน

ขวบ เดือน

ขวบ เดือน

ขวบ เดือน

ขวบ เดือน

ขวบ เดือน

ฟันบน

ขวบ เดือน

ขวบ เดือน

ฟันล่าง

ขวบ เดือน

ขวบ เดือน

ขวบ เดือน

ขวบ เดือน

ขวบ เดือน

ขวบ เดือน
ขวบ เดือน

ขวบ เดือน

้ ของฟันประกอบการ
เวลาการขึ น
พิ จ ารณา
ฟันบน

ฟันล่าง

ฟันหน้ าบน (ฟันตัด) ซีก่ ลาง (1)
ฟั
ฟันหน้ าบน (ฟันตัด) ซี่ข้าง (2)
ฟันเขีย้ วบน (3)
่ ี่ 1 (4)
ฟันกรามบนซีท
่ ี่ 2 (5)
ฟันกรามบนซีท
ฟันหน้ าล่าง (ฟันตัด) ซีก่ ลาง (1)
ฟันหน้ าล่าง (ฟันตัด) ซี่ข้าง (2)
ฟันเขีย้ วล่าง (3)
่ 1ี่ (4)
ฟันกรามล่างซีท
่ 2ี่ (5)
ฟันกรามล่างซีท

7.5 เดือื น
8 เดือน
16-20 เดือน
12-16 เดือน
20-30 เดือน
6.5 เดือน
7 เดือน
16-20 เดือน
12-16 เดือน
20-30 เดือน

บั น ทึ ก สุ ขภาพลู ก น้ อย
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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
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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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。
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ต้อง 1 : ก่อนนอนต้องแปรงฟัน แปรงฟันอย่างน้ อยวันละสองครัง้
ต้อง 2: ต้องมี “ฟลูออไรด์” รวมทัง้ การใช้ยาสีฟันทีม่ สี ่วนผสมของฟลูออไรด์ รับการทาฟลูออไรด์เคลือบฟันและการตรวจช่องปาก
จากทันตแพทย์ทกุ ครึ่งปี
ไม่ 1: ไม่ทําลายฟัน ทานอาหารหวานให้น้อย บ้วนปากให้มาก อย่าอมขวดนมนอนหลับเด็ดขาด
ไม่ 2: ไม่ใช้การป้ อนด้วยปาก บรรดาผูป้ กครองอย่าป้ อนอาหารทีต่ นเองเคีย้ วแล้วให้กบั ลูกน้ อย
อายุ
ข้อควรระวังสําหรับอนามัยช่องปากของเด็ก
1. หลังการให้นมแม่แล้ว ควรใช้สําลีพน
ั ก้านหรือผ้ากอซทําความสะอาดฟัน เหงือก ช่องปาก และลิน้
แก่ทารก (เนื่ องจากทารกมีปฏิกริ ยิ าตอบสนองในการดูด จึงไม่ขดั ขืนเมือ่ สอดสําลีพน
ั ก้านหรือผ้ากอซ
เข้าในช่องปาก)
่ นนํ า้ นมซีแ่ รกขึน้ จนกระทั่งมีอายุ 1 ขวบ ก็สามารถเริม่ พบทันตแพทย์ได้
2. ในช่วงเวลาระหว่างทีฟั
พร้อมทัง้ ทําการตรวจภายในช่องปาก เรียนรูส้ ุขวิทยา และทาฟลูออไรด์เคลือบฟันทุกครึ่งปี
3. หลีกเลีย่ งไม่ให้ทารกดืม่ เครือ่ งดืม่ ใดๆ ทีม่ สี ่วนผสมของนํ า้ ตาล วัตถุปรุงแต่ง หรือนํ า้ ผลไม้
4. หลังจากทีเ่ ด็กมีฟันนํ า้ นมซีแ่ รกขึน้ แล้ว ควรลดความถีใ่ นการให้นมในช่วงเวลากลางคืน พร้อมทัง้ ใช้
6 เดือน ถึง 1 ขวบ
ผ้ากอซแตะยาสีฟันทีผ่ สมฟลูออไรด์เล็กน้ อย ช่วยเช็ดทําความสะอาดฟันให้ลกู น้ อยหลังอาหาร เพือ่
ลดการเกิดฟันผุ
5. ไม่ควรช่วยเป่ าอาหารให้เย็นหรือช่วยเคีย้ วอาหารให้แหลกก่อนการป้ อน ห้ามใช้อปุ กรณ์ หรือภาชนะใน
การรับประทานอาหารร่วมกัน
6. สามารถทายาสีฟันทีม่ ฟ
ี ลูออไรด์ 1,000 ppm บางๆ บนขนแปรง ช่วยทําความสะอาดฟันให้เด็กที่
มีอายุตา่ํ กว่า 3 ขวบได้
7. อย่าให้ทารกนอนหลับโดยทีอ่ มขวดนมอยู่
1 ขวบ-1 ขวบครึ่ง เมือ่ เด็กมีอายุประมาณ 12 เดือน ควรเริม่ ฝึ กให้เด็กเคยชินต่อการใช้แก้วดืม่ นํ า้ หรือนํ า้ ผลไม้โดยเร็ว
1 ขวบครึ่ง - 2 ขวบ พร้อมทัง้ เลิกการให้นมด้วยขวดนม เพือ่ ป้ องกันการเกิดฟันผุ
1. จํากัดอาหารทีม่ ปี ริมาณนํ า้ ตาลสูง หลีกเลีย่ งการดืม่ นํ า้ อัดลม นํ า้ ผลไม้ และเครือ่ งดืม่ ทีม่ สี ่วนผสม
ของนํ า้ ตาล โดยจํากัดให้ดมื่ ได้วน
ั ละไม่เกิน 125 cc.
2 ขวบ-2 ขวบครึ่ง
2. เมือ่ พบว่ามีฟันนํ า้ นมขึน้ ติดกัน 2 ซี่ ควรเริม่ ใช้ไหม (ก้าน) ขัดฟัน ช่วยเด็กทําความสะอาดฟันและ
ใช้ยาสีฟันทีผ่ สมฟลูออไรด์แปรงฟัน
่ี ําหน้ าทีด่ แู ลเด็กใช้แปรงสีฟันขนาดเล็กช่วยทําความสะอาดให้เด็กหลังรับประทานอาหาร และใช้
ให้ผท
ู้ ท
2 ขวบ-2 ขวบครึ่ง ยาสีฟันทีผ่ สมฟลูออไรด์แปรงฟัน ต้องแปรงให้สะอาดทัง้ ด้านในและด้านนอก รวมถึงผิวด้านบนของฟัน
ที่ใช้ขบเคีย้ ว เพือ่ ให้แน่ ใจว่าช่องปากสะอาดดีแล้ว
3 ขวบครึ่ง - 4 ขวบ 1. ใช้ยาสีฟันทีม่ ฟ
ี ลูออไรด์ 1,000 ppm ขนาดเท่าเมล็ดถั่วลันเตา ช่วยแปรงฟันให้เด็กอายุ 3-6 ขวบ
้ ท
ี่ ําหน้ าทีด่ แู ลเด็กควรสอนและกํากับดูแลวิธแี ปรงฟันของเด็ก และต้องช่วยทําความสะอาดฟันให้
3 ขวบครึ่ง - 4 ขวบ 2. ผูท
ลูกน้ อยทุกครัง้ ก่อนเข้านอน
4 ขวบ-4 ขวบครึ่ง
3. อย่าลืมรับการทาฟลูออไรด์เคลือบฟันหนึ่ งครัง้ เรียนรูส้ ุขวิทยา และตรวจภายในช่องปากทุกครึ่ง
่
4 ขวบครึง - 5 ขวบ
่ นนํ า้ นมขึน้ ลําดับการขึน้ ของฟันและภาวะสบฟัน มีฟันผุหรือไม่ อาการ
ปี เช่นตรวจดูช่วงเวลาทีฟั
5 ขวบ-5 ขวบครึ่ง
เหงือกอักเสบ พัฒนาการของกระดูกขากรรไกรบนและล่างสอดคล้องกันหรือไม่ มีนิสัยดูดนิ ว้ มือหรือ
ดูดจุกนมหลอกหรือไม่ เป็ นต้น เนื่ องจากสิ่งเหล่านี ้มผี ลต่อการงอกและการเรียงตัวของฟัน
5 ขวบครึ่ง - 6 ขวบ
4. เมือ่ ฟันแท้ฟันกรามซีแ่ รกเริม่ ขึน้ ควรต้องไปรับบริการเคลือบหลุมร่องฟันยังคลินิกทันตกรรม
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我與家人的合照
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ฉั นถ่ ายรู ปพร้อมกั บครอบครั ว
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出生至二個月 您會關心的事
給爸媽的叮嚀
y 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。
y 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。
y 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。
y 如果有人提供給您不喜歡的建議，微笑稱謝就好。
y 記得照顧好自己才有精力照顧寶寶。
y 別忘了做產後檢查。
y 如果要返回職場或校園，可以提前做規劃。
y 仔細觀察皮膚及糞便的顏色（於日光或白色燈光
下觀察）。

如何和寶寶互動
y 可以開始每天玩跟洗澡。
y 可以溫柔地摸寶寶的頭或輕輕地搖他
讓他覺得舒服。
y 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。
y 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。
y 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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คํ าเตื อนสําหรั บคุณพ่ อคุณ แม่
y เมือ่ รูส้ กึ อารมณ์ เสียหรือรูส้ กึ เหนื่ อยติดต่อกันเป็ นเวลาหลายวัน อย่าลืมขอความ
ช่วยเหลือจากคนในครอบครัวหรือเพือ่ น
y ขณะลูกน้ อยนอนหลับ ลองพักผ่อนหรือนอนหลับไปพร้อมกันแต่ตอ้ งนอนคนละ
เตียง
y หากลูกน้ อยมีพี่ชายหรือพีส่ าว สามารถให้พวกเขาช่วยเหลือเล็กๆ น้ อยๆ ได้ด้วยวิธี
การทีป่ ลอดภัย และพ่อแม่ควรหาเวลาเล็กน้ อยอยูต่ ามลําพังกับลูกทีโ่ ตกว่าด้วย
y หากมีผู้ให้คาํ แนะนํ าทีไ่ ม่ถกู ใจท่าน ก็ยมิ ้ รับแล้วกล่าวขอบคุณเป็ นพอ
y จําไว้วา่ ดูแลตนเองให้ดจี ึงจะมีพละกําลังดูแลลูกน้ อย
y อย่าลืมทําการตรวจหลังคลอด
y หากต้องกลับไปทํางานหรือกลับเข้าเรียน สามารถทําการวางแผนล่วงหน้ าได้
y สังเกตสีของผิวหนั งและสีของอุจจาระอย่างละเอียด (สังเกตภายใต้แสงอาทิตย์
หรือแสงไฟสีขาว)

จจะทํ าการปฏิสัมพั น ธ์กับลูกน้ อยอย่ า งไร
y สามารถเริม่ เล่นและอาบนํ า้ ทุกวัน
y สามารถลูบศีรษะของลูกน้ อยอย่างเบามือหรือแกว่งไกวเบาๆ ให้ลกู
น้ อยรูส้ กึ สบาย
y เมือ่ ดูดนมแล้วหลับไป สามารถตบลูกน้ อยเบาๆ เปลีย่ นผ้าอ้อมหรือ
่ แล้วดูดนมต่อไป
ถอดเสือ้ ผ้าบางส่วนเพือ่ ให้เขาตืน
y ให้ลกู น้ อยอยู่ในห้องเดียวกับท่าน นอนหงายอยู่ในเตียงเด็กของ
ตนเอง ช่องของทีก่ น
ั ้ ขอบเตียงเด็กต้องน้ อยกว่า 6 เซนติเมตร และ
ทีก่ น
ั ้ ขอบเตียงต้องดึงขึน้ อยูต่ ลอดเวลา
y การร้องไห้เป็ นเรือ่ งปกติ อีกทัง้ เมือ่ ทารกอายุ 6-8 เดือนอาจจะ
ร้องไห้เก่งขึน้ ด้วย
เมือ่ ลูกน้ อยร้องไห้สามารถพูดคุยกับเขา ตบเบาๆ ลูบไล้ อุม้ หรือ
แกว่งไกวเบาๆ เพือ่ ปลอบโยน

รู ป ถ่ า ยลู ก น้ อยตอนแรกเกิ ด ถึ ง 2 เดื อ น

สายตรงห่วงใยสตรีมคี รรภ์และหลังคลอด: 0800-870870

บั น ทึ ก สุ ขภาพลู ก น้ อย
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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_____
形狀_____

正常，
糊狀，

不正常（請參閱第32頁嬰兒大便卡說明）
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？
(2) 出現巨大聲音時，是否會驚嚇得手腳伸開或哭出來？
(3) 用手電筒照射寶寶的眼睛，他是否會眨眼？
(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，
是，
是，
是，

否
否
否
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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ผู้ปกครองโปรดกรอกข้อมูลต่อไปนี ้ ให้เรียบร้อยก่อนพาเด็กไปรับการตรวจสุขภาพ

บันทึกรายการต่อไปนี ้เมื่อ: ปี _______เดือน______วันที่_______ (มีอายุ_______เดือน______วัน)
1. ทารกออกจากโรงพยาบาลที่คลอดกลับไปอยู่บ้าน หลังคลอดได้____________ วัน
2. ได้รบั การตรวจคัดกรองโรคความผิดปกติทางเมตา
บอลิซึมแต่กําเนิ ดในทารกแรกเกิดแล้วใช่หรือไม่?

ใช่

ไม่ ใช่

3. ได้รบั การตรวจคัดกรองการได้ยินเสียงของทารกแรกเกิดแล้วใช่หรือไม่?

ใช่

ไม่ ใช่

4. หลังคลอดจนถึงปัจจุบัน ทารกเคยเจ็บป่ วยหรือไม่? เคยต้องอยู่รกั ษาตัวในโรงพยาบาลหรือไม่? กรุณา
จดบันทึกไว้ข้างล่าง :
________________________________________________________________________
5. ลักษณะการป้ อนอาหาร:
เลีย้ งด้วยนมแม่วน
ั ละประมาณ __________ครัง้ .
เลีย้ งด้วยนมผงดัดแปลงสําหรับทารก ประมาณ _______________
ชั่วโมง ให้นม 1 ครัง้ 1 วัน ให้นม ______ ครัง้
ครัง้ ละ ________C.C. ใช้นมผง _______ช้อน ใช้นมผงยี่ห้อ ________________________
มีปัญหาในการให้นมหรือไม่?____________________________________________________
6. การขับถ่ายอุจจาระ : ถ่ายวันละ __________ครัง้ หรือ _________วัน ถึงจะถ่ายอุจจาระ 1 ครัง้
สี ________ ปกติ ผิดปกติ (กรุณาดูที่หน้ า 33 คําชีแ้ จงบัตรเทียบสีอุจจาระทารก)
ลักษณะรูปร่าง ________ มีเนื ้อเหลว เป็ นนํ ้า เป็ นแท่ง อื่นๆ __________________
7. พัฒนาการ :
่ อนได้ใช่หรือไม่?
(1) ขณะทีต่ น
ื่ อยู่ เมือ่ ทารกนอนควํา่ สามารถยกศีรษะขึน้ พ้นจากทีน
(2) เมือ่ มีเสียงดังมากๆ ทารกจะตกใจจนยืดแขนขาออกหรือร้องไห้ใช่หรือไม่?

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

(3) เมือ่ ใช้ไฟฉายส่องทีด่ วงตาของทารก ทารกจะกระพริบตาใช่หรือไม่?
่ กระดิ่งหรือวัตถุอน
(4) เมือ่ สัน
ื่ ทีม่ เี สียงที่ข้างหูของทารก ทารกจะมีปฏิกริ ยิ าตอบสนองใช่
หรือไม่ (เช่น กระพริบตา ตกใจ หยุดเงียบเสียงลง หันศีรษะเล็กน้ อย เป็ นต้น)?

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

8. หากท่านมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับการดูแลเด็กหรือมีปัญหาที่ตอ้ งการสอบถามแพทย์ กรุณาจดบันทึกไว้
ข้างล่างนี ้:
____________________________________________________________________________________

บั น ทึ ก สุ ขภาพลู ก น้ อย
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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：
評估

通過

需追蹤
需追

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： __________________________
＊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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ทารกคลอดก่อนกําหนดโปรดใช้อายุที่ผ่านการปรับแก้ ไขแล้ว
วันที่ตรวจ: ปี _______ เดือน________ วันที่_______

อายุ: _________เดือน________วัน

ความยาว: ______เซนติเมตร (ที่ตาํ แหน่ งร้อยละ____)

นํ ้าหนั ก: ____ กิ โลกรัม (ที่ตาํ แหน่ งร้อยละ____)

รอบศีรษะ: ______เซนติเมตร (ที่ตาํ แหน่ งร้อยละ____)
ประเมินการเจริญเติบโต:

ปกติ

ต้องติดตาม

ต้องโอนย้าย _________________________________

การตรวจร่างกาย :
ไม่พบความผิดปกติ
ต้องระวังสังเกตอาการหรือมีลักษณะผิดปกติ
1. __________________ ต้องติดตาม ต้องโอนย้าย ____________________
2. __________________ ต้องติดตาม ต้องโอนย้าย ____________________
3. __________________ ต้องติดตาม ต้องโอนย้าย ____________________
4. __________________ ต้องติดตาม ต้องโอนย้าย ____________________
หากพบบาดแผลที่ ไม่ทราบสาเหตุ หรือสงสัยว่ามีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว หรือมีการทารุณกรรมเด็ก
เป็ นต้น กรุณาแจ้งเรือ่ งตามกําหนด (ดูที่หน้ า 193)
ประเมินผลพัฒนาการ:

ผ่าน

ต้องติดตาม

ต้องโอนย้าย

เวลาที่แนะนํ าให้ตรวจสุขภาพครัง้ ต่อไป:
นั บตัง้ แต่ ปี ______ เดือน_______
จนถึงปี ______ เดือน_______

ผู้ปกครองลงนาม: ________________________

แพทย์ลงนาม: _______________________________

บั น ทึ ก สุ ขภาพลู ก น้ อย
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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

家長評估
重點 不清楚 清楚但
已做到
未做到 未做到

醫師指導重點

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。
寶寶
每次睡眠都應仰睡， 可考慮在睡眠時使用
睡姿
奶嘴。
睡眠地方 ( 床鋪 ) 表面須堅實。
2. 預防嬰兒
與嬰兒同室但避免同床 ( 含沙發或墊子 )。
睡眠
猝死
環境
嬰兒床避免有鬆軟物件。
( 參閱第
避免環境過熱。
20, 138,
保持無菸環境，避免寶寶受二手菸、三手菸
204 頁 )
的危害。
家人
情形
避免服用會影響清醒能力的藥物或酒精性
飲料。
寶寶哭泣是和大人溝通方式，需要家長耐心
嬰兒
安撫，不可以劇烈搖晃、旋轉或將寶寶拋到
搖晃
床上；如果照顧者情緒無法控制，請向親友
症
尋求協助。
乘車應使用嬰兒用臥床置於後座且面向
3. 預防事
寶寶
後方。
故傷害
外出
避免使用機車或自行車搭載寶寶。
( 參閱第
使用嬰兒床都會將嬰兒床欄拉起或是在一般
186-188
床邊使用床欄，並注意床欄間隔。
頁)
居家
寶寶身上或身邊勿有任何懸線， 如懸掛奶
環境
嘴、項鍊、平安符、窗簾繩或玩具吊繩。
安全
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
1. 嬰兒哺餵
( 參閱第
28 頁 )

餵食
狀況

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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ภายในกรอบสีแดง ขอให้แพทย์พยาบาลช่วยเหลือผู้ปกครองในการกรอก ก่อนเริม่ แนะแนวสุขวิทยา เพื่อไว้ให้แพทย์พจิ ารณา
[โครงการนี ้ได้รับการอุดหนุนจากภาษี ผลิตภัณฑ์ยาสูบเพื่อสวัสดิการสุขภาพ]
หัวข้อสุขวิทยา

หลักสําคัญ

1. การป้ อน
ทารก
(ดูที่หน้ า 29)

ลักษณะการ
ป้ อนอาหาร

ไม่ทราบ
ไม่ได้ทํา

ผูป้ กครองประเมิน
ทราบแต่ไม่
ทําแล้ว
ได้ทํา

สั งเกตลูกน้ อยปัสสาวะเปี ยกผ้าอ้อมวันละ 5-8 ครัง้ เพื่อให้
แน่ ใจว่าลูกน้ อยกินอิม่
สาเหตุและการแก้ไขปัญหาการให้นม โดยเฉพาะปัญหาการ
ให้นมแม่
ควรนอนหลับในท่าหงายทุกครัง้ สามารถพิจารณาใช้จกุ นม
หลอกขณะนอนหลับได้
้ ผิวของสถานที่นอนหลับ (ฟูกที่นอน) ต้องแข็งแน่ น
พืน
อยูห
่ ้องเดียวกันกับทารก แต่หลีกเลีย่ งการนอนเตียงเดียวกัน
(รวมถึงโซฟาหรือเบาะรอง)
เตียงทารกควรหลีกเลีย่ งการมีสิ่งฟูนุ่ มใดๆ

ท่านอนของ
ทารก
2. ป้ องกันการ
เสียชีวติ อย่าง
ฉั บพลันของ
ทารก
(ดูที่หน้ า 21,
139, 205)

หลักสําคัญทีแ่ พทย์แนะแนว

สภาพ
แวดล้อมใน
การนอน

หลีกเลีย่ งสภาพแวดล้อมที่รอ้ นเกินไป
รักษาสภาพแวดล้อมไร้บห
ุ รี่ หลีกเลีย่ งการที่ทารกได้รับ
สภาพการณ์
อันตรายจากควันบุหรี่มือสองและควันบุหรี่มือสาม
ของคนใน
หลีกเลีย่ งการใช้ยาทีอ่ อกฤทธิต์ อ่ ระบบประสาทหรือเครือ่ งดืม่
ครอบครัว
แอลกอออล์
ภาวะอาการ
การร้องไห้เป็ นวิธกี ารสื่อสารกับผู้ใหญ่อย่างหนึ่ งของลูกน้ อย ผู้
จากเด็กทารก
ปกครองจําเป็ นต้องอดทนปลอบโยน ห้ามเขย่าอย่างรุนแรง
ถูกเขย่าอย่าง
หมุนวน หรือโยนลูกน้ อยลงบนเตียง หากผูด้ แู ลไม่สามารถ
รุนแรง
ระงับอารมณ์ ได้ กรุณาขอความช่วยเหลือจากญาติมติ ร
เมื่อนั่ งงรถควรใช้เบาะนิ รภัยสําหรับทารกติดตัง้ ไว้เบาะที่นั่ง
พาลูกน้ อยออก
ด้านหลังของรถและหันหน้ าไปข้างหลัง
ไปนอกบ้าน
3. ป้ องกัน
หลีกเลีย่ งการให้ทารกนั่ งรถจักรยานยนต์หรือรถจักรยาน
อันตรายจาก
การใช้เตียงเด็กทารกต้องดึงทีก่ น
ั ้ ขอบเตียงขึน้ หรือใช้ทกี่ น
ั้
อุบตั เิ หตุ
เตียงสําหรับเตียงทั่วไป และต้องระมัดระวังช่องห่างของทีก่ น
ั้
(ดูที่หน้ า
ขอบเตียงด้วย
187-189)
ความปลอดภัย
อย่าให้มเี ชือกหรือเส้นสายบนร่างกายหรือข้างกายทารก เช่น
ด้านสภาพ
เชือกแขวนจุกนมหลอก สร้อยคอ ถุงใส่ยน
ั ต์มงคล เชือกผ้า
แวดล้อมใน
ม่าน หรือเชือกแขวนของเล่น เป็ นต้น
บ้าน
อย่าอุม้ เด็กขณะชงนมหรือถือเครือ่ งดืม่ ร้อน
การเตรียมนํ ้าอาบสําหรับทารก ให้ปล่อยนํ า้ เย็นใส่กอ่ นค่อยตาม
ด้วยนํ า้ ร้อนให้
หลังกลับบ้านหากมีความต้องการปรึกษาการเลีย้ งดูบตุ ร โปรดใช้บริการจากสายตรงห่วงใยสตรีมคี รรภ์และหลังคลอด 0800-870870

ชือ่ และรหัสสถานพยาบาล

หมายเหตุ:

ความสัมพันธ์ของผูเ้ รียนสุขวิทยากับ
ทารก:

แพทย์ลงนามประทับตรา:
วันทีแ่ นะนํ า ปี ________เดือน________วันที่_ _______

้ ร่วมกันระหว่างทบวงสุขภาพประชาชนกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ และสมาคม
1. เนื ้อหาด้านการแนะแนวสุขวิทยานี ้ วิเคราะห์จดั ทําขึน
กุมารเวชศาสตร์ไต้หวัน
2. การแนะแนวสุขวิทยาครัง้ นี ้สําหรับทารกอายุ 1 เดือน สามารถปฏิบตั ิร่วมกับการดูแลสุขภาพเชิงป้ องกันสําหรับเด็ก ครัง้ ที่ 1 (กําหนดการให้ความ
ช่วยเหลือคือ แรกเกิดถึง 2 เดือน) และโปรดอ่านรายละเอียดคูม่ ือสุขภาพเด็กเพื่อให้การแนะแนวสุขวิทยา

บั น ทึ ก สุ ขภาพลู ก น้ อย
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二至四個月 您會關心的事
給爸媽的叮嚀
y 有私人的時間。
y 與每個孩子有單獨相處的時間。
y 鼓勵另一半幫忙照顧寶寶。
y 如果有需要，選擇一個受過訓練且成
熟負責的保母。
y 每天擁抱寶寶，對著寶寶唱歌與說話。
y 按摩寶寶使他容易入睡。

如何和寶寶互動
y 保持日常生活習慣，如餵食、午睡和晚
上睡覺的時間需固定。
y 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。
y 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。
y 了解寶寶的喜惡。
y 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。
y 當寶寶哭鬧的時候，給寶寶一個奶嘴。
y 經常與寶寶說話。

孕產婦關懷專線：0800-870870
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寶寶二至四個月的照片
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คํ าเตื อนสําหรั บคุณพ่ อคุณ แม่
y มีเวลาเป็ นส่วนตัว
y มีเวลาอยูต่ ามลําพังกับลูกทุกคน
y ให้กาํ ลังใจสนั บสนุนคู่ชีวติ ให้ช่วยดูแลลูกน้ อย
y หากมีความจําเป็ น เลือกพีเ่ ลีย้ งเด็กทีผ่ ่านการฝึ กอบรม มีวฒ
ุ ิ
ภาวะ และความรับผิดชอบ
y อุม้ กอดลูกน้ อย ร้องเพลง และพูดกับลูกน้ อยทุกวัน
y บีบนวดลูกน้ อยเพือ่ ให้เขาหลับง่าย

จะทํ าการปฏิสัมพั น ธ์กับลูกน้ อยอย่ า งไร
y รักษาระเบียบในชีวติ ประจําวัน เช่น เวลาในการป้ อนอาหาร นอน
ตอนกลางวัน และนอนตอนกลางคืนต้องแน่ นอน
y เวลานอนตอนกลางวันหรือตอนกลางคืน ไม่วา่ ลูกน้ อยจะตืน
่ อยู่
หรือง่วงสะลึมสะลือ ต้องให้นอนบนเตียงของลูกน้ อย
y ลดระดับฟูกนอนในเตียงของลูกน้ อยให้ตา่ํ แม้เขาจะยืนขึน้ ก็ไม่
สามารถก้าวข้ามทีก่ น
ั ้ ขอบเตียงได้ พร้อมทัง้ ดึงทีก่ น
ั ้ ขอบเตียง
ขึน้ ตลอดเวลา
y รู้ในสิ่งทีล่ กู น้ อยชอบและเกลียด
y สนั บสนุนการเล่นของลูกน้ อย เช่น มอบกระจกแก่ลกู น้ อยหรือ
ของเล่นสีสด ให้พวกเขาได้ถอื ไว้ในมือ
y ในเวลาทีล่ กู น้ อยร้องไห้งอแง มอบจุกนมหลอก 1 อัน ให้ลกู น้ อย
y พูดคุยกับลูกน้ อยอยูเ่ สมอ
รู ป ถ่ า ยลู ก น้ อยอายุ 2 ถึ ง 4 เดื อ น

สายตรงห่วงใยสตรีมคี รรภ์และหลังคลอด: 0800-870870

บั น ทึ ก สุ ขภาพลู ก น้ อย
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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_____
形狀_____

正常，
糊狀，

不正常（請參閱第32頁嬰兒大便卡說明）
水稀狀， 條狀， 其他 _______________________

4. 有任何睡眠問題嗎？ _______________________________________________
5. 發展狀況：
(1)
(2)
(3)
(4)

俯臥時，是否能抬頭至 45 度？
跟寶寶說話或逗他時，他是否會微笑？
是否會注視移動的物品？
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，
是，
是，
是，

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

是， 否
是， 否
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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ผู้ปกครองโปรดกรอกข้อมูลต่อไปนี ้ ให้เรียบร้อยก่อนพาเด็กไปรับการตรวจสุขภาพ
บันทึกรายการต่อไปนี ้เมื่อ: ปี _______เดือน______วันที่_______ (มีอายุ_______เดือน______วัน)
1. นั บตัง้ แต่การตรวจสุขภาพครัง้ ที่แล้วถึงปัจจุบัน ทารกเคยเจ็บป่ วยหรือไม่? เคยต้องอยู่รกั ษาตัวในโรงพยาบาล
หรือไม่? กรุณาจดบันทึกไว้ข้างล่าง :
____________________________________________________________________________________

2. ลักษณะการป้ อนอาหาร:
เลีย้ งด้วยนมแม่วน
ั ละประมาณ __________ครัง้ .
เลีย้ งด้วยนมผงดัดแปลงสําหรับทารก ประมาณ ______ชั่วโมง ให้นม1ครัง้ 1 วัน ให้นม ______ ครัง้ , ครัง้
ละ________C.C. ใช้นมผง _______ช้อน ใช้นมผงยี่ห้อ ___________________________________
มีปัญหาในการให้นมหรือไม่? _______________________________________________________________

3. การขับถ่ายอุจจาระ: __________วัน ถ่ายอุจจาระ 1 ครัง้ หรือถ่ายวันละ ___________ครัง้
สี _______ ปกติ ผิดปกติ (กรุณาดูที่หน้ า 33 คําชีแ้ จงบัตรเทียบสีอุจจาระทารก)
ลักษณะ _______ มีเนื ้อเหลว เป็ นนํ ้า เป็ นแท่ง อื่นๆ __________________________________

4. มีปัญหาเรือ่ งการนอนหรือไม่? __________________________________________________________
5. พัฒนาการ :
(1) เมือ่ นอนควํา่ สามารถยกศีรษะขึน้ ทํามุม 45 องศาได้ ใช่หรือไม่?
(2) เมือ่ มีคนพูดคุยหรือเล่นด้วย ลูกน้ อยจะยิม้ ใช่หรือไม่?
(3) สามารถจ้องมองวัตถุทเ่ี คลือ่ นไหวได้ ใช่หรือไม่?
(4) เมือ่ มีคนพูดคุยหรือเล่นด้วย ลูกน้ อยจะโต้ตอบโดยออกเสียง เช่น “อา” “กู” เช่นนี ้ใช่
หรือไม่?
6. พฤติกรรมในชีวติ ประจําวัน:
่ ั่ งด้าน
(1) เมือ่ นั่ งรถใช้เบาะนั่ งนิ รภัยสําหรับเด็กแบบนอนราบ และติดตัง้ ไว้ยังเบาะทีน
หลังของรถ หันหน้ าไปด้านหลังหรือไม่?
(2) ช่วยทําความสะอาดช่องปากให้ลกู น้ อยทุกวันหรือไม่?
่ รือไม่?
(3) ทีอ่ ยูอ่ าศัยเป็ นสภาพแวดล้อมไร้บห
ุ รีห

ใช่
ใช่
ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่

7. หากท่านมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับการดูแลเด็กหรือมีปัญหาที่ตอ้ งการสอบถามแพทย์ กรุณาจดบันทึกไว้ข้างล่างนี ้:
____________________________________________________________________________________

บั น ทึ ก สุ ขภาพลู ก น้ อย
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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，
其他 _______________

社會情緒

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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ทารกคลอดก่อนกําหนดโปรดใช้อายุที่ผ่านการปรับแก้ ไขแล้ว
วันที่ตรวจ: ปี _______ เดือน________ วันที่_______

อายุ: _________เดือน________วัน

ความยาว: ______เซนติเมตร (ที่ตาํ แหน่ งร้อยละ____)

นํ ้าหนั ก: ____ กิ โลกรัม (ที่ตาํ แหน่ งร้อยละ____)

รอบศีรษะ: ______เซนติเมตร (ที่ตาํ แหน่ งร้อยละ____)
ประเมินการเจริญเติบโต:

ปกติ

ต้องติดตาม

ต้องโอนย้าย _________________________________

การตรวจร่างกาย :
ไม่พบความผิดปกติ
ต้องระวังสังเกตอาการหรือมีลักษณะผิดปกติ
1. __________________ ต้องติดตาม ต้องโอนย้าย ____________________
2. __________________ ต้องติดตาม ต้องโอนย้าย ____________________
3. __________________ ต้องติดตาม ต้องโอนย้าย ____________________
4. __________________ ต้องติดตาม ต้องโอนย้าย ____________________
หากพบบาดแผลที่ ไม่ทราบสาเหตุ หรือสงสัยว่ามีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว หรือมีการทารุณกรรมเด็ก
เป็ นต้น กรุณาแจ้งเรือ่ งตามกําหนด (ดูที่หน้ า 193)
ประเมินผลพัฒนาการ:

รายการที่ควรระวัง:

ผ่าน (รวมรายการที่ ไม่ผ่านในครัง้ ก่อน)
ต้องติดตาม
ต้องโอนย้าย (กรุณากรอก “แบบส่งเรือ่ งการประเมินผลพัฒนาการในเด็ก” ดูที่หน้ า 239)

ด้านการเคลื่อนไหว ด้านภาษา
อื่นๆ _______________

ด้านการเรียนรู้

ด้านสังคมและอารมณ์

เวลาที่แนะนํ าให้ตรวจสุขภาพครัง้ ต่อไป:
นั บตัง้ แต่ ปี ______ เดือน_______
จนถึง ปี ______ เดือน_______

ผู้ปกครองลงนาม: ________________________

แพทย์ลงนาม: _______________________________

บั น ทึ ก สุ ขภาพลู ก น้ อย
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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

1. 嬰兒哺
餵
( 參閱第

餵食
及口
腔清
潔

28 頁

家長評估
不清楚 清楚但
已做到
未做到 未做到

寶寶
睡姿
2. 預防嬰
兒猝死
( 參閱
20,
138,
204 頁 )

3. 預防事
故傷害
( 參閱第
186-188
頁)

睡眠
環境

家人
情形

寶寶
外出

居家
環境
安全

醫師指導重點
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。
每次睡眠都應仰睡，可考慮在睡眠時使用
奶嘴。
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。
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。
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。
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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ภายในกรอบสีแดง ขอให้แพทย์พยาบาลช่วยเหลือผู้ปกครองในการกรอก ก่อนเริม่ แนะแนวสุขวิทยา เพื่อไว้ให้แพทย์พจิ ารณา
[โครงการนี ้ได้รับการอุดหนุนจากภาษี ผลิตภัณฑ์ยาสูบเพื่อสวัสดิการสุขภาพ]

หัวข้อ
สุขวิทยา

หลักสําคัญ

1. การป้ อน
ทารก
(ดูทห
ี่ น้ า 29)

การป้ อน
อาหารและ
ทําความ
สะอาดช่อง
ปาก
ท่านอนของ
ทารก

2. ป้ องกัน
การเสียชีวติ
อย่างฉั บพลัน
ของทารก
(ดูทห
ี่ น้ า 21,
139, 205)

สภาพ
แวดล้อมใน
การนอน

สภาพการณ์
ของคนใน
ครอบครัว
พาลูกน้ อย
ออกไปนอก
บ้าน
3. ป้ องกัน
อันตรายจาก
อุบตั เิ หตุ
(ดูทห
ี่ น้ า
187-189)

ความ
ปลอดภัย
ด้านสภาพ
แวดล้อมใน
บ้าน

ผูป้ กครองประเมิน
ไม่ทราบ
ทราบแต่ไม่
ไม่ได้ทํา
ได้ทํา

ทําแล้ว

หลักสําคัญทีแ่ พทย์แนะแนว
สามารถให้นมแม่ตอ่ เนื่ องได้จนถึงอายุ 2 ขวบ แต่หลัง 6
เดือนไปแล้วควรให้อาหารเสริม
ปริมาณนมและความถีใ่ นการให้ ต้องให้ตามความ
ต้องการของทารก
ห้ามอมขวดนมนอนหลับเด็ดขาด
ควรนอนหลับในท่าหงายทุกครัง้ สามารถพิจารณาใช้จกุ
นมหลอกขณะนอนหลับได้
่ อนหลับ (ฟูกทีน
่ อน) ต้องแข็งแน่ น
พืน้ ผิวของสถานทีน
อยูห
่ ้องเดียวกันกับทารก แต่หลีกเลีย่ งการนอนเตียง
เดียวกัน (รวมถึงโซฟาหรือเบาะรอง)
เตียงทารกควรหลีกเลีย่ งการมีสิ่งฟูนุ่ มใดๆ
หลีกเลีย่ งสภาพแวดล้อมที่รอ้ นเกินไป
่ ารกได้รับ
รักษาสภาพแวดล้อมไร้บห
ุ รี่ หลีกเลีย่ งการทีท
อันตรายจากควันบุหรีม่ อื สองและควันบุหรีม่ อื สาม
หลีกเลีย่ งการใช้ยาทีอ่ อกฤทธิต์ อ่ ระบบประสาทหรือเครือ่ ง
ดืม่ แอลกอฮอล์
ห้ามให้ลกู น้ อยอยูค่ นเดียว หรือปล่อยลูกน้ อยไว้ตามลําพัง
ในรถ
เมือ่ นั่ งรถควรใช้เบาะนิ รภัยสําหรับทารกติดตัง้ ไว้เบาะที่
นั่ งด้านหลังของรถและหันหน้ าไปข้างหลัง
อย่าอุม้ เด็กขณะชงนมหรือถือเครือ่ งดืม่ ร้อน
การปฐมพยาบาลแผลโดนลวก 5 ขัน้ ตอน “ชง(ล้าง) ทัว
(ถอด) เพ่า(แช่) ไก้(ปิ ด) ซ่ง(ส่ง)”
การใช้เตียงเด็กทารกต้องดึงทีก่ น
ั ้ ขอบเตียงขึน้ หรือใช้ที่
กัน้ เตียงสําหรับเตียงทั่วไป และต้องระมัดระวังช่องห่าง
ของทีก่ น
ั ้ ขอบเตียงด้วย
อย่าให้มเี ชือกหรือเส้นสายบนร่างกายหรือข้างกายทารก
เช่น เชือกแขวนจุกนมหลอก สร้อยคอ ถุงใส่ยน
ั ต์มงคล
เชือกผ้าม่าน หรือเชือกแขวนของเล่น เป็ นต้น

หลังกลับบ้านหากมีความต้องการปรึกษาการเลีย้ งดูบตุ ร โปรดใช้บริการจากสายตรงห่วงใยสตรีมคี รรภ์และหลังคลอด 0800-870870
ชือ่ และรหัสสถานพยาบาล
ความสัมพันธ์ของผูเ้ รียนสุขวิทยากับ
แพทย์ลงนามประทับตรา:
ทารก:
วันทีแ่ นะนํ า ปี _____เดือน_______วันที่_ _______
หมายเหตุ:

้ ร่วมกันระหว่างทบวงสุขภาพประชาชนกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ และสมาคม
1. เนื ้อหาด้านการแนะแนวสุขวิทยานี ้ วิเคราะห์จดั ทําขึน
กุมารเวชศาสตร์ไต้หวัน
2. การแนะแนวสุขวิทยาครัง้ นี ้ สําหรับทารกอายุ 2-3 เดือน สามารถปฏิบตั ิร่วมกับการดูแลสุขภาพเชิงป้ องกันสําหรับเด็ก ครัง้ ที่ 2 (กําหนดการให้
ความช่วยเหลือคืออายุ 2-4 เดือน) และโปรดอ่านรายละเอียดคูม่ ือสุขภาพเด็กเพื่อให้การแนะแนวสุขวิทยา

บั น ทึ ก สุ ขภาพลู ก น้ อย
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四至十個月 您會關心的事
給爸媽的叮嚀
y 需要有耐心地幫助寶寶學習獨自把食物吃完。
y 要堅持原則，禁止驚嚇或吆喝寶寶。
y 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
y
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。
y 汽 車 安 全 座 椅 需 後 向 式 並 置 於 後 座，嚴 禁 置 於
前座。
y 如 有 疑 慮 或 有 困 難 無 法 解 決 時，請 尋 找 外 界 的
協助。
y 常用清水或紗布幫寶寶清洗口腔。

如何和寶寶互動
y 為您的寶寶維持日常的生活習慣。
y 在睡前1個小時，可有溫馨的親子時間，
也讓寶寶鎮定下來。
y 如果寶寶晚間醒來，在旁查看但不要把
他抱起。
y 注意寶寶的行為，這階段他會探索家裡
和外面的世界。
y 當把玩具拿開，寶寶會哭是很正常的，
請保持冷靜。
y 給予寶寶玩球、玩具磚塊等適合該年齡
層之安全玩具。
y 不要讓寶寶看電視和電腦等螢幕。
y 利用簡單的詞句，告訴寶寶您想要他做
什麼。
y 每天與寶寶說話和唱歌。

孕產婦關懷專線：0800-870870
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寶寶四至十個月的照片
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คํ าเตื อนสําหรั บคุณพ่ อคุณ แม่
y ต้องมีความอดทนในการช่วยลูกน้ อยเรียนรูก้ ารทานอาหารให้หมดด้วย
ตนเอง
y ยึดมัน
่ รือตะคอกให้ลกู น้ อยตกใจ
่ ในหลักการ ห้ามทําการข่มขูห
y รักษาให้บ้านเป็ นสถานทีป่ ลอดภัย อย่าพูดคําว่า “ไม่ได้” กับลูกน้ อยบ่อยๆ
่ื
จะพูดคําว่า “ไม่ได้” ต่อเมือ่ ลูกน้ อยอาจเป็ นอันตราย หรือทําร้ายผูอ้ น
เท่านั น
้
y ให้อาหารชนิ ดใหม่ครัง้ ละ 1 อย่าง อย่าบังคับลูกน้ อยทานอาหาร สามารถ
เลือกอาหารทีม่ คี วามข้นต่างกัน หรืออาหารทีส่ ามารถสร้างความสนใจให้
กับลูกน้ อยทาน แนะนํ าให้เตรียมอาหารวันละ 3 มือ้ และของว่าง 2-3 ครัง้
ให้กบั ลูกน้ อย
y เบาะนั่ งรถนิ รภัยต้องวางโดยหันหน้ าไปด้านหลัง และติดตัง้ ไว้ทเี่ บาะนั่ ง
ด้านหลังของรถ ห้ามวางไว้ทเี่ บาะนั่ งด้านหน้ าเด็ดขาด
y หากมีขอ้ สงสัยหรือมีปัญหาลําบากไม่สามารถแก้ไขได้ กรุณารับการช่วย
เหลือจากภายนอก
y ใช้นํา้ สะอาดหรือผ้ากอซช่วยทําความสะอาดช่องปากให้ลกู น้ อยอยูเ่ สมอ

จะทํ าการปฏิสัมพั น ธ์กับลูกน้ อยอย่ า งไร
y ช่วยลูกน้ อยของท่านรักษาระเบียบในชีวติ ประจําวัน
y ก่อนนอน 1 ชั่วโมง ควรมีเวลาระหว่างพ่อแม่ลกู ทีอ่ บอุน
่ เพือ่ ให้
ลูกน้ อยมีอารมณ์ สงบรูส้ กึ มัน
่ คง
y หากลูกน้ อยตืน
่ มาช่วงกลางดึก ให้สังเกตดูอยู่ข้างๆ อย่าอุม้ ลูก
น้ อยขึน้ มา
y ระวังสังเกตพฤติกรรมของลูกน้ อย ช่วงเวลานี ้เขากําลังค้นหา
ศึกษาเรือ่ งรอบตัวในบ้านและโลกภายนอก
y เมือ่ หยิบของเล่นออกไป ลูกน้ อยจะร้องไห้นัน
้ เป็ นเรือ่ งธรรมดา
โปรดรักษาอารมณ์ ให้เยือกเย็น
y ให้ของเล่นทีป่ ลอดภัยเหมาะสมกับช่วงวัยของลูกน้ อย เช่น
ลูกบอล หรือของเล่นตัวต่อ เป็ นต้น
y อย่าให้ลกู น้ อยดูจอภาพ เช่น โทรทัศน์ หรือคอมพิวเตอร์
รู ป ถ่ า ยลู ก น้ อยอายุ 4 ถึ ง 10 เดื อ น

y ใช้ประโยคทีม่ คี าํ ง่ายๆ บอกกับลูกน้ อยว่าคุณต้องการให้เขาทํา
อะไร
y ร้องเพลงและพูดคุยกับลูกน้ อยทุกวัน

สายตรงห่วงใยสตรีมคี รรภ์และหลังคลอด: 0800-870870

บั น ทึ ก สุ ขภาพลู ก น้ อย

79

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)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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直著抱時，頸部已經挺直，且頭可左右自由轉動嗎？
俯臥時，會用兩隻前臂支撐將頭抬高至 90 度嗎？
手會自動張開嗎？
會「咯咯」笑出聲嗎？
激動或生氣的時候會叫得很大聲嗎？
眼睛會追著移動的東西或人看嗎？

寶 寶健康紀事

是，
是，
是，
是，
是，
是，

否
否
否
否
否
否
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ผู้ปกครองโปรดกรอกข้อมูลต่อไปนี ้ ให้เรียบร้อยก่อนพาเด็กไปรับการตรวจสุขภาพ
บันทึกรายการต่อไปนี ้เมื่อ: ปี _______เดือน______วันที่_______ (มีอายุ_______เดือน______วัน)
1. นั บตัง้ แต่การตรวจสุขภาพครัง้ ที่แล้วถึงปัจจุบัน ทารกเคยเจ็บป่ วยหรือไม่? เคยต้องอยู่รกั ษาตัวในโรงพยาบาล
หรือไม่? กรุณาจดบันทึกไว้ข้างล่าง :
____________________________________________________________________________________

2.

ลักษณะการป้ อนอาหาร:
ลีย้ งด้วยนมแม่วน
ั ละประมาณ __________ครัง้ .
เลีย้ งด้วยนมผงดัดแปลงสําหรับทารก ใน 1 วันให้นม _____ครัง้ ครัง้ ละ_____C.C. ใช้นมผง____ช้อนใช้นมผง
ยี่ห้อ __________อายุ 6-10 เดือนยังต้องให้นมในเวลากลางคืน ใช่หรือไม่?__________________ ใช่ ไม่ ใช่
________เดือน เริม่ ให้อาหารเสริม โดยให้วน
ั ละ ________ครัง้ ประเภทอาหาร? ______________________
มีปัญหาในการให้นมหรือไม่? _______________________________________________________________

3. การขับถ่ายอุจจาระ: _________วัน ถ่ายอุจจาระ 1 ครัง้ หรือถ่ายวันละ ____________ครัง้
มีลักษณะเป็ น

เป็ นนํ ้า

มีเนื ้อเหลว

เป็ นแท่ง

เป็ นก้อนเล็กๆ

อื่นๆ ________________________

4. 6-10 เดือน มีปัญหาเรือ่ งการนอนหรือไม่? ________________________________________________
5. พัฒนาการ : (การตรวจสุขภาพครัง้ นี ้ครอบคลุมช่วงอายุที่คอ่ นข้างกว้าง อาจมีบางรายการที่ลูกน้ อยยังไม่สามารถ
ทําได้ ขอให้ท่านตอบตามความเป็ นจริง โดยแพทย์จะทําการประเมินผลซํา้ อีกครัง้ )

4-5 เดือน
(1) เมือ่ อุม้ ตัง้ ในท่าพาดบ่า สามารถชูคอขึน้ ตรงได้ และสามารถหันหน้ าซ้ายขวาได้เอง ใช่
หรือไม่?
(2) เมือ่ นอนควํา่ สามารถใช้แขนท่อนล่างทัง้ สองข้างยันตัวยกศีรษะขึน้ ทํามุม 90 องศาได้
ใช่หรือไม่?
(3) สามารถแบมือออกเองได้ ใช่หรือไม่?
(4) สามารถหัวเราะออกเสียง “เคอะๆ” ได้ ใช่หรือไม่?
(5) เวลาทีต่ น
ื่ เต้นตกใจหรือโมโหจะร้องเสียงดัง ใช่หรือไม่?
(6) ดวงตาจะมองตามวัตถุหรือคนทีเ่ คลือ่ นไหวไปมา ใช่หรือไม่?

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่
ใช่
ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่

บั น ทึ ก สุ ขภาพลู ก น้ อย
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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？
(2) 會翻身了嗎？
(3) 會伸出手抓取身邊的玩具嗎？
(4) 將手帕蓋在寶寶臉上，他會將手帕拿開嗎？
(5) 呼喚寶寶的名字（或小名）時，他會朝著聲音的方向轉
頭嗎？
(6) 會發出像「ㄇㄚ」、
「ㄅㄚ」、
「ㄉㄚ」等不具意義的聲音嗎？

是， 否
是，
是，
是，
是，

否
否
否
否

是， 否

9-10個月
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

會用雙手和雙膝著地向前爬行嗎？
10 個月大以後的寶寶，會扶著東西站立嗎？
會將玩具由一手換至另一手嗎？
會一手各拿一個玩具相互敲打嗎？
叫寶寶「拍拍手」或「拜拜」（再見）時，他會做出動
作嗎？
(6) 會發出連續的「ㄇㄚㄇㄚㄇㄚ」或「ㄉㄚㄉㄚㄉㄚ」之類無
意義的聲音嗎？

是，
是，
是，
是，
是，

否
否
否
否
否

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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6-8 เดือน
(1) เมือ่ ท่านใช้มอื ทัง้ สองข้างสอดเข้าทีใ่ ต้รกั แร้และพยุงตัวลูกน้ อยไว้ เขาก็สามารถ
ยืนตัวตรงได้ ใช่หรือไม่?
(2) สามารถพลิกตัวเองได้ ใช่หรือไม่?
่ มือจับหรือหยิบของเล่นข้างกายได้ ใช่หรือไม่?
(3) สามารถยืน
(4) เมือ่ นํ าผ้าเช็ดหน้ าวางปิ ดไว้ทห
ี่ น้ าลูกน้ อย เขาก็สามารถใช้มอื ดึงผ้าเช็ดหน้ าออก
เองได้ ใช่หรือไม่?
(5) เมือ่ เรียกชือ่ (หรือชือ่ เล่น) ของลูกน้ อย เขาก็จะหันหน้ าไปทางทีม่ าของเสียงเรียก
ใช่หรือไม่?
(6) สามารถออกเสียงทีไ่ ม่มคี วามหมาย คล้ายเสียง “มา” “ปา” “ตา” ได้ ใช่หรือไม่?

ใช่

ไม่ใช่

ใช่
ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่

ใช่
ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

9-10 เดือน
(1) สามารถใช้มอื และเข่าทัง้ สองข้างยันพืน้ คลานไปข้างหน้ าได้ ใช่หรือไม่?
(2) หลังจากลูกน้ อยอายุมากกว่า 10 เดือน สามารถเกาะสิ่งของยันตัวขึน้ ยืนได้ ใช่หรือ
ไม่?
่ ยิบจับของเล่น จากมือหนึ่ งไปยังอีกมือหนึ่ งได้ ใช่หรือไม่?
(3) สามารถเปลีย่ นมือทีห
(4) สามารถใช้ของเล่นทีอ่ ยู่ในมือทัง้ สองข้างเคาะกันได้ ใช่หรือไม่?
(5) เมือ่ บอกให้ลกู น้ อย “ตบมือ” หรือ “บ๊าย บาย” (โบกมือลาก่อน) เขาก็สามารถแสดง
ท่าทางนั น
้ ได้ใช่หรือไม่?
(6) สามารถออกเสียงทีไ่ ม่มคี วามหมาย “มา มา มา” หรือ “ตา ตา ตา”ประเภทนี ้ตดิ ๆ
กันหลายครัง้ ได้ ใช่หรือไม่?

6. หากท่านมีขอ้ สงสัยใดเกีย่ วกับการดูแลเด็กหรือมีปัญหาทีต่ อ้ งการสอบถามแพทย์ กรุณาจดบันทึกไว้ข้างล่างนี ้:
____________________________________________________________________________________

บั น ทึ ก สุ ขภาพลู ก น้ อย
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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，
其他 _______________

社會情緒

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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ทารกคลอดก่อนกําหนดโปรดใช้อายุที่ผ่านการปรับแก้ ไขแล้ว
วันที่ตรวจ: ปี _______ เดือน________ วันที่_______

อายุ: _________เดือน________วัน

ความยาว: ______เซนติเมตร (ที่ตาํ แหน่ งร้อยละ____)

นํ ้าหนั ก: ____ กิ โลกรัม (ที่ตาํ แหน่ งร้อยละ____)

รอบศีรษะ: ______เซนติเมตร (ที่ตาํ แหน่ งร้อยละ____)
ประเมินการเจริญเติบโต:

ปกติ

ต้องติดตาม

ต้องโอนย้าย _________________________________

การตรวจร่างกาย :
ไม่พบความผิดปกติ
ต้องระวังสังเกตอาการหรือมีลักษณะผิดปกติ
1. __________________ ต้องติดตาม ต้องโอนย้าย ____________________
2. __________________ ต้องติดตาม ต้องโอนย้าย ____________________
3. __________________ ต้องติดตาม ต้องโอนย้าย ____________________
4. __________________ ต้องติดตาม ต้องโอนย้าย ____________________
หากพบบาดแผลที่ ไม่ทราบสาเหตุ หรือสงสัยว่ามีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว หรือมีการทารุณกรรมเด็ก
เป็ นต้น กรุณาแจ้งเรือ่ งตามกําหนด (ดูที่หน้ า 193)
ประเมินผลพัฒนาการ:

รายการที่ควรระวัง:

ผ่าน (รวมรายการที่ ไม่ผ่านในครัง้ ก่อน)
ต้องติดตาม
ต้องโอนย้าย (กรุณากรอก “แบบส่งเรือ่ งการประเมินผลพัฒนาการในเด็ก” ดูที่หน้ า 239)

ด้านการเคลื่อนไหว ด้านภาษา
อื่นๆ _______________

ด้านการเรียนรู้

ด้านสังคมและอารมณ์

เวลาที่แนะนํ าให้ตรวจสุขภาพครัง้ ต่อไป:
นั บตัง้ แต่ ปี ______ เดือน_______
จนถึง ปี ______ เดือน_______

ผู้ปกครองลงนาม: ________________________

แพทย์ลงนาม: _______________________________

บั น ทึ ก สุ ขภาพลู ก น้ อย
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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
不清楚 清楚但
已做到
未做到 未做到

1. 嬰兒
哺餵
( 參閱
副食品
第 28,
140-154
頁)

醫師指導重點
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。

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。
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。
乘車使用嬰兒用臥床或座椅，置於後座且面
寶寶外
向後方。
出
避免使用機車或自行車搭載寶寶。
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
3. 預防
嘴、項鍊、平安符、窗簾繩或玩具吊繩。
事故
家具尖銳角或桌角使用防撞套來保護。
傷害
使用嬰兒床都會將嬰兒床欄拉起或是在一般
( 參閱第
床邊使用床欄，並注意床欄間隔。
居家環
186-188
境安全
家中餐桌或茶几上不要鋪桌巾。
頁)
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

2. 口腔清 進食習
潔與乳
慣
牙照護
( 參閱
第 176, 口腔清
潔
178 頁 )

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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ภายในกรอบสีแดง ขอให้แพทย์พยาบาลช่วยเหลือผู้ปกครองในการกรอก ก่อนเริม่ แนะแนวสุขวิทยา เพื่อไว้ให้แพทย์พจิ ารณา
[โครงการนี ้ได้รับการอุดหนุนจากภาษี ผลิตภัณฑ์ยาสูบเพื่อสวัสดิการสุขภาพ]
หัวข้อ
สุขวิทยา

หลักสําคัญ

ผูป้ กครองประเมิน
ไม่ทราบ
ทราบแต่ไม่
ทําแล้ว
ไม่ได้ทํา
ได้ทํา

หลักสําคัญทีแ่ พทย์แนะแนว

สามารถให้นมแม่ตอ่ เนื่ องได้จนถึงอายุ 2 ขวบ แต่หลัง 6 เดือนไป
แล้วควรให้อาหารเสริม
การให้อาหารเสริม เพิ่มสารไอโอดีนสามารถรับประทานสาหร่าย
อาหารเสริม
ทะเลคอมบุ ผักสาหร่ายทะเล และข้อควรระวัง
อาหารเสริม สาเหตุของปัญหาการทานอาหารอย่างสมดุลและ
การจัดการ
ใช้อาหารสดตามธรรมชาติเป็ นหลัก หลีกเลีย่ งเครือ่ งดืม่ ผสม
2. การ
นิ สัยการรับ
นํ ้าตาล
ทําความ
ประทาน
อย่าป้ อนอาหารที่ผู้ใหญ่เคีย้ วแล้วให้ลกู น้ อย
สะอาดช่อง
อาหาร
ปากและ
อย่าให้ลกู น้ อยอมขวดนมระหว่างนอนหลับ
ปกป้ องฟัน
เมื่อฟันนํ ้านมเริ่มขึน้ ใช้ยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์ทําความสะอาด
การทําความ
นํ ้านม
ฟันให้ลกู น้ อยหลังอาหารและก่อนนอน
สะอาดช่อง
(ดูที่หน้ า
เมื่อเริ่มมีฟันนํ ้านม ควรพบทันตแพย์และทาฟลูออไรด์เคลือบฟัน
ปาก
177, 179)
ทุกครึ่งปี ตามกําหนดเวลา
เมื่อนั่ งรถใช้เก้าอีน้ ิ รภัยหรือเตียงสําหรับทารก ติดตัง้ ไว้ทเี่ บาะนั่ ง
พาลูกน้ อย
ด้านหลังของรถและหันหน้ าไปข้างหลัง
ออกไปนอก
บ้าน
หลีกเลีย่ งการให้ทารกนั่ งรถจักรยานยนต์หรือรถจักรยาน
ทําความเข้าใจต่ออันตรายของการใช้รถหัดเดินอย่างถ่องแท้
พร้อมทัง้ ป้ องกันและหลีกเลีย่ งอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้
อย่าให้มเี ชือกหรือเส้นสายบนร่างกายหรือข้างกายทารก เช่น เชือก
แขวนจุกนมหลอก สร้อยคอ ถุงใส่ยน
ั ต์มงคล เชือกผ้าม่าน หรือ
เชือกแขวนของเล่น เป็ นต้น
3. ป้ องกัน
มุมโต๊ะหรือขอบเครือ่ งเรือนภายในบ้านที่มีมุมแหลมคมให้ใช้
อันตราย
อุปกรณ์ ยางกันกระแทกติดไว้เพื่อเป็ นการป้ องกัน
จาก
ความ
การใช้เตียงเด็กทารกต้องดึงทีก่ น
ั ้ ขอบเตียงขึน้ หรือใช้ทกี่ น
ั ้ เตียง
อุบตั เิ หตุ
ปลอดภัย
สําหรับเตียงทั่วไป และต้องระมัดระวังช่องห่างของทีก่ น
ั ้ ขอบ
(ดูที่หน้ า
ด้านสภาพ
เตียงด้วย
187-189) แวดล้อมใน
อย่าใช้ผ้าปู โต๊ะอาหารหรือโต๊ะนํ า้ ชาในบ้าน
บ้าน
อย่าอุม้ เด็กขณะชงนมหรือถือเครือ่ งดืม่ ร้อน
่ ๆ ไว้ในที่ท่ี
เก็บวัตถุท่ีมีขนาดเล็ก ผลิตภัณฑ์ยา หรือสิ่ งอันตรายอืน
ลูกน้ อยไม่สามารถหยิบได้
อย่าสูบบุหรีภ่ ายในอาคารหรือในรถ เพื่อหลีกเลีย่ งไม่ให้ลกู น้ อยได้
รับอันตรายจากบุหรี่มือสองและบุหรี่มือสาม และอย่าเคีย้ วหมาก
เพื่อไม่ให้ลกู น้ อยเลียนแบบ
หลังกลับบ้านหากมีความต้องการปรึกษาการเลีย้ งดูบตุ ร โปรดใช้บริการจากสายตรงห่วงใยสตรีมคี รรภ์และหลังคลอด 0800-870870
ชือ่ และรหัสสถานพยาบาล
ความสัมพันธ์ของผูเ้ รียนสุขวิทยา
แพทย์ลงนามประทับตรา:
กับทารก:
วันทีแ่ นะนํ า ปี ________เดือน________วันที่_ _______
1. การป้ อน
ทารก
(ดูที่หน้ า
29, 141155)

หมายเหตุ:

้ ร่วมกันระหว่างทบวงสุขภาพประชาชนกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ และสมาคม
1. เนื ้อหาด้านการแนะแนวสุขวิทยานี ้ วิเคราะห์จัดทําขึน
กุมารเวชศาสตร์ไต้หวัน
2. การแนะแนวสุขวิทยาครัง้ นี ้ สําหรับทารกอายุ 4-6 เดือน สามารถปฏิบัตริ ว่ มกับการดูแลสุขภาพเชิงป้ องกันสําหรับเด็ก ครัง้ ที่ 3 (กําหนดการให้
ความช่วยเหลือคืออายุ 4-10 เดือน) และโปรดอ่านรายละเอียดคูม่ ือสุขภาพเด็กเพื่อให้การแนะแนวสุขวิทยา
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二手菸、三手菸的真相
不在同一個房間裡吸菸就可以。

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。

孩子不在家裡或車裡就
可以吸菸。

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。

使用空氣清新劑或空氣
過濾器就可以吸菸。

88

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
給小孩
還是會傳給小孩。

寶 寶健康紀事

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。
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ไม่สูบบุหรี่ในห้องเดียวกันเป็ นใช้ได้

เปิ ดหน้ าต่างหรือพัดลมในบ้านหรือในรถ ก็สามารถ
สูบบุหรี่ได้

เด็กไม่อยู่ในบ้านหรือในรถก็สามารถสูบบุหรี่ได้

ใช้นํ้าหอมปรับอากาศหรือเครือ่ งฟอกอากาศก็
สามารถสูบบุหรี่ได้

แม้จะอยู่ในบริเวณที่ปิดมิดชิด
ควันบุหรี่มือสองก็สามารถผ่านจากห้องหนึ่ งไปยังอีกห้อง
หนึ่ งได้
อีกทัง้ ร่างกายของผูส้ ูบบุหรี่จะมีละอองสารจากควันบุหรีต่ ดิ อยู่ สูบบุหรี่ในห้องอื่น
แล้วกลับมาอุ้มเด็ก ฝุ่ นละอองจากบุหรี่ทตี่ ดิ ตามผม เสือ้ ผ้า และนิ ้วมือ
ก็จะติดไปกับเด็กได้
ได

การระบายอากาศไม่
สามารถลดอันตรายจากบุหรี่มือสองได้ อีกทัง้ การเปิ ด
หน้ าต่างทําให้อากาศไหลย้อน ส่ งผลกระทบต่อผู้ทไ่ี ม่ได้สูบ
ยตรง
บุหรีโ่ ดยตรง

หลังสูบบุหรี่ บุหรี่มือ
้ ผิวโดยมองไม่เห็น เช่น
สามจะตกค้างอยู่บนพืน
รถ เสือ้ ผ้า ผ้าม่าน และพรม เป็ นต้น แม้การสูบบุหรี่จะผ่านไป
หลายเดือนแล้ว ก็จะยังคงตกค้างอยูเ่ ช่นนั น
้ เป็ นเวลา
นานมาก
นมาก

นํ ้าหอมปรับอากาศทําได้แค่กลบกลิน
่ บุหรีเ่ ท่านั น
้
ไม่สามารถลดอันตรายลงได้ สารก่อมะเร็งจํานวนมากยังคง
ตกค้างอยูต่ อ่ ไป

บั น ทึ ก สุ ขภาพลู ก น้ อย
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十個月至一歲半 您會關心的事
給爸媽的叮嚀
y
y
y
y

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。
y 幫助寶寶上廁所，在換尿布後和飯前應洗手。
y 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。
y 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
y 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。
y 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。
y 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。
y 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。
y 教導寶寶不傷害其他人或動物，如不打
人、不咬人。
y 教導您的寶寶如何用字彙，如用手勢搭
配言語。

孕產婦關懷專線：0800-870870
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寶寶十個月至一歲半的照片
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คํ าเตื อนสําหรั บคุณพ่ อคุณ แม่
y จัดทํากฎระเบียบทีส่ ัน
้ และง่าย อย่าลงโทษทางร่างกายหรือแผดเสียงตะโกนใส่ลกู น้ อย
y ต้องมีความอดทนเมือ่ ลูกน้ อยเล่นและทานอาหารเลอะเทอะ
อย่าลืมว่าลูกน้ อยของท่านกําลังเรียนรู้
y แน่ ใจว่าสถานทีท
่ ลี่ กู น้ อยอยูม่ คี วามปลอดภัย
y ต้องแน่ ใจว่าทุกคนห่วงใยลูกน้ อย ให้อาหารทีด่ ตี อ่ สุขภาพ หลีกเลีย่ งอาหารหวาน ใช้กฎระเบียบเดียวกัน เพือ่ รักษาวินัย
y ช่วยลูกน้ อยเข้าห้องนํ า้ หลังจากเปลีย่ นยนผ้าอ้อมและก่อนรับประทานอาหารควรล้างมือของพวกเขา
y เมือ่ ลูกน้ อยทําได้ดี โปรดให้คาํ ชมเชยแก่เขา และเมือ่ ทําได้ไม่ดี โปรดใช้คาํ พูดทีส่ ัน
้ และชัดเจนบอกกล่าวเขา
y เด็กทารกทีเ่ กิดจากมารดาทีม่ ผี ลการตรวจอีแอนติเจนของไวรัสตับอักเสบบี (HBeAg) เป็ นผลบวก ควรทําการตรวจ
แอนติเจนชนิ ดผิวของไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg) และการตรวจภูมคิ มุ้ กันเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี (Anti-HBs) เป็ นต้น เมือ่
ทารกมีอายุครบ 12 เดือน

จะทํ าการปฏิสัมพั น ธ์กับลูกน้ อยอย่ า งไร

รู ป ถ่ า ยลู ก น้ อยอายุ
10 เดื อ น ถึ ง 1 ขวบครึ่ ง

y ให้ลกู น้ อยเรียนรูก้ ารเลือก
ให้ตัวเลือกทีด่ สี องอย่าง เช่น กล้วยหอมหรือแอปเปิ ้ ล หรือ
หนั งสือที่ชอบทีส่ ดุ สองเล่ม โดยให้เลือกได้เพียงหนึ่ งในสอง
อย่าง
y ลูกน้ อยของท่านอาจรูส้ กึ กังวลกระวนกระวาย เมือ่ อยู่ในสิ่ง
แวดล้อมใหม่หรือต่อหน้ าเพือ่ นใหม่ นี่ เป็ นเรือ่ งปกติ โปรด
ปลอบโยนพวกเขา
y ให้ลกู น้ อยของท่านมีโอกาสลองทานอาหารใหม่ๆ และอนุ ญาต
ให้พวกเขาใช้ปากหรือมือสัมผัสอาหาร เพือ่ ทําการเรียนรู้
y อย่าคาดหวังว่าลูกน้ อยของคุณจะทําการแบ่งปัน เขาอาจ
ทดลองทีจ่ ะเป็ นตัวของตัวเองพร้อมทัง้ ปกป้ องสิทธิประโยชน์
ของตน ถือเป็ นการแสดงออกทีเ่ ป็ นปกติในช่วงเวลานี ้ อย่า
ได้กังวลใจ
y สอนลูกน้ อยไม่ให้ทําร้ายคนอืน
่ หรือสัตว์ เช่น ไม่ทบุ ตีหรือกัด
่ื
ผูอ้ น
y สอนลูกน้ อยของท่านให้รจู้ กั การใช้คาํ ศัพท์ เช่น แสดงท่ามือ
ร่วมกับคําพูด

สายตรงห่วงใยสตรีมคี รรภ์และหลังคลอด: 0800-870870
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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？
(2) 會用拇指和食指的指尖捏起小東西嗎？（例如葡萄乾、豆子）
(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。
(4) 會說1、2 個有意義的單字嗎？例如「抱抱」、「媽媽」。
(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。
(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
是， 否
是， 否
是， 否
是， 否
是， 否

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

是， 否
是， 否
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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ผู้ปกครองโปรดกรอกข้อมูลต่อไปนี ้ ให้เรียบร้อยก่อนพาเด็กไปรับการตรวจสุขภาพ
บันทึกรายการต่อไปนี ้เมื่อ: ปี ________เดือน_______วันที่________ (มีอายุ________เดือน_______วัน)
1. นั บตัง้ แต่การตรวจสุขภาพครัง้ ทีแ่ ล้วถึงปัจจุบัน ทารกเคยเจ็บป่ วยหรือไม่? เคยต้องอยู่รกั ษาตัวในโรงพยาบาล
หรือไม่? กรุณาจดบันทึกไว้ข้างล่าง :
____________________________________________________________________________________

2. ลักษณะการป้ อนอาหาร:
เลีย้ งด้วยนมแม่ โดยให้นมแม่วน
ั ละ __________ครัง้
อาหารจําพวกนม (รวมถึงนมผง นมสด นมแพะ โยเกิรต์ เป็ นต้น) ปริมาณรวมวันละประมาณ _______C.C.
ยังต้องให้นมในเวลากลางคืนหรือไม่? ใช่ ไม่ ใช่
อาหารแข็ง วันละ ________มือ้ เป็ นอาหารประเภท ___________________________________________
มีปัญหาในการทานอาหารหรือไม่?
____________________________________________________________________________________

3. การขับถ่ายอุจจาระ: _________วัน ถ่ายอุจจาระ _________ครัง้
มีลักษณะเป็ น

เป็ นแท่ง

มีเนื ้อเหลว

เป็ นก้อนเล็กๆอื่นๆ ___________________________________

4. มีปัญหาเรือ่ งการนอนหรือไม่? __________________________________________________________
5. พัฒนาการ : (การตรวจสุขภาพครัง้ นี ้ครอบคลุมช่วงอายุทีค่ อ่ นข้างกว้าง อาจมีบางรายการทีล่ ูกน้ อยยังไม่สามารถ
ทําได้ ขอให้ท่านตอบตามความเป็ นจริง โดยแพทย์จะทําการประเมินผลซํา้ อีกครัง้ )
่ ช่วย ใช่หรือ
(1) หลังจากลูกน้ อยมีอายุ 15 เดือนขึน้ ไป สามารถเดินเองได้โดยไม่ตอ้ งเกาะสิ่งของอืน
ใช่ ไม่ใช่
ไม่?
(2) สามารถใช้ปลายนิ ว้ หัวแม่มอื กับนิ ว้ ชีห้ ยิบจับสิ่งของชิน้ เล็กๆ ได้ ใช่หรือไม่? (เช่น ลูกเกด เมล็ด
ถั่ว)
(3) สามารถเข้าใจความหมายของคําได้หลายๆ คํา ใช่หรือไม่? เช่น เมือ่ ถามว่า “สุนัขล่ะ?” “พีส่ าว
ล่ะ?” ก็จะหันศีรษะมองหาสิ่งนั น
้ หรือคนนั น
้
(4) สามารถพูดคําทีม่ คี วามหมายได้ 1-2 คํา ใช่หรือไม่? เช่น “เป้ าเป้ า (อุม้ )” “มามา (แม่)”
(5) สามารถใช้ท่าทางแสดงความต้องการของตนเอง ใช่หรือไม่? เช่น ใช้มอื ชีห้ รือดึงเสือ้ ของผู้ใหญ่
(6) เมือ่ นํ าของเล่นซ่อนไว้ในผ้าเช็ดหน้ าหรือในผ้าปูทน
ี่ อนต่อหน้ าลูกน้ อย เขาสามารถเปิ ดผ้าออก
หาของเล่นได้ ใช่หรือไม่?

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่
ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่

ใช่
ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่

6. พฤติกรรมในชีวติ ประจําวัน:
(1) รู้วา่ การใช้รถหัดเดินนั น
้ ไม่ปลอดภัยหรือไม่?
(2) ช่วยทําความสะอาดช่องปากให้ลกู น้ อยทุกวันหรือไม่?
่ รือไม่?
(3) ทีอ่ ยูอ่ าศัยเป็ นสภาพแวดล้อมไร้บห
ุ รีห

7. หากท่านมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับการดูแลเด็กหรือมีปัญหาที่ตอ้ งการสอบถามแพทย์ กรุณาจดบันทึกไว้ข้างล่างนี ้:
____________________________________________________________________________________

บั น ทึ ก สุ ขภาพลู ก น้ อย
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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，
其他 _______________

社會情緒

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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ทารกคลอดก่อนกําหนดโปรดใช้อายุที่ผ่านการปรับแก้ ไขแล้ว
วันที่ตรวจ: ปี _______ เดือน________ วันที่_______

อายุ: _________เดือน________วัน

ความยาว: ______เซนติเมตร (ที่ตาํ แหน่ งร้อยละ____)

นํ ้าหนั ก: ____ กิ โลกรัม (ที่ตาํ แหน่ งร้อยละ____)

รอบศีรษะ: ______เซนติเมตร (ที่ตาํ แหน่ งร้อยละ____)
ประเมินการเจริญเติบโต:

ปกติ

ต้องติดตาม

ต้องโอนย้าย _________________________________

การตรวจร่างกาย :
ไม่พบความผิดปกติ
ต้องระวังสังเกตอาการหรือมีลักษณะผิดปกติ
1. __________________ ต้องติดตาม ต้องโอนย้าย ____________________
2. __________________ ต้องติดตาม ต้องโอนย้าย ____________________
3. __________________ ต้องติดตาม ต้องโอนย้าย ____________________
4. __________________ ต้องติดตาม ต้องโอนย้าย ____________________
หากพบบาดแผลที่ ไม่ทราบสาเหตุ หรือสงสัยว่ามีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว หรือมีการทารุณกรรมเด็ก
เป็ นต้น กรุณาแจ้งเรือ่ งตามกําหนด (ดูที่หน้ า 193)
ประเมินผลพัฒนาการ:

รายการที่ควรระวัง:

ผ่าน (รวมรายการที่ ไม่ผ่านในครัง้ ก่อน)
ต้องติดตาม
ต้องโอนย้าย (กรุณากรอก “แบบส่งเรือ่ งการประเมินผลพัฒนาการในเด็ก” ดูที่หน้ า 239)

ด้านการเคลื่อนไหว ด้านภาษา
อื่นๆ _______________

ด้านการเรียนรู้

ด้านสังคมและอารมณ์

เวลาที่แนะนํ าให้ตรวจสุขภาพครัง้ ต่อไป:
นั บตัง้ แต่ ปี ______ เดือน_______
จนถึง ปี ______ เดือน_______

ผู้ปกครองลงนาม: ________________________

แพทย์ลงนาม: _______________________________

บั น ทึ ก สุ ขภาพลู ก น้ อย
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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】

家長評估
衛教主題 重點 不清楚 清楚但
已做到
未做到 未做到

1. 幼兒
哺餵
( 參閱
第 28,
140-154
頁)

2. 口腔與
視力保健
( 參閱
第 176,
178 頁 )

醫師指導重點

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。
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。
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。
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 )。

副食
品

餵食
習慣

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。
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
3. 預防事
使用防滑墊並幫幼兒穿上止滑的鞋襪。
故傷害
( 參閱第
避免玩具脫落之附件吸入，或口中含著食物
186-188 居家
奔跑、嬉戲。
環境
頁)
不讓幼兒玩塑膠袋或爬入密閉箱櫃，易造成
安全
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
衛教對象與寶寶關係： 醫師簽章：
代碼：
指導日期 _____ 年 _____ 月 _______ 日
幼兒
外出

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。
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ภายในกรอบสีแดง ขอให้แพทย์พยาบาลช่วยเหลือผู้ปกครองในการกรอก ก่อนเริม่ แนะแนวสุขวิทยา เพื่อไว้ให้แพทย์พจิ ารณา
[โครงการนี ้ได้รับการอุดหนุนจากภาษี ผลิตภัณฑ์ยาสูบเพื่อสวัสดิการสุขภาพ]
หัวข้อ
สุขวิทยา

หลักสําคัญ

อาหารเสริม
1. การป้ อน
ทารก
(ดูที่หน้ า
29, 141155)

2. อนามัย
ในช่อง
ปากและ
การดูแล
สุขภาพตา
(ดูที่หน้ า
177, 179)

นิ สัยการรับ
ประทาน
อาหาร
การทําความ
สะอาดช่อง
ปาก
การดูแล
สุขภาพตา

ผูป้ กครองประเมิน
ไม่ทราบ
ทราบแต่ไม่
ทําแล้ว
ไม่ได้ทํา
ได้ทํา

หลักสําคัญทีแ่ พทย์แนะแนว
สามารถให้นมแม่ตอ่ เนื่ องได้จนถึงอายุ 2 ขวบ แต่หลัง 6 เดือนไป
แล้วควรให้อาหารเสริม
ทานอาหารให้สมดุลทัง้ 6 หมู่ เพิ่มธาตุเหล็กโดยทานอาหารประเภท
เนื ้อแดง ไข่แดง และผักสีเข้ม เพิ่มสารไอโอดีนสามารถรับประทาน
สาหร่ายทะเลคอมบุ ผักสาหร่ายทะเล
ให้เด็กลองทานอาหารหลากหลายชนิ ดในปริมาณเล็กน้ อย พร้อมทัง้
เปลีย่ นแปลงวิธีปรุงอาหารบ่อยๆ
เมื่อมีอายุ 1 ขวบขึน้ ไป เริ่มให้เด็กใช้แก้วหัดดืม่ และช้อน พร้อมทัง้
ค่อยๆ ลดจํานวนครัง้ ในการใช้ขวดนมลง เพื่อเตรียมตัวเลิกขวดนม
เมื่อป้ อนอาหารควรให้เด็กนั่ งอยูก่ บั ที่ หลีกเลีย่ งการวิ่งตามป้ อน
อาหาร
ใช้ยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์ทําความสะอาดฟันให้ลกู น้ อยหลังอาหาร
และก่อนนอน
ควรพบทันตแพทย์และทาฟลูออไรด์เคลือบฟันทุกครึ่งปี ตาม
กําหนดเวลา
ขอแนะนํ าให้เด็กอายุตํ่ากว่า 2 ขวบ หลีกเลีย่ งการดูโทรทัศน์ หรือจอ
่ ๆ (รวมทัง้ มือถือและคอมพิวเตอร์)
ภาพอืน

่ ํากิจกรรมของเด็กต้องอยูห
ขอบเขตสถานทีท
่ ่างจากถนน
เด็กทารกอายุตํ่ากว่า 1 ขวบ หรือ นํ ้าหนั กไม่ถึง 10 กิโลกรัม เมื่อใช้
เบาะนิ รภัยหรือเตียงสําหรับทารก ให้ตดิ ตัง้ ไว้ทเ่ี บาะนั่ งด้านหลังของ
รถและหันหน้ าไปข้างหลัง
อยูห
่ ้องเดียวกับเด็กแต่หลีกเลีย่ งการนอนเตียงเดียวกัน (รวมทัง้
โซฟาและเบาะรอง) และเตียงเด็กควรหลีกเลีย่ งการมีสิ่งฟูนุ่ มใดๆ
3. ป้ องกัน
้
เมื่อเด็กกระทํากิจกรรม ให้ย้ายพรมขนาดเล็กทีล่ น
ื่ ไถลได้บนพืน
อันตราย
่ พร้อมทัง้ ให้เด็กสวมใส่ถุงเท้าหรือรองเท้า
ออก หรือใช้แผ่นกันลืน
จาก
่
ชนิ ดกันลืน
ความ
อุบตั เิ หตุ
หลีกเลีย่ งการสูดเอาวัตถุที่หลุดจากของเล่นเข้าไป หรือวิ่งเล่นขณะ
ปลอดภัย
(ดูที่หน้ า
อมอาหารในปาก
ด้านสภาพ
187-189)
ไม่ให้เด็กเล่นถุงพลาสติกหรือปี นเข้าไปในหีบกล่องที่ปิดสนิ ท ซึ่งก่อ
แวดล้อมใน
ให้เกิดการขาดอากาศหายใจได้ง่าย
บ้าน
ห้ามให้เด็กอยูค่ นเดียวหรือมอบหมายให้บคุ คลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ดูแล
อย่าสูบบุหรีภ่ ายในอาคารหรือในรถ เพื่อหลีกเลีย่ งไม่ให้เด็กได้รับ
อันตรายจากบุหรี่มือสองและบุหรี่มือสาม และอย่าเคีย้ วหมาก เพื่อ
ไม่ให้เด็กเลียนแบบ
หลังกลับบ้านหากมีความต้องการปรึกษาการเลีย้ งดูบตุ ร โปรดใช้บริการจากสายตรงห่วงใยสตรีมคี รรภ์และหลังคลอด 0800-870870
ชือ่ และรหัสสถานพยาบาล
ความสัมพันธ์ของผูเ้ รียนสุขวิทยากับเด็ก: แพทย์ลงนามประทับตรา:
วันทีแ่ นะนํ า ปี _______เดือน______วันที่_ ______
เด็กออกไป
นอกบ้าน

หมายเหตุ:

้ ร่วมกันระหว่างทบวงสุขภาพประชาชนกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ และสมาคม
1. เนื ้อหาด้านการแนะแนวสุขวิทยานี ้ วิเคราะห์จดั ทําขึน
กุมารเวชศาสตร์ไต้หวัน
2. การแนะแนวสุขวิทยาครัง้ นี ้สําหรับทารกอายุ 10 เดือน ถึง 1 ขวบครึ่ง สามารถปฏิบตั ิร่วมกับการดูแลสุขภาพเชิงป้ องกันสําหรับเด็ก ครัง้ ที่ 4 และ
โปรดอ่านรายละเอียดคูม่ ือสุขภาพเด็กเพื่อให้การแนะแนวสุขวิทยา

บั น ทึ ก สุ ขภาพลู ก น้ อย
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一歲半至二歲 您會關心的事
給爸媽的叮嚀
y 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。
y 當寶寶抗拒您或去結交新朋友，這很正常，不用擔心。
y 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。
y 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。
y 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。
y 開始教導寶寶上廁所。

如何和寶寶互動
y 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。
y 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。
y 注意您的寶寶如何回應新見面的朋友
或新環境的情況。
y 不要取笑寶寶的恐懼，或使別人驚嚇您
的寶寶。
y 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
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寶寶一歲半至二歲的照片
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คํ าเตื อนสําหรั บคุณพ่ อคุณ แม่
y อย่าให้ลกู น้ อยอยู่ในบ้านหรือในสวนตามลําพัง โดยเฉพาะบนถนนทีเ่ ข้าใกล้รถยนต์ตอ้ งดูให้ดี
y เมือ่ ลูกน้ อยต่อต้านคุณหรือไปคบหาเพือ่ นใหม่ นี่ เป็ นเรือ่ งธรรมดาอย่าได้กังวลใจ
y เป็ นเพือ่ นข้างกายลูกน้ อยทุกวัน รับฟังสิ่งทีล่ กู น้ อยพูด ทําความเข้าใจในความคิดของพวกเขา เคารพต่อเจตนารมณ์ ของลูก
น้ อยอยู่
y ช่วยให้ลกู น้ อยแสดงออกซึ่งความรูส้ กึ นึ กคิดของตน สอนให้พวกเขาจําชือ่ ของตนเอง
y ให้ลกู น้ อยของท่านห่างไกลจากสิ่งทีเ่ ป็ นอันตราย เช่น เตาไฟ ของเหลวที่รอ้ นเดือด ไม้ขดี ไฟและไฟแช็ค เป็ นต้น เพือ่ ป้ องกัน
การบาดเจ็บจากการถูกลวก
y เริม่ สอนให้ลกู น้ อยเข้าห้องนํ า้

จจะทํ าการปฏิสัมพั น ธ์กับลูกน้ อยอย่ า งไร
y เด็กอายุตาํ่ กว่า 2 ขวบ ไม่จอ้ งมองจอภาพ มากกว่า 2 ขวบขึน้ ไป
แต่ละวันจ้องมองจอภาพไม่เกิน 1 ชั่วโมง
เมือ่ ดูโทรทัศน์ ให้เป็ นเพือ่ นดูอยู่ข้างๆ พร้อมทัง้ หารือพูดคุยกัน
่ ่านดู เพือ่ ชักนํ าให้ลกู น้ อยใช้ความคิด
ในสิ่งทีท
y ลูกน้ อยของท่านอาจชอบฟังนิ ทานเรือ่ งเดียวกันซํา้ ๆ สามารถ
หยุดนิ ทานเรือ่ งหนึ่ ง ให้ลกู น้ อยลองฝึ กร้องเสียงสัตว์หรือให้พวก
เขาได้เล่าตอนหนึ่ งในนิ ทานนั น
้
y ระวังสังเกตว่าลูกน้ อยมีปฏิกริ ยิ าตอบสนองเมือ่ พบเจอกับเพือ่ น
ใหม่หรือสภาพแวดล้อมใหม่อย่างไร
y อย่าหัวเราะเยาะต่อความหวาดผวาของลูกน้ อย หรือใช้ผอู้ น
ื่ ทําให้
ลูกน้ อยของท่านตกใจ
y ช่วยเหลือลูกนอย่าคาดหวังว่าลูกน้ อยจะมีการแบ่งปัน พฤติกรรม
เช่นนี ้เป็ นสิ่งปกติ
รู ป ถ่ า ยลู ก น้ อยอายุ 1 ขวบครึ่ ง ถึ ง 2 ขวบ

สายตรงห่วงใยสตรีมคี รรภ์และหลังคลอด: 0800-870870

บั น ทึ ก สุ ขภาพลู ก น้ อย
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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)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

能由大人牽手或自扶欄杆上樓嗎？
會自己爬進椅子坐好嗎？
會說 5 個以上有意義的單字了嗎？
會指出至少三個身體部位嗎？例如：眼睛、嘴巴、手。
會聽從簡單的口頭指令嗎？例如：「拿去給哥哥」、「去拿
鞋鞋」。
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。
會用肢體動作表達嗎？例如：點頭謝謝、揮手再見。
會用手去指有趣的東西，與別人分享嗎？
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，
是，
是，
是，
是，

否
否
否
否
否

是， 否
是， 否
是， 否
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？
(2) 沒有可讓幼童碰著的繩索 ( 如窗簾繩 )
(3) 住家是無菸環境嗎？

是， 否
是， 否
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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ผู้ปกครองโปรดกรอกข้อมูลต่อไปนี ้ ให้เรียบร้อยก่อนพาเด็กไปรับการตรวจสุขภาพ
บันทึกรายการต่อไปนี ้เมือ่ : ปี ______เดือน_____วันที่_ _____ (มีอายุ_ _____เดือน_____วัน)
1. นับตัง้ แต่การตรวจสุขภาพครัง้ ทีแ่ ล้วถึงปัจจุบน
ั ทารกเคยเจ็บป่ วยหรือไม่? เคยต้องอยูร่ กั ษาตัวในโรงพยาบาลหรือไม่? กรุณาจด
บันทึกไว้ขา้ งล่าง :
____________________________________________________________________________________
2. ลักษณะการป้ อนอาหาร:
เลีย้ งด้วยนมแม่ โดยให้นมแม่วน
ั ละ ________ครัง้
อาหารจําพวกนม (รวมถึงนมผง นมสด นมแพะ โยเกิรต์ เป็ นต้น) ปริมาณรวมวันละประมาณ__________C.C.
ยังต้องให้นมในเวลากลางคืนหรือไม่? ใช่ ไม่ใช่
อาหารหลัก (ข้าวหรือบะหมี)่ วันละ _____มือ้ เป็ นอาหารประเภท _________________________________
มีปัญหาในการทานอาหารหรือไม่?
____________________________________________________________________________________
3. การขับถ่ายอุจจาระ: _________วัน ถ่ายอุจจาระ 1 ครัง้ หรือถ่ายวันละ _________ครัง้
่ ๆ ________________________________
มีลกั ษณะเป็ น เป็ นแท่ง มีเนื ้อเหลว เป็ นก้อนเล็กๆ อืน
4. มีปัญหาเรือ่ งการนอนหรือไม่?_______________________________________________________________
5. พัฒนาการ : (การตรวจสุขภาพครัง้ นี ้ครอบคลุมช่วงอายุทคี่ อ่ นข้างกว้าง อาจมีบางรายการทีล่ กู น้ อยยังไม่สามารถทําได้
ขอให้ท่านตอบตามความเป็ นจริง โดยแพทย์จะทําการประเมินผลซํา้ อีกครัง้ )
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

สามารถจับมือผู้ใหญ่หรือจับราวบันไดเดินขึน้ บันไดได้ ใช่หรือไม่?
สามารถปี นขึน้ นั่ งบนเก้าอีเ้ องได้ ใช่หรือไม่?
สามารถพูดคําทีม่ คี วามหมายได้ตัง้ แต่ 5 คําขึน้ ไป ใช่หรือไม่?
สามารถชีบ้ อกอวัยวะของร่างกายได้อย่างน้ อย 3 แห่ง ใช่หรือไม่? เช่น: ตา ปาก มือ
สามารถปฏิบตั ติ ามคําสั่งอย่างง่ายๆ ด้วยปากเปล่า ใช่หรือไม่? เช่น: “เอาไปให้พี่ชาย” “ไปหยิบ
รองเท้า”
สามารถเลียนแบบผู้ใหญ่ในการใช้งานสิ่งของภายในบ้านหรือทํางานบ้าน ใช่หรือไม่? เช่น: ฟัง
โทรศัพท์ หยิบหวีขน
ึ ้ หวีผม ใช้ผ้าเช็ดโต๊ะ
สามารถใช้ภาษากายในการสื่อสาร ใช่หรือไม่? เช่น: โค้งศีรษะแสดงความขอบคุณ โบกมืออําลา
่ ่ าสนใจ เพือ่ แบ่งปันกับผูอ้ น
่ื ใช่หรือไม่?
สามารถใช้นิว้ ชีส้ ิ่งของทีน
ขณะทีเ่ ล่น สามารถใช้สิ่งทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงมาแทนที่ของเล่นนั น
้ ๆ ใช่หรือไม่? เช่น: ใช้บล็อกตัว
ต่อเล่นแทนรถยนต์

ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่
ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่

6. พฤติกรรมในชีวติ ประจําวัน:
่ เี่ ด็กเอือ้ มหยิบไม่ถึง ใช่หรือ
(1) ได้เก็บวัตถุ เช่น ยา นํ า้ ยาทําความสะอาดยาฆ่าแมลง เป็ นต้น ไว้ในทีท
ไม่?
(2) ไม่มเี ชือกทีเ่ ด็กสามารถจับได้ (เช่น เชือกผ้าม่าน)
(3) ทีอ่ ยูอ่ าศัยเป็ นสภาพแวดล้อมไร้บห
ุ รี่หรือไม่?

7. หากท่านมีขอ้ สงสัยใดเกีย่ วกับการดูแลเด็กหรือมีปัญหาทีต่ อ้ งการสอบถามแพทย์ กรุณาจดบันทึกไว้ข้างล่างนี ้:
____________________________________________________________________________________
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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，
其他 _______________

斜弱視檢查之遮蓋測試，經初篩：

社會情緒

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
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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ทารกคลอดก่อนกําหนดโปรดใช้อายุที่ผ่านการปรับแก้ ไขแล้ว
วันที่ตรวจ: ปี _______ เดือน________ วันที่_______

อายุ: _________เดือน________วัน

ความยาว: ______เซนติเมตร (ที่ตาํ แหน่ งร้อยละ____)

นํ ้าหนั ก: ____ กิ โลกรัม (ที่ตาํ แหน่ งร้อยละ____)

รอบศีรษะ: ______เซนติเมตร (ที่ตาํ แหน่ งร้อยละ____)
ประเมินการเจริญเติบโต:

ปกติ

ต้องติดตาม

ต้องโอนย้าย _________________________________

การตรวจร่างกาย :
ไม่พบความผิดปกติ
ต้องระวังสังเกตอาการหรือมีลักษณะผิดปกติ
1. __________________

ต้องติดตาม

ต้องโอนย้าย ____________________

2. __________________

ต้องติดตาม

ต้องโอนย้าย ____________________

3. __________________

ต้องติดตาม

ต้องโอนย้าย ____________________

4. __________________

ต้องติดตาม

ต้องโอนย้าย ____________________

หากพบบาดแผลที่ ไม่ทราบสาเหตุ หรือสงสัยว่ามีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว หรือมีการทารุณกรรมเด็ก
เป็ นต้น กรุณาแจ้งเรือ่ งตามกําหนด (ดูที่หน้ า 193)
ประเมินผลพัฒนาการ:

รายการที่ควรระวัง:

ผ่าน (รวมรายการที่ ไม่ผ่านในครัง้ ก่อน)
ต้องติดตาม
ต้องโอนย้าย (กรุณากรอก “แบบส่งเรือ่ งการประเมินผลพัฒนาการในเด็ก” ดูที่หน้ า 239)

ด้านการเคลื่อนไหว ด้านภาษา
อื่นๆ _______________

ด้านการเรียนรู้

ด้านสังคมและอารมณ์

การตรวจภาวะตาขีเ้ กียจและตาเหล่ โดยการปิ ดนั ยน์ ตา ตรวจคัดกรองครัง้ แรก:
ไม่พบความผิดปกติ พบมีความผิดปกติ เด็กไม่สามารถให้ความร่วมมือในการตรวจวัด
เวลาที่แนะนํ าให้ตรวจสุขภาพครัง้ ต่อไป:
นั บตัง้ แต่ ปี ______ เดือน_______
จนถึง ปี ______ เดือน_______

ผู้ปกครองลงนาม: ________________________

แพทย์ลงนาม: _______________________________
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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

1.幼兒飲食
( 參閱第
146-154
頁)

2.口腔與視
力保健
( 參閱第
176-180
頁)

重點

不清楚
未做到

餵食
習慣

口腔
清潔
視力
保健

幼兒
外出

家長評估
清楚但
已做到
未做到

醫師指導重點
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。
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。
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 )。
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
3.預防事故
儲水容器邊、池塘邊、河邊、游泳池及游泳池邊
傷害
或海邊。
( 參閱第
浴室或浴盆內要設置防滑設備。
186-188
將瓦斯熱水器安裝於戶外通風處，並隨時保持室
頁)
內空氣流通。
隨時清空儲水容器，避免幼兒不慎栽入。
居家
環境
藥品、清潔劑、殺蟲劑、刀剪等危險物品，置於
安全
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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ภายในกรอบสีแดง ขอให้แพทย์พยาบาลช่วยเหลือผู้ปกครองในการกรอก ก่อนเริม่ แนะแนวสุขวิทยา เพื่อไว้ให้แพทย์พจิ ารณา
หัวข้อ
สุขวิทยา

หลักสําคัญ

1.
Children's
diet
(refer to
page 147155)

นิ สัยการรับ
ประทาน
อาหาร

2. อนามัย
ในช่อง
ปากและ
การดูแล
สุขภาพ
สายตา
(ดูที่หน้ า
177-181)

การทําความ
สะอาดช่อง
ปาก
การดูแล
สุขภาพตา

[โครงการนี ้ได้รับการอุดหนุนจากภาษี ผลิตภัณฑ์ยาสูบเพื่อสวัสดิการสุขภาพ]
ผูป้ กครองประเมิน
ไม่ทราบ
ทราบแต่ไม่
หลักสําคัญทีแ่ พทย์แนะแนว
ทําแล้ว
ไม่ได้ทํา
ได้ทํา
ดืม่ เครือ่ งดืม่ ผสมนํ ้าตาลให้น้อย
เลือกอาหารธรรมชาติทส่ี ดและตามฤดูกาล เลือกวิธีปรุงอาหาร
โดยการนึ่ ง ตุน
๋ ต้มแทนการทอดด้วยนํ ้ามันน้ อยหรือนํ ้ามันท่วม
ให้เด็กใช้แก้วหัดดืม่ และช้อน พร้อมทัง้ เลิกใช้ขวดนมในการ
ป้ อนนม แต่ตอ้ งให้อาหารประเภทนมต่อเนื่ องต่อไป
ช่วยให้เด็กสร้างนิ สัยการทานอาหารอย่างสมดุล
ทานอาหารในสถานทีก่ ําหนดเฉพาะ ให้เด็กนั่ งเก้าอีส้ ูง และทาน
อาหารพร้อมกับคนในครอบครัว
ใช้ยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์ช่วยทําความสะอาดฟันให้เด็กหลัง
อาหารและก่อนนอน
ควรพบทันตแพทย์และทาฟลูออไรด์เคลือบฟันทุกครึ่งปี ตาม
กําหนดเวลา
ขอแนะนํ าให้เด็กอายุตํ่ากว่า 2 ขวบ หลีกเลีย่ งการดูโทรทัศน์ และ
่ื ๆ (รวมทัง้ โทรศัพท์มือถือและ
จอภาพอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิ กส์อน
คอมพิวเตอร์)

ก่อนการขับรถให้เด็กนั่ งรถให้เรียบร้อยก่อน เมื่อขับรถให้กดล็อค
ปุ่ มล็อคนิ รภัยสําหรับเด็ก หลังจากจอดรถให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือเด็ก
ลงจากรถ
เด็กอายุ 1-4 ขวบ หรือนํ ้าหนั ก 10 กิโลกรัม ขึน้ ไปแต่ไม่ถึง 18
กิโลกรัม ต้องใช้เบาะนั่ งนิ รภัยสําหรับเด็ก พร้อมทัง้ รัดให้แน่ นหรือ
เด็กออกไป
ติดตัง้ ไว้ทเ่ี บาะนั่ งด้านหลังของรถ
นอกบ้าน
เมื่อถอยรถให้ระวังตําแหน่ งทีเ่ ด็กอยู่
ห้ามปล่อยให้เด็กอยู่ในรถตามลําพัง
3. ป้ องกัน
ให้เด็กอยู่ในสายตาตลอด พร้อมทัง้ ห้ามให้เด็กอยู่ใกล้แหล่งนํ ้า
อันตราย
ตามลําพัง เช่น อยู่ข้างภาชนะเก็บนํ ้า ข้างบ่อนํ ้า ริมแม่นํ้า สระ
จาก
ว่ายนํ ้าและข้างสระว่ายนํ ้า หรือริมทะเล
อุบตั เิ หตุ
่
ห้องนํ ้าหรืออ่างอาบนํ ้าต้องติดตัง้ อุปกรณ์ กน
ั ลืน
(ดูที่หน้ า
ติดตัง้ เครือ่ งทํานํ ้าอุน
่ แบบใช้แก๊สภายนอกอาคารทีอ่ ากาศถ่ายเท
187-189)
สะดวก พร้อมทัง้ รักษาอากาศภายในอาคารให้หมุนเวียนได้ดี
เทนํ ้าในภาชนะเก็บนํ ้าออกให้หมดอยูเ่ สมอ ป้ องกันเด็กไม่ระวัง
ความปลอดภัย
พลัดตกลงไป
ด้านสภาพ
เก็บวัตถุอน
ั ตราย เช่น ยา นํ ้ายาทําความสะอาด ยาฆ่าแมลง และ
แวดล้อมใน
กรรไกร เป็ นต้น ไว้ในทีส่ ูงหรือไว้ในตูแ้ ละลิน้ ชักที่ปิดล็อคกุญแจ
บ้าน
ห้ามเด็กปี นป่ ายหน้ าต่าง เพื่อความปลอดภัย
อย่าสูบบุหรีภ่ ายในอาคารหรือในรถ เพื่อหลีกเลีย่ งไม่ให้เด็กได้รับ
อันตรายจากบุหรี่มือสองและบุหรี่มือสาม และอย่าเคีย้ วหมาก
เพื่อไม่ให้เด็กเลียนแบบ
หลังกลับบ้านหากมีความต้องการปรึกษาการเลีย้ งดูบตุ ร โปรดใช้บริการจากสายตรงห่วงใยสตรีมคี รรภ์และหลังคลอด 0800-870870
ชือ่ และรหัสสถานพยาบาล
ความสัมพันธ์ของผูเ้ รียนสุขวิทยากับเด็ก:
แพทย์ลงนามประทับตรา:
วันทีแ่ นะนํ า ปี _______เดือน______วันที่_ ______
หมายเหตุ:

้ ร่วมกันระหว่างทบวงสุขภาพประชาชนกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ และสมาคม
1. เนื ้อหาด้านการแนะแนวสุขวิทยานี ้ วิเคราะห์จดั ทําขึน
กุมารเวชศาสตร์ไต้หวัน
2. การแนะแนวสุขวิทยาครัง้ นี ้สําหรับเด็กอายุ 1 ขวบครึ่ง ถึง 2 ขวบ สามารถปฏิบตั ิร่วมกับการดูแลสุขภาพเชิงป้ องกันสําหรับเด็ก ครัง้ ที่ 5 และ
โปรดอ่านรายละเอียดคูม่ ือสุขภาพเด็กเพื่อให้การแนะแนวสุขวิทยา
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二歲至三歲 您會關心的事
給爸媽的叮嚀
y 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。
y 要注意，您的父母可能有不同的教育方式。
y 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。
y 教導您的孩子如何管理憤怒的情緒，如獨處冷靜後才說話。
y 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。
y 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。
y 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
y 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。
y 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。
y 教導您的孩子在觸摸動物之前需要事
先詢問。
y 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。
y 讓您的孩子與其他幼兒一起玩耍，從而
學習與他人相處。

孩子二至三歲的照片

孕產婦關懷專線：0800-870870
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คํ าเตื อนสําหรั บคุณพ่ อคุณ แม่
y สมาชิกในครอบครัวทัง้ หมดต้องเห็นตรงกัน มีกฎเกณฑ์ของครอบครัวเหมือนกัน พร้อมทัง้ สนั บสนุนพฤติกรรมทีด่ ีของเด็ก
y ควรระวัง พ่อแม่ของท่านอาจมีวธิ กี ารอบรมสั่งสอนไม่เหมือนกัน
y เมือ่ เด็กเข้าใกล้แหล่งทีม่ น
ี ํ า้ เช่น ถังนํ า้ สระนํ า้ เข้าห้องนํ า้ ควรเพิม่ ความระมัดระวังสังเกตอยู่ข้างๆ
y สอนลูกของท่านว่าจะควบคุมอารมณ์ โกรธได้อย่างไร เช่น แยกออกไปอยูล่ ําพังคนเดียวเมือ่ อารมณ์ สงบแล้วจึงพูด
y ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์พาลูกไปเทีย่ วชมสวนสัตว์ พิพธิ ภัณฑ์ และสถานทีอ่ น
ื่ ๆ ช่วยให้ลกู ของท่านได้เรียนรู้
y ต้องแน่ ใจว่าหน้ าต่างในบ้านจะไม่ถกู เด็กเปิ ดแล้วปี นออกไปได้ สามารถติดลูกกรงเหล็กนอกหน้ าต่างหรือให้เด็กอยูห
่ ่างจาก
หน้ าต่าง
y ให้ลกู ของท่านห่างไกลจากสิ่งทีเ่ ป็ นอันตราย เช่น เตาไฟ ของเหลวที่รอ้ นเดือด ไม้ขดี ไฟ และไฟแช็ค เป็ นต้น เพือ่ ป้ องกันการ
บาดเจ็บจากการถูกลวก

จจะทํ าการปฏิสัมพั น ธ์กับลูกน้ อยอย่ า งไร
y เมือ่ ทํากิจกรรมกลางแจ้ง จํากัดเวลาการอยู่ใต้แสงอาทิตย์ของ
เด็ก ช่วยสวมหมวกให้เด็ก และทาโลชัน
่ ป้ องกันยุง ทํามาตรการ
ป้ องกันให้ดี
y ลูกของท่านอาจขอให้ท่านอ่านหนั งสือเล่มเดียวกันรอบแล้วรอบ
เล่า
สร้างนิ สัยรักการอ่านให้กบั เด็ก
y สอนลูกของท่านว่าเมือ่ จะจับต้องสัตว์ควรถามก่อน
y ให้เด็กมีโอกาสได้เรียนรู้ในทุกที่ เช่น ในซุปเปอร์มาร์เก็ตเมือ่ เห็น
ป้ ายบอกชือ่ ผลไม้ เป็ นต้น ก็สามารถใช้เป็ นอุปกรณ์ การสอนได้
y ให้ลกู ของท่านเล่นกับเด็กคนอืน
่ เพือ่ เรียนรูก้ ารปฏิสัมพันธ์กบั
่ื
ผูอ้ น

รู ป ถ่ า ยลู ก อายุ 2 ถึ ง 3 ขวบ

สายตรงห่วงใยสตรีมคี รรภ์และหลังคลอด: 0800-870870
บั น ทึ ก สุ ขภาพลู ก น้ อย 107

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
是， 否
狗狗」。
(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？
(2) 孩子每天看電視時間不超過 2 小時嗎？
(3) 住家是無菸環境嗎？

是， 否
是， 否
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：
_________________________________________________________________

108

寶 寶健康紀事

³Â²Â³¤ªÁ©§ÆºÙÂ»³Áª¬É «Ă ³½Ì±Ç½Ô Ì¤Ó±Å½Â²È¦Æ·ª
ผู้ปกครองโปรดกรอกข้อมูลต่อไปนี ้ ให้เรียบร้อยก่อนพาเด็กไปรับการตรวจสุขภาพ
บันทึกรายการต่อไปนี ้เมื่อ: ปี _______เดือน______วันที่_______ (มีอายุ_______เดือน______วัน)
1. นั บตัง้ แต่การตรวจสุขภาพครัง้ ที่แล้วถึงปัจจุบัน ทารกเคยเจ็บป่ วยหรือไม่? เคยต้องอยู่รกั ษาตัวในโรงพยาบาล
หรือไม่? กรุณาจดบันทึกไว้ข้างล่าง :
____________________________________________________________________________________

2.

ลักษณะการป้ อนอาหาร:
อาหารจําพวกนม (รวมถึงนมผง นมสด นมแพะ โยเกิรต์ เป็ นต้น) ปริมาณรวมวันละประมาณ________C.C.
ใช้อะไรในการดืม่ นม? ขวดนม แก้ว
อาหารหลัก (ข้าวหรือบะหมี่) วันละ _____มือ้ แต่ละมือ้ ประมาณ____ถ้วย
ทานเอง ผู้ ใหญ่ป้อน
มีปัญหาในการทานอาหารหรือไม่?
________________________________________________________________________________________

3. การขับถ่ายอุจจาระ: ________วัน ถ่ายอุจจาระ 1 ครัง้ หรือถ่ายวันละ ________ครัง้
มีลักษณะเป็ น

เป็ นแท่ง

มีเนื ้อเหลว

เป็ นก้อนเล็กๆ

อื่นๆ ________________________________

4. มีปัญหาเรือ่ งการนอนหรือไม่? __________________________________________________________
5. พัฒนาการ : (การตรวจสุขภาพครัง้ นี ้ครอบคลุมช่วงอายุที่คอ่ นข้างกว้าง อาจมีบางรายการที่ลูกน้ อยยังไม่สามารถ
ทําได้ ขอให้ท่านตอบตามความเป็ นจริง โดยแพทย์จะทําการประเมินผลซํา้ อีกครัง้ )
(1) สามารถจับมือผู้ใหญ่เพียงข้างเดียวหรือจับราวบันไดเดินลงบันไดได้เอง ใช่หรือไม่?
ใช่ ไม่ใช่
(2) สามารถกระโดดโดยให้เท้าทัง้ สองข้างพ้นจากพืน้ ใช่หรือไม่?
ใช่ ไม่ใช่
(3) สามารถใช้บล็อกตัวต่อไม้หรือของเล่นสีเ่ หลีย่ มทีม่ ลี กั ษณะคล้ายตัวต่อวางต่อกันขึน้ สูงได้ ใช่
ใช่ ไม่ใช่
หรือไม่?
(4) สามารถผสมคําสองคําให้เป็ นประโยคสัน้ ๆ ได้ ใช่หรือไม่? เช่น “มามาเป้ า (แม่อมุ้ )” “คัน
่
ใช่ ไม่ใช่
โก่วโกว (ดูสนั ข)”
(5) สามารถบอกชือ่ ทีถ่ กู ต้องของสิ่งของหรือสัตว์ในรูปภาพได้ 1-2 อย่าง ใช่หรือไม่? เช่น
ใช่ ไม่ใช่
ลูกบอล สุนัข
(6) สามารถถอดถุงเท้า รองเท้าเองได้ ใช่หรือไม่?
ใช่ ไม่ใช่
6. พฤติกรรมในชีวติ ประจําวัน:
่ ั่ งด้านหลังหรือไม่?
(1) เมือ่ นั่ งรถใช้เบาะนิ รภัยติดตัง้ ไว้ยังเบาะทีน
(2) เด็กดูโทรทัศน์ วน
ั ละไม่เกิน 2 ชั่วโมงหรือไม่?
่ รือไม่?
(3) ทีอ่ ยูอ่ าศัยเป็ นสภาพแวดล้อมไร้บห
ุ รีห

ใช่
ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่

7. หากท่านมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับการดูแลเด็กหรือมีปัญหาที่ตอ้ งการสอบถามแพทย์ กรุณาจดบันทึกไว้ข้างล่างนี ้:
____________________________________________________________________________________
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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，
其他 _______________

社會情緒

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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วันที่ตรวจ: ปี _______ เดือน________ วันที่_______

อายุ: _________เดือน________วัน

ความยาว: ______เซนติเมตร (ที่ตาํ แหน่ งร้อยละ____)

นํ ้าหนั ก: ____ กิ โลกรัม (ที่ตาํ แหน่ งร้อยละ____)

รอบศีรษะ: ______เซนติเมตร (ที่ตาํ แหน่ งร้อยละ____)
ประเมินการเจริญเติบโต:

ปกติ

ต้องติดตาม

ต้องโอนย้าย _________________________________

การตรวจร่างกาย :
ไม่พบความผิดปกติ
ต้องระวังสังเกตอาการหรือมีลักษณะผิดปกติ
1. __________________

ต้องติดตาม

ต้องโอนย้าย ____________________

2. __________________

ต้องติดตาม

ต้องโอนย้าย ____________________

3. __________________

ต้องติดตาม

ต้องโอนย้าย ____________________

4. __________________

ต้องติดตาม

ต้องโอนย้าย ____________________

หากพบบาดแผลที่ ไม่ทราบสาเหตุ หรือสงสัยว่ามีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว หรือมีการทารุณกรรมเด็ก
เป็ นต้น กรุณาแจ้งเรือ่ งตามกําหนด (ดูที่หน้ า 193)
ประเมินผลพัฒนาการ:

รายการที่ควรระวัง:

ผ่าน (รวมรายการที่ ไม่ผ่านในครัง้ ก่อน)
ต้องติดตาม
ต้องโอนย้าย (กรุณากรอก “แบบส่งเรือ่ งการประเมินผลพัฒนาการในเด็ก” ดูที่หน้ า 239)

ด้านการเคลื่อนไหว ด้านภาษา
อื่นๆ _______________

ด้านการเรียนรู้

ด้านสังคมและอารมณ์

เวลาที่แนะนํ าให้ตรวจสุขภาพครัง้ ต่อไป:
นั บตัง้ แต่ ปี ______ เดือน_______
จนถึง ปี ______ เดือน_______

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
不清楚 清楚但
已做到
未做到 未做到

醫師指導重點

少喝含糖飲料。
避免以食物作為幼兒行為表現的獎勵品。
飲食
習慣
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 )。
1. 幼兒
飲食
用餐應固定地點，讓幼兒坐高腳椅，並與
( 參閱第
家人一起用餐。
146-154
用餐時不要看電視，並固定在餐桌上用餐。
頁)
用餐
維持進餐愉悅氣氛，讓幼兒參與餐桌談話。
環境
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。
餐後及睡前使用含氟牙膏，幫幼兒潔牙，
口腔
兩顆牙齒的臨接面，需使用牙線清潔。
2. 口腔與 清潔
每半年定期看診牙醫及牙齒塗氟。
視力保健
( 參閱第
避免讓幼兒看電視及其他螢幕，每天看螢
176-180 視力
幕時間不超過 1-2 小時。
頁)
保健
用眼 30 分鐘，休息 10 分鐘，並避免長時間
近距離用眼。
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。
幼兒
乘車時勿將頭、手等身體部位露出窗外。
3. 預防事 外出
1-4 歲或體重在 10 公斤以上至 18 公斤以下
故傷害
的幼兒，使用幼童用座椅，並予以束縛或
( 參閱第
定位於後座。
186-188
藥 品、 清 潔 劑、 殺 蟲 劑、 刀 剪 等 危 險 物
頁)
品，置於高處或鎖在櫥櫃、抽屜內。
居家
環境
不要在室內或車內吸菸，避免幼兒受二手
安全
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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ภายในกรอบสีแดง ขอให้แพทย์พยาบาลช่วยเหลือผู้ปกครองในการกรอก ก่อนเริม่ แนะแนวสุขวิทยา เพื่อไว้ให้แพทย์พจิ ารณา
[โครงการนี ้ได้รับการอุดหนุนจากภาษี ผลิตภัณฑ์ยาสูบเพื่อสวัสดิการสุขภาพ]
หัวข้อ
สุขวิทยา

หลักสําคัญ

ผูป้ กครองประเมิน
ไม่ทราบ
ทราบแต่ไม่
ทําแล้ว
ไม่ได้ทํา
ได้ทํา

หลักสําคัญทีแ่ พทย์แนะแนว

ดืม่ เครือ่ งดืม่ ผสมนํ ้าตาลให้น้อย
หลีกเลีย่ งการใช้อาหารเป็ นรางวัลตอบแทนความประพฤติของเด็ก
ก่อนการทานอาหารภายใน 2 ชั่วโมงไม่ควรให้ของว่าง
กําหนดเวลาในการทานอาหารทีเ่ หมาะสม (โดยทั่วไปคือ 30 นาที)
1. การทาน
ทานอาหารในสถานทีก่ ําหนดเฉพาะ ให้เด็กนั่ งเก้าอีส้ ูง และทาน
อาหารของ
อาหารพร้อมกับคนในครอบครัว
เด็ก
เวลาทานอาหารอย่าดูโทรทัศน์ พร้อมทัง้ กําหนดให้ทานทีโ่ ต๊ะ
(ดูที่หน้ า
อาหาร
สภาพ
147-155)
แวดล้อม
รักษาบรรยากาศการทานอาหารทีเ่ ป็ นสุข ให้เด็กได้มสี ่วนร่วมใน
ในการทาน
การพุดคุยทีโ่ ต๊ะอาหาร
อาหาร
เมื่อไม่ใช่เวลาอาหาร ควรวางแผนให้เด็กทํากิจกรรมที่ใช้แรงกาย
ปานกลาง ในขอบเขตที่ปลอดภัย เพิ่มกิจกรรมทางกายภาพของ
พ่อแม่ลกู สร้างนิ สัยการดํารงชีวติ ประจําวันในลักษณะที่มกี าร
เคลือ่ นไหว
ใช้ยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์ช่วยทําความสะอาดฟันให้เด็กหลัง
2. อนามัย การทําความ
อาหารและก่อนนอน และใช้ไหมขัดฟันทําความสะอาดร่องรอยต่อ
ในช่อง
ระหว่างฟันสองซี่
สะอาดช่อง
ปากและ
ปาก
ควรพบทันตแพทย์และทาฟลูออไรด์เคลือบฟันทุกครึ่งปี ตาม
การดูแล
กําหนดเวลา
สุขภาพ
่ ๆ เวลาการจ้องมอง
หลีกเลีย่ งไม่ให้เด็กดูโทรทัศน์ หรือจอภาพอืน
สายตา
จอภาพในแต่ละวันไม่ควรเกิน 1-2 ชั่วโมง
การดูแล
(ดูที่หน้ า
สุขภาพตา
การใช้ตา ควรใช้ 30 นาที พัก 10 นาที พร้อมทัง้ หลีกเลีย่ งการใช้
177-181)
ตามองในระยะใกล้เป็ นเวลานาน
สอนเด็กเกีย่ วกับความรู้ท่ัวไปความปลอดภัยในการใช้ถนนของคน
เดินเท้า แต่ยังคงต้องมีผู้ใหญ่คอยกํากับดูแลอยู่ข้างๆ
่ อวัยวะร่างกายออกนอกรถ เช่น ศีรษะ แขน
เมื่อนั่ งรถอย่ายืน
เด็กออกไป
เป็ นต้น
3. ป้ องกัน
นอกบ้าน
อันตราย
เด็กอายุ 1-4 ขวบ หรือนํ ้าหนั ก 10 กิโลกรัม ขึน้ ไปแต่ไม่ถึง 18
จาก
กิโลกรัม ต้องใช้เบาะนั่ งนิ รภัยสําหรับเด็ก พร้อมทัง้ รัดให้แน่ นหรือ
อุบตั เิ หตุ
ติดตัง้ ไว้ทเ่ี บาะนั่ งด้านหลังของรถ
(ดูที่หน้ า
เก็บวัตถุอน
ั ตราย เช่น ยา นํ ้ายาทําความสะอาด ยาฆ่าแมลง และ
ความ
187-189)
กรรไกร เป็ นต้น ไว้ในทีส่ ูงหรือไว้ในตูแ้ ละลิน้ ชักที่ปิดล็อคกุญแจ
ปลอดภัย
ด้านสภาพ
อย่าสูบบุหรีภ่ ายในอาคารหรือในรถ เพื่อหลีกเลีย่ งไม่ให้เด็กได้รับ
แวดล้อมใน
อันตรายจากบุหรี่มือสองและบุหรี่มือสาม และอย่าเคีย้ วหมาก เพื่อ
บ้าน
ไม่ให้เด็กเลียนแบบ
หลังกลับบ้านหากมีความต้องการปรึกษาการเลีย้ งดูบตุ ร โปรดใช้บริการจากสายตรงห่วงใยสตรีมคี รรภ์และหลังคลอด 0800-870870
นิ สัยการรับ
ประทาน
อาหาร

ชือ่ และรหัสสถานพยาบาล
หมายเหตุ:

ความสัมพันธ์ของผูเ้ รียนสุขวิทยากับเด็ก:

แพทย์ลงนามประทับตรา:
วันทีแ่ นะนํ า ปี _______เดือน_______วันที่_ _______

้ ร่วมกันระหว่างทบวงสุขภาพประชาชนกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ และสมาคม
1. เนื ้อหาด้านการแนะแนวสุขวิทยานี ้ วิเคราะห์จดั ทําขึน
กุมารเวชศาสตร์ไต้หวัน
2. การแนะแนวสุขวิทยาครัง้ นี ้สําหรับเด็กอายุ 2 ถึง 3 ขวบ สามารถปฏิบตั ิร่วมกับการดูแลสุขภาพเชิงป้ องกันสําหรับเด็ก ครัง้ ที่ 6 และโปรดอ่านราย
ละเอียดคูม่ ือสุขภาพเด็กเพื่อให้การแนะแนวสุขวิทยา
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三歲至七歲 您會關心的事
給爸媽的叮嚀
y
y
y
y
y
y
y
y

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
y 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。
y 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。
y 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。
y 給予您的孩子做家務，並期望他們完成
工作。
y 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。
y 教導您的孩子遠離危險地方，如火爐、
水池旁。
y 教導您的孩子不要讓陌生人碰觸身體
或私處。
孩子三至七歲的照片

孕產婦關懷專線：0800-870870
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คํ าเตื อนสําหรั บคุณพ่ อคุณ แม่
y ให้เกียรติตอ่ ลูกของท่านและรับฟังความต้องการของลูก
y สอนลูกของท่านให้รู้วา่ อะไรคือสิ่งทีถ่ กู และอะไรคือสิ่งทีผ่ ดิ
y ช่วยลูกของท่านให้จดั การงานของตัวเอง
y ให้ลกู ได้สร้างนิ สัยการทานอาหารเช้า ทาน 3 มือ้ ตามปกติ หลีกเลีย่ งไม่ให้เด็กทานอาหารทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางโภชนาการตํ่า เช่น
ลูกอม นํ า้ อัดลม เป็ นต้น
y รักษาการติดต่อสื่อสารทีด่ กี บั คุณครู หากท่านรูส้ กึ ว่าเด็กทําได้ไม่ดเี ท่าทีค่ วร สามารถขอให้คณ
ุ ครูช่วยประเมินได้ หากท่านคิด
ว่าเด็กต้องการความช่วยเหลือหรือการแนะแนวเพิม่ เติม สามารถหารือกับคุณครู
y สอนลูกของท่านให้รจู้ กั การป้ องกันตนเอง ไม่พดู คุยกับคนแปลกหน้ า เมือ่ พบเหตุการณ์ ใดต้องบอกให้พอ่ แม่ทราบ
y รับฟังเรือ่ งทีเ่ กิดกับเด็กในโรงเรียนทุกวัน ไม่วา่ จะเป็ นเรือ่ งดีหรือเรือ่ งร้าย
y ทําตนให้เป็ นแบบอย่างทีด่ ี

จจะทํ าการปฏิสัมพั น ธ์กับลูกน้ อยอย่ า งไร
y สอนลูกของท่านในการจัดการกับอารมณ์ โกรธ เช่น เมือ่ โมโหให้
่ื
แยกตัวออกไปหรือไปเล่นทีอ่ น
y เด็กเริม่ ต้องไปโรงเรียน ก่อนการเรียนพาเด็กไปดูโรงเรียน
ทําความรูจ้ กั กับสภาพแวดล้อมและทักทายกับคุณครู
y เป็ นเพือ่ นอ่านหนั งสือกับลูก
สามารถพาเด็กไปห้องสมุดให้พวกเขาได้เลือกหนั งสือทีต่ นเอง
อยากอ่าน
y ให้ลกู ของท่านได้ทํางานบ้าน พร้อมตัง้ ความหวังให้พวกเขา
ทํางานได้สําเร็จ
y กอดและชมเชยลูกของท่านอยูเ่ สมอ หากเขามีพฤติกรรมทีด่ แี ละ
มีผลงานทีด่ ใี นโรงเรียน
y สอนลูกของท่านให้ห่างไกลจากสถานทีอ่ น
ั ตราย เช่น เตาไฟ ริม
บ่อนํ า้ บ่อนํ า้
y สอนลูกของท่านอย่าให้คนแปลกหน้ าสัมผัสร่างกายหรือบริเวณ
ทีล่ บั
รู ป ถ่ า ยลู ก อายุ 3 ถึ ง 7 ขวบ

สายตรงห่วงใยสตรีมคี รรภ์และหลังคลอด: 0800-870870
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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？
(2) 會單腳站立數秒鐘嗎？
(3) 會畫圓形嗎？
(4) 會唸或唱1首完整的兒歌嗎？
(5) 說話時會正確的使用代名詞「你」、「我」、「他」嗎？
(6) 會自己去廁所尿尿嗎？
(7) 會自己解開扣子，脫掉衣服嗎？
(8) 會用肢體動作表達嗎？例如：點頭謝謝、揮手再見。
(9) 會聽從簡單的口頭指令嗎？例如：「拿去給哥哥」、「去拿
鞋鞋」。
(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。
(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）
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是，
是，
是，
是，
是，
是，
是，
是，
是，

否
否
否
否
否
否
否
否
否

是， 否
是， 否
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ผู้ปกครองโปรดกรอกข้อมูลต่อไปนี ้ ให้เรียบร้อยก่อนพาเด็กไปรับการตรวจสุขภาพ
บันทึกรายการต่อไปนี ้เมือ่ : ปี ______เดือน_____วันที่_ _____ (มีอายุ_ _____เดือน_____วัน)
1. นั บตัง้ แต่การตรวจสุขภาพครัง้ ทีแ่ ล้วถึงปัจจุบน
ั ทารกเคยเจ็บป่ วยหรือไม่? เคยต้องอยูร่ กั ษาตัวในโรงพยาบาล
หรือไม่? กรุณาจดบันทึกไว้ข้างล่าง :
____________________________________________________________________________________

2. ลักษณะการป้ อนอาหาร:
อาหารจําพวกนม (รวมถึงนมผง นมสด นมแพะ โยเกิรต์ เป็ นต้น) ปริมาณรวมวันละประมาณ ______C.C.
ใช้อะไรในการดืม่ นม? ขวดนม แก้ว
อาหารหลัก (ข้าวหรือบะหมี)่ วันละ ____มือ้ แต่ละมือ้ ประมาณ ____ ถ้วย ทานเอง ผู้ใหญ่ป้อน
มีปัญหาในการทานอาหารหรือไม่?
____________________________________________________________________________________

3.

การขับถ่ายอุจจาระ:

ปกติ

แข็งเกินไป_____ วัน ถ่ายอุจจาระ1 ครัง้

่ ๆ_____________________
อืน

4. มีปัญหาเรือ่ งการนอนหรือไม่? __________________________________________________________
5. พัฒนาการ : (การตรวจสุขภาพครัง้ นี ้ครอบคลุมช่วงอายุทค่ี อ่ นข้างกว้าง อาจมีบางรายการทีล่ กู น้ อยยังไม่สามารถ
ทําได้ ขอให้ท่านตอบตามความเป็ นจริง โดยแพทย์จะทําการประเมินผลซํา้ อีกครัง้ )

3-4 ขวบ
(1) สามารถกระโดดด้วยขาทัง้ สองข้างลงจากบันไดขัน้ สุดท้ายได้หรือไม่?
(2) สามารถยืนขาเดียวได้เป็ นเวลาหลายวินาที ใช่หรือไม่?
(3) สามารถวาดวงกลมได้หรือไม่?
(4) สามารถท่องหรือร้องเพลงเด็กได้ตลอดทัง้ เพลง 1 เพลงหรือไม่?
(5) ขณะสนทนา สามารถใช้สรรพนาม “เธอ” “ฉัน” “เขา” ได้อย่างถูกต้องหรือไม่?
(6) สามารถไปปัสสาวะในห้องนํ า้ ได้เองหรือไม่?
(7) สามารถปลดกระดุมเสือ้ ถอดเสือ้ ได้เองหรือไม่?
(8) สามารถใช้ภาษากายในการสือ่ สาร ใช่หรือไม่? เช่น: โค้งศีรษะแสดงความขอบคุณ โบกมือ
อําลา
(9) สามารถปฏิบตั ติ ามคําสั่งอย่างง่ายๆ ด้วยปากเปล่า ใช่หรือไม่? เช่น: “เอาไปให้พ่ชี าย” “ไป
เอารองเท้า”
(10) การสือ่ สารด้วยคําพูดปกติดห
ี รือไม่? เช่น: สามารถฟังเข้าใจโดยทีไ่ ม่ตอ้ งพูดซํา้ อีกครัง้ หรือ
ไม่ตอ้ งให้ผู้ใหญ่ทคี่ อยดูแลเป็ นผูอ้ ธิบายให้ฟัง
(11) สามารถบอกสีได้ 1 สี และบอกชือ่ รูปภาพได้ 3 ชือ่ (เช่น รองเท้า เครือ่ งบิน ปลา เป็ นต้น) ใช่
หรือไม่? (ดูทห
ี่ น้ า 121 รูป 1, รูป 2)

ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่
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4-7歲前
(1) 會單腳跳嗎？
(2) 4 歲以後的孩子，會1腳1階上下樓梯嗎？
(3) 會用剪刀剪紙嗎？
(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）。
(5) 會自己穿衣服並扣上釦子嗎？
(6) 會用肢體動作表達嗎？例如：點頭謝謝、揮手再見。
(7) 會聽從簡單的口頭指令嗎？例如：「拿去給哥哥」、「去
拿鞋鞋」。
(8) 說話表達正常嗎？例如：會和他人一問一答的聊天或
談話。
(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）
6. 孩子上幼兒園了嗎？

是，
是，
是，
是，

否
否
否
否

是， 否
是， 否
是， 否
是， 否
是， 否

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？
(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。
(3) 住家是無菸環境嗎？

是， 否
是， 否

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)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

สามารถกระโดดด้วยขาข้างเดียวได้หรือไม่?
หลังจาก 4 ขวบ สามารถเดินขึน้ ลงบันไดแบบก้าวขาทีละขัน้ ได้หรือไม่?
สามารถใช้กรรไกรตัดกระดาษ ใช่หรือไม่?
่ ใช่หรือไม่? (เมือ่
เมือ่ เล่นพ่อ แม่ ลูก จะแสดงเลียนแบบพ่อ แม่ หรือผู้ใหญ่คนอืน
อายุ 4 ขวบครึ่ง ขึน้ ไป)
สามารถสวมใส่เสือ้ และติดกระดุมเองได้ ใช่หรือไม่?
สามารถใช้ภาษากายในการสือ่ สาร ใช่หรือไม่? เช่น: โค้งศีรษะแสดงความขอบคุณ
โบกมืออําลา
สามารถปฏิบตั ติ ามคําสั่งอย่างง่ายๆ ด้วยปากเปล่า ใช่หรือไม่? เช่น: “เอาไปให้พ่ี
ชาย” “ไปเอารองเท้า”
การสือ่ สารด้วยคําพูดปกติดห
ี รือไม่? เช่น: สามารถพูดคุยแบบถามมาตอบไปกับผู้
่ ได้
อืน
สามารถบอกสีได้ 4 สี และวาดรูปตามภาพได้ 3 รูป (เช่น
) ใช่หรือไม่?
่ี น้ า 121 รูป 1, รูป 3)
(ดูทห

6. เด็กเข้าเรียนในโรงเรียนอนุ บาลแล้ว ใช่หรือไม่?

ใช่
ใช่
ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่

ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

มีความยากลําบากในการเรียนรูห
้ รือด้านมนุ ษยสัมพันธ์หรือไม่? (เช่น เรียนตามไม่ทน
ั เวลาเรียนนั่ งไม่อยูก่ บั ที่ คบ
เพือ่ นไม่เป็ น เป็ นต้น)?

7. พฤติกรรมในชีวติ ประจําวัน:
(1) เมือ่ นั่ งรถ ใช้เบาะนั่ งรถนิ รภัยติดตัง้ ไว้ทเี่ บาะนั่ งด้านหลังหรือไม่?
(2) หน้ าต่างมีการออกแบบใส่ราวกัน้ หรือกุญแจนิ รภัย และขอบหน้ าต่างสูงกว่าพืน้ อย่าง
น้ อย110 เซนติเมตร ริมหน้ าต่างไม่วางเครือ่ งเรือนทีส่ ามารถปี นป่ ายได้ เช่นเตียง
โซฟา เก้าอี ้ โต๊ะ หรือตูใ้ ส่ของแบบเตีย้ เป็ นต้น
่ รือไม่?
(3) ทีอ่ ยูอ่ าศัยเป็ นสภาพแวดล้อมไร้บห
ุ รีห

ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

8. หากท่านมีขอ้ สงสัยใดเกีย่ วกับการดูแลเด็กหรือมีปัญหาทีต่ อ้ งการสอบถามแพทย์ กรุณาจดบันทึกไว้ข้างล่างนี ้:
____________________________________________________________________________________
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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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รูป 1

รูป 2

รูป 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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วันทีต่ รวจ: ปี _______ เดือน________ วันที่_ ______ อายุ: _________เดือน________วัน
ความยาว: ______เซนติเมตร (ทีต่ าํ แหน่ งร้อยละ____)

นํ า้ หนั ก: ____ กิโลกรัม (ทีต่ าํ แหน่ งร้อยละ____)

รอบศีรษะ: ______เซนติเมตร (ทีต่ าํ แหน่ งร้อยละ____)
ประเมินการเจริญเติบโต:

ปกติ

ต้องติดตาม

ต้องโอนย้าย __________________________________

การตรวจร่างกาย :
ไม่พบความผิดปกติ
ต้องระวังสังเกตอาการหรือมีลกั ษณะผิดปกติ
1. __________________ ต้องติดตาม ต้องโอนย้าย ____________________
2. __________________ ต้องติดตาม ต้องโอนย้าย ____________________
3. __________________ ต้องติดตาม ต้องโอนย้าย ____________________
4. __________________ ต้องติดตาม ต้องโอนย้าย ____________________
หากพบบาดแผลทีไ่ ม่ทราบสาเหตุ หรือสงสัยว่ามีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว หรือมีการทารุณกรรมเด็ก
เป็ นต้น กรุณาแจ้งเรือ่ งตามกําหนด (ดูทห
ี่ น้ า 193)
ผ่าน (รวมรายการทีไ่ ม่ผ่านในครัง้ ก่อน)
ต้องติดตาม
ต้องโอนย้าย (กรุณากรอก “แบบส่งเรือ่ งการประเมินผลพัฒนาการในเด็ก” ดูทห
ี่ น้ า 239)

ประเมินผลพัฒนาการ:

รายการทีค่ วรระวัง:

ด้านการเคลือ่ นไหว ด้านภาษา
่ ๆ _______________
อืน

การสุม่ ชีเ้ ลือกรูปสามมิต:ิ

่
ผ่านได้อย่างราบรืน

ด้านการเรียนรู้

ไม่ผ่าน

ด้านสังคมและอารมณ์

เด็กไม่สามารถให้ความร่วมมือตรวจสอบ

เวลาทีแ่ นะนํ าให้ตรวจสุขภาพครัง้ ต่อไป:
นั บตัง้ แต่ ปี ______ เดือน_______
จนถึง ปี ______ เดือน_______

ผูป้ กครองลงนาม:_________________________

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
不清楚 清楚但
已做到
未做到 未做到

醫師指導重點

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。
飲食
習慣
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
1. 兒童習
零食。
慣養成
餵食時應讓幼兒坐穩，避免追逐餵食。
( 參閱第
用餐應固定地點，讓兒童坐高腳椅，並與家
146-152
人一起用餐。
頁)
用餐
避免在兒童房放置電視，除兒童易受電視食
環境
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。
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
口腔
2. 口腔與 清潔
清潔。
視力保健
每半年定期看診牙醫及牙齒塗氟。
( 參閱第
用眼 30 分鐘，休息 10 分鐘，且避免長時間
176-180
近距離用眼。
視力
頁)
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。
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。
幼兒
3. 預防事 外出
禁止讓兒童獨自留在車內、儲水容器邊、池
故傷害
塘邊、河邊、游泳池及游泳池邊、海邊。
( 參閱第
不可讓兒童獨處或託付給未成年者照顧。
186-188 居家
不要在室內或車內吸菸， 避免幼兒受二手
頁)
環境
菸、三手菸的危害，且勿食檳榔，以免幼兒
安全
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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ภายในกรอบสีแดง ขอให้แพทย์พยาบาลช่วยเหลือผู้ปกครองในการกรอก ก่อนเริม่ แนะแนวสุขวิทยา เพื่อไว้ให้แพทย์พจิ ารณา
[โครงการนี ้ได้รับการอุดหนุนจากภาษี ผลิตภัณฑ์ยาสูบเพื่อสวัสดิการสุขภาพ]

หัวข้อ
สุขวิทยา

หลักสําคัญ

ผูป้ กครองประเมิน
ไม่ทราบ ทราบแต่ไม่
ทําแล้ว
ไม่ได้ทํา
ได้ทํา

หลักสําคัญทีแ่ พทย์แนะแนว

ดืม่ เครือ่ งดืม่ ผสมนํ า้ ตาลให้น้อย
เลือกอาหารทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางโภชนาการ หลีกเลีย่ งอาหารทีม่ น
ั
นิ สัยการรับ
มาก หวานมาก เค็มมาก และอาหารรสจัดหรือขนมขบเคีย้ ว
ประทาน
ทานอาหารทีอ่ ดุ มด้วยธาตุเหล็กและผักผลไม้ให้มาก
อาหาร
หลีกเลีย่ งการให้ขนมขบเคีย้ วแก่เด็ก และในบ้านไม่ควรมี
ขนมขบคีย้ วมากเกินไป
1. การ
เมือ่ ป้ อนอาหารควรให้เด็กนั่ งอยูก่ บั ที่ หลีกเลีย่ งการวิ่งตาม
สร้างนิ สัย
ป้ อนอาหาร
ให้เด็ก
ทานอาหารในสถานทีก่ ําหนดเฉพาะ ให้เด็กนั่ งเก้าอีส้ ูง และ
(ดูทห
ี่ น้ า
ทานอาหารพร้อมกับคนในครอบครัว
สภาพ
147-153)
หลีกเลีย่ งการวางโทรทัศน์ ไว้ในห้องของเด็ก นอกจากเด็กจะ
แวดล้อม
ได้รับอิทธิพลจากการโฆษณาอาหารทางโทรทัศน์ ได้ง่ายแล้ว
ในการทาน
การนั่ งเป็ นเวลานานจะมีความเสี่ยงทําให้อ้วน
อาหาร
เมือ่ ไม่ใช่เวลาอาหาร ควรวางแผนให้เด็กทํากิจกรรมที่ใช้
แรงกายปานกลาง ในขอบเขตทีป่ ลอดภัย เพิ่มกิจกรรมทาง
กายภาพของพ่อแม่ลกู สร้างนิ สัยการดํารงชีวติ ประจําวันใน
ลักษณะทีม่ กี ารเคลือ่ นไหว
ใช้ยาสีฟันทีผ่ สมฟลูออไรด์ช่วยหรือสอนเด็กทําความสะอาด
2. อนามัย
การทําความ
ฟันหลังอาหารและก่อนนอน และใช้ไหมขัดฟันทําความ
ในช่อง
สะอาดช่อง
สะอาดร่องรอยต่อระหว่างฟันสองซี่
ปากและ
ควรพบทันตแพทย์และทาฟลูออไรด์เคลือบฟันทุกครึ่งปี ตาม
ปาก
การดูแล
กํ
าหนดเวลา
สุขภาพ
การใช้ตา ควรใช้ 30 นาที พัก 10 นาที พร้อมทัง้ หลีกเลีย่ งการ
สายตา
การดูแล
ใช้ตามองในระยะใกล้เป็ นเวลานาน
(ดูทห
ี่ น้ า
่ ๆ เวลาการจ้อง
หลีกเลีย่ งไม่ให้เด็กดูโทรทัศน์ หรือจอภาพอืน
สุขภาพตา
177-181)
มองจอภาพในแต่ละวันไม่ควรเกิน 1-2 ชั่วโมง
เด็กอายุ 4 ขวบขึน้ ไป แต่ต่ํากว่า 12 ปี หรือนํ า้ หนั ก 18
กิโลกรัมขึน้ ไป ไม่ถึง 36 กิโลกรัม ให้ใช้เข็มขัดนิ รภัยของเบาะ
3. ป้ องกัน เด็กออกไป
่ ั่ งด้านหลังของรถ
ทีน
นอกบ้
า
น
อันตราย
ห้ามให้เด็กอยูต่ ามลําพังในรถ อยู่ข้างภาชนะเก็บนํ า้ ริมบ่อนํ า้
จาก
ริมแม่นํา้ สระว่ายนํ า้ และข้างสระว่ายนํ า้ หรือริมทะเล
ห้ามให้เด็กอยูค่ นเดียวหรือมอบหมายให้บคุ คลที่ยังไม่บรรลุ
อุบตั เิ หตุ ความปลอดภัย
นิ ตภิ าวะดูแล
(ดูทห
ี่ น้ า
ด้านสภาพ
อย่าสูบบุหรีภ่ ายในอาคารหรือในรถ เพือ่ หลีกเลีย่ งไม่ให้เด็ก
187-189) แวดล้อมใน
ได้รับอันตรายจากบุหรีม่ อื สองและบุหรีม่ อื สาม และอย่าเคีย้ ว
บ้าน
หมาก เพือ่ ไม่ให้เด็กเลียนแบบ
หลังกลับบ้านหากมีความต้องการปรึกษาการเลีย้ งดูบตุ ร โปรดใช้บริการจากสายตรงห่วงใยสตรีมคี รรภ์และหลังคลอด 0800-870870
ชือ่ และรหัสสถานพยาบาล
ความสัมพันธ์ของผูเ้ รียนสุขวิทยากับเด็ก: แพทย์ลงนามประทับตรา:
วันทีแ่ นะนํ า ปี ______เดือน_____วันที่_ _____
หมายเหตุ:

้ ร่วมกันระหว่างทบวงสุขภาพประชาชนกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ และสมาคม
1. เนื ้อหาด้านการแนะแนวสุขวิทยานี ้ วิเคราะห์จดั ทําขึน
กุมารเวชศาสตร์ไต้หวัน
2. การแนะแนวสุขวิทยาครัง้ นี ้สําหรับเด็กอายุ 3 ถึง 4 ขวบ สามารถปฏิบตั ิร่วมกับการดูแลสุขภาพเชิงป้ องกันสําหรับเด็ก ครัง้ ที่ 7 และโปรดอ่านราย
ละเอียดคูม่ ือสุขภาพเด็กเพื่อให้การแนะแนวสุขวิทยา
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三至七歲 衛教重點
兒童生長身體質量指數 (BMI) 建議值

102 年 6 月 11 日公布
BMI= 體重 ( 公斤 ) / 身高 2( 公尺 )

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。
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่ นะนํ าในการ
ค่าดัชนี มวลกาย (BMI) ทีแ
เติบโตของเด็กและเยาวชน

ประกาศเมือ่ วันที่ 11 มิถน
ุ ายน ค.ศ.2013
BMI = นํ า้ หนั ก (กิโลกรัม) / ความสูง2(เมตร)

เพศชาย
นํ ้าหนั กน้ อยเกินไป

ช่ว งปกติ

นํ ้าหนั กมากเกินไป

เพศหญิง
อ้วน

นํ ้าหนั กน้ อยเกินไป

ช่ว งปกติ

นํ ้าหนั กมากเกินไป

อ้วน

อายุ
BMI อยู่ระหว่าง

BMI อยู่ระหว่าง

อธิบาย:
1. ค่ามาตรฐานนี ้จดั ทําขึน้ โดยอ้างอิงตามผลงานวิจยั ในปี ค.ศ.2010 ของนายแพทย์เฉินเหว่ยเต๋อและ
แพทย์หญิงจางเหม่ยหุย้
2. ค่ามวลกาย อายุ 0-5 ขวบ ใช้ตามประกาศขององค์การอนามัยโลก (WHO) เกีย่ วกับ “มาตรฐานสากลการ
เจริญเติบโตของเด็กและทารก”
3. กราฟค่ามาตรฐานมวลกาย อายุ 7-18 ปี อ้างอิง
จากข้อมูลการวัดสมรรถภาพทางกาย ปี ค.ศ.
1997 ของเด็กนั กเรียนชัน้ ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้นทั่วไต้หวัน (โดยวัด
สมรรถนะ 4 รายการ ได้แก่ เดินวิ่ง 800/1600
เมตร จับเข่าซิทอัพ กระโดดไกล และนั่ งงอ
ลําตัว โดยเลือกเฉพาะรายทีม่ ผี ลการวัดอยู่ใน
ลําดับต้นร้อยละ 25)
4. จุดเชือ่ มต่อช่วงอายุ 5-7 ขวบ พิจารณาอ้างอิง
ตามแนวโน้ ม WHO BMI rebound เชือ่ ม
ต่อค่าในช่วงอายุทัง้ สองตามทีก่ ล่าวมาข้างต้น
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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
y 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。
y 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
y 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）。
y 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
y 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。
y 切勿平躺餵奶。
y 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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ทารกแรกเกิดไม่วา่ จะมีนํา้ หนั กแรกคลอดเท่าใด หากคลอดเมือ่ อายุในครรภ์ไม่ครบ 37 สัปดาห์ ถือว่าเป็ น
ทารกคลอดก่อนกําหนด พัฒนาการในทุกช่วงวัยของทารกคลอดก่อนกําหนด ทัง้ การเจริญเติบโต (ส่วนสูง
ขนาดรอบศีรษะ นํ า้ หนั ก) การเรียนรูแ้ ละพฤติกรรม การเพิม่ อาหารเสริม เป็ นต้น ก่อนเด็กอายุ 3 ขวบต้อง
ใช้อายุทปี่ รับแก้ไขแล้วในการประเมินเปรียบเทียบ นอกจากนี ้ รัฐบาลและองค์กรเอกชนล้วนมีทรัพยากรที่
เกีย่ วข้องและให้การสนั บสนุนในการดูแลเด็ก โดยหวังว่าจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระการเลีย้ งดูและความ
เหนื่ อยยากของผูป้ กครอง ผูป้ กครองทีม่ คี วามต้องการ กรุณาติดต่อเพือ่ ขอใช้บริการได้ การเจริญเติบโต
พัฒนาการของเส้นประสาทสมอง การเพิม่ อาหารเสริมของทารกคลอดก่อนกําหนด ต้องใช้อายุทปี่ รับแก้ไข
แล้ว แต่การรับวัคซีนยังคงใช้อายุตอนคลอดจริง

ภาวะแทรกซ้อนที่ พบบ่ อยในทารกคลอดก่ อนกํ าหนด
y ทารกทีค่ ลอดก่อนกําหนดมักมีปัญหาเนื่ องจากอวัยวะภายในร่างกายยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ภาวะแทรกซ้อนทีพ
่ บบ่อยได้แก่
ภาวะเลือดออกในโพรงสมอง ความผิดปกติทเี่ นื ้อขาวของสมอง จอประสาทตาผิดปกติ การได้ยน
ิ บกพร่อง ภาวะโรคปอดเรือ้ รัง
ภาวะหลอดเลือดหัวใจเกิน ภาวะลําไส้เน่ าตาย เป็ นต้น
y การตัง้ ครรภ์ทอ่ี ายุครรภ์ยิ่งสัน
้ โอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนตามทีก่ ล่าวมาของทารกคลอดก่อนกําหนดก็ยิ่งมากขึน้ ดังนั น
้ ทารก
คลอดก่อนกําหนดทีม่ น
ี ํ า้ หนั กแรกคลอดน้ อยมาก พ่อ แม่ และแพทย์ ควรร่วมมือกันสังเกตติดตามอาการในระยะยาว

อายุ ที่ป รั บแก้ไขแล้ ว ของทารกคลอดก่ อนกํ าหนด
ไม่วา่ ทารกนัน
้ จะเกิดเมือ่ ใด สามารถคํานวณ “อายุทปี่ รับแก้ไขแล้ว” ของทารกได้ โดยใช้ “วันทีใ่ น
ปัจจุบน
ั ” ลบด้วย “วันกําหนดคลอด” เช่น ทารกคลอดเมือ่ วันที่ 1 พฤษภาคม วันกําหนดคลอดของแม่คอื
วันที่ 1 กรกฎาคม เมือ่ ถึงวันที่ 1 สิงหาคม อายุทปี่ รับแก้ไขแล้วของทารกคืออายุ 1 เดือน
วิธคี าํ นวณปรับแก้ไขอายุ:

วันที่ 1 สิงหาคม
- วันที่ 1 กรกฏาคม
1 เดือน

(วันที่ในปัจจุบน
ั )
(วันกําหนดคลอด)
(อายุทป่ี รับแก้ไขแล้ว)

ควรให้ น มทารกคลอดก่ อนกํ าหนดอย่ า งไร
y การให้อาหารพิเศษสําหรับทารกคลอดก่อนกําหนด: เนื่ องจากมีพฒ
ั นาการทางร่างกายทีย่ ังไม่สมบูรณ์ ความสามารถในการ
ดูดทําได้ไม่ดเี ท่าทารกทีค่ ลอดตามกําหนด ทําให้ขณะที่ให้นมมีอาการสําลักได้ง่ายหรือมีอาการตัวเขียว (ผิวหนั งหรือริมฝี ปาก
เปลีย่ นเป็ นสีเขียวหรือสีม่วง)
y วิธกี ารให้นมทีด่ ท
ี ส่ี ดุ สําหรับทารกคลอดก่อนกําหนดคือ “การให้นมตามความต้องการ” หมายถึง การให้นมตามนาฬกิ าชีวติ
่ ารกสามารถรับได้ตามความเหมาะสม
ของทารกและให้นมในปริมาณทีท

ควรให้ น มทารกคลอดก่ อนกํ าหนดอย่ า งไร
y หลังจากทีท
่ ารกคลอดก่อนกําหนดกลับไปอยูบ่ ้านแล้ว อาจมีปัญหาเรือ่ งกรดในกระเพาะอาหารไหลย้อน การให้นมจึงควรใช้วธิ ี
ให้น้อยๆ หลายมือ้ โดยแบ่งการให้นมเป็ นช่วงๆ ทัง้ ยังต้องสังเกตสีผิวและสีรมิ ฝี ปากของทารกคลอดก่อนกําหนดด้วย หากพบ
ว่ามีอาการตัวเขียว ต้องหยุดการให้นมก่อนและทําการไล่ลมด้วยการตบหลังเบาๆ รอจนกระทั่งสีผิวและสีรมิ ฝี ปากของทารก
กลับมาเป็ นสีปกติแล้วจึงให้นมต่อ
y ห้ามให้นมในขณะทีท
่ ารกนอนราบโดยเด็ดขาด
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早產兒居家照顧錦囊
y 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。
y 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：
y 限制訪客。
y 注意居家環境的通風。
y 接觸寶寶前後皆須洗手。
y 家中禁菸。
y 寶寶週歲前避免帶他出入公共場所。
y 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（02-25230908，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
y 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。
y 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）
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y ในสถานการณ์ พเิ ศษทีไ่ ม่สามารถให้นมแม่โดยตรง จําเป็ นต้องให้นมจากขวดนมแทนนั น
้ เนื่ องจากทารกคลอดก่อนกําหนดมี
่ ิ่ ม ขนาดกลาง มีรูหัวนมเป็ นรูกลม
ความสามารถในการดูดทีไ่ ม่ดน
ี ั ก ควรเลือกใช้หัวนมทีเ่ หมาะสม คือ เป็ นหัวนมทีน
y ข้อปฏิบตั ท
ิ ่ัวไปเมือ่ ทารกสําลักนม เพียงแต่เอานํ า้ นมทีค่ า้ งอยู่ในปากทารกออก พร้อมทัง้ ตบหลังเบาๆ เพือ่ ไล่ลมจนทารก
หายใจได้สะดวก เมือ่ มีสีผิวอมชมพูกส็ ามารถให้นมต่อได้ หรือให้พกั สักครูแ่ ล้วค่อยให้นมต่อ
y หากทารกหยุดหายใจหลังจากมีอาการไอ สามารถลูบหลังทารกเบาๆ หรือดีดเบาๆ ทีฝ่ ่ าเท้าทารก ระหว่างป้ อนนม เพือ่ กระตุน
้
การหายใจ

ป้ องกั นการติ ดเชือ้
เนื่ องจากทารกคลอดก่อนกําหนดนัน
้ มีภมู คิ มุ้ กันทีต่ าํ่ กว่าทารกปกติ ทําให้ตดิ เชือ้ เกิดโรคได้ง่าย มีทารก
คลอดก่อนกําหนดส่วนน้ อยเนื่ องจากปอดยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ทําให้เกิดโรคปอดเรือ้ รังได้ง่ายและเด็กทีม่ ี
่ นั กกว่าด้วย
โรคปอดเรือ้ รังจะมีอตั ราการติดเชือ้ โรคของปอดทีส่ ูงกว่าเด็กทารกปกติทั่วไป และมีอาการทีห
วิธกี ารป้ องกันการติดเชือ้ ประกอบด้วย:
y
y
y
y
y
y

จํากัดแขกผูม้ าเยีย่ ม
ระวังการถ่ายเทอากาศของสภาพแวดล้อมทีอ่ ยูอ่ าศัย
ล้างมือทัง้ ก่อนและหลังการสัมผัสกับทารก
งดการสูบบุหรีภ่ ายในบ้าน
ก่อนทารกอายุครบ 1 ขวบ ควรหลีกเลีย่ งการพาทารกเข้าออกสถานทีส่ าธารณะ
หากมีปัญหาเกีย่ วกับการดูแล กรุณาใช้บริการสายตรงสอบถามการดูแลทีบ่ ้านของมูลนิ ธท
ิ ารกคลอดก่อนกําหนด (02-25230908 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00-17:00) เพือ่ ลดการไปโรงพยาบาลโดยไม่จําเป็ น

การดู แลด้ านการนอนของทารกคลอดก่ อนกํ าหนด
y ทารกคลอดก่อนกําหนดต้องอยู่ในโรงพยาบาลเป็ นเวลานานกว่าทารกปกติ ทําให้คน
ุ้ เคยกับสภาพแวดล้อมทีม่ เี สียงดังรบกวน
ของโรงพยาบาล อีกทัง้ ยังไม่แบ่งกลางวันกลางคืน เมือ่ ทารกเพิ่งกลับไปอยูบ่ ้านนั น
้ ต้องอาศัยเวลาปรับตัวระยะหนึ่ ง
y สามารถใช้วธิ กี ารปรับตัวโดยสร้างสภาพแวดล้อม เช่น เปิ ดไฟดวงเล็กในเวลากลางคืน หรือเปิ ดวิทยุให้ทารกฟัง เป็ นต้น เมือ่
ทารกคุน
้ เคยดีแล้ว จึงค่อยๆ ลดแสงไฟหรือลดเสียงลง

การดู แลพฤติก รรมของทารกคลอดก่ อนกํ าหนด
ทารกคลอดก่อนกําหนด มักมีอาการกระสับกระส่าย ปลอบโยนได้ยากกว่าทารกปกติ ซึ่งสามารถแก้ไขด้วย
วิธกี ารดูแลแบบจิงโจ้และการนวดตัวทารก เป็ นต้น (กรุณาดูรายละเอียดจากเว็บไซต์มลู นิ ธท
ิ ารกคลอดก่อน
กําหนด http://www.pbf.org.tw)
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早產兒居家照顧錦囊
早產兒追蹤檢查很重要
y 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。
y 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。
y 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.
2.
3.
4.
5.

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。
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。
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。
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。
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
y 健保身分
y 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。
y 3 歲 以下兒童醫 療補 助於 20 02 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。
y 申辦重大傷病證明
y 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。
y 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。
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การตรวจติ ดตามอาการในทารกคลอดก่ อนกํ าหนดสําคัญมาก
y การวิเคราะห์ขอ้ มูลคลินิกตรวจติดตามอาการของมูลนิ ธท
ิ ารกคลอดก่อนกําหนดในช่วง 10 ปี ทีผ่ ่านมา แสดงว่า ทารกคลอด
ก่อนกําหนดทีม่ น
ี ํ า้ หนั กตัว≤1,500 กรัม หรือทารกคลอดก่อนกําหนดทีม่ ภี าวะแทรกซ้อนพิเศษ มักเกิดสภาพการณ์ การเรียนรู้
และพัฒนาการด้านพฤติกรรมทีล่ ่าช้ากว่าทารกปกติท่ัวไป
y แนะนํ าให้พาทารกกลับไปรับการตรวจทีค่ ลินิกตามกําหนด เมือ่ ทารกมีอายุทปี่ รับแก้ไขแล้วครบ 6 เดือน 1 ขวบ 2 ขวบ และ
5 ขวบ ซึ่งการตรวจพบอาการทีเ่ ร็ว และโอนย้ายผูป้ ่ วยไปยังแผนกทีเ่ หมาะสมทันท่วงทีนัน
้ ทําให้การบําบัดรักษาในระยะเริม่
แรกบรรลุผล
y บริการตรวจติดตามอาการอย่างครบถ้วน ในทารกคลอดก่อนกําหนดทีน
่ ํ า้ หนั กแรกคลอดน้ อยมาก ควรประกอบด้วย 5 รายการ
ได้แก่:
1. การประเมิ น ส่ ว นสู ง รอบศี ร ษะ นํ ้ า หนั ก และลั ก ษณะทางโภชนาการ: วั ด ดั ช นี การเจริ ญ เติ บ โต พร้ อ ม
เปรี ย บเที ย บกราฟแสดงการเจริ ญ เติ บ โตของอายุ ท่ี ป รั บ แก้ ไขแล้ ว เพื่ อ ประเมิ น ภาวะการเจริ ญ เติ บ โต
สอบถามลั ก ษณะการให้ อ าหาร สั ด ส่ ว นการให้ อ าหารเสริ ม เป็ นต้ น พร้ อ มทั ้ ง ให้ คํ า แนะนํ าเกี่ ย วกั บ
โภชนาการที่ เหมาะสม
2. ประเมิ นพั ฒ นาการของระบบประสาทและกล้ า มเนื ้ อ มั ด ใหญ่ : อาศั ย การตึ ง ตั ว ของกล้ า มเนื ้ อ การมี
ปฏิ กิ ริ ย าตอบโต้ ฉั บพลั น และหยุ ด ของระบบประสาท และความมั่ น คงของท่ า นั่ ง และท่ า ยื น เป็ นต้ น มา
ประเมิ น ภาวะพั ฒ นาการของระบบประสาทในทารกคลอดก่ อ นกํ า หนด
3. ประเมิ นพั ฒ นาการด้ า นจิ ต ใจ: ประเมิ นพั ฒ นาการด้ า นต่ า งๆ เช่ น การเรี ย นรู้ ภาษา สั ง คมและ
มนุ ษยสั ม พั น ธ์ การใช้ ก ล้ า มเนื ้ อ มั ด เล็ ก และกล้ า มเนื ้ อ มั ด ใหญ่ ข องทารกและเด็ ก เล็ ก พร้ อ มสั ง เกต
พฤติ ก รรมขณะทํ า การประเมิ น ทํ า ความเข้ า ใจต่ อ ภาวะพั ฒ นาการโดยรวมของทารกและเด็ ก เล็ ก
4. การประเมิ น ด้ า นจั ก ษุ : แนะนํ าว่ า นอกจากทํ า การตรวจจอประสาทตาขณะที่ อ ยู่ โรงพยาบาลแล้ ว เมื่ อ
มี อ ายุ ที่ ป รั บ แก้ ไขแล้ ว ประมาณ 1 ขวบ ให้ เริ่ ม ตรวจวั ด สายตาตามกํ า หนดเวลา
5. ประเมิ น การได้ ยิ น เสี ย ง: ทํ า การตรวจคั ด กรองการได้ ยิ น ครั ้ง แรกขณะอยู่ โรงพยาบาล พร้ อ มทํ า การ
ประเมิ น อี ก ครั ้ง เมื่ อ มี อ ายุ ที่ ป รั บ แก้ ไขแล้ ว ประมาณ 1 ขวบ (ต้ อ งพิ จ ารณาพั ฒ นาการด้ า นภาษา การเรี ย น
รู้ การแสดงออก และความสามารถเข้ า ใจของเด็ ก ในขณะเดี ย วกั น)

บริก ารเสริ มกํ าลั งสําหรั บทารกคลอดก่ อนกํ าหนด
y ฐานะผูป้ ระกันตนประกันสุขภาพ
y หลังทารกคลอดภายใน 60 วัน ขณะยังไม่ได้แจ้งร่วมประกันสุขภาพ สามารถใช้บตั รประกันสุขภาพของพ่อแม่ในการ
่ ขอบัตรประกัน
รักษาพยาบาล หลังจากทารกแจ้งเกิดแล้ว สามารถแจ้งร่วมประกันกับพ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ ง และยืน
สุขภาพได้
y เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเด็กอายุตา่ํ กว่า 3 ขวบ เริม่ ดําเนิ นการตัง้ แต่ปี ค.ศ. 2002 เด็กอายุตา่ํ กว่า 3 ขวบ ที่ร่วม
ประกันสุขภาพ เมือ่ รับการรักษาจะได้รับการลดหย่อนค่าใช้จ่ายในส่วนทีต่ อ้ งเสียค่าใช้จ่ายเองของประกันสุขภาพ
y ยืน
่ ขอใบรับรองผูป้ ่ วยโรคร้ายแรง
y ตาม “ระเบียบปฏิบตั กิ ารลดหย่อนส่วนทีต่ อ้ งเสียค่าใช้จ่ายเองสําหรับผูป้ ระกันตนของประกันสุขภาพ” ข้อ 2 กําหนดผู้
ประกันตนทีไ่ ด้รับการวินิจฉั ยเป็ นผูป้ ่ วยโรคร้ายแรงจากแพทย์โรงพยาบาลในสัญญาของประกันสุขภาพ สามารถแนบหลัก
ฐานหนั งสือวินิจฉั ยโรคร้ายแรงทีแ่ พทย์ออกให้ พร้อมกับหนั งสือคําร้องใบรับรองผูป้ ่ วยโรคร้ายแรง บัตรประชาชนฉบับ
่ ขอได้ทห
่ี น่ วยงานดําเนิ นการสํานั กงานประกันสุขภาพทุกสาขา เมือ่
ถ่ายเอกสารและหลักฐานประวัตโิ รคทีเ่ กีย่ วข้อง ยืน
ผ่านการตรวจสอบแล้วว่ามีคณ
ุ สมบัตถิ กู ต้อง จะได้รับมอบใบรับรองผูป้ ่ วยโรคร้ายแรง
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早產兒居家照顧錦囊
y 早產兒基金會醫療費用補助
y 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。
y 早產兒基金會居家醫療器材費用補助
y 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。
y 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。
y 相關資源
y 早產兒追蹤檢查服務同意書，請參閱第 236 頁。
y 兒童發展評估轉介單，請參閱第 238 頁。
y 發展遲緩兒童通報轉介中心名冊，請參閱第 242 頁。
y 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。
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y หากทารกคลอดก่อนกําหนด หลังคลอดภายใน 3 เดือน เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่ องจากอาการแทรกซ้อน เมือ่
่ ขอใบรับรอง หากทารกคลอดก่อนกําหนดหลังคลอดครบ 3 เดือนขึน้ ไป มีหนั งสือ
ผ่านการยืนยันจากแพทย์แล้วไม่ตอ้ งยืน
่
รับรองผูท
้ พ
ุ พลภาพระดับกลางขึน้ ไป เมือ่ ผ่านการยืนยันจากแพทย์วา่ มีคณ
ุ สมบัตติ ามรายการเป็ นโรคร้ายแรงสามารถยืน
ขอใบรับรองผูป้ ่ วยโรคร้ายแรงตามกําหนดได้
y เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจากมูลนิ ธท
ิ ารกคลอดก่อนกําหนด
y ทําการประเมินผลโดยเจ้าหน้ าทีส่ ังคมสงเคราะห์ประจําโรงพยาบาลคูส่ ญ
ั ญาของมูลนิ ธฯิ ข้อมูลทีต่ อ้ งประเมินประกอบ
่ ารกคลอดก่อนกําหนดต้องอยูท
้ ยาวทีท
ด้วย รายได้รวมของครอบครัว จํานวนผูท
้ ม่ี ีงานทําในครอบครัว ระยะเวลาสัน
่ โี่ รง
พยาบาล และอาการป่ วย เป็ นต้น
y เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ ทางการแพทย์ท่ใี ช้ภายในบ้านจากมูลนิ ธท
ิ ารกคลอดก่อนกําหนด
y หากทารกคลอดก่อนกําหนดทีอ่ อกจากโรงพยาบาลกลับบ้านแล้ว แต่จําเป็ นต้องเช่ายืมอุปกรณ์ ทางการแพทย์ เช่น เครือ่ ง
วัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด เครือ่ งผลิตออกซิเจน ถังออกซิเจน เครือ่ งดูดเสมหะ เครือ่ งช่วยหายใจ เครือ่ ง
ควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด (รวมเครือ่ งให้อาหาร) เป็ นต้น เจ้าหน้ าทีส่ ังคมสงเคราะห์ประจําโรงพยาบาลคู่
่ คําร้องขอรับเงินช่วยเหลือให้
สัญญาของมูลนิ ธฯิ จะเป็ นผูป้ ระเมินผลและช่วยยืน
มูลนิ ธท
ิ ารกคลอดก่อนกําหนดจะให้เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเช่ายืมอุปกรณ์ ทางการแพทย์ครึ่งหนึ่ งของค่าใช้จ่าย
ทัง้ หมด และจ่ายให้จนกว่าผูป้ ่ วยไม่จําเป็ นต้องใช้อกี ต่อไป
y เด็กทารกกรณี พเิ ศษทีต่ อ้ งใช้อปุ กรณ์ ทางการแพทย์เป็ นเวลานานกว่า 6 เดือน ให้แพทย์ระบุเหตุผลให้ชดั เจน สามารถทํา
เรือ่ งขอซือ้ อุปกรณ์ ทางการแพทย์ได้
หลังจากทีไ่ ม่จําเป็ นต้องใช้อปุ กรณ์ นัน
้ แล้ว ขอให้ญาติบริจาคอุปกรณ์ นัน
้ แก่ฝ่ายบริการสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาลที่
รักษาทารก เพือ่ เป็ นประโยชน์ แก่ครอบครัวทารกคลอดก่อนกําหนดทีย่ ากจนต่อไป
y แหล่งข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
y หนั งสือยินยอมรับบริการตรวจติดตามอาการใน
ทารกคลอดก่อนกําหนด กรุณาดูทห
ี่ น้ า 237
y แบบส่งเรือ่ งการประเมินผลพัฒนาการในเด็ก
่ี น้ า 239
กรุณาดูทห
y รายชือ่ ศูนย์รับแจ้งโอนย้ายเด็กทีม่ พ
ี ฒ
ั นาการล่าช้า
่ี น้ า 243
กรุณาดูทห
y กองการสังคมประจําท้องทีต่ า่ งๆ ยังมีบริการ
อุดหนุนช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมสําหรับเด็ก
และเยาวชน เช่น เงินช่วยเหลือค่าครองชีพเด็ก
และเยาวชน เงินช่วยเหลือในการฝากเลีย้ งบุตร
เงินช่วยเหลือเลีย้ งดูบตุ ร เป็ นต้น สามารถดูราย
ละเอียดได้จากเว็บไซต์กองการสังคมทุกท้องที่
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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
y 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。
y 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）
y 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。
y 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
y 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。
y 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ń洗澡ń換睡
衣ń刷牙ń喝水ń上床ń講故事ń道晚安ń關燈。
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การนอนหลับทีเ่ พียงพอนั น
้ สามารถช่วยให้เด็กมีกาํ ลังกายอย่างเต็มทีแ่ ละมีจติ ใจมุ่งมัน
่ ทีจ่ ะเรียนรู้ นิ สัยการนอน
ทีไ่ ม่ดี ส่งผลให้มกี ารนอนหลับทีไ่ ม่เพียงพอหรือคุณภาพการนอนหลับทีไ่ ม่ดี ทําให้เด็กมีอารมณ์ แปรปรวน ไม่คอ่ ยให้
ความร่วมมือ ขาดความสนใจในการเรียนรู้ และขาดสมาธิ หากเด็กมีการนอนหลับทีไ่ ม่ดี ผู้ใหญ่กอ็ าจไม่สามารถมีการ
นอนหลับทีด่ ไี ด้เช่นกัน นานวันเข้าไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ยังเป็ นผลเสียต่อความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ
แม่ลกู ด้วย ด้วยเหตุนี้จึงมีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องปลูกฝังสร้างนิ สัยการนอนทีด่ แี ก่เด็ก

เคล็ ด วิ ธี ในการนอนหลั บที่ ดี ของทั ้งเด็กและผู้ ใหญ่
y การนอนของทารกและเด็กในช่วงกลางคืนนั น
้ แบ่งได้ 7-8 รอบเวลา เป็ นการหลับตืน้ สลับกับการหลับลึก เมือ่ ทารกหลับตืน้ ก็
่ อนร่วมเตียงเดียวกันตืน
่ ได้
จะมีเสียงและการขยับตัว อาจทําให้ผปู้ กครองทีน
้ ากเด็กไม่ได้รอ้ งไห้งอแงเสียงดัง ก็ไม่ควรทําการปลอบโยนโดยไม่จําเป็ น เช่น ให้นม หรือตบหลัง เป็ นต้น ควรให้
ในเวลานี ห
โอกาสเด็กเรียนรูก้ ารนอนหลับด้วยตัวเองจะเหมาะสมกว่า
ขอแนะนํ าให้แยกเตียงนอน เพือ่ ลดโอกาสการรบกวนการนอนระหว่างกัน
y หลังอายุ 2-3 เดือนขึน้ ไป ควรลดการเปลีย่ นผ้าอ้อมในช่วงกลางคืน หากลูกน้ อยมีเสียงหรือขยับตัวก็ควรเฉยไว้กอ่ น ไม่ควรให้
นมนอกจากร้องไห้งอแงเสียงดัง
เวลาที่ให้นมไม่ควรเปิ ดไฟดวงใหญ่ ไม่พดู คุยหรือเล่นกับเขา และควรค่อยๆ ลดปริมาณการให้นมลง ให้เขารับรูถ้ ึงความแตก
ต่างระหว่างกลางวันกับกลางคืน และค่อยๆ เลิกนิ สัยดืม่ นมในช่วงกลางคืน สามารถนอนหลับตลอดทัง้ คืนได้
(สําหรับลูกน้ อยทีเ่ ลีย้ งด้วยนมแม่นัน
้ อาจต้องรอให้โตกว่านี ้จึงจะยืดระยะห่างในการให้นมช่วงกลางคืนออกไป)
y เมือ่ อายุ 6 เดือนขึน้ ไป ควรพยายามให้ลกู น้ อยเรียนรู้ทจี่ ะนอนหลับด้วยตัวเอง การให้ความช่วยเหลือของผูป้ กครองยิ่งน้ อย
เท่าไรยิ่งดี
้ ในช่วง
ถ้าหากลูกน้ อยติดนิ สัยให้ผู้ใหญ่กล่อมเข้านอน เช่น ต้องให้ผู้ใหญ่ตบเบาๆ อุม้ แกว่ง หรือให้นมถึงจะนอนหลับนั น
่ ร้องไห้ให้ผู้ใหญ่
กลางคืนเมือ่ การนอนหลับเปลีย่ นจากหลับลึกมาเป็ นหลับตืน้ และรูส้ กึ ว่าไม่มคี นปลอบโยน ก็จะรูส้ กึ ตัวตืน
กล่อมให้นอนอีกครัง้ ซึ่งภาวะเช่นนี ้อาจเกิดขึน้ เพียงหนึ่ งครัง้ หรือหลายครัง้ ก็เป็ นได้ในหนึ่ งคืน
วันแล้ววันเล่า ก็จะส่งผลรบกวนต่อทัง้ สภาพร่างกายและจิตใจของผูป้ กครองเป็ นอย่างมาก
y สถานทีท
่ ลี่ กู น้ อยนอนหลับนั น
่ ลี่ กู น้ อยนอนในเวลากลางคืน
้ ควรเป็ นทีท
หากพ่อแม่เป็ นคนอุม้ กล่อมให้นอน หรือให้นอนหลับอยูท
่ เี่ ปลโยก โซฟา เตียงใหญ่ เป็ นต้น แล้วจึงค่อยอุม้ ลูกน้ อยกลับไป
่ ขึน้ มาเนื่ องจากรูส้ กึ ถึงสภาพแวดล้อมในการนอนทีต่ า่ ง
นอนทีเ่ ตียงเล็ก เมือ่ ลูกน้ อยมีภาวะการนอนหลับแบบหลับตืน้ ก็จะตืน
ไป

สร้ า งนิ สัยการนอนที่ ดีให้ กับเด็กได้ อย่ า งไร
y เด็กส่วนใหญ่นัน
้ ชอบเล่น ไม่อยากขึน้ เตียงนอนหลับ ด้วยเหตุนี้การทีเ่ ด็กมีการขัดขืนและหงุดหงิดในเวลาก่อนนอนนั น
้ เป็ น
่ บทั่วไป
ลักษณะทีพ
เพือ่ สุขภาพทีด่ ีของเด็ก เวลาทีเ่ ข้านอนไม่ควรขึน้ อยูก่ บั การตัดสินใจของเด็ก แต่ควรเป็ นเวลาทีผ่ ปู้ กครองพิจารณาตามความ
จําเป็ นของตนเองและลูก แล้วกําหนดเวลาทีเ่ หมาะแก่การเข้านอน ทัง้ ควรปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
y ควรคิดค้น “พิธกี ารนอน” สําหรับเด็กขึน้ เพือ่ ช่วยให้สามารถเข้านอนได้อย่างราบรื่น
คือ มีขบวนการปฏิบตั กิ อ่ นนอน อย่างมีขน
ั ้ ตอนมีการเตรียมการอย่างเงียบๆ ช่วยให้เด็กรูส้ กึ ผ่อนคลาย เช่น: ปัสสาวะ -> อาบ
นํ า้ -> เปลีย่ นชุดนอน -> แปรงฟัน -> ดืม่ นํ า้ -> ขึน้ เตียง -> เล่านิ ทาน -> กล่าวราตรีสวัสดิ์ -> ปิ ดไฟ
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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
y 寶寶應該仰睡。仰睡並不會增加嗆奶的
Ј෩ӯ
ӯ
機會，家長無須擔心。
y 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，
這樣睡更好
所以容易發生窒息等事故，故不建議。
y 為避免頭形睡扁，請注意不要讓寶寶
y 側睡因為容易翻身成趴睡，亦不建議。
的頭固定偏向某一側睡。
y 寶寶的床墊應平滑，不可太軟，除了床 y 因為寶寶比較喜歡朝門的方向看，可
單，身體下面不宜有任何的枕頭、棉被、 以每週將床頭、床尾的方向調換 1 次。
y 寶寶醒著的時候，一天數次讓他趴著
毯子，也勿將填充玩偶放在嬰兒床上。
玩一段時間，一方面避免後腦殼受壓
y 如使用毛巾被或毛毯，應將嬰兒裹至胸
的時間太長，一方面也可以訓練頸部
和肩膀肌肉的力量。
部，以減少蓋住臉部的機會。使用的被
子不宜厚重或鬆軟。
y 睡眠環境不可太熱，也不要讓寶寶穿太
多衣物或戴帽子。
y 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。
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่ ําให้เกิดการเสียชีวติ อย่างฉั บพลัน
ปัจจุบน
ั มีการวิจยั จํานวนมากพบว่า การนอนควํา่ เป็ นสาเหตุอน
ั ตรายทีส่ ําคัญทีท
ในทารก นอกจากท่านอนของทารกแล้ว ยังมีการค้นพบอย่างต่อเนื่ องถึงปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการนอนบาง
อย่าง หลีกเลีย่ งสาเหตุอน
ั ตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ เหล่านี ้ พร้อมทัง้ ระมัดระวังท่านอนของทารกและความปลอดภัยของ
สภาพแวดล้อมในการนอน จึงจะช่วยให้เด็กมีคณ
ุ ภาพการนอนหลับทีด่ ี

ขจั ดสาเหตุ ของหลอดลมอุดตั น ป้ องกั นการเกิ ดอุ บัติเหตุ ขณะนอนหลั บ ของทารก
y เด็กควรนอนหงายนอนหงาย
y นอนหงายการนอนหงายไม่ได้เพิม่ โอกาสการสําลักนมแต่อย่างใด
¥éÓÜ¶ØÎºÜÆã¢
¢ââ
ผูป้ กครองไม่ตอ้ งกังวลใจ
y การนอนควํา่ ทําให้เกิดภาวะเสียชีวติ อย่างฉั บพลันในทารกได้ง่าย
นอนลักษณะนี ้ดกี ว่า
อาจเป็ นเพราะในทารกบางรายมีปฏิกริ ยิ าตอบสนองทางประสาท
่
่
y เพือหลีกเลียงลักษณะหัวแบนเนื่ องจากการ
่ ระหว่างนอนหลับทีไ่ ม่ดี ทําให้เกิดเหตุทารกเสีย
ในการตกใจตืน
นอน โปรดระวังอย่าให้ลกู น้ อยนอนเอียงศีรษะ
ชีวติ เพราะขาดอากาศหายใจ ดังนั น
้ จึงไม่แนะนํ า
ด้านใดด้านหนึ่ งเป็ นประจํา
y การนอนตะแคงก็อาจพลิกตัวมาอยู่ในท่านอนควํา่ ได้ง่าย จึงไม่
y เนื่ องจากลูกน้ อยชอบนอนในทิศทางทีม่ องเห็น
แนะนํ าเช่นกัน
ประตูได้ สามารถกลับทิศด้านหัวและเท้าของ
เตียงนอนทุก 1 สัปดาห์
y ฟูกทีน
่ อนของลูกน้ อยนั น
้ ควรเรียบเสมอกัน ไม่ควรนิ่ มจนเกิน
่ ในวันหนึ่ งๆให้ลกู น้ อยเล่นใน
y เวลาทีล่ กู น้ อยตืน
ไป นอกจากผ้าคลุมเตียงแล้วไม่ควรมีหมอน ผ้านวม ผ้าห่ม หรือ
ท่านอนควํา่ สักพักหลายๆ ครัง้ ด้านหนึ่ งเพือ่
่ ใดรองใต้ตัวลูกน้ อย และอย่าวางตุก๊ ตายัดไส้ไว้ในเตียงของ
สิ่งอืน
หลีกเลีย่ งการกดทับกระโหลกศีรษะด้านหลัง
ทารก
เป็ นเวลานานๆ อีกด้านหนึ่ งสามารถฝึ กการ
y หากใช้ผ้าขนหนูห่มหรือผ้าห่ม ควรห่มให้ทารกแค่บริเวณหน้ าอก
ออกแรงกล้ามเนื ้อบริเวณคอและไหล่ด้วย
เพือ่ ลดโอกาสทีผ่ ้าห่มจะปิ ดหน้ าเด็ก
ผ้าห่มนั น
้ ไม่ควรหนาหรือฟูนุ่ ม
y ลูกน้ อยไม่ควรนอนเตียงเดียวกันกับผู้ใหญ่ และไม่แนะนํ าให้
่ รวมทัง้ พีน
่ ้ องฝาแฝดหลายคน หากผู้ใหญ่ดม่ื สุรา ใช้ยาทีอ่ อกฤทธิต์ อ่ ระบบประสาทหรือสูบบุหรีแ่ ล้ว จะยิ่ง
นอนร่วมกับเด็กอืน
เพิม่ อันตรายของการเสียชีวติ อย่างฉั บพลันในทารก
ขจัดสาเหตุของหลอดลมอุดตัน ป้ องกันการเกิดอุบตั เิ หตุขณะนอนหลับ
ของทารก
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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？
y 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。
y 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：
y 純餵到 6 個月實在有困難
y 媽媽奶水量明顯降低
y 寶寶顯得吃不飽
y 寶寶出現厭奶但沒生病或其他原因
y 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）
y 寶寶的頭是否可以自己抬起來穩住
y 可以將食物從湯匙移動到自己的喉嚨

添加副食品的訣竅
y 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。
y 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。
y 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。
y 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。
y 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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เมือ่ ลูกน้ อยค่อยๆ โตขึน้ ก็มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องให้อาหารเสริม ด้านหนึ่ งเพือ่ เสริมคุณค่าโภชนาการทีไ่ ม่มีในนม
อีกด้านหนึ่ งเพือ่ ฝึ กการเคีย้ วและกลืน เตรียมพร้อมสําหรับการบริโภคเพือ่ รับสารอาหารในวันข้างหน้ า

ควรให้ อ าหารเสริ มเมื่ อใด?
y หลังลูกน้ อยคลอดภายใน 4 เดือน (อายุทป่ี รับแล้ว) ไม่แนะนํ าให้ใช้อาหารเสริม
การให้นมแม่เพียงอย่างเดียวหลัง 6 เดือนไปแล้วต้องให้อาหารเสริม มิเช่นนั น
้
อาจมีอน
ั ตรายจากภาวะทุพโภชนาการ
y หากพบกับภาวะต่อไปนี ้ อาจพิจารณาเริม่ ให้อาหารเสริมเร็วขึน้ หลังลูกน้ อยครบ
4 เดือนขึน้ ไป ประกอบด้วย:
y การให้นมแม่เพียงอย่างเดียวถึง 6 เดือน ทําได้ลําบาก
y ปริมาณนํ า้ นมแม่ลดลงอย่างชัดเจน
y ลูกน้ อยแสดงอาการกินไม่อมิ่ อย่างชัดเจน
y ลูกน้ อยแสดงอาการเบือ่ นมแต่ไม่เจ็บป่ วยหรือมีสาเหตุอน
่ื
y ลูกน้ อยแสดงท่าทีตอ้ งการอาหารอืน
่ ด้วยตนเอง (ดูผู้ใหญ่ทานอาหารอืน
่
่ มือเพือ่ จับอาหารนั น
อย่างสนใจ ยืน
้ เมือ่ จับได้แล้วหยิบใส่ปาก)
y ลูกน้ อยสามารถเงยศีรษะขึน้ ตัง้ ได้อย่างมัน
่ คงเองหรือไม่
y สามารถเคลือ่ นอาหารจากช้อนกลืนลงคอได้

เคล็ ด วิ ธี ในการให้ อ าหารเสริ ม
y การให้อาหารเสริมแต่ละครัง้ ควรเพิม่ อาหารชนิ ดใหม่เพียงชนิ ดเดียวเท่านั น
้ โดยเริม่ ให้ในปริมาณน้ อย (1-2 ช้อน) แล้วจึง
่ แดง ท้องเสีย อาเจียนหรือไม่ จึงจะให้อาหารต่อได้
ค่อยๆ เพิม่ สังเกตดูเป็ นเวลา 4-7 วัน ว่ามีอาการ เช่น ขึน้ ผืน
หากร่างกายแสดงอาการดังทีก่ ล่าวมาข้างต้น ควรหยุดให้อาหารนั น
้ เป็ นเวลา 1-2 เดือน หลังจากนั น
้ จึงเริม่ ลองให้ทานใหม่อกี
ครัง้ หรือปรึกษาแพทย์
y การให้อาหารเสริมแนะนํ าว่าให้เริม่ จากอาหารประเภทธัญพืชประเภทเดียวก่อน จากนั น
้ จึงเพิม่ ประเภทผัก ผลไม้ เนื ้อสัตว์
และควรเริม่ จากอาหารทีม่ ีรสจืดก่อน
y อาหารทีเ่ คยใช้สามารถใช้ซํา้ ได้ หากทารกสามารถรับอาหารประเภทธัญพืช เมือ่ จะเติมผัก ให้ใช้ธญ
ั พืชผสมกับผักก่อนแล้วจึง
ให้
y กรุณาเลือกใช้ข้าวนํ า้ นมเสริมธาตุเหล็กสําหรับทารก ไม่เลือกซือ้ รําข้าวในท้องตลาด ข้าวนํ า้ นมควรใช้นํา้ หรือนมผสมให้เป็ น
ลักษณะเหลวข้นก่อนป้ อนเด็ก
y เมือ่ เริม่ ให้อาหารทีม่ ลี กั ษณะเหลวข้น (เช่น ข้าวบด เนื ้อผลไม้ขดู ละเอียด เป็ นต้น) ควรใช้ชอ้ นป้ อน ไม่ควรใส่อาหารเสริม
ผสมลงในขวดนมให้ทารกดืม่ พร้อมกับนม นอกจากแพทย์สั่ง
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副食品添加原則
y 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。
y 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。
y 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。
y 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？
y 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。
y 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。
y 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。
y 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。
y 寶寶副食品添加應避免提供以下食物：
y 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。
y 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。
y 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。
y 不 提 供 八 寶 粉 ( 散 )、退 胎 水、紅 嬰 水 與
偏方給寶寶食用。
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y ควรเลือกป้ อนอาหารในเวลาทีล่ กู น้ อยรูส้ กึ หิว (เช่น ก่อนให้นม 1 ชั่วโมง) จะประสบความสําเร็จมากกว่า
สําหรับเวลาในการให้นมครัง้ ต่อไปนั น
้ สามารถยืดหยุน
่ ได้ ขึน้ อยูก่ บั ปริมาณอาหารเสริมทีล่ กู น้ อยรับประทาน
y เวลาทีป่ ้ อนอาหารนั น
้ ควรอุม้ ลูกน้ อยขึน้ หันหน้ าเข้าหาผูป้ ้ อน
หลังจากทีล่ กู น้ อยนั่ งได้แล้ว ควรให้ทารกนั่ งอยูก่ บั ทีเ่ พือ่ ความปลอดภัย ไม่ควรใช้วธิ กี ารวิ่งตามป้ อนอาหาร
y หากลูกน้ อยไม่ยอมอ้าปาก หันหน้ าหนี หรือร้องไห้ อย่าบังคับป้ อนอาหาร ควรหยุดพักสัก 1–2 สัปดาห์แล้วจึงเริม่ ลองใหม่อกี
ครัง้
หากลูกน้ อยเพียงแต่ขมวดคิว้ และแสดงท่าทางรังเกียจ ไม่มท
ี ่าทีปฏิเสธที่ชดั เจนนั ก อาจเป็ นเพราะยังไม่คน
ุ้ เคยกับอาหาร
ชนิ ดใหม่ ควรลองป้ อนหลายๆ ครัง้ เพือ่ ให้เขาเคยชิน ไม่ควรยอมแพ้ง่ายๆ
y บรรยากาศในช่วงเวลาทีป่ ้ อนอาหารควรจะผ่อนคลายและรื่นรมย์ หากรับประทานอิม่ แล้วก็ควรหยุดป้ อน ไม่ควรบังคับให้ลกู
น้ อยรับประทานอาหารทีเ่ ตรียมจนหมด

ข้ อควรระวั งในการให้ อ าหารเสริ ม มี อะไรบ้ า ง?
y ข้าวต้มเป็ นอาหารประเภทกึ่งของแข็งทีด่ อี ย่างหนึ่ ง แต่ข้าวต้มที่ใช้เพียงนํ า้ ต้มกระดูกนั น
้ ให้สารอาหารและพลังงานทีไ่ ม่
่ (เช่น ผัก ผักชนิ ดหัว ไข่แดง ประเภทเนื ้อสัตว์ เป็ นต้น) ใส่ลงไปด้วย
เพียงพอ จึงจําเป็ นต้องเพิม่ อาหารอืน
y ควรระวังรักษาความสะอาดในการเตรียมอาหารเสริม และไม่ควรใส่เครือ่ งปรุงรส (เช่น เกลือ นํ า้ ตาล) ให้มีรสชาดจืดเป็ นหลัก
y สําหรับอาหารทารกบรรจุขวดที่วางขายตามท้องตลาดนั น
้ ควรหลีกเลีย่ งผลิตภัณฑ์ทมี่ สี ารเพิม่ ความข้น เช่น แป้ ง เพือ่ หลีก
เลีย่ งการได้รับพลังงานทีไ่ ม่จําเป็ น
ขณะเลือกซือ้ ควรสังเกตวันหมดอายุและช่วงอายุทเ่ี หมาะรับประทาน หากรับประทานไม่หมดควรรักษาความสดของอาหาร
โดยเก็บไว้ในตูเ้ ย็น
y ในอุจจาระของลูกน้ อย หากมีอาหารทีย่ อ่ ยไม่หมด เช่น เมล็ดถั่วหรือผิวข้าวโพด เส้นใยอาหารของผัก เป็ นต้น นั่ นเป็ น
ลักษณะปกติ ไม่จําเป็ นต้องหยุดการให้อาหาร
y การให้อาหารเสริมแก่ลกู น้ อยควรหลีกเลีย่ งอาหารต่อไปนี ้:
y ในนํ า้ ผึง้ อาจมีสปอร์ของเชือ้ คลอสตริเดียม โบทูลน
ิ ั ม จึงไม่ควรป้ อนให้เด็กอายุตาํ่ กว่า 1 ขวบทาน เพราะระบบภูมคิ มุ้ กัน
และเชือ้ ดีในลําไส้ของทารกยังไม่สมบูรณ์ เพือ่ ลดอันตรายจากอาหารเป็ น
พิษเนื่ องจากเชือ้ คลอสตริเดียม โบทูลน
ิ ัม
y อาหารประเภทนมเป็ นแหล่งทีอ่ ดุ มด้วยแคลเซียมและโปรตีน แต่ใน
นมวัวทั่วไปมีธาตุเหล็กไม่เพียงพอ และยังถูกปนเปื ้ อนได้ง่ายหรือทําให้
เกิดภูมแิ พ้ ดังนั น
้ ขอแนะนํ าว่าเด็กทารกอายุตา่ํ กว่า 1 ขวบไม่ควรให้
นมวัว สามารถเลือกให้ชสี หรือโยเกิรต์ แทน
y หลีกเลีย่ งการให้อาหารทีแ่ ข็งและเป็ นเม็ดกลม ซึ่งอาจทําให้ลกู น้ อยเกิด
การสําลักติดคอเมือ่ ทาน เช่น ถั่วเปลือกแข็ง องุน
่ หรือลูกอม
y อย่าให้ทารกทานยาตํารับพืน้ บ้านและยาแผนโบราณ เช่น ปาเป่ าเฝิ่ น
(ซ่าน) ทุย่ ไทสุ่ย หงอิงสุ่ย (เชือ่ ว่าทําให้เด็กเจริญอาหารและแข็งแรง)
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副食品添加原則
添加副食品的重點時程
y 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。
y 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。
y 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。
y 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。
y 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。

Ј෩ӯ
ӯ
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：
y 飲食多元需用心∼從小飲食多樣化，吃得均衡最健康。
y 餐點內容要關心∼點心種類要慎選，零食不要隨處放。
y 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：
y 親子溝通多在意∼面對偏食的孩子，鼓勵嘗試勿強迫！
y 親人身教多注意∼建立學習好榜樣，良好飲食從己做！
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ช่ ว งเวลาสําคัญ ในการให้ อ าหารเสริ ม
y เมือ่ มีอายุ 6 เดือนขึน้ ไป ควรเริม่ หัดให้ลกู น้ อยใช้แก้วนํ า้ เพือ่ เตรียมพร้อมสําหรับการเลิกขวดนมในอนาคต
ก่อนอายุ 6 เดือน ไม่จําเป็ นต้องให้นํา้ ผลไม้ เมือ่ เริม่ ให้ทานต้องทําให้เจือจางก่อน
y อายุประมาณ 6 - 8 เดือน สามารถหัดให้ลกู น้ อยถือขนมปังกรอบหรือขนมปังปิ ้ งรับประทานเอง
y เมือ่ อายุ 9-10 เดือน ควรให้อาหารทีน
่ ิ่ มๆ มีขนาดพอดีคาํ และสามารถให้ลกู น้ อยใช้มอื จับรับประทานเอง
y เมือ่ ทานอาหารเสริมในปริมาณมากขึน้ ปริมาณการดืม่ นมจะลดน้ อยลงตามไปด้วย ตามคําแนะนํ าขององค์การอนามัยโลก
ทารกทีด่ มื่ นมแม่นัน
้ เมือ่ อายุ 6 - 8 เดือน ควรรทานอาหารเสริมอย่างน้ อยวันละ 2 ครัง้ เมือ่ มีอายุตัง้ แต่ 9 เดือนขึน้ ไป ควร
ทานอาหารเสริมอย่างน้ อยวันละ 3 ครัง้ สําหรับทารกทีไ่ ม่ได้ดมื่ นมแม่นัน
้ หลังอายุ 6 เดือนไปแล้ว ควรทานอาหารเสริมหรือ
นมผงดัดแปลงอย่างน้ อยวันละ 4 ครัง้ เพือ่ ให้เด็กทารกได้รับพลังงานทีเ่ พียงพอ
y ก่อนการให้อาหารเสริม โดยทั่วไปแล้วไม่จําเป็ นต้องให้นํา้ นอกจากอากาศร้อนจัดเหงือ่ ออกมาก เพือ่ ไม่ให้มผี ลกระทบต่อ
ปริมาณนํ า้ นมทีไ่ ด้รับ

¥éÓÜ¶ØÎºÜÆã¢
¢ââ
มอบความรักด้วยสามหลักสองระวัง
ในช่วงวันเวลาทีเ่ ด็กเติบโต เพียงมอบให้ซึ่ง “สามหลัก” และ “สองระวัง” ท่านก็จะสามารถสร้าง
สุขภาพทีด่ ใี ห้เด็กได้
สามหลักสําคัญแห่งสุขภาพที่ดใี นชีวต
ิ ประจําวัน:
y ทานอาหารหลากหลายต้องตัง้ ใจ-อาหารหลายอย่างทานแต่เด็ก กินอย่างสมดุลสุขภาพแข็งแรง
่ านต้องใส่ ใจ-ของว่างให้ระวังเลือกชนิ ด ขนมขบเคีย้ วอย่าวางไว้ทั่วไป
y อาหารทีท
y ออกกําลังกายพอเหมาะมุ่งมัน
่ ทํา-เคลือ่ นไหวให้มากในชีวติ ประจําวัน ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ
เติบโตดี
เรียนรู้บทบาทหน้ าที่ผู้ปกครองสองระวัง:
y ระวังใส่ ใจสื่อสารพ่อแม่ลกู -เจอปัญหาเด็กเลือกอาหาร สนั บสนุนให้ลองอย่าบังคับ!
y คนใกล้ชดิ เป็ นแบบอย่างต้องระวัง-สร้างแบบอย่างการเรียนรู้ทด่ี ีงาม นิ สัยทานอาหารทีด่ เี ริม่ จาก
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
y 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。
y 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。
y 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。
y 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。
y 維持進餐時的愉悅氣氛，讓孩子參與餐桌上的談話。
y 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。
y 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。
y 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。
y 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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การทานอาหารพลังงานสูงแต่คณ
ุ ค่าทางโภชนาการตํา่ มากเกินไป และการดําเนินชีวติ แบบอยูน
่ ิ่ ง
ขาดการออกกําลังกายนัน
้ เป็ นสาเหตุหลักของการเกิดโรคอ้วน นิ สยั การทานอาหารทีด่ ี ทําให้เด็กได้รบั
สารอาหารอย่างเพียงพอและมีความสมดุล คุณพ่อคุณแม่ควรปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่าง ร่วมสร้างเสริม
ลักษณะนิ สยั ของการมีสขุ ภาพดีไปพร้อมกับเด็ก โดยอาศัยการเลือกทานอย่างฉลาด ออกกําลังกายอย่างมี
่ ําให้สขุ ภาพแข็งแรง สร้างลักษณะนิ สยั ในการดําเนินชีวติ แบบ
ความสุข สอนให้เด็กรูจ้ กั เลือกทานอาหารทีท
เคลือ่ นไหว เพือ่ นั ดหมายการมีสขุ ภาพทีด่ ใี นวันข้างหน้ าให้แก่เด็กซึ่งเป็ นอนาคตของชาติ

สร้ า งนิ สัยการทานอาหารที่ ดีให้ กับทารกและเด็กเล็ก
y รับประทานอาหารให้เป็ นทีเ่ ป็ นทาง
ขณะทีป่ ้ อนอาหารเสริม ให้ลกู น้ อยนั่ งอยูก่ บั ที่ หลังอายุ 1 ขวบขึน้ ไป วางเก้าอีส้ ูงสําหรับเด็กไว้ข้างโต๊ะอาหาร ให้รับประทาน
่ ในครอบครัว
อาหารร่วมกับสมาชิกอืน
y ให้ความเคารพต่อความอยากอาหารของลูกน้ อย ไม่บังคับป้ อนอาหาร
หากเด็กทานไม่หมด ให้ลดปริมาณอาหารทีเ่ ตรียมลงในครัง้ ต่อไป
y ระหว่างอายุ 1 ขวบ ถึง 1 ขวบครึ่งเป็ นเวลาทองสําหรับการฝึ กหัด ให้ลกู น้ อยเรียนรูก้ ารใช้ชอ้ นทานอาหารเอง
y หลังจากทีเ่ ด็กสามารถรับประทานอาหารได้เองแล้ว ควรให้อาหารแก่เด็กครัง้ ละน้ อย หลังจากทานหมดแล้ว หากยังต้องการ
เพิม่ ถึงจะเพิม่ อาหารให้แก่เด็ก
y รักษาบรรยากาศที่ร่น
ื รมย์ขณะรับประทานอาหาร ให้เด็กร่วมการสนทนาบนโต๊ะอาหาร
y อายุ 3 ขวบขึน้ ไป สามารถเริม่ กําหนดมารยาทบนโต๊ะอาหารแบบง่ายๆ เมือ่ เด็กปฏิบตั ติ ามควรให้คาํ ชมเชย
y กําหนดระยะเวลาในการรับประทานอาหารอย่างสมเหตุสมผล (โดยทั่วไปแล้วใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เมือ่ ถึงเวลาทีก่ ําหนด
หรือสมาชิกในครอบครัวทุกคนรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ก็ขอให้เด็กลงจากโต๊ะอาหาร
y ระหว่างอาหารสามมือ้ สามารถให้เด็กทานของว่างได้!
แต่ควรให้ทานหมดก่อนอาหารมือ้ หลัก 2 ชั่วโมง ปริมาณที่ให้ไม่มากเกินไป ควรเลือกอาหารทีม่ คี ณ
ุ ค่า หลีกเลีย่ งอาหารหรือ
ขนมขบเคีย้ วทีม่ ีรสจัด เช่น มันเกินไป หวานเกินไป หรือเค็มเกินไป
เลือกของว่างทีด่ ี เช่น นม ไข่ เต้าฮวย ผักผลไม้ ขนมปัง เป็ นต้น
y ชักนํ าให้ดก็ เกิดความสนใจในอาหาร! ใช้โอกาสในช่วงเวลาที่รับประทานอาหาร ซือ้ ของ ดูโทรทัศน์ อ่านหนั งสือร่วมกับเด็ก
แนะนํ าและพูดคุยหารือในการเกีย่ วกับอาหารชนิ ดต่างๆ
เมือ่ เลือกซือ้ และเตรียมทําอาหาร สามารถเชิญชวนให้เด็กร่วมทําด้วย
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培養良好的飲食習慣
幼兒期營養攝取小叮嚀
y 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。
y 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。
y 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。
y 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。
y 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
y 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。
y 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。
y 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。
y 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。
y 少喝含糖飲料！補充水分以白開水為宜。
y 不在孩子面前批評或不吃某種食物，讓孩子有
樣學樣。
y 多變換烹煮方式，讓孩子少量多嘗試。
y 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」
y 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。
y 選擇新鮮、當季的天然食物！少吃罐頭、醃漬物等加工食品。
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คํ าเตื อนเรื่อ งการรั บสารอาหารในวั ยเด็ก
y นิ สัยการทานอาหารของเด็กเล็กเป็ นการสร้างรากฐานการทานอาหารเมือ่ เติบโตเป็ นผู้ใหญ่! ท่านคือผูท
้ ี่ใกล้ชดิ กับเด็กมาก
ทีส่ ดุ ไม่เพียงเป็ นผูด้ แู ลกํากับการทานอาหารของเด็กเท่านั น
้ แต่ยังเป็ นตัวอย่างให้เด็กเลียนแบบอีกด้วย
โปรดให้การใส่ ใจว่าเด็กทานอะไรบ้าง ทานอย่างไร ทําตัวเป็ นแบบอย่างทีด่ แี ก่เด็ก
y ทานอาหารอย่างสมดุลเริม่ ตัง้ แต่วยั เด็ก! ช่วงวัยเด็กเป็ นกุญแจสําคัญในการสร้างเสริมพฤติกรรมในการทานอาหาร การทาน
อาหารนอกจากเพือ่ ให้ได้รับ พลังงานแล้ว ยิ่งต้องให้ความสําคัญต่อการทานอย่างสมดุล เพือ่ ให้เด็กได้รับคุณค่าทางอาหารที่
หลากหลาย ช่วยสร้างนิ สัยการทานอาหารแบบสมดุลให้กบั เด็ก
y หลังลูกน้ อยมีอายุ 6 เดือนขึน้ ไป การดืม่ นมเพียงอย่างเดียวนั น
่ ลากหลาย
้ ไม่เพียงพอแล้ว ลูกน้ อยจําเป็ นต้องบริโภคอาหารทีห
ฝึ กหัดการเคีย้ วและกลืนด้วยตัวเอง ดังนั น
้ อาหารหลักจึงควรเพิม่ เนื ้อสับ ผลไม้ขดู โจ๊ก เป็ นต้น
y พยายามให้เด็กได้ลมิ ้ ลองอาหารนานาชนิ ด! การเลือกทานอาหารในวัยเด็กนั น
้ อาจจะส่งผลต่อความชอบในอาหาร และต่อ
สุขภาพไปตลอดชีวติ ได้
y อย่าบังคับให้เด็กต้องทานอาหารจนหมดจาน หลีกเลีย่ งการเกิดลักษณะการกินเพราะต้องกิน ไม่ใช่กน
ิ เพราะหิวในวันข้างหน้ า

ปลูกฝังสร้ า งนิ สัยการทานอาหารที่ ใช้ ได้ ตลอดชี วิต
y เด็กไม่ได้ดม่ื นมแม่หรือนมผงสําหรับทารกเป็ นอาหารหลักอีกต่อไป แต่ยังคงสามารถดืม่ นมได้ทกุ วัน เพือ่ ให้ได้รับโปรตีน
แคลเซียม วิตามิน A และ B2 อย่างพอเพียง
y การเลือกนมนั น
้ ไม่จําเป็ นต้องใช้นมผงดัดแปลงพิเศษ ก่อนอายุ 2 ขวบสามารถดืม่ นมสดธรรมดาและอาหารจําพวกนม อายุ
2-5 ขวบสามารถเลือกนมสดประเภทพร่องมันเนยและอาหารจําพวกนม อายุ 5 ขวบขึน้ ไปจึงจะสามารถให้นมสดประเภท
่
ขาดมันเนย ทีส่ ําคัญคือ อย่าใช้นมเป็ นอาหารหลัก จนละเลยการได้รับอาหารประเภทอืน
y ควรเลือกทานอาหารทีม่ ธี าตุเหล็กสูง ! เด็กทีม่ อี ายุระหว่าง 1 ถึง 2 ขวบมักมีภาวะขาดธาตุเหล็กได้ง่าย สามารถเลือกรับ
ประทานอาหารประเภทเนื ้อแดง ไข่แดง หรือผักใบเขียว เป็ นต้น
y ผักและผลไม้ขาดไม่ได้ ! ในผักและผลไม้นัน
้ อุดมไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุ และ
ใยอาหาร ล้วนเป็ นสารอาหารทีจ่ ําเป็ นต่อการเจริญเติบโตของเด็ก
y ดืม่ เครือ่ งดืม่ ผสมนํ า้ ตาลให้น้อย ! การดืม่ นํ า้ เปล่าเป็ นสิ่งทีเ่ หมาะทีส่ ดุ
y ไม่วพ
ิ ากษ์ วจิ ารณ์ หรือเลือกไม่ทานอาหารบางอย่่างต่อหน้ าเด็ก ซึ่งส่งผลให้
เด็กเลียนแบบ
y เปลีย่ นวิธกี ารปรุงอาหารหลายรูปแบบ ให้เด็กได้ทดลองทานในปริมาณน้ อย
แต่บอ่ ยๆ
y ให้เด็กได้เลือกอาหารหลายรูปแบบ ไม่ควรจํากัดตามความชอบของพ่อแม่

สร้ า งสรรค์ อ าหารอร่อย “ปรุ งแบบใหม่ ”
y เพิม่ การสร้างสรรค์บ้าง เปลีย่ นแปลงการทําอาหารให้มคี วามแปลกใหม่ อร่อยและดีตอ่ สุขภาพ ! ให้ความสําคัญกับสีสันของ
อาหาร ลองเปลีย่ นรูปลักษณะของอาหาร เช่น ใช้ประโยชน์ จากสีเดิมของอาหาร การจัดแต่งจาน และการใช้พมิ พ์กด เป็ นต้น
y เลือกอาหารตามธรรมชาติทส่ี ดใหม่ ตามฤดูกาล ! ไม่ควรรับประทานอาหารแปรรูป เช่น อาหารกระป๋ อง อาหารหมักดอง
เป็ นต้น
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培養良好的飲食習慣
y 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。
y 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。
y 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。
y 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？
y 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。
y 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。
y 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。

Ј෩ӯ
ӯ
用餐時儘量避免以下情形：
y 不要限定孩子一定要吃多少份量的食物。
y 不要利用進餐時批評、教訓或責罵孩子。
y 不要家中存放許多零食，讓孩子隨手可拿。
y 不要以食物作為孩子行為表現良好的獎勵品。
y 不要在遊戲、看電視或聽故事時，讓孩子一面吃東西。
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y ในระหว่างทีเ่ ตรียมอาหาร ไม่ควรใส่เครือ่ งปรุงรส เช่น เกลือ ผงชูรส มากเกินไป รวมทัง้ เครือ่ งเทศทีม่ กี ลิน
่ ฉุ น เช่น พริก ผง
กะหรี่ เป็ นต้น
y ใช้วธิ กี ารปรุงอาหารด้วยการนึ่ ง ตุน
๋ ต้ม แทนการทอดด้วยนํ า้ มันน้ อยและนํ า้ มันท่วม
เนื่ องจากอาหารทอดนํ า้ มันค่อนข้างมันทําให้ยอ่ ยยาก และมีโอกาสทําให้เกิดโรคสูงขึน้
y ควรแยกเขียงที่ใช้ห่ันอาหารดิบและอาหารสุก ! เมือ่ ทําอาหารต้องระวังเรือ่ งความสะอาด หลีกเลีย่ งไม่ให้อาหารถูกปนเปื ้ อน
y ก่อนการปรุงอาหารประเภทไข่ ควรล้างเปลือกไข่ให้สะอาดเช็ดให้แห้งก่อนจึงตอกไข่ พร้อมทัง้ ต้องปรุงให้สกุ เต็มที่ และอย่า
บริโภคไข่ทเ่ี ปลือกไข่แตก

ควรทํ าอย่ า งไรเมื่ อเด็กมี ก ารบริโ ภคอาหารที่ ไ ม่ ดี
y เลือกอาหาร: ผูด้ แู ลเด็กควรปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่าง วิพากษ์ วจิ ารณ์ หรือ
เลือกไม่ทานอาหารบางอย่างต่อหน้ าเด็ก
เวลาทําอาหารต้องมีความอดทนในการเปลีย่ นวิธกี ารทําอาหารบ่อยๆ ให้
เด็กทดลองทานในปริมาณน้ อยๆ หลายๆ ครัง้
เมือ่ เลือกซือ้ และเตรียมทําอาหาร สามารถเชิญชวนให้เด็กร่วมทําด้วย
y ชอบทานของหวาน ขนมขบเคีย้ ว: ภายในบ้านไม่ควรมีขนมขบเคีย้ วมาก
เกินไป จะทําให้เด็กหยิบเองได้ตามสบาย
y และแน่ นอนไม่ควรใช้ของหวาน ขนมขบเคีย้ วเป็ นรางวัลหรือเป็ นข้อแลก
เปลีย่ นกับเด็ก

¥éÓÜ¶ØÎºÜÆã¢â
เมือ่ ทานอาหารควรหลีกเลีย่ งสภาพการณ์ ตอ่ ไปนี ้:
y อย่าจํากัดให้เด็กต้องทานอาหารในปริมาณมากน้ อยเท่าใด
y อย่าใช้เวลาขณะรับประทานอาหารวิพากษ์ วจิ ารณ์ สั่งสอนหรือว่ากล่าวเด็ก
y อย่าให้ในบ้านมีของขบเคีย้ วมากเกินไป จนทําให้เด็กหยิบเองได้ตามสบาย
y อย่าใช้อาหารเป็ นรางวัลแก่เด็ก เมือ่ เด็กมีความประพฤติดี
y อย่าให้เด็กทานอาหารในขณะทีเ่ ล่นเกม ดูโทรทัศน์ หรือฟังนิ ทานไปด้วย
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培養動態生活習慣
養成孩子動態生活習慣
y 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。
y 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。
y 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。
y 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。
y 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
y 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
Ј෩ӯ
ӯ
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 BMI 的計算方式：
潛在病患。
BMI = 體重（公斤） / 身高 2（公尺）
了解嬰幼兒體重及身高生長情形，於每
y
例如：
次健 康檢 查 時，應 計算身 體 質 量 指 數 3 歲孩子體重為 18 公斤
(Body Mass Index，簡 稱 BMI)，並 與 身高為 100 公分
醫師討論。
BMI ：18（公斤）/ 12 （公尺） = 18（肥胖 )
y 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
作息，避免增加相關慢性疾病的風險。
避免增加相關慢性疾病的風險
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สร้ า งนิ สัยการดํ า รงชี วิตประจํ า วั นในลักษณะที่ มีก ารเคลื่ อนไหวให้ แก่ เด็ก
y พยายามฝึ กให้เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน มีกจิ กรรมการเคลือ่ นไหวร่างกายโดยใช้กําลังกายปานกลาง เช่น เล่นโยนบอล ร้อง
เต้นประกอบเพลง เป็ นต้น
ในแต่ละวันจัดให้มเี วลาประมาณ 1 ชั่วโมง (แบ่งเป็ นช่วงได้) ในการทํากิจกรรมที่ใช้กําลังกายปานกลางจนถึงใช้กําลังกายเต็ม
ที่ เช่น การเต้นรํา แข่งขันเล่นบอล ปี นขึน้ ปี นลง วิ่งไปวิ่งมา เป็ นต้น
y ทารกทีม่ อี ายุตา่ํ กว่า 6 เดือน ควรมีเวลาทํากิจกรรมเล่นกับพ่อแม่ ด้วยการให้นอนควํา่ ผงกศรีษะทุกวัน แต่ขณะนอนหลับไม่
ควรนอนควํา่ เพือ่ หลีกเลีย่ งการเพิม่ อัตราการเสียชีวติ อย่างฉั บพลันในทารก
y อย่าจํากัดโอกาสการเคลือ่ นไหวร่างกายของเด็ก เช่น เมือ่ ไม่ใช่เวลาอาหาร ไม่ควรให้เด็กนั่ งนิ่ งทีโ่ ต๊ะอาหาร ในขอบเขตที่
ปลอดภัย พยายามให้เด็กได้เพิม่ การเคลือ่ นไหวของร่างกาย
y เด็กอายุตาํ่ กว่า 2 ขวบ ไม่ควรดูโทรทัศน์ หรือจอภาพผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิ กส์ หลังอายุ 2 ขวบขึน้ ไป ต้องควบคุมเวลาจ้องมอง
จอภาพ ไม่ควรเกินวันละ 2 ชั่วโมง อย่าวางโทรทัศน์ ในห้องของเด็ก หลีกเลีย่ งการนั่ งเป็ นเวลานานซึ่งเพิม่ ความเสี่ยงในการ
เกิดภาวะอ้วน อีกทัง้ รับอิทธิพลจากการโฆษณาอาหารทางโทรทัศน์ ได้ง่าย
y สร้างนิ สัยนอนหัวคํา่ ตืน
่ แต่เช้าให้กบั เด็กตามอายุทแี่ ตกต่าง รักษาเวลาในการนอนหลับให้พอเพียง

หลีกเลี่ ย งภาวะอ้ วนในเด็ก
y จากการวิจยั พบว่า เด็กทีอ่ ้วนมีโอกาสทีจ่ ะกลายเป็ นผู้ใหญ่ทอี่ ้วน
ในอัตรา 1/2 เยาวชนทีอ่ ้วนมีโอกาสกลายเป็ นผู้ใหญ่ทอี่ ้วนสูงมาก
ขึน้ ในอัตราถึง 2/3 ซึ่งในอนาคตมีความน่ าจะเป็ นในการป่ วยด้วย
โรคเรือ้ รังต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือด โรคเบาหวาน เป็ นต้น
y ทําความเข้าใจต่อ(Body Mass Index ย่อว่า BMI) พร้อมทัง้
ทําการหารือกับแพทย์ทกุ ครัง้
y เมือ่ ค่าดัชนี มวลกายของเด็กถูกยืนยันว่ามี “นํ า้ หนั กเกินหรือ
อ้วน” (กรุณาดูทห
ี่ น้ า 127) ควรขอรับคําแนะนํ าจากแพทย์หรือ
นั กโภชนาการ และรีบปรับรูปแบบการดํารงชีวติ โดยเร็ว เพือ่ หลีก
เลีย่ งการเพิม่ ความเสี่ยงเป็ นโรคเรือ้ รังทีเ่ กีย่ วข้อง

¥éÓÜ¶ØÎºÜÆã¢
¢ââ
การคํานวณค่า BMI:
BMI = นํ า้ หนั ก (กิโลกรัม) / ความสูง2 (เมตร)

เช่น:
เด็กอายุ 3 ขวบ นํ า้ หนั ก 18 กิโลกรัม
ความสูง 100 เซนติเมตร
BMI : 18 (กิโลกรัม) / 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
y 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。
y
y 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。
y 磷：主要來源為五穀根莖類、乳類、蛋、豆、魚、肉類、蔬菜類。
y 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。
y 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
碘

鐵

AI
鈣

AI
磷

鎂

AI
鋅

微克

毫克

毫克

毫克

毫克

毫克

AI=110
AI=130
65
90
100

7
10
10
10
10

300
400
500
600
800

200
300
400
500
600

AI=25
AI=70
80
120
170

5
5
5
5
8

營養素
單位
年齡

0 - 6月
7 - 12 月
1 - 3歲
4 - 6歲
7 - 9歲

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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สําหรับหลักการให้อาหารเสริม สามารถอ่านคําแนะนํ าได้จากคูม่ ือนี ้ ที่หน้ า 141 หากมีปัญหาเกีย่ วกับโภชนาการในวัยทารกและเด็กเล็ก
กรุณาติดต่อสอบถามได้จากแพทย์หรือนั กโภชนาการเพื่อให้การแนะนํ าช่วยเหลือ ชนิ ดและปริมาณสารอาหารทีค่ วรได้รับอย่างพอเพียง สามารถ
ดูได้ทเี่ ว็บไซต์ทบวงสุขภาพประชาชน (หน้ าแรก/หัวข้อเพื่อสุขภาพ / ควบคุมนํ ้าหนั ก โภชนาการ ออกกําลังกาย / โภชนาการ / สารอาหารและ
พลังงาน / บทความหลัก) ตรวจสอบ “ปริมาณสารอาหารอ้างอิงทีค่ วรได้รับประจําวัน สําหรับประชาชนในประเทศ” แนะนํ าโภชนาการสามารถ
ค้นหาที่ เว็บไซต์เจีย้ นคังจิ่วจิ่ว (สุขภาพดียาวนาน) ทบวงสุขภาพประชาชนเลือก“สารอาหารวัยทารก”“สารอาหารวัยเด็กเล็ก” และ “สารอาหาร
เด็กวัยเรียน”

โปรตี น
ตามคําแนะนํ าปริมาณสารอาหารอ้างอิงทีค่ วรได้รับประจําวันสําหรับประชาชนในประเทศ (DRIs) ฉบับที่ 7 สัดส่วนโปรตีนทีไ่ ด้
จากสัตว์ตอ่ ปริมาณโปรตีนทัง้ หมด สัดส่วนทีเ่ หมาะสมสําหรับทารกอายุตาํ่ กว่า 1 ขวบ คือ 2/3 ขึน้ ไป

แร่ ธ าตุ
y ไอโอดีน: ที่ร่างกายมนุ ษย์ตอ้ งการส่วนใหญ่ได้จากอาหารต่างๆ เช่น สาหร่ายทะเลสีเขียว สาหร่ายทะเลคอมบุ หอย ผักสีเขียว
ไข่ นม ธัญพืช เป็ นต้น ในจํานวนนี ้ไอโอดีนมีมากในสาหร่ายทะเลคอมบุ สาหร่ายทะเลสีนํา้ ตาล เป็ นต้น
y ธาตุเหล็ก: อาหารทีอ่ ดุ มไปด้วยธาตุเหล็ก เช่น: ผักสีเข้มเนื ้อแดง ตับไตเครือ่ งในสัตว์ หอย เป็ นต้น
y แคลเซียม: อาหารทีอ่ ดุ มไปด้วยแคลเซียม นอกจากนมสดและผลิตภัณฑ์จากนมแล้ว เต้าหู้ขาวและเต้าหูแ้ ข็งแบบจีนก็เป็ น
แหล่งทีม่ าของแคลเซียมทีด่ ดี ้วย
y ฟอสฟอรัส: แหล่งทีม่ าหลัก ได้แก่ ธัญพืชห้าชนิ ดและพืชผักประเภทหัวและราก ผลิตภัณฑ์นม ไข่ ถั่ว ปลา เนื ้อ และผัก
เป็ นต้น
y แมกนี เซียม: เนื่ องจากแมกนี เซียมเป็ นองค์ประกอบอย่างหนึ่ งของสารคลอโรฟิ ลล์ ดังนั น
้ แมกนี เซียมจึงมีอยูม่ ากในพืชผักสี
เขียว เช่น ผักปวยเล้ง ผักโขม และผักคะน้ า เป็ นต้น
นอกจากนี ้จมูกธัญพืช รําของธัญพืช วอลล์นัท เมล็ดพืช และกล้วยหอม ก็เป็ นแหล่งทีม่ แี มกนี เซียมมากเช่นกัน
y สังกะสี: สังกะสีมอี ยูม่ ากในจําพวกสัตว์ เช่น ตับ ปลาหอย และเนื ้อไม่ตดิ มัน เป็ นต้น

่ วรได้รบ
ปริมาณสารอาหารอ้างอิงทีค
ั ประจําวันของทารกและเด็กเล็ก
สารอาหาร
หน่ วย
อายุ
0–6 เดือน
7–12 เดือน
1–3 ขวบ
4–6 ขวบ
7–9 ขวบ

ไอโอดี น

ธาตุ เหล็ ก

AI
แคลเซี ยม

AI
ฟอสฟอรั ส

แมกนี เซี ยม

AI
สั งกะสี

ไมโครกรั ม

มิ ลลิ กรั ม

มิ ลลิ กรั ม

มิ ลลิ กรั ม

มิ ลลิ กรั ม

มิ ลลิ กรั ม

AI=110
AI=130
65
90
100

7
10
10
10
10

300
400
500
600
800

200
300
400
500
600

AI=25
AI=70
80
120
170

5
5
5
5
8

ตารางนี ้มาจากคําแนะนํ าปริมาณสารอาหารอ้างอิงทีค่ วรได้รับประจําวันสําหรับประชาชนในประเทศ (DRIs) ฉบับที่ 7
สําหรับผูท
้ ไี่ ม่ได้ระบุค่า AI ในตาราง (ปริมาณสารอาหารทีเ่ พียงพอในแต่ละวัน- Adequate Intakes)ก็คอื ค่า RDA (ปริมาณสารอาหารที่
แนะนํ าให้แต่ละคนได้รับในแต่ละวัน- Recommended Dietary allowance)
คํานวณอายุโดยใช้อายุเต็ม
คําเตือน:
1. ปริมาณสารอาหารทีแ่ นะนํ าให้แต่ละคนได้รับในแต่ละวัน (RDA): หมายถึง ปริมาณสารอาหารทีเ่ พียงพอต่อความต้องการร้อยละ 97-98 ของ
กลุม่ คนแข็งแรงทั่วไปในแต่ละวัน
2. ปริมาณสารอาหารทีเ่ พียงพอในแต่ละวัน (AI): เมื่อจํานวนการวิจยั ไม่เพียงพอ ไม่สามารถกําหนดค่า RDA ได้ ทําให้ไม่สามารถหาค่าปริมาณ
สารอาหารทีแ่ นะนํ าให้แต่ละคนได้รับในแต่ละวัน จึงใช้หลักการสารอาหารทีเ่ พียงพอสําหรับกลุม่ คนแข็งแรงแต่ละคนในแต่ละวัน โดยใช้การ
ทดลองหรือสั งเกตการณ์ ตัวเลข (ทางระบาดวิทยา) คํานวณปริมาณทีค่ วรได้รับ
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嬰幼、兒童期每日膳食營養素
維生素
y 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。
y 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。
y 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。
y 維生素 K：肝臟類、綠色葉菜類。
y 維生素 C：大部分新鮮的蔬菜、水果含量都很豐富。
y 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。
y 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。
y 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。
y 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。
y 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。
y 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
營養素
維生素A
單位
微克
年齡
AI=400
0-6月
7-12月
AI=400
1-3歲
400
4-6歲
7-9歲

400
400

AI
維生素D

AI
維生素(

AI
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

微克

毫克

微克

毫克

毫克

毫克

毫克

毫克

微克

微克

10
10
5

3
4
5

2.0
2.5
30

AI=40
AI=50
40

AI=0.1
AI=0.3
0.5

AI=0.4
AI=0.6
0.9

AI=70
AI=85
170

6
8

55
55

50
60

AI=0.3
AI=0.4
0.7
男
女
1
0.9
1.2 1.0

AI=2

5
5

AI=0.3
AI=0.3
0.6
男
女
0.9 0.8
1.0 0.9

0.6
0.8

1.2
1.5

200
250

9
男
12
14

女
11
12

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
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วิต ามิ น
y วิตามิน A: อาหารทีอ่ ดุ มด้วยวิตามิน A ได้แก่ ตับสัตว์ ไข่แดง
ผักผลไม้สเี ขียวเข้มและสีส้มเหลืองเข้มก็มีวติ ามิน A อยูม่ ากเช่นกัน
y วิตามิน D: แหล่งทีม่ าหลักของวิตามิน D สําหรับมนุ ษย์ คือ การสังเคราะห์จากผิวหนั งทีไ่ ด้รับแสงแดด อาหารตามธรรมชาติ
ทีม่ ีวติ ามิน D อยู่ ได้แก่ นํ า้ มันตับปลา ปลาทีม่ น
ี ํ า้ มันมาก (เช่น ปลาแซลมอน ปลาทูน่า และปลาซาร์ดน
ี เป็ นต้น)
ตับของสัตว์ทะเล และไข่แดงทีเ่ กิดจากไก่ทเี่ ลีย้ งโดยเสริมวิตามินD
y วิตามิน E: มีอยูม่ ากในอาหารประเภท จมูกธัญพืช นํ า้ มันพืช ผักสีเขียวเข้ม ไข่แดง และถั่วเปลือกแข็ง เป็ นต้น
y วิตามิน K: ประเภทตับ ผักใบเขียว เป็ นต้น
y วิตามิน C: ส่วนใหญ่มมี ากในผักและผลไม้สด
y วิตามิน B1: มีอยูม่ ากในโฮลวีทและจมูกข้าวสาลี เป็ นต้น
นอกจากนี ้ เนื ้อหมูไม่ตดิ มัน ตับ ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ ถั่วลิสง เมล็ดทานตะวัน ถั่วลันเตา ยีสต์ และนม
เป็ นต้น ต่างเป็ นแหล่งทีม่ าหลักของวิตามิน B1
y วิตามิน B2: เนื ้อเยือ่ ของพืชและสัตว์ส่วนใหญ่มีวติ ามิน B2 ในจํานวนนี ้มอี ยูม่ ากใน นม ผลิตภัณฑ์นม และธัญพืชสูตรเสริม
ธาตุ
เนื ้อสัตว์ เครือ่ งในสัตว์ และผักสีเขียว ก็เป็ นแหล่งทีม่ าของวิตามิน B2 ทีด่ เี ช่นกัน
y ไนอะซิน: อาหารทีอ่ ดุ มด้วยไนอะซิน ประกอบด้วย ตับสัตว์ เนื ้อวัว เนื ้อหมู เนื ้อไก่ ปลาและหอย ไข่และนม ชีส ข้าวกล้อง ข้าว
ซ้อมมือ ยีสต์ เห็ดหอม และสาหร่ายโนริ เป็ นต้น
การได้รบั โปรตีนอย่างเพียงพอก็เป็ นแหล่งทีม่ าของไนอะซินด้วย หากร่างกายขาดวิตามิน B1 ,B2 และ B6 ก็จะส่ง
ผลต่อการผลิตไนอะซิน ดังนั น
้ ในการทานอาหารก็ควรให้ความสนใจต่อการรับปริมาณสารอาหารเหล่านี ้อย่างพอ
เหมาะด้วย
y วิตามิน B6: แหล่งของวิตามิน B6 คือ ผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์
สําหรับพืชแล้ว โฮลวีท ข้าวกล้อง ถั่ว และถั่วเปลือกแข็ง ล้วนเป็ นแหล่งทีด่ ีของวิตามิน B6 นอกจากนี ้ มันฝรั่ง
บล็อกโคลี่ กะหลํ่าดอก และผลไม้ประเภทกล้วยหอม อะโวคา เป็ นต้น ก็ล้วนมีวติ ามิน B6 อยูม่ าก
y วิตามิน B12: แหล่งทีม่ าสําคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์ เช่นตับ เนื ้อสัตว์ ซึ่งมีอยูม่ าก ผลิตภัณฑ์นมก็มอี ยูบ่ ้างใน
ปริมาณเล็กน้ อย นอกจากนี ้การสังเคราะห์วติ ามิน B12 ของจุลน
ิ ทรีย์ในลําไส้มนุ ษย์กอ็ าจมีการดูดซึมเพือ่ ใช้ได้
บ้าง
y โฟเลต: อาหารซึ่งเป็ นแหล่งทีม่ าหลักของโฟเลต ได้แก่ ตับ ยีสต์ ผักใบเขียว ถั่ว และผลไม้บางชนิ ด ล้วนมีโฟเลตอยูม่ าก

ปริ ม าณสารอาหารอ้ า งอิ ง ที่ ค วรได้ รั บ ประจํ า วั นของทารกและเด็ ก เล็ ก

อายุ

หน่ วย
AI
AI
AI
สารอาหาร
วิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน K วิตามิน C
หน่ วย
ไมโครกรัม ไมโครกรัม มิลลิกรัม ไมโครกรัม มิลลิกรัม

0-6 เดือน
7-12 เดือน
1-3 ขวบ

AI=400
AI=400
400

10
10
5

3
4
5

2.0
2.5
30

AI=40
AI=50
40

4-6 ขวบ
7-9 ขวบ

400
400

5
5

6
8

55
55

50
60

วิตามิน B1

วิตามิน B2

ไนอะซิน

วิตามิน B6 วิตามิน B12

มิลลิกรัม

มิลลิกรัม

มิลลิกรัม

มิลลิกรัม

AI=0.3
AI=0.3
AI=2
AI=0.3
AI=0.4
0.6
0.7
9
ชาย หญิ ง ชาย หญิ ง ชาย หญิ ง
0.9 0.8 1 0.9 12 11
1.0 0.9 1.2 1.0 14 12

โฟเลต

ไมโครกรัม ไมโครกรัม

AI=0.1
AI=0.3
0.5

AI=0.4
AI=0.6
0.9

AI=70
AI=85
170

0.6
0.8

1.2
1.5

200
250

ตารางนี ้ได้จากคําแนะนํ าปริมาณสารอาหารอ้างอิงทีค่ วรได้รับประจําวันสําหรับประชาชนในประเทศ (DRIs) ฉบับที่ 7
สําหรับผูท
้ ไี่ ม่ได้ระบุคา่ AI ในตาราง (ปริมาณสารอาหารทีเ่ พียงพอในแต่ละวัน- Adequate Intakes) ก็คอื ค่า RDA (ปริมาณ
สารอาหารทีแ่ นะนํ าให้แต่ละคนได้รับในแต่ละวัน- Recommended Dietary allowance)
คํานวณอายุโดยใช้อายุเต็ม
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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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ตารางประเมิ นพฤติ ก รรมการได้ ยินเสีย งของทารกและเด็กเล็กอย่ า งง่ ายที่ บ้ าน
ดัชนี ข้างต้นนี ้ใช้เป็ นข้ออ้างอิงสําหรับผูป้ กครองเท่านั น
้ ไม่สามารถใช้แทนการตรวจสอบการได้ยน
ิ เสียงโดยผู้
เชีย่ วชาญได้ นอกจากการตรวจคัดกรองการได้ยน
ิ เสียงในทารกแรกเกิดแล้ว ก่อนทีเ่ ด็กจะเข้าเรียนในชัน้ อนุ บาล
นั น
้ ขอแนะนํ าให้พาเด็กไปรับการตรวจคัดกรองการได้ยน
ิ เสียงในเด็กก่อนวัยเรียนยังหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด้านการ
่ น
ได้ยน
ิ เสียงของเด็กก่อน หากพบปัญหาผิดปกติในการได้ยน
ิ เสียงใดๆ การรักษาทีท
ั ท่วงที สามารถหลีกเลีย่ งความไม่
สะดวกในการดําเนิ นชีวติ ทีม่ สี าเหตุมาจากการสูญเสียการรับฟังในอนาคตของเด็กได้
แรกเกิด-2 เดือน
ใช่
ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่

1. ได้รบั การตรวจคัดกรองการได้ยน
ิ เสียงแล้ว ใช่หรือไม่?
2. เด็กมีปฏิกริ ยิ าตกใจเมือ่ มีเสียงดัง (เช่น: เสียงปิ ดประตูอย่างแรง เสียงตบมือ)
3. เมือ่ หลับแบบตืน้ จะมีการขยับตัวเมือ่ มีเสียงพูดหรือเสียงดังรบกวน

3 เดือน - 6 เดือน
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่

4.
5.
6.
7.

เมือ่ มีคนพูดด้วยจะออกเสียงอ้อแอ้ในบางครัง้ หรือมองสบตาด้วย
ขณะป้ อนนม จะหยุดดูดนมเมือ่ มีเสียงเกิดขึน้ กะทันหัน
เมือ่ ร้องไห้งอแง จะเงียบเสียงลงเมือ่ ได้ยน
ิ เสียงของแม่
่
จะแสดงความสนใจต่อเสียงบางอย่างทีเกิดรอบข้าง
(เช่น: เสียงกริ่งประตู เสียงสุนัขร้อง เสียงโทรทัศน์ เป็ นต้น)

7 เดือน-12 เดือน
ใช่
ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

8. เริม่ หัดพูด มีความสุขกับการออกเสียง เช่น ออกเสียง มา ปา ตา เป็ นต้น
9. ชอบเล่นของเล่นทีม่ เี สียง
10. เริม่ ตอบสนองต่อการเรียกชือ่ ตนเอง และเข้าใจความหมายของคําว่า “ไม่ได้” และ “บ๊ายบาย
(อําลา) ” เป็ นต้น
11. เมือ่ ท่านเรียกเด็กจากด้านหลัง เขาจะหันหน้ ามาหาท่านหรือออกเสียงอ้อแอ้

1 ขวบ-2 ขวบ
ใช่
ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่

12. สามารถพูดคําง่ายๆ ได้ (เช่น: พ่อ แม่ )
13. สามารถเข้าใจคําสั่งง่ายๆ ได้ (เช่น: ให้ฉัน)
่ี ่านพูดได้ (เช่น: ไม่เอา ไม่มแี ล้ว)
14. เมือ่ อายุประมาณ 2 ขวบ สามารถพูดซํา้ คําหรือวลีทท
หรือ ประโยคสัน้ ๆ (เช่น: พ่อไปทํางาน)

ตามรายการข้างต้น หากท่านสังเกตเด็กอย่างต่อเนื่ องแล้วพบว่า ทุกช่วงวัยมีคาํ ตอบ “ไม่ใช่” มากกว่า 3 รายการ
ิ เสียงทันที
ขึน้ ไป แนะนํ าให้พาลูกของท่านไปรับการตรวจคัดกรองการได้ยน
(ตารางนี ้เรียบเรียงโดยมูลนิ ธเิ พือ่ การได้ยน
ิ เสียงในเด็กหย่าเหวิน)
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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
y 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！
y 如果寶寶出現下列情形之一，請儘速帶寶寶就醫：
y 食慾不振
y 在 1-2 小 時 內 就 解 了 數 次 水 樣
便，換了數次尿布
y 頻繁嘔吐
y 發燒

y
y
y
y
y

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

y 注意！寶寶腹瀉時請務必這樣做
y 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。
y 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。
y 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。
y 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。
y 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。
y 補充額外的水份，需持續至止瀉，期間通常是 3 -5 天。
y 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。
y 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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่ บได้บอ่ ยในเด็ก เช่น ท้องร่วงและอาเจียนในเด็ก ติดเชือ้ ทางเดินหายใจ โรคติดเชือ้ ระบบทางเดินหายใจ
โรคทีพ
ส่วนบน กลุม่ อาการครูป้ หูชน
ั ้ กลางอักเสบ หลอดลมฝอยอักเสบ ปอดอักเสบ เยือ่ หุ้มสมองอักเสบ และโลหิตเป็ นพิษ
เป็ นต้น ต่อไปนี ้เป็ นข้อมูลด้านการป้ องกันเพือ่ ประกอบการพิจารณาของผูป้ กครอง

อาการท้ อ งร่ ว งและอาเจี ยนในเด็ก
y ท้องร่วงเป็ นโรคที่ร้ายแรงสําหรับลูกน้ อย หากท้องร่วงทําให้สญ
ู เสียนํ า้ ในร่างกายปริมาณมาก อาจทําให้เกิดภาวะขาดนํ า้ ความ
ไม่สมดุลของอิเล็กโทรไลต์ หากรุนแรงอาจเป็ นอันตรายต่อชีวติ ของลูกน้ อย
ดังนั น
้ การให้นํา้ ทดแทนอย่างเหมาะสมจึงสําคัญมาก!
y หากลูกน้ อยมีอาการใดดังต่อไปนี ้ ควรรีบพาไปพบแพทย์โดยเร็ว:
y เบือ่ อาหาร
y
y ถ่ายอุจจาระเหลวเป็ นนํ า้ หลายครัง้ ภายใน 1-2 ชั่วโมง
y
เปลีย่ นผ้าอ้อมหลายครัง้
y
y อาเจียนบ่อยๆ
y
y เป็ นไข้
y

กระหายนํ า้ มาก
ผ้าอ้อมที่ใช้แล้วมีเลือดติดอยู่
กระสับกระส่ายร้อนรนผิดปกติ
เบ้าตาหรือกระหม่อมหน้ าบุม๋ ลึกและคอแห้ง
ท้องร่วงต่อเนื่ องนานกว่า 24 ชั่วโมง

y ระวัง! เมือ่ ลูกน้ อยท้องร่วงต้องทําเช่นนี ้
y เมือ่ เริม่ มีอาการท้องร่วง ก็ตอ้ งให้นํา้ อย่างเพียงพอ เพือ่ ทดแทนนํ า้ ทีส่ ญ
ู เสียไป ให้
อาหารอ่อนและจืดก่อน รอเมือ่ อาการดีขน
ึ ้ จึงค่อยให้อาหารทีม่ คี ณ
ุ ค่ามากขึน้
y ลูกน้ อยทีเ่ ลีย้ งนมแม่ โปรดเพิม่ จํานวนครัง้ ในการให้นม หากเป็ นทารกที่ให้นมผง
ดัดแปลง สามารถให้ของเหลวเพิม่ เติมเช่นเดิม เช่น นํ า้ ทีต่ ม้ เดือดและทําให้เย็นอย่าง
รวดเร็ว
y นอกจากแพทย์แนะนํ า มิเช่นนั น
้ เมือ่ เด็กท้องร่วงไม่ควรหายาให้ทานเองเด็ดขาด
y เมือ่ ต้องเปลีย่ นผ้าอ้อมเพราะลูกน้ อยท้องเสีย ก็ตอ้ งให้นํา้ ทดแทนแก่ลกู น้ อยด้วย โดยสามารถใช้
ขวดนม แก้ว หรือช้อน เป็ นอุปกรณ์ ป้อนนํ า้
y หากลูกน้ อยอาเจียน โปรดอย่าป้ อนอาหารทันที ต้องรอประมาณ 10 นาที แล้วจึงทําให้รมิ ฝี ปากของ
ลูกน้ อยชุม่ ฉํ่ าก่อน
y การให้นํา้ ทดแทนต้องทําอย่างต่อเนื่ องจนกว่าจะหยุดท้องร่วง ทั่วไปจะมีระยะเวลา 3-5 วัน
y โปรดอย่าให้ลกู น้ อยดืม่ เครือ่ งดืม่ ผสมนํ า้ ตาล เช่น นํ า้ ผลไม้หรือนํ า้ อัดลม (รวมทัง้ นํ า้ มะนาว) เพราะ
เครือ่ งดืม่ เหล่านี ้อาจทําให้อาการท้องร่วงของลูกน้ อยรุนแรงขึน้
y เมือ่ ลูกน้ อยอายุ 6 เดือนขึน้ ไปท้องร่วง ยังคงให้อาหารต่อไปได้ เพราะอาหารสามารถลด
อาการท้องร่วงและเพิม่ กําลังกายแก่ลกู น้ อย
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y 腹瀉的預防
y 餵哺母乳，母乳是無菌且安全無虞的。
y 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。
y 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。
y 如果寶寶使用配方奶，在開封後要儘快食用。
y 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
y 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。
y 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
y 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。
y 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。

Ј෩ӯ
ӯ
孩子哮吼發生時 ：
y 讓他的身體保持溫暖。
y 多補充水分，可以從飲水或奶類中補充。
y 若出現呼吸困難，請立即就醫。
y 若是哮吼情況沒有改善，也請您向醫師求助。
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y การป้ องกันท้องร่วง
y ให้นมแม่ นมแม่เป็ นอาหารทีป่ ราศจากเชือ้ และปลอดภัยไร้กังวล
y หุงต้มอาหารจนเดือดและสุก เมือ่ เก็บรักษาอาหารภาชนะต้องสะอาดและมีฝาปิ ด พร้อมทัง้ เก็บรักษาโดยการแช่เย็น
y ทุกคนควรทําการล้างมือหลังเข้าห้องนํ า้ และก่อนอุม้ ลูกน้ อย หลังเปลีย่ นผ้าอ้อมก็ตอ้ งล้างมือทัง้ สองให้สะอาด
y หากลูกน้ อยดืม่ นมดัดแปลง เมือ่ เปิ ดผนึ กแล้วควรทานโดยเร็ว
y สอบถามขอรับคําแนะนํ าเกีย่ วกับการฆ่าเชือ้ ขวดนมและหัวนมจากแพทย์ของท่าน อุปกรณ์ ทกุ อย่างที่ใช้ชงนมต้องรักษา
่ื นอกจาก
ความสะอาด อุปกรณ์ ในการป้ อนอาหารต้องล้างสะอาดและฆ่าเชือ้ (รวมทัง้ อุปกรณ์ การให้นมแม่) อุปกรณ์ อน
ขวดนมและหัวนม ต้องทําความสะอาดอย่างหมดจดทุก 3 เดือนต่อครัง้

โรคติ ดเชือ้ ทางเดิ นหายใจ
โรคติดเชือ้ ทางเดินหายใจเป็ นปัญหาของเด็กทีต่ อ้ งพบแพทย์อยูเ่ สมอ ส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชือ้ ไวรัส แนวทาง
การป้ องกันทีส่ ําคัญทีส่ ดุ ก็คอื การล้างมือบ่อยๆ ลดการเข้าออกบริเวณสถานทีส่ าธารณะทีผ่ คู้ นพลุกพล่านหรือลดโอกาส
ใกล้ชดิ สัมผัสกับผูป้ ่ วย พร้อมทัง้ ให้เด็กออกกําลังกายให้มาก ทานอิม่ นอนหลับเพียงพอ รักษาร่างกายให้อยู่ในสภาพ
ดี

โรคติ ดเชือ้ ระบบทางเดิ นหายใจส่ว นบน
y อาการทีเ่ รียกทั่วไปว่า “ไข้หวัด” เกิดจากการติดเชือ้ ไวรัส มีอาการหลัก คือ ไอ คัดจมูก นํ า้ มูกไหล เป็ นไข้ เบือ่ อาหาร บางครัง้
อาจมีอาการอาเจียน ท้องเสียร่วมด้วย
y โดยทั่วไปอาการจะดีขน
ึ ้ ภายใน 3-5 วัน วัตถุประสงค์ของการพบแพทย์ทส่ี ําคัญ คือ วินิจฉั ยว่าเป็ นหวัดอย่างเดียวหรือไม่ และ
ตรวจหาว่ามีอาการแทรกซ้อนหรือไม่

ภาวะอาการครู้ ป
y กลุม่ อาการครู้ป หมายถึง การกดทับบริเวณคอหอยและหลอดลมเกิดการอักเสบ พร้อมทัง้ เกิดภาวะการหายใจลําบากร่วมด้วย
y เมือ่ เด็กเกิดภาวะกลุม่ อาการครู้ป เสียงไอจะแหบแห้ง หากรุนแรงจะมีอาการหายใจลําบากร่วมด้วย
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เมื่อเด็กเกิดภาวะกลุ่มอาการครู้ป :
รักษาร่างกายเด็กให้อบอุน
่
เพิม่ การให้นํา้ โดยอาจได้นํา้ จากการดืม่ นํ า้ หรือดืม่ นม
หากมีอาการหายใจลําบาก กรุณาพบแพทย์ทน
ั ที
หากภาวะอาการครู้ปยังคงไม่ดีขน
ึ ้ ขอให้ท่านรับความช่วยเหลือ
จากแพทย์
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中耳感染
y 中耳感染 通常是病毒感染的細菌合併
症，會造成中耳不適。
y 中耳感染的孩子，可能會有以下特徵：
y 觸摸或拉耳朵，且煩躁哭鬧
y 單邊耳朵看 起 來 紅 紅 的，而且 發 熱
發燒
y 食 慾 不 振 嘔 吐、腹 瀉，或 者 上 吐下
瀉

Ј෩ӯ
ӯ
孩子罹患中耳炎時 ：
y 不要用棉花棒清潔耳道，這可能會造
成傷害或疼痛。
y 帶孩子尋求醫療協助。

細支氣管炎
y 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。
y 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。
y 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
y 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。
的抗生素治療。
y 若判斷為細菌性肺炎，應接受適當的抗生素治療。
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ติ ดเชือ้ ในหู ส่ว นกลาง
y การติดเชือ้ ในหูส่วนกลางส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชือ้ ไวรัสและมี
ภาวะแทรกซ้อนจากเชือ้ แบคทีเรีย ทําให้หสู ่วนกลางรูส้ กึ ไม่สบาย
y เด็กทีม่ กี ารติดเชือ้ ในหูส่วนกลาง อาจมีลกั ษณะพิเศษดังนี ้:
y ชอบสัมผัสหรือดึงใบหู อีกทัง้ กระสับกระส่ายร้องไห้งอแง
y ใบหูข้างหนึ่ งดูเหมือนจะแดง และรูส้ กึ ร้อนทีบ่ ริเวณใบหู
y เบือ่ อาหารและอาเจียน ท้องร่วง หรือทัง้ อาเจียนพร้อมท้อง
ร่วง
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เมื่อเด็กเป็ นโรคหูชน
ั ้ กลางอักเสบ:
y อย่าใช้ก้านพันสําลีทําความสะอาดช่องหู อาจ
ทําให้เกิดอันตรายหรือเจ็บปวด
y พาเด็กไปรับความช่วยเหลือด้านการรักษา

โรคหลอดลมฝอยอักเสบ
y มักเกิดในเด็กเล็กอายุตาํ่ กว่าสองขวบ เนื่ องจากการติดเชือไวรัสทําให้หลอดลมฝอยอักเสบอุดตันจนก่อให้เกิดอาการ
่ ําให้เกิดโรค คือ เชือ้ ไวรัสอาร์เอสวี
เชือ้ ไวรัสสําคัญอย่างหนึ่ งทีท
y เริม่ ต้นมีอาการคล้ายเป็ นหวัด จากนั น
้ จะเกิดการหายใจเร็วและหอบ เบือ่ อาหาร เป็ นต้น บางรายอาจมีอาเจียน ท้องร่วงร่วม
ด้วย ซึ่งส่วนใหญ่จะดีขน
ึ ้ ในเวลาประมาณ 1 สัปดาห์
y หากมีอาการหายใจเร็ว บริเวณหน้ าอกบุม๋ ลงไป รูจมูกขยับเปิ ดตามการหายใจ ไม่สามารถทานอาหารได้ จําเป็ นต้องให้พกั รักษา
ตัวในโรงพยาบาล เพือ่ ให้ออกซิเจนและนํ า้ เกลือ

โรคปอดอักเสบ
y อาการเริม่ ต้นคล้ายเป็ นหวัด แต่ปอดอักเสบอาจมีอาการที่รุนแรงกว่า เช่น เป็ นไข้สูงกว่า หลายวันกว่า หายใจเร็วและหอบ
อ่อนเพลีย เจ็บหน้ าอก และบริเวณอกบุม๋ เป็ นต้น
y หากวินิจฉั ยว่าเป็ นโรคปอดอักเสบจากการติดเชือ้
แบคทีเรีย ควรรับการรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะ
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兒童常見疾病及處理
腦膜炎及敗血症
y 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。
y 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：
y 活動力下降
y 情緒 變 得焦 躁，被抱起時會尖叫
或呻吟
y 頭上前囟門出現緊繃膨出
y 頸部僵硬
y 皮膚蒼白或出現紫斑
y 手腳發冷並顫抖

y
y
y
y
y

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
y 出 現 紅色、棕 色 或 紫 色 皮 疹，或
是皮膚上有黑色斑塊

川崎症
y 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：
y
y 紅眼睛
y 嘴唇乾裂及草莓舌
y 皮膚出現紅疹
腫 脹或脫皮
皮。
y 手掌手指、腳掌腳趾發紅腫脹或脫皮。
y 頸部淋巴腺腫大
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โรคเยื่ อหุ้ มสมองอักเสบและโรคโลหิ ตเป็ นพิ ษ
y โรคเยือ่ หุ้มสมองอักเสบ: เป็ นภาวะทีม่ กี ารอักเสบหรือติดเชือ้ ของเยือ่ ทีอ่ ยู่รอบสมองและไขสันหลัง อาจเกิดจากการติดเชือ้
แบคทีเรียหรือไวรัส
โรคโลหิตเป็ นพิษ: เป็ นการติดเชือ้ อย่างรุนแรงจากการทีแ่ บคทีเรียเข้าสู่ระบบเลือด
โรคเยือ่ หุ้มสมองอักเสบในเด็กมักเกิดโลหิตเป็ นพิษร่วมด้วย ส่วนโลหิตเป็ นพิษอาจจะเกิดร่วมกับเยือ่ หุ้มสมองอักเสบหรือมี
อาการเพียงอย่างเดียว
y โรคเยือ่ หุ้มสมองอักเสบและโลหิตเป็ นพิษอาจเกิดอาการดังต่อไปนี ้ แต่ไม่ใช่วา่ ผูป้ ่ วยทุกรายจะเกิดอาการทุกอย่างในเวลา
เดียวกัน อีกทัง้ ลําดับของอาการก็ไม่แน่ นอน:
y เฉื่ อยชาเคลือ่ นไหวน้ อยลง
y เป็ นไข้สูงมาก
y อารมณ์ แปรปรวนหงุดหงิด เมือ่ อุม้ อาจกรีดร้องหรือ
y มีอาการเกร็งหรือชัก
ครวญคราง
y ปวดศีรษะรุนแรง
y กระหม่อมหน้ าของศีรษะจะตึงโป่ งนูนขึน้
y อาเจียนหรือปฏิเสธการทานอาหาร
y มีอาการคอแข็ง
y ร่างกายแข็งทือ่ มีอาการเกร็งหรืออ่อนแรง ซึมเซา
y ผิวขาวซีดหรือมีจดุ คลํา้ สีม่วง
y เกิดผืน
่ ผิวหนั งสีแดง สีนํา้ ตาล หรือสีม่วง หรือมีรอยจํา้
y มือเท้าเย็นหนาวสั่น
ดําบนผิวหนั ง

โรคคาวาซากิ
y เป็ นกลุม่ อาการเส้นโลหิตหลายระบบอักเสบ ปัจจุบน
ั ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ ชดั มักเกิดในเด็กอายุตาํ่ กว่า 5 ขวบ
หากไม่ได้รับการรักษาทีเ่ หมาะสม มีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจแทรกซ้อน ร้อยละ 20-25 เป็ นสาเหตุหลักของการเกิดโรค
่ ราบ
หัวใจในเด็กภายหลัง ในการวินิจฉั ยโรคคาวาซากิทส่ี ําคัญ คือ อ้างอิงตามอาการทางคลินิกของผูป้ ่ วย อีกทัง้ ต้องคัดโรคทีท
ว่าเป็ นแน่ นอนอยูแ่ ล้วออกด้วย
้ ไป กรุณาสังเกตลักษณะพิเศษต่อไปนีพ้ ร้อมพบแพทย์ ประกอบด้วย:
y หากเด็กเป็ นไข้สูงติดต่อกัน 5 วันขึน
y ตาแดง
y ริมฝี ปากแห้งแตกและลิน้ เป็ นสีแดงแบบผิวสตรอเบอรี
ตรอเเบอ
บ รี่
y มีผน
ื่ แดงตามผิวหนั ง
y มือและฝ่ านิ ว้ มือ ฝ่ าเท้าและนิ ว้ เท้าบวมแดงหรืรอผิ
อผิวลอกก
y ต่อมนํ า้ เหลืองทีค่ อโต
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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
y 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。
y 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。
y 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
y 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。
y 少數的腸絞痛是牛奶蛋白過敏所造成。
y 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：
y 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。
y 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。
y 帶寶寶散步來安撫他。
y 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。
y 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。
y 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。
y 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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ทารกบางรายในวัย 10 วันถึง 3 เดือน จะร้องไห้งอแงช่วงพลบคํา่ หรือกลางดึก ทําให้พอ่ แม่ตกใจเป็ นกังวลไม่รจู้ ะ
จัดการอย่างไร อาจมีสาเหตุอย่างหนึ่ งมาจากอาการโคลิก ปัจจุบน
ั ยังไม่ทราบสาเหตุของอาการโคลิกทีแ่ น่ ชดั ทารก
แต่ละรายก็มสี ภาพอาการแตกต่างกัน ต่อไปเป็ นหลักของการจัดการให้คณ
ุ พ่อคุณแม่ประกอบการพิจารณา

อาการโคลิกมั กเกิ ดเวลาใด
y อาการโคลิกมักเกิดในทารกทีม่ อี ายุ 10 วันถึง 3 เดือน
ประมาณร้อยละ 20 ของทารก จะเริม่ เกิดอาการโคลิกในช่วงวัย 2 สัปดาห์ถึง 4 สัปดาห์ และจะเป็ นมากในช่วงวัย 6 สัปดาห์
y ทารกทีเ่ กิดอาการโคลิกจะร้องไห้งอแงในช่วงเวลาพลบคํา่ หรือกลางดึก แม้จะรูส้ กึ ว่าหิวแต่ไม่ยอมดูดนม และ ร้องไห้มากจน
หน้ าแดง ยกขาขึน้ สูงหรือท้องอืดผายลม
y การร้องไห้ของทารกทีม่ อี าการโคลิกค่อนข้างปลอบโยนได้ยากแต่ละวันอาจเกิดเป็ นเวลา 3 ชั่วโมง จากนั น
้ ค่อยๆ ลดลงเหลือวัน
ละประมาณ 1-2 ชั่วโมง จนเมือ่ มีอายุ 3-4 เดือนอาการก็จะเริม่ หายไป อย่างช้าทีส่ ดุ จะมีอาการจนถึงอายุ 6 เดือน

สาเหตุ ของการเกิ ดอาการโคลิก
y อาการโคลิกของทารกไม่ทราบสาเหตุแน่ ชดั อาจเป็ นเพราะทารกได้รับการกระตุน
้ บางอย่าง ไม่สามารถสงบอารมณ์ ได้ และ
อาจเป็ นไปได้วา่ ระบบประสาทของทารกยังไม่เจริญเต็มที่
y มีส่วนน้ อยทีเ่ กิดอาการโคลิกเพราะภูมแิ พ้โปรตีนในนม
y ทีส่ ําคัญคือ ต้องสามารถแบ่งแยกอาการโคลิกออกจากภาวะฉุ กเฉิ นได้ เช่น ไส้เลือ่ น เป็ นต้น
่ ทีต่ อ้ งรับการรักษาหรือไม่
เมือ่ ทารกเกิดอาการโคลิก กุมารแพทย์จะหาสาเหตุการร้องไห้งอแงของทารกก่อนว่าเกิดจากโรคอืน

้ ได้ อย่ า งไร
จะแก้ไขอาการโคลิกให้ ดี ขึน
สาเหตุการเกิดอาการโคลิกไม่แน่ ชดั ทารกแต่ละรายก็มสี ภาพการเกิดอาการทีไ่ ม่เหมือนกัน ไม่มีวธิ กี ารใดทีใ่ ช้ได้
กับทารกทุกราย วิธกี ารต่อไปนี ้คณ
ุ พ่อคุณแม่อาจทําคราวเดียวหลายอย่าง เพือ่ ช่วยให้อาการของทารกดีขน
ึ้ :
y สําหรับการป้ อนอาหารนั น
้ คุณแม่ทเ่ี ลีย้ งนมแม่ลองลดการทานผลิตภัณฑ์นม คาเฟอีน หอมหัวใหญ่ กะหลํ่าปลี และอาหาร
่ ทีอ่ าจทําให้เกิดอาการโคลิก สําหรับทารกที่ให้นมผงดัดแปลงนั น
อืน
้ สามารถหารือกับแพทย์วา่ ควรเปลีย่ นแปลงประเภท หรือ
ไม่
y อย่าป้ อนลูกน้ อยในปริมาณมากเกินไป ลองขยายเวลาห่างของการป้ อนนมให้ยาวขึน้ เป็ นสองชั่วโมงถึงสองชั่วโมงครึ่งเป็ น
อย่างน้ อย
y ปลอบโยนโดยการพาลูกน้ อยไปเดินเล่น
y แกว่งลูกน้ อยเบาๆ พาไปยังอีกห้องหนึ่ งทีไ่ ม่มคี น หรือพาไปอยู่ข้างๆ อุปกรณ์ เครือ่ งใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านทีส่ ามารถสร้างเสียง
ทุม้ เป็ นจังหวะ เช่น เครือ่ งอบผ้า /เครือ่ งซักผ้าหรือพัดลม เป็ นต้น
การแกว่งเบา ๆ หรือเสียงทีเ่ ป็ นจังหวะคงทีส่ ามารถช่วยให้ลกู น้ อยนอนหลับได้ แต่ห้ามวางลูกน้ อยไว้บนเครือ่ งซักผ้าหรือ
เครือ่ งอบผ้าโดยตรง
y จุกนมหลอกสร้างผลในการปลอบโยนได้ หากลูกน้ อยยอมรับจุกนมหลอก ก็สามารถลองให้ลกู น้ อยดูดจุกนมหลอกได้
y ให้ลกู น้ อยควํา่ หน้ าในแนวขวางอยูบ่ นตักของผู้ใหญ่ พร้อมทัง้ ตบหลังลูกน้ อยเบาๆ
้ ําให้เกิดแรงกดทับบริเวณท้อง ช่วยให้ลกู น้ อยรูส้ กึ สบายขึน้
การทําเช่นนี ท
y ห่อหุ้มลูกน้ อยไว้ในผ้าห่มบาง ให้ทารกรูส้ กึ ว่าปลอดภัยและอบอุน
่ แต่ตอ้ งระวังไม่ให้ปิดกัน้ ทางเดินหายใจหรือทําให้อณ
ุ หภูมิ
ร่างกายสูงเกินไป
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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
y 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。
y 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
y 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。
y 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。

Ј෩ӯ
ӯ
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。

預防腸病毒的方法
y
y
y
y
y
y
y
y
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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。
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โรคติดเชือ้ ไวรัสลําไส้หรือเชือ้ เอนเทอโรไวรัสหรือโรคมือเท้าปากนั น
้ เป็ นโรคระบาดตามฤดูกาลในไต้หวัน แต่มี
ผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชือ้ โรคนี ้ตลอดทัง้ ปี ส่วนใหญ่แล้วเป็ นผูป้ ่ วยเด็กทีม่ อี ายุตาํ่ กว่า 5 ขวบเป็ นหลัก โดยเฉพาะในกลุม่ เด็กที่
มีอายุตาํ่ กว่า 3 ขวบนั น
้ มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชือ้ ไวรัสลําไส้ทมี่ ภี าวะแทรกซ้อนอย่างรุนแรง

ช่อ งทางการติ ดเชือ้ โรคมื อเท้ าปาก
y โรคมือเท้าปากมีการระบาดติดต่ออย่างรวดเร็ว โดยผ่านระบบทางเดินอาหาร (อุจจาระ- ทางปาก อาหารหรือนํ า้ ทีม่ เี ชือ้ โรคปน
เปื ้ อน) ระบบทางเดินหายใจ (ละออง จากการไอหรือจาม) และอาจติดเชือ้ เนื่ องจากการสัมผัสโดยตรงกับของเหลวจากตุม่ บน
ผิวหนั งของผูป้ ่ วย
y ในขัน้ ตอนการคลอด ทารกแรกเกิดอาจติดเชือ้ โดยการสัมผัสกับสารคัดหลั่งภายในช่องคลอดของมารดา หรือสัมผัสกับเลือด
และสารคัดหลั่งของระบบทางเดินหายใจของมารดา

อาการที่ พบบ่ อยหลั งติ ดเชือ้ โรคมื อเท้ าปาก
y การติดเชือ้ โรคมือเท้าปากส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการ หรือมี
อาการคล้ายกับโรคหวัดทั่วไป
่ บ
บางครัง้ อาจแสดงอาการทางคลินิกทีม่ ลี กั ษณะพิเศษ ทีพ
บ่อยคือ เกิดโรคมือเท้าปาก ในช่องปากและลําคอมีแผลอักเสบ
เป็ นตุม่ พองใส เป็ นต้น สามารถดูได้ทเ่ี ว็บไซต์กรมควบคุมโรค
(http://www.cdc.gov.tw) คลิกเลือกการแนะนํ าโรคติดต่อเกีย่ ว
กับโรคมือเท้าปาก
y ในทารกแรกเกิดส่วนใหญ่ทต่ี ดิ เชือ้ โรคนี ้มกั มีอาการทีไ่ ม่รุนแรง
่ บอาการเยือ่ หุ้มกล้ามเนื ้อหัวใจอักเสบ ตับ
แต่มสี ่วนน้ อยทีพ
อักเสบ สมองอักเสบ เกล็ดเลือดตํา่ อวัยวะภายในล้มเหลว
เป็ นต้น ซึ่งเป็ นภาวะโลหิตเป็ นพิษ หรือติดเชือ้ ในกระแสเลือด
อาจถึงขัน้ ทําให้เสียชีวติ ได้
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ลักษณะอาการของโรคมือเท้าปากก่อนเกิดภาวะ
รุนแรง
หลังเกิดโรคภายใน 7 วัน หากมีลกั ษณะอาการต่อ
ไปนี ้ ควรรีบพบแพทย์โดยเร็ว ประกอบด้วย เป็ นไข้
ต่อเนื่ อง ชอบนอน สะลึมสะลือ การเคลือ่ นไหวลด
น้ อยลง แขนขาอ่อนแรง ชักแบบกระตุก (ลักษณะ
กระตุกคล้ายสะดุ้งเมือ่ ตกใจ) อาเจียนอย่างต่อเนื่ อง
หัวใจเต้นแรงเมือ่ ไม่มไี ข้ เป็ นต้น

วิ ธีก ารป้ องกั นโรคมื อเท้ าปาก
y
y
y
y

y
y
y

y

หมัน
่ ล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธี รักษาสุขอนามัยส่วนตัวทีด่ ี
ระวังเรือ่ งสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายในบ้าน และให้มอี ากาศถ่ายเทได้ดี
พยายามหลีกเลีย่ งการเข้าออกสถานทีส่ าธารณะทีม่ ผี คู้ นพลุกพล่าน หรือสัมผัส ใกล้ชดิ กับผูส้ งสัยว่าป่ วยเป็ นโรค
ระมัดระวังเรือ่ งโภชนาการสารอาหาร ทานอาหารให้สมดุล ออกกําลังกาย และนอนหลับให้เพียงพอ ล้วนสามารถเสริม
ภูมคิ มุ้ กันได้
การเลีย้ งด้วยนมแม่ ก็สามารถช่วยเพิม่ ภูมติ า้ นทานให้ทารกได้
ต้องเปลีย่ นเสือ้ ผ้าและล้างมือ ก่อนการโอบกอด หอมจูบ หรือป้ อนอาหารแก่เด็ก
เมือ่ แพทย์วน
ิ ิ จฉั ยว่าเด็กเป็ นโรคมือเท้าปาก ควรให้เด็กหยุดเรียนพักรักษาตัวอยูท
่ บ่ี ้านอย่างน้ อย 1 สัปดาห์ เพือ่ หลีกเลีย่ งการ
่ื
แพร่เชือ้ ให้ผอู้ น
หญิงตัง้ ครรภ์ทสี่ งสัยว่ามีอาการรติดเชือ้ โรคมือเท้าปากทัง้ ช่วงก่อนและหลังคลอด หลังคลอดแล้วยิ่งควรหมัน
่ ล้างมือให้สะอาด
ทัง้ ก่อนและหลังการสัมผัสกับทารก ใส่ผ้าปิ ดจมูกและปากและรักษาสุขอนามัยส่วนตัว และยังต้องสังเกตอุณหภูมิร่างกาย
และพฤติกรรมการเคลือ่ นไหวของทารกแรกเกิดอีกด้วย
เมือ่ ทารกมีอาการไข้โดยไม่ทราบสาเหตุ มีอาการซึมเคลือ่ นไหวน้ อย ควรพาไปพบแพทย์ทน
ั ที หากมีประวัตเิ คยสัมผัส ใกล้ชดิ
กับผูป้ ่ วยทีม่ ไี ข้หรือติดเชือ้ โรคมือเท้าปากแล้วนั น
้ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ
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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
y
y
y
y
y

發燒的定義為身體內部中心體溫  38C。
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
y 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。
y 口溫平均比肛溫低，腋溫平均比肛溫低。
y 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
y 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。
y 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 41C。
y 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。
y 三個月以下嬰兒出現發燒症狀
y 尿量大幅減少
y 哭泣時沒有眼淚
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y 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
y 咳痰有血絲
y 呼吸暫停
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่ บได้บอ่ ยทีส่ ดุ อย่างหนึ่ งเมือ่ เด็กป่ วย แต่การมีไข้ไม่ได้เกิดจากการเป็ นโรคเสมอไป การมีไข้
มีไข้เป็ นอาการทีพ
สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการทํางานของระบบภูมคิ มุ้ กันในร่างกาย การลดไข้ทไี่ ม่จาํ เป็ นใช่วา่ จะมีผลดีตอ่ สุขภาพของ
เด็กเสมอไป ควรปฏิบตั ดิ ว้ ยวิธท
ี ถ่ี กู ต้อง หลีกเลีย่ งวิธกี ารลดไข้ทไี่ ม่เหมาะสม จึงจะสามารถช่วยให้เด็กหายเป็ นปกติ

เกี่ ย วกั บอาการมี ไข้
y การมีไข้ หมายถึง การทีอ่ ณ
ุ หภูมแิ กนของร่างกายนั น
้ ≥ 38ºC
y ปฏิกริ ยิ าการอักเสบทีเ่ กิดจากความเจ็บป่ วยของร่างกายจะทําให้อณ
ุ หภูมเิ ป้ าหมายของร่างกายปรับสูงขึน้ ดังนั น
้ ทําให้เกิด
อาการไข้
y เมือ่ เริม่ มีไข้ ร่างกายจะรูส้ กึ หนาวยะเยือก มือเท้าเย็น นั่ นเป็ นผลจากการที่ร่างกายเปลีย่ นอุณหภูมเิ ป้ าหมายให้สูงขึน้
y เมือ่ อุณหภูมิร่างกายสูงถึงอุณหภูมเิ ป้ าหมายใหม่แล้ว จะทําให้มอื เท้าอุน
่ และไม่รสู้ กึ กลัวหนาวอย่างชัดเจนอีก
y เมือ่ มีไข้ผ่านไประยะหนึ่ งหรือหลังรับประทานยาลดไข้ อุณหภูมเิ ป้ าหมายของร่างกายก็จะลดลง ร่างกายอาจรูส้ กึ ร้อนและเริม่
มีเหงือ่ ออกทําให้ไข้ลดลง

การวัดอุณหภู มิ ร่ า งกาย
y อุณหภูมท
่ วารหนั กเป็ นอุณหภูมท
่ วาร
ิ ่ีวดั ทีท
ิ ่ใี กล้เคียงกับอุณหภูมแิ กนของร่างกายมากทีส่ ดุ อุณหภูมท
ิ ี่วดั ที่ชอ่ งหูและทีท
หนั กนั น
้ มีความสัมพันธ์กน
ั อย่างมาก แต่ในทารกทีม่ อี ายุตา่ํ กว่า 3 เดือนนั น
้ อุณหภูมท
ิ ี่วดั ที่ชอ่ งหูและอุณหภูมแิ กนของ
ร่างกายจะมีความสัมพันธ์กน
ั ไม่มากนั ก
y อุณหภูมิในช่องปากโดยเฉลีย่ แล้วจะตํา่ กว่าทีท
่ วารหนั ก อุณหภูมท
่ วารหนั กเช่นกัน
ิ ่ีรกั แร้โดยเฉลีย่ แล้วจะตํา่ กว่าทีท
y ในทารกแรกเกิดทีม่ อี ายุต่าํ กว่า 1 เดือน หรือมีนํา้ หนั กตัวเบามาก ไม่เหมาะกับการวัดอุณหภูมิร่างกายทีท
่ วารหนั กหรือที่ชอ่ งหู
ควรทําการวัดอุณหภูมิร่างกายที่รกั แร้หรือทีแ่ ผ่นหลัง

ทํ าความรู้จักกั บผลกระทบของการมี ไข้ ใหม่ อีกครั ้ง
y การมีไข้ในระดับทีเ่ หมาะสมนั น
้ สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการทํางานของระบบภูมคิ มุ้ กันในร่างกาย จากการวิจยั บ่งบอกว่ายา
ลดไข้นัน
้ จะไปกดทับการตอบสนองของภูมคิ มุ้ กันในร่างกาย กลับทําให้อาการเจ็บป่ วยหายล่าช้าออกไป
y ร่างกายของมนุ ษย์นัน
้ มีกลไกควบคุมอาการไข้ทเ่ี กิดจากปฏิกริ ยิ าการอักเสบ ดังนั น
้ โดยทั่วไปแล้วร่างกายจะมีอณ
ุ หภูมไิ ม่เกิน
41°C
y มีผปู้ กครองบางท่านกังวลว่าหากไม่ทําการลดไข้โดยด่วน อุณหภูมิร่างกายของเด็กก็อาจจะเพิม่ สูงขึน้ เรือ่ ยๆ ซึ่งความจริงแล้ว
ร่างกายของมนุ ษย์เราจะมีกลไกควบคุมอุณหภูมไิ ว้ ไม่ให้มอี ณ
ุ หภูมท
ิ ส่ี ูงขึน้ อย่างไร้ขดี จํากัด
จากคําเล่าลือที่วา่ เด็กสมองเสียหายเพราะมีอาการไข้สูงนั น
้ ความจริงแล้วเป็ นเพราะเด็กเป็ นโรคไข้สมองอักเสบ เยือ่ หุ้มสมอง
อักเสบ เป็ นต้น ซึ่งเหลืออาการข้างเคียงทางระบบประสาทของโรคไว้ ไม่ได้ป็นเหตุเป็ นผลโดยตรงกับการมีไข้

ลักษณะอาการอั นตรายที่ ต้อ งระวั ง
การมีหรือไม่มไี ข้ หรือการมีไข้สูงหรือตํา่ นั น
้ ล้วนไม่สามารถใช้บ่งบอกถึงความรุนแรงของโรคได้ เมือ่ เด็กเจ็บป่ วย
ข้อสําคัญคือ ต้องสังเกตว่ามีลกั ษณะทีเ่ สี่ยงต่ออาการของโรครุนแรงหรือไม่ หากมีลกั ษณะดังต่อไปนี ้ ควรรีบรับการ
รักษาโดยแพทย์เร็วทีส่ ดุ
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發燒的正確處置
y 頸部僵硬
y 未發 燒 時呼吸急促、呼吸困難、
吸氣時胸壁凹陷
y 心跳速度太慢、心跳不規則

y 意 識 不清、持 續昏睡、未發 燒 時
燥動不安、眼神呆滯
y 持續頭痛與嘔吐
y 皮膚出現紫斑

退燒的時機
y 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 39C 的時候，不需要積
極退燒。
y 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 38C，就可考
慮積極退燒：
y 慢性肺病
y 併發心臟衰竭之心臟病或發紺性心臟病
y 曾有熱性痙攣或癲癇發作
y 嚴重的神經肌肉疾病
y 慢性貧血
y 糖尿病與其他代謝異常（例如先天酵素缺乏）
y 孕婦
y 其他因為發燒而有特殊不適症狀

認識正確的退燒方法
y 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。
y 單純注射點滴並沒有退燒效果。
y 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。
y 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
y 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。
y 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。
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มีอาการไข้ในทารกทีอ่ ายุต่ํากว่า 3 เดือน
ปัสสาวะมีปริมาณลดน้ อยลงอย่างมาก
ไม่มน
ี ํ า้ ตาไหลเมือ่ ร้องไห้
มีอาการคอแข็ง
เวลาทีไ่ ม่มไี ข้จะหายใจหอบถี่ หายใจลําบากหน้ าอกบุม๋ ยุบ
ลงเมือ่ หายใจเข้า
y หัวใจเต้นช้า หัวใจเต้นไม่เป็ นจังหวะ

y มีอาการชัก กล้ามเนื ้อกระตุก (กล้ามเนื ้อกระตุกอย่างเร็ว
โดยควบคุมไม่ได้ เหมือนถูกไฟดูด) แขนขาชา รูส้ กึ ว่ามี
อาการผิดปกติ
y เสมหะมีเลือดปะปน
y หยุดหายใจชั่วขณะ
y มีอาการสะลึมสะลือ ง่วงหลับต่อเนื่ อง กระสับกระส่าย เวลา
ไม่มไี ข้ ดวงตาเหม่อลอย
y ปวดศีรษะและอาเจียนต่อเนื่ อง
y มีจํา้ สีม่วงตามผิวหนั ง

เวลาในการลดไข้

y หากอุณหภูมิของร่างกายไม่สูงนั กและไม่มอี าการไม่สบายอืน
่ เป็ นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมือ่ มีไข้ไม่เกิน 39°C ไม่จําเป็ น
ต้องทําการลดไข้โดยด่วน
y ทีต่ อ้ งระวังคือ การมีไข้นัน
้ มีผลกระทบในเชิงลบอย่างมากต่อผูป้ ่ วยดังต่อไปนี ้ ซึ่ง
ควรรีบทําการลดไข้โดยด่วนเมือ่ มีไข้สูงกว่า 38°C ขึน้ ไป:
y
y
y
y
y
y

โรคปอดเรือ้ รัง
โรคหัวใจที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวหรือโรคหัวใจพิการมาแต่กําเนิ ดชนิ ดเขียว
เคยมีอาการชักจากไข้สูงหรือเคยมีอาการของโรคลมชัก
โรคความผิดปกติของประสาทกล้ามเนื ้ออย่างรุนแรง
โรคโลหิตจางเรือ้ รัง
่ ๆ (เช่น ภาวะขาด
โรคเบาหวานหรือโรคระบบเผาผลาญพลังงานในร่างกายบกพร่องอืน
เอนไซม์บางชนิ ดแต่กําเนิ ด)
y สตรีมคี รรภ์
y อาการไม่สบายพิเศษอืน
่ ที่มสี าเหตุมาจากการมีไข้

รู้จัก วิ ธีก ารลดไข้ ท่ี ถูกต้ อ ง

y ในยาลดไข้ทกุ ชนิ ด นอกจากยาแอสไพรินทีห
่ ้ามใช้ในเด็กทีม่ อี ายุตา่ํ กว่า 18 ปี แล้ว ยาลดไข้ทัง้ ชนิ ดรับประทานและชนิ ดเหน็ บ
ทวาร สามารถใช้ได้ในขนาดทีเ่ หมาะสมตามความจําเป็ น
y การฉี ดให้นํา้ เกลือเพียงอย่างเดียวไม่มผี ลในการลดไข้แต่อย่างใด
y การใช้หมอนนํ า้ แข็ง หรือเช็ดตัวด้วยนํ า้ อุน
่ นั น
้ ไม่สามารถแก้ไขความผิดปกติจากการปรับอุณหภูมเิ ป้ าหมายของร่างกายที่
สูงขึน้ เนื่ องจากการอักเสบเนื่ องจากการอักเสบได้ได้ ดังนั น
้ จึงไม่สามารถช่วยลดอาการไข้ ในทางกลับกันอาจเพิม่ ภาระใน
กระบวนการเผาผลาญพลังงานแก่เด็กทีม่ ไี ข้นัน
้
y การใส่เสือ้ ผ้ามากเกินไปหรือเป็ นโรคลมแดด ก็สามารถทําให้เกิดอาการไข้ได้ แต่เวลานี ้อณ
ุ หภูมเิ ป้ าหมายอุณหภูมเิ ป้ าหมาย
ของร่างกายยังคงเป็ นปกติ ลักษณะเช่นนี ้ใช้การลดไข้ทางกายภาพจึงจะสามารถช่วยในการลดไข้ได้

การดู แลภายหลั งการเป็ นไข้

y มีผปู้ กครองบางส่วนเข้าใจว่าหากหลังรับประทานยาลดไข้แล้วยังมีอาการไข้ซํา้ อีก นั่ นแสดงว่ายาทีแ่ พทย์ให้นัน
้ ไม่ได้ผล ดัง
่
นั น
้ จึงเปลีย่ นไปรักษากับแพทย์ท่านอืน
้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ลดความรูส้ กึ ไม่สบายของผูป้ ่ วย
ซึ่งความจริงแล้ว ยาลดไข้ทกุ ชนิ ดจะมีฤทธิเ์ พียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั น
เพียงชั่วคราว
้ สุด การทีไ่ ข้ลดลงแล้วกลับมีไข้ซํา้ อีกครัง้ เป็ นลักษณะทีป่ กติ
หากกระบวนการของโรคยังไม่สิน
y การติดเชือ้ ไวรัส ในระบบทางเดินหายใจหรือระบบทางเดินอาหารซึ่งพบบ่อย บางอย่างอาจทําให้มไี ข้ตดิ ต่อกันถึง 7 วัน หรือ
นานกว่านั น
้ ผูป้ กครองควรสังเกตว่าเด็กมีอาการทีเ่ ป็ นอันตรายดังทีก่ ล่าวมาข้างต้นหรือไม่ และควรปฏิบตั ติ ามคําแนะนํ า
ของแพทย์ พร้อมรับการตรวจติดตามอาการอย่างต่อเนื่ อง
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口腔保健知多少
口腔保健知多少∼小測驗提醒您！
（
（
（
（

）1.
）2.
）3.
）4.

（ ）5.
（ ）6.
（ ）7.
（ ）8.
（ ）9.

（ ）10.

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。
寶寶 10~12 個月還未長牙時，應該去看診向牙醫師詢問。
寶寶萌發第一顆乳牙後應該去做第 1 次口腔定期檢查。
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。
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。
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。
當發現 2 顆乳牙相鄰時，即可開始使用牙線幫幼兒潔牙。
幼兒使用含氟牙膏的含氟量一般為 1,000 ppm 左右。
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。
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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รู้ ห รือไม่ เรื่อ งอนามั ย ช่อ งปาก - แบบทดสอบเพื่ อเตื อนคุณ !
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

( )

เด็กทีม่ อี ายุมากกว่า 1 ขวบครึ่งขึน้ ไปแล้ว ยังติดนิ สัยดูดจุกนมหลอก หรือดูดนิ ว้ มือ จะทําให้เด็กมีการ
สบฟันทีผ่ ดิ ปกติได้ง่าย
2. ลูกน้ อยมีอายุ 10-12 เดือนแล้ว แต่ฟันยังไม่ขน
ึ ้ ควรพาไปพบทันตแพทย์เพือ่ สอบถาม
่ นนํ า้ นมซีแ่ รกขึน้
3. ลูกน้ อยควรรับการตรวจอนามัยในช่องปากตามกําหนดเวลาครัง้ แรกหลังจากทีฟั
4. เมือ่ พ่อแม่ป้อนอาหารแก่เด็กนั น
้ ควรช่วยเป่ าอาหารให้เย็นหรือควรช่วยเคีย้ วอาหารให้แหลกก่อนจะ
ช่วยให้เด็กไม่เกิดฟันผุได้ง่าย
5. หากลูกน้ อยมีฟันขึน้ แล้ว แต่มกั ไม่ได้แปรงฟันทันทีหลังการทานอาหาร ก็สามารถทําให้เกิดฟันผุได้
ง่าย
่ นของลูกน้ อยจะขึน้ นั น
6. ก่อนทีฟั
้ หลังการดืม่ นมหรือทานอาหาร และก่อนนอน สามารถใช้ผ้ากอซชุบ
นํ า้ พันรอบนิ ว้ มือช่วยทารกทําความสะอาดเหงือก ลิน้ และเยือ่ บุในช่องปาก
7. หลังพบว่าฟันนํ า้ นมของเด็กขึน้ ติดกัน 2 ซี่ ให้เริม่ ใช้ไหมขัดฟันช่วยทําความสะอาดฟันให้เด็ก
8. ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์สําหรับเด็ก โดยทั่วไปมีปริมาณฟลูออไรด์ประมาณ 1,000 ppm
9. ใช้ยาสีฟันทีผ่ สมฟลูออไรด์ช่วยทําความสะอาดฟันให้เด็ก ต้องระวังเรือ่ งปริมาณการใช้ยาสีฟัน
สําหรับเด็กทีอ่ ายุตาํ่ กว่า 3 ขวบสามารถบีบยาสีฟันบางๆ บนแปรงสีฟัน แล้วให้ผดู้ แู ลช่วยแปรงฟัน
ให้เด็ก ส่วนเด็กอายุ 3-6 ขวบ ใช้ยาสีฟันในปริมาณเท่าเมล็ดถัว่ ลันเตา ให้ผดู้ แู ลเด็กช่วยแปรงฟัน
หรือกํากับการแปรงฟันของเด็ก
10. โดยทั่วไปแล้ว ควรพาเด็กไปพบทันตแพทย์เพือ่ ทาฟลูออไรด์เคลือบฟันในทุก 6 เดือนต่อครัง้

1.

่ ี่ มคี าํ ตอบ
ทีน
1.
2.
O

O

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

O

X

O

O

O

O

O

O

คุณตอบถูกกีข่ อ้ ?
ตอบถูก 8 ข้อขึน้ ไป: ยินดีดว้ ย คุณมีแนวความคิดทีถ่ กู ต้องแล้ว !
ตอบถูก 6-7 ข้อ: ดีทเี ดียว !
แต่คณ
ุ ยังมีแนวคิดบางอย่างทีย่ ังไม่กระจ่างนั ก?
ตอบถูก 4-5 ข้อ: คุณต้องพยายามหน่ อยแล้ว ลองตรวจดูแนวคิดทีถ่ กู ต้องในข้อทีค่ ณ
ุ ทําผิดดูนะ !
ตอบถูก น้ อยกว่า 3 ข้อ: ขอให้คณ
ุ รีบดูคาํ อธิบายอย่างละเอียดให้เข้าใจในทุกๆ ข้อเลย !
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口腔保健知多少
兒童口腔衛生清潔
y 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。
。
y 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。
y 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。
y 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
y 牙刷應選擇軟毛小頭的牙刷，且每 3 個月至半年更換1次。
y 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。
y 兒童刷牙順序：先刷右邊的頰側面ń咬合面ń舌側面，接著刷上下門牙的唇側
面ń舌側面，最後刷左邊的頰側面ń咬合面ń舌側面。

牙線的使用方法
y 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。
y 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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อนามั ยและการทํ าความสะอาดช่อ งปากในเด็ก
y หลังเด็กตืน
่ นอน หลังอาหารสามมือ้ หรือหลังรับประทาน (เช่น หลังดืม่ นมแม่หรือนมวัว เครือ่ งดืม่ และนํ า้ ผลไม้ ข้าวโอ๊ตและ
่ ๆ เป็ นต้น) และก่อนเข้านอนตอนกลางคืน ล้วนต้องทําความสะอาดช่องปาก
เนื ้อผลไม้ขดู หรืออาหารเสริมอืน
y เมือ่ ทารกอายุ 0-6 เดือน หลังการป้ อนอาหารแล้ว ควรใช้ผ้ากอซทําความสะอาดช่องปากแก่ทารก (ประกอบด้วยเหงือก เยือ่ บุ
ช่องปาก และลิน้ )
เมือ่ อายุ 6 เดือนถึง 1 ขวบครึ่ง (ก่อนการขึน้ ของฟันกรามนํ า้ นม) สามารถใช้ถุงมือยางสวมนิ ว้ เพือ่ ทําความสะอาดฟันหน้ าให้
แก่เด็ก
หลังจากฟันกรามนํ า้ นมเริม่ ขึน้ ก็ควรใช้แปรงสีฟันทําความสะอาดฟันได้แล้ว
y เมือ่ ช่วยแปรงฟันให้เด็ก ต้องให้ศรีษะของทารกมีท่ีรองรับ พร้อมทัง้ เลือกสถานทีท
่ ปี่ ลอดภัยและสว่าง เช่น นั่ งบนโซฟา พรม
หรือบนเตียง เป็ นต้น และให้ทารกหนุนบนตักผูป้ กครอง
เนื่ องจากเหงือกของทารกเปราะบาง ดังนั น
้ เมือ่ แปรงฟันควรทําอย่างละมุนละม่อม
y กําหนดวิธกี าร เวลา ลําดับของการแปรงฟันทีแ่ น่ นอน เพือ่ ให้เด็กคุน
้ เคยต่อวิธท
ี ําความสะอาดฟัน
นอกจากนี ้ ยังอาจใช้การเล่นเกม ฟังเพลง เป็ นต้น ร่วมด้วย เพือ่ เพิม่ ความน่ าสนใจให้กบั การแปรงฟัน

วิ ธีก ารใช้แปรงสีฟัน
y ควรเลือกแปรงสีฟันทีม่ ีขนอ่อนนุ่ มและหัวแปรงขนาดเล็ก และเปลีย่ นแปรงสีฟันใหม่ทกุ 3 เดือนถึงครึ่งปี
y ขณะแปรงฟัน ขนแปรงควรทํามุม 45 องศากับเหงือก และขนแปรงต้องครอบคลุมฟันและเหงือกบางส่วน
เมือ่ แปรงฟันแถวบน ขนแปรงหันขึน้ ข้างบน แปรงฟันแถวล่างขนแปรงหันลงข้างล่าง
การแปรงแต่ละครัง้ ให้ถอื ฟัน 2 ซีเ่ ป็ นหนึ่ งหน่ วย โดยแปรงไปมาเบา ๆ อย่างน้ อย 10 ครัง้ พร้อมทัง้ ทําความสะอาดให้ทั่วถึง
ทุกด้าน
y ลําดับการแปรงฟันของเด็ก: แปรงด้านกระพุ้งแก้มด้านขวาก่อน -> ด้านฟันสบกัน -> ด้านข้างลิน้ จากนั น
้ แปรงฟันหน้ าบน
และล่างข้างริมฝี ปาก -> ด้านข้างลิน้ สุดท้ายแปรงด้าน
กระพุ้งแก้มด้านซ้าย -> ด้านฟันสบกัน -> ด้านข้างลิน้

วิ ธีก ารใช้ ไหมขั ดฟัน
y ไหมขัดฟันใช้เพือ่ เสริมประสิทธิภาพของแปรงสีฟัน
สามารถขจัดเศษอาหารทีต่ ดิ อยู่ในซอกระหว่างฟันและ
คราบจุลน
ิ ทรีย์
ดังนั น
้ เมือ่ เด็กมีฟันขึน้ หลายซี่ ควรใช้ไหมขัดฟันอย่าง
น้ อยวันละ 1 ครัง้ ทําความสะอาดซอกฟัน
y เมือ่ ใช้ไหมขัดฟัน ดึงออกมายาวประมาณ 45
เซนติเมตร (ยาวประมาณถึงข้อศอก) พันรอบข้อทีส่ อง
ของนิ ว้ กลางทัง้ สองมือ ทําท่ามือแบบยิงปื น ใช้นิว้ โป้ ง
และนิ ว้ ชีด้ น
ั ไหมขัดฟันให้ตึง เหลือความยาวประมาณ
1 เซนติเมตร และดึงไหมขัดฟันเป็ นรูปตัว C ให้ไหม
ขัดฟันแนบติดกับผิวฟันขัดขึน้ และลง
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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
y 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。
y 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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ปัญหาสุขภาพตาในเด็กเล็กที่พบบ่อย ได้แก่ โรคตาขีเ้ กียจ ตาเหล่ และความผิดปกติในการหักเหของแสง (ได้แก่ สายตาสัน
สายตาเอียง) เป็ นต้น ในช่วงอายุกอ่ น 6 ขวบนั น
้ เป็ นช่วงสําคัญในการรักษาโรคตาเหล่และตาขีเ้ กียจ หากพ้นช่วงนี ้ไปแล้วผลการรักษาจะไม่
้ เมื่ออายุน้อยเท่าใดการเพิ่มของระดับสายตาสัน
้ ก็ยิ่งเร็ว จะมีโอกาสกลายเป็ นสายตาสัน
้ มาก (การมีระดับค่าการมอง
ดีเท่าทีค่ วร ยิ่งมีสายตาสัน
้ มากก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้ง่าย เช่น ต้อหิน จอประสาทตาลอก จอประสาทตาส่วนกลางขาดเป็ นรู มี
เห็นมากกว่า 600 ) ได้ยิ่งขึน้ และสายตาสัน
เลือดออกในจอประสาทตาและจอประสาทตาเสื่อม ส่วนหลังจอประสาทตาเสื่อม เกิดต้อกระจกเมื่ออายุน้อย ซึ่งอาจทําให้ตาบอด งานวิจยั ระบุ
้ และไม่ให้เป็ นหนั กขึน้ ได้ การใช้สายตามองในระยะใกล้เป็ นเวลานานคือสาเหตุ
ว่า การทํากิจกรรมกลางแจ้งมีผลต่อการป้ องกันการเกิดสายตาสัน
้
อันตรายในการก่อให้เกิดสายตาสัน

กิ จกรรมปกป้ องสายตาเริ่ มตั ้งแต่ วั ยเด็ก
่ ่ าสงสัยว่าสายตามีความผิดปกติ กรุณารับการตรวจวินิจฉั ยจากจักษุ แพทย์โดยเร็ว
โปรดหมัน
่ สังเกตเด็ก อาการต่อไปนี ้เป็ นสิ่งทีน
ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชอบหรีต่ ามองสิ่งของหรือวัตถุ
ขยีต้ าเป็ นประจํา
ติดนิ สัยเอียงคอ เงยหน้ า หรือก้มหน้ ามองสิ่งของหรือวัตถุ
เอียงคอมองวัตถุซํา้ ไปซํา้ มา เหมือนกับต้องการมองให้เห็นชัดเจนยิ่งขึน้
ขณะทีเ่ ล่นเกมกีฬานั น
้ มีการเคลือ่ นไหวทีเ่ ชือ่ งช้า ไม่คล่องแคล่ว
ขณะทีอ่ า่ นหรือเขียนหนั งสือ ระยะห่างระหว่างดวงตากับหน้ ากระดาษมีระยะทีใ่ กล้เกินไป
มีความคืบหน้ าในการเรียนที่ช้าลงหรือถดถอย
มักบ่นเป็ นประจําว่ามองตัวหนั งสือบนกระดานดําไม่ชดั เจน มีอาการตาล้า ปวดตา ปวดศีรษะ
ลักษณะภายนอกของตําแหน่ งดวงตาผิดปกติ (เช่น ตาเหล่)
่ (ลูกตาสัน
่ เคลือ่ นไหวควบคุมไม่ได้) หรือมีแสงสะท้อนในตาดํา เป็ นต้น
มีอาการลูกตาสัน

การเตรียมตั วก่ อนนํ าเด็กเข้ า รั บการตรวจวัดสายตา
y 3-4 ขวบ: ปัญหาสายตาบางอย่าง (เช่น ตาขีเ้ กียจข้างเดียว) จะไม่มอี าการทีแ่ น่ ชดั
โดยทั่วไปแล้ว ช่วงอายุ 3 ขวบครึ่ง ถึง 4 ขวบนั น
้ เป็ นช่วงเวลาทีเ่ หมาะแก่การตรวจวัดสายตามากทีส่ ดุ ผูป้ กครอง
ควรสอนให้เด็กรูจ้ กั ระบุโดยวิธกี ารใช้มอื ชีห้ รือบอกด้วยคําพูด เพือ่ บอกทิศทางที่ชอ่ งว่างของตัวอักษรจากแผ่นป้ าย
วัดสายตา “E” หรือ “C” ชีไ้ ป ตัง้ แต่อยูท
่ บี่ ้านก่อนทีจ่ ะพาเด็กไปรับการตรวจวัดสายตาจากจักษุ แพทย์
y 3-6 ขวบ: “การสุ่มชีร้ ูปภาพทีม่ ี 3 มิต”ิ นั น
้ สามารถวินิจฉั ยเด็กทีม่ ปัี ญหาด้านการมองภาพใน 3 มิติ และยังสามารถหลีกเลีย่ ง
่ ําการตรวจวัดด้วยการปิ ดตาข้างหนึ่ ง
ข้อเสียในการใช้ตาข้างทีเ่ ป็ นปกติแอบดูขณะทีท
นอกจากต้องสอนให้เด็กรูจ้ กั การชีท้ ศิ ทางของช่องว่างของตัวอักษรที่ใช้ตรวจวัดสายตาแล้ว ขอให้ผปู้ กครองช่วย
สอนให้เด็กรูจ้ กั การบอก (ชี)้ รูปร่างต่างๆ สี่รูป ของรูปภาพ 3 มิตสิ ําหรับสุ่มชี ้ ซึ่งประกอบด้วยรูป , , และ
ด้วย
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視力保健基本功
預防高度近視是全家運動
y 什麼是高度近視
y 大部分高度近視定義都是以大於 60 0 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。
y 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。
y 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。
y 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。
y 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。
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การป้ องกั น สายตาสัน้ มากเป็ นกิ จกรรมของทั ้งครอบครั ว
y สายตาสัน
้ มากคืออะไร
y ความหมายของสายตาสัน
้ มากส่วนใหญ่หมายถึง การมีระดับค่าการมองเห็นตัง้ แต่ 600 ขึน้ ไปเป็ นหลัก มักจะเริม่ จากช่วง
ก่อนวัยเรียน และเป็ นหนั กขึน้ ต่อเนื่ องจนถึงจบชัน้ มัธยมปลาย การขาดการทํากิจกรรมกลางแจ้งและใช้สายตาในระยะ
้ หรือเป็ นหนั กขึน้
ใกล้มาก มักทําให้เกิดสายตาสัน
y เมือ่ เด็กเกิดสายตาสัน
้ ระดับค่าสายตาก็จะเพิม่ ขึน้ ทุกปี ทําให้โอกาสทีจ่ ะมีสายตาสัน
้ มากในอนาคตเป็ นไปได้สูง และ
โอกาสทีจ่ ะเกิดภาวะแทรกซ้อนก็สูงขึน้ ตามไปด้วย
y ปัจจุบน
่ ําให้ตาบอดอย่างไม่สามารถย้อนกลับได้ของไต้หวัน ญีป่ ุ่ น และจีน
้ มากได้กลายเป็ นสาเหตุอน
ั สายตาสัน
ั ดับหนึ่ งทีท
แผ่นดินใหญ่
y ภาวะแทรกซ้อนจากสายตาสัน
่ ่ ากลัว
้ ทีน

ภาวะแทรกซ้อนของอาการสายตาสัน้ ได้แก่ : ต้อกระจก ต้อหิน จอประสาทตาลอก จอประสาทตาส่วนกลางขาด
เป็ นรู มีเลือดออกในจอประสาทตาและจอประสาทตาเสือ่ ม ส่วนหลังจอประสาทตาเสือ่ ม ภาวะเหล่านี ้เป็ นภาวะอาการ
ทีร่ กั ษาได้ยาก และอาจทําให้ตาบอด
y การดูแลสุขภาพตาขัน้ พืน้ ฐานในเด็ก

แนะนํ าว่าเด็กอายุตา่ํ กว่า 2 ขวบไม่ควรจ้องมองจอภาพ อายุ
มากกว่า 2 ขวบขึน้ ไปแต่ละวันจ้องมองจอภาพไม่เกิน 1 ชั่วโมง
หลีกเลีย่ งการให้เด็กมองในระยะใกล้เกินไป ซึ่งเป็ นผลเสียต่อ
สายตา
ในช่วงหลายปี ทีผ่ ่านมางานวิจยั ทีม่ กี ารเผยแพร่พบว่า การทํา
กิจกรรมกลางแจ้งมีผลต่อการป้ องกันการเกิดสายตาสัน้ และไม่
ให้เป็ นหนั กขึน้ ได้ การทํากิจกรรมกลางแจ้ง 2-3 ชั่วโมงทุกวัน
อาจช่วยให้เด็กชะลอการเกิดสายตาสัน้ หรือไม่ทําให้สายตาสัน้
หนั กขึน้
องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แนะนํ าว่า เด็กและเยาวชนอายุ
5 ขวบ ถึง 17 ปี ควรทํากิจกรรมทีใ่ ช้แรงกายปานกลางจนถึงใช้
แรงกายเต็มทีร่ วมเป็ นเวลาอย่างน้ อยวันละ 60 นาที (1 ชั่วโมง)
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視力保健基本功
Ј෩ӯ
ӯ
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

有做到

要改進

有做到

要改進

有做到

要改進

有做到

要改進

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
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
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
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
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
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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EYE เคล็ดลับรักษ์ ตา บันทึกกิจกรรมเพือ่ ปกป้ องดวงตา
บันทึกข้อที่ 1: อย่าลืมพักดวงตา
1. ทํากิจกรรมกลางแจ้งวันละ 2-3 ชั่วโมงขึน้ ไปทุกวัน แนะนํ าว่าอย่างน้ อย 14 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
2. ดูโทรทัศน์ ตอ้ งปฏิบตั ติ ามหลักการ 3010 คือ ดูโทรทัศน์ ทุก 30 นาที หยุดพักสายตา 10 นาที เวลาดู
โทรทัศน์ รวมไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน
3. หลังหมดคาบเรียน ต้องออกไปทํากิจกรรมนอกห้องเรียน หรือพักสายตาด้วยการมองไกลๆ อย่าง
น้ อย 10 นาที
่ แต่เช้า นอนหลับอย่างเพียงพอ
4. เข้านอนแต่หัวคํ่า ตืน

ทําได้ประจํา

ต้องปรับปรุง

บันทึกข้อที่ 2: บริโภคอาหารอย่างสมดุล
5. รับประทานอาหารกลุม่ วิตามิน A B C และผักผลไม้สีเข้มให้มาก
6. ทานอาหารประจําวันที่หลากหลาย ไม่เลือกอาหาร

ทําได้ประจํา

ต้องปรับปรุง

บันทึกข้อที่ 3 : ฝึ กนิ สยั ที่ดีในการอ่าน
7. ทุกครัง้ ทีอ่ ่าน เขียนหนั งสือ หรือใช้ตามองในระยะใกล้อน
ื่ ๆ ควรกําหนดให้ใช้ตา 30 นาที พัก 10
นาที
8. ในการอ่านหนั งสือหรือเขียนหนั งสือนั น
้ ควรมีระยะห่าง 35-40 เซนติเมตร
9. ไม่อ่านหนั งสือในรถทีเ่ ขย่าไปมา และไม่นอนอ่านหนั งสือ

ทําได้ประจํา

ต้องปรับปรุง

บันทึกข้อที่ 4: ใส่ ใจสภาพแวดล้อมในการอ่านหนั งสือ
10. มีแสงสว่างเพียงพอ แสงไฟบนโต๊ะจะต้องมีความสว่าง 350 ลักซ์ ขึน้ ไป
11. ความสูงของโต๊ะหนั งสือนั น
้ ต้องสามารถวางศอกทํามุม 90°บนโต๊ะพอดี เก้าอีต้ อ้ งนั่ งได้เต็มก้น ขา
้ ได้
ทัง้ สองข้างเหยียบวางบนพืน

ทําได้ประจํา

ต้องปรับปรุง

บันทึกข้อที่ 5: จับดินสอ นั่ งในท่าที่ถูกต้อง
12. แสงไฟของโต๊ะอ่านหนั งสือไม่ควรส่องเข้าตาโดยตรง ผูท
้ ถี่ นั ดเขียนหนั งสือด้วยมือขวา ให้วางโคม
ไฟไว้ที่ข้างหน้ าด้านซ้าย สําหรับเด็กทีถ่ นั ดซ้ายให้วางไว้ข้างหน้ าด้านขวา
13. นั่ งตัวตรง ไหล่ทัง้ สองข้างปล่อยตามสบาย เอวตรง ไม่เอียงคอ ไม่ฟุบตัวกับโต๊ะ
14. จับดินสอโดยการใช้นิ้วหัวแม่มือ นิ ้วชี ้ และนิ ้วกลาง สามนิ ้วนี ้จบั ดินสอตัง้ ขึน้ แล้วลากเส้น โดยมีนิ้ว
นางและนิ ้วก้อยเป็ นตัวคํา้ ให้มน
ั่

ทําได้ประจํา

ต้องปรับปรุง

บันทึกข้อที่ 6 : ต้องรูเ้ รือ่ งการตรวจวัดตามกําหนดเวลา
15. ควรตรวจสายตาอย่างสมํ่าเสมอปี ละ 1-2 ครัง้
16. เมื่อได้รับหนั งสือแจ้งผลการตรวจวัดสายตาจากโรงเรียนว่าเด็กมีสายตาไม่ได้มาตรฐานตามที่
กําหนด ควรรับการตรวจวัดสายตาซํา้ อีกครัง้ จากจักษุ แพทย์ทไ่ี ด้รับการรับรองโดยเร็ว
17. ปฏิบตั ติ ามคําแนะนํ าของแพทย์ในการบําบัดรักษา พร้อมกลับไปรับการตรวจติดตามตามกําหนด
เวลา

ทําได้ประจํา

ต้องปรับปรุง
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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
是， 否
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。
2. 您是否不讓幼兒接近熨斗及熱燈泡。
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
是， 否
是， 否
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。
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。
6. 您是否在浴室或浴盆中設有防滑裝置。
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

是， 否

是， 否

是， 否
是， 否
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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。
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）。
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。
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。
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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ขอให้ผปู้ กครองตรวจเทียบดัชนี ตอ่ ไปนี ้ หากมีคาํ ตอบ “ไม่ใช่” โปรดทําการปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน เพือ่ รักษา
ความปลอดภัยของเด็กภายในบ้าน

การป้ องกั นการโดนลวก
ใช่

ใช่
ใช่

ไม่ใช่ 1. ท่านหลีกเลีย่ งการใช้ผ้าปู โต๊ะบนโต๊ะอาหาร และเมือ่ ต้องยกนํ า้ แกง
ร้อนหรือกับข้าวมาวางบนโต๊ะ จะสังเกตก่อนเสมอว่ามีเด็กอยู่ใกล้ๆ
หรือไม่
ไม่ใช่ 2. ท่านป้ องกันไม่ให้เด็กเข้าใกล้เตารีดและดวงไฟที่รอ้ น ใช่หรือไม่
่ ่านเตรียมนํ า้ สําหรับอาบนํ า้ จะเปิ ดนํ า้ เย็นก่อนเสมอ แล้วจึง
ไม่ใช่ 3. ขณะทีท
่ ารกจะลงในอ่างอาบนํ า้ นั น
เปิ ดนํ า้ ร้อน และก่อนทีท
้ จะตรวจดูอณ
ุ หภูมิ
ของนํ า้ ก่อน ใช่หรือไม่

การป้ องกั นการพลั ดตกหรือหกล้ ม
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่

ั ้ 2 ขึน้ ไป ต้องห้ามไม่ให้เด็กปี นป่ ายหน้ าต่างเพือ่ ความปลอดภัย
ไม่ใช่ 4. ท่านทราบหรือไม่วา่ ในบ้านตัง้ แต่ชน
่
่
่ มาก ควรให้เด็กสวมใส่ถุงเท้ากัน
5.
ท่
า
นระวั
ง
ไม่
ว
างพรมขนาดเล็
ก
ที
ล
น
ื
ไปมาได้บนพืน้ ใช่หรือไม่ เมือ่ พืน้ ลืน
ไม่ใช่
่ หรือรองเท้าแตะชนิ ดกันลืน
่ เดินในบ้าน และหลีกเลีย่ งการวิ่งเล่น
ลืน
่ ภายในห้องนํ า้ หรือภายในอ่างอาบนํ า้ หรือไม่
ั ลืน
ไม่ใช่ 6. ท่านใช้อปุ กรณ์ กน
7.
ท่
า
นใช้
อ
ป
ุ
กรณ์
ย
างกั
นกระแทกขอบหรือมุมโต๊ะติดไว้ทเี่ ครือ่ งเรือนภายในบ้านทีม่ มี มุ หรือขอบทีแ่ หลมคม
ไม่ใช่
ใช่หรือไม่ หรือ ย้ายเครือ่ งใช้นัน
้ ออกชั่วคราว

การป้ องกั นการหายใจไม่ ออก สําลัก ติ ดคอ และการได้ รั บสารพิ ษ
ใช่

ใช่

ใช่

ใช่
ใช่

ไม่ใช่ 8. ท่านทราบหรือไม่วา่ เครือ่ งใช้ภายในบ้านทีเ่ ป็ นพืน้ ทีป่ ิ ดสนิ ทอับอากาศ เช่น ตูเ้ ย็น เครือ่ งอบผ้า หรือเครือ่ ง
ซักผ้า เป็ นต้น ควรเลือกซือ้ ชนิ ดทีเ่ ด็กเปิ ดใช้งานได้ยาก หรือติดตัง้ อุปกรณ์ ป้องกันการเปิ ดใช้ของเด็ก
เพือ่ ป้ องกันไม่ให้เด็กเข้าไปในนั น
้ เป็ นเหตุให้ขาดอากาศหายใจ
9.
ท่
า
นป้
องกั
น
ไม่
ใ
ห้
เ
ด็
ก
หยิ
บ
วั
ต
ถุ
ท
มี่ ีขนาดเล็ก (เช่น เงินเหรียญ กระดุม ลูกแก้ว เข็มกลัด นอตตะปู
ไม่ใช่
เป็ นต้น) ใช่หรือไม่ เมือ่ เลือกซือ้ ของเล่นก็ตอ้ งตรวจสอบอุปกรณ์ ชน
ิ ้ ส่วนเล็กๆ ของของเล่นนั น
้ ว่าสามารถ
หลุดออกหรือไม่ (เช่น ลูกตาของตุก๊ ตาหมี เป็ นต้น)
ไม่ใช่ 10. ท่านได้ทําการเก็บยาทัง้ หมด (โดยเฉพาะยานํ า้ ) นํ า้ ยาทําความสะอาดยาฆ่าแมลง ครีมสระผม ครีมอาบ
่ ทัง้ หมดไว้ในทีส่ ูงหรือไว้ในตูแ้ ละลิน้ ชักทีป่ ิ ดล็อคกุญแจ
นํ า้ นํ า้ มันเครือ่ ง เครือ่ งสําอาง และสิ่งอันตรายอืน
หรือไม่
้ ไว้และ
ไม่ใช่ 11. ท่านทราบหรือไม่วา่ หากเด็กไม่ระวังกลืนกินสิ่งทีไ่ ม่ควรกินเข้าไป ควรเก็บภาชนะทีบ่ รรจุสารนั น
่ มายเลขโทรศัพท์02-2871-7121 ในทันที
โทรศัพท์สอบถามวิธกี ารจัดการฉุ กเฉิ นจากศูนย์พษ
ิ วิทยา ทีห
่ ชนิ ดใช้แก๊สนั น
้ จะต้องติดตัง้ อยูน
่ อกบ้านทีม่ อี ากาศถ่ายเท และ
ไม่ใช่ 12. ท่านทราบหรือไม่วา่ เครือ่ งทํานํ า้ อุน
ต้องรักษาภาวะอากาศถ่ายเทภายในบ้านตลอดเวลา เพือ่ ลดความเสี่ยงจากการได้รับพิษของก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์
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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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การป้ องกั น อุ บัติเหตุ ท างรถยนต์
ใช่
ใช่
ใช่

ใช่
ใช่

่ ่านจะขับรถโดยมีเด็กนั่ งโดยสารด้วยนั น
้ ท่านจะทําการผูกยึดเบาะนั่ งรถนิ รภัยสําหรับเด็กให้ดกี อ่ น
ไม่ใช่ 13. ก่อนทีท
่ ั่ งด้านหน้ าใช่หรือไม่
จากนั น
้ จึงวางเด็กลงแล้วคาดเข็มขัดนิ รภัยแก่เด็ก และไม่ให้เด็กนั่ งในทีน
และหลีกเลีย่ งการให้เด็กนั่ งซ้อนรถจักรยานยนต์
่ ั่ งให้ดเี สียก่อน ขณะที่รถเคลือ่ นทีน
่ ัน
้ ควรวางเด็กในทีน
้ ควรกดปุ่ ม
ไม่ใช่ 14. ท่านทราบหรือไม่วา่ ก่อนทีจ่ ะออกรถนั น
ล็อคประตูนิรภัยสําหรับเด็ก หลังจอดรถให้เด็กลงจากรถเป็ นคนสุดท้าย
ไม่ใช่ 15. ท่านทราบหรือไม่วา่ ห้ามปล่อยให้เด็กอยู่ในรถเพียงลําพัง
เนื่ องจากรถทีป่ ิ ดประตูหน้ าต่างสนิ ทนั น
้ จอดตากแดดไว้เพียง 10 นาที อุณหภูมภิ ายในรถจะสูงถึง 54–60
้ ๆ ก็
องศา สําหรับทารกและเด็กเล็กทีม่ คี วามไวต่อความร้อนค่อนข้างสูง แม้อยู่ในรถนั น
้ เพียงระยะเวลาสัน
อาจทําให้เด็กได้รับอันตรายอย่างรุนแรงจากความร้อนได้
ไม่ใช่ 16. ท่านห้ามไม่ให้เด็กเล่นที่รมิ ถนนใช่หรือไม่
ไม่ใช่ 17. เมือ่ ท่านถอยรถ ได้สังเกตให้แน่ ใจหรือไม่วา่ ไม่มเี ด็กอยูบ่ ริเวณท้ายรถ เพือ่ หลีกเลีย่ งการเกิดอุบตั เิ หตุได้รับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวติ เนื่ องจากการถอยรถ

การป้ องกั นการจมนํ ้ า
ใช่
ใช่
ใช่

ไม่ใช่ 18. ท่านจะระมัดระวังหลีกเลีย่ งไม่ให้เด็กอยู่ในอ่างอาบนํ า้ ข้างสระนํ า้ ริมแม่นํา้ ข้างสระว่ายนํ า้ หรือที่รมิ ทะเล
เพียงลําพัง แม้วา่ จะเป็ นเวลาเพียงไม่กี่วน
ิ าทีกต็ าม ใช่หรือไม่
ไม่ใช่ 19. ภาชนะบรรจุนํา้ ภายในบ้านของท่าน หลังการใช้งานแล้ว ท่านจะเทนํ า้ ทิง้ ทิง้ ไว้ให้แห้ง หรือเพิม่ การปิ ดฝา
ภาชนะเพือ่ ป้ องกันไม่ให้เด็กตกลงไปขาดอากาศหายใจจนเสียชีวติ ได้ ใช่หรือไม่
้ ควรทํารัว้ กัน้ เพือ่ หลีกเลีย่ งการทีเ่ ด็กไม่ระวังพลัดตกลง
ไม่ใช่ 20. ท่านทราบหรือไม่วา่ ข้างสระนํ า้ หรือบ่อเลีย้ งปลานั น
ไปจมนํ า้ ตายได้

ป้ องกั นการร่ ว งหล่ น
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่

ไม่ใช่ 21. หน้ าต่างมีการใส่ลกู กรงหรือกุญแจนิ รภัย และความสูงขอบล่างของหน้ าต่างห้ามตํ่ากว่า 110 เซนติเมตร
อาคารทีส่ ูงมากกว่า 10 ชัน้ ห้ามตํา่ กว่า 120 เซนติเมตร
ไม่ใช่ 22. ไม่วางเครือ่ งใช้ภายในบ้านทีส่ ามารถปี นป่ ายได้ เช่น เตียง เก้าอี ้ โต๊ะ หรือตูเ้ ตีย้ เป็ นต้น ไว้รมิ หน้ าต่าง เพือ่
ป้ องกันเด็กร่วงหล่น
ไม่ใช่ 23. ระเบียงไม่มสี ิ่งใดทีส่ ามารถใช้เป็ นเก้าอีร้ องเท้าให้สูงขึน้
ไม่ใช่ 24. รัว้ กัน้ ระเบียงต้องออกแบบให้มคี วามสูงทีเ่ ด็กไม่สามารถปี นป่ ายได้
ไม่ใช่ 25. รัว้ กัน้ ระเบียงต้องออกแบบให้มคี วามสูงอย่างน้ อย 110 เซนติเมตร ขึน้ ไป อาคารทีส่ ูงมากกว่า 10 ชัน้ ห้าม
ตํา่ กว่า 120 เซนติเมตร และต้องมีชอ่ งห่างน้ อยกว่า 10 เซนติเมตร รัว้ กัน้ ระเบียงต้องออกแบบให้มคี วามสูง
อย่างน้ อย 120 เซนติเมตร และต้องมีชอ่ งห่างน้ อยกว่า 10 เซนติเมตร

อื่ น ๆ
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่

ไม่ใช่ 26. ความยาวของเชือกและล้อเก็บสายไฟควรเก็บไว้ในทีส่ ูงทีเ่ ด็กไม่สามารถหยิบได้ (เช่น เชือกผ้าม่าน สายไฟ
สายพ่วงปลัก๊ ไฟ..)
ไม่ใช่ 27. ท่านทราบหรือไม่วา่ ถุงพลาสติก ผ้าอ้อม กระดุม เป็ นต้น สามารถทําให้เด็กขาดอากาศหายใจได้ จึงควรเก็บ
่ เี่ ด็กไม่สามารถหยิบได้
ไว้ในทีท
้ ควรมีผู้ใหญ่ดแู ลอยู่ใกล้ๆ
ไม่ใช่ 28. ท่านทราบหรือไม่วา่ ขณะทีเ่ ด็กเล่นกับสัตว์เลีย้ งนั น
29.
ท่
า
นทราบหรื
อ
ไม่
ว
า
่
ประตู
ม
้
ว
นไฟฟ้
านั
น
้
อาจทั
บ
เด็
กบาดเจ็บได้ ดังนั น
้ จึงควรติดตัง้ ระบบหยุดอัตโนมัตเิ มือ่
ไม่ใช่
่ น
สัมผัสกับสิ่งของหรือวัตถุ ไม่เช่นนั น
้ ก็ควรติดตัง้ สวิทช์เปิ ด-ปิ ดประตูไว้ในทีพ
้ มือเด็ก
่
30.
ภายในห้
อ
งของท่
า
นได้
ต
ด
ิ
ตั
ง
้
อุ
ป
กรณ์
เ
ครื
อ
งตรวจจั
บ
ควั
น
หรื
อ
ไม่
ในเวลาปกติ
ค
วรเตรียมคิดหามาตรการ
ไม่ใช่
ฉุ กเฉิ นและเส้นทางหนี ไฟกรณี ทเี่ กิดไฟไหม้
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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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่ บทั่วไป มีขน
อุบตั เิ หตุบาดเจ็บจากไฟไหม้นํา้ ร้อนลวกและแก๊สรั่วทีพ
ั ้ ตอนการปฐมพยาบาลอย่างถูกต้องในเบือ้ ง
ต้น ทําความคุน
้ เคยกับขัน้ ตอนเหล่านี ้ในเวลาปกติ ก็สามารถลดความเสียหายให้เหลือน้ อยทีส่ ดุ ในเวลาฉุ กเฉิน ดัง
นั น
้ ขอให้ผปู้ กครองจดจําขัน้ ตอนเหล่านี ้ให้ดี

การปฐมพยาบาลแผลโดนลวก 5 ขั น
้ ตอน “ชง (ล้ า ง) ทั ว (ถอด) เพ่ า (แช่) ไก้ (ปิ ด) ซ่ ง (ส่ ง)”
ชง (ล้าง):
ทัว (ถอด):
เพ่า (แช่):
ไก้ (ปิ ด):

ซ่ง (ส่ง)

ล้างแผลด้วยนํ า้ ประปาโดยด่วน โดยเปิ ดให้นํา้ ไหลผ่านบริเวณแผล เป็ นเวลา 15-30 นาที หรือแช่บริเวณแผลที่
โดนลวกไว้ในนํ า้ เย็น เพือ่ ช่วยลดอาการแสบร้อนทีผ่ ิวหนั งอย่างรวดเร็ว
หลังจากทีแ่ ช่เปี ยกอย่างเต็มทีแ่ ล้ว จึงค่อยๆ ถอดเสือ้ ผ้าออกอย่างระมัดระวัง ในกรณี ทจี่ ําเป็ นอาจต้องใช้
กรรไกรตัดเสือ้ ผ้าออก และควรปล่อยส่วนทีต่ ดิ อยูก่ บั ผิวหนั งทิง้ ไว้
พยายามหลีกเลีย่ งอย่าทําให้แผลพุพองแตก
แช่นํา้ เย็นต่อไปอีกประมาณ 15-30 นาที สามารถช่วยลดอาการปวดและทําให้อารมณ์ สงบลงได้
แต่สําหรับแผลโดนลวกทีม่ บี ริเวณกว้าง หรือเป็ นเด็กอายุคอ่ นข้างน้ อยนั น
้ ไม่ควรแช่แผลนานเกินไป เพือ่
ป้ องกันไม่ให้อณ
ุ หภูมิร่างกายเย็นเกินไป หรือทําให้เวลาในการรับการรักษาล่าช้า
ใช้ผ้าปูทน
ี่ อน แถบผ้าทีส่ ะอาด หรือผ้ากอซปิ ดบาดแผลไว้
่ ทาแผลตามอําเภอใจ เนื่ องจากสิ่งเหล่านี ้อาจไม่สามารถช่วย
อย่าใช้ยาทาภายนอกหรือยารักษาแบบพืน้ บ้านอืน
ให้แผลหายได้ ยังอาจทําให้บาดแผลติดเชือ้ ได้ง่าย และอาจส่งผลกระทบต่อการวินิจฉั ยอาการและการรักษา
ฉุ กเฉิ นของเจ้าหน้ าที่รกั ษาพยาบาล
นอกจากแผลโดนลวกทีม่ บี ริเวณเล็กมากๆ ทีส่ ามารถรักษาด้วยตัวเองได้แล้วนั น
้ นอกนั น
้ ควรส่งตัวไปยังสถาน
พยาบาลที่ใกล้ทส่ี ดุ เพือ่ รับการรักษาขัน้ ต่อไป
หากเป็ นแผลบริเวณค่อนข้างกว้าง ทางทีด่ คี วรส่งตัวไปรับการรักษาในโรงพยาบาลทีม่ ศี น
ู ย์ดแู ลผูป้ ่ วยไฟไหม้
นํ า้ ร้อนลวก

4 ขั น
้ ตอนจั ดการกั บแก๊ส รั่ ว - จิ น
้ (ห้ าม) กวน (ปิ ด) ทุ ย (ผลัก) หลี (ออก) :
จิน
้ (ห้าม):
กวน (ปิ ด):
ทุย (ผลัก):
หลี (ออก):

ห้ามเปิ ดหรือปิ ดเครือ่ งใช้ไฟฟ้ าทุกชนิ ด เช่น เครือ่ งดูดควันในครัว แสงไฟฟ้ า เป็ นต้น และห้ามถอดหรือเสียบ
หัวปลัก๊ ไฟอย่างเด็ดขาด
ปิ ดวาล์วหัวจ่ายแก๊สหลักก่อน แต่ไม่ควรหมุนปุ่ มเปิ ด-ปิ ดเตาแก๊ส เพือ่ ป้ องกันการเกิดประกายไฟ
ผลักประตูหน้ าต่าง (เปิ ดออก) อย่างช้าๆ แบบเบามือ เพือ่ ให้อากาศถ่ายเท
่ ปี่ ลอดภัยนอกบ้าน จากนั น
่ ราบเพือ่
ออกจากจุดเกิดเหตุ แยกย้ายไปยังทีท
้ โทรศัพท์แจ้งให้บริษัทแก๊ส ในท้องทีท
ขอให้ส่งเจ้าหน้ าทีม่ าทําการตรวจสอบสาเหตุแก็สรั่ว หรือโทรแจ้ง 119 เพือ่ ขอความช่วยเหลือจากสํานั กป้ องกัน
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
y 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。
y 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！
y 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：
y 當您覺得很生氣的時候，離開現場，不要接近孩子。
y 打電話給您的朋友或親戚，說出自己的憤怒。
y 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
y 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。
y 「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）
。
y 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。

Ј෩ӯ
ӯ
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

協助通報人人有責
y 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。
y 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。
y 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。
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เด็กทุกคนนั น
้ เป็ นแก้วตาดวงใจของครอบครัว และความหวังของสังคม
เด็กก็เหมือนกับต้นกล้าทีเ่ ปราะบาง การโมโหควบคุมอารมณ์ ไม่ได้เพียงชั่วขณะ การลงโทษทางร่างกายทีไ่ ม่เหมาะสม หรือการ
สะเพร่าคิดว่าโชคจะเข้าข้างของผู้ใหญ่นัน
้ ก็อาจก่อให้เกิดผลร้ายทีไ่ ม่สามารถทดแทนได้ในเวลาเพียงชั่วขณะ
ขอให้เรามาช่วยกันรักและทะนุ ถนอมเด็กของเรา ให้เด็กทุกคนสามารถเจริญเติบโตอย่างแข็งแรงและมีความสุขภายใต้สิ่ง
แวดล้อมทีป่ ลอดภัย “ปราศจากความหวาดผวา ไม่มกี ารทําอันตราย”

อย่ าให้ อ ารมณ์ โกรธควบคุ มพฤติก รรมของท่ าน
y การด่าหรือเฆีย่ นตีไม่สามารถสอนให้เด็กทําสิ่งต่างๆ ได้ดี แต่จะทําให้เด็กกลายเป็ นคนที่ชอบใช้ความรุนแรงและควบคุม
ตนเองไม่ได้
y พ่อแม่ทโี่ มโหควบคุมตนเองไม่ได้ชั่วขณะ อาจสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงให้กบั เด็ก เช่น สมองได้รับบาดเจ็บ เลือด
ออกภายในร่างกาย หรือพิการตลอดชีวติ และอาจถึงขัน้ เสียชีวติ
หากเด็กบาดเจ็บหรือเสียชีวติ เนื่ องจากเหตุดังกล่าว พ่อแม่จะถูกเพิม่ โทษอีกกึ่งหนึ่ ง ตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมาย
คุม้ ครองสิทธิและสวัสดิการเด็กและเยาวชน ในขัน้ ร้ายแรงอาจถูกตัดสินจําคุกตลอดชีวติ !
y เด็กส่วนใหญ่ถกู ทําร้ายจากอารมณ์ โกรธของพ่อแม่ อย่าให้อารมณ์ โกรธควบคุมพฤติกรรมของท่าน หากท่านกลัว ว่าตนเอง
อาจทําร้ายลูกได้ กรุณาขอรับการช่วยเหลือต่อไปนี ้โดยด่วน :
y เมือ่ ท่านรูส้ กึ โมโหมาก ควรออกห่างจากสถานทีน
่ ัน
้ และไม่ควรเข้าใกล้ตัวเด็ก
y โทรศัพท์ถึงเพือ่ นหรือญาติของท่าน เพือ่ บอกกล่าวระบายอารมณ์ โกรธของตน
y ขอรับการชีแ้ นะเพือ่ เรียนรู้วธิ กี ารอบรมสั่งสอนเด็กทีถ่ กู ต้องกับศูนย์การศึกษาในครอบครัว

พ่ อแม่ สะเพร่ าคิ ด ว่ าโชคจะเข้ า ข้ า ง ทํ าให้ ตนผิ ดกฎหมาย
หมาาย
หมาย
y เหตุร้ายทีเ่ ด็กประสบอุบตั เิ หตุเสียชีวติ นั น
้ เกิดจากหลายสาเหตุ
ประกอบด้วย การพลัดตกตึก ถูกขังอบตายในรถ ไฟไหม้ และจาก
¥éÓÜ¶ØÎºÜÆã¢â
อุบตั เิ หตุความ ปลอดภัยของเด็กนั น
้ เป็ นหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
ของพ่อแม่ อย่าสะเพร่าคิดว่าโชคจะเข้าข้าง อย่าให้เด็กอยู่ในบ้าน
1. ข้อมูลพืน้ ฐานของเด็กและเยาวชน (ชือ่ ้ ๆ เพียงนาทีเดียวก็ตาม
หรือในรถตามลําพัง แม้วา่ จะเป็ นเวลาสัน
นามสกุล อายุ โทรศัพท์ ทีอ่ ยู่ เป็ นต้น)
y ตามข้อบัญญัติของ “กฎหมายคุม้ ครองสิทธิและสวัสดิการเด็กและ
เยาวชน” ระบุอย่างชัดเจนว่า ห้ามมิให้เด็กและเยาวชนทีม่ อี ายุตา่ํ
2. ลักษณะอาการบาดเจ็บ
กว่า 6 ขวบ หรือผูท
้ ต่ี อ้ งการการ ดูแลพิเศษอยู่ในสภาพแวดล้อมที่
3. ประวัตกิ ารถูกทารุณกรรม
เป็ นอันตรายตามลําพัง เช่น ให้เด็กอยู่ในบ้านหรือในรถตามลําพัง
4. สภาพครอบครัว
หรือให้บคุ คลทีไ่ ม่เหมาะสมเป็ นผูด้ แู ลเด็ก (เช่น ผูท
้ เี่ ป็ นเด็ก ผูท
้ ่ี
5. สภาพการดูแลเกีย่ วกับการดํารงชีวติ
ป่ วยเป็ นโรคประสาท ติดเหล้า ติดยาเสพติด เป็ นต้น)
y สําหรับผูท
้ ลี่ ะเมิดข้อบัญญัตน
ิ ี ้ จะมีโทษปรับ (ตัง้ แต่ 3,000 เหรียญ
ไต้หวันขึน้ ไป แต่ไม่เกิน 15,000 เหรียญไต้หวัน) หรือบังคับให้ตอ้ ง
เข้ารับการอบรมแนะแนวเรือ่ งบทบาทหน้ าทีผ่ ปู้ กครอง (ตัง้ แต่ 4 ชั่วโโมงขึน
ึ ้ ไป แต่ตํ่ากว่า 50 ชั่วโโมง)
หากผูก้ ระทําผิดไม่เข้าร่วมการอบรม จะถูกปรับเงินแบบสะสม ปรับจนกว่าจะเข้าร่วมการอบรม

ช่ ว ยเหลื อแจ้ งเหตุ เป็ นหน้ าที่ ของทุ กคน
y หากท่านพบว่าเด็กบ้านใกล้เรือนเคียงถูกดุวา่ เฆีย่ นตี ถูกกระทําอย่างไม่เหมาะสม หรือถูกปล่อยทิง้ ให้อยูบ่ ้านตามลําพัง ท่าน
สามารถช่วยโทรแจ้ง 113 หรือโทร 110 แจ้งตํารวจเพือ่ ขอความช่วยเหลือ การทําเช่นนี ้จะสามารถป้ องกันอันตรายทีจ่ ะเกิด
กับเด็กได้
y เมือ่ แจ้งเรือ่ งกรุณารวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเต็มที่ เช่น ข้อมูลพืน้ ฐานของเด็กและเยาวชน (ชือ่ -นามสกุล อายุ โทรศัพท์
ทีอ่ ยู่ เป็ นต้น) ลักษณะอาการบาดเจ็บ ประวัตกิ ารถูกทารุณกรรม สภาพครอบครัว สภาพการดูแลเกีย่ วกับการดํารงชีวติ
เป็ นต้น
y การแจ้งเรือ่ งยิ่งมีขอ้ มูลสมบูรณ์ มากเพียงใด ก็ยิ่งมีส่วนช่วยให้เจ้าหน้ าทีส่ ังคมสงเคราะห์ สามารถตัดสินถึงระดับอันตรายของ
กรณี ดังกล่าวได้ทน
ั ทีและมีประสิทธิภาพ และให้การจัดการอย่างเหมาะสม
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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
y 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。
y 長期目睹父母激烈衝突或暴力行為，孩子會出現以下反應：
y 嬰幼兒及學齡前階段
y 生理層面出現發展遲緩現象
y 出現嚴重的分離焦慮
y 因恐懼、不安而影響孩子探索及遊戲能力
y 在遊戲中可能模仿父母的暴力行為
y 不敢表達情緒，或用激烈的方式表達憤怒與攻擊
y 認為暴力是自己所導致的
y 出現退化（如：已會自己上廁所後，突然變成經常尿在褲子上）
y 學齡期階段
y 恐懼、害怕、無力、憤怒、覺得都是自己的錯、缺乏安全感
y 攻擊行為、焦慮（如：咬指甲、拔頭髮）、沮喪、退縮
y 頭痛、胃痛、厭食、嗜睡、注意力不集中等
y 對父母說相愛卻彼此傷害的行為，感到困惑、混淆
y 認為暴力可以解決問題

如何幫助孩子遠離家庭暴力
y 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。
y 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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โอบกอดลูก รัก - ช่ ว ยเด็กห่ า งไกลจากความรุ นแรงในครอบครั ว
เมือ่ ลูกรักลืมตามาดูโลก สามีภรรยาก็จะเกิดความขัดแย้งกันได้ง่ายในหลายเรือ่ ง เนื่ องจากบทบาททีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไป การดูแลลูก และการอบรมสั่งสอน จนอาจถึงขัน้ เกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัว การวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ จาก
ในและต่างประเทศแสดงว่า การทีเ่ ด็กได้เห็นและรับรูก้ ารทะเลาะเบาะแว้งอย่างรุนแรงหรือพฤติกรรมการใช้ความ
รุนแรงของพ่อแม่เป็ นเวลานาน จะเกิดผลมากมายในทางลบกับเด็ก.

ผลกระทบที่ อ าจเกิ ดกั บเด็กเมื่ อพบเห็ นการใช้ค วามรุ นแรงในครอบครั ว
y พ่อแม่จํานวนมากคิดว่าเด็กอายุยังน้ อย ไม่เข้าใจว่าเกิดเรือ่ งอะไรขึน้ ระหว่างพ่อแม่ หรือแม้วา่ เด็กจะมองเห็นการทะเลาะเบาะ
แว้งอย่างรุนแรงหรือพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง ก็จะไม่เกิดผลเสียใดๆ แต่ความจริงแล้ว ไม่วา่ เด็กจะมีอายุน้อยเพียงใด
และไม่วา่ เด็กจะมองเห็นการทะเลาะเบาะแว้งอย่างรุนแรงหรือพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของพ่อแม่หรือไม่ ล้วนก่อเกิด
ผลในทางลบต่อพัฒนาการทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจของเด็ก
y การทีเ่ ด็กเห็นและรับรูก้ ารทะเลาะเบาะแว้งอย่างรุนแรงหรือพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของพ่อแม่เป็ นเวลานาน เด็กจะ
แสดงปฏิกริ ยิ าต่อไปนี ้:
y ช่วงวัยทารกและเด็กเล็ก และก่อนวัยเรียน
y ในด้านพัฒนาการร่างกายเกิดภาวะพัฒนาการช้า
y เกิดภาวะความวิตกกังวลจากการพลัดพรากอย่างรุนแรง
y มีผลต่อความสามารถในการค้นหาหรือการเล่นเกมของเด็ก เนื่ องจากความหวาดผวารูส้ กึ ไม่ปลอดภัย
y อาจแสดงการเลียนแบบพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของพ่อแม่ขณะเล่นเกม
y ไม่กล้าแสดงออกซึ่งอารมณ์ หรือใช้วธิ ท
ี ่ีรุนแรงแสดงถึงความโกรธและการจูโ่ จม
y คิดว่าความรุนแรงมีสาเหตุมาจากตนเอง
y เกิดภาวะถดถอย (เช่น สามารถเข้าห้องนํ า้ ด้วยตนเองได้แล้ว แต่อยู่ๆ กลับกลายเป็ นปัสสาวะรดกางเกงบ่อยๆ)
y ช่วงวัยเรียน
y หวาดผวา กลัว ไร้เรีย่ วแรง โกรธ รูส้ กึ ว่าเป็ นความผิดของตนเองทัง้ หมด ขาดความรูส้ กึ ปลอดภัย
y พฤติกรรมการจูโ่ จม วิตกกังวล (เช่น กัดเล็บ ดึงผม) ท้อแท้ หดกลัว
y ปวดศีรษะ ปวดกระเพาะ เบือ่ อาหาร ชอบนอน ขาดสมาธิ เป็ นต้น
y เกิดความสงสัย สับสนต่อคําพูดของพ่อแม่ที่วา่ รักกันแต่กลับทําร้ายกัน
y คิดว่าการใช้กําลังความรุนแรงสามารถแก้ไขปัญหาได้

ช่ ว ยให้ เด็กห่ า งไกลจากความรุ นแรงในครอบครั วได้ อย่ า งไร
y ครอบครัวควรเป็ นทีท
่ ี่ให้การเจริญเติบโตอย่างปลอดภัยและมัน
่ คงแก่เด็ก ปกป้ องเด็กไม่ไห้ได้รับอันตรายจากการใช้ความ
รุนแรงในครอบครัวเป็ นความรับผิดชอบของพ่อแม่ ดังนั น
้ หากท่านและคู่ชีวติ มีความคิดเห็นขัดแย้งกัน ควรสงบสติอารมณ์
หาวิธกี ารแก้ไข อย่าใช้ความรุนแรงมาบีบบังคับให้อกี ฝ่ ายยอมรับ หรือใช้การทําร้ายเด็กเป็ นเครือ่ งมือแก้แค้นอีกฝ่ ายหนึ่ ง ควร
ให้ความเคารพต่อสิทธิในชีวติ ของเด็กทุกคน
y หากความขัดแย้งของท่านกับคู่ชีวติ ถึงขัน้ ทีไ่ ม่สามารถแก้ไขได้เองแล้ว หรืออาจเกิดพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงแล้วด้วย
ยิ่งต้องขอรับการช่วยเหลือจากผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือโทรศัพท์สายตรงปกป้ อง 113 เพือ่ ขอรับคําปรึกษา จึงจะสามารถแก้ไขความ
สัมพันธ์ระหว่างกันได้อย่างแท้จริง พร้อมให้เด็กได้มกี ารเติบโตท่ามกลางความสัมพันธ์ทป่ี ลอดภัย มัน
่ คง และแข็งแรง

หลั ก สํ า คั ญ การแนะแนวสุ ขวิ ท ยา 195

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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ความสําคัญ ของการอ่ าน
ในยุคทีม่ บี ตุ รน้ อย เด็กทุกคนล้วนเป็ นแก้วตาดวงใจของพ่อแม่ จากการวิจยั พบว่า การสร้างนิ สัยรักการอ่าน
ตัง้ แต่เด็กและเด็กที่ชอบอ่านหนั งสือ สามารถบ่มเพาะให้เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์จากการอ่านได้ ไม่
เพียงแต่มผี ลดีตอ่ พัฒนาการด้านสมองและด้านภาษา ยังทําให้มากกว่าครึ่งหนึ่ งของการแสดงออกในทุกด้านดีมาก
เมือ่ เติบโตเป็ นผู้ใหญ่ดว้ ย ดังนั น
้ ผูท
้ เี่ ป็ นพ่อแม่ควรให้ความสําคัญต่อการอ่าน โดยเฉพาะต้องปลูกฝังสร้างนิ สัยรัก
การอ่านให้กบั เด็ก ขอแนะนํ าผูป้ กครองว่าควรมีส่วนร่วมในการอ่านพร้อมกับเด็ก เป็ นเพือ่ นรับรูค้ วามสนุ กในการ
อ่าน ขณะแบ่งปันความแปลกใหม่ทไี่ ด้จากการอ่านร่วมกับเด็ก ยังทําให้เด็กรูส้ กึ ได้ถึงความรักความห่วงใยของพ่อแม่
ส่งผลให้เด็กเติบโตอย่างมีความสุขด้วยสุขภาพทีด่ แี ละแข็งแกร่ง

เริ่ มต้ นการอ่ านของลูกน้ อย
ทารกอายุ 3-6 เดือน ความสามารถในการเรียนรูค้ อ่ ยๆ พัฒนา จนถูกดึงดูดได้ดว้ ยสีสด เช่น สีแดง เหลือง เขียว
เป็ นต้น พัฒนาการด้านการสือ่ สารด้วยภาษา เริม่ ออกเสียงหัดพูด หรือแม้กระทั่งมีการตอบสนองต่อชือ่ ของตนเอง
ส่วนพัฒนาการด้านการเคลือ่ นไหวของร่างกายนั น
้ ใช้วธิ กี าร เช่น จับ ทิง้ ผลัก และดึง ในการฝึ กความสามารถการใช้
กล้ามเนื ้อมัดเล็ก ในเวลานี ้ คุณพ่อคุณแม่สามารถอุม้ เด็กไว้ในอ้อมกอด ใช้หนั งสือผ้าทีอ่ อ่ นนุ่ มหรือหนั งสือทีม่ เี สียง
ใช้เสียงอันนุ่ มนวลสอนลูกน้ อยให้รจู้ กั สีและรูปร่างในหนั งสือ เพือ่ กระตุน
้ พัฒนาการและการเรียนรูด้ า้ นต่างๆ ของลูก
น้ อย
ทารกอายุ 7-9 เดือน มีพฒ
ั นาการด้านร่างกาย คือ สามารถนั่ งได้ดว้ ยตนเอง ใช้สองมือจับเล่นวัตถุหรือสิ่งของ มี
พัฒนาการด้านการเรียนรูจ้ นถึงขัน้ กระทําซํา้ ในพฤติกรรมทีต่ นคิดว่าสนุ กอยากค้นหา (เช่น รู้วา่ กระดิ่งมีเสียงก็จะ
เขย่าอยูต่ ลอด) เข้าใจถึงความหมายของการแสดงออกทางใบหน้ า ในด้านพัฒนาการด้านภาษาและการสือ่ สาร เริม่
เลียนแบบและเรียนรูเ้ สียงและการพูดของผูอ้ น
ื่ มีปฏิกริ ยิ าตอบสนองต่อคําสั่งง่ายๆ (เช่น “ลาก่อน”) ในเวลานี ้ คุณ
พ่อคุณแม่สามารถสนั บสนุนให้ลกู น้ อยใช้มอื พลิกหน้ าหนั งสือ และกล่าวอธิบายถึงเนื ้อหาหรือความหมายของรูป
ภายในหนั งสืออยูข่ ้างๆ ลูกน้ อย พร้อมทดลองใช้คาํ ศัพท์อย่างง่ายในการพูดคุยทําการปฏิสมั พันธ์กบั ลูก เพือ่ กระตุน
้
ความสนใจต่อการอ่านให้กบั ลูกน้ อย
เมือ่ ทารกมีอายุ 10 เดือนขึน้ ไป คุณพ่อคุณแม่สามารถเพิม่ ความยากและเวลาในการอ่านหนั งสือพร้อมกับลูกตาม
ภาวะพัฒนาการของลูกน้ อย อย่างไรก็ตาม ความเคยชินและเวลาในการอ่านหนั งสือกับเด็กนั น
้ ไม่ควรลดลง เชือ่ ว่าคุณ
พ่อคุณแม่จะพบความสุขในการเลีย้ งลูกทีต่ า่ งออกไปอย่างแน่ นอน

หลั ก สํ า คั ญ การแนะแนวสุ ขวิ ท ยา 197

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
y 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。
y 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。
y 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。
y 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
y 1歲半至 2 歲之間，通常男孩會較女孩慢一些。
y 以下現象表示孩子已準備好了:
y 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）。
y 尿濕了或解便了，會有所表示或讓大人知道。
y 喜歡換上乾淨的尿布。
y 瞭解「尿尿」、「嗯嗯」、「臭臭」、「便便」、
「馬桶」、「乾的」、「乾淨」、「濕的」、「髒」
的意思。
y 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。
y 會自己拉下及拉上褲子。
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การปัสสาวะและอุจจาระในทารกนั น
้ อาศัยปฏิกริ ยิ าตอบสนอง ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ดว้ ยตัวเอง เมือ่ อายุระหว่าง
2 ถึง 3 ขวบ ด้านร่างกายมีพฒ
ั นาการสมบูรณ์ จนสามารถควบคุมกล้ามเนื ้อทีใ่ ช้ในการปัสสาวะหรืออุจจาระได้แล้ว
เด็กก็สามารถเรียนรู้วา่ เมือ่ เวลาทีร่ สู้ กึ ปวดปัสสาวะหรือปวดอุจจาระนั น
้ ไม่จาํ เป็ นต้องบอกเตือน ก็สามารถเดินไปที่
ชักโครก ถอดกางเกงปัสสาวะหรืออุจจาระ จากนั น
้ ใส่กางเกงกลับเช่นเดิมได้ดว้ ยตัวเอง กระบวนการทัง้ หมดนี ้เรียกว่า
“การฝึ กขับถ่าย” สามารถเลิกใส่ผ้าอ้อมนั น
้ ถือเป็ นก้าวใหญ่ในชีวติ ของเด็กจริงๆ !

ฝึ กขั บถ่ ายให้ สําเร็จด้ ว ยความคิ ดที่ ถูกต้ อ ง
y เด็กเลิกใส่ผ้าอ้อมเป็ นเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ไม่ช้าก็เร็ว ผูป้ กครองไม่จําเป็ นต้องรีบร้อน ควรมีท่าทีสบายๆ ฝึ กการขับถ่ายให้สําเร็จ
เหมือนการเล่นเกมร่วมกับเด็ก
y หากมีอปุ สรรคในการฝึ กก็ไม่ควรงัดข้อกับเด็ก สามารถให้เด็กกลับไปใส่ผ้าอ้อมเช่นเดิม ทิง้ ระยะห่างประมาณ 1 - 2 สัปดาห์
แล้วค่อยเริม่ ฝึ กใหม่กจ็ ะประสบความสําเร็จในทีส่ ดุ
y เมือ่ เด็กเกิดความผิดพลาด ควรแสดงท่าทีเสียดายเล็กน้ อย แล้วบอกเด็กว่าคราวหน้ าหากปวดปัสสาวะหรือปวดอุจจาระ ควร
รีบบอกให้ผู้ใหญ่ทราบ ผู้ใหญ่กจ็ ะให้ความช่วยเหลือ
จากนั น
้ จึงช่วยทําความสะอาดให้กบั เด็ก พร้อมทัง้ ให้เด็กช่วยเล็กๆ น้ อยๆ เช่น หยิบผ้าอ้อมทีเ่ ปื ้ อนสกปรกไปทิง้ ในถังขยะ
เป็ นต้น ไม่ควรดุดา่ หรือตีเด็ก
อารมณ์ ท่ีรุนแรงของผูป้ กครองนั น
้ มักเป็ นสาเหตุหลักทําให้การฝึ กขับถ่ายล้มเหลว
y ถึงแม้วา่ จะประสบความสําเร็จในการฝึ กขับถ่ายแล้วก็ตาม แต่เด็กก็อาจเกิด “อุบตั กิ ารณ์ ” ขึน้ ได้อกี ในหลายเดือนต่อมาซึ่งถือ
เป็ นเรือ่ งปกติ
ไม่ควรตําหนิ หรือว่ากล่าวเด็ก ควรปฏิบตั ติ อ่ เด็กอย่างเรียบเฉยและใจเย็น

เวลาที่ ดีท่ีสุดในการเริ่ มฝึ กขั บถ่ าย
y อายุประมาณ 1 ขวบครึ่ง ถึง 2 ขวบ โดยทั่วไปเด็กชายมักจะช้ากว่าเด็กหญิงเล็กน้ อย
y ลักษณะดังต่อไปนี ้แสดงว่าเด็กพร้อมแล้วทีจ่ ะฝึ กการขับถ่าย :
y เด็กรูส้ กึ ถึงการปวดปัสสาวะหรือปวดอุจจาระ (เช่น อยู่ๆ ก็เงียบสงบลง สีหน้
หน้้ า
เปลีย่ นไป กระโดด นั่ งยอง ดึงกางเกง หรือบอกให้ผู้ใหญ่ทราบด้วยคําพูดหรือ
ภาษามือ)
y เมือ่ ปัสสาวะเปี ยกหรืออุจจาระแล้ว จะบอกหรือแสดงให้ผู้ใหญ่ทราบ
y ชอบเปลีย่ นใส่ผ้าอ้อมทีแ่ ห้งสะอาด
y เข้าใจความหมายของคําว่า “เนี่ ยวๆ (ปัสสาวะ)” “อึน้ ๆ (อุจจาระ)”
“โช่วๆ (เหม็น)” “เปี ้ ยนๆ (อุจจาระ) ” “หมาถ่ง (ชักโครก)” “กานเตอ
(แห้ง)” “กานจิง้ (สะอาด)” “ซือเตอ (เปี ยก)” “จาง (สกปรก)”
y เคยเห็นผู้ใหญ่หรือเด็กอืน
่ (เช่น พีน
่ ้ อง) ทีม่ เี พศเดียวกันใช้ชกั โครก รู้
ว่าชักโครกนั น
้ มีไว้เพือ่ ทําอะไร
y สามารถถอดและใส่กางเกงได้เอง
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和尿布說掰掰∼如廁訓練
訓練成功的訣竅
y 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。
y 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。
y 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
y
y
y
y

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。
y 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。
y 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。
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เคล็ ดลั บ ในการฝึ กขั บถ่ ายให้ ป ระสบความสําเร็จ
y หลังจากซือ้ กระโถนสําหรับเด็กแล้ว ควรนํ าไปวางไว้ในทีท
่ เี่ ด็กเล่นเป็ นประจําก่อน ชักจูงให้เด็กนั่ งเล่นบนกระโถนบ่อยๆ ไม่วา่
จะนั่ งนานหรือเพียงชั่วขณะก็ตาม เพือ่ ให้เด็กค่อยๆ คุน
้ เคยกับกระโถน และมีความรูส้ กึ ว่าเป็ นเจ้าของกระโถนนั น
้
y สังเกตลักษณะอาการเมือ่ เด็กปวดปัสสาวะหรือปวดอุจจาระ หรือใช้ช่วงเวลาทีด่ ี คือ หลังตืน
่ นอนตอนกลางวัน หรือช่วงหลัง
ทานอาหารประมาณ 20-30 นาทีพาเด็กไปนั่ งกระโถน ชักจูงให้เด็กถอดผ้าอ้อมออกแล้วนั่ งปัสสาวะ (หรืออุจจาระ) ลงใน
กระโถน
y เมือ่ เด็กมีอตั ราความสําเร็จครึ่งหนึ่ งแล้ว ก็ควรเริม่ ทีจ่ ะไม่ใส่ผ้าอ้อม เปลีย่ นมาใส่กางเกงแบบหลวมๆ แทน ให้เด็กฝึ กถอดและ
ใส่กางเกงเอง

เทคนิ คเล็ก ๆ ช่ ว ยได้ ม าก
y
y
y
y

อ่านหนั งสือนิ ทานทีเ่ กีย่ วข้องกับการฝึ กขับถ่าย 1-2 เล่มให้เด็กฟัง
่ ใช้กระโถน
ให้เด็กเล่นกับเพือ่ นเด็ก 1-2 คน ทีฝ่ ึ กขับถ่ายสําเร็จแล้ว พร้อมทัง้ ให้ดเู ด็กอืน
ไม่ควรเริม่ การฝึ กในช่วงทีเ่ ด็กกําลังมีปฏิกริ ยิ าต่อต้านหรือเจ็บป่ วย
ไม่ควรบ่นเตือนหรือเร่งเด็กซํา้ ไปซํา้ มา เพียงแต่พาเด็กไปนั่ งกระโถน เมือ่ เด็กแสดงอาการ ปวดปัสสาวะหรือปวดอุจจาระ
อย่างชัดเจนเท่านั น
้
y ไม่ควรบังคับให้เด็กนั่ งบนกระโถน หากเด็กไม่อยากนั่ งก็ควร
ให้ลกุ ขึน้ แม้วา่ เด็กจะไม่แสดงอาการขัดขืน แต่ถา้ หากนั่ งเกิน
5 นาทีแล้วเด็กยังไม่ถา่ ยก็ควรให้เด็กลุกขึน้
y เมือ่ เด็กยอมให้ความร่วมมือก็ควรกล่าวชมเชย หากเด็กถ่าย
่ ชมให้กําลังใจและให้รางวัล (เช่น พา
ออกมา ก็ยิ่งควรกล่าวชืน
ออกไปเดินเล่นข้างนอก ให้สติก๊ เกอร์ เป็ นต้น) ซึ่งช่วยเพิม่
โอกาสประสบความสําเร็จมากขึน้ ไม่ตอ้ งกังวลว่าการให้ของ
รางวัลจะเป็ นการตามใจจนเสียเด็ก
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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
y 女性結婚後可繼續保有原來姓氏，無需再冠夫姓。
y 子女姓氏可由父母書面約定從父姓或母姓。
y 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。
y 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。
y 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
y 「性別平等教育法」：讓女性與男性皆有平等受教育之權利。
y 「性別工作平等法」：保障女性工作權之平等，消除性別歧視。
y 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
y 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。
y 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
Ј෩ӯ
ӯ
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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จากวัฒนธรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ความคิดเรือ่ งความเสมอภาคทางเพศก็เริม่ พบได้ทั่วไป พ่อแม่ยคุ ใหม่
ควรมีความคิดในเรือ่ งเกีย่ วกับสองเพศอย่างเปิ ดกว้าง ทะนุ ถนอมเอกลักษณ์ ในตัวเด็ก ให้เด็กได้รบั การ
พัฒนาตามแนวทางทีเ่ หมาะสมต่อตนเอง

ผู้ หญิ งก็ส ามารถสืบสกุลได้
y หลังการสมรส ฝ่ ายหญิงสามารถใช้นามสกุลเดิมของตนเองได้ ไม่จําเป็ นต้องเปลีย่ นใช้นามสกุลตามสามี
y สําหรับนามสกุลของบุตรนั น
่ อ่ และแม่ได้ทําหนั งสือตกลงกันเอาไว้
้ สามารถใช้นามสกุลของพ่อหรือแม่ได้ตามทีพ
y ผูห
้ ญิงและผู้ชายล้วนมีสิทธิประโยชน์ เท่าเทียมกันในการรับมรดกของครอบครัว สิทธิประโยชน์ การรับมรดกของครอบครัว
ของทัง้ บุตรสาวและบุตรชาย ล้วนเท่าเทียมกัน
y ตามประกาศระเบียบข้อบังคับในการบูชาบรรพบุรุษ นั บแต่วน
ั ที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2008 ให้ยกเลิกประเพณี ทไี่ ม่ให้ผห
ู้ ญิงเข้า
ร่วมพิธกี รรมบูชาบรรพบุรุษ เพือ่ แสดงถึงความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย
y ในขัน้ ตอนพิธีงานศพ ผูห
้ ญิงก็สามารถเป็ นเจ้าภาพงานศพและถือกระถางธูปนํ าศพ หรือจูงศพ เป็ นต้น เพือ่ สืบทอดสาย
เลือดวงศ์ตระกูล

้ อยู่กับเพศ
ความสําเร็จ ของเด็กในอนาคตไม่ ได้ ขึน
y “กฏหมายความเสมอภาคทางเพศทางการศึกษา”: ให้หญิงและชายล้วนมีสิทธิได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคกัน
y “กฎหมายความเสมอภาคทางเพศทางการทํางาน” : ปกป้ องความเสมอภาคในสิทธิการทํางานของสตรี ลดการกีดกันทางเพศ
y อัตราส่วนการมีส่วนร่วมของแรงงานสตรี ช่างเทคนิ คผูเ้ ชีย่ วชาญ ผูบ้ ริหารและผูจ้ ดั การทีเ่ ป็ นสตรีนัน
้ เพิม่ มากขึน้ อย่างต่อ
เนื่ อง อัตราส่วนวุฒสิ มาชิกและสภาผูแ้ ทนราษฎรทีเ่ ป็ นสตรี และอัตราส่วนของข้าราชการในระดับบริหารทีเ่ ป็ นสตรีนัน
้ ล้วน
มีอตั ราสูงขึน้

ลูกสาวลูก ชายล้ ว นเป็ นแก้ วตาดวงใจ
y จากผลการวิจยั พบว่า พ่อแม่ทม่ี ลี กู สาวจะมีอายุยน
ื กว่า อาจเป็ นเพราะลูกสาวนั น
้ มีความอ่อนโยนใส่ ใจมากกว่า คอยดูแลพ่อแม่
ทีแ่ ก่เฒ่าหรือในยามทีเ่ จ็บป่ วยก็เป็ นได้
y ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กบั ลูกนั น
้ ไม่ได้เกีย่ วข้องกับเพศของบุตร ความสัมพันธ์ท่ใี กล้ชดิ อันยาวนานถึงจะ เป็ นกุญแจ
สําคัญซึ่งทําให้พอ่ แม่รสู้ กึ ถึง “มีลกู สาว มีลกู ชาย ดีพร้อมทุกอย่าง” อย่างแท้จริง
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หยุดความคิดลําเอียง ชายก็ได้ หญิงก็ดี ทัง้ สองเพศ
นั น
้ มีคา่ ความเสมอภาคคือความถูกต้อง ขอให้เราร่วม
ทะนุ ถนอมชีวติ ทะนุ ถนอมลูกน้ อยแก้วตาดวงใจที่
สวรรค์ประทานมาให้แก่เรา
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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
y 孕婦吸菸會增加生出低體重兒與嬰兒猝死
Ј෩ӯ
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症的風險，孩子發生學習障礙或腦性麻痺
的風險也較高。
y 二手菸、三手菸會傷害所有的人，但對於孩 若您吸菸，建議您快戒菸！若您
不 吸 菸，請 鼓 勵 家 裡 的 吸 菸 者
童而言特別危險，包括：
戒菸！
會增加發生嬰兒猝死症的風險。
y
y 會 影 響 嬰 兒 腦 部 功 能，干 擾 正 常 的 y 免費戒菸專線：0800-636363
y 全國超過3,000家門診戒菸服
呼吸。
務醫事機構、社區藥局
y 讓 孩 子容 易咳 嗽 或 打噴 嚏、罹 患氣 喘
(查詢電話：02-2351-0120)
或 加 重 症 狀、刺 激耳 咽 管 導 致 感 染中 y 洽各縣市衛生局（所）接受戒
耳炎。
菸諮詢或服務，可索取免費戒
菸教戰手冊
讓
孩
子肺
功
能
較
差，容
易
罹
患
如支氣
y
管炎、喉頭炎或肺炎等呼吸道疾病。
y 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。
y 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）。
y 孕婦不得吸菸（第12 條）。
y 任何人不得強迫、引誘或以其他方式使孕婦吸菸（第13 條）。
y 於孕婦或未滿三歲兒童在場之室內場所，禁止吸菸（第17條）。
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ในควันบุหรีป่ ระกอบด้วยสารเคมีมากกว่า 7,000 ชนิ ด ในจํานวนนั น
้ มีสาร
หลายร้อยชนิ ดทีเ่ ป็ นสารพิษ และมีสารประมาณ 93 ชนิ ดทีเ่ ป็ นพิษและเป็ นสาร
ก่อมะเร็ง “อันตรายจากบุหรี่” จะเพิม่ โอกาสการเจ็บป่ วยของเด็กจากโรคติดเชือ้
ใในระบบทางเดินหายใจ หอบหืด หูชน
ั ้ กลางอักเสบ ตาอักเสบ ปวดบิดในทารกหรือ
โโคลิก และการเสียชีวติ อย่างเฉี ยบพลันของทารก กระทั่งอาจเพิม่ ความเสี่ยงต่อ
่ างอ้อม หมายถึง ผูท
การเป็ นมะเร็งในอนาคตได้ บุหรีม่ อื สองหรือเรียกสูบบุหรีท
้ ี่
ไไม่สบู บุหรีส่ ดู รับเอาควันพิษจากคนทีส่ บู บุหรีป่ ล่อยออกมา บุหรีม่ อื สาม หมายถึง
หลังสูบบุหรีแ่ ล้วมีสารเคมีจากบุหรีต่ กค้างอยูบ่ นเสือ้ ผ้า ผนั ง เครือ่ งเรือนภายในบ้าน หรือแม้แต่เส้นผมและผิวหนั ง
เป็ นต้น สารพิษเหล่านี ้ตดิ อยูบ่ นร่างกายก็จะนํ าพาให้กระจายไปทั่ว

เพื่ อสุ ข ภาพที่ ดี ของลูกน้ อย กรุณางดสู บบุ ห รี่
y การสูบบุหรี่ในขณะทีต่ ัง้ ครรภ์นัน
้ เพิม่ ความเสี่ยงต่อภาวะทารก
แรกคลอดมีนํา้ หนั กตัวน้ อยและทารกเสียชีวติ อย่างฉั บพลัน และ
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ความเสี่ยงต่อการเกิดความบกพร่องในการเรียนรู้หรือเกิดอาการ
สมองอักเสบในเด็กก็สูงด้วยเช่นกัน
หากท่านไม่สบู บุหรี่ โปรดสนั บสนุนให้คนใน
y บุหรีม่ อื สอง บุหรีม่ อื สาม ทําอันตรายต่อทุกคน แต่สําหรับเด็ก
ครอบครัวทีส่ บู บุหรีเ่ ลิกบุหรี่ !
แล้วจะมีอน
ั ตรายเป็ นพิเศษ ประกอบด้วย:
y สายตรงเลิกบุหรี่ (โทรฟรี):
y จะเพิม่ ความสี่ยงต่อภาวะทารกเสียชีวติ อย่างฉั บพลัน
0800-636363
y ส่งผลกระทบต่อการทํางานของสมองทารก รบกวนระบบ
y คลินิกบริการเลิกบุหรี่ในสถานพยาบาล ร้านขาย
ยาชุมชนกว่า 3,000 แห่งทั่วประเทศ (โทรศัพท์
หายใจปกติ
สอบถาม: 02-2351-0120)
y ทําให้เด็กมีอาการไอหรือจามได้ง่าย เป็ นโรคหอบหืดหรือ
y
ติดต่อสอบถามและขอรับบริการเลิกบุหรีย่ ัง
ทําให้อาการหอบหืดทรุดหนั ก ระคายเคืองต่อท่อยูสเตเชียน
กองการ (สํานั กงาน) สาธารณสุขในทุกท้องที่
(ท่อเชือ่ มระหว่างหูชน
ั ้ กลางกับคอส่วนบน) จนทําให้ หูชน
ั้
สามารถขอรับคูม่ อื เลิกบุหรีไ่ ด้ฟรี
กลางอักเสบ
y ทําให้สมรรถภาพในการทํางานของปอดตํา่ เกิดเป็ นโรค
ระบบทางเดินหายใจได้ง่าย เช่น โรคหลอดลมอักเสบ โรค
กล่องเสียงอักเสบ และโรคปอดอักเสบเป็ นต้น
y ผู้ใหญ่สบู บุหรี่ ทําให้เด็กกลายเป็ นผูท
้ สี่ บู บุหรีไ่ ปตลอดชีวติ ได้ง่าย ในอนาคตอาจมีความเสี่ยงต่อการเป็ นมะเร็ง ดืม่ สุรา ติด
ยาเสพติด และมีปัญหาด้านพฤติกรรมเพิม่ ขึน้ เป็ นต้น

ปกป้ องสุ ข ภาพของสตรี มีค รรภ์ และเด็ก ขอแนะนํ าให้ ท่ านเลิกบุ ห รี่ ทันที !
ข้อกําหนดใหม่ตาม “กฎหมายป้ องกันอันตรายจากบุหรี่” เริม่ ประกาศใช้เมือ่ วันที่ 11 มกราคม ค.ศ. 2009
y กําหนดให้ห้ามสูบบุหรี่ในอาคารสถานทีส่ าธารณะหรือภายในห้องทํางานทีม่ บี คุ คลตัง้ แต่ 3 คนขึน้ ไป (มาตรา 15)
y ห้ามมิให้สตรีมคี รรภ์สบู บุหรี่ (มาตรา 12)
y ห้ามมิให้ผู้ใดบังคับ ล่อลวง หรือด้วยวิธอี น
ื่ ใด ให้สตรีมคี รรภ์สบู บุหรี่ (มาตรา 13)
y ห้ามมิให้สบู บุหรีภ่ ายในห้องทีม่ สี ตรีมคี รรภ์หรือเด็กอายุตา่ํ กว่า 3 ปี บริบูรณ์ ร่วมอยูด่ ้วย (มาตรา 17)
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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
y 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。
y 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
y 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。
y 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。
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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。

如何早期發現孩子的發展問題
y 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。
y 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。
y 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。
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ก่อนทีเ่ ด็กจะเข้าเรียนในชัน้ ประถมศึกษา จะมีการเจริญเติบโตทางร่างกาย และมีพฒ
ั นาการของระบบประสาท
สติปัญญาไปพร้อมกันอย่างต่อเนื่ อง โดยจะแสดงออกในด้านต่างๆ เช่น การรับรู้ ภาษา การเคลือ่ นไหว พฤติกรรมใน
การปรับตัวเข้ากับสังคมหรือพัฒนาการทางด้านอารมณ์ เป็ นต้น ก่อเกิดเป็ นกระบวนการพัฒนาในระดับหนึ่ ง เช่น
เมือ่ ใดสามารถคลานได้ เดินได้ ยิม้ กับแม่ได้ เริม่ เรียก “พ่อ” ได้ เริม่ กลัวคนแปลกหน้ า ชอบเล่นซ่อนหาหรือชอบเล่น
พ่อแม่ลกู เป็ นต้น หากว่าเด็กมีพฒ
ั นาการบางอย่างช้ากว่าเด็กปกติทั่วไป เราเรียกว่า “พัฒนาการล่าช้า”

การบํ าบั ด รักษาเด็กพั ฒนาการล่ า ช้ า เริ่ ม ยิ่ งเร็ ว ยิ่ งให้ ผลการรักษาที่ ดี
y ในอดีต มีผปู้ กครองจํานวนไม่น้อยทีม่ แี นวคิดว่า “ไก่ตัวใหญ่นัน
้ ขันช้า” เชือ่ ว่าเด็กจะมีพฒ
ั นาการทีค่ อ่ ยๆ ดีขน
ึ ้ ตามทันเด็ก
ทั่วไปเอง
แต่ในปัจจุบน
ั เห็นว่า ระบบประสาทในเด็กเล็กนั น
้ สามารถปรับแก้ได้มากกว่า ดังนั น
้ เด็กทีม่ พ
ี ฒ
ั นาการล่าช้าจึงควรได้รับการบําบัด
รักษาในระยะแรกเริม่ โดยช่วงเวลาทองของการรักษา คือ ช่วงก่อนอายุ 3 ขวบ ซึ่งจะทําให้มปี ระสิทธิภาพในการรักษาทีด่ กี ว่า
y หากไม่ให้ความช่วยเหลือโดยเร็วแก่ทารกและเด็กเล็กทีม่ พ
ี ฒ
ั นาการล่าช้าเหล่านี ้ อาจมีผลกระทบต่อการพัฒนาระบบประสาท
่ ทั่วไป ทีค่ วรได้รับการรักษาในระยะแรกเริม่ เพราะเป็ นสิ่งสําคัญยิ่ง
ด้านสติปัญญาในอนาคตได้ ดังนั น
้ เหมือนการรักษาโรคอืน
ต่อสุขภาพกายและใจของเด็ก

กลุ่ มเด็กที่ มีค วามเสี่ย งสู งต่ อการเกิ ดพั ฒนาการที่ล่ า ช้ า
y หากเด็กเป็ นเด็กทารกทีค่ ลอดก่อนกําหนด มีนํา้ หนั กตัวทีน
่ ้ อยผิด
ปกติเมือ่ คลอด มีความผิดปกติมาแต่กําเนิ ด เป็ นโรคหรือได้รับ
บาดเจ็บทางสมอง มารดาสูบบุหรี่ ดืม่ สุรา หรือใช้ยาขณะตัง้ ครรภ์
หรือญาติใกล้ชดิ คนในครอบครัวมีความบกพร่องในการมองหรือ
การฟัง ปัญญาอ่อน มีความผิดปกติทางระบบประสาท เป็ นต้น
มักมีผลให้เด็กมีพฒ
ั นาการทีล่ ่าช้าได้ง่าย ดังนั น
้ ผูป้ กครองจึงควร
ให้ความสนใจเพิม่ การสังเกตเป็ นพิเศษ
y เด็กมีพฒ
ั นาการทีล่ ่าช้านั น
้ เกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกัน เมือ่
ทําการประเมินทีมงานผูเ้ ชีย่ วชาญจะให้การประเมินผลอย่าง
ละเอียด
หากสงสัยว่าเด็กมีอาการบ่งบอกว่ามีพฒ
ั นาการทีล่ ่าช้า ผูป้ กครอง
ควรพาเด็กไปพบแพทย์อยูเ่ สมอ เพือ่ รีบวินิจฉั ยอาการและส่งต่อ
ผูป้ ่ วยเพือ่ การบําบัดรักษาในระยะแรกเริม่
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หากสงสัยว่ามีปัญหาด้านพัฒนาการ กรุณา
สอบถามกุมารแพทย์หรือแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวโดยตรง เพือ่ ให้ช่วยเหลือท่านในการโอน
ย้ายหรือส่งเรือ่ งต่ออย่างเหมาะสม
หรือโทรศัพท์ตดิ ต่อกับศูนย์ประเมินพัฒนาการ
เด็กประจําท้องทีต่ า่ งๆ (ดูทห
ี่ น้ า 241) หรือโรง
พยาบาลขนาดใหญ่ทมี่ แี ผนกประสาทวิทยาเด็ก
แผนกจิตเวชเด็ก หรือแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
(กายภาพบําบัด) ทุกแห่ง

สั งเกตพบปัญหาด้ านพั ฒนาการของเด็กตั ้งแต่ แรกเริ่ มได้ อย่ า งไร
y ในเวลาปกติผปู้ กครองควรหมัน
่ สังเกตขัน้ ตอนพัฒนาการในแต่ละวัยของลูกน้ อย พร้อมพาเด็กไปรับการตรวจสุขภาพตาม
กําหนดเวลา
y ผูป้ กครองควรหมัน
่ สังเกตตามกําหนดเวลาและเขียนบันทึกใน “รายการบันทึกสําหรับผูป้ กครอง” ในแต่ละช่วงวัย ภายใน
หนั งสือคูม่ อื สุขภาพเด็ก และขัน้ ตอนในพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย อีกทัง้ ควรแจ้งภาวะของลูกน้ อยให้แพทย์ทราบ เมือ่ รับการ
ตรวจสุขภาพทุกครัง้ เพือ่ ใช้ประกอบการตรวจพิจารณาของแพทย์
y ผูป้ กครองสามารถเทียบตามอายุเต็มเดือน (ปี ) ของลูกน้ อยของท่าน ตรวจดูขน
ั ้ ตอนพัฒนาการทีส่ ําคัญในแต่ละช่วงวัยของ
ทารก
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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： y
y
y
y
y
y
y
自我表達能力： y
y
y
y
情緒行為表現： y
y
y

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。
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。
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。
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
y
y
y
y
y
y

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
建議，有助
有助於讓
於讓家長
家長、學校老
學 校老
y 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。
y 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。
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ก่อนทีเ่ ด็กจะเข้าเรียนในชัน้ ประถมศึกษา หากผูป้ กครองสามารถสอนเด็กให้มท
ี กั ษะชีวติ พืน้ ฐาน ทักษะด้าน
การแสดงออก และการแสดงออกด้านอารมณ์ เป็ นต้น ไว้กอ่ น จะมีส่วนช่วยในด้านการปรับตัวในการเรียนรูแ้ ละ
พัฒนาการภายหลังการเข้าเรียนของเด็กได้เป็ นอย่างมาก ซึ่งการตรวจสุขภาพ การประเมินพัฒนาการ และคํา
แนะนํ าทางการแพทย์ทเี่ กีย่ วข้อง ในช่วงวัยก่อนเข้าเรียนในชัน้ ประถมศึกษา จะสามารถช่วยเหลือในการทําความ
เข้าใจต่อความลําบากทีเ่ ด็กอาจประสบในการเรียนรูภ้ ายหลังการเข้าเรียนได้ ดังนั น
้ จึงมีความหมายสําคัญมาก

การเตรียมตั วก่ อนเข้ าเรียนในชัน้ ประถมศึกษา
้ ฐาน: y สามารถใช้อปุ กรณ์ ในการรับประทานอาหารได้อย่างคล่องแคล่ว
ทักษะชีวติ พืน
y หลังอาหารสามารถเก็บอุปกรณ์ ในการรับประทานอาหารของตัวเองได้
y สามารถรักษามารยาทในการรับประทานอาหาร เช่น ไม่พดู คุยขณะที่รับประทานอาหารหรือทิง้ เศษอาหารไม่เป็ น
ที่ เป็ นต้น
y สามารถจัดเสือ้ ผ้า แต่งตัวให้เรียบร้อย และเช็ดปาก บ้วนปาก ล้างมือ หลังรับประทานอาหาร เป็ นต้น
y สามารถสวมใส่และถอดเสือ้ ผ้า ถุงเท้า รองเท้าและจัดเก็บเสือ้ ผ้า เช่น วาง พับ ซ้อน แขวน
y สามารถใช้ส้วมแบบนั่ งยองและแบบชักโครกได้
y รักษามารยาทในการเข้าห้องนํ ้าและสุขอนามัย เช่น เคาะประตู เช็ดก้น กด (ราด) นํ ้า ล้างมือล้างมือ
y สามารถใช้คําศัพท์ ออกเสียงได้อย่างชัดเจนเพื่อบอกแสดงความต้องการของตนเอง
ทักษะด้านการ
y สามารถใช้การกระทํา ภาษามือ หรือภาษากายอืน
่ เข้าช่วยเหลือในการบอกกล่าว
แสดงออก:
y สามารถฟังคนอืน
่ พูดได้อย่างตัง้ ใจ และบอกได้ว่าฟังเข้าใจหรือไม่
y สามารถเข้าใจการสนทนาโต้ตอบด้วยประโยคยาวๆ และซับซ้อนได้
y สามารถปลดปล่อยอารมณ์ อย่างเหมาะสม สามารถแสดงอารมณ์ ดใี จ โกรธ เสียใจ สุขใจ
การแสดงออก
y สามารถแสดงพฤติกรรมทางสัมคมอย่างเหมาะสม หลีกเลีย่ งพฤติกรรมหดกลัวหรือการจูโ่ จมทีไ่ ม่เหมาะสม
ด้านอารมณ์ :
y สามารถทําการปรองดองสื่อสารโต้ตอบกับผู้อน
่ื ได้

การเตรียมด้านการศึกษาอืน่ ๆ ทีผ่ ปู้ กครองเตรียมให้แก่เด็กก่อนเข้าเรียน
y
y
y
y
y
y

เตรียมเอกสารต่างๆ ของเด็กให้พร้อม ไปติดต่อกับทางโรงเรียนและครู
สอบถามโรงเรียนและครูเรือ่ งการเรียนการสอนทีเ่ กีย่ วข้องและวิธีให้ความร่วมมือ
แนะนํ าให้เด็กรูจ้ กั สภาพแวดล้อมในโรงเรียนและตําแหน่ งของห้องเรียน
แนะแนวความรูแ้ ละทักษะเรือ่ งความปลอดภัยภายในโรงเรียนแก่เด็ก
่ ั่ งภายในห้องเรียน
แนะนํ าให้เด็กรูจ้ กั คุน
้ เคยกับการตกแต่ง ทางเดิน และทีน
สอนให้เด็กรูจ้ กั แยกแยะเครือ่ งเขียนหรือเครือ่ งใช้ทต่ี นเองควรนํ าไปโรงเรียน
เป็ นประจํา

ความสําคัญของการตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียนชัน้ ประถมศึกษา
y การตรวจสุขภาพ การประเมินพัฒนาการ และคําแนะนํ าทางการแพทย์ท่ี
เกีย่ วข้องในช่วงวัยก่อนเข้าเรียนในชัน้ ประถมศึกษา จะเป็ นประโยชน์ ตอ่ ผู้
่ ดี่ แู ลด้านสุขภาพ (เช่น พยาบาลประจํา
ปกครอง ครูในโรงเรียน หรือเจ้าหน้ าทีท
โรงเรียน) ในการทําความเข้าใจความยากลําบากทีเ่ ด็กอาจต้องประสบและการ
แก้ไขปัญหาตามความต้องการในแต่ละบุคคลภายหลังการเข้าเรียน เช่น เด็กนั กเรียนบางรายทีม่ โี รคหัวใจ โรคหอบหืด โรค
่ เมือ่ เรียนวิชาพลศึกษาจะไม่เหมาะกับการออกกําลังทีห
่ นั กหรือรุนแรงเกินไป
เบาหวาน โรคไต หรือโรคพิเศษอืน
y ส่วนนั กเรียนทีท
่ พ
ุ พลภาพอาจต้องการความช่วยเหลือเพิม่ มากขึน้ ในด้านการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและการเอาชนะ
่ เพือ่ ขอรับความช่วยเหลือตาม
อุปสรรคต่างๆ ในการเรียน กรณี ทจ่ี ําเป็ นสามารถแจ้งกับทางสํานั กงานเทศบาลในท้องถิน
มาตรการทีเ่ กีย่ วข้องด้านการศึกษาพิเศษในเวลาทีเ่ หมาะสม โดยผ่านขัน้ ตอนการประเมินผล จัดสรรและแนะแนวอย่างเป็ น
ทางการ
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สายตรงห่วงใยสตรีมค
ี รรภ์และหลังคลอด
0800-870870 (0800-เป้ าจิ่ นหนิ น เป้ าจิ่ นหนิ น -กอดท่ า นแน่ น กอดท่ า นแน่ น)

เว็บไซต์ห่วงใยสตรีมค
ี รรภ์และหลังคลอด:

สายตรงห่ ว งใยสตรี มี ค รรภ์ แ ละ
หลั งคลอด
0800-870870 (0800-เป้ าจิ่นหนิ นเป้ าจิ่นหนิ น-กอดท่านแน่ น กอดท่านแน่ น)

; ปรึ ก ษากั บ บุ ค คล
; ปรึ ก ษาก่ อ นคลอด
; บริ ก ารดู แ ลหลั ง คลอด
เวลาให้ บ ริ ก าร วั น จั นทร์ ถึ ง ศุ ก ร์ 8.00-18.00 น. (นอกจากวั น
หยุ ด ราชการ)

เว็บไซต์ ห่ ว งใยสตรีมีค รรภ์และหลั งคลอด:
; ความรู้ ในการตั ้ ง ครรภ์ แ ละการคลอดบุ ต ร
; ควบคุ ม การตรวจครรภ์
; ควบคุ ม สุ ข ภาพ
; บั นทึ ก คุ ณ แม่

ทบวงสุ ข ภาพประชาชน กระทรวงสาธารณสุ ข และสวั ส ดิ ก าร
ศู น ย์ ห่ ว งใยสตรี มี ค รรภ์ แ ละหลั ง คลอด ห่ ว งใยท่ า น
โฆษณา

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

y 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。
y 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（D7）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（7dap - IP9）」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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๑. กรุณาไปรับวัคซีนตามชนิ ดวัคซีนและกําหนดการรับวัคซีนทีก่ าํ หนด เพือ่ ให้การรับวัคซีนนั น
้ เกิดผล
เมือ่ ไปรับวัคซีนต้องนํ าคูม่ อื สุขภาพเด็กและบัตรประกันสุขภาพไปด้วย เพือ่ สะดวกต่อการตรวจสอบเข้าระบบ
กรุณาเก็บรักษาบันทึกการรับวัคซีนไว้ให้ดตี ลอดไป เพราะจะต้องใช้เมือ่ เข้าเรียนในชัน้ ประถมศึกษา เดินทางไป
ศึกษาในต่างประเทศ ทํางาน ย้ายถิน
่ ฐานไปอยูต่ า่ งประเทศ และในการตรวจสอบบันทึกสุขภาพต่างๆ
๒. สําหรับทารกทีแ่ ม่เป็ นพาหะโรคไวรัสตับอักเสบบีทม่ี กี ารแพร่เชือ้ สูง (มีคา่ อีแอนติเจน (HBeAg) และแอนติเจน
ชนิ ดผิวของไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg) เป็ นผลบวก)
y ทารกหลังคลอดควรได้รบั การฉี ดสารอิมมูโนโกลบูลน
ิ ต้านไวรัสตับอักเสบบีและวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี 1 เข็ม
โดยเร็วทีส่ ดุ ยิ่งเร็วยิ่งดี และภายในเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมงหลังคลอด
y นอกจากนี ้ ทารกทีเ่ กิดจากแม่ทม่ี คี า่ อีแอนติเจน (HBeAg) เป็ นผลบวกนั น
้ มีโอกาสทีจ่ ะเป็ นพาหะของโรคถึง
10% โปรดพาทารกไปรับการตรวจแอนติเจนชนิ ดผิวของไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg) และตรวจภูมติ อ่ เชือ้ ไวรัส
ตับอักเสบบี (anti-HBs) เป็ นต้น เมือ่ ทารกมีอายุครบ 12 เดือน
่ี น้ า 229 ตารางบันทึกผลการตรวจสอบและตารางติดตามผลการ
ข้อมูลแนะนํ าหลังการตรวจสอบ กรุณาดูทห
ตรวจของโรคไวรัสตับอักเสบชนิ ด B ในเด็กเล็ก
๓. สําหรับการตรวจคัดกรองภูมคิ มุ้ กันบกพร่องปฐมภูมิ (SCID) ทีร่ น
ุ แรง ซึ่งต้องเสียค่าใช้จา่ ยเอง มีสิ่งทีต่ อ้ งระวัง
ดังนี ้:
1. การฉี ดวัคซีนบีซจี สี ามารถป้ องกันเยือ่ หุ้มสมองอักเสบจากวัณโรค และอาการทีต่ ามมาหรือเสียชีวติ จาก
วัณโรคชนิ ดแพร่กระจาย ดังนั น
้ ควรรับวัคซีนยิ่งเร็วยิ่งดี
่ บมีภมู คิ มุ้ กันบกพร่องปฐมภูมท
2. ทารกจํานวนน้ อยมากทีพ
ิ รี่ น
ุ แรง ซึ่งมีโอกาสเกิดเพียง 1 ในแสน ทารกเหล่า
นี ้อาจติดเชือ้ วัณโรคจนทําให้เกิดโรคได้จากการฉี ดวัคซีนบีซจี ี (วีคซีนชนิ ดเชือ้ เป็ นลดพิษ)
ดังนั น
้ ก่อนการตรวจคัดกรอง ผูป้ กครองต้องลงนามในหนั งสือยินยอมรับการตรวจ SCID ในทารกแรกเกิด
พร้อมทัง้ ประเมินประสิทธิภาพและความเสี่ยงของวัคซีนอย่างทั่วถึงแล้วก่อน จึงจะสามารถเลือกรับวัคซีนบี
ซีจกี อ่ นออกจากโรงพยาบาล ขณะยังไม่ทราบผลการตรวจคัดกรองได้
่ ําการส่งตรวจ
3. หากยังไม่ได้รบั วัคซีนบีซจี ขี ณะอยูโ่ รงพยาบาล หลังการตรวจคัดกรองแล้ว หากโรงพยาบาลทีท
แจ้งต่อผูป้ กครองว่าผลการตรวจผิดปกติ ก็ไม่ควรรับวัคซีนบีซจี ี และกรุณาทําตามคําแนะนํ าเพือ่ ไปรับการ
ตรวจรักษาขัน้ ต่อไปยังโรงพยาบาลทีร่ บั โอนย้าย
4. หากไม่มภี าวะตามข้อ 3 และไม่ได้รบั วัคซีนบีซจี ขี ณะอยูโ่ รงพยาบาล ควรต้องรับวัคซีนบีซจี อี ย่างช้าทีส่ ดุ
ภายในเวลาอายุครบ 1 เดือนหลังทารกคลอด โดยรับวัคซีนพร้อมกับวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีเข็มที่ 2
๔. วัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก (DT) นั น
้ ให้ในเด็กอายุตา่ํ กว่า 6 ขวบทีไ่ ม่ควรรับวัคซีนไอกรน เช่น ในเด็กทีม่ ี
ประวัตริ บั วัคซีนรวมคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก แล้วเกิดอาการข้างเคียงทีร่ น
ุ แรง เพือ่ ให้เด็กมีภมู คิ มุ้ กันโรคคอตีบ
และบาดทะยัก
๕. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลฉี ดให้สําหรับเด็กทีม่ อี ายุครบ 6 เดือน ถึงนั กเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 นอกจาก
เด็กอายุตา่ํ กว่า 8 ขวบ (รวม) ทีต่ อ้ งฉี ด 2 เข็มในการรับวัคซีนครัง้ แรกแล้ว ผูท
้ เี่ คยรับวัคซีนหรืออายุมากกว่า 9
ขวบขึน้ ไปให้ฉีดปี ละ 1 เข็มก็พอ
เด็กนั กเรียนชัน้ ประถมศึกษา ให้รบั การฉี ดวัคซีนทีโ่ รงเรียนพร้อมกัน โดยฉี ดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 1
เข็มฟรีทัง้ หมด
๖. วัคซีนอีสกุ อีใสฉี ดให้แก่เด็กทีเ่ กิดหลังเดือนมกราคม ค.ศ. 2003 เป็ นต้นไป และอายุครบ 12 เดือนขึน้ ไป (เด็กที่
เคยเป็ นอีสกุ อีใสไม่จาํ เป็ นต้องรับวัคซีนอีสกุ อีใสอีก)
๗. นั บแต่ปี ค.ศ. 2013 เป็ นต้นไป “วัคซีนรวมป้ องกันหัด คางทูม และหัดเยอรมัน (MMR) เข็มที่ 2” “วัคซีนรวม
บาดทะยัก คอตีบ ไอกรนชนิ ดไร้เซลล์ และโปลิโอชนิ ดฉี ด (Tdap-IPV)” และ วัคซีนไข้สมองอักเสบเข็มที่ 4
เลือ่ นเวลาเร็วขึน้ เป็ นรับวัคซีนให้แล้วเสร็จเมือ่ อายุครบ 5 ปี จนถึงก่อนเข้าเรียนชัน้ ประถมศึกษา
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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
y
y
y
y
y
y
y
y
y

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
y 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。
y 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）。
y 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。
y 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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ลูกน้ อยลืมตามาดูโลกแล้ว ! ขอเตือนบรรดาผู้ปกครอง การรับวัคซีนนั ้นเป็ นมาตรการป้ องกันโรคติดต่อโดยตรงที่ได้ผลดีที่สุด

วัคซีนสําหรับเด็กเล็กและวัยเรียนที่รบ
ั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยโดยรัฐบาลในปัจจุบน
ั
รายการการรั บ วัคซีนทั่ วไป
y
y
y
y
y
y
y
y
y

วัคซีนบีซจี ี
วัคซีนตับอักเสบบี
วัคซีนรวม 5 โรค คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน เยือ่ หุ้มสมองอักเสบจากเชือ้ ฮิป และโปลิโอ
วัคซีนปอดอักเสบนิ วโมคอคคัสชนิ ดคอนจูเกตแบบ13-วาเลนต์ (PCV13).
วัคซีนอีสกุ อีใส
วัคซีนรวมคางทูม หัดเยอรมัน
วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี
วัคซีนรวมบาดทะยัก คอตีบ ไอกรนชนิ ดไร้เซลล์แบบลดปริมาณ และโปลิโอ
เดือนตุลาคมของทุกปี เป็ นช่วงเวลาดําเนิ นมาตรการฉี ดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล เด็กที่มีอายุครบ 6 เดือน ถึงนั กเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปี ที่ 6 สามารถรับการฉี ดวัคซีนได้

วัคซีนตั บอักเสบเอ
เด็กเล็กอายุไม่ถึง 1 ขวบซึ่งมีทะเบียนบ้านอยู่ในหมูบ่ ้านเขตพืน้ ทีภ่ เู ขา 30 แห่ง และหมูบ่ ้านในที่ราบใกล้เคียงเขตพืน้ ทีภ่ เู ขา 9
แห่งและพืน้ ทีเ่ ขตจินเหมินหม่าจู่
หมายเหตุ: ท้องที่ให้บริการสามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ทส่ี ายตรงงานการให้วคั ซีนในท้องทีต่ า่ งๆ (หน้ าที่ 233) หรือดู
ได้ทเ่ี ว็บไซต์กรมควบคุมโรค (http://www.cdc.gov.tw/งานการรับวัคซีน)

หน่ วยงานทีใ่ ห้วคั ซีน เอกสารทีต่ อ้ งใช้และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง
y หน่ วยงานที่ให้บริการให้วคั ซีนแก่เด็กเล็กและวัยเรียนในปัจจุบน
ั รวมถึงสํานั กงาน (สถานี) สาธารณสุขประจําท้องทีต่ า่ งๆ
ั ญาของหน่ วยงานสาธารณสุขทุกหน่ วย สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สายตรงงานให้วคั ซีนใน
และสถานพยาบาลคูส่ ญ
แต่ละพืน้ ที่ (กรุณาดูหน้ า 233)
y เด็กเล็กรับวัคซีน ควรนํ าคูม่ อื สุขภาพเด็กและบัตรประกันสุขภาพไปด้วย สําหรับผูท
้ ี่ใช้บริการจากหน่ วยงานที่ให้วคั ซีนนั น
้
เป็ นครัง้ แรก จะต้องนํ าทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านไปด้วย เพือ่ สะดวกต่อการเข้าระบบข้อมูลของเด็กทีต่ อ้ งรับวัคซีน
สําหรับการฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคปอดอักเสบจากเชือ้ สเตรปโตคอคคัส กรุณาแนบหลักฐานตามกลุม่ ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตดิ ้วย (เช่น
ใบรับรองการวินิจฉั ยโรค ใบรับรองครอบครัวผูม้ ีรายได้น้อยและปานกลางหรือทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน)
y สําหรับเด็กที่รับวัคซีนทั่วไปตามที่รฐั บาลกําหนด จะได้รับวัคซีนฟรี โดยค่าใช้จ่ายในการรับวัคซีนนั น
้ รัฐบาลจะเป็ นผู้รับผิด
ั ญาที่ให้วคั ซีนนั น
ชอบ สถานพยาบาลคูส่ ญ
้ จะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าตรวจ เป็ นต้น ตามมาตรฐานค่าใช้จ่าย
ทีเ่ ทศบาลในแต่ละท้องทีก่ ําหนด
ั ญาที่
ส่วนเด็กอายุต่าํ กว่า 13 ปี จากครอบครัวผูม้ ีรายได้น้อยและรายได้น้อยปานกลาง ไปรับวัคซีนทั่วไปยังสถานพยาบาลคูส่ ญ
ั ญาที่ให้วคั ซีน ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
ให้วคั ซีน หรือเด็กก่อนวัยเรียนทีไ่ ปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลยังสถานพยาบาลคูส่ ญ
จะมีรฐั บาลเป็ นผู้รับผิดชอบจ่ายให้กบั สถานพยาบาลที่ให้วคั ซีน
y แต่สําหรับผูท
่ หรือเป็ นผูท
้ ี่รับวัคซีนพร้อมกันตัง้ แต่ 2 ชนิ ดขึน้ ไปในครัง้ เดียวกัน หรือเนื่ องจากตรวจรักษาโรคอืน
้ ี่รับการ
ตรวจร่างกายแบบเชิงป้ องกันและได้ทําเรือ่ งขอต่อทางสํานั กงานประกันสุขภาพแล้วนั น
้ ไม่ตอ้ งเสียค่าตรวจและค่าลง
ทะเบียนในส่วนนั น
้ เพิม่
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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：

y 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。
y 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）。
y 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 (RS9) 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 2,50 0 公克以下之新生兒 ( 體重一旦 超過 2,50 0
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。
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ภาวะใดบ้ า งที่ ไ ม่ ค วรรั บ วัคซีน
มักพบว่าพ่อแม่เลือ่ นเวลาในการรับวัคซีนของลูกน้ อยออกไป เนื่ องจากเด็กมีอาการเจ็บป่ วยเล็กๆ น้ อยๆ อยูต่ ลอด
่ จิ ารณาแล้วว่าผลข้างเคียงหลัง
ความจริงโดยทั่วไปแล้วนอกจากเด็กมีอาการไข้สูงและเป็ นโรคติดเชือ้ แบบฉั บพลัน ทีพ
จากการรับวัคซีนอาจส่งผลต่อการวินิจฉั ยโรค จึงไม่ควรรับวัคซีนแล้วนั น
้ ถ้าโรคหวัดอยู่ในระยะฟื ้ นตัวแล้ว มีอาการ
เพียงแค่นํา้ มูกไหล เป็ นต้น ก็สามารถรับวัคซีนได้ หากพ่อแม่ไม่วางใจ ควรขอให้แพทย์เป็ นผูป้ ระเมิน และสําหรับผู้
ทีก่ อ่ นหน้ านี ้เคยมีอาการข้างเคียงทีร่ น
ุ แรงหลังจากการรับวัคซีนชนิ ดนั น
้ หรือผูป้ ่ วยวัณโรคทีย่ ังไม่ได้รบั การรักษา ก็
เป็ นกลุม่ ของผูท
้ ห
ี่ ้ามรับวัคซีน
นอกจากนี ้ สําหรับวัคซีนชนิ ดเชือ้ เป็ นลดพิษ (รวมถึงวัคซีนรวมหัด คางทูม หัดเยอรมัน วัคซีนอีสกุ อีใส)ยังมีขอ้
ห้ามต่อไปนี ้:
1. ผู้ ป่ วยที่ มี ภู มิ คุ้ ม กั น บกพร่ อ งหรื อ กํ า ลั ง รั บ การรั ก ษาด้ ว ยยากดภู มิ คุ้ ม กั น
(สํ า หรั บ ผู้ ที่ ใ ช้ ย าสเตอรอยด์ โปรดปรึ ก ษาแพทย์ ว่ า ควรรั บ วั ค ซี นหรื อ ไม่)
2. ผู้ ป่ วยติ ด เชื ้อ โรคร้ า ยแรง และผู้ ที่ ข าดสารอาหารจนทํ า ให้ มี ภู มิ ต้ า นทานตํ่ า
3. สตรี มี ค รรภ์
4. หลั ง จากรั บ สารสร้ า งเลื อ ด เมื่ อ รั บ วั ค ซี น รวมหั ด คางทู ม หั ด เยอรมั น วั ค ซี น อี สุ ก อี ใ ส ควรระวั ง ช่ ว งระยะ
ห่ า งในการรั บ วั ค ซี น ดั ง นี ้ :
y ในการฉี ดสารอิมมูโนโกลบูลน
ิ ทั่วไปหรือสารอิมมูโนโกลบูลน
ิ ต้านไวรัสตับอักเสบบี ต้องเว้นระยะห่าง 3 เดือน
y สําหรับผูป้ ่ วยทีถ่ า่ ยเลือดหรือรับผลิตภัณฑ์เลือดทีห
่ ลอดเลือดดํา ต้องเว้นระยะห่าง 6 เดือน (Washed RBC ไม่ตอ้ ง
เว้นระยะ)
y ในการฉี ดสารอิมมูโนโกลบูลน
ิ เข้าหลอดเลือดดําปริมาณสูง ( ≥ 1g/kg) ควรเว้นระยะห่าง 11 เดือน
สํ า หรั บ เด็ ก ที่ ไ ด้ รั บ สารแอนติ บ อดี โ้ มโนโคลนชนิ ดป้ องกั น (Palivizumab) สํ า หรั บ เชื ้อ ไวรั ส ทางเดิ น
หายใจ (RSV) ไม่ ต้ อ งเว้ น ระยะห่ า งในการฉี ดวั ค ซี นทุ ก ชนิ ด
5. การฉี ดวั ค ซี น บี ซี จี ยั ง มี ข้ อ ห้ า มดั ง นี ้ : มี ผ่ื น ตามร่ า งกายรุ น แรงหรื อ โรคผิ ว หนั งอื่ นที่ มี แ ผลผิ ว หนั งเสี ย หาย
ชั ด เจน ผู้ ท่ี ก ารทํ า งานของภู มิ คุ้ ม กั น ไม่ ส มบู ร ณ์
นอกจากนี ้ หากมี ภ าวะต่ อ ไปนี ้ ต้ อ งระวั ง เป็ นพิ เ ศษ:
a. สงสั ย ว่ า เป็ นผู้ ป่ วยวั ณ โรคหรื อ ติ ด เชื ้อ วั ณ โรค อย่ า รั บ วั ค ซี น บี ซี จี โ ดยตรง
b. ทารกคลอดก่ อ นกํ า หนดหรื อ มี นํ้ า หนั กแรกคลอดตํ่ า กว่ า 2,500 กรั ม (เมื่ อ นํ ้ า หนั กเกิ น 2,500 กรั ม และ
ผ่ า นการตรวจวิ นิ จฉั ยจากแพทย์ แ ล้ ว ว่ า สามารถรั บ วั ค ซี น ได้ ไม่ อ ยู่ ในข้ อ จํ า กั ด)
c. เป็ นไข้ ห รื อ กํ า ลั ง ป่ วยเป็ นโรคฉั บพลั น รุ น แรงปานกลางหรื อ รุ น แรงมาก ควรให้ อ าการของโรคทุ เ ลาก่ อ น
จึ ง ค่ อ ยรั บ วั ค ซี น
d. ติ ด เชื ้อ หั ด หรื อ อี สุ ก อี ใ ส รอให้ ห ายเป็ นปกติ (6 สั ป ดาห์) แล้ ว ค่ อ ยรั บ วั ค ซี น
e. ขอให้ ผู้ ป กครองตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ า คนในครอบครั ว ของทั ้ ง สองฝ่ ายไม่ เ คยมี ป ระวั ติ ค รอบครั ว ที่ ส งสั ย
ว่ า เป็ นโรคภู มิ คุ้ ม กั น บกพร่ อ งแต่ กํ า เนิ ด (เช่ น ช่ ว งวั ย เด็ ก ติ ด เชื ้อ และเสี ย ชี วิ ต โดยไม่ ท ราบสาเหตุ แน่ ชั ด)

ตํ าแหน่ งและช่อ งทางการรั บ วัค ซีน
การฉี ดวัคซีนในเด็กนั ้นควรหลีกเลี่ยงการฉี ดในบริเวณประสาทและหลอดเลือด โดยทัว่ ไปแล้วจะเลือกฉี ดวัคซีนในบริเวณ
กล้ามเนื ้อต้นขาด้านนอก หรือกล้ามเนื ้อบริเวณต้นแขน สําหรับเด็กเล็กและทารกที่มีอายุตาํ่ กว่า 2 ขวบ ควรฉี ดบริเวณกล้ามเนื ้อ
ต้นขาด้านนอก สําหรับวัคซีนอีสุกอีใส ไข้สมองอักเสบ และวัคซีนรวมหัด คางทูม หัดเยอรมันนั ้น ให้ฉีดใต้ผิวหนั ง ส่วนวัคซีน
ชนิ ดเชือ้ ตายนั ้นให้ฉีดเข้ากล้ามเนื ้อ นอกจากนี ้วคั ซีนบีซีจีควรฉี ดบริเวณกล้ามเนื ้อต้นแขนซ้ายตรงกลาง และให้ฉีดยาเข้าชัน
้
ผิวหนั ง
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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⊙

y 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。
y 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 #

y 一般少有特別反應。

y 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。
白喉破傷風非細胞性
百日咳、b型嗜血桿 y 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
菌及不活化小兒麻痺
或痙攣則極為罕見。
五合一疫苗 #
y 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⊙

y 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
y 在接種後 5-12 天，偶有疹子、咳嗽、鼻炎或發燒等症狀。
混合疫苗⊙
日本腦炎疫苗 #

y 一般少有特別反應。

y 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
減量破傷風白喉非細
揉、抓注射部位。
胞性百日咳及不活化
y 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。
小兒麻痺混合疫苗 #
y 偶爾有食慾不振、嘔吐、輕微下痢、腸胃不適等症狀。
流感疫苗 #

y 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。

y 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。
13價結合型肺炎鏈球
y 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
菌疫苗 #
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 #

⊙活性減毒疫苗
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y 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。
#不活化疫苗
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้ หลั งการรั บ วัคซีนและข้ อควรปฏิ บัติ
ภาวะอาการที่ อ าจเกิ ด ขึ น
่ ี ดวัคซีน โดยทั่วไปแล้วจะหายเองภายใน 2-3 วัน สําหรับอาการไข้ ถ้ามีอาการ
หลังรับวัคซีนอาจมีอาการปวด บวมแดงในบริเวณทีฉ
ไข้ในช่วงเวลาตามทีบ่ อกไว้ในรายละเอียดการฉี ดวัคซีนชนิ ดนั น
้ สามารถใช้ยาลดไข้ทแี่ พทย์จ่ายให้ แต่ถ้าหากมีอาการไข้สูงไม่ลดหรือมี
่ ได้ ควรรีบพาไปตรวจรักษา เพือ่ หาสาเหตุทแี่ ท้จริงของโรค สําหรับเด็กทีม่ ปี ระวัตมิ อี าการชัก
่ เด็กอาจติดเชือ้ เป็ นโรคอืน
อาการพิเศษอืน
เนื่ องจากไข้ หลังจากรับวัคซีน อาจทําให้มคี วามเสี่ยงในการชักเนื่ องจากไข้สูงเพิ่มขึน้ นอกจากจะต้องระวังต่อการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมิ
ร่างกายแล้ว ก่อนรับวัคซีนกรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบ เพือ่ เป็ นประโยชน์ ตอ่ การประเมินระยะเวลาในการใช้ยาลดไข้
ลักษณะอาการข้างเคียงและข้อควรปฏิบตั ห
ิ ลังจากการรับวัคซีนชนิ ดต่างๆ ดังตารางต่อไปนี ้ หากท่านยังมีปัญหาเกีย่ วกับการรับ
วัคซีน กรุณาโทรศัพท์สอบถามทีส่ ายตรงงานให้วคั ซีนของหน่ วยงานสาธารณสุขในแต่ละท้องที่ (ดูทห
ี่ น้ า 233)
ชนิ ดวัคซีน

อาการข้างเคียงและข้อควรปฏิบตั ิ
่ ี ด ไม่จําเป็ นต้องจัดการใดๆ เป็ นพิเศษ
y หลังฉี ดวัคซีน ส่วนใหญ่แล้วจะมีตมุ่ แดงบริเวณทีฉ
หากตุม่ แดงกลายเป็ นตุม่ หนองหรือแผลเน่ าทีม่ ลี กั ษณะไม่รุนแรง ไม่จําเป็ นต้องบ่งหนอง
ออกหรือพันผ้าทําแผล เพียงแค่รกั ษาความสะอาดในบริเวณนั น
้ แผลนั น
้ จะหายเองในเวลา
วัคซีนบีซจี ี
ประมาณ 2-3 เดือน
y หากบริเวณที่ฉีดวัคซีนมีนํ้าหนองเป็ นจํานวนมากหรือเกิดอาการต่อมนํ ้าเหลืองใต้รกั แร้ข้าง
่ ี ดบวมโต โปรดพาไปพบแพทย์เพือ่ รับการตรวจรักษา
ทีฉ
วัคซีนตับอักเสบบี #
y โดยทั่วไปแล้วไม่มอี าการข้างเคียงเป็ นพิเศษ
่ ี ดวัคซีด บางครัง้ อาจ
y หลังฉี ดวัคซีน 1-3 วันอาจมีอาการบวมแดง ปวดเมือ่ ยในบริเวณทีฉ
ร้องไห้งอแง อ่อนเพลีย เบือ่ อาหาร หรืออาเจียน เป็ นต้น โดยทั่วไปแล้วจะหายเป็ นปกติใน
2-3 วัน
วัคซีนรวม 5 โรคคอตีบ บาดทะยัก ไอ
y มีส่วนน้ อยที่รอ้ งไห้ไม่หยุดหรือมีไข้สูง สําหรับอาการข้างเคียงที่รุนแรง เช่น มีอาการแพ้ยา
กรน เยือ่ หุ้มสมองอักเสบจากเชือ้ ฮิบ
่ บได้น้อยมาก
อย่างรุนแรง ง่วงซึม หรืออาการกล้ามเนื ้อกระตุก เป็ นต้น เป็ นอาการทีพ
และโปลิโอ #
่ ี ดวัคซีนขยายวงกว้างขึน้ หลังการฉี ดวัคซีนมีอาการไข้สูง
y หากอาการบวมแดงในบริเวณทีฉ
่ อย่างรุนแรง
ติดต่อกันเกิน 48 ชั่วโมง หรือมีอาการแพ้ยาอย่างรุนแรงและอาการไม่สบายอืน
ควรรีบพาไปรับการตรวจรักษาจากแพทย์ โดยด่วน
่ ี ดวัคซีน หลังฉี ด 5-26 วันจะมีตมุ่ นํ า้ ใสคล้ายตุม่ โรคอีสกุ อีใสขึน้ ใน
y ปวดบวมในบริเวณทีฉ
วัคซีนอีสกุ อีใส
่ ี ดหรือตามร่างกาย
บริเวณทีฉ
่ ไอ โพรงจมูกอักเสบ หรือมีไข้ เป็ นต้น
y หลังฉี ดวัคซีน 5-12 วัน อาจมีอาการผืน
วัคซีนรวมหัด คางทูม หัดเยอรมัน
วัคซีนไข้สมองอักเสบ #
y โดยทั่วไปแล้วไม่มอี าการข้างเคียงเป็ นพิเศษ
y บริเวณฉี ดมักมีอาการบวมแดง ปวด ซึ่งเป็ นอาการชั่วขณะ จะหายเป็ นปกติภายในไม่กี่วน
ั
่ ี ดวัคซีน
กรุณาอย่านวดหรือเกาบริเวณทีฉ
วัคซีนรวมบาดทะยัก คอตีบ ไอกรน
ชนิ ดไร้เซลล์แบบลดปริมาณ และ
y หากบริเวณฉี ดวัคซีนบวมแดง เป็ นก้อนแข็งไม่หาย เป็ นหนองหรือมีไข้ตอ่ เนื่ อง กรุณาพบ
โปลิโอ #
แพทย์โดยด่วน
y บางครัง้ มีอาการเบือ่ อาหาร อาเจียน ท้องร่วงไม่รุนแรง กระเพาะและลําไส้ไม่สบาย เป็ นต้น
่ ี ดบวมปวด บางครัง้ อาจมีอาการข้างเคียงเกิดทั่วร่างกาย เช่น มีไข้ ปวดศีรษะ ปวด
y บริเวณทีฉ
่ ไส้ คันตามผิวหนั ง เป็ นลมพิษ และผืน
่ แดงเป็ นต้น โดยทั่วไปจะหาย
เมือ่ ยกล้ามเนื ้อ คลืน
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล #
เป็ นปกติภายใน 1-2 วันหลังเกิดอาการ
่ ี ด บวมแดง โดยทั่วไป
y หลังรับวัคซีน มีจํานวนน้ อยอาจเกิดอาการข้างเคียงคือ ปวดบริเวณทีฉ
จะหายภายใน 2 วันหลังการฉี ดวัคซีน
วัคซีนโรคปอดอักเสบ13-วาเลนต์ นิ วโม
่ บได้น้อยมาก หลังรับ
y อาการข้างเคียงรุนแรง เช่น มีไข้ อ่อนเพลีย เป็ นต้น เป็ นอาการทีพ
คอกคอล คอนจูเกต (PCV13) #
วัคซีนหากมีอาการเป็ นไข้ตอ่ เนื่ อง แพ้อย่างรุนแรง หายใจลําบาก หอบหืด วิงเวียนศีรษะ
หัวใจเต้นเร็ว เป็ นต้น ควรพบแพทย์โดยด่วน เพือ่ ให้แพทย์ทําการวินิจฉั ยรักษาในขัน้ ต่อไป
่ ีด
วัคซีนตับอักเสบเอ #
y โดยทั่วไปผลข้างเคียงของวัคซีนพบไม่มาก ส่วนน้ อยทีม่ อี าการบวมแดงบริเวณทีฉ
วัคซีนชนิ ดเชือ้ เป็ นลดพิษ # วัคซีนชนิ ดเชือ้ ตาย
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按時預防接種小寶貝健康沒煩惱
疫苗接種間隔
y 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。
y 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。
y 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。
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ระยะห่ า งในการรั บ วัคซีนดั งนี ้ :
y วัคซีนชนิ ดเชือ้ เป็ น สามารถรับพร้อมกันได้ หากรับวัคซีนไม่พร้อมกันจะต้องเว้นระยะห่างอย่างน้ อย 1 เดือน
่ ได้ หรือให้เว้นระยะห่างใน
หากรับวัคซีนชนิ ดเชือ้ เป็ นแบบรับประทาน สามารถรับพร้อมกับวัคซีนชนิ ดเชือ้ เป็ นแบบฉี ดอืน
การรับโดยไม่จํากัดระยะเวลา
y สําหรับวัคซีนชนิ ดเชือ้ ตาย สามารถรับพร้อมกัน (โดยให้ฉีดวัคซีนคนละที)่ หรือให้เว้นระยะห่างในการฉี ดไม่จํากัดระยะเวลา
y วัคซีนชนิ ดเชือ้ เป็ นและวัคซีนชนิ ดเชือ้ ตายสามารถรับพร้อมกัน (โดยให้ฉีดวัคซีนคนละที)่ หรือให้เว้นระยะห่างในการฉี ดไม่
จํากัดระยะเวลา แต่สําหรับวัคซีนไข้เหลืองและวัคซีนอหิวาตกโรค ให้เว้นระยะในการฉี ดอย่างน้ อย 3 สัปดาห์ขน
ึ ้ ไป

รั บ วัคซีนไม่ ค รบหรือ รั บ วัคซีน ล่ า ช้ า ควรทํ าการฉี ด ชดเชยอย่ า งไร
กําหนดเวลาในการรับวัคซีน โดยทั่วไปแล้วได้ผ่านการศึกษาวิจยั แล้วว่าเป็ นช่วงเวลาทีใ่ ห้ผลภูมคิ มุ้ กันทีด่ ท
ี สี่ ดุ
หากทารกรับวัคซีนล่าช้า โดยทีไ่ ม่ได้มสี าเหตุมาจากข้อห้ามในการรับวัคซีนหรือมีกรณี พเิ ศษ ขอให้ผปู้ กครองพาเด็ก
ไปติดตามรับวัคซีนต่างๆ ให้ครบตามกําหนดเวลา สําหรับผูท
้ ร่ี บั วัคซีนไม่ครบ ไม่จาํ เป็ นต้องรับวัคซีนใหม่ตัง้ แต่ตน
้
่ น่ วยงานสาธารณสุขกําหนดโดยเร็วทีส่ ดุ
แต่ควรรีบไปติดตามรับวัคซีนหรือรับวัคซีนต่อให้ครบตามทีห

เด็กที่ เดิ นทางไปมาระหว่ า งประเทศ ควรรั บ วัคซีน อย่ า งไร
หากท่านเป็ นผูท
้ พ
ี่ าบุตรไปอาศัยอยูห
่ รือไปมาระหว่างสองประเทศ เนื่ องจากกําหนดเวลาและรายการรับวัคซีนของ
แต่ละประเทศนั น
้ อาจมีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างกันบ้างเล็กน้ อยเนื่ องจากปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น แนวโน้ มโรคระบาดในประ
เทศนั น
้ ๆ เป็ นต้น ดังนั น
้ จึงควรทําความเข้าใจต่อกําหนดการและรายการรับวัคซีนในประเทศนั น
้ ก่อน แล้วทําการรับ
วัคซีนจนครบตามทีป่ ระเทศนั น
้ กําหนด สําหรับการฉี ดวัคซีนต่อภายหลังเดินทางกลับประเทศไต้หวันนั น
้ สามารถ
นํ าบัตรบันทึกการรับวัคซีนทีเ่ คยรับและเก็บรักษาไว้เดิมไปติดต่อกับสํานั กงาน (สถานี) สาธารณสุขทุกแห่ง และไป
ั ญางานให้วคั ซีนในเขตท้องทีต่ า่ งๆ จนครบตามทีก่ าํ หนด
ติดตามรับการฉี ดวัคซีนจากโรงพยาบาลหรือคลินิกคูส่ ญ

การเก็ บ รักษาหลักฐานการรั บ วัคซีนและการออกเอกสารทดแทน
ข้อมูลต่างๆ ในการรับวัคซีนของทารกตัง้ แต่แรกเกิด เช่น วันทีร่ บั วัคซีน หน่ วยงานทีใ่ ห้วคั ซีน เป็ นต้น จะถูก
บันทึกลงใน “ตารางกําหนดการและบันทึกการรับวัคซีน” ของหนั งสือคูม่ อื นี ้ กรุณาเก็บเอกสารไว้เป็ นอย่างดีตลอด
่ างการแพทย์ตอ่ ไปในอนาคต เมือ่ เด็กต้องเข้าเรียนในชัน้ อนุ บาล
ไป เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลอ้างอิงสําหรับเจ้าหน้ าทีท
และในชัน้ ประถมศึกษานั น
้ จําเป็ นต้องส่งมอบบันทึกการรับวัคซีนฉบับถ่ายสําเนาให้แก่ทางโรงเรียนและหน่ วยงาน
สาธารณสุขตรวจสอบ หากพบว่าได้รบั วัคซีนไม่ครบตามทีก่ าํ หนด จะดําเนิ นการติดตามให้วคั ซีนชดเชย สําหรับ
ผูท
้ เี่ ดินทางไปศึกษา ทํางานในต่างประเทศ หรือย้ายถิน
่ ทีอ่ ยู่ เป็ นต้น ในแต่ละประเทศก็จะเรียกตรวจหลักฐานการ
่ เรือ่ งขอเอกสารทดแทนได้จากหน่ วยงานทีใ่ ห้
รับวัคซีนด้วย หากบันทึกการรับวัคซีนของเด็กสูญหาย สามารถยืน
่ ตี่ า่ งกัน สามารถติดต่อสอบถามจากสํานั กงานสาธารณสุขประจําท้อง
วัคซีนเดิม สําหรับผูท
้ ไ่ี ปรับวัคซีนในพืน้ ทีท
่ ม่ี ภี มู ลิ าํ เนาอยู่ในปัจจุบน
ทีท
ั ก่อน หากข้อมูลการรับวัคซีนทัง้ หมดสามารถอ่านผ่านการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของ
ั ญาของ
สํานั กงานสาธารณสุขได้ (โดยทั่วไปหากไปรับวัคซีนจากสํานั กงานสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลหรือคลินิกคูส่ ญ
่ มี่ ภี มู ลิ าํ เนาอยู)่ สํานั กงาน
หน่ วยงานสาธารณสุขแล้ว ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องจะถูกส่งมายังสํานั กงานสาธรณสุขในท้องทีท
สาธารณสุขก็สามารถออกเอกสารทดแทนแสดงการรับวัคซีนให้ได้
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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
conMugate vaccine, PC9） 及 23 價 的 多 醣 體 疫 苗 (Pneumococcal
polysaccharide vaccine, PP9）。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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เนื่ องจากมีวคั ซีนหรือวัคซีนรวมชนิ ดใหม่ๆ ได้รบั อนุ ญาตให้วางจําหน่ ายได้อย่างต่อเนื่ อง รัฐบาลได้ทําการพิจารณา
อย่างรอบคอบ ในอนาคตอาจมีความเป็ นไปได้หรือมีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องกําหนดให้วคั ซีนเหล่านี ้เป็ นวัคซีนทีใ่ ช้ท่ัวไป
พร้อมทัง้ ทําการจัดสรรงบประมาณตามลําดับความสําคัญ ก่อนทีร่ ฐั บาลจะออกมาตรการประกาศใช้วคั ซีนนั น
้ พ่อ
แม่สามารถประเมินความจําเป็ นของวัคซีนทีม่ ตี อ่ ลูกน้ อย ไปรับวัคซีนโดยเสียค่าใช้จา่ ยเองจากโรงพยาบาลหรือคลินิก
พร้อมทัง้ ขอให้เจ้าหน้ าทีร่ กั ษาพยาบาลบันทึกรายละเอียดในการรับวัคซีนนั น
้ ลงในบัตรบันทึกการรับวัคซีน

วัคซีนโรคปอดอักเสบจากเชือ้ สเตรปโตคอคคัส
เชือ้ แบคทีเรียสเตรปโตคอคคัสนิ วโมเนี ยอีเป็ นเชือ้ ทีอ่ ยู่ในระบบทางเดินหายใจของคนปกติทั่วไป เมือ่ ร่างกายมี
ภูมคิ มุ้ กันตํา่ อาจมีการติดเชือ้ โรคนี ้ได้ หรืออาจทําให้เป็ นโรคปอดอักเสบนิ วโมคอคคัสทีม่ อี าการรุนแรงได้ ปัจจุบน
ั
่ อ้ แบ่งออกเป็ นวัคซีนนิ วโมคอคคัส
วัคซีนป้ องกันโรคปอดอักเสบนิ วโมคอคคัสที่วางจําหน่ ายภายในไต้หวันรวม 3 ยีห
ชนิ ดคอนจูเกต (Pneumococcal conjugate vaccine, PCV) แบบ10-วาเลนต์ (PCV10) และแบบ 13-วาเลนต์
(PCV13) และวัคซีนนิ วโมคอกคัสชนิ ดโพลีแซคคาไรด์ (Pneumococcal polysaccharide vaccine,PPV) แบบ 23วาเลนต์ (PPV23) โดยวัคซีน PPV 23 นั น
้ ไม่เหมาะสําหรับเด็กทีม่ อี ายุตาํ่ กว่า 2 ขวบ ผูเ้ ชีย่ วชาญในประเทศไต้หวัน
เสนอว่า การให้วคั ซีนป้ องกันโรคปอดอักเสบนิ วโมคอคคัสครัง้ แรกในเด็กทีม่ อี ายุตาํ่ กว่า 5 ขวบ ควรใช้วคั ซีนป้ องกัน
โรคปอดอักเสบนิ วโมคอคคัสชนิ ดคอนจูเกตฉี ดให้แก่เด็ก

วัคซีนโรตาไวรัส
โรตาไวรัสเป็ นหนึ่ งในสาเหตุหลักของโรคกระเพาะลําไส้อกั เสบในเด็กทีม่ อี ายุตาํ่ กว่า 5 ขวบ โดยจะมีอาการอาเจียน
ท้องร่วงถ่ายเป็ นนํ า้ มีไข้ ปวดท้อง เบือ่ อาหาร หรือจนถึงขัน้ ภาวะขาดนํ า้ ในร่างกายได้ ปัจจุบน
ั ในไต้หวันมีวคั ซีน
่ อ้ ซึ่งล้วนเป็ นชนิ ดรับประทาน โดยแบ่งจํานวนครัง้ ในการรับวัคซีนออกเป็ น 2 ครัง้ และ 3
ชนิ ดนี ว้ างจําหน่ าย 2 ยีห
ครัง้ กรุณารับวัคซีนให้ครบตามกําหนดเวลาทีแ่ นะนํ า

วัคซีนตั บอักเสบเอ
่ ม่ี สี ุข
การระบาดของโรคตับอักเสบเอมีส่วนเกีย่ วข้องใกล้ชดิ กับสิ่งแวดล้อม โดยจะมีการระบาดมากในพืน้ ทีท
อนามัยไม่ดี มีชอ่ งทางการติดต่อ คือ การรับประทานอาหารหรือดืม่ นํ า้ ทีม่ กี ารปนเปื ้ อนไวรัสตับอักเสบเอ หลังติด
เชือ้ จะมีอาการอ่อนเพลีย เบือ่ อาหาร มีไข้ ตัวเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม ปวดท้องส่วนบน เป็ นต้น ส่วนใหญ่จะหายได้เอง
พร้อมเกิดภูมติ า้ นทาน โดยจะมีผปู้ ่ วยเพียงส่วนน้ อยมากทีเ่ กิดอาการตับอักเสบฉั บพลัน หากรุนแรงอาจทําให้เสียชีวติ
ได้ โดยอัตราการเสียชีวติ ราว 1 ในหนึ่ งพัน การรับวัคซีนตับอักเสบเอ เป็ นวิธปี ้ องกันการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบเอที่
่ อ้ ล้วนเป็ นแบบเชือ้ ตาย ได้รบั อนุ มตั ิ
มีประสิทธิภาพวิธห
ี นึ่ ง ปัจจุบน
ั ไต้หวันมีวคั ซีนตับอักเสบเอวางจําหน่ าย 2 ยีห
การให้วคั ซีนในเด็กอายุหลังคลอดครบ 12 เดือนขึน้ ไป โดยทําการรับวัคซีน 2 เข็ม ระยะห่างระหว่าง 2 เข็มอย่างน้ อย
6 เดือน หลังรับวัคซีนเข็มที่ 1 จํานวน 95% ขึน้ ไปจะเกิดแอนตีบ้ อดีป้ ้ องกัน รับวัคซีนเข็มที่ 2 จะมีภมู คิ มุ้ กันเป็ น
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 (HI9) 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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การป้ องกันดีกว่าการรักษา การรับวัคซีนบีซจี ี สามารถป้ องกันทารกเกิดเยือ่ หุม้ สมองอักเสบจากวัณโรค
และวัณโรคชนิ ดแพร่กระจายได้ การวิจยั พบว่า เด็กทีไ่ ม่ได้รบั วัคซีนบีซจี มี โี อกาสเสีย่ งเกิดเยือ่ หุม้ สมอง
อักเสบจากวัณโรคมากกว่าเด็กทีไ่ ด้รบั วัคซีนถึง 47 เท่า (ในประเทศอัตราการเกิดเยือ่ หุม้ สมองอักเสบจาก
วัณโรคของเด็กทีไ่ ม่ได้รบั วัคซีนบีซจี รี าว 152.2 ต่อหนึ่ งล้าน) โรคร้ายดังกล่าวหากไม่ได้รบั การรักษาโดยเร็ว
จะทําให้เกิดสมองบวมนํ า้ ความพิการของกระดูกสันหลัง เส้นเลือดในสมองผิดปกติ เนื ้อสมองตายจากขาด
เลือด เป็ นต้น ซึ่งไม่สามารถย้อนกลับให้ดไี ด้ และในทีส่ ดุ ทําให้เกิดอาการตามมา คือร่างกายพิการไปตลอด
ชีวติ (ไม่สามารถเดินและช่วยเหลือตนเองในชีวติ ประจําวันได้ นอนรักษาเป็ นเวลานาน เกิดความเสียหาย
ด้านสติปัญญา พัฒนาการช้า) อีกทัง้ ยังมีโอกาสทําให้เสียชีวติ สูงด้วย (ราว 20%~40%) ทารกและเด็กเล็กมี
ภูมติ า้ นทานตํา่ หากติดเชือ้ วัณโรคแล้ว อาจทําให้เกิดวัณโรคชนิ ดฉั บพลัน (เช่น เยือ่ หุม้ สมองอักเสบจาก
วัณโรคหรือวัณโรคชนิ ดแพร่กระจาย) เป็ นอันตรายต่อชีวติ ดังนัน
้ สําหรับทารกและเด็กทีไ่ ม่มขี อ้ ห้ามในการ
รับวัคซีน ควรทําการรับวัคซีนตามกําหนดเวลาทีแ่ นะนํ า
ปัจจุบน
ั ไต้หวันนั บเป็ นประเทศทีม่ ภี าระด้านการรักษาพยาบาลวัณโรคในระดับกลาง อีกทัง้ ช่องทางการ
แพร่กระจายของเชือ้ วัณโรคผ่านทางอากาศ ทุกคนล้วนมีโอกาสในการติดเชือ้ ได้ทัง้ สิน้ การวิเคราะห์
ประเมินจากข้อมูลอัตราการเกิดและการเกิดวัณโรคในประเทศ หากภายในประเทศหยุดการให้วคั ซีนบีซจี ี
แล้ว ในแต่ละปี จะมีผปู้ ่ วยเด็กทีเ่ ป็ นเยือ่ หุม้ สมองอักเสบจากวัณโรคเพิม่ ขึน้ ราว 30 ราย อีกทัง้ ประเทศข้าง
เคียงทีม่ อี ตั ราการเกิดวัณโรคตํา่ กว่า ซึ่งประกอบด้วย ญีป่ น
ุ่ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไทย เวียดนาม เป็ นต้น ก็ลว้ น
ดําเนินมาตรการให้วคั ซีนบีซจี แี ก่ทารกแรกเกิดทั่วประเทศ ไม่มกี ารให้เลือกฉี ดแต่อย่างใด
วัคซีนบีซจี เี ป็ นวัคซีนชนิ ดเชือ้ เป็ นอย่างหนึ่ ง เมือ่ มีการให้วคั ซีนขนานใหญ่ ก็อาจพบเด็กส่วนน้ อยที่
เกิดอาการข้างเคียงโดยยังไม่ทราบสาเหตุแน่ ชดั และในปัจจุบน
ั ก็ยังไม่มีวธิ กี ารตรวจคัดกรองอย่างง่ายเพือ่
หาเด็กทีอ่ าจเกิดอาการข้างเคียงแต่อย่างใด หลังรับวัคซีน เด็กบางส่วนอาจเกิดภาวะอาการข้างเคียงทีไ่ ม่
่ ี ด ต่อมนํ า้ เหลืองอักเสบเป็ นต้น เด็กส่วนน้ อยมากทีอ่ าจ
รุนแรงและพบได้บอ่ ย เช่น เป็ นหนองบริเวณทีฉ
เกิดอาการข้างเคียงรุนแรง เช่น กระดูกอักเสบ ไขกระดูกอักเสบ เป็ นต้น หลังได้รบั การดูแลรักษาพยาบาล
เด็กส่วนใหญ่สามารถกลับสูก่ ารดําเนินชีวติ ปกติได้
ก่อนการรับวัคซีน ขอให้ผปู้ กครองตรวจสอบให้แน่ ใจว่าคนในครอบครัวของทัง้ สองฝ่ ายไม่เคยสงสัยว่า
มีประวัตคิ รอบครัวเป็ นโรคภูมคิ มุ้ กันบกพร่องแต่กาํ เนิ ด (เช่น ช่วงวัยเด็กติดเชือ้ และเสียชีวติ โดยไม่ทราบ
สาเหตุแน่ ชดั ) นอกจากนีท้ ารกทีเ่ กิดจากมารดาทีม่ ภี มู คิ มุ้ กันบกพร่องจากการติดเชือ้ ไวรัส (HIV) กรุณา
สอบถามปรึกษาแพทย์แผนกโรคติดต่อก่อนการรับวัคซีน
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卡介苗資訊
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

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

資料來源

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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นั บตัง้ แต่ปี ค.ศ. 2007 เป็ นต้นมา ไต้หวันเริม่ การติดตามตรวจสอบผลข้างเคียงจากวัคซีนบีซจี ใี นเชิง
รุก ซึ่งจํานวนการเกิดในช่วงไม่กปี่ ี ทผี่ ่านมาสามารถควบคุมได้และอยู่ในสภาพทีค่ งที่ นอกจากฟิ นแลนด์
่ ยังไม่มกี ารจัดทําระบบติดตามตรวจสอบแต่อย่างใด จากข้อมูลการ
สวีเดน และแคนาดาแล้ว ประเทศอืน
ติดตามตรวจสอบพบว่า อัตราการเกิดกระดูกอักเสบ ไขกระดูกอักเสบจากวัคซีนบีซจี ขี องไต้หวันราว 55 ต่อ
หนึ่ งล้าน (ตามตาราง 1) ซึ่งยังคงอยู่ในขอบข่ายการประเมินขององค์การอนามัยโลก
ตาราง 1 ตารางเปรียบเทียบอัตราการเกิดอาการข้างเคียงจากวัคซีนบีซจี รี ะหว่างการติดตามตรวจสอบ
เชิงรุกของไต้หวันใน ค.ศ. 2008-2009 และรายงานขององค์การอนามัยโลกปี ค.ศ. 2000
อัตราการเกิดอาการข้างเคียง
แหล่งทีม่ าของข้อมูล
ข้อมูลการติดตามตรวจสอบในไต้หวัน
(ช่วงปี ทีเ่ กิด ค.ศ. 2008-2009 )
องค์การอนามัยโลก
รายงานปี ค.ศ.2000

กระดูกอักเสบ / ไขกระดูกอักเสบ

การติดเชือ้ วัคซีนบีซจี แี บบกระจาย
ทั่วไป

55 ราย / ประชากรหนึ่ งล้านคน

0 ราย / ประชากรหนึ่ งล้านคน

2-700 ราย /ประชากรหนึ่ งล้านคน

2 ราย / ประชากรหนึ่ งล้านคน

ปัญหาเกีย่ วกับวัคซีนบีซจี ไี ด้รบั การให้ความสําคัญเป็ นอย่างมากในระดับสากล พร้อมทัง้ มีการใช้ทัง้ เวลา
และทรัพยากรเป็ นอย่างมากในการคิดค้นพัฒนาวัคซีนใหม่ทดแทนวัคซีนเก่าอย่างกระตือรือร้น แต่ยังคง
ไม่ประสบผลสําเร็จ ไต้หวันเองก็จะมีการปรับวัคซีนในเชิงรุกเพือ่ ลดความเสีย่ งของอาการข้างเคียง สําหรับ
ก่อนหน้ านี ้ ผูท
้ ส่ี งสัยว่าเป็ นผูเ้ คราะห์ร้ายจากการรับวัคซีนบีซจี ี สามารถแจ้งรายละเอียดและขอรับการช่วย
่ ขอรับการอุดหนุนความเสียหายอันเนื่ องจากการรับวัคซีน
เหลือได้ทกี่ องการสาธารณสุขทุกท้องที่ เพือ่ ยืน
ทั่วไป
หลังรับวัคซีนบีซจี ภี ายใน 1-2 สัปดาห์ บริเวณฉี ดวัคซีนจะเกิดก้อนแข็งแดงเล็กๆ จากนัน
้ ค่อยๆ โตขึน้
จะมีอาการเจ็บและคันเล็กน้ อยแต่ไม่มไี ข้ หลังจาก 4-6 สัปดาห์ไปแล้ว จะกลายเป็ นแผลหนองหรือเน่ า
เปื่ อย ไม่จาํ เป็ นต้องทายาหรือปิ ดผ้าพันแผล เพียงแต่รกั ษาให้แห้งและสะอาดก็พอ หากมีนํา้ หนองไหลออก
่ ่าเชือ้ แล้วหรือสําลีเช็ด ควรหลีกเลีย่ งการบ่งบีบหนอง โดยเฉลีย่ 2 ถึง 3 เดือนแผล
มาสามารถใช้ผ้ากอซทีฆ
จะตกสะเก็ดและหายเอง เกิดเป็ นแผลเป็ นสีแดงเล็กๆ เมือ่ ผ่านไประยะหนึ่ งก็จะกลายเป็ นสีเช่นเดียวกับสี
ผิว
เด็กเล็กทีม่ อี ายุตาํ่ กว่า 5 ขวบ หากสงสัยว่าเกิดอาการข้างเคียงจากวัคซีนบีซจี ี เช่น บริเวณฉี ดวัคซีน
เป็ นหนองบวมโต ควรเตือนแพทย์ให้บรรจุสาเหตุจากการรับวัคซีนบีซจี ไี ว้ในการประเมินด้วย หรือติดต่อ
กองการ (สํานั กงาน) สาธารณสุขในท้องที่ ให้การช่วยเหลือโอนย้ายไปยังแผนกกุมารเวชในโรงพยาบาลเพือ่
ทําการตรวจรักษา (หรือขอให้กมุ ารแพทย์ทําการตรวจวินิจฉั ย) เพือ่ ทําการสืบหาสาเหตุของโรค ซึ่งเมือ่ ผ่าน
การตรวจรักษาอย่างเหมาะสมแล้ว เด็กส่วนใหญ่จะหายเป็ นปกติ ไม่เกิดผลเสียหายในระยะยาวเหลือไว้แต่
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

B型肝炎表面抗 B型肝炎表面抗
原（HBsAg）
體(anti-HBs)
(-陰性；+陽性) (-陰性；+陽性)

時間

肝功能檢查
AS7
(*O7)

A/7
(*P7)

超音波
建議填列有
無肝硬化
等資訊

檢查
單位

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。
*O7（AS7）：麩胺酸苯醋酸轉氨基脢；*P7（A/7）：麩胺酸丙酮酸轉氨基脢。

228

預防 接種

可
沿
虛
線
撕
下
保
存

¥Â³ÂªÁ©§ÆÂ³¥³·º½ªÎ³Ð·³Áº¥Áª½ÁÌºª©Ä¤ªÅ
ตารางบันทึกการติดตามผลการตรวจของโรคไวรัสตับอักเสบชนิ ด บี ในเด็กเล็ก (สามารถฉี กตามรอยประเพือ่ เก็บรักษา)
ชื่อ-นามสกุล:_______________ วันเกิด:_____________ หมายเลขบัตรประชาชน:__________________

(สามารถฉี กตามรอยประเพือ่ เก็บรักษา)

รายการ

เวลา

การตรวจแอนติเจน การตรวจภูมติ อ่ เชือ้
ชนิ ดผิวของไวรัสตับ ไวรัสตับอักเสบบี
ผลการตรวจ
อักเสบบี(HBsAg)
(anti-HBs)
(-ผลลบ, +ผลบวก) (-ผลลบ, +ผลบวก)

การตรวจการทํางาน
ของตับ
AST
(GOT)

ALT
(GPT)

อัลตร้าซาวด์
กรุณากรอกข้อมูล เช่นมีอาการตับ
แข็ งหรือไม่ เป็ นต้น

หน่ วยงานที่
ตรวจ

ทารกที่เกิดจากมารดาที่มีผลการตรวจอีแอนติเจนของไวรัสตับอักเสบบี (HBeAg) เป็ นผลบวก หลังจากได้รับสารอิม
มูนโนโกลบูลน
ิ ต้านไวรัสตับอักเสบบี (HBIG) และรับวัคซีนตับอักเสบบี 3 เข็มแล้วนั น
้ อัตราความเสี่ยงในการเป็ นพาหะ
โรคตับอักเสบบีลดลงถึง 90% แต่ยังมีโอกาสในการเป็ นพาหะของโรคได้ 10% เพือ่ เป็ นประโยชน์ ตอ่ การตรวจพบภาวะ
การเป็ นพาหะโรคของเด็กโดยเร็วและการศึกษาผลจากการรับวัคซีนพร้อมทัง้ ทําการตรวจติดตามอาการ ตัง้ แต่เดือน
กันยายน ปี ค.ศ.2010 เป็ นต้นไป รัฐบาลกําหนดให้เด็กทารกทีเ่ กิดจากมารดาทีม่ ผี ลการตรวจอีแอนติเจนของไวรัสตับ
อักเสบบี (HBeAg) เป็ นผลบวก (ทารกทีเ่ กิดหลังเดือนกรกฎาคม ค.ศ.2008 เป็ นต้นไป) ทําการตรวจแอนติเจนชนิ ด
ผิวของไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg) และ การตรวจภูมิต่อเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี (Anti-HBs) เมื่อทารกมีอายุครบ
12 เดือน หลังการตรวจ หากผลการตรวจพบว่าทารกนั น
้ มีแอนติเจนแล้ว ก็ไม่จาํ เป็ นต้องรับวัคซีน แต่หากผลการตรวจ
แอนติเจนชนิ ดผิวของไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg) และภูมติ อ่ เชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี (anti-HBs) เป็ นลบ สามารถให้วคั ซีน
ตับอักเสบบีเพิม่ อีก 1 ครัง้ ฟรี หลังจากนั น
้ 1 เดือนจึงทําการเจาะเลือดตรวจภูมซ
ิ ํา้ อีกครัง้ หากผลการตรวจภูมติ อ่ เชือ้ ไวรัส
ตับอักเสบบียังเป็ นผลลบ หลังจากนั น
้ ในเดือนที่ 1 และเดือนที่ 6 สามารถรับวัคซีนครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3 ได้จนครบตาม
้ ท
ี่ ําการฉี ดวัคซีนเพิม่ แล้ว แต่ยังไม่สามารถสร้างภูมติ อ่ เชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีได้ ก็ไม่จําเป็ นต้องให้
ทีก่ ําหนด สําหรับผูท
วัคซีนอีก แต่ยังคงต้องดําเนิ นมาตรการป้ องกันตับอักเสบบี พร้อมทัง้ ติดตามตรวจสอบการเปลีย่ นแปลงของแอนติเจน
ชนิ ดผิวของไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg) ต่อเนื่ อง
สําหรับมารดาที่มีผลการตรวจอีแอนติเจนของไวรัสตับอักเสบบี (HBeAg) เป็ นผลบวก กรุณานํ าเอกสารที่
เกี่ยวข้อง เช่น “บันทึกผลการตรวจสอบและตารางติดตามผลของโรคไวรัสตับอักเสบชนิ ด B ในสตรีมีครรภ์” ที่
อยู่ในคู่มือตรวจสุขภาพสตรีมีครรภ์ มาให้แก่แพทย์ท่ีทําการตรวจรักษา เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบในการตรวจ
HBsAg และ anti-HBs แก่เด็ก
สําหรับผูท
้ เี่ ป็ นพาหะโรคตับอักเสบบี หากมีการทํางานของตับปกติ ควรทําการตรวจติดตามอาการในทุก 6 เดือนถึง 1
ปี ต่อ ครัง้ หากเป็ นผูท
้ ต่ี บั ทํางานผิดปกติ ให้แพทย์นัดเวลาทําการตรวจยืนยันการทํางานของตับและตรวจอัลตราซาวด์
GOT( AST) :Glutamate oxaloacetate transaminase GPT( ALT): Glutamate pyruvate transaminase
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縣市衛生局聯絡地址及電話
地址 . 網址

各縣市衛生局
基隆市衛生局

臺北市政府衛生局

新北市政府衛生局

桃園市政府衛生局

新竹縣政府衛生局

20147 基隆市信義區信二路 266 號
http://www.klchb.gov.tw
11008 臺北市信義區市府路1號
http://www.health.gov.tw
22006 新北市板橋區英士路192-1號
http://www.health.ntpc.gov.tw
33053 桃園市桃園區縣府路 55 號
http://www.tychb.gov.tw
30210 新竹縣竹北市光明 7 街1號
http://www.hcshb.gov.tw
30041新竹市東區中央路 241號11樓

新竹市衛生局

苗栗縣政府衛生局

臺中市政府衛生局

彰化縣衛生局

南投縣政府衛生局

雲林縣衛生局

嘉義縣衛生局

嘉義市政府衛生局

232

http://dep.hcchb.gov.tw
35646 苗栗縣後龍鎮大庄里21鄰光華路 373 號
http://www.mlshb.gov.tw
42053 臺中市豐原區中興路136 號
http://www.health.taichung.gov.tw
50049 彰化縣彰化市中山路 2 段162 號
http://www.chshb.gov.tw
54062 南投縣南投市復興路 6 號
http://www.ntshb.gov.tw
64054 雲林縣斗六市府文路 34 號
http://www.ylshb.gov.tw
61249嘉義縣太保市祥和二路東段 3 號
http://www.cyshb.gov.tw
60097嘉義市西區德明路1號
http://www.cichb.gov.tw

資源 百寶箱

電話

預防接種專線

02-24230181

02-24276154

02-27208889

02-23754341

02-22577155

02-22588923

03-3340935

03-3363270
03-3382157

03-5518160

03-5511287

03-5355191

03-5355130

037-722620

037-558100

04-25265394

04-25270780

04-7115141

049-2222473

05-5373488

05-3620600

05-2338066

04-7115141#103
04-7115141#104
049-2220904
049-2230607
05-5345811
05-3620607
05-3620600#201
05-2341150
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กองการสาธารณสุข
เมืองจีหลง
กองการสาธารณสุข
สังกัดเทศบาลกรุง
ไทเป
กองการสาธารณสุข
สังกัดเทศบาลนคร
นิ วไทเป
กองการสาธารณสุข
สังกัดเทศบาลนคร
เถาหยวน
กองการสาธารณสุข
สังกัดเทศบาลเขต
ซินจู๋
กองการสาธารณสุข
เมืองซินจู๋
กองการสาธารณสุข
สังกัดเทศบาลเขต
เหมียวลี่
กองการสาธารณสุข
สังกัดเทศบาลนคร
ไถจง
กองการสาธารณสุข
เขตจางฮั่ว
กองการสาธารณสุข
สังกัดเทศบาลเขต
หนานโถว
กองการสาธารณสุข
เขตหยุนหลิน
กองการสาธารณสุข
เขตเจียอี ้
กองการสาธารณสุข
สังกัดเทศบาลเมือง
เจียอี ้

§ÅÔ½²É āÌ·ÓªÐ¥ ą

เลขที่ 266 ถ.ซิน
่ เอ้อ เขตซิน
่ อี ้ เมืองจีหลง 20147
http://www.klchb.gov.tw
เลขที่ 1 ถ.ซือ่ ฝู่ เขตซิน
่ อี ้ กรุงไทเป 11008
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02-24230181

02-24276154

02-27208889

02-23754341

02-22577155

02-22588923

http://www.health.gov.tw
เลขที่ 192-1 ถ.อิงซือ่ เขตปั่ นเฉี ยว นครนิ วไทเป 22006
http://www.health.ntpc.gov.tw
03-3363270

เลขที่ 55 ถ.เซีย่ นฝู่ เขตเถาหยวน นครเถาหยวน 33053
03-3340935

03-3382157

http://www.tychb.gov.tw
เลขที่ 1 ถ.กวงหมิง 7 เมืองจูเ๋ ป่ ย เขตซินจู๋ 30210
http://www.hcshb.gov.tw
ชัน้ 11 เลขที่ 241 ถ.จงยาง เขตตะวันออก (ตงชวี) เมืองซินจู๋
30041
http://dep.hcchb.gov.tw
เลขที่ 373 ถ.กวงฮวา ม.21 ต.ต้าหลี่ อ.โห้วหลง เขตเหมียวลี่
35646
http://www.mlshb.gov.tw

03-5518160

03-5511287

03-5355191

03-5355130

037-722620

037-558100

04-25265394

04-25270780

เลขที่ 136 ถ.จงซิง เขตฟงหยวน นครไถจง 42053
http://www.health.taichung.gov.tw
เลขที่ 162 ถ.จงซัน ตอน 2 เมืองจางฮั่ว เขตจางฮั่ว 50049
http://www.chshb.gov.tw
เลขที่ 6 ถ.ฟู่ ซิง เมืองหนานโถว เขตหนานโถว 54062

04-7115141#103
04-7115141#104
049-2220904

04-7115141
049-2222473

http://www.ntshb.gov.tw

049-2230607

เลขที่ 34 ถ.ฝู่ เหวิน เมืองโต่วลิ่ว เขตหยุนหลิน 64054
http://www.ylshb.gov.tw
เลขที่ 3 ถ.เสียงเหอเอ้อลู่ช่วงตะวันออก เมืองไท่เป่ า เขตเจียอี ้
61249

05-5373488

05-5345811
05-3620607

05-3620600
05-3620600#201

http://www.cyshb.gov.tw
เลขที่ 1 ถ.เต๋อหมิง เขตตะวันตก (ซีชวี) เมืองเจียอี ้ 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
地址 . 網址

各縣市衛生局

電話

73064 臺南市新營區東興路163 號
( 東興辦公室)
臺南市政府衛生局

70151臺南室東區林森路1段418 號
(林森辦公室)

預防接種專線
06-6357716#360

06-6357716
06-2679751#372

http://health.tainan.gov.tw/tnhealth
高雄市政府衛生局

屏東縣政府衛生局

宜蘭縣政府衛生局

花蓮縣衛生局

臺東縣衛生局

連江縣衛生局

金門縣衛生局

80276 高雄市苓雅區凱旋二路132 之1號
http://khd.kcg.gov.tw
90054 屏東縣屏東市自由路 272 號
http://www.ptshb.gov.tw
26051宜蘭縣宜蘭市女中路 2 段 287 號
http://www.ilshb.gov.tw
97058 花蓮縣花蓮市新興路 200 號
http://www.hlshb.gov.tw
95043 臺東縣臺東市博愛路 336 號
http://www.ttshb.gov.tw
20941連江縣南竿鄉復興村 216 號
http://www.matsuhb.gov.tw
89148 金門縣金湖鎮新市里復興路1-12 號
http://www.kmhb.gov.tw
88041澎湖縣馬公市中正路115 號

澎湖縣政府衛生局

http://www.phchb.gov.tw

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

234

資源 百寶箱

07-7134000

08-7370002

03-9322634

07-7134000#1377
07-7230513
08-7380208
08-7362986
03-9357011
03-9322634#1206

03-8227141

03-8226975

089-331171

089-331171#215

083-622095

083622095#8855

082-330697

082-330697#609
06-9270508

06-9272162

06-9272162#211

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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กองการสาธารณสุขสังกัด
เทศบาลนครไถหนาน
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เลขที่ 163 ถ.ตงซิง เขตซินอิ๋ง นครไถหนาน 73064
(สํานั กงานตงซิง)
เลขที่ 418 ถ.หลินเซินตอน1 เขตตะวันออก (ตงชวี) นคร 06-6357716
ไถหนาน 70151 (สํานั กงานหลินเซิน)
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06-6357716#360

06-2679751#372

http://health.tainan.gov.tw/tnhealth
กองการสาธารณสุขสังกัด
เทศบาลนครเกาสง
กองการสาธารณสุขสังกัด
เทศบาลเขตผิงตง
กองการสาธารณสุขสังกัด
๋ ลาน
เทศบาลเขตอีห
กองการสาธารณสุขเขต
ฮวาเหลียน
กองการสาธารณสุขเขต
ไถตง
กองการสาธารณสุขเขต
เหลียนเจียง
กองการสาธารณสุขเขตจิน
เหมิน
กองการสาธารณสุขสังกัด
เทศบาลเขตเผิงหู

เลขที่ 132-1 ถ.ไข่เสวียนเอ้อลู่ เขตหลิงหย่า นครเกาสง
80276

07-7134000

http://khd.kcg.gov.tw
เลขที่ 272 ถ.จือ้ โหยว เมืองผิงตง เขตผิงตง 90054
http://www.ptshb.gov.tw
๋ ลาน เขตอีห
๋ ลาน
เลขที่ 287 ถ.นวีจ่ ง ตอน 2 เมืองอีห
26051
http://www.ilshb.gov.tw
เลขที่ 200 ถ.ซินซิง เมืองฮวาเหลียน เขตฮวาเหลียน
97058
http://www.hlshb.gov.tw

07-7134000#1377
07-7230513
08-7380208

08-7370002

03-9322634

08-7362986
03-9357011
03-9322634#1206

03-8227141

03-8226975

089-331171

089-331171#215

เลขที่ 336 ถ.โป๋ อ้าย เมืองไถตง เขตไถตง 95043
http://www.ttshb.gov.tw
เลขที่ 216 หมูบ่ ้านฟู่ ซิง ต.หนานกัน เขตเหลียนเจียง
20941
083-622095
http://www.matsuhb.gov.tw
เลขที่ 1-12 ถ.ฟู่ ซิง ต.ซินซือ่ อ.จินหู เขตจินเหมิน 89148
082-330697
http://www.kmhb.gov.tw
เลขที่ 115 ถ.จงเจิง้ เมืองหม่ากง เขตเผิงหู 88041
http://www.phchb.gov.tw

083-622095#8855

082-330697#609
06-9270508

06-9272162

06-9272162#211

Ì·ÓªÐ¥ 
ą ³±·ªÈ±Î³³À§³·ºÂ¨Â³£ºÈÍµÀ
º·Áº¤ÄÂ³"

เว็บไซต์ทบวงสุขภาพประชาชนกระทรวง
สาธารณสุขและสวัสดิการ:

http://www.cdc.gov.tw/
โทรศัพท์: 02-23959825

http://www.hpa.gov.tw/
โทรศัพท์: 02-29978616, 04-22172200

แหล่ งข้ อ มู ล 235

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

北一區

臺大醫院、婦幼醫院、國泰醫院、永和耕莘醫院

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

北三區

馬偕醫院

北四區

林口長庚醫院

臺中區
臺南區
高雄區

中國醫附設醫院、中山醫附設醫院
臺中榮民總醫院、彰化基督教醫院
成大附設醫院、新樓醫院、奇美醫院、郭綜合醫院
嘉義基督教醫院
高雄榮民總醫院、高雄長庚醫院
高醫附設中和紀念醫院
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聯絡電話 (洽各區個案管理師 )
(02)23123456 # 71602
0968-571749
(02)28332211#2590
(02)28378347
(02)25433535#3266
(03)3281200#8243
0978-103153
(04)22052121#4120
(04)23592525#5994
(06)2353535#7141
(05)2765041#5882
(07)7317123#8111
(07)7333266
(07)3121101#6522、6525

»©ÁºÇ½²Ä©²½±Â³³Áªª³ÄÂ³¥³·¥Ä¤¥Â±½ÂÂ³Ï©§Â³µ½¤ā½©ÙÂ»©¤
ทารกคลอดก่อนกําหนดทีม่ น
ี ํ า้ หนั กตัวน้ อยมาก ≤ 1,500 กรัม มักมีการเรียนรูแ้ ละพัฒนาการด้านพฤติกรรมทีล่ า่ ช้ากว่า
ทารกปกติท่ัวไปได้ง่าย ด้วยประการนี ้ มูลนิ ธท
ิ ารกคลอดก่อนกําหนดได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลในสัญญาแผนงานบริการ
ตรวจติดตามอาการ 22 แห่ง ผลักดันงานการตรวจติดตามอาการทารกคลอดก่อนกําหนดทีม่ น
ี ํ า้ หนั กแรกคลอดน้ อยมาก
จัดการวางแผนให้ทารกคลอดก่อนกําหนดทีม่ น
ี ํ า้ หนั กแรกคลอดน้ อยมากกลับไปรับการประเมินตรวจสอบทีโ่ รงพยาบาล
(ประเมินตรวจสอบสายตา การได้ยน
ิ และพัฒนาการด้านจิตใจ) เพือ่ ให้พบปัญหาแต่แรก ทําการโอนย้ายโดยเร็ว เพือ่ สร้าง
ผลในการรักษาแต่แรกเริม่ ทีด่ ท
ี ส่ี ดุ
เพือ่ ความแน่ ใจว่าท่านเข้าใจในงานการตรวจติดตามอาการ ทําให้ท่านและบุตรได้รบั บริการทันท่วงที หลังท่านลงนาม
ในหนั งสือยินยอมแล้ว ทางมูลนิ ธฯิ จะทําการโทรศัพท์ตดิ ต่อกับท่านก่อน เพือ่ ความสะดวกในการโอนย้ายไปทําการประเมิน
่ ั่วประเทศ ทางมูลนิ ธฯิ จะยึดถือหลักการปกปิ ดเป็ นความลับ ทําการจัดการอย่าง
ยังศูนย์บําบัดรักษาแต่แรกเริม่ ทุกท้องทีท
่ อย่างเด็ดขาด ขอขอบคุณท่านที่
เหมาะสม ทัง้ การตรวจข้อมูลของท่านและเด็ก ไม่ให้ขอ้ มูลมีการรั่วไหลหรือใช้เพือ่ การอืน
ให้การสนั บสนุนและช่วยเหลือ ขออวยพรให้ท่านและบุตรมีสุขภาพแข็งแรง
ด้วยความนั บถือจาก มูลนิ ธท
ิ ารกคลอดก่อนกําหนด
หมายเหตุ: 1. หากบุตรของท่านคลอดทีโ่ รงพยาบาลในสัญญาแผนงานบริการตรวจติดตามอาการ 22 แห่งตามตาราง หรือทางโรงพยาบาลได้
ทําการวางแผนให้กลับไปตรวจติดตามอาการแล้ว
ไม่จําเป็ นต้องส่ งโทรสาร (แฟ็ กซ์) หนั งสือยินยอมนี ้กลับให้ทางมูลนิ ธิฯ
2. สายตรงปรึกษาการตรวจติดตามมูลนิ ธิทารกคลอดก่อนกําหนด: 02-2522-1792 ; 02-2523-0908
โทรสาร (แฟกซ์): 02-2521-7723

บัตรบริการตรวจติดตามอาการทารกคลอดก่อนกําหนดที่มน
ี ํ ้าหนั กแรกคลอดน้ อยมาก
ข้าพเจ้าเข้าใจในความสําคัญของการตรวจติดตามอาการทารกคลอดก่อนกําหนดทีม่ น
ี ํ า้ หนั กแรกคลอดน้ อยมาก และยินยอมให้
เด็กในครอบครัวซึ่งเป็ นทารกคลอดก่อนกําหนดทีม่ น
ี ํ า้ หนั กแรกคลอดน้ อยมากรับบริการตรวจติดตามอาการและการโอนย้ายเพือ่
ทําการรักษาแต่แรกเริม่ โดยเร็ว
ผูป้ กครองลงนาม: ____________________ _ โทรศัพท์: _________________________________
ทีอ่ ยู_่ ________________________________ ปี สาธารณรัฐจีน ปี _______ เดือน______ วันที่_ ______
โรงพยาบาลที่ร่วมแผนงานบริการตรวจติดตามอาการมูลนิ ธท
ิ ารกคลอดก่อนกําหนด
®ÇÕ©§ÅÔÌ¥
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เขตไทเป 3

โรงพยาบาลไถต้า โรงพยาบาลแม่และเด็ก โรงพยาบาลกว๋อไท่ โรงพยาบาลเกิงซิน
สาขาหย่งเหอ
โรงพยาบาลซินกวง ไถเป่ ยหรงหมินจ่งอีเยวีย่ น โรงพยาบาลฉางเกิงไทเป โรงพยาบาล
ซานจวินจ่งอีเยวีย่ น(สามเหล่าทัพ)
โรงพยาบาลหม่าเจีย

เขตไทเป 4

โรงพยาบาลหลินโข่วฉางเกิง

เขตไทเป 1
เขตไทเป 2

โรงพยาบาลจงกว๋ออีเสวียต้าเสวีย โรงพยาบาลจงซานอีเสวียต้าเสวีย
โรงพยาบาลไถจงหรงหมินจ่งอีเยวีย่ น โรงพยาบาลคริสเตียนจางฮั่ว (จางฮั่วจีตเู จีย้
วอีเยวีย่ น)
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเฉิ งกง โรงพยาบาลซินโหลว โรงพยาบาลฉี เหม่ย โรง
เขตไถหนาน พยาบาลกวอจ้งเหออีเยวีย่ น
โรงพยาบาลคริสเตียนเจียอี ้ (เจียอีจ้ ตี เู จีย้ วอีเยวีย่ น)

เขตไถจง

เขตเกาสง

โรงพยาบาลเกาสงหรงหมินจ่งอีเยวีย่ น โรงพยาบาลเกาสงฉางเกิง
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยการแพทย์เกาสงจงเหอ (เกาอี)

Î§³¸Á ®§ ą¥Ä¤¥ā½Í®§² ¬
ą ÉĂ
¤ÉÍµ³Â²³£ÅÏ©Í¥āµÀÌ¥

(02)23123456 # 71602
0968-571749
(02)28332211 # 2590
(02)28378347
(02)25433535 # 3266
(03)3281200 # 8243
0978-103153
(04)22052121 # 4120
(04)23592525 # 5994
(06)2353535 # 7141
(05)2765041 # 5882
(07)7317123 # 8111
(07)7333266
(07)3121101 # 6522, 6525
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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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(สําหรับผูป้ กครอง)

สวัสดี
ท่านผู้ปกครองที่รกั !
บุตรของท่านได้รบั การตรวจเมื่อ ปี _____________เดือน_______________วันที่_______________
รับบริการสาธารณสุขเชิงป้ องกันแก่เด็ก ครัง้ ที_่ __________
พบแพทย์เนื่ องจากเจ็บป่ วย จากการตรวจเบือ้ งต้น:
ด้านการเคลือ่ นไหว ด้านภาษา ด้านการเรียนรู้

ด้านสังคมและอารมณ์

ด้านอื่นๆ: __________

สงสัยว่ามีภาวะพัฒนาการที่ล่าช้า
เพือ่ เป็ นการห่วงใยต่อสุขภาพบุตรของท่านอย่างต่อเนื่ อง ตามกฏหมายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ของเด็ก
และเยาวชน ทางโรงพยาบาล (คลินิก) ต้องทําการโอนย้ายข้อมูลบุตรของท่านให้กับกองการสาธารณสุข ศูนย์
ประเมิน (โรงพยาบาลรับประเมิน) และหน่ วยงานสังคมสงเคราะห์เพื่อทําการติดตามควบคุม พร้อมทัง้ ขอให้
ท่านรีบพาบุตรไปรับการตรวจรักษายังศูนย์ประเมินพัฒนาการเด็กที่ ได้รบั มอบหมายจาก กระทรวงสาธารณสุข
และสวัสดิการ (ตามหน้ าถัดไป) อย่างเร่งด่วน เพื่อประเมินภาวะของเด็กโดยเร็ว

สถานพยาบาล :

แพทย์ผแู้ จ้งโอนย้าย :

หมายเหตุ :

แหล่ งข้ อ มู ล 239

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
縣市

臺北市

醫院名稱
臺北醫學大學附設醫院
臺北榮民總醫院
國立臺灣大學醫學院
附設醫院
行天宮醫療志業醫療
財團法人恩主公醫院

新北市

宜蘭縣

桃園市
新竹縣
新竹市
苗栗縣

臺中市

彰化縣

聯絡電話
02-27372181*1236
02-28712121
*2932/2940
02-23123456
*67883

縣市
南投縣

雲林縣

02-26723456*3305

佛教慈濟醫療
財團法人臺北慈濟醫院
醫療財團法人徐元智先生
醫藥基金會附設亞東紀念醫院
天主教耕莘醫療
財團法人耕莘醫院
國立陽明大學附設醫院
財團法人天主教靈醫會
羅東聖母醫院
衛生福利部桃園醫院
壢新醫院
長庚醫療財團法人
林口長庚紀念醫院
東元綜合醫院
國立臺灣大學醫學院
附設醫院新竹分院
財團法人馬偕紀念醫院新竹分院
財團法人為恭紀念醫院
大千綜合醫院
臺中榮民總醫院
光田醫療社團法人光田綜合醫院
佛教慈濟醫療財團法人
臺中慈濟醫院

02-66289779*7713

童綜合醫療社團法人童綜合醫院

04-26581919*4848

彰化基督教醫療財團法人
彰化基督教醫院
衛生福利部彰化醫院

04-7238595*1164

嘉義市

02-77281034

嘉義縣

02-22193391*67403

臺南市

03-9325192*2120
03-9544106*6516
03-3699721*1203
03-4941234*8270

高雄市

03-3281200*8148
03-5527000*1617
03-5326151*3523

屏東縣

03-6119595*6040
037-676811*53382
037-357125*75103
04-23592525*5936
04-26625111*2624

花蓮縣

04-36060666*3980

臺東縣

04-8298686*2043/2041

醫院名稱
埔基醫療財團法人
埔里基督教醫院
國立臺灣大學醫學院
附設醫院雲林分院
天主教若瑟醫療財團法人
若瑟醫院
衛生福利部嘉義醫院
戴德森醫療財團法人
嘉義基督教醫院
佛教慈濟醫療財團法人
大林慈濟醫院
奇美醫療財團法人奇美醫院
國立成功大學醫學院附設醫院
義大醫療財團法人義大醫院
高雄榮民總醫院
長庚醫療財團法人
高雄長庚紀念醫院
財團法人私立高雄醫學大學
附設中和紀念醫院
屏基醫療財團法人
屏東基督教醫院
安泰醫療財團法人
安泰醫院
佛教慈濟醫療財團法人
花蓮慈濟醫院
臺灣基督教門諾會
醫療財團法人門諾醫院
馬偕紀念醫院臺東分院
東基醫療財團法人
臺東基督教醫院

聯絡電話
049-2912151*2012
05-5323911*6125
05-6337333*2237
05-2319090*2229
05-2765041*6707
05-2648000*5773
06-2812811*55005
06-2353535*4619
07-6150011*5751
07-3422121*5017
07-7317123#8167
07-3121101#6468
08-7368686*2417
08-8329966*2012
03-8561825*12311
03-8241240
089-351642
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
連江縣

衛生福利部金門醫院
連江縣立醫院

082-331960
0836-23995*1316

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。
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้ ที่
เขตพืน

ชื่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยการแพทย์
ไทเป (เป่ ยอีอเี ยวีย่ น)
กรุงไทเป โรงพยาบาลทหารผ่านศึกไทเป (ไถ
เป่ ยหรงหมินจ่งอีเยวีย่ น)
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยไต้หวัน (ไถต้า)
โรงพยาบาลเอินจูก่ ง
มูลนิ ธเิ พื่อการรักษาพยาบาลสิ งเทียนกง
โรงพยาบาลฉื อจีไ้ ทเป
มูลนิ ธเิ พื่อการรักษาพยาบาลพุทธฉื อจี ้
นครนิ วไทเป โรงพยาบาลหย่าตงมูลนิ ธเิ พื่อการรักษา
่ ยวนจือ้
พยาบาลสวีห
โรงพยาบาลคาร์ดน
ิ ั ลเทียน (เกิงซิน
อีเยวีย่ น)
มูลนิ ธโิ รงพยาบาลเกิงซิน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยหยางหมิง
โรงพยาบาลเซนต์แมรี่หลอตง (หลอตง
เขตอี๋หลาน
เซิ่งหมู่อเี ยวีย่ น)
มูลนิ ธคิ าทอลิกหลินอีหุ้ย
โรงพยาบาลเถาหยวนสั งกัดกระทรวง
สาธารณสุขและสวัสดิการ
นครเถา
โรงพยาบาลลี่ซน
ิ
หยวน
โรงพยาบาลหลินโข่วฉางเกิง
มูลนิ ธเิ พื่อการรักษาพยาบาลฉางเกิง
เขตซินจู๋ โรงพยาบาลตงหยวนจ้งเหออีเยวีย่ น
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยไต้หวันสาขา
เมืองซินจู๋ ซินจู๋ (ไถต้าซินจูอ๋ เี ยวีย่ น)
โรงพยาบาลหม่าเจียสาขาซินจู๋
โรงพยาบาลเหว่ยกง
เขตเหมียวลี่
โรงพยาบาลต้าเชียน
โรงพยาบาลทหารผ่านศึกไถจง
(ไถจงหรงหมินจ่งอีเยวีย่ น)
นครไถจง โรงพยาบาลกวงเถียน
โรงพยาบาลพุทธฉื อจีส้ าขาไถจง
โรงพยาบาลถงจ้งเหออีเยวีย่ น
จางฮั่ วจีตเู จีย้ วอีเยวีย่ น
มูลนิ ธเิ พื่อการรักษาพยาบาลคริสเตียน
เขตจางฮั่ ว จางฮั่ ว
โรงพยาบาลจางฮั่ ว สั งกัดกระทรวง
สาธารณสุขและสวัสดิการ

โทรศัพท์

02-27372181*1236
02-28712121*2932/
2940
02-23123456*67883
02-26723456*3305
02-66289779*7713
02-77281034
02-22193391*67403
03-9325192*2120
03-9544106*6516
03-3699721*1203
03-4941234*8270
03-3281200*8148
03-5527000*1617
03-5326151*6001
03-6119595*3523
037-676811*53382
037-357125*75103
04-23592525*5936
04-26625111*2624
04-36060666*3980
04-26581919*4848
04-7238595*1164
04-8298686*2043/2041

้ ที่
เขตพืน

ชื่อโรงพยาบาล

โทรศัพท์

โรงพยาบาลผู่หลีจ่ ตี เู จีย้ วอีเยวีย่ น
มูลนิ ธเิ พื่อการรักษาพยาบาลผู่จี
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยไต้หวัน
สาขาหยุนหลิน
เขตหยุนหลิน
โรงพยาบาลเทียนจูเ่ จีย้ วรั่วเซ่ออีเยวีย่ น
มูลนิ ธเิ พื่อการรักษาพยาบาลเซนต์โจเซฟ
โรงพยาบาลเจียอี ้ สั งกัดกระทรวง
สาธารณสุขและสวัสดิการ
เมืองเจียอี ้
โรงพยาบาลเจียอีจ้ ตี เู จีย้ วอีเยวีย่ น
โรงพยาบาลคริสเตียนเจียอี ้ (เจียอีจ้ ตี เู จีย้
วอีเยวีย่ น)
เขตเจียอี ้
โรงพยาบาลพุทธฉื อจีส้ าขาต้าหลิน
โรงพยาบาลฉี เหม่ย มูลนิ ธเิ พื่อการรักษา
นครไถหนาน พยาบาลฉี เหม่ย
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเฉิ งกง (ไถต้า)
โรงพยาบาลอีต้ ้า มูลนิ ธเิ พื่อการรักษา
พยาบาลอีต้ ้า
โรงพยาบาลทหารผ่านศึกเกาสง
(เกาสงหรงหมินจ่งอีเยวีย่ น)
นครเกาสง
โรงพยาบาลหลินโข่วฉางเกิง โรงพยาบาล
เกาสงฉางเกิง
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกาสงจงเหอ
(เกาอี)
โรงพยาบาลผิงตงจีตเู จีย้ วอีเยวีย่ น มูลนิ ธิ
เพื่อการรักษาพยาบาลคริสเตียนผิงจี
เขตผิงตง
โรงพยาบาลอันไท่ มูลนิ ธเิ พื่อการรักษา
พยาบาลอันไท่
โรงพยาบาลพุทธฉื อจีฮ้ วาเหลียน
เขตฮวา
โรงพยาบาลคริสเตียนเมนโนไนท์ (จีตู้
เหลียน
เจีย้ วเหมินนั่ วอีเยวีย่ น)
โรงพยาบาลหม่าเจียสาขาไถตง
เขตไถตง
โรงพยาบาลไถตงจีตเู จีย้ วอีเยวีย่ น มูลนิ ธิ
เพื่อการรักษาพยาบาลตงจี
เขตเผิงหู
โรงพยาบาลหุ้ยหมิน
โรงพยาบาลจินเมิน สั งกัดกระทรวง
เขตจินเหมิน
สาธารณสุขและสวัสดิการ
เขตเหลียน โรงพยาบาลเหลียนเจียง สั งกัดเทศบาล
เจียง
เขตเหลียนเจียง
เขตหนานโถว

049-2912151*2012
05-5323911*6125
05-6337333*2237
05-2319090*2229
05-2765041*6707
05-2648000*5773
06-2812811*55005
06-2353535*4619
07-6150011*5751
07-3422121*5017
07-7317123#8167
07-3121101#6468
08-7368686*2417
08-8329966*2012
03-8561825*12311
03-8241240
089-351642
089-960115
06-9272318*120
082-331960
0836-23995*1316

หมายเหตุ: ข้อมูลเกีย่ วกับศูนย์ประเมินพัฒนาการเด็ก สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 02-2522-0654 หรือดูได้จากเว็บไซต์ทบวงสุขภาพประชาชน
(หน้ าแรก /หัวข้อสุขภาพ/สุขภาพสตรีและเด็ก/สุขภาพเด็ก/ประกาศ)
โรงพยาบาลรับประเมินพัฒนาการเด็กทีไ่ ด้รับมอบหมายหรือได้รับการยอมรับจากกองการสาธารณสุขในแต่ละท้องที่ กรุณาติดต่อสอบถามได้
จากกองการสาธารณสุขท้องทีต่ ่างๆ
หากผู้รับการตรวจไม่ยน
ิ ยอมรับการควบคุมรายกรณี ต้องทําการแจ้งเรือ่ งโดยทําหนั งสือไปยังกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ (เลขที่ 36
ถ.ถ่าเฉิ ง เขตต้าถง กรุงไทเป) พร้อมทัง้ ระบุชอื่ ผู้รับการตรวจ หมายเลขประจําตัวประชาชน เวลาในการตรวจและหน่ วยงานทีต่ รวจ หากไม่
ทําการแจ้ง ถือว่าให้ความยินยอมแล้ว

แหล่ งข้ อ มู ล 241

發展遲緩兒童通報轉介中心
縣市

通報中心

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

臺北市

臺北市發展遲緩早
期療育通報及轉介 全臺北市
中心

臺北市政府社會局

臺北市松山區民
生東路 5 段163-1 02-27568852
號7樓

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 臺中市北區民權
臺中市私立家扶發展 路 400 號1樓
學園

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、
財團法人天主教伯利 726 臺南市學甲
七股、學甲、
恆文教基金會
區華宗路 517 號
將軍、北門、麻
豆、下營、六甲、
官田

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 714 臺南市玉井
市私立德蘭啟智中心 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 708 臺南市中華
天主教美善社會福利 西路二段 315 號 5 06-2996648
樓
基金會

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 高雄市三民區九
博正兒童發展中心
如一路775 號

臺南市

高雄市

242
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服務區域

辦理單位

地址

電話

02-29950885

04-22083688

07-3985011
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ศูนย์พฒ
ั นาสุขภาพเด็ก
ทั่วนครนิ วไทเป
เทศบาลนครนิ วไทเป

ศูนย์รบั แจ้งและโอน
ย้ายเด็กทีม่ พ
ี ฒ
ั นาการ
กรุงไทเป
ทั่วกรุงไทเป
ล่าช้ารักษาระยะแรกเริม่
กรุงไทเป

นครไถจง

นครไถ
หนาน

นครไถ
หนาน

นครไถ
หนาน

ศูนย์แจ้งเรือ่ งพัฒนาการ
ทั่วนครไถจง
เด็กนครไถจง
ซินหยิง เหยียนสุ่ย
โห้วปี ้ ไป๋ เหอ ตงซาน
ศูนย์บริการควบคุม
หลิ่วหยิง เจียหลี่ ซีกั่ง
พัฒนาการเด็กระยะแรก
ชีต้วน เสวียจ่า
เริม่ นครไถหนาน (เขต
เจียงจวิน เป่ ยเหมิน
ซีเป่ ย)
หม่าโต้ว เซีย่ หยิง ลิ่ว
จ่า กวนเถียน
ซินฮว่า อวีจ่ ิ่ง หนาน
้ ฮว่า
ฮว่า จั่วเจิน้ สัน
ศูนย์บริการควบคุม
ซินซือ่ อันติง้ ซานซั่ง
พัฒนาการเด็กระยะแรก
หนานซี หย่งคัง
เริม่ นครไถหนาน (เขต
เหรินเต๋อ กุยเหริน
ซีหนาน)
กวนเมีย่ ว หลงฉี
ต้าเน่ ย
ศูนย์บริการควบคุม
พัฒนาการเด็กระยะแรก ตง หนาน เป่ ย จงซี
เริม่ นครไถหนาน (เขต อันหนาน อันผิง
เมือง-ซือ่ ชวี)
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ขัน้ 25 เลขที่ 161
กองสังคมสงเคราะห์ ถ.จงซานตอน 1 เขต
02-29950885
เทศบาลนครนิ วไทเป ปั่ นเฉี ยว นครนิ ว
ไทเป
ชัน้ 7 เลขที่ 163-1
ถ.หมินเซิงตะวัน
กองสังคมสงเคราะห์
ออก (ตง) ตอน 5
02-27568852
เทศบาลกรุงไทเป
เขตซงซาน กรุง
ไทเป
สถานพัฒนาการเด็ก
ชัน้ 1 เลขที่ 400 ถ.
เจียฝู ไถจงของมูลนิ ธิ
หมินฉวน เขตเหนื อ 04-22083688
่
กองทุนเพือเด็กและ
(เป่ ยชวี) นครไถจง
ครอบครัวเจียฝู

มูลนิ ธเิ พือ่ การศึกษา
คาทอลิกเบธเลเฮม
(ป๋ อลีเ่ หิง)

เลขที่ 517 ถ.ฮวาจง
เขตเสวียจ่า นครไถ
หนาน 726

06-7835670

มูลนิ ธศิ น
ู ย์พฒ
ั นา
ปัญญาคาทอลิกเต๋อ
หลานนครไถหนาน

เลขที่ 200 ถ.
จงฮวา เขตอวีจ่ ิ่ง
นครไถหนาน 714

06-5746623

มูลนิ ธสิ วัสดิการสังคม
คาทอลิกโทไบอัส
(เหม่ยซ่าน) นครไถ
หนาน

ชัน้ 5 เลขที่ 315
ถ.จงฮวาตะวันตก
(ซี) ตอน 2 นครไถ
หนาน 708

06-2996648

ซานหมิน หลิงหย่า จั่ว
ศูนย์บริการรวมเพือ่ การ หยิง หนานจือ่ ซินซิง
เลขที่ 775 ถ.จิ่วหรูอี
มูลนิ ธศิ น
ู ย์พฒ
ั นาการ
นครเกาสง รักษาระยะแรกเริม่ นคร เฉี ยนจิน เหยียนเฉิ ง
เขตซานหมิน นคร 07-3985011
เด็กป๋ อเจิง้ นครเกาสง
เกาสง
กูซ
่ าน เฉี ยนเจิน้
เกาสง
เสี่ยวกั่ง ฉี จน
ิ
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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

高雄市

鳳山、林園、
高雄市鳳山區兒童
大寮、大樹、大
早期療育發展中心
社、仁武、鳥松

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

辦理單位

地址

電話

財團法人伊甸社會福 高雄市鳳山區體
利基金會
育路 65 號

07-7422971

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

旗山、美濃、
內門、杉林、六
高雄市旗山區兒童
龜、甲仙、那
早期療育發展中心
瑪夏、桃源、茂
林、內門

財團法人伊甸社會福 高雄市旗山區文
利基金會
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
宜蘭市同慶街 95
會福利慈善事業基金
號2樓
會

03-9334040

桃園市

桃園市兒童發展通
全桃園市
報轉介中心

財團法人伊甸社會福
桃園市桃園區四
利基金會桃園分事務
維街12 號
所

03-3330210

新竹縣

發展遲緩兒童早期
療育通報轉介暨個 全新竹縣
案管理中心

財團法人私立天主教 新竹縣關西鎮正
華光智能發展中心
義路126 號

03-5170643

苗栗縣

苗栗縣兒童早期療
育通報轉介中心

財團法人伊甸社會福
苗栗縣大湖鄉靜 037-997152
利基金會苗栗分事務
湖村和平路 28 號 037-997157
所

彰化縣

彰化縣兒童發展通
全彰化縣
報轉介中心

彰化縣田尾鄉北
財團法人基督教瑪喜
曾村福德巷 343
樂社會福利基金會
號

04-8837588

南投縣

南投縣早期療育通
報轉介暨個案管理 全南投縣
中心

中華民國發展遲緩兒 南投市南崗二路
童早期療育協會
87 號 2 樓

049-2205345
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ศูนย์พัฒนาการรักษา
ระยะแรกเริม่ สําหรับ
นครเกาสง
เด็กเขตฟ่ งซันนคร
เกาสง

ฟ่ งซัน หลินหยวน
ต้าเหลียว ต้าซู่ ต้า
เซ่อ เหรินอู่
เหนี่ ยวซง
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มูลนิ ธิสวัสดิการสังคม เลขที่ 65 ถ.ถีอ่ วี ้ เขต
07-7422971
อีเดน
ฟ่ งซัน นครเกาสง

กังซัน เฉี ยวโถว
ศูนย์บริการสวัสดิการ
เอีย้ นเฉา ลูจ่ ู๋ อา
มูลนิ ธิ
นครเกาสง สําหรับผูท
้ พ
ุ พลภาพกัง เหลียน เฉี ยติง้ เถียน สังคมสงเคราะห์
ซันนครเกาสง
เหลียว จือ่ กวน หมีถัว สวัสดิการสังคมผิงอัน
หย่งอัน หูเน่ ย

เลขที่ 131 ถ.กง
หยวนตะวันออก
07-6226730
(ตง) เขตกังซัน นคร
เกาสง

ฉี ซน
ั เหม่ยหนง เน่ ย
ศูนย์พฒ
ั นาการรักษา
เหมิน ซันหลิน ลิ่ว
เลขที่ 7 ถ.เหวิน
มูลนิ ธสิ วัสดิการสังคม
นครเกาสง ระยะแรกเริม่ สําหรับเด็ก กุย เจีย่ เซียน น่ าหม่า
จง เขตฉี ซน
ั นคร
อีเดน
เขตฉี ซน
ั นครเกาสง
เซีย่ เถาหยวน เม่า
เกาสง
หลิน เน่ ยเหมิน
๋ ลาน ศูนย์รบั แจ้งและโอนย้าย ทั่วเขตอีห
๋ ลาน
เขตอีห
๋ ลาน
เขตอีห

นครเถา
หยวน

ศูนย์รบั แจ้งและโอนย้าย
พัฒนาการเด็กนครเถา ทั่วนครเถาหยวน
หยวน

Î§³¸Á ®§ ą

มูลนิ ธิ
สังคมสงเคราะห์
สวัสดิการสังคมอีลี่
ไหม้จอื่

07-6618106

ชัน้ 2 เลขที่ 95 ถ.ถง
03-9334040
๋ ลาน
ชิ่ง เมืองอีห

มูลนิ ธสิ วัสดิการสังคม เลขที่ 12 ถ.ซือ่ เหวย
อีเดนสํานั กงานสาขา เขตเถาหยวน นคร 03-3330210
เถาหยวน
เถาหยวน

ศูนย์รบั แจ้งและโอนย้าย
เด็กทีม่ พ
ี ฒ
ั นาการล่าช้า
เขตซินจู๋
ทั่วเขตซินจู๋
รักษาระยะแรกเริม่ และ
การควบคุมรายกรณี

มูลนิ ธศิ น
ู ย์พฒ
ั นา
สติปัญญาคาทอลิก
หัวกวง

ศูนย์รบั แจ้งและโอนย้าย
เขตเหมียว
เด็กรักษาระยะแรกเริม่
ทั่วเขตเหมียวลี่
ลี่
เขตเหมียวลี่

มูลนิ ธสิ วัสดิการสังคม เลขที่ 28 ถ.เหอผิง
037-997152
อีเดนสํานั กงานเขต หมูบ่ ้านจิง้ หู ต.ต้าหู
037-997157
่
่
เหมียวลี
เขตเหมียวลี

ศูนย์รบั แจ้งและโอน
เขตจางฮั่ว ย้ายพัฒนาการเด็กเขต
จางฮั่ว

เลขที่ 343 ซอยฝู
มูลนิ ธสิ วัสดิการสังคม เต๋อ หมูบ่ ้านเป่ ยเจิง
04-8837588
คริสเตียนหม่าสีเ่ ล่อ ต.เถียนเหว่ย เขต
จางฮั่ว

ทั่วเขตจางฮั่ว

ศูนย์รบั แจ้งและโอนย้าย
เขตหนาน
รักษาระยะแรกเริม่ และ ทั่วเขตหนานโถว
โถว
การควบคุมรายกรณี

เลขที่ 126 ถ.เจิง้ อี ้
อ.กวนซี เขตซินจู๋

03-5170643

สมาคมเด็กพัฒนาการ ชัน้ 2 เลขที่ 87
ล่าช้ารักษาระยะแรก ถ.หนานกังเอ้อ เมือง 049-2205345
เริม่ สาธารณรัฐจีน
หนานโถว
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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

雲林縣

財團法人臺灣兒童
暨家庭扶助基金會
全雲林縣
附設雲林縣私立家
扶發展學園

財團法人臺灣兒童暨
雲林縣虎尾鎮穎
家庭扶助基金會雲林
川里頂南 56 號
分事務所

05-6361712

嘉義縣

嘉義縣兒童發展通
全嘉義縣
報轉介中心

戴德森醫療財團法人 嘉義市保建街
嘉義基督教醫院
100 號 7 樓

05-2718661

屏東縣

東港、新園、
新埤、林邊、
屏東縣發展遲緩兒 佳冬、枋寮、
童及身心障礙者通 枋山、車城、滿
報轉介暨個案管理 州、恆春、琉
球、南州、來
中心（屏南區）
義、春日、獅
子、牡丹、崁頂

財團法人伊甸社會福
屏東縣東港鎮中
利基金會屏東分事務
正路一段10-1號
所

08-831008

屏東縣

屏東、麟洛、
長治、九如、里
屏東縣發展遲緩兒 港、內埔、鹽
童及身心障礙者通 埔、竹田、萬
報轉介暨個案管理 丹、泰武、萬
巒、潮州、高
中心（屏北區）
樹、霧臺、瑪
家、三地門

屏東縣屏東市建
財團法人屏東基督教
豐路180 巷 35 號 08-7382592
勝利之家
2樓

臺東縣

臺東縣發展遲緩兒
童早期療育通報轉 全臺東縣
介暨個案管理中心

中華民國發展遲緩兒
臺東市正氣路
童早期療育協會( 臺
372 巷 2 號
東中心)

089-333905、
333973

花蓮縣

花蓮縣發展遲緩兒
童早期療育通報轉 全花蓮縣
介暨個案管理中心

中華民國發展遲緩兒 花蓮市華西路
童早期療育協會
123 號弘道樓

03-8227813
、8227823
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สถานพัฒนาการเด็ก
เขตหยุน เจียฝูเขตหยุนหลินของ
ทั่วเขตหยุนหลิน
หลิน
มูลนิ ธกิ องทุนเพือ่ เด็ก
และครอบครัวเจียฝู

เขตเจียอี ้

ศูนย์รบั แจ้งและโอนย้าย
ทั่วเขตเจียอี ้
พัฒนาการเด็กเขตเจียอี ้

ศูนย์รบั แจ้งและโอนย้าย
เด็กทีม่ พ
ี ฒ
ั นาการล่าช้า
เขตผิงตง และผูท
้ พ
ุ พลภาพและ
การควบคุมรายกรณี เขต
ผิงตง (เขตผิงตงใต้)

ศูนย์รบั แจ้งและโอนย้าย
เด็กทีม่ พ
ี ฒ
ั นาการล่าช้า
เขตผิงตง และผูท
้ พ
ุ พลภาพและ
การควบคุมรายกรณี เขต
ผิงตง (เขตผิงตงเหนื อ)

ตงกั่ง ซินหยวน ซิน
ผี หลินเปี ยน เจีย
ตง ฟางเหลียว ฟาง
ซัน เชอเฉิ ง หม่าน
โจว เหิงชุน หลิวฉิ ว
หนานโจว ไหลอี ้
ชุนรือ่ ซือจือ่ หมูต่ น
ั
ขันติ่ง
ผิงตง หลินลั่ว ฉางจือ้
จิ่วหรู หลีก่ัง เน่ ยผู่
เหยียนผู่ จูเ๋ ถียน วัน
่
ตัน ไท่อู่ วัน
่ หลวน
เฉาโจว เกาซู่ อูไ้ ถ
หม่าเจีย ซันตีเ้ หมิน

ศูนย์รบั แจ้งและโอนย้าย
เด็กทีม่ พ
ี ฒ
ั นาการล่าช้า
เขตไถตง รักษาระยะแรกเริม่ และ ทั่วเขตไถตง
การควบคุมรายกรณี
เขตไถตง
เขตฮวา
เหลียน

ศูนย์รบั แจ้งและโอนย้าย
เด็กทีม่ พ
ี ฒ
ั นาการล่าช้า
รักษาระยะแรกเริม่ และ ทั่วเขตฮวาเหลียน
การควบคุมรายกรณี เขต
ฮวาเหลียน
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มูลนิ ธคิ วามช่วยเหลือ
แก่เด็กและครอบ
ครัวเจียฝู ไต้หวัน
สํานั กงานเขตหยุน
หลิน
มูลนิ ธเิ พือ่ การรักษา
พยาบาลดิทแมนซัน
่
โรงพยาบาลคริสเตียน
เจียอี ้ (เจียอีจ้ ตี เู จีย้
วอีเยวีย่ น)
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เลขที่ 56 ติ่งหนาน
ต.อิ่งชวน อ.หูเ่ หว่ย 05-6361712
เขตหยุนหลิน

ชัน้ 7 เลขที่ 100
ถ.เป่ าเจีย้ น เมือง
เจียอี ้

05-2718661

มูลนิ ธสิ วัสดิการสังคม เลขที่ 10-1 ถ.จงเจิง้
อีเดนสํานั กงานสาขา ตอน 1 อ.ตงกั่ง เขต 08-831008
ผิงตง
ผิงตง

ชัน้ 2 เลขที่ 35 ซอย
สถานสงเคราะห์
180 ถ.เจีย้ นฟง
08-7382592
คริสเตียนเซิ่งลีจ่ อื เจีย เมืองผิงตง เขต
ผิงตง
สมาคมเด็กพัฒนาการ
ล่าช้ารักษาระยะแรก เลขที่ 2 ซอย 372
เริม่ สาธารณรัฐจีน
ถ.เจิง้ ฉี ้ เมืองไถตง
(ศูนย์ไถตง)

089-333905,
333973

สมาคมเด็กพัฒนาการ ตึกหงเต้า เลขที่ 123
03-8227813,
ล่าช้ารักษาระยะแรก ถ.ฮวาซี เมืองฮวา
8227823
เริม่ สาธารณรัฐจีน
เหลียน
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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

澎湖縣

澎湖縣早期療育通
報轉介暨個案管理 全澎湖縣
中心

澎湖縣政府衛生局

基隆市

基隆市兒童發展通
報轉介暨個案管理 全基隆市
中心

基隆市身心障礙福利 基隆市東信路
服務中心
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 全新竹市
心

財團法人伊甸社會福 新竹市竹蓮街 6
利基金會
號1樓

03-5612921

嘉義市

嘉義市兒童發展通
報轉介暨個案管理 全嘉義市
中心

戴德森醫療財團法人 嘉義市保健街
嘉義基督教醫院
100 號 7 樓

05-2719509

金門縣

金門縣早期療育聯
全金門縣
合服務中心

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 南竿、北竿、莒
社會課
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
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澎湖縣馬公市中
正路115 號

06-9260256
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ศูนย์รบั แจ้งและโอนย้าย
การรักษาระยะแรกเริม่
เขตเผิงหู
ทั่วเขตเผิงหู
และการควบคุมรายกรณี
เขตเผิงหู

กองการสาธารณสุข
สังกัดเทศบาลเขต
เผิงหู

ศูนย์รบั แจ้งและโอนย้าย
พัฒนาการเด็กและการ
เมืองจีหลง
ทั่วเมืองจีหลง
ควบคุมรายกรณี เมือง
จีหลง

ศูนย์บริการสวัสดิการ
ผูท
้ พ
ุ พลภาพทาง
เลขที่ 282 - 45 ถ.ตง
02-24662355
ด้านร่างกายและจิตใจ ซิน
่ เมืองจีหลง
เมืองจีหลง

ศูนย์โอนย้ายทรัพยากร
เมืองซินจู๋ พัฒนาการเด็กรักษา
ทั่วเมืองซินจู๋
ระยะแรกเริม่ เมืองซินจู๋

มูลนิ ธสิ วัสดิการสังคม ชัน้ 1 เลขที่ 6 ถ.จู๋
อีเดน
เหลียน เมืองซินจู๋

เลขที่ 115 ถ.จงเจิง้
เมืองหม่ากง เขต
เผิงหู

มูลนิ ธเิ พือ่ การรักษา
พยาบาลดิทแมนซัน
ชัน้ 7 เลขที่ 100
่
โรงพยาบาลคริสเตียน ถ.เป่ าเจีย้ น เมือง
เจียอี ้ (เจียอีจ้ ตี เู จีย้
เจียอี ้
วอีเยวีย่ น)
ศูนย์บริการรวมการ
ชัน้ 1 เลขที่ 1-1 ถ.จง
เขตจินเห
มูลนิ ธสิ วัสดิการสังคม
รักษาระยะแรกเริม่ เขต ทั่วเขตจินเหมิน
เจิง้ อ.จินหู เขตจิน
มิน
มาเรีย
จินเหมิน
เหมิน
ฝ่ ายสังคมสงเคราะห์ ชัน้ 3 เลขที่ 156
ฝ่ ายสังคมสงเคราะห์
เขตเหลียน
หนานกัน เป่ ยกัน จวีก่ กองกิจการพลเรือน หมูบ่ ้านเจีย้ โส้ว
กองกิจการพลเรือน
เจียง
วง ตงอิน
่
เทศบาลเขตเหลียน ต.หนานกัน เขต
เทศบาลเขตเหลียนเจียง
เจียง
เหลียนเจียง
ศูนย์รบั แจ้งและโอนย้าย
พั
ฒนาการเด็กและการ
เมืองเจียอี ้
ทั่วเมืองเจียอี ้
ควบคุมรายกรณี เมือง
้
เจียอี

06-9260256

03-5612921

05-2719509

082-337886

0836-25022313
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ความสุขอันควรค่าแก่การครอบครองของท่าน

ความขอบคุณอันอบอุน่ ตลอดชีวติ
โปรดร่วมกันปกป้ องเด็กผูห
้ ญิง ปฏิเสธการตรวจเพศเด็กเมือ่ ตัง้ ครรภ์
ทบวงสุขภาพประชาชน กระทรวงสาธารณสุข
และสวัสดิการ
โฆษณา

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 กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ

โทรศัพท์สํานั กงานไทเป: ั์02-2997-8616
โทรศัพท์สํานั กงานไถจง: ั์04-2217-2200
เว็บไซต์: http://www.hpa.gov.tw/

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ

โทรศัพท์: 02-2395-9825
เว็บไซต์: http://www.cdc.gov.tw/

สํานั กงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ

โทรศัพท์: 02-2787-8200
เว็บไซต์: http://www.fda.gov.tw/

กรมประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ

สายตรงสอบถามประกันสุขภาพ: 0800-030-598
เว็บไซต์: http://www.nhi.gov.tw/

กรมพัฒนาสังคมและสถาบันครอบครัว กระทรวง
สาธารณสุขและสวัสดิการ

โทรศัพท์: 02-23565577
เว็บไซต์: http://www.sfaa.gov.tw/

ศูนย์ให้คาํ ปรึกษาเรือ่ งบัตรเทียบสีอจุ จาระ

โทรศัพท์: 02-2382-0886
Fax: 02-2388-1798

โทรศัพท์ศน
ู ย์ให้คาํ ปรึกษาป้ องกันการกลืนกินวัตถุมพ
ี ษ
ิ

โทรศัพท์: 02-2871-7121

ศูนย์ตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดโรงพยาบาลไถต้า

โทรศัพท์: 02-2312-3456 ต่อ 71929 หรือ 71930
เว็บไซต์: http://www.ntuh.gov.tw/gene/nbsc

สํานั กตรวจทดลองมูลนิ ธสิ ุขภาพและสุขอนามัย

โทรศัพท์: 02-8768-1020 ต่อ11
เว็บไซต์: http://www.cfoh.org.tw/

ศูนย์พยาธิวท
ิ ยาไทเป

โทรศัพท์: 02-8596-2065 ต่อ 401 หรือ 403
เว็บไซต์: http://www.tipn.org.tw/INB

สายตรงเลิกบุหรี่ (โทรฟรี)

เว็บไซต์: http://www.tsh.org.tw/
โทรศัพท์: 0800-636363
โทรศัพท์สอบถามสถานพยาบาลบริการเลิกบุหรี:่ 02-23510120

สายตรงคุม้ ครองสตรีและเด็ก

โทรศัพท์: 113
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好用的電話與網站
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
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สายตรงห่วงใยสตรีมคี รรภ์และหลังคลอดและเว็บไซต์

โทรศัพท์: 0800-870870
เว็บไซต์: http://mammy.hpa.gov.tw/

มูลนิ ธท
ิ ารกคลอดก่อนกําหนด

เว็บไซต์: http://www.pbf.org.tw

สายตรงสอบถามการดูแลทารกคลอดก่อนกําหนดทีบ่ ้าน
มูลนิ ธท
ิ ารกคลอดก่อนกําหนด

โทรศัพท์: 02-2523-0908

มูลนิ ธเิ พือ่ การได้ยน
ิ เสียงในเด็กหย่าเหวิน

เว็บไซต์: http://www.chfn.org.tw/

สถานรับเลีย้ งเด็กทารกร่วมแรงภาครัฐและเอกชนราคา
ย่อมเยา ศูนย์ทรัพยากรการรับเลีย้ งเด็ก

เว็บไซต์: http://www.sfaa.gov.tw/
เว็บเพจกรมพัฒนาสังคมและสถาบันครอบครัว > บริการ
่ เรือ่ ง > ดาวน์ โหลดแบบฟอร์ม >
ประชาชน > รายการยืน
ดาวน์ โหลดไฟล์ > สนั บสนุนครอบครัว

เว็บไซต์บทบาทหน้ าทีผ่ ปู้ กครองในการเลีย้ งดูบตุ ร

เว็บไซต์: http://babyedu.sfaa.gov.tw/

เว็บไซต์ขอ้ มูลควบคุมการลงทะเบียนผูร้ บั เลีย้ งเด็ก (พีเ่ ลีย้ ง)

เว็บไซต์: http://cwisweb.sfaa.gov.tw/

1957 สายตรงสอบถามสวัสดิการสังคม

เว็บไซต์: http://1957.mohw.gov.tw/

เว็บไซต์ครอบครัวศึกษาและสายตรงสอบถาม

โทรศัพท์: 412-8185 (โทรศัพท์มอื ถือกรุณากด 02 ก่อน)
เว็บไซต์: http://moe.familyedu.moe.gov.tw

กรมสรรพากร (รายการหักลดหย่อนพิเศษสําหรับเด็กก่อนวัย
เรียนเมือ่ แจ้งภาษี รายได้บคุ คลธรรมดา)

โทรศัพท์กรมสรรพากร (โทรฟรี)
0800-000-321,
โทรศัพท์สรรพากรท้องที่ (โทรฟรี)
0800-086-969
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緊急狀況處理
失 去意識

_________________________________________________________

呼
吸

有

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。

無
心肺復甦術（CPR）

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。
y 對外求助，立即撥打毒藥物防治諮詢中心電話 02-2871-7121。
y 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。
y 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。
y 如

重要電話

258

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

ข้ อ ปฏิ บัติในภาวะฉุ กเฉิ น

หมดสติ

________________________________________________________

มี

หายใจ

วางพวกเขาให้นอนตะแคงอย่างเบาๆ (ดังภาพ)
อย่าให้ลน
ิ ้ อุดตันการหายใจ รักษาให้ทางเดิน
หายใจโล่ง พร้อมสังเกตภาวะการหายใจและสีหน้ า
ของผูป้ ่ วยว่าเกิดภาวะหน้ าสีดาํ คลํา้ หรือไม่

ไม่มี

Cardiopulmonary resuscitation
(CPR)

ได้รบั พิษ

______________________________________________________

หากเด็กไม่ระวังทานวัตถุแปลกปลอมทีไ่ ม่ทราบแน่ ชด
ั เข้าไป แล้วเกิดอาการไม่สบาย ต้อง
สงบจิตใจ และเก็บรักษาภาชนะบรรจุวต
ั ถุนั้นไว้
y ขอความช่วยเหลือจากภายนอก โทรศัพท์สอบถามยังศูนย์ป้องกันวัตถุมพ
ี ษ
ิ และยาทันที

02-2871-7121
y หากเด็กหมดสติหรือนอนหลับไป ให้โทร 119 ขอให้รถพยาบาลส่งไปตรวจรักษายังโรง
พยาบาล
y หากไม่ใช่การแนะนํ าจากแพทย์ กรุณาอย่าให้พวกเขาอาเจียน
y มีผลิตภัณฑ์บางอย่าง (เช่น นํ า้ ยาทําความสะอาด) อาจลวกทําอันตรายต่อคอหอย หากให้พวก
เขาอาเจียน จะเพิม่ ความรุนแรงจากการลวกและสร้างความเสียหายแก่ปอดได้
y ห
หากไมใชการแน
หากไม่ใช่การแนะนํ
แนะน
ะนาจากแพทย
าจากแพทย์ กรุณาอยาใหของเหลวใดๆ
าอย่าให้ของเหลวใดๆ แก
แกเ
แก่เดด็ก

โทรศัพท์ทสี่ ําคัญ
กรมตํารวจ
สายตรงคุม้ ครองสตรีและเด็ก
สํานั กป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์ศน
ู ย์ให้คาํ ปรึกษาป้ องกันการกลืนกินวัตถุมพ
ี ษ
ิ

กรุณาเขียนเพิม่ เอง...

110
113
119
02-2871-7121
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緊急狀況處理 ( 大於一歲 )
異物 梗塞的處 理

______________________________________________________________________

意
識

無

氣
道
完
全
阻
塞

y 對外求助或撥打 119
y 執行哈姆立克法，重覆動作直
有
到異物吐出
y 不要試圖盲目掏出異物，應於
目視下移除異物

心肺復甦術（CPR）

有

無

鼓勵孩子咳出異物，此時在旁觀察即可

哈姆立克法（大於 1 歲）
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

心肺復甦術（CPR）

______________________________________________________________________

「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
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