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สารจากประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์

แห่งประเทศไทย
 

เด็กเป็นอนาคตของชาติ	 การเลี้ยงเด็กให้มีคุณภาพถือเป็นเรื่องส�าคัญ	 และเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ	

พ่อ	แม่	ผู้ปกครอง	ปู่ย่า	ตายาย	บุคคลในครอบครัวรวมถึงครู	แพทย์ทั่วไป	และกุมารแพทย์		

ราชวทิยาลยักมุารแพทย์แห่งประเทศไทย	เลง็เหน็ความส�าคญัในเร่ืองน้ี	จงึได้จดัท�าหนงัสือเล่มนีข้ึน้	เพือ่เป็น

แนวทางให้บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก	 ได้ใช้เป็นคู่มือในการดูแลเด็กอย่างถูกต้องและมีมาตรฐาน	โดย

ครอบคลมุตัง้แต่เรือ่งการส่งเสรมิสขุภาพท้ังในเรือ่ง	ครอบครวั	การเจรญิเตบิโต	การพฒันาการ	การสร้างเสรมิภมูคุ้ิมกนั

โรค	 การดูแลความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุ	 การคัดกรองและป้องกันปัญหาที่พบบ่อย	 การให้ค�าแนะน�าตาม 

ช่วงวยั	รวมถึงแหล่งทรพัยากรและความช่วยเหลอืในชมุชนและสงัคม	ซึง่เขยีนโดยกมุารแพทย์เฉพาะทางในเรือ่งนัน้ๆ	

จากสถาบันต่างๆ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	หนังสือคู่มือการดูแลเด็กเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็น

แนวทางในการเลี้ยงดูให้เยาวชนของเราได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในทุกๆ	ด้านต่อไป		

(ศ.นพ.สมศักดิ์			โล่ห์เลขา)

ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

นายกสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
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บทน�า 

ประวัติความเป็นมาของระบบการดูแลสุขภาพเด็กดี 

 การดูแลสุขภาพเด็กในวัยต่างๆ	 ตั้งแต่แรกเกิดจนเติบโตเป็นวัยรุ่นและผู้ใหญ่นั้น	 เป็นเร่ืองส�าคัญ	 ซับซ้อน	

ต้องการความรู้ความเข้าใจจากผูเ้กีย่วข้องทกุด้าน	เพือ่พฒันาให้เด็กมีสขุภาพทีส่มบรูณ์ทัง้ร่างกาย	จติใจ	อารมณ์	สงัคม	

ให้ดีที่สุดตามศักยภาพทางพันธุกรรมจะเอื้ออ�านวย	 ปัญหาสุขภาพของเด็กในแต่ละช่วงอายุ	 แต่ละยุคสมัย	 มีการ

เปลีย่นแปลงตลอดตามปัจจัยด้านสงัคม	สิง่แวดล้อม	การจัดบรกิารดแูลสขุภาพเดก็จงึต้องปรบัให้สอดคล้องกบัปัญหา

และบริบทของประเทศด้วยโดยมีแนวทางการดูแลที่สามารถปรับในเนื้อหารายละเอียดตามความเหมาะสมสามารถ

น�าไปประยุกต์ใช้ได้ในแต่ละท้องที่

	 คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลยักุมารแพทย์แห่งประเทศไทย	ได้ตระหนกัถงึความส�าคัญในการวางกรอบ

ก�าหนดการดูแลสุขภาพเด็กไทยเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถาบันการศึกษาได้

น�าไปพิจารณาปรับใช้ในแนวทางเดียวกันตามบริบทของตน		

	 คณะท�างานชุดแรกประกอบด้วยกุมารแพทย์ทั้งหมด	 5	 ท่าน	 ได้แก่	 ศ.นพ.วินัย	 สุวัตถี	 	 ศ.นพ.อุรพล	 

บุญประกอบ	 ศ.พญ.มรว.จันทร์นิวัทธ์	 เกษมสันต์	 	 รศ.พญ.ประสบศรี	 อ้ึงถาวร	 และ	 ศ.คลินิค	 พญ.ศรีศุภลักษณ	์	 

สิงคาลวณิช	 คณะท�างานได้พิจารณาด�าเนินการวางแผนจัดท�าโดยก�าหนดหัวเร่ืองที่จ�าเป็นในการตรวจสุขภาพเด็ก

แต่ละอายุ	 ทั้งกรอบใหญ่และย่อยโดยให้ความส�าคัญกับโรคหรือภาวะสุขภาพท่ีพบบ่อย	 เป็นปัญหาสาธารณสุขของ

ประเทศ	การตรวจพบภาวะผิดปกติตั้งแต่แรกเริ่มสามารถให้การดูแลรักษาที่เหมาะสมป้องกันผลกระทบต่างๆ	ต่อไป	

นอกจากนั้น	 ให้ความส�าคัญต่อการให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่ผู้ปกครอง	 มารดาบิดาเพื่อให้ได้เล้ียงดูลูกอย่างมีคุณภาพ

ตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน	

	 ส�าหรบัจ�านวนครัง้ของการตรวจสขุภาพเป็นระยะๆ	นัน้	คณะท�างานก�าหนดเวลาทีจ่�าเป็นให้น้อยครัง้สอดคล้อง

กบัเวลาทีใ่ห้วคัซนีป้องกันโรคเป็นส่วนใหญ่ซ่ึงตารางดงักล่าวแนะน�าให้ใช้ในเดก็ปกตทิัว่ไปทีไ่ม่มปัีจจยัเสีย่งด้านสขุภาพ

ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม	ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยได้น�าก�าหนดการตรวจสุขภาพดังกล่าวเผยแพร่ให้

หน่วยงานรวมทั้งสมาชิกของราชวิทยาลัยฯน�าไปประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ต่างๆ	ในปี	พศ	2542

	 ก�าหนดการดูแลสุขภาพครั้งนี้ได้ทบทวนใหม่ให้ทันสมัยเหมาะสมกับปัญหาสุขภาพเด็กในยุคปัจจุบันรวมทั้ง

ให้สามารถน�าไปใช้กบัระบบการบรกิารสุขภาพของไทยทัง้ภาครฐัและเอกชน	โดยทางคณะท�างานชุดปัจจบุนัได้จดัให้

มกีารสอบถามความเหน็ผ่านช่องทางต่างๆและในการประชมุวชิาการประจ�าปีของราชวทิยาลัยฯ	ก่อนน�ามาเสนอเป็น

มติของกรรมการบริหารฯต่อไป		อย่างไรก็ตาม	การดูแลสุขภาพเด็กนั้นมีผู้เกี่ยวข้องจ�านวนมาก	คณะท�างานจึงได้จัด

ท�าค�าแนะน�าในรายละเอียดประกอบเป็นช่วงอายใุห้สะดวกในการน�าไปใช้ทัง้ฉบบัย่อและฉบบัสมบรูณ์		รวมทัง้จดัการ

อบรมวิชาการต่อไปให้ครบวงจรด้วย

		(รศ.พญ.ประสบศรี	อึ้งถาวร)

ประธานคณะท�างานพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเด็กดี

ที่ปรึกษาคณะกรรมการราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
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รายละเอียดผู้นิพนธ์

กมล  เผือกเพชร
พบ.	วว.กุมารเวชศาสตร์	วว.กมุารเวชศาสตร์โรคเลอืด
Cert.	in	Paediatric	Haematology/Oncology,	
Cert.	in	Paediatric	Neuro-oncology,	The	
Hospital	for	Sick	Children,	U	of	Toronto,	
Canada
อาจารย์สาขาวิชาโลหิตวิทยาและอองโคโลยี	
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล		ม.มหิดล

ชิษณุ  พันธ์เจริญ
พบ.	วว.กุมารเวชศาสตร์	
ประกาศนียบัตรโรคติดเชื้อในเด็ก	
รองศาสตราจารย์	
คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จริยา ทะรักษา  
พบ.	วว.กุมารเวชศาสตร์		อว.จติเวชศาสตร์เดก็และวยัรุน่
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว
Cert.	of	Postdoctoral	Fellowship	in	Child	and	
Adolescent	Psychiatry,	Yale	University,	USA
อาจารย์ประจ�าสาขาวชิาจิตเวชศาสตร์เด็กและวยัรุน่
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล		ม.มหิดล

นลินี  จงวิริยะพันธุ์  
พบ.,	วว.กุมารเวชศาสตร์,	อว.กุมารเวชศาสตร์
โภชนาการ
Ph.D.	(Human	Nutrition)
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาโภชนวิทยา	ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	ม.มหิดล

จุฬธิดา  โฉมฉาย   
Doctor	of	Medicine,	American	Board	of	
Pediatrics
Certificate	in	Medical	Toxicology,	University	of	
California	San	Francisco,	USA
รองศาสตราจารย์วิทยาลัยนานาชาติ		ม.มหิดล

นัยนา  ณีศะนันท์
พบ.		วว.	กุมารเวชศาสตร์			อว.เวชศาสตร์ครอบครัว
อว.กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
อาจารย์หน่วยกุมารเวชศาสตร์สังคม
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

จิราภรณ์  อรุณากูร  
พบ.	วว.กุมารเวชศาสตร์		
Certificate	in	Clinical	Fellowship		Adolescent		
Medicine,	University	of	California	San	Francisco,	
USA
อาจารย์หน่วยเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

บุญยิ่ง  มานะบริบูรณ์
พบ.	วว.กุมารเวชศาสตร์	
Cert.	in	Clinical	Fellowship	in	Adolescent	
Medicine,	The	Hospital	for	Sick	Children,	
Canada
ผู้ช่วยศาสตรจารย์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ม.มหิดล
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ชาญวิทย์  พรนภดล
พบ.	(เกียรตินิยมอันดับ	1)		
Diplomate	American	Board	of	Psychiatry	
and	Neurology
Diplomate	American	Board	of	Child	and	
Adolescent	Psychiatry	,	cert.	in	Infant	Psychiatry
รองศาสตรจารย์
หัวหน้าสาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น		
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์	
คณะแพทยศาสตร์	ศิริราชพยาบาล	ม.มหิดล

พงษ์ศักดิ์  น้อยพยัคฆ ์ 
พบ.	วว.กุมารเวชศาสตร์	
อว.กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม	
MSc.	Child	and		Adolescent	Mental	Health	
(with	Merit);	King’s	College	London,	
MSc.	Epidemiology;	U		of	London
Cert.	Health	Professions	Education;	
U	of	Illinois	at	Chicago		
นายแพทย์เชี่ยวชาญ		หัวหน้าหน่วยพัฒนาการเด็ก
และวัยรุ่น	ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	ม.นวมินทราธิราช 

พิชญา  ตันธนวิกรัย
พบ.	(เกียรตินิยมอันดับ	1)
วว.	จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

วิชิต  สุพรศิลป์ชัย
พบ.	วว.กุมารเวชศาสตร์	
อว.กุมารเวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
PhD	in	Pediatric	Endocrinology,	Karolinska	
University	Hospital,	Stockholm,	Sweden
อาจารย์หน่วยต่อมไร้ท่อ	ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	
คณะแพทยศาสตร์		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รสวันต์  อารีมิตร
พบ.	วว.กุมารเวชศาสตร์	
Certificate	in	Adolescent	Medicine
(Clinical	fellowship	The	Hospital	for	Sick	
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แนวทางส่งเสริมครอบครัวคุณภาพ	

บทที่ 1

แนวทางส่งเสริมครอบครัวคุณภาพ 
วินัดดา  ปิยะศิลป์

	 ครอบครัวเป็นสถาบันเก่าแก่ที่สุดของสังคม

มนษุย์	เป็นหน่วยทีเ่ลก็แต่เป็นหน่วยท่ีส�าคญัสงูสดุในการ

เพาะบ่มให้เด็กเติมโตสมบูรณ์ทั้งกายและใจ	 ท�าให้ชีวิต

เป็นสขุ	รูจั้กปรบัตวัและใช้ศกัยภาพเตม็ทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อคนรอบข้าง	สงัคมและประเทศชาต	ิครอบครัวจงึเป็น

บันไดขั้นต้นที่ส�าคัญในการพัฒนาคนและสร้างสังคมให้

ร่มเย็นเป็นสุข

	 แต่ละครอบครัวจะมีประวัติศาตร์ของตนเอง	

มกีารเปลีย่นแปลงของคนในครอบครัวตลอดเวลา	ตัง้แต่

เกดิ	เตบิโตจากทารกจนเข้าสู่วยัรุน่	ท�างาน	แต่งงาน	เป็น

พ่อแม่	ปู่ย่าตายาย		ทุกครอบครัวต้องเคยเผชิญหน้ากับ

ความสขุความทุกข์	แต่การทีค่รอบครวัจะด�ารงอยูไ่ด้นัน้	

ขึ้นกับความสามารถของสมาชิกในครอบครัวจะปรับตัว

กับการเปล่ียนแปลงของทั้งปัจจัยภายในและภายนอก

ทีม่ากระทบ	ทัง้ในเรือ่งบทบาท	หน้าที	่ความรูส้กึและวธิี

ปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาวะใหม่เพื่อให้ชีวิตก้าวต่อไป

อย่างมีความสุข

	 ครอบครัวเป็นแหล่งส�าคัญที่จะพัฒนาเด็กทั้ง

ในด้านบวกและด้านลบ		เพราะความรกัความผกูพนัของ

คนในครอบครวัจะท�าให้เดก็เรยีนรูถ้งึความรกั	ความเอือ้

อาทร	 คุณค่าของตนและความเชื่อมั่นในตนเอง	 แต่ใน

ทางตรงข้าม	ครอบครัวอาจเป็นแหล่งที่ท�าให้เด็กเรียนรู้

ถึงความเกลียดชัง	 ความสงสัยในตนเอง	 ความสิ้นหวัง	

รูส้กึไร้ค่า	การถอยหน	ีไม่กล้าเผชญิหน้ากบัสิง่อืน่ๆทีเ่ข้า

มาในชีวิต	ได้เช่นกัน

วงจรชีวิตของครอบครัว
	 มีการแบ่งวงจรชีวิตของครอบครัวหลายแบบ		

แต่กม็คีวามคล้ายคลงีกันมาก	จะแตกต่างกนัในชว่งบาง

ระยะ		ทีใ่ช้บ่อย	คอื	ของ	Carter	&	McGoldrick(1980)1-2

 ระยะท่ี 1 ระยะท่ีบคุคลเป็นผู้ใหญ่เตม็ตัว 
ใช้ชวีติตามล�าพงั	พึง่ตนเองได้และมอีสิรภาพในการด�าเนนิ

ชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ตนเองเลือก		ท�างานเพื่อสร้างฐานะ	

และสามารถรักคนอื่นได้อย่างลึกซึ้ง	 และสามารถกลับ

มามีสัมพันธ์กับพ่อแม่ในรูปแบบที่เป็นผู้ใหญ่		การที่จะ

เป็นไปในรูปแบบนีไ้ด้	พ่อแม่จะต้องส่งเสริมให้ลกูเป็นตวั

ของตวัเอง	รบัผดิชอบตนเอง	ยอมรบัคนทีล่กูรกั	แต่กย็งั

คงรักษาความผูกพันเดิมที่มีต่อกัน	 ซึ่งจะท�าให้ลูกยังมี

ความสัมพันธ์ท่ีดกัีบพ่อแม่และน�าประสบการณ์และความ

ทรงจ�าทีดี่	ทัง้แบบอย่างและค่านิยมไปถ่ายทอดสูรุ่น่ต่อไป
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วินัดดา		ปิยะศิลป์

 ระยะที่ 2 ระยะแต่งงานใหม่โดยที่ยังไม่มี
ลูก เป็นช่วงเวลาทีคู่่สมรสเรียนรูจ้กักนัโดยทีย่งัไม่มภีาระ

อื่น		ซึ่งคู่สมรสส่วนใหญ่ในปัจจุบันมักแยกตัวออกไปตั้ง

ครอบครัวใหม่ตามล�าพัง	 แต่อีกหลายคู่อาศัยอยู่ใน

ครอบครัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง		ถ้าคนในครอบครัวและ

ผู้มาใหม่มีการปรับตัวได้		ปรับขอบเขตที่แต่ละคนมีต่อ

กันอย่างเหมาะสม	 ก็จะท�าให้ผู้ที่เข้ามาใหม่สามารถอยู่

ได้อย่างกลมกลืน		แต่ผู้ที่เข้ามาใหม่ก็ยังสร้างและรักษา

สัมพันธภาพกับครอบครัวเดิมของตนเองได้ดี

 ระยะท่ี 3 ระยะครอบครัวที่มีลูกเล็ก  
ครอบครัวจะต้องปรับตัวใหญ่อีกครั้ง	มีการปรับเปลี่ยน

บทบาทหน้าที	่	เพิม่ความรบัผดิชอบในการเลีย้งลูก	รวม

ท้ังรักษาความสัมพันธ์ของคู่สมรส	 ปัจจุบันคู่สมรสมัก

เลอืกแต่งงานกบัคนทีรั่กมากกว่าแต่งงานด้วยความเหมาะ

สมหรอืหวงัจะพึง่พา	ชวีติคูจ่งึมกัมสีทิธเิท่าเทยีมกนั		แต่

เมื่อมีลูกเล็ก	ภาระส่วนใหญ่จะตกอยู่กับแม่มากกว่าพ่อ		

พ่อที่ไม่มั่นใจในการท�าหน้าที่พ่อมักท�าตัวห่างเหิน	หรือ

รูส้กึถกูกดีกนัจากการทีแ่ม่ลกูสนทิกันมาก	จงึมักเป็นเหตุ

ท�าให้เกิดความบาดหมางในระหว่างคู่สมรสว่าคนหนึ่ง

ท�างานในบ้านหนกักว่าอกีคนหนึง่	ส่งผลท�าให่พ่ออาจใช้

เวลาอยู่บ้านน้อยลงเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง		ในกรณี

ทีล่กูเจ็บป่วยเรือ้รงัหรอืพกิาร	จะยิง่เร้าให้เกดิความเครยีด

และความกดดันระหว่างพ่อแม่เพิ่มมากขึ้น	 	 และ

สมัพนัธภาพระหว่างสามภีรรยากจ็ะมปัีญหาตามมา	ระยะ

ที่	2-3	จึงเป็นระยะเสี่ยงของครอบครัว	ซึ่งครอบครัวจะ

ผ่านเวลาน้ีไปได้โดยสามภีรรยามกีารแบ่งหน้าทีแ่ละภาระ

งานที่เพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม		ทั้งพ่อแม่พัฒนาทักษะใน

การเลี้ยงดู	 ซึ่งจะท�าให้ทั้งคู่เล่นบทบาทพ่อแม่ได้เหมาะ

สมแต่กม็เีวลาและพลงัในการรกัษาสมัพนัธภาพระหว่าง

กันและกันได้		

 ระยะที่ 4 ระยะที่ลูกเป็นวัยรุ่น	ลูกจะมีการ

เปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์และสังคมอย่าง

มาก	ต้องการความเป็นอิสระ	เป็นตัวของตัวเองเพิ่มขึ้น		

เริ่มท�าตัวห่างจากครอบครัวเพิ่มขึ้น	เรียนรู้โลกกว้างขึ้น		

ขณะเดยีวกนักเ็ป็นช่วงทีพ่่อแม่เข้าสูว่ยักลางคน	เป็นช่วง

วัยที่ท�างานได้สูงสุดแต่ก็สามารถเกิดภาวะที่เรียกว่า	

midlife	crisis	ได้	คอือาจค้นพบว่าตนเองไม่พึงพอใจกบั

ชวีติทีด่�าเนนิอยู	่ไม่พอใจครอบครวั	หน้าทีก่ารงาน	สงัคม	

โดยจะให้เวลาครอบครัวน้อยลง	 มีการเปลี่ยนแปลงตัว

เองสงู		จึงเป็นช่วงส�าคญัทีค่รอบครัวต้องปรับตัวใหญ่อีก

ครัง้ในการปรบัเปลีย่นกฎเกณฑ์กตกิา	ค่านยิม	ความคาด

หวังให้เหมาะสม	 เพ่ือส่งเสริมให้ลูกได้เรียนรู้และมี

ประสบการณ์ท่ีดีเพิ่มข้ึนโดยท่ียังรักษาความรัก	 ความ

สัมพันธ์ระหว่างกันและกันเอาไว้ได้

 ระยะที่ 5 ระยะที่ลูกแยกออกไปจาก
ครอบครัว โดยนับจากลูกคนโตที่ต้องจากบ้านเพื่อไป

เรยีนทีอ่ืน่			หรอือาจเรยีกว่าระยะ	empty	nest	จะเป็น

ช่วงที่พ่อแม่ต้องปรับตัว		ยอมรับการจากไปของลูกและ

ปรับลดบทบาทของพ่อแม่	 	 และยังต้องปรับตัวในการ

รักษาบทบาทของสามีภรรยาคือ	ต้องกลับมาใกล้ชิดกัน

อกีครัง้	ถงึแม้ว่าภาระในการเลีย้งลกูลดลง	การเงนิคล่อง

ตัว	 แต่ก็เป็นช่วงของการเจ็บป่วยของเครือญาติที่เข้าสู่

วัยชรา	 ต้องการการรักษาและดูแลเพิ่มขึ้น	 ช่วงนี้จึงมัก

เกิดปัญหาครอบครัวได้ง่ายเช่นกัน

 ระยะที ่6 ระยะเข้าสูบ่ัน้ปลายชวีติ	เป็นช่วง

เกษียณอายุการท�างาน	 ไร้ต�าแหน่ง	 สูญเสียสถานภาพ

ทางสังคม	หลายคนจึงรู้สึกไร้ค่า	ไม่มีประโยชน์	ไม่เป็น

ท่ีต้องการ		ไม่มงีานท�า		และเมือ่ต้องพบกบัความสูญเสีย

ญาติผู้ใหญ่	เพื่อน			หรือคู่สมรส	จะก่อให้เกิดปัญหาการ

ปรับตวัตามมา		เป็นช่วงทีส่ขุภาพร่างกายเสือ่มถอย		ราย

ได้ลดลง	เจบ็ป่วยเพิม่ขึน้	ท�าให้เกดิความไม่มัน่คงในจติใจ	

แต่ขณะเดยีวกันกเ็ป็นช่วงทีจ่ะมีหลาน	เหลน	จงึได้ท�าตวั

มีประโยชน์อีกครั้ง	 	 ได้ใช้ความรู้	 ความสามารถในการ

ถ่ายทอดทัง้ค่านยิม	ความคิด	ประสบการณ์ไปยงัรุน่ต่อไป		
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แนวทางส่งเสริมครอบครัวคุณภาพ	

ช่วงวยันีจ้งึต้องใช้การปรับตวัใหญ่อีกคร้ังในการรบัสภาพ

ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น	 ที่กล่าวมาเป็นการเปลี่ยนแปลง

ของชีวิตครอบครัวที่เกิดขึ้นในแต่ละข้ันตอน	 ซึ่งก่อให้

เกิดความเครียดได้เป็นระยะโดยเฉพาะในระยะวงจรที	่

3-5		ครอบครัวแต่ละหน่วยจ�าเป็นต้องปรับตัวรับสภาพ

ให้ได้	โดยทียั่งสามารถรกัษาสมัพนัธภาพทีด่ต่ีอกนั		ขณะ

เดียวกันครอบครวัยงัต้องเผชญิหน้ากบัความเปลีย่นแปลง

ภายนอกทีเ่กดิได้ตลอดเวลา	เช่น	ย้ายงาน	ย้ายบ้าน	น�า้ท่วม	

ภัยพิบัติ	เป็นตน้	จะเห็นว่าสามีและภรรยาอาจมีมุมมอง

และมีปฏิกิริยาต่อการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวที่ 

แตกต่างกัน

	 งานวิจัยพบว่าครอบครัวเกือบทั้งหมดเผชิญ

หนา้กบัปัญหาต่างๆ	ในปริมาณและความรนุแรงไม่แตก

ต่างกัน	 	 ต่างกันที่คนในครอบครัวปรับตัวเปลี่ยนแปลง

ตนเองไม่ทันต่อเหตุการณ์มากกว่า	ทางจิตเวชเรียกว่ามี	

Poor	family	coping	function		การปรับตัวเมื่อเผชิญ

หน้ากับการเปลี่ยนแปลงภายในครอบครัวนั้นจะอาศัย

การวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม	 ร่วม

กับการมองโลกแง่บวก	ปรับแนวคิด	ปรับอารมณ์จิตใจ

โดยอาศัยการมองสภาพได้ตรงกับธรรมชาติที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ		มีความยืดหยุ่น

หน้าที่พ่อแม่
	 ครอบครัวจะด�ารงอยู่อย่างปกติสุขนั้น		ขึ้นอยู่

กับการท�าหน้าที่ของคนในครอบครัว	 ซึ่งแต่ละช่วงของ

วงจรชีวติครอบครวั		จะมกีารปรบัเปลีย่นเทคนคิ	วธิกีาร

ให้เหมาะสมในแต่ละช่วงระยะ		แต่อย่างไรกต็ามครอบครวั

จะไม่ละทิ้งการท�าหน้าที่ทั้ง	6	ข้อที่จะกล่าวต่อไปนี้	

	 ดังนั้นการท�าหน้าท่ีของครอบครัวจึงมีผลต่อ

การสร้างสขุภาวะท่ีดีทัง้กายและใจของเดก็โดยตรง	หน้าที่

ของพ่อแม่ตาม		McMaster	Model3	แบ่งการท�างาน

ออกเป็น	6	หัวข้อ	คือ

 1. ความผูกพันทางอารมณ์ (Affective	
involvement)	 หมายถึงความผูกพันห่วงใยที่สมาชิก

แต่ละคนมีต่อกัน	 แสดงออกมาโดยการให้ความสนใจ	

เหน็คณุค่าของกนัและกนั	ระดบัความผกูพนัมรีายละเอียด

ย่อยแตกต่างกันหลายระดบั	ตัง้แต่	ปราศจากความผกูพนั	

ผูกพันแบบไม่มีความรู้สึกร่วม	ผูกพันเพื่อตนเอง	ผูกพัน

อย่างมีความเข้าใจ	 	 ผูกพันมากเกินไป	 และผูกพันจน

เหมอืนเป็นบคุคลเดยีวกนัแยกจากกนัไม่ได้		ความผกูพนั

ทางอารมณ์น้ีจะมีแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงของวงจร

ชีวิตครอบครัว		ความผูกพันห่วงใยที่สมาชิกแต่ละคนมี

ต่อกันในระดับที่ดีคือ	มีความใส่ใจ	ห่วงใยกันและกันแต่

ไม่ก้าวก่าย	บีบคั้น	หรือแสดงความเป็นเจ้าของ

 2. การตอบสนองทางอารมณ์		(Affectionate	

responsiveness)	เป็นความสามารถในการตอบสนอง

ทางอารมณ์ระหว่างกันอย่างเหมาะสมท้ังปริมาณ 

และคุณภาพ	 	 สมาชิกสามารถแสดงอารมณ์ออกมาได้

อย่างเหมาะสมและมีการตอบสนองทั้งอารมณ์เป็นสุข

และเป็นทุกข์

 3. การสื่อสาร	(Communication)	หมายถึง

การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันโดยใช้ทั้งค�าพูดและ

ท่าทาง		ข้อมูลที่ส่งให้ต่อกันนี้จะประกอบด้วยเนื้อหาที่

เกีย่วข้องกบัวตัถแุละการด�าเนินชวีติประจ�าวนั	กบัเนือ้หา

ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์	 ความรู้สึก	 ถ้าการสื่อสารไม่ดีใน

เนือ้หาทีเ่กีย่วข้องกบัวตัถแุละการด�าเนนิชวีติประจ�าวัน		

กม็กัจะพบการสือ่สารไม่ดใีนเนือ้หาทีเ่กีย่วข้องกบัอารมณ์	

ความรู้สกึ	ไปด้วย		ถ้าครอบครวัเลือกวธิกีารสือ่สารแบบ	

I-message	มกัจะท�าให้สมาชกิคนอืน่ในบ้านเข้าใจปัญหา

ได้ง่ายกว่าการใช้	You-message	หรอื	They-message

 4. บทบาท (Role)	หมายถงึ	บทบาททีส่มาชกิ

จะต้องประพฤติ	เช่น	บทลูก	บทหลาน	บทนักเรียน	บท

พ่อขณะที่มีลูกเล็ก	บทแม่ที่มีลูกวัยรุ่น	ขณะที่ทุกคนใน

ครอบครัวแสดงบทบาทของตนเองแล้ว	 ยังต้องมีการ
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วินัดดา		ปิยะศิลป์

ตรวจสอบว่าสมาชกิแต่ละคนได้แสดงบทบาทเหมาะสม

หรือไม่	อย่างไร

 5. การควบคุมพฤติกรรม	(behavior	con-

trol)	หมายถึงวิธีการที่ครอบครัวควบคุมหรือจัดการกับ

พฤตกิรรมของสมาชิก		เพ่ือให้สมาชิกประพฤตตินอยูใ่น

ขอบเขตอันเหมาะสม	 	 ไม่ท�าให้เกิดความเดือดร้อนแก่

ตนเองและผู้อื่น		ซึ่งการควบคุมพฤติกรรมในครอบครัว

ยังแบ่งเป็น	4	แบบแผนคือ	การควบคุมพฤติกรรมแบบ

เข้มงวด	ชดัเจน			การควบคุมพฤติกรรมแบบยืดหยุน่พอ

ประมาณ		การควบคมุพฤติกรรมแบบอะไรก็ได้	และการ

ควบคุมพฤติกรรมแบบยุ่งเหยิงไม่แน่นอน	 บางครั้งเข้ม

งวด	บางครัง้ยดืหยุน่	บางครัง้อะไรกไ็ด้		ซึง่แต่ละรปูแบบ

จะส่งผลกระทบต่อเดก็แตกต่างกนั	เช่น	ถ้าครอบครวัใช้

วธิกีารควบคมุพฤติกรรมแบบเข้มงวด	ชดัเจน	อาจท�าให้

เกิดการต่อต้านเงียบในเด็ก	 หรือมีการแย่งชิงอ�านาจใน

ทีส่ดุ		ถ้าครอบครวัเลอืกใช้วิธีการควบคมุพฤติกรรมแบบ

อะไรกไ็ด้	ไม่มทีศิทางแน่นอน		มกัมปัีญหาในการสือ่สาร

เพราะไม่มีใครฟังใคร	 ครอบครัวจะปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ดี		

เด็กจะควบคุมตนเองได้ไม่ดี	 มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม	

รูส้กึไม่ม่ันคง		ถ้าครอบครวัใช้การควบคมุพฤตกิรรมแบบ

ยุ่งเหยิงไม่แน่นอนซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสมที่สุด		ส่ง

ผลให้ครอบครัวไม่มีเสถียรภาพ	 สมาชิกอาจไม่ยอมท�า

หน้าทีข่องตน		แต่ถ้าครอบครวัใช้วธีิการแบบยดืหยุน่พอ

ประมาณคอื	มกีฎเกณฑ์แต่กม็คีวามยดืหยุ่นพอประมาณ

ไปตามสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้	กฎเกณฑ์มีไว้เพือ่การอบรม

ให้เกิดระเบียบวินัย	 ซึ่งท�าให้สมาชิกยอมรับและเข้าใจ		

มากกว่าตั้งกฎไว้เพื่อแสดงอ�านาจ

 6. การแก้ปัญหา	(problem	solving)	หมาย

ถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นปัญหาทาง

วตัถ	ุเช่น	ห้อง	ของเล่น	การเรียน	และปัญหาทางอารมณ์		

ถ้ามีปัญหาทางวัตถุมักพบปัญหาทางอารมณ์ตามมาได้

เสมอ	 เช่น	 ครอบครัวยากจน	 ขาดแคลน	 มักพบว่าพ่อ

แม่ทะเลาะกันบ่อย	 ไม่มีความสุขหรือครอบครัวท่ีมีทุก

อย่างด้านวัตถุ	 อาจทะเลาะรุนแรงถึงขั้นหย่าร้างเพราะ

มีปัญหาด้านอารมณ์ต่อกัน	 ครอบครัวที่มีปัญหาเกือบ

ทัง้หมดมิได้มีปัญหามากกว่าครอบครวัปกติอืน่	เพียงแต่

ครอบครัวเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาไม่เหมาะสมท�าให้

ปัญหาไม่หมดสิน้	สะสมเรือ้รงัส่งผลกระทบต่อการพฒันา

ในขั้นต่อไป	

ลักษณะครอบครัวที่ดี
	 งานวิจัยด้านครอบครัวพบว่า	 ครอบครัวที่ดีมี

ความสามารถในการท�าหน้าท่ีได้ดท้ัีงในช่วงท่ีมคีวามสขุ

และความทุกข์นั้น	มีลักษณะดังต่อไปนี้	คือ	

	 1.	มีความเป็นผู้น�าที่เท่าเทียมกันระหว่างสามี

ภรรยา		และมคีวามร่วมมือกนัอย่างดีระหว่างพ่อแม่และ

ผู้ใหญ่ในครอบครัว

	 2.	มีขอบเขตระหว่างรุ่น	ระหว่างวัยชัดเจน

	 3.	 สมาชิกมีความเป็นตัวของตัวเองอย่างพอ

เพียง		และยอมรับในความแตกต่างของแต่ละคน

	 4.สมาชกิในครอบครวัมองกนัและกนั	มองโลก

ในแง่ดี	 ใกล้ชิดสนิทสนมและมองปัญหาว่าเป็นความ

ท้าทายของครอบครัว	 เลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาอันเกิด

มาจากความคิดที่แตกต่างได้เหมาะสม

	 5.การสื่อสารในครอบครัวเป็นแบบเปิดเผย		

และไม่อ้อมค้อมแต่รักษาความรูส้กึของสมาชกิในครอบครวั

	 และงานวจัิยด้านครอบครัวยังพบว่า	ครอบครวั

ที่มีปัญหา	 มีความสามารถต�่า	 มักพบพ่อแม่ไม่ค่อยให้

ความร่วมมอืกนั	บางครัง้พ่อหรอืแม่ไปเข้าพวกกบัลกูต่อ

ต้านอีกคนหนึ่ง	แบบแผนการแก้ปัญหาไร้ประสิทธิภาพ		

ขาดความเป็นผู้น�า	 	 ไม่มีขอบเขตระหว่างกัน	 ก้าวก่าย		

ไม่มรีะบบกฎเกณฑ์ทีชั่ดเจน	สมาชกิไม่เป็นตวัของตวัเอง	

ไม่ไว้ใจกันและกัน	 สื่อสารไม่ดี	 รวมทั้งไม่ยอมรับความ

แตกต่างของแต่ละบุคคล
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แนวทางส่งเสริมครอบครัวคุณภาพ	

ความเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีมีผลต่อ
โครงสร้างและหน้าที่ของครอบครัวไทย
	 ปัจจุบันสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก4-5	 โดย

รบัเอาวัฒนธรรมของต่างประเทศมายดึถอืและละทิง้สิง่

ที่ดีงามของวัฒนธรรมดั้งเดิมไปอย่างน่าใจหาย	จากเดิม

ทีค่รอบครวัไทยรกัและผกูพนั		อยูร่วมกนัเป็นครอบครวั

ใหญ่	นับถืออาวุโส	ดูแลกันและกันไปจนตาย				

	 แต่ปัจจุบันประเทศไทยมี	21.1	ล้านครัวเรือน	

ขนาดครอบครวัเฉลีย่	3	คนต่อครวัเรอืน	คนไม่นยิมสร้าง

ครอบครัวเพราะเห็นว่าเป็นภาระ	 ดูได้จากสถิติการจด

ทะเบยีนสมรสลดลงต่อเนือ่งจาก	347,913	คู	่(พ.ศ.2549)	

มาเป็น	300,878	คู่	(พ.ศ.2552)	การมลีกูกลายเป็นภาระ

ที่พ่อแม่แบกรับไม่ได้และส่งไปให้ปู่ย่าตายายดูแล	 โดย

จะมาเยี่ยมชั่วคราวท�าให้ความรัก	 ความผูกพัน	 ความ

เข้าใจ	ความสนิทสนมระหว่างพ่อแม่ลูกลดน้อยลงไปมาก		

แต่มีอัตราการหย่าร้างต่อปีเพิม่ขึน้ต่อเนือ่ง		จาก	91,155	

คู่	 (พ.ศ.2549)	มาเป็น	109,277	คู่	 (พ.ศ.2552)		หรือ

พบได้	1	ใน	3	ของคูแ่ต่งงาน		ครอบครวัเดีย่วทีม่พ่ีอหรอื

แม่เลี้ยงลูกเพียงคนเดียวถึง	2.5	ล้านครอบครัว	สาเหตุ

มาจากการหย่าร้าง		รองลงมาคือพ่อหรือแม่เสยีชวีติ4-5			

	 แต่ในทางตรงข้าม	พบอัตราการคลอดของแม่

วยัรุน่อายตุ�า่กว่า	19	ปีเพิม่สูงข้ึนจากร้อยละ	13.9	(พ.ศ.

2547)	จากการคลอดทั้งหมด	เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	16.1	

(พ.ศ.2552)	 	 	พบการท�าแท้งในแม่วัยรุ่นร้อยละ	29.3				

รายงานจากยูนิเซฟ	พบว่า	สถิติแม่วัยรุ่นอายุต�่ากว่า	20	

ปี	ของไทย	มีจ�านวนสูงถึง	150,000	คน	ถือเป็นตัวเลข	

ทีส่งูอนัดบัหนึง่ในเอเชยี4,6	ประเทศไทยทีค่รัง้หนึง่เคยคมุ

การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ได้ดี		ปัจจุบันพบโรคเอดส์

ระบาดหนกัในกลุม่วยัรุน่ยงัควบคมุโรคไม่ได้โดยสมัพนัธ์

กับพฤติกรรมทางเพศที่เพิ่มสูง	ผู้ป่วยเอดส์ร้อยละ	27.8	

มอีายอุยู่ในช่วงอายุ	15-29	ปี		โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุน่หญิง

อายุ	15-19	ปีป่วยจากโรคเอดส์สูงกว่าเพศชาย	2:1	ส่ง

ผลท�าให้พบเด็กวัย	0-5	ปี	มีอัตราป่วย	ร้อยละ	3.1		ซึ่ง

ติดเชื้อมาจากแม่		

		 ดัชนีวัดความอบอุ่นในครอบครัวไทยมี	2	องค์

ประกอบ	 คือ	 บทบาทหน้าที่ของครอบครัวและความ

สมัพนัธภาพในครอบครัว		พบว่าความอบอุน่ของครอบครัว

ไทยลดลงอยูใ่นระดบัต�า่มากทีต้่องเร่งแก้ไขปรบัปรงุด่วน			

ใช้เวลาในการเลี้ยงดูและส่ือสารพูดคุยหรือสั่งสอนลูก

หลานน้อยลง	 ท�ากิจกรรมร่วมกับลูกในแต่ละวันเพียง	

0-2	ชั่วโมง			ท�าให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวขาดความ

อบอุ่น		ครอบครัวอ่อนแอลงชัดเจน	

	 ดังนั้น	เด็กประมาณร้อยละ	7	ตกอยู่ในภาวะ

เสี่ยงที่ต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลน	 ถูกทอดทิ้ง	 ถูก

กระท�ารุนแรง	 เอารัดเอาเปรียบและแสวงประโยชน์ใน

ด้านต่าง	ๆ		ข้อมูลจากศูนย์พึ่งได้	กระทรวงสาธารณสุข	

พบว่า	ในปี	2553	เด็กและสตรีถูกท�าร้ายแล้วมารักษาที่

โรงพยาบาลมีจ�านวน	25,744	ราย	เฉลี่ย	71	รายต่อวัน	

เท่ากับว่าทุก	20	นาทีจะมีเด็กหรือสตรี	1	รายถูกท�าร้าย

จากคนใกล้ชดิ	ไม่ว่าจะเป็นสามหีรอืคนในครอบครวั	ซึง่

ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเกือบ	4	เท่า	จากปี	2547	ที่มีเด็ก

และสตรีถูกท�าร้ายและมารักษาที่โรงพยาบาลจ�านวน	

6,951	ราย	เฉลี่ยวันละ	19	ราย7  

	 ส�านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย	์

เผยข้อมูลจาก	UN	Women	 ในหัวข้อ	 “2011-2012	

Progress	of	the	World’s	Women:	in	Pursuit	of	

Justice”	 พบว่า	 ประเทศไทยติดอันดับต้นๆ	 เกี่ยวกับ

การกระท�าความรนุแรงต่อผูห้ญงิ	โดยเฉพาะในครอบครวั

ในช่วง	10	ปีที่ผ่านมา	(2544-2553)	โดยประเด็นความ

รุนแรงทางเพศต่อคู่ของตนเอง	จาก	71	ประเทศ	 ไทย

อยู่ล�าดับที่	7	หรือคิดเป็นร้อยละ	30	ที่ผู้หญิงถูกท�าร้าย

จากคนรัก	ซึ่งในจ�านวนนี้เป็นความรุนแรงทางเพศมาก

ที่สุด8
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วินัดดา		ปิยะศิลป์

แนวทางการส่งเสรมิความเข้มแขง็ในครอบครวั
	 ไม่ว่าเด็กจะอยู่ในครอบครัวเดี่ยว	 ครอบครัว

ขยาย	ครอบครวัอุปถมัป์	หรอืถกูเลีย้งในสถานสงเคราะห์	

มีพ่อแม่วัยรุ่น	หรือเติบโตในครอบครัวที่ใช้ความรุนแรง		

กุมารแพทย์เป็นผูห้นึง่ทีม่อีทิธพิลส�าคัญร่วมกับเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข	 คุณครูในการส่งเสริมครอบครัวให้เข้มแข็ง

ได้ดีที่สุด	โดยเทคนิคต่อไปนี้

	 1.	ให้ความใกล้ชิดครอบครัว	เสมือนประหนึ่ง

เป็นญาตผิูใ้หญ่ทีม่ทีัง้ความรู้และทักษะในการช่วยเหลอื

ครอบครัวเวลาที่เด็กป่วย		

	 2.	 ให้ความรู้แก่พ่อแม่ในการเลี้ยงดูเด็กตาม 

ช่วงวัย			

	 3.	ฝึกฝนให้พ่อแม่มีทักษะในการดูแลเด็กเพิ่ม

ขึน้	เช่น	การแสดงความผกูพนัทางอารมณ์และการตอบ

สนองทางอารมณ์ที่มิใช่การตามใจ	 วิธีการเรียกร้อง 

บทบาทท่ีเหมาะสมจากเดก็		หลกัการควบคมุพฤตกิรรม

ทีไ่ม่เหมาะสม	เทคนคิการแก้ปัญหาทีส่ร้างสรรค์		วธิกีาร

สือ่สารทีด่ใีนครอบครวัเพือ่ให้ได้รบัความร่วมมอื	เป็นต้น

	 4.	ตรวจประเมินสุขภาพ		ประเมินพัฒนาการ	

ให้วัคซีนป้องกันโรคและดูแลรักษา	ขณะเจ็บป่วย		

	 5.	 ประเมินการท�าหน้าที่ของครอบครัวเป็น

ระยะ	 	 เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวและเด็กต้ังแต่

เริ่มแรก		เป็นการป้องกันปัญหามิให้บานปลาย

	 6.	รับปรึกษาปัญหาครอบครัว	 	 ในกรณีที่พ่อ

แม่หรือผู้ใหญ่ในบ้านเล่นบทบาทไม่เหมาะสม	ควรมกีาร

พูดคุยเปิดเผยและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ	 ไม่ควรทิ้งปัญหาให้เรื้อรังส่งผลกระทบ

ระยะยาวต่อเด็ก	เช่น	ยายที่ตามใจและก้าวก่ายการท�า

หน้าที่ของพ่อแม่		แม่ที่ชอบเล่นบทนางฟ้าใจดี		ท�าทุก

อย่างแทนเด็กไปหมด	 จนเด็กไม่พึ่งพาตัวเอง	 พ่อที่เล่น

เป็นแต่บทโหดไม่รู้วิธีแสดงความรักกับลูก	เป็นต้น

	 7.	 เข้าไปขัดขวาง	 ในกรณีที่ครอบครัวละเมิด

สทิธเิดก็โดยการละเลย	ละทิง้	ท�าร้าย	กระท�ารนุแรงหรอื

ละเมิดทางเพศ		โดยใช้สหวิชาชีพ	

	 8.	 ส่งเสริมการรวมกลุ่มครอบครัวที่มีปัญหา

ใกล้เคยีงกัน	แลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์	เพือ่ให้พ่อ

แม่ได้เห็นว่าครอบครัวของตนเองมิได้เผชิญปัญหาโดด

เดีย่ว		มเีพ่ือน	มพีลงัของคนอ่ืนทีช่่วยเสริมก�าลงัใจ			เช่น	

กลุ่มพ่อแม่เด็กโรคหัวใจ		กลุ่มพ่อแม่เด็กออทิสติก	กลุ่ม

พ่อแม่เด็กโรคลมชัก	เป็นต้น

	 9.	 เป็นผู้ช่วยเหลือครอบครัว	 ให้แนวคิด	 ให้

ก�าลังใจ	 เมื่อครอบครัวเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤติ	 เป็น

ทกุข์	มปัีญหา		เผชญิหน้ากบัอปุสรรคและต้องเปลีย่นแปลง	

กุมารแพทย์จะมีบทบาทส�าคัญในการรับฟัง	สรุปปัญหา	

ชี้แนะให้เห็นปัญหาในหลายมุมมอง	 ช่วยคิดวิธีการใน

การแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ในหลายวธิกีาร	รกัษาสมัพนัธภาพ

ที่ดีระหว่างแพทย์และครอบครัวโดยอยู่เคียงข้างอย่าง

เข้าใจ		เพื่อรอเวลาให้ครอบครัวปรับตัวและพัฒนาก้าว

ต่อไปข้างหน้าได้อย่างมัน่คง		สง่างามและมคีวามสามารถ

เพิ่มขึ้นในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย

การมองในด้านดี		

แนวทางประเมินครอบครัว
1. สังเกตปฏิกิริยาต่อการถูกประเมิน เพื่อพิจารณา

ถึงวิธีการแก้ไขปัญหาของครอบครัว	ขณะอยู่ท่ามกลาง

ความเครียด	 และปฏิกิริยาที่มีต่อผู้ประเมินในหัวข้อต่อ

ไปนี้		

	 •	 ความสามารถมองปัญหาได้ตามความเป็น

จริงหรือไม่

	 •	 สามารถมองในมุมของผู้อื่นได้หรือไม่

	 •	 มีใครทีช่่วยเป็นทีป่รกึษาและประคับประคอง

ครอบครัว	ขณะมีปัญหาหรือไม่

	 •	 พ่อแม่กล่าวโทษกันเองหรือไม่

	 •	 พ่อแม่จัดการกับอารมณ์โกรธอย่างไร
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2. ประวติัในวยัเดก็ของพ่อแม่ ประวตัทิีค่วรถาม	เช่น

	 •	 เหตุการณ์ที่พ่อแม่ถูกล่วงละเมิดในวัยเด็ก

หรือเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์ของการล่วงละเมิดภายใน

ครอบครัว

	 •	 พ่อแม่สามารถรับรูอ้ารมณ์ของลูกทีเ่จ็บปวด

ได้หรือไม่	หรอืพ่อแม่ไม่สามารถรบัรูไ้ด้เลย	ท�าให้ไม่รูส้กึ

เห็นใจลูกของตนเอง

	 •	 พ่อแม่ถูกเลีย้งดมูาอย่างไร	ถกูทอดทิง้ปล่อย

ปละละเลยหรือไม่

	 •	 ในช่วงวัยเด็กพ่อแม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ

ผู้ใหญ่คนใดหรือไม่

	 •	 มีประสบการณ์ที่ดีในวัยเด็กของพ่อแม่	 ที่

เสริมสร้างให้เกิดความแข็งแกร่งหรือไม่

	 •	 พ่อแม่สามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์ปัจจุบัน

กับประสบการณ์ในอดีตของตนเองหรือไม่

	 •	 พ่อแม่มีภาวะอารมณ์ซึมเศร้าหรือไม่

	 ประวัติการใช้ความรุนแรงของครอบครัว	 ใน

ขณะที่พ่อแม่ยังเป็นเด็กนั้นมีความส�าคัญ	พอๆกับมีการ

ใช้ความรนุแรงของสมาชกิในครอบครวัคนอืน่			ถงึแม้ว่า

จะไม่ได้ประวัติการใช้ความรุนแรงต่อกันในครอบครัว

ของพ่อแม่	 อาจไม่ได้หมายความว่าไม่มีการท�าร้ายกัน

เกิดขึ้น	 เพราะผู้ใหญ่หลายคนใช้กลไกทางจิตใจในการ

ปิดความทรงจ�าของการถูกทารุณกรรมในวัยเด็กของ

ตนเองออกจากการรับรู้ในจิตส�านึก	ส่วนประวัติการถูก

ทอดทิง้ปล่อยปละละเลยในวยัเดก็จะซกัถามได้ยากกว่า

ประวตักิารถกูทารุณกรรมในวยัผู้ใหญ่		โดยจะบอกอย่าง

ถูกต้องได้ยากถึงการเจ็บปวดจากการถูกทอดท้ิงในวัย

เดก็		ภาวะซึมเศร้าพบได้บ่อยในพ่อแม่ของเดก็ทีถ่กูทารณุ

กรรมและละเลยทอดทิ้ง	 ภาวะซึมเศร้าน้ีเองจะเป็นตัว

บ่งชี้ว่าผู้ใหญ่คนน้ียังไม่ได้ตัดอารมณ์จากอดีตที่เคยถูก

ทารุณกรรมในวัยเด็ก	เป็นสัญญาณที่แสดงถึงความหวัง

เพราะภาวะซึมเศร้าสามารถรักษาให้หายได้

3. การควบคุมตนเองของพ่อแม่
	 มีความส�าคัญอย่างมาก	 เนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้

ถึงความปลอดภัยของเด็กในขณะอยู่ที่บ้าน

	 •	 การใช้ความรุนแรงทางอารมณ์	ค�าพูดหรือ

การกระท�า	เมื่อยู่ในภาวะตึงเครียด

	 •	 ควรมกีารประเมนิการควบคมุตนเองในทุกๆ

ด้านของการท�าหน้าทีพ่่อแม่	เช่น	การคมุตนเองทางการ

เงนิ	และพฤติกรรมทางเพศ	ไม่ใช่เฉพาะด้านการใช้ความ

รุนแรงเท่านั้น

	 •	 การร้องขอความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน	 เมื่อยู่

ในภาวะตึงเครียด

	 •	 ประวัติการกระท�าความผิดและถูกควบคุม	

เช่น	ขับรถขณะดื่มสุรา	การผิดวินัยทหาร	เป็นต้น

	 •	 การดืม่สรุาและการใช้ความรนุแรงในครอบครวั

	 •	 การใช้สารเสพติด	 ประวัติการเข้ารับการ

รักษา

4. วิธีจัดการกับปัญหาของพ่อแม่
	 •	 พิจารณาข้อจ�ากัดด้านระดบัสตปัิญญาของ 

พ่อแม่

	 •	 มีความรู้ความเข้าใจปัญหาเพียงพอหรือไม่	

เช่น	ความเข้าใจเกีย่วกบัพฒันาการตามวยัของเดก็ความ

รู้เกี่ยวกับการจัดการกับพฤติกรรมของเด็กเป็นต้น

	 •	 พ่อแม่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือมีปัญหาใน

การจัดการกับอารมณ์	หรือไม่

	 •	 มีภาวะตึงเครียดอื่นๆ	 ในครอบครัวหรือไม่	

เช่น	การเสียชีวิตของบุคคลในครอบครัว	ตกงาน	ปัญหา

ด้านการเงิน	ฯลฯ

	 •	 ภาวะความตึงเครียดของพ่อแม่ส่งผลกระ

ทบต่อการดูแลเด็กหรือไม่

	 •		ขณะที่อยู่ในสภาวะความตึงเครียด	พ่อแม่

ยังดูแลไม่ให้เด็กถูกท�าร้ายได้หรือไม่
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5. ความสัมพันธ์ของพ่อแม่กับเด็ก
	 พิจารณาจากทั้งการสัมภาษณ์และการสังเกต	

ถึงหัวข้อต่อไปนี้

	 5.1	การเลี้ยงดู

	 •		ด้านร่างกาย	เช่น	การให้ปัจจัยสี่

	 •	 ด้านอารมณ์	 การให้ความใกล้ชิด	 สบตา	

แสดงออกถึงการพอใจและชื่นชมในตัวเด็ก	 ให้การช่วย

เหลือประคับประคองเมื่อเด็กทุกข์ใจ	มีความคาดหวังที่

สมจริงกับเด็ก	เป็นต้น

	 •	 ด้านการพัฒนาองค์ความรู้:	 ให้เข้าโรงเรียน

ตามเกณฑ์	 เปิดโอกาสให้เด็กซักถาม	 ให้เด็กส�ารวจ 

สิ่งแวดล้อมอย่างปลอดภัย	มีการเล่นสมวัย	เป็นต้น

	 •	 ด้านการดูแลความปลอดภัย	เช่น	ไม่ปล่อย

เด็กเล็กไว้ตามล�าพัง	 หรือการจัดสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็น

อันตราย	เป็นต้น

	 •	 ด้านการก�ากับดูแล	 และก�าหนดขอบเขต

แห่งตน	 (Boundary)	 ที่เหมาะสม	 เช่น	 การฝึกวินัย	

สนับสนุนให้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น	 ยอมรับการ

ควบคุมและเปิดเผยอารมณ์อย่างเหมาะสม	ยอมรบัความ

เป็นส่วนตัวทางร่างกาย	อารมณ์	 และความคิดของเด็ก

ตามพฒันาการของวยั	ไม่ให้เดก็ได้เหน็หรอืเกีย่วข้องกบั

ความสัมพันธ์ทางเพศของพ่อแม่	เป็นต้น

	 •	 ด้านความมั่นคงในการเลี้ยงดู	เช่น	มีความ

ต่อเนื่องสม�่าเสมอ	คงเส้นคงวา	คาดเดาได้	 	

	 5.2	 ความผูกพันระหว่างพ่อแม่กับเด็ก	 (At-

tachment)	การเล้ียงดูทีเ่หมาะสมและมคีวามไวต่อการ

ตอบสนองต่อเดก็	จะสร้างความสัมพนัธ์ทีม่ัน่คงระหว่าง

พ่อแม่กบัเดก็	โดยดไูด้จากการซกัถามตามประเดน็ต่อไปนี้

	 •	 พ่อแม่ตั้งใจจะมีลูกคนนี้หรือไม่

	 •	 ขณะทีเ่ดก็เกดิมา	สภาวะของครอบครวัเป็น

อย่างไร

	 •	 มีปัญหาตั้งแต่แรกเกิดหรือไม่	 พ่อแม่มอง

ว่าการเลี้ยงดูเด็กเป็นเรื่องยากหรือง่ายอย่างไร

	 •	 พ่อแม่มคีวามรูส้กึอย่างไรกบัเด็กในด้านความ

มีคุณค่า	ความคาดหวัง

	 •	 พ่อแม่ยอมรับกับพฤติกรรมของเด็กหรือไม่

และมีวิธีการฝึกวินัยเด็กอย่างไร

6. ปัญหาสุขภาพจิตของพ่อแม่ ที่รบกวนต่อการ 

เลี้ยงดูเด็ก	คือ

	 •	 Antisocial	personality	disorder		

	 •	 Multiple	personality	disorder

	 •	 Uncontrolled	psychosis

	 •	 Mental	retardation

	 •	 Religious	fanaticism

7. การประเมินปฏิสัมพันธ์ภายในครอบครัว
	 โดยการสงัเกตระหว่างการสมัภาษณ์พ่อแม่ร่วม

กบัสงัเกตการดแูลลกูในห้องเล่นหรอืห้องสมัภาษณ์หรอื

การจดัให้พ่อแม่ลกูมกีจิกรรมร่วมกนัโดยมผีูส้งัเกตการณ์

อยู่ในอกีห้องหน่ึง	หรอืบันทกึเทปไว้เพ่ือน�ามาดภูายหลงั	

โดยสังเกตในรายละเอียดต่อไปนี้		

	 •	 พ่อแม่เล่นกับเด็กอย่างไร

	 •	 เด็กมีท่าทีเข้าหาพ่อแม่หรือไม่	 พ่อแม่ตอบ

สนองท่าทีของเด็กอย่างไร

	 •	 ครอบครัวสามารถตกลงกนัได้ในปัญหาหรอืไม่

	 •	พ่อแม่สามารถตอบสนองความต้องการของ

เด็ก	หรือเด็กสามารถตอบสนองความต้องการพ่อแม่ได้

หรือไม่

	 •	พ่อแม่สามารถควบคุมเด็กได้อย่างเหมาะสม

หรือไม่

	 •	 การใช้ค�าพูดโต้ตอบภายในครอบครัวเป็น

อย่างไร

	 •	พี่น้องเล่นกันอย่างไร
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	 •	 ความผูกพันต่อกันและกันภายในครอบครัว

เป็นอย่างไร

สรุป
	 กุมารแพทย์เป็นผู้ที่ท�างานใกล้ชิดครอบครัว	

ควรมคีวามสามารถส่งเสริมสนบัสนนุให้ครอบครวัเตบิโต

ไปในทางที่เหมาะสมเพื่อเป็นสถานที่ที่พัฒนาเด็กให้มี

คุณภาพ		ขณะเดียวกันก็มีทักษะในการสังเกตถึงความ

ผิดปกติที่เกิดขึ้นในครอบครัวที่จะมีผลกระทบต่อเด็ก	

และขัดขวางหรอืลดทอนให้มีผลกระทบต่อเด็กน้อยท่ีสดุ	

เพื่อคุณภาพของเด็กไทยในอนาคต
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อิสราภา	ชื่นสุวรรณ

บทที่ 2 

แนวทางส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ในสังคมไทย (0-10 ปี)
อิสราภา  ชื่นสุวรรณ

	 จากเด็กหนึ่งคนที่จะเติบโตข้ึนเป็นผู้ใหญ่	 จะ

พัฒนาเพิม่พนูความสามารถในด้านต่างๆ	ไปตามขัน้ตอน

ที่เปลี่ยนไปตามวัย	จนท�าให้เกิดทักษะใหม่	ท�าสิ่งต่างๆ

ที่ยากสลับซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	ปรับ

ตัวเข้ากบัสิง่แวดล้อมรอบตวัได้	กระบวนการพฒันาการ

ของมนุษย์จึงเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องและมี

การเปลีย่นแปลงตลอดชวิีต	ซึง่พฒันาการนัน้เป็นผลของ

ปฏสิมัพันธ์ระหว่างปัจจยัด้านพนัธกุรรมและภาวะแวดล้อม

ของเดก็	โดยปัจจัยด้านพนัธกุรรมเป็นตวัก�าหนดศักยภาพ	

ส่วนปัจจัยแวดล้อม	ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว	ชุมชน	หรือ

สังคมใหญ่	จะเป็นตัวก�าหนดโอกาสความเป็นไปได้ของ

การแสดงออกได้มากหรือน้อยตามศักยภาพของแต่ละ

บุคคล1	 ช่วงวัยเด็กนับเป็นช่วงเวลาของพัฒนาการที่มี

ความส�าคัญมาก		เนื่องจากเป็นช่วงที่สมองเจริญเติบโต

และพัฒนาอย่างรวดเร็ว	 จึงท�าให้พัฒนาการของเด็ก

เปลี่ยนแปลงเร็วตามไปด้วย	 ดังจะเห็นได้ว่า	 เด็กในวัย

ทารก	 วัยเตาะแตะ	 วัยอนุบาล	 และวัยเรียน	 	 มีความ

สามารถทุกด้านแตกต่างกันอย่างชัดเจน

	 ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีโอกาสดูแล

เดก็จงึเป็นบคุคลทีม่คีวามส�าคญัในการส่งเสรมิพฒันาการ

ของเดก็	โดยควรมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัพฒันาการ

ตามวัย	 สภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบันที่ส่งผลต่อ

พฒันาการของเดก็	แนวทางการเฝ้าระวงัตดิตามพฒันาการ

และคดักรองปัญหาพฒันาการของเดก็		รวมทัง้แนวทาง

การส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กในแต่ละวัย

พัฒนาการปกติตามวัย
	 พัฒนาการของเดก็นัน้สามารถจ�าแนกออกเป็น

ด้านต่างๆ	เพื่อความสะดวกในการศึกษาท�าความเข้าใจ

ได้ดังนี้1,2	 

	 1.	พัฒนาการด้านร่างกาย	 (physical	 หรือ	

psychomotor	development)	หมายถงึ	ความสามารถ

ในการทรงตัวและเคลือ่นไหว	ซึง่แบ่งออกเป็น	การท�างาน

ของกล้ามเนื้อมัดใหญ่	(gross	motor)		และการท�างาน

ของกล้ามเนื้อมัดเล็ก	 หรือการท�างานประสานระหว่าง

มือและตา	(fine	motor)

	 2.	พัฒนาการด้านสติปัญญา	(cognitive	de-

velopment)	หมายถงึ	ความสามารถในการเรียนรู้	เข้าใจ

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ	 กับตนเอง	 การรู้คิด	 รู้

เหตผุล	และความสามารถในการแก้ปัญหา	ซึง่จะแสดงออก
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I
แนวทางส่งเสริมพัฒนาการเด็กในสังคมไทย	(0-10	ปี)

อายุ การทรงตัวและเคลื่อนไหว
(gross motor)

การใช้ตาและมือ
(fine motor)

ภาษาและการสื่อสาร
(language and 

communication)

สังคมและการช่วยเหลือ
ตนเอง (social and 
self-help skills)

1	เดือน เริ่มชันคอ	ผงกศีรษะ	
หันหน้าซ้ายขวา

ก�ามือแน่น	จ้องมองตาม
ของไม่เกินกึ่งกลางล�าตัว

ท�าเสียงในคอ มองจ้องหน้า

2	เดือน ชนัคอได้	45	องศา	ยกศีรษะ
เงยหน้าขึน้ได้เมือ่อยูใ่นท่านัง่

ก�ามือหลวมๆ	จ้องมองตาม
ของข้ามเส้นกึ่งกลางล�าตัว

ฟังเสียงคุยด้วยแล้วหันหา
เสียง

สบตา	ยิ้มแสดงความสนใจ

4	เดือน ชันคอได้	90	องศา	โดยใช้
แขนยันยกตัวชูขึ้น	(chest	
up)	ยกศีรษะเงยหน้าขึน้ได้
เมือ่อยูใ่นท่านัง่

มองตาม	180	องศา	มือ
สองข้างมาจับกันตรงกลาง	
ไขว่คว้าของใกล้ตัว	

ส่งเสียงอ้อแอ้	โต้ตอบหัวเราะ	
ส่งเสียงแหลมรัวเวลาดีใจ	
สนุก

ยิ้มตอบและยิ้มทัก	ท�าท่าดีใจ
เวลาเห็นอาหารหรือคนเลี้ยง

6	เดือน คว�่าและหงายได้เอง	
นั่งเองได้ชั่วครู่	เริ่มลงน�้า
หนกัทีเ่ท้าทัง้สองได้ในท่ายนื

คว้าของด้วยฝ่ามือ	หยิบ
ของมือเดียวและเปลี่ยน
มือ

หันหาเสียงเรียกชื่อ	ส่งเสียง
จากริมฝีปาก	เล่นน�้าลาย

รู้จักคนแปลกหน้า	กินอาหาร
บดละเอียดที่ป้อนด้วยช้อนได้

9	เดือน นั่งได้มั่นคง	คลาน	
เกาะยืน

ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้
หยิบของได้	เปิดหาของที่
ซ่อนไว้ใต้ผ้าได้	มองตาม
ของที่ตกจากมือ

ฟังรู้ภาษา	เข้าใจสีหน้า
ท่าทาง	ออกเสียงพยัญชนะ
ได้หลายเสียงแต่ไม่มีความ
หมาย

เล่นจ๊ะเอ๋	ตามไปเก็บของที่
ตก	ร้องตามแม่เมื่อแม่จะ
ออกจากห้อง	ใช้มือหยิบ
อาหารกินเองได้

จากการใช้ภาษา	 (language	 and	 communication	

development)	และการใช้ตาและมือท�างานประสาน

เพ่ือแก้ปัญหา	(fine	motor	&	adaptive	development)	

	 3.	พัฒนาการด้านจิตใจและอารมณ์	 (emo-

tional	development)	หมายถึง	ความสามารถในการ

แสดงออกความรู้สึก	 แยกแยะอารมณ์ความรู้สึก	 และ

สามารถในการควบคมุการแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่าง

เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ	รวมไปถงึ	การสร้างความ

นับถือตนเอง	(self-esteem)

	 4.	พฒันาการด้านสังคม	(social	development)	

หมายถงึ	ความสามารถในการสร้างสมัพนัธภาพกบัผูอ้ืน่	

และทกัษะการปรับตัวตัวในสงัคมของเดก็รวมไปถึงทักษะ

การช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจ�าวัน	(self	help)	ด้วย

	 5.	พัฒนาการด้านจิตวิญญาณ	 (spiritual	 

development)	หมายถึง	การเปลีย่นแปลงความสามารถ

ในการรู้จักคุณค่าชีวิตของตนเองและผู้อื่น	 เลือกด�ารง

ชีวิตในทางที่ชอบและสร้างสรรค์	

	 การตดิตามพฒันาการของเดก็เรามกัจะตดิตาม

จากพัฒนาการแต่ละด้านท่ีเกิดข้ึนตามช่วงอายุของเด็ก		

(developmental	milestone)	ซึ่งเป็นกลุ่มของทักษะ

ที่เด็กส่วนใหญ่สามารถท�าได้ในช่วงอายุนั้นๆ	 อย่างไร

ก็ตามพบว่า	 อายุที่เด็กแต่ละคนเริ่มทักษะด้านต่างๆได	้

อาจช้าหรือเร็วต่างจากพัฒนาการตามวัย	 ไปบ้าง	 โดย

พฒันาการตามวยัของเดก็ในแต่ละด้านแสดงดงัตารางท่ี	1
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I

อิสราภา	ชื่นสุวรรณ

อายุ การทรงตัวและเคลื่อนไหว
(gross motor)

การใช้ตาและมือ
(fine motor)

ภาษาและการสื่อสาร
(language and 

communication)

สังคมและการช่วยเหลือ
ตนเอง (social and 
self-help skills)

12	เดือน เกาะเดิน	ยืนเองได้ชั่วครู่ ใช้ปลายนิ้วหัวแม่มือและ
นิ้วชี้หยิบของชิ้นเล็กได้
ถนัด	หยิบของใส่ถ้วยหรือ
กล่อง

เรียกพ่อ	แม่	หรือพูดเป็น
ค�าโดดที่มีความหมาย	1	ค�า	
ท�าตามค�าสั่งที่มีท่าทาง
ประกอบได้

ตบมือ	เลียนแบบท่าทาง
โบกมือ	สาธุ	ร่วมมือเวลา 
แต่งตัว

15	เดือน เดินเอง วางก้อนไม้ซ้อนกัน	2	ชั้น พูดเป็นค�าโดดที่มีความหมาย
ได้	ชี้ส่วนต่างๆ	บนใบหน้าได้
ตามค�าบอก

เริ่มใช้ช้อนตักอาหารแต่ยัง
หกบ้าง	กลิ้งลูกบอลรับส่งกับ
ผู้ใหญ่

18	เดือน เดินคล่อง	วิ่ง	ยืนก้มลงเก็บ
ของแล้วลุกขึ้นได้โดยไม่ล้ม	
จูงมือเดียวขึ้นบันไดได้

วางก้อนไม้ซ้อนกัน	3	ชั้น	
ขีดเส้นยุ่งๆ

พูดเป็นค�าโดดได้หลายค�า	ชี้
รูปภาพตามค�าบอก	ท�าตาม
ค�าสัง่ทีไ่ม่มีท่าทางประกอบได้

ถือถ้วยน�้าดื่มเอง

2	ปี เดินขึ้นบันได	เตะลูกบอล	
กระโดดสองขา

วางก้อนไม้ซ้อนกนัได้	6	ชัน้	
ขีดเส้นตรงและโค้งเป็นวงๆ
ได้	เปิดหนังสือทีละหน้า

พูด	2-3	ค�าต่อกันได้อย่างมี
ความหมาย	บอกชื่อของที่คุ้น
เคย	บอกชื่อตัวเองได้

แสดงความสนใจเด็กอื่น	ใช้
ช้อนตักอาหารเองได้ดี	บอก
ได้เวลาจะถ่ายอจุจาระ

3	ปี ขึ้นบันไดสลับเท้า	ขี่สามล้อ วางก้อนไม้ซ้อนกันได้	8	
ชั้น	วาดวงกลมได้ตาม
แบบ		

พูดเป็นประโยคสั้นๆ	พูดให้
คนอื่นฟังเข้าใจประมาณ
ร้อยละ	50

ถอดรองเท้าและใส่เสื้อได้	
รู้เพศตนเอง	เล่นกับคนอื่น	
ควบคุมการถ่ายอุจจาระได้

4	ปี กระโดดขาเดียว	เดินลง
บันไดสลับเท้า

วาดสี่เหลี่ยมได้ตามแบบ	
วาดคนได้	3	ส่วน

ร้องเพลง	พูดเป็นประโยค	
ถามค�าถาม	เล่าเรื่องให้ผู้อื่น
เข้าใจได้ทัง้หมด	รูจ้กัสหีลายสี

เล่นรวมกับคนอื่นได้	ติด
กระดุมเอง	ควบคุมการถ่าย
ปัสสาวะในเวลากลางวันได้

5	ปี กระโดดสลับเท้า		กระโดด
ข้ามสิ่งกีดขวางเตี้ยๆ	

จับดินสอได้ถูกต้อง	วาด
สามเหลี่ยมได้	วาดคนได้	
6	ส่วน

ถามเกี่ยวกับเหตุผลและ
ความหมาย	จ�าตัวอักษรได้	
นับสิ่งของได้ถึง	5	ชิ้น	นับเลข
ได้ถึง	20

เล่นอย่างมีกติกา	แต่งตัวเอง	
เล่นโดยใช้จินตนาการ	ไม่
ปัสสาวะรดที่นอนในเวลา
กลางคืน

6	ปี เดินบนส้นเท้า	เดินต่อเท้า
ถอยหลัง	ใช้สองมือรับ
ลูกบอลที่โยนมา

วาดรูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทะ
แยงมุมได้	เขียนตัวอักษร
ง่ายๆ	ได้

รู้ซ้ายขวา	นับเลขได้ถึง30	
อธิบายความหมายของค�าได้	
เข้าใจความแตกต่างของ	2	สิง่

ช่วยงานบ้านได้	ผูกเชือก
รองเท้าได้
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I
แนวทางส่งเสริมพัฒนาการเด็กในสังคมไทย	(0-10	ปี)

สภาพของสังคมไทยปัจจุบันที่ มีผลต่อ
พัฒนาการของเด็ก 
	 ปัจจบุนั		วถิชีวีติของสงัคมไทยเปลีย่นแปลงไป

อย่างรวดเร็ว	 เด็กต้องอาศัยอยู่ในความท้าทายของโลก

ศตวรรษที่	21	ยุคของข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีใหม่	

สื่อต่างๆ	เช่น	โทรทัศน์	อินเทอร์เน็ต	เข้ามามีอิทธิพลต่อ

เดก็และครอบครวัเป็นอย่างมาก	ปัญหาการใช้เทคโนโลยี

อย่างไม่เหมาะสมของเด็กซ่ึงส่งผลกระทบต่อพฒันาการ	

การเรียนรู้	 รวมถึงปัญหาพฤติกรรมและสุขภาพ	 เป็น

ปัญหาทีก่�าลงัทวคีวามรนุแรงมากขึน้	นอกจากนีม้คีวามเร่ง

รีบของชีวิตประจ�าวัน	การแข่งขันที่สูงของสังคม	ส่งผล 

กระทบต่อระบบครอบครวั	ท�าให้หลายครอบครวั	ทัง้บดิา

มารดาต้องท�างานนอกบ้าน	ไม่สามารถเลีย้งดเูดก็ได้เอง	

ส่งผลให้เดก็หลายคนต้องแยกไปอยูก่บัปูย่่าตายาย	หรอื

ถูกเลี้ยงในสถานรับเล้ียงเด็ก	 ซ่ึงถ้าไม่มีการดูแลอย่าง

เหมาะสมกจ็ะส่งผลต่อพัฒนาการเดก็เหล่านัน้ได้	นอกจาก

นีเ้ดก็วยัเรยีนต้องพบกบัสิง่แวดล้อมทีมี่การแข่งขนัสงูซึง่

มุง่เน้นถงึแต่ผลสัมฤทธิใ์นการเรยีน	ซึง่อาจท�าให้เดก็ขาด

โอกาสในการฝึกทักษะตามวัยอ่ืนๆซึง่จ�าเป็นต่อการพฒันา

เป็นวยัรุน่และผูใ้หญ่ต่อไป	นอกจากนี	้การขาดสารอาหาร

ยังเป็นปัญหาที่พบอยู่ในสังคมไทย	 โดยเฉพาะการขาด

สารไอโอดีนและธาตุเหล็ก4	 	 ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา

สมองของเด็กโดยตรง	

การติดตามเฝ้าระวังพัฒนาการและการคัด
กรองพัฒนาการ
	 การติดตามเฝ้าระวังพัฒนาการ	 (develop-

mental	surveillance)	มคีวามส�าคญัต่อการก�ากบัดูแล

สุขภาพเด็ก	 เนื่องจากปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม

ของเด็กเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย	การส�ารวจสุขภาพและ

พัฒนาการของเด็กไทยหลายครั้งพบว่า	เด็กจ�านวนมาก

มีพัฒนาการล่าช้า	การส�ารวจครั้งล่าสุดของกรมอนามัย

อายุ การทรงตัวและเคลื่อนไหว
(gross motor)

การใช้ตาและมือ
(fine motor)

ภาษาและการสื่อสาร
(language and 

communication)

สังคมและการช่วยเหลือ
ตนเอง (social and 
self-help skills)

7	ปี กระโดดขาเดียวได้หลายครั้ง
ต่อกัน	เริ่มขี่จักรยานสองล้อ
ได้

วาดรูปตามแบบ	วาดคน
ได้	12	ส่วน	เขียนตัวอักษร
ได้

บอกวันในสัปดาห์	เปรียบ
เทียบขนาดเล็กใหญ่	บวกลบ
เลขง่ายๆ

รับผิดชอบงานบ้านที่ท�าเป็น
ประจ�า	เล่นกับเพื่อนเพศ
เดียวกันเป็นกลุ่ม	ปฏิบัติตาม
ค�าสั่งเพื่อหลีกเลี่ยงการ
ถูกลงโทษ

8	ปี ทรงตัวและขี่จักรยานสอง
ล้อได้ดี

เขียนตัวหนังสือถูกต้อง	
ไม่มีหัวสลับ	วาดรูป
เครื่องหมายกาชาดตาม
แบบได้

บอกเดือนของปี	สะกดค�า
ง่ายๆ	ฟังเรื่องแล้วจับใจความ
ได้	เข้าใจปริมาตร

เริ่มมีเพื่อนสนิท	ยอมรับกฏ
เกณฑ์โดยปฏิบัติตามค�าสั่ง
ของผู้ใหญ่เพื่อที่จะได้รับค�า
ชมเชยและการยอมรับ

9	ปี ปิดตายืนขาเดียวได้นาน	
15	วินาที

วาดรูปทรงกระบอกได้ เขียนเป็นประโยค	เริ่มอ่านใน
ใจ	บวกลบหลายชั้น

รู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรใน
สถานการณ์ต่างกัน	

ตารางที่ 1 แสดงพัฒนาการตามวัยของเด็กในแต่ละด้าน3

ดัดแปลงจาก	นิตยา	คชภักดี	รวิวรรณ	รุ่งไพรวรรณ,	25523
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อิสราภา	ชื่นสุวรรณ

ในปี	 พ.ศ.	 2553	 พบว่า	 เด็กอายุ	 1-5	 ปี	 ประมาณ 

ร้อยละ	 30	 มีพัฒนาการล่าช้ากว่าวัย	 โดยเฉพาะใน 

ด้านภาษาและการใช้กล้ามเนื้อมือและตาประสานกัน5  

เด็กที่ได้รับการคัดกรองปัญหาได้เร็วและได้รับการดูแล

อย่างเหมาะสม	จะเกิดผลดีต่อเด็กในระยะยาวมากกว่า

เดก็ทีต่รวจพบปัญหาพัฒนาการในภายหลังเมือ่ปัญหามี

ความรุนแรงขึ้น1,5  

	 การตรวจคัดกรองพัฒนาการนิยมท�าที่คลินิก

สุขภาพเด็กดี	(well	child	clinic)	แต่การศึกษาในต่าง

ประเทศพบว่า	ในกลุม่เดก็ทีม่ารบัการดแูลสขุภาพอย่าง

ต่อเนื่องเหล่านี้มีเพียงร้อยละ	20-30	ของเด็กที่มีปัญหา

พฒันาการและพฤตกิรรมเท่านัน้ทีไ่ด้รบัการวนิจิฉยัตัง้แต่

ก่อนเข้าเรียน6 ทั้งนี้เนื่องจากไม่ได้ติดตามพัฒนาการ 

ด้วยรปูแบบทีช่ดัเจน	หรอืไม่ได้ใช้เครือ่งมอืมาตรฐานใน

การประเมินและคัดกรองพัฒนาการ	

	 ดังนั้นในปี	พ.ศ.	2549	ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดย		American	Academy	of	Pediatrics	(AAP)	จึง

ได้ออกค�าแนะน�าเกี่ยวกับแนวทางการเฝ้าระวัง	ติดตาม

พฒันาการและการคัดกรองพฒันาการเด็กท่ีคลนิกิสขุภาพ

เด็กดี6,7	 เพื่อหวังจะแก้ไขปัญหาดังกล่าว	 	 ส�าหรับ

ประเทศไทยนั้น	 ในปี	 2556	 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์

แห่งประเทศไทยได้ก�าหนดแนวทางการก�ากบัดแูลสขุภาพ

เด็กไทยขึ้น	และได้น�าหลักการของแนวทางการการเฝ้า

ระวังติดตามพัฒนาการดังกล่าวมาแนะน�าให้ใช้ก�ากับ

ดูแลสุขภาพเด็กไทย	ซึ่งมีแนวทางดังนี้

	 1.	ควรมีการเฝ้าระวังติดตามพัฒนาการ	 (de-

velopmental	 surveillance)	 เป็นองค์ประกอบหนึ่ง

ของการก�ากบัดแูลสขุภาพเดก็ทกุครัง้ทีเ่ดก็มารบับรกิาร

ทีค่ลนิกิสขุภาพเดก็ด	ี	ซึง่แนวทางดงักล่าวเป็นขบวนการ

ทียื่ดหยุ่นและมกีารตดิตามต่อเนือ่งระยะยาว	ประกอบด้วย

	 •	 การสอบถามและรบัฟังผูเ้ลีย้งดเูดก็ว่ามคีวาม

กังวลใดๆ	เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กหรือไม่

	 •	 ซักประวัติพัฒนาการด้านต่างๆ	ของเด็กใน

ช่วงที่ผ่านมา

	 •	 สังเกตพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็ก

ระหว่างที่มารับบริการ	ประเมินปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยที่

ส่งเสริมการป้องกันความเสี่ยงต่อปัญหาพัฒนาการ

	 •	 บันทึกผลการตรวจประเมินต่างๆ	 อย่าง

ละเอยีด	เพือ่ประโยชน์ในการติดตามเฝ้าระวังพฒันาการ

ต่อไปตามความเหมาะสม

	 2.	หากผู้ปกครองหรือบุคลากรทางการแพทย์

ผูใ้ห้บรกิารมคีวามกงัวลเกีย่วกบัพัฒนาการของเดก็	ควร

ท�าการตรวจประเมนิพฒันาการของเดก็ด้วยแบบคัดกรอง

ทีเ่หมาะสม	(developmental	assessment)

	 3.	ควรประเมินคัดกรองพัฒนาการ	 (devel-

opmental	 assessment)	 ด้วยเครื่องมือมาตรฐานที่

เหมาะสมในเด็กทุกรายท่ีมารับบริการท่ีคลินิกสุขภาพ

เด็กดีเมื่อเมื่ออายุ	9,	18	และ	24-30	เดือน	หากไม่มีข้อ

จ�ากัดของสถานบริการ	

	 4.	ถ้าประเมินคัดกรองพัฒนาการแล้วไม่พบ

ความผิดปกติ	 โดยท่ีผู้ปกครองและผู้ให้บริการไม่มีข้อ

สงสัยหรือความกังวลเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก	ให้นัด

เด็กตรวจในครั้งต่อไปตามตารางนัดปกติ	 แต่ถ้าหากผู้

ปกครองหรอืผูใ้ห้บรกิารมข้ีอสงสัยหรอืความกงัวลว่าเดก็

อาจมีความผิดปกติ		อาจนัดเด็กมาก่อนก�าหนดนัดปกติ

เพื่อติดตามต่อไป

	 5.	ถ้าผลการประเมินคัดกรองพัฒนาการพบ

ความผิดปกติ	 ควรส่งเด็กไปตรวจประเมินเพิ่มเติมโดย

ละเอียดต่อไป			

	 อย่างไรก็ตามการน�าแนวทางดังกล่าวมาใช้ใน

ประเทศไทยในระยะแรกอาจยังมีข้อจ�ากัดอยู่		เช่น	การ

ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปกติทุกรายด้วยเครื่องมือ

มาตรฐานตามอายุท่ีแนะน�า	 อาจยังไม่สามารถท�าได้ใน

สถานบริการที่มีเด็กมารับบริการเป็นจ�านวนมากแต่มี
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แนวทางส่งเสริมพัฒนาการเด็กในสังคมไทย	(0-10	ปี)

บุคลากรจ�ากัด	 	ซึ่งในขณะนี้ก�าลังมีการด�าเนินการเพื่อ

ที่จะหาเครื่องมือมาตรฐานที่เหมาะสมกับการมาใช้ใน

ประเทศไทย	 ซึ่งน่าจะเป็นแบบคัดกรองที่ท�าได้ง่าย	 ไม่

ใช้เวลาเพ่ิมข้ึนจากการให้บรกิารตามปกตมิากนกั	ดงันัน้

ในระยะแรกจงึแนะน�าว่า	ถ้าสถานบรกิารใดมคีวามพร้อม

ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการตามช่วงอายุดังกล่าว	ก็

น่าจะเริ่มท�าการคัดกรอง	และข้อจ�ากัดอีกประการหนึ่ง

ของการท�าการคัดกรองพัฒนาการก็คือ	การส่งต่อเด็กที่

พบความผิดปกติจากการคัดกรองไปตรวจประเมินต่อ

โดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีอยู่จ�ากัดและไม่ทั่วถึงใน

ประเทศไทย	อาจท�าให้ไม่สามารถส่งต่อเด็กไปได้	 หรือ

เด็กต้องรอนานกว่าจะได้รับการประเมิน	ดังนัน้บุคลากร

ทางการแพทย์พจิารณาให้การช่วยเหลอืหรือให้ค�าแนะน�า

เบื้องต้นที่เหมาะสมกับปัญหาก่อน	ในระหว่างที่ยังไม่ได้

ไปรบัการประเมนิต่อ	เช่น	ถ้าเดก็มปัีญหาพัฒนาการทาง

ภาษาล่าช้า	และได้ประวัติว่าถูกปล่อยให้ดูโทรทัศน์โดย

ล�าพังนานๆ	ควรช่วยเหลือเบื้องต้น	ด้วยการแนะน�าให้

ลดการดูโทรทัศน์	 และส่งเสริมกิจกรรมด้านภาษา	 เช่น	

การพูดคุยเล่นกับเด็ก	เล่านิทาน	เป็นต้น	ทั้งนี้ในอนาคต

ถ้ามีการศึกษาเพิ่มเติมและกระบวนการท�างานต่อเนื่อง	

น่าจะมีแนวทางที่ชัดเจนในการดูแลเด็กที่พบความผิด

ปกติ	ซึ่งเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยต่อไป	

 

บทบาทของครอบครวัในการส่งเสรมิพฒันาการ
ตามวัย
	 ดงัทีไ่ด้กล่าวมาแล้วว่าครอบครวัและการเลีย้ง

ดเูดก็เป็นปัจจยัทีม่คีวามส�าคญัยิง่ต่อพฒันาการของเด็ก	

ดงันัน้อกีวธิกีารหนึง่ทีบ่คุลากรการแพทย์จะช่วยส่งเสริม

พฒันาการของเดก็ไทย	นอกเหนอืจากการค้นหาเด็กทีมี่

ความผิดปกติตั้งแต่ระยะแรก	ก็คือการให้ค�าแนะน�ากับ

ผู้ปกครองและครอบครัวของเด็กทุกคนถึงแนวทางใน

การส่งเสริมพัฒนาการให้เหมาะสมตามวัย	ซึ่งในที่นี้จะ

ขอแบ่งเป็น	3	ช่วงวัย8	ดังนี้

 ช่วงวัยทารก (แรกเกิด –11 เดือน)
	 ช่วงขวบปีแรกนบัเป็นช่วงทีส่มองของเดก็มกีาร

เจริญเติบโตและพัฒนารวดเร็วที่สุด	 ส่งผลให้มีการ

เปล่ียนแปลงของความสามารถเดก็อย่างชัดเจน		พฒันาการ

ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่เป็นด้านที่จะสังเกตเห็นการ

เปลีย่นแปลงได้มาก	ซึง่จะพฒันาในทิศทางจากศรีษะไป

ยังปลายเท้า	เริ่มจากการชันคอ	พลิกตัว	นั่ง	คลาน	เกาะ

ยืน	 และเริ่มเดินเองได้	 	 จึงควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึก

ทักษะดังกล่าวโดยในช่วงที่เด็กเริ่มฝึกชันคอ	พลิกตัว	ก็

ควรจัดใหเ้ด็กไดอ้ยู่ในทา่คว�า่บ้างในขณะที่มคีนเฝ้าดอูยู่	

เมือ่เดก็เริม่ทรงตวันัง่ได้กส่็งเสรมิให้เดก็ได้นัง่เล่นบนพืน้		

ต่อมาเมื่อเด็กเริ่มเคลื่อนไหวไปมาได้ด้วยตนเอง	 เช่น	

คลาน	หรอืเกาะเดนิ	กค็วรจดัสถานทีซ่ึง่มคีวามปลอดภยั	

และเปิดโอกาสให้เดก็ได้ฝึกการเคลือ่นไหวภายในบรเิวณ

นั้น	 ในด้านพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็ก	 ช่วงปีแรก

เด็กจะเริม่ควบคมุการท�างานของกล้ามเนือ้ได้ในทิศทาง

จากแขน	มือ	นิ้ว	ไปจนถึงปลายนิ้ว	ในช่วงนี้ควรให้เด็ก

ได้ลองฝึกหยบิจบัของเล่น	ของใช้ท่ีปลอดภยัและมีขนาด

เหมาะสมด้วยตนเองอย่างอิสระ	 รวมทั้งให้ลองฝึกหยิบ

อาหารนิ่มชิ้นเล็กๆ	(finger	food)	กินเอง	

	 ด้านการสื่อสารและภาษาแม้ว่าเด็กวัยนี้จะยัง

พูดไม่ได้	 แต่จะรับฟังได้สนใจเมื่อมีคนพูดคุยด้วย	 และ

พยายามสือ่สารกบัผูป้กครองด้วยเสยีง	ท่าทาง	และภาษา

ของตัวเอง	 ดังนั้นจึงควรพูดคุยกับเด็กสม�่าเสมอ	 สนใจ

ตอบสนองเมือ่เดก็พยายามสือ่สารด้วย	นอกจากนัน้การ

เริ่มอ่านหนังสือกับเด็กตั้งแต่อายุ	 6	 เดือนเป็นต้นไป

สามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของเด็กได้ 9	 โดย

แนวทางการอ่านหนงัสอืกบัเดก็วัยนี	้ควรเลอืกเป็นหนงัสอื

ภาพ	และผู้ปกครองพูดคุยชี้ชวนให้เด็กดูไปตามรูปภาพ

นัน้ตามทีเ่ด็กสนใจ	ยงัไม่จ�าเป็นต้องให้เด็กนัง่ฟังเรือ่งราว
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จนจบเล่ม10	

	 ส�าหรบัพฒันาการในด้านอารมณ์และสงัคมนัน้	

วยันีเ้ป็นวยัทีด่ขีองการเรียนรู้การไว้ใจและความรักความ

ผูกพัน		การส่งเสริมสามารถท�าได้โดยการตอบสนองต่อ

ความต้องการและการแสดงออกของเด็กอย่างเหมาะสม	

รวดเร็ว	 เช่น	 เมื่อเด็กร้องเพราะ	 เปียกแฉะ	 ก็ให้ความ

ช่วยเหลือ	หรือเมื่อส่งเสียงพูดคุยชวนเล่น	ก็ตอบสนอง

พดูคยุเล่นกบัเดก็	เป็นต้น	นอกจากนีใ้นช่วงปลายขวบปี

แรกเด็กจะเร่ิมมีพัฒนาการของการกลัวคนแปลกหน้า	

ซึ่งผู้ปกครองควรเข้าใจว่าเป็นปกติตามวัย	 ควรให้เวลา

เด็กในการปรับตัว	ไม่บังคับ	

 ช่วงวัยเด็กตอนต้น (1- 4 ปี)
	 ช่วงวัยนี้นับเป็นช่วงวัยของการส�ารวจเรียนรู้

สิ่งต่างๆ	 รอบตัวเด็ก	 ในด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่	 เด็กจะ

เคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วขึ้น	 เริ่มวิ่ง	 ชอบที่จะปีนป่าย	

การส่งเสรมิพฒันาการของกล้ามเนือ้ใหญ่จงึเน้นการเปิด

โอกาสให้เด็กได้วิ่งเล่น	ปีนป่ายอยู่ในบริเวณที่ปลอดภัย	

ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก	 ในช่วงวัยน้ีเด็กจะสามารถใช้มือ

ท�างานทีซั่บซ้อนได้เพิม่ขึน้ตามล�าดับ	การส่งเสรมิทกัษะ

น้ันสามารถท�าได้โดย	การให้เดก็ได้ลงมอืท�าสิง่ต่างๆด้วย

ตนเอง	ไม่ว่าจะเป็นการเล่น	เช่น	ต่อก้อนไม้	จิ๊กซอ	ปั้น

ดินน�้ามัน	 ระบายสี	 ฉีกแปะกระดาษ	 เป็นต้น	หรือการ

ท�ากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจ�าวันตามความพร้อมของ

เดก็	เช่น	กนิอาหาร	แต่งตวั	เป็นต้น	ในด้านภาษานัน้ช่วง

วัยนี้นับเป็นช่วงที่มีการพัฒนามากที่สุด	

	 จากที่เด็กเริ่มพูดค�าแรกได้เมื่ออายุประมาณ	 

1	ปี	จนกระทัง่เดก็สามารถพดูเล่าเรือ่งราวและความคดิ

เห็นของตนเองได้เมื่ออายุ	 4	 ปี	 ซึ่งประสบการณ์ที่ 

เด็กนั้นได้รับส่งผลต่อพัฒนาการในด้านภาษาอย่างมาก	

เด็กที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีผู้ปกครองพูดคุย	ถามค�าถาม	

และตอบค�าถามเด็กสม�่าเสมอ	 มีการร้องเพลง	 ท่องค�า

กลอน	และอ่านหนังสือให้เด็กฟังเป็นประจ�า	จะมีความ

พร้อมในด้านภาษามากกว่าเมื่อถึงวัยเรียน8 การอ่าน

หนังสือกับเด็กในช่วงวัยนี้	 จะพบว่าเด็กเริ่มสนใจ 

เรื่องราวต่อเนื่องและนั่งฟังได้นานขึ้น	และมักชอบอ่าน

เรื่องราวเดิมซ�้าๆ	ระหว่างการอ่านควรให้เด็กมีส่วนร่วม	

เช่น	ให้เปิดหนังสือเอง	ถามให้เด็กชี้รูปภาพ	ถามหรือให้

เด็กตอบเป็นระยะ	เป็นต้น	นอกจากนี้ในเด็ก	3-4	ขวบ

อาจผลัดให้เด็กเป็นคนเล่าเร่ืองเองบ้าง	 นอกจากนี้ใน

ปัจจบัุนพบว่าสือ่ผ่านจอต่างๆ	เข้ามามบีทบาทอย่างมาก

ในสังคม		ซึง่มีการศึกษาพบว่าเด็กทีดู่ส่ือผ่านจอชนดิเดิม

ตดิต่อกันเป็นเวลานานมผีลต่อพัฒนาการทางภาษาของ

เด็ก4	 ดังนั้นผู้ปกครองจึงควรจ�ากัดเวลาในการใช้สื่อดัง

กล่าวไม่เกนิ	1-2	ชัว่โมงต่อวัน	และรูจั้กเลือกส่ือทีเ่หมาะ

สมกับวัย	 รวมทั้งควรดูพร้อมกับเด็กและพูดคุยกับเด็ก

ไปด้วย	

	 ส�าหรบัในด้านทกัษะทางอารมณ์และสังคม	เดก็

วยัน้ีจะเริม่รูจ้กัเล่นกับเด็กอืน่	และต้องพฒันาทกัษะการ

เล่น	จึงควรหาโอกาสให้เด็กได้เล่นกับเพื่อนวัยใกล้เคียง

อย่างอิสระ	ด้านอารมณ์เดก็ในวัยนี้จะแสดงลักษณะพื้น

อารมณ์ทีแ่ตกต่างกันชดัเจนขึน้	ผูป้กครองจงึควรมคีวาม

เข้าใจถึงลกัษณะเฉพาะตวัดงักล่าวของเดก็และตอบสนอง

อย่างเหมาะสม	 รวมท้ังจัดการปัญหาพฤติกรรมและ

อารมณ์ทีเ่ดก็แสดงออกด้วยวธิกีารทีเ่หมาะสม	หลกีเลีย่ง

การใช้ความรนุแรง	และสดุท้ายในส่วนของการดแูลช่วย

เหลอืตัวเองในชวีติประจ�าวนั	เดก็จะเริม่มคีวามสามารถ

ที่จะจัดการสิ่งต่างๆด้วยตนเองได้มากขึ้น	 จึงควรเปิด

โอกาสให้เด็กได้ท�าเอง	และเริ่มฝึกวินัยความรับผิดชอบ

ง่ายๆ	เช่น	การเก็บของเล่นของตนเอง	เป็นต้น		

 ช่วงวัยเด็กตอนกลาง (5-10 ปี) 
	 ช่วงวัยนี้แม้จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในด้าน

พัฒนาการอย่างชัดเจน	แต่ก็เป็นช่วงที่เด็กมีการพัฒนา
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ทกัษะด้านต่างๆ	ต่อเนือ่งจากวยัเดก็ตอนต้น	เพือ่เตรยีม

พร้อมเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น	การส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้าม

เนื้อของวัยนี้	 เน้นการส่งเสริมให้เด็กเล่นกีฬาออกก�าลัง

กายอย่างสม�่าเสมอและให้เด็กมีโอกาสท�ากิจกรรมที่ส่ง

เสริมการท�างานของตาประสานกับมือตามความสนใจ	

เช่น	 ศิลปะ	 งานประดิษฐ์	 ดนตรี	 เป็นต้น	 ในด้านการ

สือ่สารและภาษานัน้	การอ่านหนงัสอืให้เด็กวยันีฟั้งก็ยัง

สามารถช่วยส่งเสรมิพฒันาการด้านภาษาและการเรยีน

รูไ้ด้ด	ีและเดก็วยันีจ้ะเริม่อ่านได้ด้วยตนเอง	ควรส่งเสรมิ

ให้เด็กรักการอ่านโดยการให้เด็กมีโอกาสเข้าถึงหนังสือ

ที่เหมาะกับความสามารถ	 และตรงกับความสนใจของ

เด็ก	การส่งเสริมด้านภาษายังสามารถท�าได้โดยการพูด

คุยในเรื่องต่างๆ	เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่าเรื่องราว	แสดง

ความคดิเหน็ของตนเองอย่างอสิระ	ส�าหรบัในด้านสงัคม

และอารมณ์		ผูป้กครองควรส่งเสรมิให้เดก็ได้ท�ากจิกรรม

ท่ีสร้างสรรค์ร่วมกับกลุ่มเพื่อนอย่างอิสระ	 เพื่อฝึกการ

ปรบัตวัและการตดัสนิใจแก้ปัญหา	ในเรือ่งการใช้สือ่และ

เทคโนโลยีต่างๆ	ผู้ปกครองควรท�าความตกลงกับเด็กให้

ชัดเจนในเร่ืองของเวลา	การเลอืกสือ่ทีเ่หมาะสม		นอกจาก

นี้เร่ืองของการเรียนซ่ึงเป็นหน้าที่หลักของเด็กวัยนี้	 

ผูป้กครองควรสงัเกตลกัษณะวธิกีารเรยีนรูข้องเดก็แต่ละ

คนซึ่งต่างกันออกไป	 และส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ตาม

แนวทางที่ถนัด	 เพื่อให้สามารถเรียนรู้ใได้เต็มศักยภาพ

ของเดก็แต่ละคน	ไม่ควรเน้นการเรยีนเพ่ือแข่งขัน	ซึง่ถ้า

เด็กไม่ประสบความส�าเร็จจากการแข่งขันนั้นจะท�าให้

เกดิผลต่อความยอมรบันบัถอืตนเอง(self-esteem)	ของ

เด็กได้	

สรุป
	 ในการก�ากับดูแลสุขภาพเด็กการส่งเสริม

พฒันาการเป็นองค์ประกอบหนึง่ทีส่�าคัญ	ซึง่หากบคุลากร

ที่ดูแลเด็กให้ความส�าคัญ	 สามารถคัดกรองค้นหาเด็กที่

มีความผิดปกติและให้การช่วยเหลือได้ตั้งแต่ระยะแรก	

รวมทัง้สามารถให้ค�าแนะน�าเพือ่ส่งเสรมิพฒันาการตาม

วยัให้กบัผูป้กครองได้เหมาะสม	กจ็ะช่วยให้เดก็ไทยเตบิโต

เป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมต่อไปได้
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 วัยรุ่นเป็นช่วงชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงและมี

พัฒนาการหลายด้าน	 โดยพัฒนาการแต่ละด้านส�าหรับ

วัยรุ่นแต่ละคนมีความต่างกัน	 ส่วนหนึ่งเกิดจากความ

แตกต่างของอายุที่เข้าสู่วัยรุ่น	 ประสบการณ์ที่ผ่านมา

ของวยัรุน่แต่ละคน	รวมถงึความเปลีย่นแปลงและปัญหา

ด้านสุขภาพ	การงาน	การย้ายถิ่นฐาน	ความสัมพันธ์ใน

ครอบครัวของผู้ปกครอง	นอกจากนี้ความเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้นในวัยรุ่นยังมีความเร็วช้าแตกต่างกัน1  

	 ปัจจบุนัเป็นทีท่ราบกันดีว่า	กระบวนการพฒันา

ของสมองเกดิขึน้อย่างต่อเนือ่งจนถึงอาย	ุ25	ปีเป็นอย่าง

น้อย	และสมองมกีารเปล่ียนแปลงอย่างมากในช่วงวยัรุน่	

โดยเซลล์สมองมีการเพ่ิมจ�านวนอีกครั้งก่อนเข้าสู่วัยรุ่น

และยงัคงพฒันาต่อ	โดยกระบวนการ	synaptic	pruning2  

ประเด็นส�าคัญคือ	 สมองส่วนที่รับรู้ถึงการได้รับรางวัล

และประเมนิผลของการมพีฤตกิรรมเสีย่ง	(perception	

and	evaluation	of	risk	and	reward)	ได้พัฒนาใน

ช่วงวัยรุ่นตอนต้น	 ท�าให้สมองส่วนนี้มีความไวในการ

ท�างานมากขึ้น	 ส่วนสมองท่ีควบคุมพฤติกรรมและการ

แสดงออกทางอารมณ์	(regulation	of	behavior	and	

emotions)	ซึง่มส่ีวนควบคมุการยบัยัง้	(inhibit	impulses)	

ชั่งใจ	(weigh	consequences	of	decisions)	การจัด

ล�าดบัความส�าคญั	(prioritize)	และการวางแผน	(strat-

egize)	จะพัฒนาตามมาในช่วงวัยรุ่นตอนปลาย	โดยวัย

รุน่หญงิมพีฒันาการของสมองเรว็กว่าวยัรุน่ชาย	ประมาณ	

1-2	ปี	นอกจากปัจจัยอื่นแล้ว	ประสบการณ์ที่วัยรุ่นได้

รับยังมีผลต่อการพัฒนาสมองในส่วนเหล่านี้อีกด้วย3

	 พฒันาการของวยัรุน่แบ่งออกเป็น	3	ช่วง	ได้แก่	

วัยรุ่นตอนต้น	 (11-14	ปี)	 วัยรุ่นตอนกลาง	 (15-17	ปี)	

และวัยรุ่นตอนปลาย	 (18-21	 ปี)	 แต่ละช่วงมีลักษณะ

เฉพาะทั้งด้านพัฒนาการและปัญหาที่พบบ่อยซึ่งแสดง

ในตารางที่	1

 

ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่
	 การเข้าสู่วัยรุ่นน�ามาซึ่งการเจริญเติบโตด้าน

ร่างกายอย่างเต็มที่	มีการเพิ่มของน�้าหนัก	ส่วนสูง	และ

กล้ามเนือ้จนมขีนาดและความแขง็แรงใกล้เคยีงกบัผูใ้หญ่	

นอกจากนีก้ล้ามเน้ือมดัใหญ่และมดัเลก็ยงัท�างานประสาน

กนัได้ดแีละมพีฒันาการจนถงึทีส่ดุในช่วงวัยรุน่ตอนกลาง	

ผู้ปกครองจึงควรสนับสนุนให้วัยรุ่นได้เล่นกีฬาและออก

ก�าลังกายเป็นประจ�า

บทที่ 2 (ต่อ)

แนวทางส่งเสรมิพฒันาการเดก็ในสงัคมไทย (11-21 ปี)

รสวันต์  อารีมิตร
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พัฒนาการ
วัยรุ่นตอนต้น

(Early adolescence)
วัยรุ่นตอนกลาง

(Middle adolescence)
วัยรุ่นตอนปลาย

(Late adolescence)

ร่างกาย 
(physical)

•	เริ่มเข้าสู่วัยรุ่น	(puberty)	
•	ผู้หญิงมีการเจริญเติบโต
อย่างรวดเรว็	(growth	spurt)	
และเริ่มมีประจ�าเดือน

•	ผู้หญิงมีการตกไข่	(ovulation)	
•	ผู้ชายมีการเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว	(growth	spurt)

•	การเจริญเติบโตสิ้นสุด

ความเป็นอิสระ
(indepen-

dence)

•	ต้องการความเป็นส่วนตัว
•	ต้องการอิสระจากครอบครัว	
มากขึ้น	

•	เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น
•	เริ่มมองเห็นความแตกต่าง
ระหว่างวัฒนธรรมในและ
นอกครอบครัว

•	เป็นอิสระมากขึ้น	
•	อาจขัดแย้งกับผู้ปกครอง
•	อาจไม่เห็นด้วยกับค่านิยมของ
ครอบครัวซึ่งแตกต่างกับสังคม	
กลุ่มเพื่อนหรือวัฒนธรรมนอก
บ้าน

•	มีจุดยืนของตนเอง	แต่เข้าใจ
ผู้อื่นด้วย

•	รบัฟังเข้าใจผู้ปกครองมากข้ึน

ความคดิ ศลีธรรม
และอารมณ์
(cognition 
moral and 
emotion)

•	ความคิดเป็นรูปธรรม
มากกว่านามธรรม

•	มีจินตนาการมากขึ้น
•	อารมณ์แปรปรวนง่าย

•	ความคิดเป็นนามธรรมมากขึ้น
•	คิดด้วยเหตุผลแต่ยังตัดสินใจ
ด้วยอารมณ์มากกว่า

•	อารมณ์ลึกซึ้งและรุนแรงมากขึ้น

•	คิดวิเคราะห์ตามจริงได้เอง
•	ตัดสินใจได้ดีและใช้เหตุผล
มากขึ้น

•	เข้าใจศีลธรรม	จรรยา
•	ควบคุมอารมณ์ได้ดี

รูปร่าง
(body image 

concerns)

•	กังวลสนใจตนเองและการ
เปลี่ยนแปลงของร่างกาย	

•	ไม่มั่นใจในรูปร่างหน้าตา
ของตนเอง

•	เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของ
ร่างกายมากขึ้น

•	อยากเป็นที่สนใจและยอมรับ
ของผู้อื่น

•	เข้าใจยอมรับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

กลุ่มเพื่อน
(peer group 
involvement)

•	มีเพื่อนสนิทซึ่งมักเป็นเพื่อน 
เพศเดียวกัน

•	สนิทกับเพื่อนเป็นอย่างมาก

•	สนิทสนมและใช้เวลากับกลุ่ม
เพื่อนมาก

•	เพื่อนมีอิทธิพลมาก
•	อยากรู้อยากลอง
•	อาจมีพฤติกรรมเสี่ยง

•	เพื่อนมีความส�าคัญลดลง	
•	เริ่มมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งมาก
ขึ้น	แบบคนรัก	คนรู้ใจ

•	มีจุดยืนของตัวเองไม่จ�าเป็น
ต้องเหมือนเพื่อน

ตัวตน
(identity 
develop-

ment)

•	มองอนาคตแบบอุดมคติ
•	มองหาผู้ที่จะยึดเป็นแบบ
อย่าง

•	รู้สึกเป็นผู้ยิ่งใหญ่เสมือนตนเป็น
พระเจ้า	(omnipotence)

•	เข้าใจอัตลักษณ์ทางเพศ

•	วางแผนอนาคต
•	มองศักยภาพของตนเอง
ประกอบการวางแผน
อนาคต

•	มีอัตลักษณ์ของตน

ตารางที่ 1	พัฒนาการที่ส�าคัญและปัญหาที่พบบ่อยในวัยรุ่น1,	4-6
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แนวทางส่งเสริมพัฒนาการเด็กในสังคมไทย	(11-21	ปี)

พัฒนาการ
วัยรุ่นตอนต้น

(Early adolescence)
วัยรุ่นตอนกลาง

(Middle adolescence)
วัยรุ่นตอนปลาย

(Late adolescence)

เพศ
(Sexuality)

•	มีจินตนาการเรื่องเพศ	
•	เรยีนรูบ้ทบาทแต่ละเพศใน
สงัคม	

•	พัฒนาทัศนคติเรื่องเพศ

•	อาจมีแฟน	ความสัมพันธ์มักเกิด
จากความสนใจมากกว่าความ
รู้สึกลึกซึ้งที่มีต่อกัน	

•	ค้นหาความหมายที่ส�าคัญของ
ความรักความสัมพันธ์ส�าหรับ
ตนเอง	

•	พัฒนาอัตลักษณ์ทางเพศ

•	เข้าใจอัตลักษณ์ทางเพศ
		ของตน
•	การมีแฟน	มักประกอบด้วย
ความรักและความรับผิด
ชอบมากขึ้น

ปัญหาที่
พบได้บ่อย 
(common 

issues)

•	เข้าวัยรุ่นช้า
•	สิว
•	ปัญหากระดูก	ข้อ	หลังคด
•	ปัญหาการเรียน
•	การปรับตัวกับความเครียด	
ซึมเศร้า

•	ตั้งครรภ์ไม่พร้อม
•	เริ่มสูบบุหรี่	ดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์เริ่มใช้สาร

		เสพติด

•	มีพฤติกรรมเสี่ยง	(เพศสัมพันธ์
		ไม่ปลอดภัย	ตั้งครรภ์ไม่พร้อม	
		สูบบุหรี่	ดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์เริ่มใช้สารเสพติด)	

•	อบุตัเิหตจุากการขับข่ียานพาหนะ	
•	สิว	
•	ตัวเตี้ย
•	โรคอ้วน	การบรโิภคทีไ่ม่เหมาะสม			
การไม่ออกก�าลังกาย

•	eating	disorders
•	ประจ�าเดือนผิดปกติ	
•	การปรับตัวกับความเครียด	
		ซึมเศร้า

•	อุบัติเหตุจากการขับขี่ยาน
พาหนะ	

•	สิว	
•	eating	disorders
•	ประจ�าเดือนผิดปกติ	
•	ตั้งครรภ์ไม่พร้อม
•	การปรับตัวกับความเครียด	
ซึมเศร้า

•	ติดบุหรี่	แอลกอฮอล์	ติดสาร
เสพติด

ตารางที่ 1	พัฒนาการที่ส�าคัญและปัญหาที่พบบ่อยในวัยรุ่น1,	4-6	(ต่อ)

ด้านความคิด ภาษาและการสื่อสาร
	 การประสบความส�าเรจ็ในโรงเรยีน	เป็นสิง่หนึง่

ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาด้านความนับถอืตนเองและการรบั

รูถ้งึคณุค่าในตนเอง	ซึง่จะส่งผลดต่ีอทกัษะการเข้าสงัคม

เมื่อเป็นผู้ใหญ่	 มีงานวิจัยพบว่าความส�าเร็จในโรงเรียน	

และการใช้เวลาว่างเพือ่ท�ากจิกรรมสร้างสรรค์ด้วยตนเอง

เป็น	 2	 ปัจจัยหลัก	 ที่มีผลป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัย

รุน่ทกุกลุม่ไม่ว่าจะมลีกัษณะครอบครัวอย่างไร	นอกจาก

นี้ยังพบว่าวัยรุ่นที่ประสบความส�าเร็จในด้านการเรียน	

จะมแีรงกระตุน้ทีจ่ะน�าไปสูค่วามส�าเรจ็	ให้ความร่วมมอื

กับกิจกรรมและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน	 รวมถึง

ยังมองอนาคตข้างหน้าอย่างมีความหวัง		นอกจากนี้ยัง

พบว่า	วัยรุ่นที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนซึ่งมีลักษณะดังกล่าวข้าง

ต้น	จะมส่ีวนร่วมในการเรยีน	ต้องการประสบความส�าเรจ็

และมีแนวโน้มที่จะศึกษาต่อมากกว่าวัยรุ่นกลุ่มอื่นด้วย

เช่นกัน	ในทางกลบักันวัยรุน่ทีต้่องท�างานเกินสปัดาห์ละ	

20	ชัว่โมงมแีนวโน้มทีจ่ะมส่ีวนร่วมในกจิกรรมทีเ่กีย่วข้อง

กับการเรียนลดลง	 	 บทบาทของผู้ปกครองต่อกิจกรรม

ด้านการเรยีน		การสนบัสนนุกจิกรรมนอกหลกัสตูร	และ

มคีวามคาดหวงัต่อวยัรุน่อย่างเหมาะสม	เป็นปัจจยัเสรมิ
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ให้ผลการเรยีนด	ีและมอีตัราการศกึษาต่อสงูขึน้	นอกจาก

การส่งเสรมิหน้าทีห่ลกัด้านการเรยีน	และกิจวตัรประจ�า

วนัของวัยรุน่อย่างเหมาะสมแล้ว	กมุารแพทย์ควรสนบัสนนุ

ให้ผู้ปกครองและวัยรุ่นได้พูดคุยกันเพ่ือวางแผนการใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และพัฒนาการ

ของวัยรุ่นแต่ละบุคคล	

	 ปัญหาด้านภาษาหรอืการเรยีนรูบ้กพร่องจะส่ง

ผลกระทบต่อผลการเรียนของวัยรุ่นได้มาก	 จากการใช้

แบบคัดกรอง	KUS-SI	เพื่อประมาณความชุกของความ

บกพร่องทางการเรียน	(learning	disorder:	LD)		พบ

ความบกพร่องด้านทักษะการอ่าน	 การเขียน	 และการ

ค�านวณเท่ากับร้อยละ	7.1	ร้อยละ	6.8		และร้อยละ	6.6	

ตามล�าดบั7	เดก็กลุม่นีน้อกจากจะมปัีญหาด้านการเรียน

แล้วอาจมีปัญหาด้านการเข้าสังคมร่วมด้วย	 และพบว่า

วยัรุน่กลุม่นี	้มแีนวโน้มทีจ่ะมีภาวะซมึเศร้าและขาดความ

มั่นใจในตนเองได้สูง	 จึงควรมีการตรวจคัดกรองปัญหา

เหล่านนี้โดยเฉพาะในวัยรุ่นที่ผลการเรียนตกลง	 อัตรา

การเข้าห้องเรียนน้อยลง	 หรือมีปัญหาด้านการปรับตัว	

ทั้งนี้ครูที่โรงเรียนและผู้ปกครองเป็นผู้ที่จะช่วยในการ

ค้นหา	และประสานงาน	เพื่อให้วัยรุ่นกลุ่มนี้ได้รับความ

ช่วยเหลือได้เร็วขึ้น

ด้านสังคมและอารมณ์
	 วัยรุ่นต้องการภาวะแวดล้อมสนับสนุนให้เกิด

การพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โดยทั้งครอบครัว	โรงเรียน	

ชมุชน	แพทย์หรอืบคุลากรทางสาธารณสขุและตวัวยัรุน่

เองล้วนมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้	 ผู้ปกครองและวัย

รุน่ต้องต่อสูก้บัความรูสึ้กทีต้่องเลอืกระหว่างการให้อสิระ

แก่วัยรุ่นเพื่อให้ได้เติบโต	 และการจ�ากัดสิทธ์ิบางอย่าง

เพ่ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้และความปลอดภัยของวัย

รุ่นเอง

	 การมองเห็นคุณค่าในตนเองสัมพันธ์กับการ

พัฒนาทักษะทางอารมณ์ที่ดี	 วัยรุ่นที่มองเห็นคุณค่าใน

ตนเองได้มาก	มกัจะมคีวามพอใจในชวิีต	รูส้กึว่าสามารถ

เลอืกและใช้ชีวติของตนเองได้ดี	นอกจากนี	้การมองเหน็

คุณค่าในตนเองยังส่งผลดีต่อทักษะในการแก้ไขปัญหา

การเข้าสงัคมและยงัเป็นต้นทุนชวีติทีส่�าคญัมากทีจ่ะช่วย

ให้วัยรุ่นเผชิญกับปัญหา	ความเครียด	และความท้าทาย

ที่จะเข้ามาในชีวิต

	 การพฒันาตวัตน	เป็นอกีเหตกุารณ์ส�าคญัหนึง่

ที่ส่งผลต่อพัฒนาการด้านอารมณ์ในวัยรุ่น	 การใช้เวลา

เพ่ิมขึน้ในการอาบน�า้	ดแูลตัวเอง	แต่งตวั	อยูห่น้ากระจก	

อยูก่บัตัวเอง	หรอืเข้าร่วมกลุม่	ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนของ

การพัฒนาอัตมโนลักษณ์	(self	concept)	วัยนี้เป็นวัย

แห่งเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ทางด้านสังคม	 และ

ฝึกใช้ความสามารถในการคิดแบบนามธรรมเพ่ือสร้างสรรค์

แนวทางและสิ่งใหม่ๆ

	 วยันีต้้องเรียนรูแ้ละฝึกฝนการจดัการกบัอารมณ์

ทีอ่าจแปรปรวน	ของตนเองเมือ่เป็นอสิระจากครอบครวั

มากขึ้น	วัยรุ่นอาจไม่บอกเล่าความรู้สึกของตนเอง	และ

หลีกเล่ียงท่ีจะให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนในการเป็นที่พ่ึง

ทางใจ	ถงึกระนัน้การเรยีนรูทั้กษะการจดัการกบัอารมณ์	

ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เศร้าหรอืวติกกังวล	วยัรุน่ยังต้องการ

ค�าแนะน�า	โอกาสฝึกฝน	และประสบการณ์

	 ความสามารถในการเข้าสังคมเป็นพัฒนาการ

อกีด้าน	ทีม่คีวามส�าคญัในวยัรุน่	พฒันาการด้านนีส้ามารถ

ประเมนิโดยผูใ้กล้ชดิได้ว่า	วยัรุน่ผูนั้น้สามารถเข้าใจและ

ประเมินสถานการณ์ทางด้านสังคมได้ดีเพียงใด	 รวมถึง

สามารถเลือกวิธีตอบสนองต่อปฎิสัมพันธ์ทางสังคม	ซึ่ง

มีได้หลายวิธีและยังประเมินถึงผลของการตอบสนอง

แต่ละวิธีเหล่านั้นได้	 	 เมื่อวัยรุ่นพัฒนาตัวตนและความ

สามารถในการเข้าสังคมได้ดี	 เขาจะค้นพบบทบาทและ

จุดยืนของตัวเองในครอบครัวและชุมชน	

	 การพฒันาตนเองเป็นผูใ้หญ่	วยัรุน่ต้องตระหนกั
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ถึงความสัมพันธ์ของตัวเองกับผู้อื่น	 ทั้งนี้ต้องเข้าใจผล

ของการกระท�าทีจ่ะส่งผลกระทบไปยงัผูอ้ืน่	ในทางกลบั

กนัต้องเข้าใจว่า	ผูอ้ืน่อาจตคีวามจากการกระท�าของตน

และเกิดความรู้สึกอย่างไรได้บ้าง	การจะมีความสัมพันธ์

กับคนรอบข้างได้อย่างลึกซึ้ง	 นอกจากจะต้องเข้าใจคน

อื่นแล้วยังต้องรู้จักเห็นใจผู้อื่นด้วย

	 การที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น	 ชุมชน	และสังคม	

ไม่ว่าจะโดยการศึกษาต่อ	 การท�ากิจกรรมจิตอาสาช่วย

เหลือสังคม	หรือการฝึกอาชีพ	จะช่วยให้วัยรุ่นได้พัฒนา

ทกัษะทางด้านสงัคมและอารมณ์ได้ดยีิง่ขึน้	กจิกรรมเหล่า

น้ีช่วยให้วยัรุน่ได้ตระหนกัถงึบทบาทหน้าทีข่องตนเองที่

มีต่อสังคม	เข้าใจกฎเกณฑ์	และผลของการกระท�ามาก

ยิ่งขึ้น	 ท้ายที่สุดจะน�าไปสู่การพัฒนาด้านความคิดและ

ศีลธรรม

ลักษณะเด่นของพัฒนาการในวัยรุ่น
	 ปัจจบุนัมมีมุมองปัจจยัด้านครอบครวัและสงัคม

ในลักษณะของ	“ต้นทุน”1	(ตารางที่	2)	หรือปัจจัยที่จะ

ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการ	การมองในเชิง	 “บวก”	

นี้ช่วยให้ค้นพบจุดแข็งของแต่ละคน	และท�าให้เข้าใจวัย

รุน่ได้มากกว่าการมองเพยีงจดุด้อย	หรอืการค้นหาปัญหา	

การมองเชิงบวกช่วยส่งเสริมการสร้างเสริมพฤติกรรม

สุขภาพและพฤติกรรมทางสังคมที่ดี	เช่น	ความสามารถ

ในการสื่อสารระหว่างวัยรุ่นกับผู้ปกครอง	 การใช้เวลา

ว่างให้เป็นประโยชน์	 ท�าให้ไม่ต้องรอให้เกิดปัญหาแล้ว

จงึค่อยแก้ไข	และยงัช่วยให้ผูป้กครองกบัวยัรุน่ได้ก�าหนด

เป้าหมายร่วมกัน	 เพื่อให้วัยรุ่นและครอบครัวได้พัฒนา

ไปพร้อมกันในทิศทางเดียวกัน	 ผลการวิจัยพบความ

สมัพนัธ์ของการมส่ีวนร่วมและการสือ่สารทีดี่ระหว่างวยั

รุ่นกับผู้ปกครองกับพัฒนาการที่เหมาะสมของวัยรุ่น	

ส�าหรับวัยรุ่นแล้วการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองที่เอาใจ

ใส่	(authoritative)	ให้การสนบัสนนุกจิกรรมนอกหลกัสตูร

เพื่อให้วัยรุ่นใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน	์ จะช่วยให้วัย

รุ่นมีพัฒนาการทุกๆ	 ด้านได้ดีกว่าการมีผู้ปกครองแบบ

ควบคุม	 (authoritarian)	 แบบทอดทิ้ง	 (neglectful)	

หรือแบบตามใจ	(permissive	)

บทบาทครอบครัวต่อการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กและวัยรุ่น
	 ความคาดหวังของแต่ละครอบครัวท่ีมีต่อ

พัฒนาการของวัยรุ่นแต่ละด้านอาจแตกต่างกันออกไป	

ทั้งนี้ขึ้นกับบริบทของสังคมวัฒนธรรมและค่านิยมของ

ครอบครัวน้ันๆ	 การสร้างเสริมให้วัยรุ่นมีพัฒนาการได้

เต็มศักยภาพ	 แพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุขควร

มุมมองเชิง “ต้นทุน” มุมมองเชิง “ปัญหา”

สภาพแวดล้อมเชิงบวกในครอบครัว การทารุณกรรมหรือทอดทิ้ง

ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใหญ่ การสัมผัสความรุนแรงในครอบครัว

รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของศาสนา	มีการพัฒนาด้านจิตใจ ความขัดแย้งในครอบครัว	ครอบครัวหย่าร้าง

รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน	สถาบัน	หรือชุมชน ผู้ปกครองมีพฤติกรรมท�าลายสุขภาพ

การเข้าถึงการสันทนาการ ความไม่ปลอดภัยในโรงเรียน

ความไม่ปลอดภัยในชุมชน

ตารางที่ 2	การแสดงมุมมองเชิง	“ต้นทุน”เปรียบเทียบกับมุมมองเชิง	“ปัญหา”	ในการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น1
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ประเมินมุมมองและความคาดหวังของครอบครัวที่มีต่อ

พัฒนาการของวัยรุ่นด้วย	เพื่อให้เข้าใจบริบทของแต่ละ

ครอบครวัได้ดียิง่ข้ึน	และช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจพัฒนาการ

ของบุตรหลาน	รบัทราบเกีย่วกบัความขดัแย้งและปัญหา

ที่อาจพบได้ในวัยน้ี	 และเปิดโอกาสให้บุตรหลานได้มี

พัฒนาการอย่างสมวัย	

	 การเลีย้งดตูัง้แต่วยัเดก็ทีเ่สรมิให้มองเหน็คณุค่า

ในตนเอง	 มีการสื่อสารระหว่างวัยรุ่นกับผู้ปกครองที่ด	ี

มองวัยรุ่นอย่างเข้าใจ	 การให้โอกาสวัยรุ่นได้พัฒนาตัว

ตน	โดยมีผูป้กครองคอยให้ค�าแนะน�าและให้การสนบัสนนุ	

เป็นประเด็นส�าคัญที่ผู้ปกครองสามารถช่วยส่งเสริมให้

วัยรุ่นพัฒนาตัวเองได้เป็นอย่างดี

การคัดกรองพัฒนาการในวัยรุ่น 
	 วัยรุ่นมีพัฒนาการหลายด้าน	หัวข้อในการคัด

กรองพฒันาการส่วนใหญ่เป็นส่วนหนึง่ของการประเมิน

ด้านจติสงัคม	(psychosocial	assessment)	ซึง่สามารถ

ประเมินได้หลายรูปแบบ	 เช่น	 การสัมภาษณ์หรือการ

ตอบแบบสอบถาม	

	 การสัมภาษณ์นิยมใช้	HEADS assessment 

ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ	HEADS	ย่อมาจาก	

 H: home  

 E: education or employment   

 E: eating 

 A: activities in the peer group

 D: drugs 

 S: sexuality  S: suicide or depression     

 S: safety      S: strengths

	 	ข้อดคีอืจ�าง่าย	มหีวัข้อครอบคลมุเรือ่งทีจ่�าเป็น

ต้องประเมิน	 และเรียงจากค�าถามท่ัวไป	 ก่อนที่จะถาม

เรื่องส่วนตัวมากขึ้นเป็นล�าดับ8	 ส่วนการให้วัยรุ่นตอบ

แบบสอบถามก่อนพบแพทย์	โดยมคี�าถามเก่ียวกบัภาวะ

ทางจิตสังคมและพฤติกรรมเสี่ยง	 ใช้เป็นเครื่องมือช่วย

คัดกรองเบ้ืองต้นเท่าน้ัน	 ไม่ควรใช้แทนการสัมภาษณ	์

เนื่องจากแบบสอบถามอาจไม่ครบถ้วน	และผู้ตอบอาจ

เลอืกทีจ่ะไม่ตอบบางค�าถาม	หรอืถงึแม้ว่าผูต้อบจะตอบ

ว่าไม่เป็นปัญหาก็ควรจะถามเพื่อคัดกรองอีกครั้ง

การส่งเสริมพฒันาการวยัรุน่โดยกมุารแพทย์ 
	 วัยรุ่นส่วนใหญ่มีสุขภาพแข็งแรง	 แพทย์และ

บคุลากรทางสาธารณสขุมบีทบาทส�าคญัต่อการส่งเสรมิ

พฒันาการวยัรุ่นโดยการให้ค�าแนะน�าแก่ผูป้กครอง	รวม

ทั้งเป็นตัวอย่างการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ

วยัรุน่	ควรสอบถามถงึแหล่งข้อมลูและวธีิการเรยีนรูเ้รือ่ง

สขุภาพของวยัรุ่น	เปิดโอกาสและสนบัสนนุให้วยัรุน่ได้มี

ส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเองได้มากขึ้นเรื่อยๆ	

การให้บริการสุขภาพแก่วัยรุ่นควรให้ความเป็นส่วนตัว	

และมี	 confidentiality	 (การเก็บเรื่องส่วนตัวบางเรื่อง

ไว้เป็นความลบั)	มกีารคดักรองภาวะทางจติสงัคม	(psy-

chosocial	assessment)	เพือ่ค้นหาจดุเด่น	ปัจจัยเสีย่ง	

พฤตกิรรมเสีย่ง	และโรคท่ีพบได้บ่อย	ในการให้ค�าปรึกษา

วยัรุน่ควรส่งเสรมิให้วยัรุน่เลอืกทีจ่ะมพีฤตกิรรมซึง่สร้าง

เสริมสุขภาพ	 และสนับสนุนให้มีการส่ือสารที่ดีกับ 

ผู้ปกครองและครอบครัวด้วย	

	 บรกิารสขุภาพทีเ่หมาะสมกบัวยัรุน่ควรเข้าถงึ

ได้ง่าย	 เช่น	 การมีคลินิกสุขภาพวัยรุ่นในโรงเรียน	 ซึ่ง

สามารถให้การดูแลสขุภาพอย่างครบองค์รวมได้ในเบือ้ง

ต้น	และมช่ีองทางประสานงานหากจ�าเป็นต้องส่งตวัเพือ่

รับการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญต่อไป	 หรือการมีโครงการ

สร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียน	 จะช่วยให้วัยรุ่นสร้าง

พฤติกรรมสุขภาพที่ดี	 และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง	 

อันน�ามาซึ่งความเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตได้	 โดยควรมี

หลกัสตูรสร้างเสรมิสขุภาพทีม่หีวัข้อเกีย่วกบั	ครอบครวั	
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การด�าเนินชีวิต	 การศึกษา	อนาคต	ทักษะชีวิต	ทักษะ

การเข้าสังคม	การปฏิเสธ	พฤติกรรมเสี่ยง	การป้องกัน

การตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม	 การจัดการกับความขัดแย้ง	

โภชนาการ	ยาเสพติด	เป็นต้น
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	 ช่วงทศวรรษที่ผ่านมาได้เกิดการเปลี่ยนแปลง

อย่างมากในสงัคมยคุโลกาภวิฒัน์	อนัเนือ่งมากจากความ

เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และการพัฒนาทางด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ	รปูแบบการด�ารงชวีติในสงัคมไทย

ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัว

เดี่ยว	ซึ่งสมาชิกในครอบครัวมีความห่างเหินกันมากขึ้น	

รปูแบบสังคมท่ีมกีารใช้ความรุนแรง	ก้าวร้าวและแนวคดิ

แบบวตัถนุยิมสงูขึน้	แต่ความใกล้ชดิหรอืศรทัธาในศาสนา

และคุณความดีกลับลดน้อยลง	 ผู้คนใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ	

ต่างคนต่างอยู	่ขาดความเอือ้อาทรซึง่กนัและกนั	ซึง่ปัจจยั

ต่างๆ	เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของเด็กและ

เยาวชนไทย	ท�าให้สถานการณ์ปัญหาเดก็และเยาวชนใน

ปัจจุบันมีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้น

	 จากการศกึษา	ทัว่โลกพบว่า	ปัญหาพฤตกิรรม

อารมณ์ในเด็กและวัยรุ่นมีความชุกประมาณร้อยละ	 5	

ถึง	261	และประมาณสองในสามของเด็กกลุ่มนี้ไม่ได้รับ

การบ�าบัดรักษาที่เหมาะสม2	นอกจากนี้ยังพบว่า	ความ

ชุกของปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ในเด็กและวัยรุ่นมีแนว

โน้มเพ่ิมขึน้ทกุปี	เช่น	การศกึษาในสหรฐัอเมริกาซึง่พบว่า	

ปัญหาพฤติกรรมอารมณ์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	 6.8	 เป็น	

18.7	ในระหว่างปี	ค.ศ.	1979	–	1996		ในปี	พ.ศ.	2548	

กรมสุขภาพจิตได้ท�าการศึกษาความชุกของปัญหาด้าน

อารมณ์และพฤตกิรรมของเด็กและวยัรุน่ไทย	อาย	ุ6-18	ปี	

จ�านวน	 13,500	 คน	พบความชุกร้อยละ	 12.1-16.24		

ดังนั้น	บุคลากรทางการแพทย์จึงควรให้ความส�าคัญกับ

การส่งเสรมิสขุภาพจิตเดก็และวยัรุน่	โดยการให้ค�าแนะน�า

การเลี้ยงดูเด็กและวัยรุ่นอย่างเหมาะสมกับวัย	 เพื่อให้

เด็กและวัยรุ่นเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีสุขภาพดีและมี

คุณค่าในสังคม	นอกจากนี้	การคัดกรองเด็กและวัยรุ่นที่

มีปัญหาและความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาพฤติกรรม

อารมณ์	 เป็นวิธีการท่ีส�าคัญซ่ึงจะช่วยป้องกันและลด

ความรุนแรงของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง

	 องค์การอนามัยโลก	 (WHO)	 ได้ให้ค�าจ�ากัด

ความว่า	“สุขภาพด”ี	หมายถึง	การมร่ีางกาย	จิตใจ	และ

สังคมที่สมบูรณ์และแข็งแรง	 ปราศจากโรคท้ังทางกาย

และจิตประสาท5 

	 เด็กและวัยรุ่นที่มีสุขภาพจิตดี	 มีคุณสมบัติดัง

ต่อไปนี้6 

	 •	 มพีฒันาการทางจติสงัคมอย่างต่อเนือ่ง	สมวยั

	 •	 เล่นและเรียนรู้ได้ตามระดับความสามารถ

บทที่ 3

แนวทางส่งเสริมความเข้มแข็งด้านจิตใจ
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ทางสติปัญญา

	 •	 สร้างและรกัษาสัมพันธภาพกบัผู้อืน่ได้อย่าง

เหมาะสม

	 •	 สามารถพัฒนาทางคุณธรรม	รู้ผิดชอบชั่วดี

	 •	 จัดการกับอารมณ์และความเครียดได้อย่าง

เหมาะสมตามวัย

	 •	 เข้าใจอารมณ์และรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

	 •	 เรียนรู้ที่จะจัดการหรือแก้ไขปัญหาได้อย่าง 

เหมาะสม

การส่งเสริมความเข้มแข็งทางใจ	(Resilience)

	 ความเข้มแข็งทางใจ	 (resilience)	 หมายถึง	

ความสามารถในการจดัการปัญหาและวกิฤตของชวีติ	ให้

สามารถฟ้ืนตวักลบัสูส่ภาพปกตไิด้อย่างรวดเรว็	ท�าให้ไม่

เกิดภาวะเครียดที่รุนแรงจนท�าให้เกิดความผิดปกติทาง

อารมณ์	จิตใจ	ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดโรคทางจิตเวชตามมา	

บุคคลที่มีภูมิคุ้มกันทางใจดี	จะมีความยืดหยุ่น	ปรับตัว

ได้ดี	 และสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส	 โดยเรียนรู้

จากการเผชิญปัญหาหรือวิกฤตเหล่าน้ัน	 พัฒนาตนเอง

ให้มีจิตใจแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม7,8  

	 Grothberg	EH	และคณะ7	ได้ท�าการวจิยัระดบั

นานาชาติเร่ือง	ความเข้มแขง็ทางใจ	(the	internation-

al	 resilience	project)	 โดยศึกษาในเด็กและเยาวชน

จ�านวน	 589	 คน	 จาก	 30	 ประเทศทั่วโลกรวมทั้ง

ประเทศไทย	พบว่า	ปัจจัยภายในหรือโครงสร้างที่ท�าให้

เกิดความเข้มแข็งทางใจ	มี	3	องค์ประกอบ	ได้แก่

 • I am	หมายถึง	การที่บุคคลมีความเข้มแข็ง

ภายในตนเอง	 รู้สึกมีคุณค่า	 เป็นที่รัก	 รู้จักและเข้าใจ

ตนเอง	มีสต	ิคดิด	ีคดิบวก	อารมณ์ด	ีมอีารมณ์ขนั	อดทน	

รับผิดชอบ	เคารพตนเองและผู้อื่น

 •	 I can หมายถึง	การมีทักษะในการจัดการ

ปัญหาและสัมพันธภาพระหว่างบุคคล	 สามารถจัดการ

อารมณ์ตนเอง	 มีความคิดมุมมองในด้านบวก	 สามารถ

สื่อสาร	 ต่อรอง	 ปรึกษาหารือ	 ขอความช่วยเหลือ 

ผูอ้ืน่ได้

 • I have หมายถึง	 การมีบุคคลหรือแหล่ง

สนับสนุนจากภายนอก	เช่น	การมีครอบครัว	ครู	เพื่อน	

ท่ีให้ความรกั	ก�าลงัใจ	ค�าแนะน�าช่วยเหลอื	การมต้ีนแบบ

ที่ดีจากบุคคลรอบข้างและสังคม	 มีหลักยึดทางจิตใจ	

ความเชื่อ	ศาสนา	และวัฒนธรรมประเพณีที่ดี

ปัจจยัเสีย่ง (risk factors) ต่อการสร้างความ
เข้มแขง็ทางใจประกอบด้วยปัจจยัด้านต่างๆ	ดงันี้2,6,7

 1. ปัจจยัภายในตวัเดก็	เช่น	ลกัษณะพ้ืนฐาน

ทางอารมณ์ทีเ่ป็นเดก็เลีย้งยาก	(difficult	temperament)	

ความรู้สึกในคุณค่าตนเองต�่า	 (low	 self-esteem)	

พัฒนาการล่าช้า	 ระดับสติปัญญาต�่า	มีปัญหาการเรียน	

ความพิการ	และภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆ	เป็นต้น

 2. ปัจจัยภายนอก	ได้แก่	

	 •	 ด้านครอบครัว	 เช่น	 การขาดความรักและ

ความผกูพนัในครอบครัว	การเลีย้งดทูีไ่ม่เหมาะสม	ฐานะ

ทางเศรษฐกิจสังคมต�่า	 สูญเสียหรือพลัดพรากแยกจาก	

การหย่าร้างหรอืแต่งงานใหม่ของผูป้กครอง	การเจ็บป่วย

ของสมาชกิครอบครวั	ปัญหาสขุภาพจติของพ่อแม่	เป็นต้น

	 •	 ด้านโรงเรียน	เช่น	สัดส่วนครูกับนักเรียนไม่

เหมาะสม	สมัพนัธภาพระหว่างครกูบันกัเรยีนไม่ด	ีระบบ

การเรียนการสอนที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้	เร่งเรียน	ท�าให้

เด็กเครียด	 ขาดกฎระเบียบวินัยหรือนโยบายที่ชัดเจน

สม�่าเสมอ	ใช้การลงโทษรุนแรง	เป็นต้น

	 •	 ด้านชมุชนหรอืสงัคม	เช่น	มคีวามรนุแรงใน

ชมุชน	เกมส์	และสือ่ต่างๆ	อตัราการตาย	การใช้สารเสพติด	

และการเกิดอาชญากรรมสูง	สังคมที่เน้นวัตถุนิยม	ขาด

ความเอื้อเฟื้อ	เห็นอกเห็นใจกัน	เป็นต้น		
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	 การป้องกันแก้ไขปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น	

ร่วมกับการพัฒนาวิธีคิดและทักษะในการด�าเนินชีวิต 

ด้านต่างๆ	จึงเป็นแนวทางส�าคัญในการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งทางใจให้แก่เด็กและวัยรุ่น

	 องค์ประกอบของการสร้างความเข้มแข็งทาง

ใจ	ประกอบด้วย	4	ปัจจัย	ได้แก่8 

 1)  ความรู้สึกดีต่อตนเอง	(sense	of	self)	
เด็กซึ่งมีประสบการณ์ที่ดีในวัยเด็ก	ได้รับความรักความ

อบอุ่นอย่างสม�่าเสมอ	ท�าให้มีต้นทุนทางจิตใจที่แข็งแรง	

มองโลกในแง่ด	ีสามารถพฒันาตนเองตามความถนัด	จน

เกิดความส�าเรจ็และความภาคภมูใิจในตนเองได้	สามารถ

สร้างความเข้มแข็งทางใจให้เด็กได้ด้วยการเลี้ยงด ู

ทีส่่งเสริมให้เด็กและวยัรุน่รูสึ้กดแีละภาคภมูใิจในตนเอง	

ฝึกมองโลกในแง่ดี	ค้นหาและท�าความรู้จักตัวเอง	

 2) ความสามารถในการจัดการและแก้ไข
ปัญหา	(sense	of	control)	การเสริมสร้างให้เด็กและ

วัยรุ่นมีความสามารถในการจัดการชีวิต	 มีความเชื่อมั่น

ในทักษะการแก้ปัญหา	 เรียนรู้วิธีจัดการอารมณ์ตัวเอง

อย่างเหมาะสม	ยอมรบัความเป็นจรงิของชวีติและท�าใจ

ในสิ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้	มีความอดทนมุ่งมั่น

ในการท�าสิ่งต่างๆ	จนบรรลุผลส�าเร็จ

 3) มีสายสัมพันธ์เกื้อหนุน	(sense	of	con-

nection)	 ก�าลังใจจากคนใกล้ชิดทั้งจากในและนอก

ครอบครัว	เป็นแหล่งพลงัส�าคญัท่ีช่วยในการฟันฝ่าปัญหา

และอุปสรรคต่างๆ	การส่งเสริมให้เด็กและวัยรุ่นพัฒนา

ทักษะการสื่อสาร	 และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ 

ผูอ้ืน่	เป็นพืน้ฐานส�าคญัในการสร้างความเข้มแข็งทางใจ

ด้านนี้

 4) มีจดุมุง่หมายในชวิีต	(sense	of	purpose)	

การมจีดุมุง่หมายของตนเอง	ท�าให้เดก็และวยัรุน่ใช้ชวีติ

อย่างมีคุณค่า	 และพยายามประคับประคองตนเองเพื่อ

ให้ผ่านอุปสรรคต่างๆ	จนเดินทางสู่เป้าหมายที่ต้องการ

ได้	การฝึกฝนให้เด็กต้ังเป้าหมายการด�าเนินชีวิตทีเ่หมาะ

สมในทกุสถานการณ์	จงึเป็นองค์ประกอบทีส่�าคญัในการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ

หลักการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ6-13

 1. ให้ความรัก ความอบอุ่น และความ
มั่นคงทางจิตใจแก่เด็ก	 จะท�าให้เด็กรู้สึกว่าตัวเขามี

คุณค่า	ท�าให้เขามีความมั่นใจในตนเอง	มองโลกในแง่ดี	

มีอารมณ์แจ่มใส	 และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น	 ซึ่งเป็น

คุณสมบัติพ้ืนฐานในการพัฒนาเด็กให้มีคุณธรรมต่อไป	

ควรอธิบายให้ผู้เลี้ยงดูเข้าใจอย่างชัดเจนว่า	 “ความรัก

ไม่ใช่การตามใจ”

	 บุคลากรทางการแพทย์ควรส่งเสริมให้มีการ

สร้างความรักความผกูพนั	(bonding	and	attachment)		

ระหว่างพ่อแม่-ลูก	 โดยการให้ค�าแนะน�าตั้งแต่ช่วง 

ต้ังครรภ์	ส่งเสริมให้เล้ียงลูกด้วยตนเองและการให้นมแม่		

เป็นต้น	นอกจากนีค้วรส่งเสรมิให้พ่อแม่มปีฏสิมัพนัธ์ทีด่ี

กับลูกผ่านการเล่น	 สนทนา	 ท�ากิจกรรมร่วมกันใน

บรรยากาศทีอ่บอุน่	มกีารชืน่ชม	และแสดงออกถงึความ

รกัต่อเดก็อย่างสม�า่เสมอโดยไม่มเีงือ่นไข	(uncondition-

al	 love)	 ไม่น�าความรักไปผูกกับพฤติกรรมหรือปัจจัย

อื่นๆ	 เช่น	 ไม่ควรพูดว่า“แม่รักหนู	 เพราะหนูเป็นเด็ก

ฉลาด”	แต่ควรแสดงให้เดก็เหน็ว่าเรารกัเขาทีต่วัตนของ

เขา	 พ่อแม่ควรมีเวลาอยู่กับเด็กอย่างสม�่าเสมอ	 ซึ่งไม่

จ�าเป็นต้องใช้เวลามาก	แต่ให้เป็นเวลาทีม่คีณุภาพ	ได้พดู

คุยแบ่งปันความรู้สึก	 ความคิดเห็น	 ประสบการณ์หรือ

ปัญหาต่างๆ	แสดงความชืน่ชม	ให้ก�าลงัใจหรอืค�าแนะน�า

ร่วมกับการช่วยเหลือประคับประคองจิตใจยามเมื่อเด็ก

เผชิญกับปัญหา	 ช่วยให้เด็กรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและมี

คณุค่า	การสร้างบรรยากาศในครอบครวัให้อบอุน่	มคีวาม

สงบสุข	 ปราศจากความรุนแรง	 สมาชิกในครอบครัวมี

ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	 สามารถปรึกษาหารือและร่วม
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แนวทางส่งเสริมความเข้มแข็งด้านจิตใจ

แรงร่วมใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆ	นอกจากจะท�าให้เดก็

มคีวามรู้สกึมัน่คงปลอดภัย	อารมณ์ดี	และไม่เครยีดแล้ว	

ยังช่วยส่งเสริมให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อชีวิตครอบครัวใน

อนาคตอีกด้วย

	 ควรช่วยให้พ่อแม่เข้าใจธรรมชาติตามวัยและ

ลักษณะพื้นฐานอารมณ์ของเด็ก	(temperament)	ซึ่งมี

ความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล	มองหาศักยภาพหรือ

ข้อดีของเด็ก	 และยอมรับข้อด้อยหรือจุดบกพร่องของ

เดก็	ช่วยให้พ่อแม่ลดความรูส้กึผดิหรือโทษตนเองว่า	เป็น

สาเหตขุองปัญหา	และให้ก�าลงัใจพ่อแม่ในการเลีย้งดเูดก็

ให้มีพัฒนาการที่ดีต่อไป	

 

 2. เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและวัยรุ่น 

พ่อแม่และผู้เลี้ยงดูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านต่างๆ	

พฤตกิรรมของพ่อแม่และผูเ้ลีย้งดทูีใ่กล้ชดิเดก็มอิีทธพิล

อย่างยิ่งต่อเด็ก	 เด็กเรียนรู้จากแบบอย่างและการกระ

ท�าได้ดกีว่าการฟังค�าสอนแต่เพยีงอย่างเดยีว	แบบอย่าง

ที่ผู้ใหญ่ควรกระท�าและปลูกฝังให้แก่เด็ก	 ได้แก่	 การ

แสดงออกและจดัการกบัอารมณ์อย่างเหมาะสม	ทศันคติ

หรือมุมมองการด�าเนินชีวิตในทางบวก	 ความมานะ

พยายามมุ่งมั่นท�างานให้ส�าเร็จ	 เคารพกฎเกณฑ์กติกา	

แก้ไขปัญหาอย่างมีสติ	 และยอมรับความผิดหวังหรือ

ความล้มเหลวต่างๆ	รวมถึงมารยาทและค่านยิมทีเ่หมาะ

สมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย	 นอกจากนี้	 พ่อแม่ควร

เป็นตวัอย่างทีด่ใีนการแสดงให้เดก็เห็นถงึคณุค่าของความ

ดหีรอืคณุธรรม	(moral	value)	เช่น	การบ�าเพญ็ประโยชน์	

บริจาคเงินช่วยผู้ยากไร้		การช่วยเหลือเพื่อนบ้านยามที่

เขาเจ็บป่วย	และควรใช้โอกาสนี้พูดคุยกับเด็กถึงเหตุผล

ที่พ่อแม่ประพฤติปฏิบัติดังกล่าวด้วย

 3. ให้อิสระตามวัยร่วมกับฝึกความรับผิด
ชอบและช่วยเหลือตัวเอง แนะน�าให้พ่อแม่เลี้ยงลูก

โดยให้โอกาสเดก็ท�าสิง่ต่าง	ๆ 	อย่างอสิระตามวยับ้าง	เพือ่

เปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกคิด	ตัดสินใจ	แก้ปัญหา	หรือลอง

ผิดลองถูกในกรณีที่ไม่เป็นอันตราย	 เพื่อให้เกิดการ 

เรียนรู้	 ท�าให้เด็กสามารถพึ่งตนเอง	 มีความรับผิดชอบ	

เกิดความคิดสร้างสรรค์	และมั่นใจในตนเอง	อย่างไรก็ดี

พ่อแม่ยังคงต้องท�าหน้าที่ก�ากับดูแล	ให้ค�าปรึกษา	และ

ฝึกฝนเด็กควบคู่ไปด้วย

	 ในเด็กเล็ก	 ควรอนุญาตให้เด็กส�ารวจหรือท�า

อะไรด้วยตัวเองตามที่ต้องการ	 โดยจัดมุมปลอดภัยให้	

เปิดโอกาสให้เดก็ได้ตดัสินใจบางส่ิงบางอย่างด้วยตวัเอง	

ถ้าเด็กท�าหรือเล่นอะไรที่ยากเกินความสามารถของเขา	

พ่อแม่อาจให้ความช่วยเหลือในบางขั้นตอนและปล่อย

ให้เด็กท�าต่อเองจนส�าเร็จ	 	 สิ่งเหล่านี้จะเป็นการช่วย

พฒันาความเป็นตวัตนของเดก็	(autonomy)	และเสรมิ

สร้างความมั่นใจในตนเอง	 นอกจากนี้	 ต้องสอนเด็กให้

รู ้จักรับผิดชอบผลของการกระท�าของตัวเอง	 โดย 

พจิารณาจากความสามารถตามวยัของเดก็	เช่น	ถ้าเดก็เลก็

ท�าน�้าหกใส่พื้น	 อาจให้เด็กช่วยหยิบผ้ามาให้แม่เช็ดพื้น	

หรือช่วยแม่เช็ดด้วยบางส่วน	หากเป็นเดก็โตหรือวัยรุ่น	ท�า

แจกันแตกในร้านค้า	 พ่อแม่อาจให้เด็กรับผิดชอบโดย 

หักเงินค่าขนมหรือใช้เงินออมของเดก็มาชดใช้ค่าแจกนั	

เป็นต้น	

	 นอกจากนี	้ควรมอบหมายงานหรอืให้เดก็ช่วย

เหลอืตวัเองตามวยั	ชมเชยทีเ่ดก็พยายามท�างานจนส�าเรจ็

มากกว่าความสมบูรณ์หรือความเรียบร้อยของผลงาน	

ฝึกให้เด็กช่วยงานบ้านง่ายๆ	ตามความสามารถ	เช่น	น�า

เสื้อผ้ามาใส่ตะกร้า	ช่วยให้อาหารสัตว์เลี้ยง	รดน�้าต้นไม้	

ฯลฯ	ในระยะแรกผูใ้หญ่อาจท�าให้เดก็ดเูป็นตวัอย่างหรอื

ช่วยกนัท�าก่อน	และปล่อยให้เดก็ท�าเองมากขึน้ทีละน้อย	

จนเขาสามารถท�าได้เองในท่ีสดุ	โดยให้ค�าชมเชยเมือ่เดก็

พยายามหรือท�าได้ส�าเร็จ
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จริยา		ทะรักษา		

 4. ส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกดีต่อตนเอง 
(positive	 self-image)	 ปัจจัยที่ท�าให้คนเราเกิดความ

รู้สึกดีต่อตนเองนั้น	 เกิดจากการได้รับความอบอุ่นและ

การเลีย้งดทูีเ่หมาะสมตามวัย	ท�าให้เดก็ได้รบัประสบการณ์

ที่ดีในชีวิต	นอกจากนี้	การฝึกให้เด็กรู้จักเลือกท�าในสิ่งที่

ด	ีมองโลกในแง่ด	ีมคีวามหวงัอยูเ่สมอ	และมปีระสบการณ์

ความส�าเร็จ	 ท�าให้รู้สึกพึ่งพาตนเองได้และสามารถมี

ความสขุได้ด้วยตนเอง	โดยไม่ยึดตดิกบัความสขุภายนอก

ที่เป็นวัตถุนิยม	

	 การฝึกให้เด็กรู้สึกดีต่อตนเอง	 เริ่มจากการฝึก

ให้เด็กรู้เท่าทันอารมณ์	ความคิดตนเอง	เช่น	สอนให้เด็ก

รูว่้าความคิดต่างๆ	ส่งผลท�าให้ความรูส้กึของเขาดขีึน้หรือ

แย่ลง	ช่วยแนะน�าให้เด็กรูจ้ักเลอืกความคดิหรือค�าพูดที่

ช่วยสร้างก�าลังใจให้กับตนเองมากกว่าท่ีท�าให้รู้สึกหดหู	่

บัน่ทอนจติใจ	เช่น	“แม้จะยาก	แต่ฉนัรูว่้าฉนัท�าได้”	“สู้ๆ 	

ฉันต้องท�าได้ส�าเร็จ”	 “ทุกปัญหา	 ล้วนมีทางแก้ไข	 ฉัน

ต้องผ่านอุปสรรคไปได้แน่นอน”	เป็นต้น	ในช่วงเริ่มต้น	

พ่อแม่ควรพูดให้ก�าลังใจและปรับความคิดเด็กให้มีมุม

มองเชิงบวกก่อน	ตัวอย่างเช่น	“แม่เชื่อมั่นว่าลูกท�าได้”	

“พ่อแม่จะอยู่เคียงข้างลูกเสมอ”	เป็นต้น	ฝึกให้เด็กมอง

โลกในแง่ดี	 โดยการอธิบายสิ่งต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นในแง่มุม

บวกทีส่ร้างสรรค์และให้ก�าลงัใจ	ไม่เปรยีบเทียบกบัผูอ้ืน่

จนท�าให้รู้สึกด้อย	มองหาจดุแขง็หรอืความถนดัของเด็ก	

เพื่อช่วยส่งเสริมให้เด็กพัฒนาความสามารถ	รู้จักตั้งเป้า

หมายและลงมอืท�าจนประสบความส�าเรจ็	ท�าให้เกดิความ

สุขและภาคภูมิใจในตนเอง	 นอกจากนี้	 ผู้ใหญ่ควรช่วย

ให้เด็กเผชิญความล้มเหลวหรือการที่ไม่ประสบความ

ส�าเร็จตามความคาดหวังเพ่ือช่วยให้เด็กสามารถพัฒนา

ต่อไปได้	ด้วยการชืน่ชมหรอืสนใจกบัความพยายามของ

เดก็มากกว่าทีจ่ะสนใจแต่ผลส�าเรจ็	เช่น	ชมเชยทีเ่ดก็รบั

ผิดชอบเรื่องการเรียน	 ขยันอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบ	

แม้ว่าจะสอบไม่ได้ที่หนึ่ง	เป็นต้น

 5. การฝึกทกัษะทางสงัคมและปฏสิมัพนัธ์
กับผู้อื่น (social	 and	 interpersonal	 skills)	 โดย 

ส่งเสริมให้เด็กและวัยรุ่นได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนหรือ

บุคคลที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี	ผ่านการเล่นหรือท�า

กจิกรรมต่างๆ	ทีเ่หมาะสมกบัวยั	ภายใต้การดแูลและค�า

แนะน�าของพ่อแม่	นอกจากนี้	พ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างที่

ดีในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น	และสนับสนุนให้เด็ก

พฒันาทักษะทางสงัคมโดยการสอนเด็กให้รูวิ้ธีท่ีจะสร้าง

สัมพันธภาพกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม	 โดยการฝึกทักษะ

ต่างๆ	เช่น	การเข้าใจความรู้สึก	(empathy)	และแสดง

ความเหน็อกเหน็ใจต่อผูอ่ื้นอย่างเหมาะสม	(sympathy)	

การแบ่งปัน	การท�างานร่วมกับผู้อื่น	หรือการเคารพกฎ

กติกา	เป็นต้น	การฝึกทักษะทางสังคมต้องท�าทั้งในบ้าน

และนอกบ้าน	 ไม่มุ่งหวังให้เด็กแสดงมารยาทดีต่อผู้อื่น

เฉพาะเมื่ออยู่ในสังคมนอกบ้าน	 แต่ควรฝึกให้เด็กแสดง

พฤติกรรมที่ดีในบ้านเช่นกัน		เช่น		ไม่อนุญาตให้เด็กพูด

หยาบคายหรือก้าวร้าวในบ้าน	เป็นต้น	

	 เดก็วยัเรยีน	และวยัรุน่	มองเพือ่นเป็นศนูย์กลาง	

(peer-oriented)	มากกว่าครอบครวั	(family-oriented)		

เพื่อนมีอิทธิพลมากขึ้นต่อเด็กทั้งด้านดีและไม่ดี	 ช่วงนี้

เป็นเวลาที่พ่อแม่จะพัฒนาเด็กให้รู้จักคิดเป็นตัวของตัว

เองมากขึ้น	 รู้จักที่จะต้านกระแสอิทธิพลท่ีได้รับจาก 

เพื่อน	พ่อแม่ควรพูดให้เด็กเข้าใจอย่างชัดเจนว่าสิ่งใดที่

พ่อแม่ไม่อนุญาตให้เด็กท�าเลียนแบบเพื่อน	เช่น	การขีด

เขียนบนผนังตามที่สาธารณะ	การพูดหยาบคาย	การใส่

กระโปรงสั้นมาก	 เป็นต้น	 ช่วยให้เด็กหัดคิดถึงผลของ

การกระท�า	ฝึกทักษะการตัดสินใจ	(decision-making	

skills)	 เช่น	“ถ้าเพื่อนท้าหรือชวนลูกให้สูบบุหรี่	ลูกจะ

ท�าอย่างไร”	หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ดุว่าเด็ก	เพราะยิ่ง

จะท�าให้เด็กไม่กล้าพูดคุยหรือปรึกษาปัญหากับพ่อแม่		
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 6. การฝึกทักษะการแก้ไขปัญหา (prob-

lem-solving	skill)	วยัทารกสามารถส่งเสรมิทักษะนีไ้ด้

โดยการเปิดโอกาสให้เด็กได้เรยีนรูสั้งเกตพฤติกรรมต่างๆ	

ที่ผู้ใหญ่ท�าก่อน	และให้เด็กมีโอกาสท�าสิ่งต่างๆ	ด้วยตัว

เองบ้าง	เช่น	หัดใช้มือหรือช้อนในการตักอาหารกินเอง	

ในเด็กเลก็สามารถฝึกโดยใช้สถานการณ์จรงิในชวีติประจ�า

วัน	หรอืผ่านการเล่น	เช่น	ให้เด็กพยายามหาวธิใีส่รองเท้า

ด้วยตนเอง	เปิดฝากล่องของเล่นเอง	เป็นต้น	ควรสนบัสนนุ

ให้เด็กคิดวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง	 คิดถึงผลของการ 

กระท�าโดยวธินีัน้ๆ	และคดิหาวธิอีืน่ๆ	ที่สามารถใช้ในการ

แก้ปัญหาหรือท�าให้บรรลุผลได้เช่นกัน	 (divergent	

thinking)	หากผูใ้หญ่ต้องช่วยเดก็แก้ปัญหากค็วรอธิบาย

ให้เดก็ทราบถึงเหตผุลด้วย	เมือ่เดก็โตขึน้	ควรส่งเสรมิให้

เด็กรู้จักคิดแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองมากขึ้น	โดยหัดให้คิด

วธิกีารแก้ปัญหาหลายๆ	แบบ	และให้รูจั้กไตร่ตรองคิดถงึ

ผลที่เกิดขึ้นก่อนตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหา	และรู้จักขอ

ความช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อจ�าเป็น

 การฝึกทักษะการแก้ปัญหา	 ประกอบด้วย	

5	ขั้นตอน	ได้แก่

	 •	 เข้าใจปัญหา	 ช่วยให้เด็กและวัยรุ่นเข้าใจ

ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์จริงหรือ

สถานการณ์สมมุติ	เช่น	แย่งของเล่นกับเพื่อน	ถูกเพื่อน

ล้อเลยีน	เป็นต้น		โดยให้วเิคราะห์ว่าสาเหตเุกดิจากอะไร	

รู้สึกอย่างไร	และชวนให้คิดหาวิธีป้องกัน	แก้ไข	เพื่อไม่

ให้เกิดปัญหาอีก

	 •	 หาทางออกในการแก้ปัญหาหลายๆ	 ทาง	

โดยกระตุน้ให้เดก็คดิถึงอารมณ์ความรู้สกึของตนเองและ

ผู้อื่นซ่ึงเกี่ยวข้องก่อนว่าได้รับผลกระทบอย่างไร	 วิธีแก้

ปัญหาทีเ่ดก็คดินัน้มผีลกระทบอย่างไรบ้าง	ควรสนบัสนนุ

ให้เดก็และวยัรุน่ได้คดิวธิแีก้ปัญหาด้วยตนเองก่อน	ผูใ้หญ่

ควรรับฟัง	 ไม่ด่วนต�าหนิความคิดของเด็ก	สามารถช่วย

เสนอแนะทางเลือกอื่นๆ	เพิ่มเติมได้	และอย่าลืมชื่นชม

ในความพยายามท่ีจะคิดของเด็กด้วย	 ตัวอย่างเช่น	

สถานการณ์	“เดก็อยากเล่นของเล่นช้ินท่ีเพือ่นก�าลังเล่น

อยู่”	 วิธีแก้ปัญหาท่ีเด็กและพ่อแม่ช่วยกันคิดอาจจะมี

หลากหลาย	เช่น	แย่งของมาเลย	ตีเพื่อนถ้าไม่ให้	รออีก

หน่อย	ขอเพื่อนเล่นดีๆ	ไปเล่นอย่างอื่นแทน	ต่อว่า/ด่า

เพื่อนที่ไม่ยอมให้ของเล่น	หรือฟ้องคุณครู	เป็นต้น

	 •	 คิดหาผลลัพธ์	 (ผลบวก-ผลลบ)	 ของแต่ละ

ทางออก	กระตุ้นให้เด็กคิดถึงผลบวก-ผลลบ	ของแต่ละ

ทางออกที่เด็กคิด	เช่น	“การตีเพื่อน	เพื่อแย่งของเล่น”	

ผลบวก	คือ	 เด็กได้เล่นของเล่นทันที	ผลลบ	คือ	 เพื่อน

โกรธ	และอาจถูกครูลงโทษ	เป็นต้น	

	 •	 เลือกและลงมือปฏิบัติตามทางออกท่ีเลือก	

ช่วยให้เด็กเลือกทางออกที่ดีที่สุดหลังพิจารณาผลลัพธ์

แล้ว	 หากเด็กยังมีอารมณ์	 ต้องช่วยให้เด็กสงบอารมณ์

ก่อนจึงค่อยคิดหาทางออก	เช่น	“หนูก�าลังโกรธอยู่	สงบ

อารมณ์ก่อนค่อยคยุกนั”	การแก้ปัญหาทีม่ปีระสิทธิภาพ

นั้นจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีสติและสามารถควบคุมอารมณ์ได้

ดีแล้วเท่านั้น

	 •	 ประเมนิผล	โดยการให้เดก็คดิถึงผลของการ

แก้ปัญหาโดยวธิทีีเ่ดก็เลอืกไปปฏบิตัว่ิาเป็นอย่างไร	เช่น	

ยตุธิรรมไหมกบัทกุคน	เพือ่นๆ	รูส้กึอย่างไร	และให้ความ

ชืน่ชมในความพยายามคดิแก้ปัญหา	หรอืหาทางออกอืน่ๆ	

ที่ดีขึ้นในอนาคต

 7. การพัฒนาทักษะการสื่อสาร	ฝึกให้เด็ก

และวัยรุ่นสามารถส่ือสารความคิด	 อารมณ์	 ความรู้สึก

ของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้	ร่วมกับการฝึกให้รู้จักรับฟังและ

เข้าใจความคดิ	อารมณ์	ความรูส้กึของผูอ้ืน่ด้วย	ส่งเสรมิ

ให้เดก็สามารถบอกความต้องการหรอืความคาดหวงัของ

ตนเอง	 และรู้จักต่อรอง	 ปฏิเสธ	 หรือโต้แย้งกับผู้อื่นได้

อย่างนุ่มนวล	โดยที่ไม่ท�าร้ายจิตใจผู้อื่น	
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 8. การฝึกทักษะการจัดการกับอารมณ์  
ช่วยให้เด็กเข้าใจความรู้สึกตนเอง	 และสามารถสื่อสาร

ออกมาเป็นค�าพดูหรอืพฤตกิรรมท่ีเหมาะสม	ซึง่ไม่ละเมดิ

สทิธหิรอืเป็นอนัตรายต่อตนเองและผูอ้ืน่	ควรสอนให้เดก็

รูจ้กัความรูส้กึชนดิต่างๆ	และสามารถพดูออกมาได้	เช่น		

เศร้า		ดีใจ	โกรธ		เสียใจ	เป็นต้น	ตัวอย่างการสอน	เช่น		

หากเด็กก�าลังหงุดหงิดโกรธอยู่		พ่อแม่อาจพูดว่า	“หนู

ก�าลังโกรธ”		หรือพ่อแม่อาจเป็นตัวอย่างเอง	เช่น	ขณะ

ทีแ่ม่รูส้กึโกรธ	แม่พดูให้เดก็รู้ว่า	“แม่ก�าลงัรูส้กึโกรธอยู”่	

และควรสอนให้เด็กเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้อื่นหรือคน

ที่ได้รับผลกระทบจากการกระท�าของเด็ก	 เช่น	 “พี่เขา

คงเจ็บทีถู่กหนหูยิก	น่าสงสารพีเ่ขานะ”	สอนให้เดก็เข้าใจ

ว่าอารมณ์		“โกรธ”		เป็นเรื่องปกติตามธรรมชาติที่ทุก

คนมี	แต่ต้องแสดงออกอย่างเหมาะสม	เช่น	“แม่รู้ว่าหนู

โกรธ	แต่หนตูพีีไ่ม่ได้”	เป็นการสะท้อนอารมณ์เด็ก	ท�าให้

เด็กรูว้่าผูใ้หญเ่ข้าใจเขา	ช่วยให้เด็กเข้าใจอารมณต์นเอง	

และเป็นการสอนให้เด็กรู้ว่าผู้ใหญ่ไม่ยอมรับพฤติกรรม

รุนแรงดังกล่าว	หลังจากเด็กสงบอารมณ์แล้วจึงชวนให้

เด็กคิดวิธีแก้ปัญหาหรือจัดการกับอารมณ์อย่างเหมาะ

สมต่อไป

	 ในเดก็วยัก่อนเรยีนมักมีความกงัวลหรือกลวัสิง่

ต่าง	ๆ 	ทีค่ดิว่าอาจเป็นอนัตรายต่อตนเองได้หลากหลาย	

เช่น		กลัวเสียงดัง	กลัวความมืด	กลัวการพลัดพรากแยก

จาก	เป็นต้น	ผู้เลี้ยงดูควรเข้าใจ	ไม่ดุว่า	ข่มขู่	และตอบ

สนองด้วยความสงบ	 เห็นใจ	 ให้ก�าลังใจเด็กในการที่จะ

เอาชนะความกลวัสิง่ต่าง	ๆ 	อย่างค่อยเป็นค่อยไป	การเต

รยีมตวัเดก็ก่อนทีจ่ะเผชญิกบัเหตกุารณ์แปลกใหม่	กช่็วย

ให้เด็กลดความกลัวหรอืกงัวลลงได้		เช่น		คยุกบัเดก็ก่อน

พาไปสวนสตัว์		หรอืไปหาหมอฟัน		เพ่ือให้เดก็คาดการณ์

ได้ล่วงหน้า	ว่าจะไปท�าอะไรและจะพบกับอะไรบ้าง	

	 ส�าหรบัเด็กวยัเรยีนและวยัรุน่	ผูเ้ล้ียงดคูวรสร้าง

สัมพันธภาพที่ดีกับเด็กอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อให้เด็กและ

วัยรุ่นกล้าเล่าเรื่องท่ีท�าให้ตนเองเครียดหรือไม่สบายใจ	

ควรให้ก�าลังใจ	ชี้แนะแนวทางแก้ไข	และช่วยเหลือตาม

ความเหมาะสม	 ส่งเสริมให้ท�ากิจกรรมเพื่อช่วยให้ผ่อน

คลายและเป็นการใช้เวลาว่างอย่างเหมาะสม	เช่น	กีฬา	

ดนตร	ีศลิปะ	ฝึกสต	ิสมาธ	ิหรอืเข้ากลุม่กจิกรรมสมัพนัธ์	

จิตอาสาต่างๆ	เป็นต้น	

	 นอกจากนี้	 ควรฝึกให้เด็กและวัยรุ่นมีมุมมอง

ความคิดเชิงบวก	 มองโลกตามความเป็นจริงอย่างรอบ

ด้าน	คดิอย่างมเีหตผุล	รูจ้กัยดืหยุน่	มองโลกในแง่ด	ีหมัน่

สงัเกตความคดิตนเอง	รูจ้กัเชือ่มโยงความสมัพนัธ์ระหว่าง

ความคิดกับอารมณ์และปรับความคิดให้เหมาะสม	รู้จัก

ยอมรับ	ท�าใจ	หรือปล่อยวางในสิ่งที่แก้ไขไม่ได้	 เพื่อให้

ชีวติมีความสขุและท�าให้สามารถจดัการกบัความเครยีด

ได้ดีขึ้น

 9. การฝึกวนิยัเชงิบวก	(positive	discipline)	
พ่อแม่วางกฎเกณฑ์และขอบเขตพฤตกิรรมทีช่ดัเจนและ

แน่นอน	(set	limits)	จดัตารางกจิวัตรประจ�าวันทีช่ดัเจน

ให้เด็กท�าอย่างสม�่าเสมอ	การฝึกวินัยเชิงบวกจะช่วยให้

เด็กสามารถควบคุมตนเองได้ดีขึ้น	และท�าให้เด็กเรียนรู้

หน้าที่	ความรับผิดชอบ	รวมถึงสิทธิและความเป็นส่วน

ตัวทั้งของตนเองและผู้อ่ืน	 แต่การให้อิสระแก่เด็กมาก

เกนิขอบเขตจะส่งผลท�าให้เด็กขาดความมัน่ใจและมคีวาม

ภาคภูมิใจในตนเองต�่าได้		

	 การฝึกวินัยเชิงบวก	 จะใช้เหตุผลเป็นพื้นฐาน

ในการอบรมเลี้ยงดูหรือปรับพฤติกรรมเด็ก	 โดยใช้ท่าที

และค�าพูดที่หนักแน่น	 จริงจัง	 และมีความสม�่าเสมอใน

การฝึก	 เน้นการให้แรงเสริมทางบวกกับพฤติกรรมที่ด	ี

(positive	reinforcement)	โดยการให้รางวัลหรอืชืน่ชม

ด้วยค�าพูดหรือท่าทางเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่ดี		เพื่อ

ให้พฤติกรรมนั้นคงอยู่ต่อไปหรือมีมากขึ้น	 เช่น	 ชมเชย

เมื่อเด็กพยายามช่วยเหลือตัวเอง	 หรือพูดชมร่วมกับให้
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ความสนใจเมือ่พีน้่องเล่นกนัดไีม่ทะเลาะกัน	เป็นต้น	สอน

ให้เดก็และวัยรุ่นเรียนรูผ้ลของการกระท�าของตนเอง	รูจ้กั

รบัผดิชอบ	ชัว่ด	ีโดยพ่อแม่	ผูใ้หญ่ในสงัคมเป็นแบบอย่าง

ที่ดีในเรื่องต่างๆ	 และหลีกเลี่ยงการลงโทษที่รุนแรงใน

การอบรมหรือปรบัพฤตกิรรมเด็ก	เพราะเดก็อาจไม่เข้าใจ

และท�าให้เสียสัมพันธภาพต่อกันได้	จะใช้วิธีลงโทษเมื่อ

เดก็แสดงพฤตกิรรมท่ีรนุแรงซึง่จ�าเป็นต้องหยดุพฤตกิรรม

นั้นทันที	 หรืออาจเคยใช้วิธีอื่นๆ	 แล้วไม่ได้ผลเท่านั้น	 

การลงโทษอย่างรุนแรงบ่อยๆ	โดยไม่มีเหตุผล	นอกจาก

จะไม่ช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กแล้ว	 ยังอาจ

ก่อให้เกิดผลเสียต่อพัฒนาการทางบุคลิกภาพและจิตใจ

ของเดก็ด้วย	หลกัการลงโทษอย่างถกูต้อง	คอื	ผู้ใหญ่ต้อง

ลงโทษด้วยความสงบ	ไม่ใช้อารมณ์	ควรรับฟังเด็กก่อน	

และอธิบายให้เดก็เข้าใจถงึเหตผุลในการถกูลงโทษ	ควร

มกีารตกลงกบัเดก็ไว้ก่อนว่าถ้าเดก็กระท�าผดิ	จะเกดิอะไร

ขึน้		วธิกีารลงโทษนัน้ต้องไม่รุนแรงจนท�าให้เดก็บาดเจบ็

หรอืเป็นอนัตราย	และไม่ท�าให้เด็กรู้สึกอบัอาย		เสยีหน้า	

หรือท�าให้เสยีความรูส้กึมคีณุค่าในตนเอง	ไม่ควรลงโทษ

คนทั้งกลุ่มจากความผิดของคน	ๆ 	เดียว	หลังการลงโทษ

ควรเปิดโอกาสให้เด็กคิด	ทบทวนตนเอง	ผู้ใหญ่ควรมอง

เด็กในแง่ดี	 และเปิดโอกาสให้เด็กแก้ตัวใหม่	 ไม่ควร 

คิดแค้น	 ดุว่า	 หรือมีอคติต่อไป	 นอกจากนี้ควรแนะน�า 

พ่อแม่ให้เลือกใช้วิธีการลงโทษอื่นๆ	 เพื่อทดแทนการตี	

เช่น	การขอเวลานอกหรอืการให้เดก็นัง่พกัเพือ่สงบอารมณ์

ในมุมสงบ	 (time-out)	 การตัดสิทธิ	 งดรางวัลหรือ 

งดกิจกรรมบางอย่างที่เด็กชอบ	เช่น		งดดูทีวี	1	ชั่วโมง	

งดเล่นเกมส์	1	วัน	เป็นต้นหรือ	กักบริเวณ	เช่น	ไม่อนุญาต

ให้ออกไปขี่จักรยานนอกบ้าน	2	วัน	เป็นต้น

สรุป 

	 บุคลากรทางการแพทย์นอกจากจะมีบทบาท

ส�าคัญส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้าน

ต่างๆ	ทั้งด้านร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์	 สังคม	คุณธรรม	

และสติปัญญา	 เพื่อช่วยให้เด็กเติบโตมีสุขภาพร่างกาย

และจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง	สามารถเรียนรู้และอยู่ร่วม

กับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข	 ความเข้มแข็งทางใจเป็นอีก

คุณสมบัติหนึ่งที่ส�าคัญซึ่งควรสร้างเสริมให้แก่เด็กตั้งแต่

เล็ก	 เพื่อช่วยให้เด็กสามารถเอาชนะอุปสรรค	ผ่านพ้น

วกิฤตการณ์ทีเ่ลวร้าย	และสามารถฟ้ืนฟกู�าลงัใจกลับมา

ด�ารงชวีติด้วยจติใจทีแ่ข็งแกร่งกว่าเดมิได้	และยงัเป็นการ

ป้องกนัการเกดิปัญหาสุขภาพจติทีจ่ะเกดิตามมาอกีด้วย
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แนวทางส่งเสริมการเจริญเติบโต	

	 การเจรญิเตบิโตทีเ่หมาะสมของเดก็และเยาวชน

เป็นผลมาจาก	พันธกุรรม	อตัราการเผาผลาญอาหารของ

ร่างกาย	น�า้หนกัตวัเมือ่เปรยีบเทยีบกบัส่วนสูง	พฤตกิรรม

การใช้ชวีติ	และสิง่แวดล้อม	ปรมิาณพลงังานทีไ่ด้รบัจาก

การบรโิภคอาหารและอตัราการใช้พลงังานของร่างกาย

เป็นสิ่งส�าคัญที่สุดต่อน�้าหนักตัว	 บทความนี้เน้นการ

ประเมนิเพือ่คดักรองความผดิปกต	ิและบทบาทของกุมาร

แพทย์ต่อการเฝ้าระวงัเพือ่ป้องกนัปัญหาการเจรญิเตบิโต

ผดิปกตสิ�าหรบัเดก็และเยาวชนไทย	ผ่านการดูแลสุขภาพ

เด็กอย่างเป็นองค์รวม

ภาพรวมสถานการณ์ด้านการเจรญิเตบิโตของ
เด็กและเยาวชนในประเทศไทย 
	 รายงานภาพรวมล่าสุดในปี	 2555	 ของกรม

อนามัยพบว่า	 เด็กไทยมีความสูงและน�้าหนักตัวเพิ่มขึ้น

เม่ือเทยีบกบัเกณฑ์การเจรญิเตบิโตของประเทศ	โดยเดก็

แรกเกดิ-5	ปี	ร้อยละ	81.9	ค่อนข้างสูงและสงูกว่าเกณฑ์	

ขณะที่ร้อยละ	67.7	รูปร่างสมส่วน	และเด็กอายุ	6-18	

ปี	ร้อยละ	91.6	ค่อนข้างสูงและสูงกว่าเกณฑ์	วัยนี้ร้อย

ละ	76	มีรูปร่างสมส่วน	นอกจากนี้ยังพบภาวะอ้วนและ

บทที่ 4

แนวทางส่งเสริมการเจริญเติบโต 
พงษ์ศักดิ์  น้อยพยัคฆ์

อ้วนอนัตรายของเดก็และเยาวชนทัง้หมดตัง้แต่แรกเกดิ

ถึง	18	ปีเพิม่ข้ึนจากร้อยละ	14.2	ในปี	2553	เป็นร้อยละ	

22.2	ในปี	2554	ขณะที่ภาวะผอมพบลดลงจากร้อยละ	

34.5	ในปี	2553	เป็นร้อยละ	11.4	ในปี	25541 

แนวโน้มสถานการณ์ด้านการเจริญเติบโต 

	 จากรายงานสุขภาวะของเด็กและวัยรุ่นไทย	

ของราชวทิยาลยักุมารแพทย์แห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2552	

มีดังนี้

 อายุ 0-11 เดือน 
	 จากการส�ารวจสถานการณ์เดก็ในประเทศไทย

ระหว่างปี	พ.ศ.	2548-2549	โดยน�้าหนักตามเกณฑ์อายุ	

(weight	 for	 age)	 เพื่อประเมินภาวะทุพโภชนาการ

เฉียบพลัน	 พบว่า	 ร้อยละ	 1.7	 ของเด็กอายุต�่ากว่า	 6	

เดือน	และร้อยละ	6.1	ของเด็กอายุ	6-11	เดือน		มีน�้า

หนักต�่ากว่าเกณฑ์มาตราฐานระดับปานกลาง	 ขณะท่ี 

ร้อยละ	0.2	ของเด็กอายุ	6-11	เดือนมีน�้าหนักตัวต�่ากว่า

เกณฑ์มาตรฐานระดับรุนแรง	 (น�้าหนักเทียบกับอายุ 

ต�่ากว่า	–	3	SD)	หากใช้ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ	(height	

for	age)	เพือ่ประเมนิทุพโภชนาการเรือ้รงั	พบว่า	ร้อยละ	
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พงษ์ศักดิ์		น้อยพยัคฆ์

7.0	 และร้อยละ	 1.4	 ของเด็กอายุต�่ากว่า	 6	 เดือนมี 

ภาวะทุพโภชนาการเรื้อรังระดับปานกลางและรุนแรง 

ตามล�าดบั	โดยเด็กอาย	ุ6-11	เดือนร้อยละ	10.2	มภีาวะ

ทุพโภชนาการเร้ือรังระดับปานกลาง	 และร้อยละ	 2.1	 

มภีาวะทพุโภชนาการเรือ้รงัระดบัรนุแรง	เมือ่ใช้น�า้หนกั

ตามเกณฑ์ส่วนสูง	 (weight	 for	 height)	 พบเด็กอายุ 

ต�่ากว่า	 6	 เดือนมีภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันระดับ 

ปานกลางร้อยละ	 3.0	 และระดับรุนแรงร้อยละ	 0.4	 

ขณะทีเ่ดก็อาย	ุ6-11	เดอืนมภีาวะทพุโภชนาการเฉยีบพลัน

ระดบัปานกลางร้อยละ	5.6	และระดบัรนุแรงร้อยละ	0.5	

นอกจากนั้นยังพบเด็กอายุต�่ากว่า	 6	 เดือนมีน�้าหนัก 

ตามเกณฑ์อายุสูงกว่ามาตรฐานหรืออ้วนร้อยละ	 8.5	 

โดยเดก็อายุ	6-11	เดอืนมภีาวะอว้นตามเกณฑน์ีร้้อยละ	

6.42 

 อายุ 1-5 ปี 
	 ข้อมลูการส�ารวจของกรมอนามยัปี	2550	เปรียบ

เทียบกับการส�ารวจในปี	2546	และ	2547	พบว่า	เด็ก

ไทยช่วงนีม้นี�า้หนกัน้อยกว่าเกณฑ์และตวัเตีย้เพ่ิมขึน้	แต่

ภาวะอ้วนและผอมมจี�านวนใกล้เคียงกัน	หากใช้น�า้หนกั

ตามเกณฑ์อายุพบเดก็น�า้หนกัน้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ	7.6	

และเตี้ยร้อยละ	13.1	เมื่อใช้ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ	หาก

ใช้น�้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงพบ	 ผอมร้อยละ	 6.6	 และ

อ้วนร้อยละ	5.33

 อายุ 6-12 ปี 
	 ผลส�ารวจภาวะโภชนาการเด็กไทยระดับประเทศ

ระหว่างปี	2539-2548	โดยใช้เกณฑ์น�า้หนกัและส่วนสงู

ของประชากรไทยปี	2538	จ�านวน	3	ครั้งในปี	2539-

2540	ปี	2544	และปี	2546	พบความชุกของโรคอ้วน

ในวัยนี้ทั่วประเทศร้อยละ	5.8,	6.7	และ	5.1	ตามล�าดับ	

ความชุกของภาวะผอมร้อยละ	6.3,	4.2	และ	5.5	ตาม

ล�าดับ	โดยมีภาวะเตี้ยกว่าเกณฑ์ร้อยละ	6.6,	6.4	และ	

7.5	ตามล�าดับ	และพบความชุกโรคอ้วนของเด็กในเขต

เมอืงเพิม่ข้ึนจากร้อยละ	10.1	ในการส�ารวจปี	2542	เป็น

ร้อยละ	11.7	ในปี	25484 

 อายุ 13-18 ปี 
	 จากการส�ารวจวัยรุ ่นอายุ	 12-18	 ปีเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยกรมอนามัยในปี	

2545	 ด้วยน�้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงพบว่า	 วัยรุ่นส่วน

ใหญ่ร้อยละ	85.4	มีภาวะโภชนาการปกติ	ร้อยละ	4.3	

มีภาวะโภชนาการต�่ากว่ามาตรฐาน	และร้อยละ	10.2	มี

ภาวะโภชนาการเกินมาตรฐาน5

ความส�าคญัของการเจรญิเตบิโตอย่างเหมาะ
สมของเด็กและเยาวชน
	 การเจริญเติบโตท่ีเหมาะสมช่วยลดความเจ็บ

ป่วยท่ีเกิดจากภาวะแทรกซ้อน	ซึง่ต่อเนือ่งมาจากปัญหา

ด้านการเจริญเติบโต	เช่น	ท้องเสีย	ปอดอักเสบ	เป็นต้น	

ลดอตัราการเสยีชีวติจากภาวะขาดสารอาหารอย่างรนุแรง	

ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการและผลการเรียนในโรงเรียน

ที่ดี	รวมไปถึงผลซึ่งอาจตามมาเมื่อเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่	

เช่น	 ประสิทธิภาพการท�างานที่ลดลงจากปัญหารูปร่าง

ไม่เหมาะสม	เป็นต้น6

	 การประเมนิการเจรญิเตบิโตของเดก็และเยาวชน

ใช้ตวับ่งชีต้ามเพศและวยั	เปรยีบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ของประเทศดังนี้	

	 •	 อายุ	 0-2	 ปี	 ใช้กราฟการเจริญเติบโตซ่ึง

ประกอบด้วย	น�้าหนักตามเกณฑ์อายุ	ส่วนสูงตามเกณฑ์

อายุ	น�้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง	และเส้นรอบศีรษะ

	 •	 อายุ	 2-10	 ปี	 ใช้กราฟการเจริญเติบโตซึ่ง

ประกอบด้วย	น�้าหนักตามเกณฑ์อายุ	ส่วนสูงตามเกณฑ์

อายุ	และน�้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง

	 •	 อายุ	10-18	ปี	ใช้กราฟการเจริญเติบโตซึ่ง

ประกอบด้วย	น�้าหนักตามเกณฑ์อายุ	ส่วนสูงตามเกณฑ์

อายุ	น�้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง	ดัชนีมวลกาย	และความ
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แนวทางส่งเสริมการเจริญเติบโต	

เปลี่ยนแปลงของลักษณะทางเพศ	 (sexual	maturity	

rating)

กราฟการเจริญเติบโต  
	 ใช้เป็นเครื่องมือประเมินการเจริญเติบโต	โดย

ใช้น�า้หนกัตวั	ส่วนสูง	และเส้นรอบศรษีะของเดก็	เปรยีบ

เทียบกับกราฟการเจริญเติบโตมาตรฐานของเด็กไทย	

โดยทั่วไปเด็กที่มีการเจริญเติบโตปกติจะมีน�้าหนักตัว	

ส่วนสงู	และเส้นรอบศรีษะอยู่ระหว่าง	2	เปอร์เซน็ต์ไทล์

หลักในช่วงระหว่าง		±	2	SD	แต่เด็กในช่วง	6	เดือนแรก

ทีร่บัประทานนมแม่อาจมนี�า้หนกัตวัอยูใ่นเกณฑ์สงู	ก่อน

จะมกีารปรบัตวัลดลงในช่วงครึง่ปีหลงั	นอกจากนีต้วับ่ง

ช้ีการเจรญิเตบิโตของเดก็อาจปรบัตวัข้ึนลงระหว่างเปอร์

เซ็นไทล์หลักในช่วงอายุ	 6-18	 เดือน	 ตามผลของการ

เจริญเติบโตที่ได้รับจากพันธุกรรม7 

	 การประเมนิทารกคลอดก่อนก�าหนดด้วยกราฟ

การเจรญิเตบิโต	หากไม่ได้ใช้กราฟการเจริญเตบิโตส�าหรบั

ทารกคลอดก่อนก�าหนดโดยเฉพาะ	 ต้องปรับอายุของ

เดก็ก่อนน�าไปเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานของเดก็ปกตดิงันี้	

หากคลอดก่อนครบก�าหนดคลอด	 (expected	 date	

confinement)	เกิน	2	สัปดาห์ขึ้นไป	ให้น�าอายุจริงของ

เดก็ลบด้วยระยะเวลาทีค่ลอดก่อนก�าหนดแล้วจงึน�าอายุ

ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตมาตรฐาน

ส�าหรับอายุนั้นโดยต้องปรับจนถึงอายุ	18	เดือนส�าหรับ

เส้นรอบศีรษะ	24	เดือนส�าหรับน�้าหนัก	และ	40	เดือน

ส�าหรับความสูง7 

	 การประเมินความยาวหรือความสูงของทารก

แรกเกิดน�้าหนักน้อยมาก	(very	low	birth	weight)	ที่

ไม่ได้ใช้กราฟส�าหรบัทารกแรกเกิดน�า้หนกัน้อยมากโดย

เฉพาะ	ต้องปรับอายุจนถึงอายุ	2	ปี	6	เดือน8 ส�าหรับวัย

รุ่นนอกจากใช้กราฟการเจริญเติบโตแล้วยังสามารถใช้

ดัชนีมวลกาย	 (body	mass	 index)	 ร่วมประเมินการ

เจริญเติบโตในวัยรุ่นที่เข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงทางเพศ

และผ่านพ้นช่วงทีม่กีารเจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็ไปแล้ว9 

	 การประเมนิด้วยกราฟการเจรญิเตบิโตสามารถ

แปลผลได้ดังนี้	

น�้าหนักตามเกณฑ์อายุ 
	 1.	 น�้าหนักตามเกณฑ์อายุอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ	

90-110	 ของค่ามาตราฐานที่เปอร์เซ็นไทล์	 50	 เป็น 

น�้าหนักตัวปกติ	

	 2.	น�า้หนกัตามเกณฑ์อาย	ุต�า่กว่าเปอร์เซน็ไทล์

ที่	 5	 โดยส่วนสูงตามเกณฑ์อายุปกติ	 มักพบได้ในภาวะ

ขาดอาหารระยะเฉียบพลัน	

	 3.	 น�้าหนักตามเกณฑ์อายุปกติหรือน้อย	 ร่วม

กบัส่วนสงูตามเกณฑ์อายนุ้อย	แต่น�า้หนกัตามเกณฑ์ส่วน

สูงปกติ	 มักพบในความผิดปกติของโรคทางต่อมไร้ท่อ	

ความผดิปกตแิต่ก�าเนดิ	constitutional	growth	delay,	

familial	short	stature	ซึ่งแตกต่างจากภาวะขาดสาร

อาหารที่มักพบน�้าหนักตามอายุ	และ	น�้าหนักตามส่วน

สูงลดลงก่อน	

	 4.	 หากน�้าหนักตามเกณฑ์อายุของเด็กลดลง

มากกว่า	2	เส้นเปอร์เซ็นไทล์หลัก	ควรค้นหาสาเหตุเพื่อ

ให้ความช่วยเหลือ	

	 5.	 น�้าหนักตามเกณฑ์อายุ	 สามารถประเมิน

ความรุนแรงของภาวะขาดสารอาหารได้เป็น	 3	 ระดับ	

ได้แก่	ขาดสารอาหารระดับน้อยมีค่าน�้าหนักตามเกณฑ์

อาย	ุร้อยละ	75-89	ของค่ามาตรฐานทีเ่ปอร์เซ็นไทล์	50	

ระดับปานกลางมีค่าน�้าหนักตามเกณฑ์อายุ	 ร้อยละ	 

60-74	 ของค่ามาตรฐานที่เปอร์เซ็นไทล์	 50	 ขาดสาร

อาหารระดบัรนุแรงน�า้หนกัตามเกณฑ์อาย	ุน้อยกว่าร้อย

ละ	60	ของค่ามาตรฐานที่เปอร์เซ็นไทล์	5010

	 6.	 น�้าหนักตามเกณฑ์อายุ	 เป็นตัวบ่งชี้ที่ด ี

ส�าหรับประเมินภาวะน�้าหนักน้อยและขาดสารอาหาร	 
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พงษ์ศักดิ์		น้อยพยัคฆ์

แต่ไม่เหมาะกับการน�ามาใช้ประเมินภาวะน�้าหนักเกิน

หรืออ้วน11 

ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ 
	 1.	ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ	มักใช้ประเมินภาวะ

การขาดสารอาหารเรื้อรัง	 หรือปัจจัยทางพันธุกรรมที่มี

ผลต่อความสูง	 ดังนั้น	 การประเมินส่วนสูงตามเกณฑ์

มาตรฐานจงึควรใช้	mid	parental	height	ร่วมประเมนิ

ด้วย	

	 2.	ส่วนสงูตามเกณฑ์อายปุกตมิค่ีามากกว่าร้อย

ละ	95	ของค่ามาตรฐานที่เปอร์เซ็นไทล์ที่	50	

		 3.	ส่วนสงูตามเกณฑ์อายสุามารถประเมนิความ

รุนแรงได้เป็น	3	ระดับ12  ได้แก่	

	 ระดับน้อย		มีค่าส่วนสูงตามเกณฑ์อายุร้อยละ	

90-94	ของค่ามาตรฐานที่เปอร์เซ็นไทล์ที่	5	

	 ระดับปานกลาง	 มีค่าส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ

ร้อยละ	85-89	ของค่ามาตรฐานที่เปอร์เซ็นไทล์ที่	50	

	 ระดับรุนแรง	 มีค่าส่วนสูงตามเกณฑ์อายุน้อย

กว่าร้อยละ		85	ของค่ามาตรฐานที่เปอร์เซ็นไทล์ที่	50

	 4.	ส่วนสงูตามเกณฑ์อายแุละน�า้หนกัตามเกณฑ์

ส่วนสูงน้อย	 พบได้ในภาวะขาดสารอาหารซ�้าซ้อนร่วม

กับภาวะขาดสารอาหารเรื้อรัง	(acute	on	top	chron-

ic	malnutrition)	

	 5.	หากส่วนสงูตามเกณฑ์อายนุ้อยกว่าเปอร์เซ็น

ไทล์ที่	5	หรือ	ส่วนสูงเพิ่มขึ้นน้อยกว่า	4	ซม.ต่อปี	ควร

ค้นหาสาเหตุเพื่อให้ความช่วยเหลือ	

น�้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง 
	 1.	น�้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง	ต�่ากว่าเปอร์เซ็น

ไทล์ที	่5	โดยส่วนสงูตามเกณฑ์อายปุกต	ิมกัพบได้ในการ

ขาดอาหารระยะเฉียบพลัน	โดยน�้าหนักตามเกณฑ์ส่วน

สูงเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีกว่าน�้าหนักตามเกณฑ์อายุ

	 2.	ร้อยละของน�า้หนกัตามเกณฑ์ส่วนสงู	สามารถ

น�ามาประเมินภาวะโภชนาการได้13

	 •	 น�้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง	≥	120	%	ถือว่า	

อ้วน	

	 •	 ระหว่าง	110-119	%	ถือว่าน�า้หนกัเกินหรอื

เริม่อ้วน	

	 •	 90-109	%	เป็นช่วงปกติ	

	 •	 80-89%	เริ่มผอม		

	 •	 70–79	%	ผอมปานกลาง

	 •	 <	70	%	ถือว่าผอมมาก

ความยาวเส้นรอบศีรษะ
	 ความยาวเส้นรอบศีรษะท่ีลดลงมากกว่า	2	เส้น

เปอรเ์ซ็นไทล์หลกัหรอืต�า่กว่าเปอร์เซ็นไทล์ท่ี	5	พบได้ใน	

chronic	malnutrition

ดัชนีมวลกาย	(body	mass	index)
	 ดัชนีมวลกายเป็นค่าจากการค�านวนที่มีความ

สัมพันธ์กับปริมาณไขมันในร่างกาย	 แม้ไม่สามารถบ่ง

บอกถึงปริมาณไขมันในร่างกายได้อย่างถูกต้องโดยตรง	

แต่สามารถน�ามาใช้ประเมินภาวะไขมันในร่างกายแทน

การตรวจที่ซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูงได้	 ดัชนีมวลกาย

ถูกน�ามาใช้เพื่อประเมินการเจริญเติบโตของเด็กและวัย

รุน่โดยเฉพาะการคัดกรองภาวะอ้วน	ร่วมกบัการใช้กราฟ

การเจริญเติบโต	ดัชนีมวลกายสามารถค�านวนได้ดังนี้	

          ดชันมีวลกาย = น�า้หนกัตวั (หน่วยเป็นกโิลกรมั) 

/ความสูง2 (หน่วยเป็นเมตร)

	 เมือ่ค�านวนค่าดชันมีวลกายได้แล้ว	สามารถน�า

ค่าทีไ่ด้ไปเทยีบกับกราฟของดชันีมวลกายตามอาย	ุ(BMI-

for-age)	โดยแปลผลได้ดังนี้14
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แนวทางส่งเสริมการเจริญเติบโต	

	 1.	น�า้หนกัน้อย	มค่ีาดชันีมวลกายน้อยกว่าเปอร์

เซ็นต์ไทล์ที่	5	

	 2.	น�้าหนักปกติ	 มีค่าดัชนีมวลกายตั้งแต่เปอร์

เซ็นต์ไทล์ที่	5	ถึง	85

	 3.	น�้าหนักเกินหรือเริ่มอ้วน	มีค่าดัชนีมวลกาย

ตั้งแต่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่	85	ถึง	95

	 4.	อ้วน	มค่ีาดชันมีวลกายตัง้แต่เปอร์เซน็ต์ไทล์

ที่	95	เป็นตันไป

	 ปัจจุบนั	American	Academy	of	Pediatrics	

แนะน�าให้ใช้ดชันมีวลกายคดักรองภาวะน�า้หนกัเกนิและ

อ้วนในเด็กต้ังแต่อาย	ุ2	ปี	โดยใช้กราฟดชันมีวลกายตาม

อายุของหน่วยงานป้องกันโรคติดต่อแห่งสหรัฐอเมริกา	

(Center	for	Disease	Control)	แต่เนื่องจากดัชนีมวล

กายของเด็กข้ึนกบัเพศ	อายุ	เช้ือชาต	ิและพัฒนาการทาง

ด้านเพศ	 การประเมินดัชนีมวลกายของเด็กจึงแตกต่าง

กับการประเมินดชันีมวลกายในผูใ้หญ่	เพราะการประเมนิ

ดัชนีมวลกายของเด็กอาจไม่สามารถใช้ค่ามาตราฐาน

เดียวกันได้	 ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีดัชนีมวลกาย

มาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในเด็กเล็ก	

ส�าหรบัวยัรุน่ซึง่เข้าสูค่วามเปลีย่นแปลงทางเพศและการ

เจริญเติบโตผ่านพ้นช่วงท่ีความสูงเพิ่มอย่างรวดเร็วไป

แล้ว	 สามารถใช้ดัชนีมวลกายสากลมาประเมินร่วมกับ

การประเมินจากกราฟการเจริญเติบโตได้	 โดยสืบค้น

กราฟดชันีมวลกายเทยีบกบัอายุของ	Center	for	Disease	

Control	ได้ที่	http://www.cdc.gov/growthcharts/	

หรืออาจแปลผลได้ด้วยการน�าค่าตัวเลขที่ได้จากการค�า

นวนดัชนมีวลกายของเด็กท่ีเข้าสูค่วามเปล่ียนแปลงทาง

เพศอย่างสมบูรณ์และผ่านพ้นช่วงที่มีความสูงเพิ่มขึ้น

อย่างรวดเร็วไปแล้ว	 เทียบเคียงกับค่ามาตรฐานสากล

ของผู้ใหญ่	ซึ่งแปลผลได้ดังนี้15

	 อย่างไรก็ตามมีการศึกษาจากประเทศในแถบ

เอเชียได้แก่	ฮ่องกง	จีน	สิงคโปร์	มาเลเซีย	อินโดนีเซีย	

ญี่ปุ่นและอินเดีย	พบว่า	คนเอเชียมีสัดส่วนของปริมาณ

ไขมนัสะสมในร่างกายเมือ่เทยีบกับ	BMI	มากกว่ามาตรฐาน

สากล	ท�าให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอด

เลือด	 และโรคเบาหวานที่ระดับ	 BMI	 ต�่ากว่าเกณฑ์

มาตรฐานของการวินิจฉัยภาวะอ้วน	ดังนั้นกุมารแพทย์

อาจพจิารณาเปรยีบเทยีบ	BMI	เพือ่ประเมนิระดบัความ

เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพของวัยรุ่นได้ดังนี้15

กลุ่มน�้าหนักน้อย
น�้าหนักน้อย	ระดับน้อย	
น�้าหนักน้อย	ระดับปานกลาง	
น�้าหนักน้อย	ระดับรุนแรง	

ค่าดัชนีมวลกายน้อยกว่า 18.5 กก./ม2

								ค่าดัชนีมวลกาย	17.0-18.49	กก./ม2

								ค่าดัชนีมวลกาย	16.0-16.9	กก./ม2

								ค่าดัชนีมวลกายน้อยกว่า	16	กก./ม2

กลุ่มน�้าหนักปกติ ค่าดัชนีมวลกาย 18.5-24.9 กก./ม2

กลุ่มน�้าหนักเกิน
							เริ่มอ้วน
							อ้วนระดับที่	1
						อ้วน	ระดับที่	2
						อ้วน	ระดับที่	3

ค่าดัชนีมวลกายมากกว่าหรือเท่ากับ  25 กก./ม2

ค่าดัชนีมวลกาย	25-29.9	กก./ม2

ค่าดัชนีมวลกาย		30-34.9	กก./ม2

ค่าดัชนีมวลกาย		35-39.9	กก./ม2

ค่าดัชนีมวลกาย	มากกว่าหรือเท่ากับ	40	กก./ม2
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ความเสี่ยงน้อย			 ดชันีมวลกาย	18.5-23.0	กก./ม2

ความเสี่ยงปานกลาง		 ดชันีมวลกาย	23.0-27.5	กก./ม2

ความเสี่ยงสูง	 ดชันมีวลกาย	27.5-32.5	กก./ม2

ความเสี่ยงสูงมาก	 ดัชนีมวลกาย	≥	32.5	กก./ม2

ความเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเพศ 
(Sexual	maturity	rating	หรือ	SMR) 
	 เป็นการประเมินความเปลี่ยนแปลงทางด้าน

ร่างกาย	 สรีรวิทยา	 จิตใจและสังคมจากวัยเด็กเข้าสู่วัย

รุ่นตามการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนในร่างกาย	

SMR	นี้อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า	Tanner	 stage	แบ่งได้

เป็น	5	ระยะ	โดย	SMR	1-2	เป็นช่วงวัยรุ่นตอนต้น	SMR	

3-5	 เป็นวัยรุ่นตอนกลาง	และวัยรุ่นตอนปลายเป็นช่วง

ของ	SMR	5	ไปแล้ว	ความเปลี่ยนแปลงเริ่มจากร่างกาย

มกีารหลัง่ฮอร์โมน	dehydroepiandrosterone	sulfate	

(DHEAS)	ซึ่งเป็นฮอร์โมนในกลุ่มแอนโดรเจนตั้งแต่อายุ

ประมาณ	6	ปี	มีผลท�าให้เกิดกลิ่นตัวและขนขึ้นบริเวณ

อวยัวะสบืพนัธ์ในช่วงวยัรุน่	ช่วงเดยีวกนันีร่้างกายมรีะดับ

ของ	luteinizing	hormone	(LH)	และ	follicle-stim-

ulating	hormone	(FSH)	เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยยัง

ไม่มีความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเกิดขึ้น	 หลังจากนั้น

ความเปลีย่นแปลงเกดิขึน้อย่างรวดเรว็เมือ่ต่อมใต้สมอง

มีความไวในการตอบสนองต่อ	gonadotropin-releas-

ing	hormone	(GnRH),	pulsatile	release	of	GnRH,	

LH	และ	FSH	ระหว่างนอนหลับ	และ	การเพิ่มขึ้นของ	

androgens	และ	estrogens	จากอวยัวะสบืพนัธ์	ปัจจบุนั

ยังไม่ทราบสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนี้	แต่เชื่อว่าเป็น

ผลจากพัฒนาการของเซลประสาทในช่วงวัยเรียนและ

วยัรุน่	ความเปลีย่นแปลงทางร่างกายและสรรีวิทยาของ

วยัรุ่นสามารถประเมนิได้จาก	ขนาดเต้านมและขนบรเิวณ

อวยัวะเพศของวยัรุ่นหญิง	ขณะทีวั่ยรุ่นชายประเมนิจาก

ขนาดของลูกอัณฑะและขนบริเวณอวัยวะเพศ	 โดยพบ

ว่า	ความเปลีย่นแปลงของขนาดเต้านมวยัรุ่นหญงิ	ขนาด

อวยัวะเพศในวยัรุน่ชาย	และขนบรเิวณอวยัวะเพศทัง้วยั

รุน่ชายและหญิง	จะสมบรูณ์เหมอืนผู้ใหญ่เมือ่อายุประมาณ	

17-18	 ปี	 หลังจากนั้นจะมีความเปลี่ยนแปลงอีกเพียง

เล็กน้อย16

องค์ประกอบอืน่ท่ีน�ามาใช้ในการประเมินทาง
ด้านการเจริญเติบโต  
 สัดส่วนร่างกาย	(U/L	ratio)
	 การวดัสดัส่วนร่างกายมปีระโยชน์ในการวนิจิฉยั

เด็กท่ีมีปัญหาด้านการเจริญเติบโตในกลุ่ม	 dwarfism	

และ	rickets	โดยอาศยัหลกัการว่า	เดก็ปกตเิมือ่แรกเกดิ	

ล�าตัวช่วงบนจะยาวกว่าช่วงล่าง	 แต่เมื่อเด็กโตขึ้นแขน

ขาจะยาวขึ้นท�าให้สัดส่วนเปลี่ยนแปลงไป	ส่วนล่างของ

ล�าตวัวดัได้จากเท้าถึงแนวประสานของกระดกูเชงิกราน

ทั้งสองข้าง	(pubic	symphysis)	หลังจากนั้น	น�าไปลบ

ออกจากความสูงหรือความยาวทั้งหมด	จะได้ความยาว

ของล�าตัวส่วนบน	สัดส่วนร่างกายของเด็กตามวัยมีดังนี้	

แรกเกดิ	U/L	ratio	=	1.7	อาย	ุ3	ปี	=	1.3	อาย	ุ7	ปี	=	1	

 กระดูกและฟัน	(skeleton	maturation	
and	dental	development)	
 อายุกระดูก	(Bone	age)	
	 เป็นการถ่ายภาพรังสีของมือและข้อมือด้าน

ซ้าย	เพื่อบอกอายุของพัฒนาการกระดูก	สามารถน�ามา

ใช้ประเมนิการเจรญิเตบิโตในเดก็ได้	โดยเปรยีบเทยีบกบั

อายุจริงของเด็กที่มีปัญหาด้านการเจริญเติบโต	 ความ

สมัพนัธ์ของอายกุระดกูและอายจุรงิสามารถน�ามาพิจารณา	

เพื่อวินิจฉัยปัญหาด้านการเจริญเติบโต	นอกจากนี้	อายุ

กระดูกยังสามารถน�ามาใช้ติดตามการรักษา	 หลังได้รับ

ฮอร์โมนส�าหรับภาวะการเจริญเติบโตที่ผิดปกติ
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 ระบบการท�างานของร่างกาย	(structural	
growth)
	 การท�างานของระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายมี

ล�าดับการพัฒนาทั้งโครงสร้างและการท�างานเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน	 ท�าให้สามารถท�านายและน�ามาช่วย

ประเมินการเจริญเติบโตได้	เช่น	การท�างานของต่อมใต้

สมอง	ไต	คลื่นไฟฟ้าสมองและคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

การคดักรองปัญหาด้านการเจรญิเตบิโตตาม
ช่วงวัย
	 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย	

แนะน�าให้ท�าการคัดกรองความผิดปกติของการเจริญ

เติบโต	ตามก�าหนดการดูแลสุขภาพเด็กไทย	พ.ศ.	2557	

ด้วยวิธีการวัดและประเมินผล	น�้าหนัก	ส่วนสูง	เส้นรอบ

ศีรษะในเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง	 2	 ปี	 หลังจากนั้น	 ใช้น�้า

หนักและส่วนสูงเพื่อประเมินในทุกครั้งที่เด็กมารับการ

ตรวจสุขภาพเพื่อรับวัคซีน	 ส่วนวัยรุ่นอายุตั้งแต่	 10	 ปี	

ควรประเมนิดชันมีวลกายร่วมด้วย	เพ่ือให้ความช่วยเหลอื

เด็กและเยาวชนได้มีการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสม	ซึ่ง

จะเป็นการลดภาวะแทรกซ้อนอื่นที่ตามมาทั้งต่อปัญหา

ทางร่างกาย	จิตใจ	และการเรียนรู้ของเด็ก	

ภาวะแทรกซ้อนจากภาวะน�้าหนักตัวน้อย 
	 เด็กท่ีมีน�้าหนักตัวน้อยมักมีปัญหาขาดสาร

อาหารและพลงังาน	โดยเฉพาะวติามนิเอ	และธาตุเหล็ก	

นอกจากปัญหาด้านการเจริญเติบโตแล้ว	 ยังส่งผลต่อ

ความบกพร่องของพัฒนาการด้านต่างๆ	 เช่น	 การ

เคลือ่นไหว	สตปัิญญา	มปัีญหาพฤตกิรรม	ภมูคิุม้กันของ

ร่างกายลดต�่าลงจนก่อให้เกิดความเจ็บป่วยและมีอัตรา

การเสียชีวิตเพิ่มขึ้น	นอกจากนี้ยังส่งผลในระยะยาวเมื่อ

เติบโตเป็นผูใ้หญ่	โดยพบว่า	เดก็ทีม่ปัีญหาขาดสารอาหาร

และพลงังานตัง้แต่ยงัเดก็เหล่านี	้จะมผีลต่อความสามารถ

ในการท�างานและระดับสติปัญญาในวัยผู้ใหญ่17

ภาวะแทรกซ้อนจากน�้าหนักตัวเกิน 
	 ภาวะแทรกซ้อนจากน�า้หนกัตัวเกนิในช่วงเด็ก

และวัยรุ่นสามารถพบได้ทั้งเมื่ออายุยังน้อยและในวัยที่

เตบิโตเป็นผูใ้หญ่แล้ว	อาจพบความผิดปกตทิางกาย	เช่น	

ไขมันในเลือดสูง	 ความดันโลหิตสูง	 เบาหวานชนิดที่	 2	

อ้วนลงพุง	 (metabolic	syndrome)	ภาวะถุงน�้ารังไข่

หลายใบ	(polycystic	ovary	syndrome)	ความดันใน

โพรงสมองสงูไม่ทราบสาเหตุ	(pseudotumor	cerebri)	

ภาวะหยุดหายใจขณะหลบั	ความผดิปกตขิองระบบกล้าม

เนื้อ	กระดูกและข้อ	เป็นต้น	หรือความผิดปกติทางด้าน

จิตใจ	 เช่น	วิตกกังวล	ซึมเศร้า	ความมั่นใจในตัวเองต�่า	

ปัญหาการรบัประทานอาหาร	ปัญหาการเรียน	และการ

เข้าสังคม	เป็นต้น14  

	 บทบาทของกุมารแพทย์ในการป้องกัน	 ให้ค�า

แนะน�า	ครอบครวัเพือ่ให้เดก็และวยัรุน่ไทยมนี�า้หนกัตวัอย่าง

เหมาะสม

แนวทางส่งเสรมิให้เดก็และวยัรุน่มกีารเจรญิ
เติบโตที่เหมาะสม มีดังนี ้
	 1.	เฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยงที่จะมีน�้าหนักตัวน้อย 

หรอืมาก	เช่น	เศรษฐานะ	การศกึษา	ประวตัใินครอบครวั		

	 2.	ท�าการคดักรองการเจรญิเตบิโตตามวัย	และ

เมื่อมีข้อบ่งชี้ทางคลินิก

	 3.	ให้ความรูแ้ละค�าแนะน�าล่วงหน้ากบัผูป้กครอง

และตัวเด็กเกี่ยวกับ	 อาหารที่เหมาะสม	พฤติกรรมการ

รับประทาน	การออกก�าลังกาย	ทั้งเมื่อเด็กมารับวัคซีน

และเมือ่เข้ารบัการรกัษาด้วยความเจบ็ป่วยอย่างสม�า่เสมอ	

	 4.	ส่งเสรมิบทบาทของผูป้กครองต่อพฤตกิรรม

การใช้ชีวิตที่เหมาะสมของเด็ก	 เช่น	 เป็นแบบอย่างที่ดี

ในการด�ารงชวีติ	เข้าใจหลกัการและสามารถน�าหลกัการ
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ปรับพฤติกรรม	ไปใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อส่งเสริม

เด็กและเยาวชนให้มีน�้าหนักตัวที่เหมาะสม	

	 5.	ส่งเสริมบทบาทของโรงเรียนได้มีส่วนร่วม

ให้ความรู้ทางด้านโภชนาการ	 การรับประทานอาหาร	

และการออกก�าลังกายอย่างเหมาะสมของเด็ก

	 6.	ชุมชนและผู้น�าชุมชนอาจมีส่วนร่วม	 เช่น	

รณรงค์การจ�าหน่ายอาหารที่มีประโยชน์ต่อการเจริญ

เตบิโตของเดก็ในชมุชน	จดัหาทีอ่อกก�าลงักายหรอืสถาน

ที่จัดกิจกรรมสันทนาการให้กับเด็ก	

สรุป
	 กมุารแพทย์มบีทบาทอย่างมากในการส่งเสรมิ

ให้เด็กและวัยรุ่นมีการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสมผ่าน

การให้ความรู้	เฝ้าระวัง	คัดกรอง	และการให้ค�าแนะน�า

ล่วงหน้า	ซึง่สามารถบรูณาการณ์เข้ากบัการให้บริการแก่

เด็กและครอบครัวอย่างรอบด้านผ่านการดูแลสุขภาพ

เด็ก	(child	health	supervision)	อย่างเป็นองค์รวม	
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	 การมีกิจกรรมทางกายหรือการออกก�าลังกาย	

เป็นสิ่งส�าคัญส่ิงหนึ่งในชีวิตประจ�าวัน	 ตั้งแต่วัยทารก

จนถึงสูงอายุ		การออกก�าลังกายเป็นประจ�าในเด็กมีผล

ท�าให้เพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของกล้ามเนื้อ		

ประสิทธิภาพของการท�างานของระบบหัวใจและหลอด

เลือด		ลดการสะสมไขมนัตามส่วนต่างๆของร่างกาย	เพ่ิม

มวลกระดูก		ส่งเสริมการพัฒนาการของระบบประสาท

ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว	 รวมถึงการมีสภาพจิตใจท่ี

แจ่มใส1-3  

ค�าจ�ากัดความ
 กจิกรรมทางกาย (physical	activity)	หมาย

ถึง	 การเคลื่อนไหวร่างกายที่เกิดจากการหดและคลาย

ตัวของกลุ่มกล้ามเน้ือมัดใหญ่บริเวณ	 แขน	 ขา	 และล�า

ตัว		การออกก�าลงักาย	(exercise)	หมายถงึกจิกรรมทาง

กายที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายที่มีรูปแบบของการกระ

ท�าซ�า้ๆติดต่อกนัในระยะเวลาทีน่านหลายนาท	ีส่วนกีฬา

(sports)	หมายถึง	 การออกก�าลังกายที่เน้นการฝึกการ

เคลือ่นไหวร่างกายตามรปูแบบทีก่�าหนดไว้ในแต่ละชนดิ

ของกฬีาจนเกดิความช�านาญ		มกีฎและกติกาในการเล่น

ส�าหรบัการแข่งขนั	การเล่นกฬีาเพือ่ความเป็นเลศิจะต้อง

ออกก�าลังกายทีห่นักในรปูแบบของการฝึกฝนซ่ึงมีโอกาส

เกิดการบาดเจ็บทางกายและเกิดความเครียดขณะฝึก

ซ้อมสูง		ส่วนกีฬาเพื่อสุขภาพเป็นการออกก�าลังกายใน

ลักษณะของการเล่นกีฬาเพื่อท�าให้การออกก�าลังกาย

เป็นกิจกรรมท่ีสนุก	 ไม่น่าเบื่อ	 ไม่ได้เน้นผลของการแพ้

ชนะ		

		 เป็นที่ทราบกันดีว่าการมีกิจกรรมทางกายใน

ลกัษณะการออกก�าลงักายอย่างสม�า่เสมอทกุวนั	จะท�าให้

ร่างกายมสีขุภาพร่างกายทีแ่ขง็แรง	ลกัษณะของการออก

ก�าลังกายจะแบ่งออกเป็น	3	รูปแบบ1	คือ

  การออกก�าลังกายแบบแอโรบิก	(aerobic	

exercise)	เป็นการเคลือ่นไหวร่างกายที	่กล้ามเนือ้มกีาร

หด	และคลายตัวอย่างต่อเนื่องเป็นจังหวะในระยะเวลา

นานกว่า	10	นาท	ีการออกก�าลงักายรูปแบบนีก้ล้ามเนือ้

จะใช้พลังงานจากขบวนการ	 aerobic	metabolism		

เป็นผลท�าให้กระตุน้การท�างานของระบบการหายใจ	และ

ระบบหวัใจและหลอดเลอืดในการน�าออกซเิจนและสาร

สร้างพลงังานทีเ่กีย่วข้องสู่เซลล์กล้ามเนือ้	การออกก�าลงั

กายนี้บางครั้งเรียกว่า	 การออกก�าลังกายแบบทนทาน

บทที่ 5

แนวทางส่งเสริมการออกก�าลังกาย

สมพล  สงวนรังศิริกุล
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(endurance	exercise)	ตัวอย่างเช่น	การเดินเร็วๆ		วิ่ง		

ปั่นจักรยาน		

  การออกก�าลงักายแบบเพิม่ความแขง็แรง
ของกล้ามเนื้อ	 (muscle-strengthening	 exercise)	

เป็นการออกก�าลังกายโดยกล้ามเนือ้ทีใ่ช้ในการเคล่ือนไหว

จะมีแรงต้านตลอดช่วงระยะการหด-คลายตัว		ตัวอย่าง

เช่น	การปีนป่ายเครือ่งเล่นในสนามเดก็เล่น		โหนบาร์ดงึ

ข้อ	วิดพื้น	หรือ	การเล่น	weight	training	ในสถานออก

ก�าลังกาย	การออกก�าลังกายในรูปแบบนี้เป็นประจ�าจะ

ท�าให้เซลล์กล้ามเน้ือมขีนาดใหญ่และหดตวัได้แรงขึน้	แต่

การออกก�าลังกายในลักษณะนีจ้ะเล่นต่อเนือ่งได้ไม่นาน

เพราะกล้ามเนื้อใช้พลังงานส่วนใหญ่จากขบวนการ	

glycolysis		จึงมีการสะสมของกรดแลคติกในกล้ามเนื้อ	

ท�าให้เกิดอาการล้าได้เร็วกว่าการออกก�าลังกายในแบบ

แอโรบิก			

  การออกก�าลังกายเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง
ของกระดกู	(bone-strengthening	exercise)	เป็นการ

ออกก�าลังกายที่ร่างกายมีการเพิ่มน�้าหนักของแรงกด 

ทีพ่ืน้มากกว่าการเดินปกต	ิท�าให้เกิดแรงกระท�าต่อกระดกู	

เกิดผลในการกระตุ้นให้กระดูกมีอัตราของ	 bone	 

formation	 เพ่ิมข้ึน	 ท�าให้มีความหนาแน่นของมวล

กระดูกมากขึ้น	ตัวอย่างเช่น	กระโดดเชือก	วิ่ง	หรือเดิน

เร็วๆ	 การออกก�าลังกายในรูปแบบกีฬาบางชนิด	 เช่น	

ว่ายน�า้		จะมผีลต่อการเพิม่มวลกระดูกน้อยกว่ากฬีาชนดิ

อื่น

ACSM’s guidelines for exercise pre-
scription for children and adolescents4

		 American	College	of	Sports	Medicine’s	

(ACSM)	 ได้มีข้อแนะน�าส�าหรับกิจกรรมทางกาย	 หรือ	

การออกก�าลงักายเพ่ือเสริมสร้างสขุภาพส�าหรับเด็กและ

วัยรุ่น	ดังนี้

  Frequency:	 ควรมีกิจกรรมการออกก�าลัง
กายทุกวัน

  Intensity:	ความหนักของกิจกรรมการออก

ก�าลังกาย	เริ่มจากระดับปานกลาง	(moderate	inten-

sity)	โดยประเมนิจาก	อตัราการหายใจทีเ่พิม่ขึน้		มเีหงือ่

ออก	และลักษณะเด็กเริ่มแสดงอาการเหนื่อยให้เห็น	ยัง

สามารถพูดคุยโต้ตอบกับเพื่อนหรือผู้ปกครองได้ดี	 ไป

จนถึงระดับหนักขึ้น	(vigorous	intensity)	โดยประเมิน

จาก	มีอัตราการหายใจที่เพิ่มมากอย่างชัดเจน	ปริมาณ

เหงือ่ทีม่ากและมอีาการเหนือ่ยมากอย่างเด่นชดั	การพดู

คุยจะพูดได้ไม่ชัดเจน		

		 การประเมินความหนกัของการออกก�าลังกาย

ถ้าเปรยีบเทยีบพลงังานทีใ่ช้ในการออกก�าลงักายในหน่วย

ของ	Metabolic	Equivalents	(METS)		ความหนกัของ

การออกก�าลังกายระดับปานกลางจะมีค่าประมาณ	 4	

METS	 	 ขณะที่การออกก�าลังกายในระดับหนักจะมีค่า

ประมาณ	 7	METS	 (ค่าพลังงานท่ีขณะพักเท่ากับ	 1	

METS)			นอกจากนีก้ารประเมนิความหนกัของการออก

ก�าลังกายสามารถประเมินได้จากการวัดอัตราการเต้น

ของหวัใจขณะออกก�าลงักายเทียบกับอัตราการเต้นสงูสดุ

ของหวัใจในแต่ละช่วงอาย	ุโดยการประเมนิทัง้สองแบบ

ดังกล่าวในเด็กส่วนใหญ่จะนิยมใช้ในงานวิจัย

 Time:	เวลารวมอย่างน้อย	60	นาทีต่อวัน	ใน

เด็กโตและวัยรุ่น	ในแต่ละวันควรมีกิจกรรมทางกายที่มี

ทั้งระดับความหนักปานกลางและกิจกรรมทางกายท่ี

ระดับหนักมาก

  Type:	 กิจกรรมทางกายทุกแบบที่เหมาะสม

กับวัยซึ่งสามารถกระท�าติดต่อกันในช่วงระยะเวลาหนึ่ง		

อาจเป็นกจิกรรมในชวีติประจ�าวนั	การละเล่นต่างๆ		การ

เต้นร�า		เกมส์ที่มีลักษณะการเต้น	และ	เล่นกีฬา		

	 สิง่ทีค่วรค�านงึถงึเป็นพเิศษ	(Special	consid-

erations)	ในการออกก�าลังกายในเด็ก4
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		 ระบบประสาทออโตโนมิกทีค่วบคุมการระบาย

ความร้อนของร่างกายโดยเฉพาะการหลั่งเหง่ือในเด็กที่

มีอายุต�่ากว่า	10	ปี	ยังไม่สมบรูณ์เมื่อเทียบกับช่วงวัยรุ่น

หรอืผูใ้หญ่		เดก็เลก็ควรหลกีเลีย่งการมกิีจกรรมการออก

ก�าลงักายกลางแจ้งเมือ่เหน็ว่าสภาวะอากาศค่อนข้างร้อน		

ควรให้เดก็ได้พักดืม่น�า้ขณะท่ีมกีารวิง่เล่นตดิต่อกันนานๆ	

เพือ่ป้องกนัภาวะขาดน�า้ขณะออกก�าลงักาย	จากเหตุผล

ดังกล่าวข้างต้น	เด็กที่มีอาการไข้ตัวร้อน		หรือถ่ายเหลว		

อาเจียน		จึงถือเป็นข้อห้ามในการออกก�าลังกาย

		 บางครัง้การออกก�าลงัตดิต่อกนัเป็นเวลา	30-60	

นาที	 	 อาจเป็นปัญหาทางปฎิบัติส�าหรับเด็กโรคเรื้อรัง	

เช่น	congenital	heart	diseases,	asthma,	disabilities		

เด็กอ้วน	หรือเด็กปกติบางคน	การจัดให้เด็กมีกิจกรรม

การออกก�าลงักายเป็นช่วงเวลาสัน้ๆประมาณ	10	-15	นาที	

หลายครั้งได้เวลารวมไม่ต�่ากว่า	 60	 นาที	 ก็ได้ผลดีต่อ

สุขภาพเช่นเดียวกัน

	 การส่งเสรมิกจิกรรมทางกายเพือ่สร้างเสรมิสขุ

ภาพตามที่แนะน�านั้น	สามารถท�าได้ทั้งในเด็กปกติและ

เด็กท่ีเป็นโรคเร้ือรังที่ไม่มีภาวะหอบเหน่ือยขณะพัก		

เพราะความหนักของการออกก�าลังกายประเมินจาก

อาการเหนือ่ยของเดก็แต่ละคน		ในกรณทีีเ่ดก็มคีวามผดิ

ปกติด้านการเคลื่อนไหวร่างกายมากๆ	เช่น		cerebral	

palsy		แขนขาพกิาร		ควรปรกึษาแพทย์สาขาเวชศาสตร์

ฟื้นฟูในการจัดโปรแกรมการออกก�าลังกายเฉพาะกลุ่ม

ที่เหมาะสม

แนวทางส่งเสรมิกิจกรรมทางกายส�าหรบัเดก็
ในช่วงอายุต่างๆ5

		 เนือ่งจากเดก็ในแต่ละช่วงอายมุพีฒันาการของ

ระบบประสาททีค่วบคมุการเคลือ่นไหว	(gross	and	fine	

motor	movement)	ระบบประสาทออโตโนมกิทีค่วบคมุ

อุณหภูมิกาย	 กลไกระบายความร้อนโดยการหล่ังเหงื่อ	

ความแขง็แรงของระบบกระดกูและกล้ามเน้ือ	ทีแ่ตกต่าง

กัน	 ดังนั้น	 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการออก

ก�าลังกายในเด็กจึงมีความแตกต่างกันตามพัฒนาการ

ของเด็กในแต่ละช่วงอายุ

วยัทารก (Infancy period แรกเกดิ–11 เดอืน)
		 การสัมผัสร่างกาย	 หรือการขยับแขนขาของ

ทารกอย่างอ่อนโยนหลังการเปลี่ยนผ้าอ้อม	 เป็นการส่ง

เสริมให้ทารกมีการตอบสนองทางกายและเป็นการ

พัฒนาการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมัดใหญ่	 (gross	

motor	movement)	การพนัผ้าอ้อมไม่ให้แน่นมากเกนิ

ไป	ท�าให้เดก็ทารกมกีารขยบัแขน	ขา	ได้สะดวก	อย่างไร

ก็ตาม	ในช่วงอายุนี้	สิ่งที่ต้องค�านึงถึงเป็นอันดับแรกคือ	

ความปลอดภัยของทารก	 เมื่อทารกอายุได้ประมาณ	 4	

เดอืนขึน้ไป	ทารกจะเร่ิมมกีารตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม

มากข้ึน	 ผู้ปกครองหรือผู้เล้ียงเด็กควรส่งเสริมให้เด็กมี

การเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้น	เช่น	ขยับ	แขน	ขา	จับ

คว�่า	 พยุงให้น่ังหรือยืน	 ผู้เลี้ยงเด็กควรใช้เสียงพูด	 ร้อง

เพลง	 รวมไปถึงการใช้ของเล่นที่มีเสียง	 เพื่อกระตุ้นให้

ทารกมีการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นโดยไม่เบื่อ

		 เมือ่อาย	ุ6	เดอืนเดก็จะเริม่ใช้มอืจบัของได้	การ

ใช้ของเล่นจะต้องระวังอันตราย	 จากการแกว่งของเล่น

ของเดก็รวมไปถงึการจบัของเล่นเข้าปาก	ควรอุม้เดก็ให้

น้อยลงเพื่อให้เด็กได้คลาน	เกาะยืน	หัดเดิน	ควรตอบโต้

กบัเด็กโดยการพดูคยุ	เล่นจ๊ะเอ๋	ช่วงวยันีต้้องระวังอบุติัเหตุ

จากการล้ม	โยน	ขว้างของเล่น	หรือหยิบของเข้าปาก	

วัยปฐมวัย (Early childhood อายุ 1–4 ปี)
		 เมือ่เข้าสูช่่วงขวบปีที	่2	เดก็จะพฒันาการท�างาน

ของกล้ามเนือ้มดัใหญ่	(gross	motor	movement)		และ

กล้ามเนือ้มัดเล็ก	(fine	motor	movement)	ที่มากขึ้น	

เริ่มเดินไดด้ีขึน้		สามารถจับและขวา้งของได้ด้วยมือข้าง
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เดียว		เด็กจะวิ่ง	และกระโดดได้ดีเมื่ออายุ	2-3	ขวบ	โดย

ปกติ	เด็กช่วงวัยนี้	มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวร่างกายอยู่

ตลอดเวลา	 ความปลอดภัยของสถานที่เล่นส�าหรับเด็ก

ขณะมีกิจกรรมทางกายเป็นส่ิงที่ต้องค�านึงถึงมากที่สุด	

เพราะเด็กวัยน้ีจะสนใจเฉพาะสิ่งที่ตัวเองอยากเล่น	 ไม่

สนใจสภาวะแวดล้อมรอบตัวว่าเป็นอันตรายหรอืไม่		การ

บาดเจ็บที่พบได้บ่อย	ได้แก่	หกล้ม		วิง่ชนโต๊ะ	เก้าอี	้	ประตู

หนบีมอื	ตกบันได		พบว่า	ประมาณร้อยละ	20	ของเด็ก

ในช่วงอาย	ุ3-4	ปี	จะมกีารเล่นทีม่ลีกัษณะรนุแรง	(phys-

ically	 vigorous)	 การแย่งของเล่นและท�าร้ายร่างกาย

ระหว่างเด็กในวัยเดียวกัน	 ซึ่งพบได้บ่อยในช่วงอายุนี้6  

ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นที่ผู้ปกครองต้องคอยดูแลอย่าง

ใกล้ชิดตลอดเวลา		และจะดมีากถ้ามีส่วนในการเล่นร่วม

กับเด็ก		ไม่ควรให้เดก็เล่นติดต่อกันนานเกินกว่า	30	นาที

โดยไม่หยุดพัก	 เพราะการเล่นติดต่อกันเป็นระยะเวลา

นานมีผลท�าให้เกิดการล้าของกล้ามเนื้อแขน	 ขา	 ซึ่ง 

จะมีผลให้เกิดการล้มในเด็กขณะวิ่งเล่นได้	 	 นอกจากนี้

ยังพบว่า	 เด็กจะไม่ขอน�้าดื่มเลยถึงแม้ว่าร่างกายจะมี

อาการแสดงของภาวะ	mild	dehydration	แล้ว5		ใน

ทางปฏบิตั	ิอาจจะท�าได้ยากในกรณทีีจ่ะให้เด็กมกีารดืม่

น�้าทุกครั้งก่อนมีกิจกรรมการเล่นออกก�าลังกาย		ดังนั้น

ควรให้เด็กได้ดื่มน�้าประมาณ	4-6		ออนซ์	ทุกๆ	30	นาที

ของการเล่นติดต่อกัน	เพื่อป้องกันภาวะขาดน�้าจากการ

ออกก�าลังกาย			

		 จากพฤติกรรมที่ซุกซนของเด็กวัยน้ีจะเห็นว่า

ถ้ามคีวามพร้อมของสถานท่ี	ของเล่นและเครือ่งเล่น	และ

มผีูด้แูล	เดก็จะมรีปูแบบของกจิกรรมของการเล่นทีค่รบ

สมบรูณ์	ทั้งความหนัก	และเวลา	ของการออกก�าลังกาย

ในแต่ละวนั		ปัญหาทีจ่ะท�าให้เดก็วยันีข้าดการมกีจิกรรม

การออกก�าลงักายทีเ่หมาะสมมกัอยูท่ีเ่วลาของผูป้กครอง

ที่มีให้กับเด็กมากกว่า		

 

วัยเรียน (Middle childhood อายุ 5-10 ปี) 
		 เป็นช่วงที่เด็กมีการพัฒนาทักษะทางการ

เคลื่อนไหว	 	 (motor	 skill)	 ในระดับเพียงพอที่จะท�า

กิจกรรมต่างๆได้อย่างสมบรูณ์	ช่วงวัยนี้	 เด็กเริ่มชอบที่

จะเล่นกนัเป็นกลุม่		หวงของเล่นลดลง		ความรุนแรงของ

การเล่นกระทบกระท่ังจนเป็นเหตุให้เกิดการท�าร้าย

ร่างกายระหว่างเพื่อนๆที่เล่นด้วยกันจะลดลง		การเดิน		

วิ่ง	ปืนป่ายท�าได้คล่องขึ้น		เด็กวัยนี้ชอบออกก�าลังกาย

ในรปูแบบของกีฬาชนดิต่างๆ	และมีความเข้าใจกฎกติกา

ทั่วๆไป	ของกีฬาแต่ละชนิดเมื่ออายุประมาณ		7	ขวบ	

		 มกีารศกึษาเก่ียวกบักจิกรรมทางกายในโรงเรยีน

เด็กเล็กอายุประมาณ	5	ขวบ	พบว่าประมาณร้อยละ	50	

ของเด็กมีการวิ่งเล่นออกก�าลังกายในขณะชั่วโมงพัก2  

ส่วนที่เหลือจะเข้าห้องสมุดเพื่ออ่านหนังสือหรือเล่น

คอมพิวเตอร์	นั่งเล่นในห้องเรียน		เด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่

มีแนวโน้มในการมีกิจกรรมออกก�าลังกายต่อวันลดน้อย

ลง	 และมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้เวลากับกิจกรรมที่สนุก

โดยไม่ต้องออกแรง	เช่น	เล่นเกมส์ในคอมพวิเตอร์	แทบ็เลต็	

โทรทัศน์		มากขึ้น		ซึ่งตามข้อแนะน�าของ		American	

Academy	of		Pediatrics	ได้แนะน�าว่า	ควรจ�ากัดเวลา

ในการ	 ดูส่ือในลักษณะของโทรทัศน์	 และส่ืออื่นๆที่มี

ลักษณะเพื่อความบันเทิงไม่ควรเกิน	1	ถึง	2	ชั่วโมง	ต่อ

วัน3		เมื่อเด็กมีการด�าเนินชีวิตประจ�าวันในรูปแบบที่นั่ง

อยู่กับที่	 (sedentary	activity)	จนเคยชินแล้ว	จะเกิด

ผลเสียต่อเดก็ทัง้ด้านความแขง็แรงของร่างกาย	ภาวะน�า้

หนกัเกนิ7		ซึง่ผลทีเ่กดิขึน้จะมต่ีอเนือ่งถงึ	ช่วงวยัรุน่	และ

วัยผู้ใหญ่	 กุมารแพทย์ควรมีการซักประวัติเพ่ือประเมิน

เก่ียวกับการด�าเนนิกิจกรรมประจ�าวนัของเด็กในช่วงอายุ

นี	้	เพือ่จะได้ให้ค�าแนะน�าและกระตุน้ให้ผูป้กครองมีส่วน

ร่วมส่งเสรมิให้เดก็ๆช่วงวยันี	้เพิม่เวลากจิกรรมการออก

ก�าลังกายในแต่ละวันให้มากขึ้น			

		 	 วัยนี้ผู้ปกครองจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมใน
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สมพล		สงวนรังศิริกุล

การท�ากิจกรรมต่างๆของเด็กมากที่สุด	 	 ผู้ปกครองที่มี

ส่วนร่วมในการออกก�าลงักายไปพร้อมกบับตุรหลานของ

ตนเอง	 จะท�าให้เด็กมีความสนุกในการออกก�าลังกาย

สามารถออกก�าลังกายเป็นระยะเวลานานได้โดยไม่เบื่อ	

ผูป้กครอง	รวมไปถงึคร	ูอาจารย์	ในโรงเรยีนควรมกีจิกรรม

ที่ส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสเล่นกีฬาหลากหลายชนิด	 เพื่อ

ให้เด็กสามารถเลือกเล่นกีฬาตามความชอบของตัวเอง

ซึ่งจะท�าให้เด็กเกิดแรงจูงใจออกก�าลังกายเป็นประจ�า			

ไม่ควรคาดหวังว่าเด็กในวัยนี้จะต้องมีความเป็นเลิศใน

ชนดิกีฬาท่ีเขาเลอืก	ถ้ามกีารแข่งขนัต้องชนะเลศิหรือได้

เหรียญรางวัล	 เพราะการออกก�าลังกายในรูปแบบของ

การเล่นกฬีานัน้	ถ้าหวังผลในความเป็นเลศิด้านการกฬีา

นัน้	ผูเ้ล่นต้องมกีารฝีกฝนให้มสีภาพร่างกายทีแ่ขง็แรง	มี

ความช�านาญในการเล่น	 รวมทั้งมีจิตใจมั่นคงไม่ตื่นเต้น	

มคีวามต้องการท่ีจะเป็นผูช้นะ		การทีจ่ะฝึกให้เดก็ในช่วง

วัยนีม้คีณุลักษณะอย่างท่ีกล่าวข้างต้นนัน้	บางครัง้จะเกดิ

ผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าที่จะได้ประโยชน์	 เช่น	 บาด

เจ็บจากการฝึก	ความเครียดของเด็ก(รวมทั้งผู้ปกครอง)

จากการฝึกอย่างหนักและการแข่งขัน	 โดยข้อแนะน�า

ส�าหรบัการออกก�าลงักายในรูปแบบชนดิกฬีาของเดก็วยั

นี้จะเน้นให้เด็กได้ฝึกเพื่อให้มีความช�านาญในชนิดของ

กีฬามากกว่าการฝึกเพื่อชนะการแข่งขัน	 ตัวอย่างเช่น	

การเล่นเทนนีส	ก็ควรฝึกเฉพาะเทคนิกการเสิร์ฟ		การตี

โฟร์แฮนด์	แบ็คแฮนด์ที่ถูกต้อง	ฝึกตีให้ได้ตามทิศทางที่

ต้องการ	ไม่จ�าเป็นต้องเสรฟิ	หรอืตีลกูให้แรง	กฬีาเทควน

โดในบางท่ากย็งัไม่ควรฝึกหนักในเดก็วยัน้ีเพราะเสีย่งต่อ

การบาดเจ็บ	 ว่ายน�้าก็เน้นรูปแบบการว่ายที่ถูกวิธีไม่

จ�าเป็นทีต้่องว่ายให้ได้เวลาทีด่	ี	ให้ถอืว่าการเข้าร่วมการ

แข่งขนัเป็นเพยีงกจิกรรมหนึง่ในการส่งเสรมิประสบการณ์

การเรยีนรูข้องเดก็ในการท�ากจิกรรมกลุม่	โดยไม่ต้องให้

ความส�าคัญต่อผลการแข่งงขันมากนัก	 	 	แนวคิดนี้อาจ

จะมีความขัดแย้งกับผู้ฝึกสอนกีฬาบางท่านที่มีจุดมุ่ง

หมายทีจ่ะฝึกซ้อมให้เด็กมคีวามเป็นเลศิในทางกฬีา	โดย

การฝึกทีห่วงัผลด้านความเป็นเลิศนัน้ควรจะเริม่เมือ่เดก็

เข้าสู่ช่วงวัยรุ่น	 ซ่ึงสภาพร่างกายและจิตใจจะมีความ

พร้อมมากกว่า		

		 จากการที่เด็กในช่วงวัยนี้มีกิจกรรมทางกายที่

มีความคล่องแคล่ว	 รวดเร็ว	 และเล่นจนเหนื่อยไม่เลิก

ง่ายๆ		สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของสถานที่เล่น	เป็น

ปัจจยัทีส่�าคญัในการลดอบุตักิารณ์ของการบาดเจบ็ขณะ

เล่นได้		เช่น	พืน้สนามทีไ่ม่ขรขุระหรอืลืน่เกนิไป		อปุกรณ์

เดก็เล่นทีใ่ช้ปีนป่ายห้อยโหนและอุปกรณ์กฬีาต้องอยูใ่น

สภาพสมบรณ์ู		สิง่กดีขวางในบรเิวณสนามต้องมใีห้น้อย

ที่สุด		

		 การให้เดก็ดืม่น�า้ก่อนออกก�าลงักายถอืเป็นเรือ่ง

ทีส่�าคญั	เพราะประเทศไทยเป็นประเทศทีม่สีภาพอากาศ

ที่ค่อนข้างร้อน	 จากการศึกษาระดับอุณหภูมิกายหลัง

กิจกรรมการออกก�าลังกายในชั่วโมงพละศึกษาของเด็ก

นักเรียนชั้นประถมศึกษาอายุ	5-12	ปี		จ�านวน	457	คน

ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร	พบว่า	สภาพ

อณุหภมู	ิ(dry	air)	ในชัว่โมงพละศกึษาตลอดปีการศกึษา

อยู่ระหว่าง	28-39˚C			มีอุบัติการของเด็กที่มีอุณหภูมิ

กายเกิน	38˚C		เท่ากับ	4.4	%	(20/457	คน)	โดยเด็ก

ทีม่อีณุหภมูกิายเกนิ	38˚C			จ�านวน	18	คน	จากทัง้หมด	

20	คน	ไม่ได้ดื่มน�้าก่อนกิจกรรมการออกก�าลังกาย8

เดก็โตและวยัรุน่ (adolescents อาย ุ11-21 ปี)
		 เป็นช่วงวัยที่มีอัตราการเจริญเติบโตและ

พฒันาการทางร่างกายสงู		การส่งเสรมิให้วยัรุน่มกีจิกรรม

ทางกาย	หรือออกก�าลังกายเป็นประจ�าทุกวันจึงมีความ

ส�าคัญต่ออัตราการเติบโตและพัฒนาการ		เมื่อเด็กเข้าสู่

วยัรุน่	การเปลีย่นแปลงของโครงสร้างร่างกายจากอทิธพิล

ของฮอร์โมนเพศ		และฮอร์โมน	testosterone	ต่อความ

แขง็แรงของกล้ามเนือ้ลาย	ท�าให้วยัรุน่ชายมคีวามคล่อง
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ตวัในการเคล่ือนไหวและแข็งแรงมากกว่าวยัรุ่นหญงิ		ซึง่

จะแตกต่างจากช่วงวัย	 1-10	 ปี	 ที่เด็กหญิงและชายมี

สมรรถภาพทางกายไม่แตกต่างกัน	ผลการเปลี่ยนแปลง

ของโครงสร้างร่างกายเด็กหญงิเมือ่เข้าสู่วัยรุน่นีท้�าให้วัย

รุน่หญงิมแีนวโน้มท่ีจะท�ากจิกรรมเกีย่วกับการออกก�าลงั

กายในเวลาที่ลดลงเมื่อเทียบกับวัยรุ่นชาย			โดยวัยรุ่นมี

การท�างานของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ		ระบบการ

หายใจ	 ระบบหัวใจและหลอดเลือด	 รวมทั้งระบบการ

หลั่งเหงื่อที่ท�างานได้อย่างสมบรูณ์ใกล้เคียงกับผู้ใหญ่		

		 วัยนี้ควรจะมีกิจกรรมทางกายเป็นเวลารวม

อย่างน้อย	60	นาททีกุวนั	กิจกรรมนัน้ควรมลีกัษณะของ

การออกก�าลังกายแบบแอโรบิกเป็นหลัก	 ร่วมกับการ

ออกก�าลงักายแบบเพิม่ความแขง็แรงของกล้ามเนือ้และ

กระดูก		การด�าเนินชีวิตประจ�าวันของวัยรุ่นมีแนวโน้ม

ทีส่่งผลให้มกีจิกรรมทางกายลดลง	เพราะในแต่ละวนัวยั

นี้จะใช้เวลากับกิจกรรมการเรียนในห้องเรียนเป็นส่วน

ใหญ่โดยมีชั่วโมงพละศึกษา	1	ชั่วโมงต่อครั้งจ�านวน		2	

คร้ังต่อสปัดาห์		การจัดเวลาส�าหรบักจิกรรมทางกายหรอื

ออกก�าลังกายเป็นเวลาติดต่อกัน	60	นาที	ในแต่วันที่มี

การเรียนตามปกตินั้นเป็นเร่ืองท่ีค่อนข้างจะมีข้อจ�ากัด		

โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในสังคมเมืองที่โรงเรียนกับบ้านอยู่

ไกลและผู้ปกครองใช้รถยนต์เป็นพาหนะในการรับ-ส่ง

บุตรหลานไปโรงเรียน	 	 เมื่อเด็กนั่งในรถส่วนใหญ่จะใช้

เวลานี้ในการเล่นเกมส์	 อ่านการ์ตูน	 โทรศัพท์	 หรือใช้

อินเตอร์เน็ตติดต่อสื่อสารกับเพื่อนในวัยเดียวกัน	

	 การส่งเสรมิให้วยัรุน่มกิีจกรรมทางกายช่วงเวลา

สัน้ๆประมาณ	5-10	นาท	ีหลายๆ	ครัง้	จงึน่าจะเป็นแนว

ปฏบิติัทีไ่ด้ผลดมีากกว่า		ควรแนะน�าให้ผูป้กครองหาจดุ

รบั-ส่งทีป่ลอดภัย	ควรส่งเสรมิให้สะพายกระเป๋าแบบเป้

สะพายหลัง	เดนิเข้า-ออกจากโรงเรยีนจนถงึห้องในระยะ

ทางทีใ่ช้เวลาเดนิประมาณ	5-10	นาท	ีแนะน�าให้ใช้บนัได

แทนการใช้ลฟิท์	ควรเข้าร่วมกจิกรรมกบัชมรมกฬีาต่างๆ		

เช่น	ชมรมเต้น		เพือ่จะได้ท�ากจิกรรมด้านการออกก�าลงั

กายร่วมกบัเพือ่นๆหลงัเลกิเรยีน	รวมทัง้ส่งเสรมิให้มกีาร

ออกก�าลงักายเม่ือกลบัถงึบ้าน		เช่น		วิง่	เดนิเรว็	กระโดด

เชอืก	ป่ันจกัรยาน	เล่นกายบรหิาร	ประมาณ	20-30	นาที

ทุกวัน		

		 ส�าหรับวัยรุ่นที่ชอบออกก�าลังกายในรูปแบบ

ของการเล่นกฬีา	สามารถออกก�าลงักายทีห่นกัขึน้ในรปู

แบบการฝึกซ้อมทีห่นกัขึน้	(vigorous	activity)	เพ่ือหวงั

ผลให้มีความเป็นเลิศทางกีฬาได้เหมือนผู้ใหญ่		ปัจจุบัน

นี้การที่เด็กมีความสามารถด้านกีฬาหรือมีพรสวรรค์ใน

การเล่นกฬีาถอืว่าเป็นโอกาสหน่ึงทีด่ต่ีออนาคตของเดก็	

กีฬาหลายชนิดมีหน่วยงานหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ

และเอกชนทีใ่ห้การสนบัสนนุทัง้ด้านทนุและการจดัการ

ด้านการฝึกซ้อมรวมทั้งการศึกษา	 เพื่อเป้าหมายให้เด็ก

มีความสามารถในการเล่นกีฬาจนถึงระดับทีมชาติและ

พัฒนาจึงขั้นเล่นกีฬาอาชีพได้	 	 อย่างไรก็ตามสิ่งที่แตก

ต่างจากการออกก�าลังกายในรูปแบบของกฬีาเพ่ือสขุภาพ	

กับการฝึกเพื่อความเป็นเลิศคือความหนักของการออก

ก�าลงักาย	การออกก�าลงักายในแบบการฝึกฝนเพือ่ความ

เป็นเลิศในแต่ละชนิดของกีฬานั้นส่วนใหญ่จะมีความ

หนักจนถึงระดับเหนื่อยมาก	 และระยะเวลาการออก

ก�าลังกายแต่ละครั้งนานกว่า	 1	 ชั่วโมง	 การซักประวัติ

เพือ่หาอาการทีผ่ดิปกตทิางร่างกายขณะฝึกซ้อมหรอืการ

แข่งขัน	 	 การตรวจร่างกายของระบบหัวใจและหลอด

เลือด	 รวมไปถึงการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม	

อาจมคีวามจ�าเป็นส�าหรับวยัรุ่นท่ีเล่นกฬีาซ่ึงต้องออกแรง

มาก	เช่น	ฟุตบอล	เทนนิส		

การส่งเสรมิกจิกรรมการออกก�าลงักายในเดก็
พิเศษ
		 เด็กพิเศษ	(special	child)	หมายถึง	เด็กกลุ่ม

ทีจ่�าเป็นต้องได้รับการดแูล	ช่วยเหลอืเป็นพเิศษ	เพิม่เตมิ
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สมพล		สงวนรังศิริกุล

จากวธิกีารตามปกติ	ท้ังในด้าน	การใช้ชีวติประจ�าวนัร่วม

กบัผูอ้ืน่		การเรยีนรู	้	เพือ่ให้เดก็ได้รบัการพฒันาเต็มตาม

ศกัยภาพของตนเอง	ในปัจจบุนัเดก็พเิศษได้แก่	กลุม่เดก็

ทีม่คีวามบกพร่องในด้านต่างๆ	เช่น	ด้านการได้ยนิ		ด้าน

การมองเห็น			การสื่อสาร		การเคลื่อนไหวทางร่างกาย		

รวมทัง้กลุม่เดก็ทีค่วามบกพร่องทางอารมณ์		เป็นต้น	รปู

แบบการส่งเสริมให้เด็กกลุ่มนี้มีกิจกรรมทางกาย	จะขึ้น

อยู่กับระดับความบกพร่องของเด็กแต่ละคน		ควรเลือก

กิจกรรมท่ีง่ายและสนุก	 ท�าให้เด็กสามารถเล่นได้บ่อย

ครั้งโดยไม่เบื่อ	การจัดลักษณะของกิจกรรมที่ท�าให้เด็ก

มีกิจกรรมทางกายเป็นเวลารวม	60	นาทีทุกวัน	มีความ

ส�าคญัมากกว่าถงึแม้กจิกรรมทีท่�านัน้ไม่ได้มรีะดบัความ

หนักของการออกก�าลังกายตามข้อแนะน�า	กลุ่มเด็กที่มี

ความบกพร่องด้านการมองเหน็	อาจจ�าเป็นในการจดัหา

สถานที่		ของเล่นที่มีความปลอดภัยไว้โดยเฉพาะ		รวม

ไปถงึการท่ีต้องมผีูป้กครองอยูร่่วมในขณะมกีจิกรรมทาง

กายตลอดเวลาในขณะเด็กวิ่ง		เดิน	หรือ	ปีนป่ายเครื่อง

เล่น	 	 สิ่งส�าคัญที่สุดในการส่งเสริมการมีกิจกรรมการ 

ออกก�าลงักายในเดก็กลุม่น้ีคอื	การให้ความรู้กับผูป้กครอง

เพื่อให้เห็นถึงความส�าคัญและประโยชน์ของการที่เด็ก

ต้องมีกิจกรรมทางกายเป็นประจ�าทุกวัน	

ช่วงอายุ กิจกรรมทางกายที่เหมาะสม* สิ่งที่ต้องเฝ้าระวัง

วัยทารก
(0–11	เดือน)

•	กระตุ้นให้เด็กแรกเกิดมีการขยับแขน	ขา	
โดยการสัมผัส		

•	ประคองให้นั่ง	คว�่า	คลาน	เกาะยืน	เดิน	

•	ความปลอดภัยของเด็ก	เมื่อเด็กเริ่มคลาน	
เกาะยืน	และเดินได้

วัยปฐมวัย
(1–4	ปี)

•	ให้เด็กได้เล่น		ตามที่ชอบ	(free	play)	แต่
ไม่ควรปล่อยให้เล่นติดต่อกันนานเกินไป 
จนเหนื่อยมาก

•	ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการเล่นร่วมกับ
เด็ก

•	ความปลอดภยัของสถานท่ี	อปุกรณ์ของเล่น
•	การบาดเจ็บจากการเล่นที่มีลักษณะ
รุนแรง		แย่งของเล่น

•	ไม่ควรเล่นในสภาพอากาศร้อน
•	ดื่มน�้าเพื่อป้องกันภาวะขาดน�้า

วยัเรยีน
(ช่วงอาย	ุ5-10	ปี)

•	ให้เด็กได้เล่น	ตามที่ชอบ(free	play)	
•	กิจกรรมการออกก�าลังกายในรูปแบบการ
เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ

•	ไม่ควรเล่นในสภาพอากาศร้อน
•	ดื่มน�้าเพื่อป้องกันภาวะขาดน�้า
•	ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บ
ขณะเล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬาที่มีการปะทะ	
เช่น	ฟตุบอล	บาสเก็ตบอล	เป็นต้น

•	การใช้เวลากับการเล่นเกมส์		อ่านการ์ตนู

เดก็โตและวยัรุน่
(11-21	ปี)

•	ควรมีลักษณะของการออกก�าลังกายแบบ
แอโรบิกเป็นหลัก	ร่วม	กับการออกก�าลัง
กายแบบเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
และกระดูก		

•	เหมือนกับ	ในวัยเรียน
•	การใช้เวลากับการเล่นเกมส์	โทรศัพท์	
หรือ	การใช้อินเตอร์เน็ตมากเกินไป	

*	ควรมีกิจกรรมการออกก�าลังกายเป็นเวลารวมไม่น้อยกว่า	60	นาที	ทุกวัน

ตาราง สรปุกจิกรรมทางกายทีเ่หมาะสมและสิง่ทีต้่องเฝ้าระวงั	ในการส่งเสรมิกจิกรรมการออกก�าลงักายในเดก็ในช่วง

วัยต่างๆ
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อรพร		ด�ารงวงศ์ศิริ			นลินี		จงวิริยะพันธุ์

	 ภาวะโภชนาการและการได้รบัสารอาหาร	เป็น

ปัจจยัส�าคัญของการเจรญิเตบิโตและพฒันาการของทารก	

เด็ก	และวยัรุน่	นอกจากนัน้	ภาวะโภชนาการทีด่เีป็นพืน้

ฐานส�าคัญของการมีสุขภาพที่ดีในระยะยาว	 ปัจจัยที่

เกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการและการได้รับสารอาหาร

ของทารกและเด็กมีมากมาย	 และความต้องการสาร

อาหารมคีวามแตกต่างกันในแต่ละวยั	ดงันัน้	การส่งเสรมิ

โภชนาการที่เหมาะสมตามวัย	ท�าให้ทารก	เด็ก	และวัย

รุ่นได้รบัสารอาหารทีเ่พยีงพอ	มภีาวะโภชนาการทีด่	ีรวม

ทั้งมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสม	 และมี

สุขภาพดีจนถึงวัยผู้ใหญ่	

สถานการณ์ของปัญหาโภชนาการของเด็ก
และวัยรุ่นไทย 
	 ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา	ประเทศไทยมกีารส่งเสรมิ

โภชนาการในทารกและเด็กในรูปแบบต่างๆ	 อย่างต่อ

เนือ่ง	ส่งผลให้ภาวะโภชนาการและการได้รบัอาหารของ

ทารกและเด็กในประเทศไทยดีขึ้นมาก		แต่ยังมีรายงาน

เกีย่วกบัปัญหาการได้รบัอาหารและโภชนาการในทารก	

เดก็และวยัรุน่ไทย		จากการส�ารวจสขุภาพประชากรโดย

การตรวจร่างกายครัง้ท่ี	2	เมือ่ปี	พ.ศ.	25381	พบว่า	ร้อยละ	

12.9	ของเดก็ทีส่�ารวจ	มนี�า้หนกัน้อยกว่าเกณฑ์	ร้อยละ	9.7	

เตี้ยกว่าเกณฑ์		ในขณะที่ร้อยละ	5.8	มีน�้าหนักเกินและ

อ้วน	 ต่อมามีการส�ารวจสุขภาพประชากรไทยโดยการ

ตรวจร่างกายครั้งที่	4	เมื่อปี	พ.ศ.	2551-25522	พบว่า	

ร้อยละ	 4.8	 ของเด็กที่ส�ารวจมีน�้าหนักน้อยกว่าเกณฑ	์

และร้อยละ	 6.3	 เต้ียกว่าเกณฑ์	 ซึ่งแสดงว่าภาวะขาด

อาหารในเด็กลดลง	ในทางตรงกันข้าม	ร้อยละ	8.5	ของ

เด็กมีน�้าหนักเกินหรืออ้วน		

	 ผลการส�ารวจสขุภาพเดก็ดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า	

ในช่วงระยะเวลาประมาณ	14	ปี	มีเด็กไทยที่มีน�้าหนัก

น้อยกว่าเกณฑ์ลดลงเกือบ	 3	 เท่า	 ในขณะที่ปัญหาโรค

อ้วนและน�า้หนกัเกนิในเดก็กลายเป็นปัญหาส�าคญัเพราะมี

ความชกุเพิม่ขึน้	สาเหตขุองปัญหาโภชนาการเหล่านี	้อาจ

เกิดจากพฤติกรรมการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมตั้งแต่วัย

ทารกและเด็กเล็ก	 รวมทั้งการเลี้ยงดูเด็กในสังคมที่

เปลีย่นแปลงไป	ท�าให้มีการบริโภคอาหารทีมี่พลงังานสงู	

ขณะที่เด็กมีโอกาสท�ากิจกรรมทางกายลดลง	

	 ในรายงานการส�ารวจสุขภาพประชาชนไทย

โดยการตรวจร่างกายครัง้ท่ี	4	มรีายงานส�ารวจพฤติกรรม

บทที่ 6

แนวทางส่งเสริมโภชนาการที่เหมาะสม
    

อรพร  ด�ารงวงศ์ศิริ

นลินี  จงวิริยะพันธุ์
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การกินอาหารด้วย3		โดยพบความชุกของเด็กที่มีปัญหา

เกีย่วกบัพฤตกิรรมการกินอาหารในช่วงอายุ	1-2	ปี	และ	

2-5	ปี	คิดเป็นร้อยละ	44	และ	43.3	ตามล�าดบั		ตวัอย่าง

ปัญหาพฤติกรรมการกินอาหารที่พบ	เช่น	กินยาก	เลือก

กิน	และอมข้าว	 เป็นต้น	ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจส่งผลต่อ

ภาวะโภชนาการและการได้รับสารอาหารของเด็กได	้	

ตามค�าแนะน�าการได้รับอาหารตามวัยที่เหมาะสมนั้น	

เด็กควรได้รับอาหารครบ	5	หมู่	จ�านวน	3	มื้อต่อวัน	แต่

จากรายงานดังกล่าว	 พบว่าร้อยละ	 19.6	 ของเด็กไทย

อายุ	6-14	ปี	ไม่ได้รับอาหารครบ	3	มื้อต่อวัน	โดยเด็ก

ส่วนใหญ่ไม่ได้รบัอาหารม้ือเช้า		นอกจากนี	้พบเพียงร้อย

ละ	5	ของเด็กที่กินผักเพียงพอ	และร้อยละ	21	ที่กินผล

ไม้เพียงพอตามข้อก�าหนดการกนิอาหารทีเ่หมาะสม		อกี

ทั้งพบว่า	ร้อยละ	77-82	ของเด็ก	ท�ากิจกรรมอื่นๆ	เช่น	

ดูโทรทัศน์	เล่นของเล่น	เป็นต้น	ในขณะกินอาหาร3	ซึ่ง

พฤติกรรมเหล่านี้มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

เมื่อเด็กโตขึ้น

สารอาหารท่ีจ�าเป็นต่อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ 
	 ทารก	 เด็ก	 และวัยรุ่น	 เป็นวัยที่มีพัฒนาการ

และการเจริญเติบโต	 สารอาหารจึงมีความจ�าเป็นมาก	

ทัง้สารอาหารทีใ่ห้พลงังาน	ซึง่ได้แก่	สารอาหารประเภท

โปรตีน	 คาร์โบไฮเดรต	 ไขมัน	 และสารอาหารที่ไม่ให้

พลังงานแต่มีความจ�าเป็นต่อกระบวนการการท�างาน

ต่างๆ	ของร่างกายและการเจรญิเตบิโต	ซึง่ได้แก่	วติามนิ	

และแร่ธาตุต่างๆ	

	 โปรตีน	เป็นสารอาหารที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ

โครงสร้างของร่างกาย	และส�าคญัในกระบวนการท�างาน

ของระบบและอวัยวะต่างๆ	 ในร่างกาย	 ในรูปแบบของ

ตัวขนส่ง	 ฮอร์โมน	 และสารสื่อประสาท	 นอกจากนั้น	

โปรตนีเป็นส่วนประกอบทีส่�าคญัของระบบภมูคิุม้กันของ

ร่างกาย		คาร์โบไฮเดรตและไขมัน	เป็นสารอาหารที่ให้

พลังงานเป็นหลัก		ไขมันขนิดต่างๆ	ประกอบด้วยกรดไข

มนัจ�าเป็น	ซ่ึงได้แก่	กรดไขมนัไลโนเลอกิ	และกรดไขมัน

แอลฟาไลโนเลนิก	รวมทั้งกรดไขมันชนิดอื่นๆ	ที่จ�าเป็น

ต่อการเจริญเติบโตของสมองของทารกและเด็ก

	 วิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดมีความจ�าเป็น 

ต่อเมตาบอลิซึมของสารอาหารหลักที่ให้พลังงาน	 เช่น	 

วิตามินบี	 1	 (หรือไธอะมีน)	 เก่ียวข้องกับเมตาบอลิซึม

ของคาร์โบไฮเดรต	วิตามินบี	6	(หรือไพริดอกซีน)	มีส่วน

เกี่ยวข้องกับเมตาบอลิซึมของโปรตีน	เป็นต้น		นอกจาก

น้ัน	 วิตามินและแร่ธาตุมีบทบาทในเมแทบอลิ-ซึมอื่นๆ	

ในร่างกาย	เปน็ส่วนประกอบของโครงสรา้งโมเลกลุของ

สารท่ีส�าคญัในร่างกาย	เป็นส่วนประกอบของอวัยวะหรือ

เนื้อเยื่อบางชนิด	 เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ	 และหน้าที่

อืน่ๆ	อกีมากมาย	เช่น	วติามนิเอ	มบีทบาทส�าคญัต่อการ

มองเห็นโดยเฉพาะอย่างยิง่การมองเหน็ในท่ีทีม่แีสงสลวั	

วิตามินซีส�าคัญต่อการสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจน	วิตามิน

ด	ีแคลเซยีม	ฟอสฟอรสั	และแมกนเีซยีมส�าคญัต่อความ

แข็งแรงของกระดูก	สังกะสีส�าคัญต่อการแบ่งเซลล์และ

ระบบภูมิคุ้มกัน	เป็นต้น

	 ดังนั้น	 การได้รับสารอาหารท่ีครบถ้วน	 และ

ปริมาณเหมาะสม	 จึงมีความส�าคัญต่อการท�างานของ

เซลล์และระบบต่างๆ	 ในร่างกาย	 ซ่ึงมีผลต่อการเจริญ

เติบโตและพัฒนาการของทารก	เด็ก	และวัยรุ่น	

	 ความต้องการสารอาหารและพลังงานส�าหรับ

ทารก	เด็ก	และวัยรุ่น	

	 ความต้องการสารอาหารมีความแตกต่างกัน	

ตามอายแุละเพศของทารก	เดก็	และวยัรุน่		คณะกรรมการ

จดัท�าข้อก�าหนดสารอาหารทีค่วรได้รบัประจ�าวันส�าหรบั

คนไทย	ได้ก�าหนดความต้องการสารอาหารส�าหรบัทารก	

เด็ก	และวัยรุ่น	ดังแสดงในตารางที่	1-34

	 โดยปกติ	 ทารก	 เด็ก	 และวัยรุ่น	 ควรได้รับ
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อาหาร	และลักษณะของอาหารทีบ่ริโภคแตกต่างกนั	ข้ึน

อยูก่บัความต้องการสารอาหาร	และทกัษะการกนิอาหาร

ในวัยนั้นๆ	 	 การให้อาหารแก่ทารกและเด็กเล็กอย่าง

เหมาะสม	ทั้งด้านคุณภาพ	ปริมาณซึ่งรวมถึงจ�านวนมื้อ

อาหาร	และการฝึกให้กนิอาหารทีเ่ตรียมอย่างเหมาะสม

กบัวยั	มคีวามส�าคญัต่อทกัษะและพฤติกรรมการบรโิภค

อาหาร	เพื่อให้ทารกและเด็กได้รับสารอาหารตามความ

ต้องการ	 และมีพัฒนาการด้านการกินอาหารที่ถูกต้อง

เมื่อโตขึ้นเป็นวัยรุ่นและผู้ใหญ่ต่อไป

วัยแรกเกิดถึง 6 เดือน
	 ในวัยทารก	 นมเป็นอาหารหลัก	 นมแม่เป็น

อาหารส�าคัญที่ประกอบด้วยสารอาหารครบถ้วน	 และ

สารภูมิคุ้มกันที่เหมาะสมกับทารก		สารอาหารในนมแม่

มกีารเปลีย่นแปลงตามช่วงอายขุองทารก	เพือ่ให้สอดคล้อง

กบัการเจรญิเตบิโตและพฒันาการในการกนิอาหารของ

ปรมิาณสารอาหารตามความต้องการสารอาหารประจ�า

วัน		ไม่น้อยหรือมากเกินไป		การได้รับสารอาหารน้อย

เกินไป	 อาจส่งผลท�าให้เกิดภาวะขาดสารอาหาร	 ซ่ึงส่ง

ผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการได้	 เช่น	ภาวะซีด

จากการขาดธาตุเหล็ก	ภาวะขาดวิตามิน	ภาวะขาดธาตุ

สงักะส	ีเป็นต้น		ส่วนการได้รับสารอาหารมากเกนิไป	ส่ง

ผลเสียต่อสุขภาพได้	เช่น	การได้รับโปรตีนในปริมาณที่

มากเกินความต้องการเป็นเวลานาน	 	 ท�าให้ตับและไต

ท�างานหนัก	ท�าให้เลือดเป็นกรด	และมีการเจริญเติบโต

ช้า	 การได้รับวิตามินเอ	 มากเกินไปจากการกินยาเสริม	

ท�าให้เกิดภาวะ	 hypervitaminosis	 A	 ซึ่งผู้ป่วยจะมี

อาการและอาการแสดงของความดนัสงูในสมอง	ท่ีเรียก

ว่า	pseudotumor	cerebri	เป็นต้น	

การให้นมและอาหารตามวัย
	 ทารก	เด็ก	และวยัรุน่	มีพฒันาการด้านการกนิ

กลุ่มอายุและเพศ
พลังงาน

(กิโลแคลอรี)
โปรตีน

(กรัม/น�้าหนักตัว 1 กิโลกรัม)

ทารก		 0-5	เดือน น�้านมแม่

6-12	เดือน 800 1.9

เด็ก 1-3	ปี
4-5	ปี
6-8	ปี

1,000
1,300
1,400

1.4
1.2
1.2

วัยรุ่น
ชาย				
         
         
หญิง												

9-12	ปี
13-15	ปี
16-18	ปี
9-12	ปี
13-15	ปี
16-18	ปี

1,700
2,100
2,300
1,600
1,800
1,850

1.2
1.2
1.1
1.2
1.2
1.1

ตารางที่ 1	ความต้องการพลังงานและโปรตีนต่อวัน	ที่ทารก	เด็ก	และวัยรุ่นปกติควรได้รับ 

ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงที่ 4
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ทารก5	องค์การอนามยัโลกแนะน�าให้มารดาเลีย้งลกูด้วย

นมแม่อย่างเดยีวในช่วง	6	เดือนแรกของชีวติ6	และให้นม

แม่ควบคู่ไปกับอาหารตามวัยที่เหมาะสมจนถึงอายุ	2	ปี

	 ในปัจจบุนั	เป็นทีย่อมรบัว่า	นมแม่นัน้	นอกจาก

จะมีประโยชน์ด้านเป็นแหล่งสารอาหารที่ส�าคัญต่อการ

เจริญเติบโตและการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในทารก

แล้ว	ยังมผีลต่อสขุภาพในระยะยาวเมือ่ทารกเติบโตเป็น

ผู้ใหญ่	 ซึ่งได้แก่	 การลดความเสี่ยงต่อการเกิดความดัน

เลือดสูง	เบาหวานชนิดที่	2	และระดับไขมันสูงในเลือด	

เป็นต้น7

	 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่5	มีข้อดีมากมาย		โดย

นมแม่มีคุณค่าทางอาหารที่จ�าเป็น	เหมาะสม	และเพียง

พอส�าหรบัการเจรญิเตบิโตและพฒันาการของทารก	ซึง่

ได้แก่	ปรมิาณและส่วนประกอบของโปรตนี	ปรมิาณแลค

โตส	 ชนิดและปริมาณของไขมันและคอเลสเตอรอล	

วิตามินและแร่ธาตุ	โดยเฉพาะอย่างยิง่ธาตเุหลก็	สงักะสี	

และไอโอดีน		นอกจากนั้น	นมแม่มีภูมิต้านทานโรคติด

เชื้อต่างๆ	 ทั้งต่อระบบทางเดินอาหารและระบบหายใจ		

นมแม่สะอาด	สะดวกต่อการให้	ปลอดภัยส�าหรับทารก	

และประหยดัค่าใช้จ่าย	การให้นมแม่ช่วยเสรมิสร้างความ

ผูกพัน	 (bonding)	 ระหว่างแม่กับลูก	 	 รวมถึงการช่วย

ลดปัญหาการตกเลือดหลังคลอดในแม่	 และช่วยให้รูป

ร่างของแม่สมส่วน

 ปริมาณน�้านมและสารต่างๆ ในนมแม่5 
	 ปรมิาณน�า้นมท่ีแม่ผลติต่อวนัขึน้กบัอายคุรรภ์	

ระยะเวลาหลังคลอด	สุขภาพกายและจิตใจ	และภาวะ

โภชนาการของแม่	 โดยเฉลี่ย	 แม่ผลิตน�้านมประมาณ	

750-850	มล.	ต่อวันในช่วง	6	เดือนแรก	ในนมแม่มีน�้า

ประมาณร้อยละ	 87.5	 มีออสโมลาริตี้	 (osmolarity)	

ประมาณ	280-290	มลิลอิอสโม/ลิตร	มกีรดไขมนัจ�าเป็น

และไขมนัทีส่�าคญัส�าหรบัการเจรญิเตบิโตและพฒันาการ

ของทารก	โดยไขมนัในนมแม่ให้พลงังานประมาณร้อยละ	

50	ของพลังงานทั้งหมดที่ได้จากนมแม่

	 นมแม่ประกอบด้วยสารต่างๆ	 ซึ่งได้แก่	 สาร

อาหาร	 ซึ่งครบถ้วนทั้งชนิดและปริมาณ	 รวมถึงโปรตีน

ที่เกี่ยวข้องกับภูมิต้านทาน	 (immunoglobulins,	 Ig)	 

นิวคลีโอไทด์	และสารอื่นๆ		ปริมาณสารต่างๆ	ในนมแม่

ขึน้กับภาวะโภชนาการของแม่	รวมถงึปรมิาณสารอาหาร

ทีแ่ม่ได้รบัจากอาหารทีบ่รโิภคในช่วงทีใ่ห้นม	(lactating	

period)	เช่น	ประเภทและปรมิาณของกรดไขมนั	เป็นต้น	

และขึน้กบัช่วงเวลาต่างๆ	ของการให้นม	(stage	of	lactation)	

	 นมแม่อาจแบ่งตาม	stage	of	 lactation	 ได้

เป็น	4	ประเภท	ได้แก่	

	 Colostrum	(ยอดน�า้นมหรอืน�า้นมเหลอืง)	เป็น

น�้านมที่หล่ังในช่วงวันที่	 1-5	 ของการให้นม	 มีปริมาณ

โปรตีนสูง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับภูมิ

ต้านทาน	

	 Transitional	milk	 ซ่ึงหล่ังในช่วงระหว่าง	

colostrum	 กับ	mature	milk	 เป็นน�า้นมทีม่ปีรมิาณ 

ไขมนัและแลคโตสสูงข้ึน

	 Mature	milk	(นมแม่ครบก�าหนด)	เป็นน�้านม

ทีมี่ปริมาณสารต่างๆ	เหมาะสมส�าหรับทารก	หลัง่ประมาณ

วันที่	15	ของการให้นม

	 Weaning	milk	เป็นน�า้นมในช่วงหลงัของการ

ให้นมแม่	 น�้านมในช่วงน้ีมีปริมาณโปรตีนและไขมันสูง

ขึน้จากการหดตวั	(involution)	ของต่อมเต้านม	(mam-

mary	gland)	อย่างไรก็ตาม	ปริมาณน�้านมเริ่มน้อยลง	

ไม่เพยีงพอต่อความต้องการของทารกทีก่�าลงัเตบิโตอย่าง

รวดเรว็	ทารกควรได้รับอาหารตามวยั	(complementary	

food	หรอื	baby	food	หรอื	solid	food)	ร่วมด้วย

	 นอกจากนี้	 ในการให้นมแม่แต่ละครั้ง	 คุณค่า

ทางโภชนาการของนมแม่เปลีย่นแปลงเลก็น้อยตามระยะ

เวลาของการหลัง่	โดยปรมิาณไขมนัในนมแม่ทีห่ลัง่ตอน
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ตารางที่ 4 พลังงานและปริมาณสารอาหารบางชนิดในนมแม่

ส่วนประกอบ (ต่อ 1 ลิตร) Early milk Mature milk

พลังงาน	(กิโลแคลอรี) 652	–	702
คาร์โบไฮเดรต  
-	แลคโตส	(กรัม) 20	–	30 67
-	กลูโคส	(กรัม) 0.2	–	1.0 0.2	–	0.3
-	Oligosaccharides	(กรัม)									 22	–	24	 12	–	14	
โปรตีนรวม	(กรัม) 16 12.2
							-	Casein	(กรัม) 3.8	(24%) 5.7	(46%)
             β-Casein	(กรัม) 2.6 4.4
             κ-Casein	(กรัม) 1.2 1.3
						-	Whey	(กรัม) 12.2	(76%) 6.5	(54%)
            α-Lactalbumin	(กรัม) 3.6 3.3
												Lactoferrin	(กรัม) 3.5 1.9
												Secretory	IgA	(กรัม) 2.0 1.0
												IgM	(กรัม) 0.1 0.2
												IgG	(กรัม) 0.3 0.05
ไขมันรวม	(กรัม) 20 35
						ไตรกลีเซอไรด์	(ร้อยละของไขมันรวม) 97	–	98	 97	–	98
						คอเลสเตอรอล	(ร้อยละของไขมันรวม) 0.7	–	1.3 0.4	–	0.5
						Phospholipids	(ร้อยละของไขมันรวม) 1.1 0.6	–	0.8
						กรดไขมันอิ่มตัว	(ร้อยละของกรดไขมัน) 43	–	44	 44	–	45	
						กรดไขมันไม่อิ่มตัวพันธะเดี่ยว	
						(ร้อยละของกรดไขมัน)

32 31

						กรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายพันธะ
						(ร้อยละของกรดไขมัน)

13 14	–	15

วิตามิน
					วิตามินบี	1	(Thiamin)	(ไมโครกรัม) 20 200

ท้าย	(hindmilk)	สูงกว่านมแม่ทีห่ลัง่ตอนแรก	(foremilk)

	 เนื่องจากรายงานการศึกษาปริมาณสารต่างๆ	

ในนมแม่ไทยยังมีน้อย	 และเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่ม	 

ดังนั้นข้อมูลปริมาณสารต่างๆ	 ในนมแม่ที่ถูกอ้างใน

บทความนี้เป็นข้อมูลจากการศึกษาในต่างประเทศท่ี

ปรากฏในต�าราด้านโภชนาการ8	 พลังงานและปริมาณ

สารอาหารบางชนิดในนมแม่	แสดงในตารางที่	4	

	 โดยเฉลี่ย	นมแม่มีปริมาณเคซีน	(casein)	คิด

เป็นร้อยละ	30	ของปรมิาณโปรตนีทัง้หมด	โดยส่วนใหญ่

เป็นเบต้าเคซีน	(β-casein)	และมีปริมาณเวย์	(whey)	

คดิเป็นร้อยละ	70		เวย์เป็นโปรตีนทีย่่อยง่าย	และประกอบ

ด้วยโปรตีนต่างๆ	ได้แก่	α-lactalbumin	(ซึ่งมีน�้าย่อย	

lactose	synthetase),	lactoferrin	(ซึง่ช่วยเพิม่การดดู

ซมึเหล็ก)	ไลโซไซม์	(lysozyme)	อัลบมิูน	และ	Ig	ชนดิต่างๆ	
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ส่วนประกอบ (ต่อ 1 ลิตร) Early milk Mature milk

					วิตามินบี	2	(Riboflavin)	(ไมโครกรัม) 400	–	600	
					ไนอาซิน	(มิลลิกรัม) 0.5 1.8	–	6.0	
					วิตามินบี	6	(Pyridoxine)	(มิลลิกรัม) 0.09	–	0.31
					โฟเลท	(ไมโครกรัม) 80	–	140
					วิตามินบี	12	(cobalamin)	(ไมโครกรัม) 0.5	–	1.0
					Pantothenic	acid	(มิลลิกรัม) 2.0	–	2.5
					ไบโอติน	(ไมโครกรัม) 5	–	9
					วิตามินซี	(Ascorbic	acid)	(มิลลิกรัม) 100
					วิตามินเอ	(Retinol)	(มิลลิกรัม) 2 0.3	–	0.6
					Carotenoids	(มิลลิกรัม) 2 0.2	–	0.6
					วิตามินเค	(ไมโครกรัม) 2	–	5 2	–	3
					วิตามินดี	(ไมโครกรัม) 0.33
					วิตามินอี	(มิลลิกรัม) 8	–	12 3	–	8
แร่ธาตุ
					โซเดียม	(มิลลิกรัม) 300	–	400 120	–	150
					โปแตสเซียม	(มิลลิกรัม) 600	–	700 400	–	550
					คลอไรด์	(มิลลิกรัม) 600	–	800 400	–	450
					แคลเซียม	(มิลลิกรัม) 250 200	–	250
					ฟอสฟอรัส	(มิลลิกรัม) 120	–	160 120	–	140
					แมกนีเซียม	(มิลลิกรัม) 30	–	35 30	–	35
					เหล็ก	(มิลลิกรัม) 0.5	–	1.0 0.3	–	0.9
					สังกะสี	(มิลลิกรัม) 8	–	12 1	–	3
					ทองแดง	(มิลลิกรัม) 0.5	–	0.8 0.2	–	0.4
					มังกานีส	(ไมโครกรัม) 5	–	6 3
					ซีลีเนียม	(ไมโครกรัม) 40 7	–	33
					ไอโอดีน	(ไมโครกรัม) 150
					ฟลูออไรด์	(ไมโครกรัม) 4	–	15	

ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงที่ 5 และ 8

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	secretory	IgA	ซึ่งมีบทบาทในการ

ป้องกนัโรคตดิเชือ้ในระบบทางเดนิหายใจและระบบทาง

เดินอาหาร	แต่ในนมวัว	มีปริมาณเคซีน	คิดเป็นร้อยละ	

80	โดยส่วนใหญ่เป็นแอลฟาเคซีน	(α-casein)	

	 นอกจากนีใ้นส่วนทีเ่ป็นเวย์ในนมววั	 มปีรมิาณ	

secretory	IgA	ต�า่มาก	และมโีปรตนี	β-lactoglobulin	สงู	

แต่ไม่พบโปรตีนชนิดนี้ในนมแม่		มีการศึกษาหลายการ

ศกึษาทีส่นบัสนนุว่า	β-lactoglobulin	มบีทบาทส�าคญั

ในการกระตุ้นให้ทารกเกิดปัญหาแพ้โปรตีนจากนมวัว

	 ในอดีต	 มีการใช้นมวัวท่ียังไม่ได้ดัดแปลง	 ใน

การเลี้ยงทารก	ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ	ได้แก่	ภาวะชัก

ทีเ่กดิจากระดบัแคลเซยีมต�า่	(hypocalcemia)	ในเลอืด	
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ตารางที่ 5 ส่วนประกอบในนมแม่ที่มีอายุครรภ์ก่อนก�าหนด	 เทียบกับนมแม่ที่อายุครรภ์ครบก�าหนด	 ในช่วงเวลา	 

1	เดือนหลังคลอด

ส่วนประกอบ
(ต่อ 100 มล.)

ระยะเวลาหลังคลอด (วัน)

3 – 5  8 – 11 15 – 18 26 – 29 3 – 5 8 – 11 15 – 18 26 – 29 

นมแม่ที่มีอายุครรภ์ก่อนก�าหนด นมแม่ที่มีอายุครรภ์ครบก�าหนด

พลังงาน	
(กิโลแคลอรี) 58 71 71 70 48 59 62 62

โปรตีน	
(กรัม) 2.10 1.86 1.71 1.41 1.87 1.70 1.52 1.29

แลคโตส
(กรัม) 5.04 5.55 5.63 5.97 5.14 5.98 6.00 6.51

ไขมัน	
(กรัม) 3.00 4.14 4.33 4.09 1.85 2.90 3.06 3.05

ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงที่ 5 และ 8

เนื่องจากปริมาณฟอสฟอรัสสูงในนมวัว	ภาวะโลหิตจาง

จากการขาดธาตเุหลก็	(iron	deficiency	anemia)	เนือ่งจาก

ธาตุเหล็กในนมวัวถูกดูดซึมได้น้อยกว่าในนมแม่	

	 นอกจากนี	้ปรมิาณโปรตนีและโซเดยีมในนมววั

สูง	ท�าให้ไตของทารกต้องท�างานหนักจากภาวะ	 renal	

solute	load		และนมวัวมีปริมาณวิตามินซีต�่า		

	 กรณทีีท่ารกเกดิก่อนก�าหนด	ปรมิาณสารอาหาร

ในนมแม่ท่ีมีอายุครรภ์ก่อนก�าหนดแตกต่างกับนมแม่ที่

อายุครรภ์ครบก�าหนด	 ส่วนประกอบในนมแม่ทั้ง	 2	

ประเภทแสดงในตารางที่	 5	 ทารกเกิดก่อนก�าหนดมี

ประสิทธภิาพในการดดูนมจากเต้านมน้อยมาก	แต่ทารก

กลุ่มนี้ต้องการปริมาณโปรตีน	 (เม่ือคิดต่อน�้าหนักตัว)	

มากกว่าทารกเกิดครบก�าหนด	

	 นอกจากนี	้ทารกเกดิก่อนก�าหนดทีไ่ด้รบันมแม่	

(ทีม่อีายคุรรภ์ก่อนก�าหนด)	 ต้องได้รับเสริมแร่ธาตุหลาย

ชนดิ	โดยเฉพาะอย่างยิง่แคลเซยีม	ฟอสฟอรสั	และสงักะส	ี

เพื่อให้เหมาะสมกับอัตราการเจริญเติบโตของทารก 

กลุม่นี	้ดงันัน้	ทารกกลุม่นีจ้งึควรได้รบันมแม่ทีม่กีารเสรมิ

ปรมิาณสารอาหาร	หรอืนมผงดดัแปลงส�าหรบัทารกเกดิ

ก่อนก�าหนด	(premature	formula)

วัย 6-12 เดือน9-13

	 เนือ่งจากทารกวยั	6-12	เดอืนเป็นวยัทีม่คีวาม

ต้องการสารอาหารมากขึ้น	 การกินนมแม่อย่างเดียวจึง

ไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของทารก	 จ�าเป็นต้องได้

รับอาหารตามวัยที่เหมาะสมควบคู่กับการให้นมแม่		ใน

ช่วงวยันี	้สารอาหารทีท่ารกควรได้รบัจากอาหารตามวยั

เป็นหลัก	 ได้แก่	 เหล็ก	สังกะสี	ฟอสฟอรัส	 เป็นต้น	ซึ่ง

เป็นสารอาหารที่มีมากในอาหารประเภทเนื้อสัตว์โดย

เฉพาะอย่างยิ่งเนื้อแดง	(red	meat)		ทารกในช่วงวัยนี้

ต้องได้รบัพลังงานมากขึน้จากอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต

และไขมนั	จงึควรให้อาหารตามวยัแก่ทารก	โดยพจิารณา

ปริมาณและจ�านวนมื้อที่เหมาะสม	 ตามค�าแนะน�าท่ี 

แสดงในตารางที่	714

	 นอกจากชนดิและปรมิาณของอาหารตามวยัที่

เหมาะสมแล้ว	 การให้อาหารแก่ทารกต้องค�านึงถึง 
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ตารางที่ 6 ข้อปฏิบัติการให้อาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของทารกและเด็กเล็ก

ทารก (อายุ 0-12 เดือน) เด็กเล็ก (อายุ 1-5 ปี)

	1.	ให้นมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดถึง	6	เดือน	ไม่ต้อง
ให้อย่างอื่นแม้แต่น�้า

	2.	เริม่ให้อาหารตามวยัเมือ่อาย	ุ6	เดอืน	ควบคู่ไปกบันม
แม่*	

	3.	เพิ่มจ�านวนมื้ออาหารตามวัยเมื่อลูกอายุเพิ่มขึ้น	จน
ครบ	3	มื้อเมื่อลูกอายุ	10-12	เดือน	

	4.	ให้อาหารตามวัยที่มีคุณภาพและครบ	5	หมู่ทุกวัน	

	5.	ค่อยๆ	เพ่ิมปริมาณและความหยาบของอาหารข้ึนตาม
อายุ	

	6.	ให้อาหารรสธรรมชาติ	หลีกเลี่ยงการปรุงแต่งรส	

	7.	ให้อาหารสะอาดและปลอดภัย

	8.	ให้ดื่มน�้าสะอาด	งดเครื่องดื่มรสหวานและน�้าอัดลม	

	9.	ฝึกวิธีดื่มกินให้สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัย

10.	เล่นกับลูก	สร้างความผูกพัน	หมั่นติดตามการเจริญ
เติบโตและพัฒนาการ

	1.	ให้อาหารหลัก	3	มื้อและอาหารว่างไม่เกิน	2	มื้อต่อวัน	

	2.	ให้อาหารครบ	5	หมู่	แต่ละหมู่ให้หลากหลายเป็นประจ�า
ทุกวัน	

	3.	ให้นมแม่ต่อเนือ่งถงึอาย	ุ2	ปี	เสริมนมรสจดืวนัละ	2-3	แก้ว	

	4.	ฝึกให้กินผักผลไม้จนเป็นนิสัย	

	5.	ให้อาหารว่างที่มีคุณภาพ	

	6.	ฝึกให้กินอาหารรสธรรมชาติ	ไม่หวานจัด	หรือมันจัด	หรือ
เค็มจัด	

	7.	ให้อาหารสะอาดและปลอดภัย

	8.	ให้ดื่มน�้าสะอาด	หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มปรุงแต่งรสหวานและ
น�้าอัดลม

	9.	ฝึกวินัยการกินอย่างเหมาะสมตามวัยจนเป็นนิสัย

10.	เล่นกับลูก	สร้างความผูกพัน	หมั่นติดตามการเจริญเติบโต
และพัฒนาการ

*ถ้าจ�าเป็น	เช่น	การเจริญเติบโตของทารกมีแนวโน้มลดลง	(น�้าหนักเพิ่มน้อย	หรือไม่เพิ่ม)	หรือไม่สามารถให้นมแม่ได้อย่างเต็มที่	อาจ

เริ่มให้อาหารตามวัยก่อนอายุ	6	เดือนได้	แต่ไม่ก่อนอายุครบ	4	เดือน

ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงที่	9	และ	10

ความละเอียดของอาหาร	 ในช่วงแรกที่เริ่มให้ทารกกิน

อาหารตามวัย	จ�าเป็นต้องท�าอาหารบดละเอยีด	หลงัจาก

นั้น	จึงค่อยๆ	เพิ่มความหยาบของเนื้ออาหารให้มากขึ้น

จนใกล้เคียงกบัอาหารผูใ้หญ่เมือ่อาย	ุ1	ปี	การกนิอาหาร

ตามวัย	 นับเป็นการเริ่มสร้างสุขลักษณะนิสัยในการกิน

อาหารท่ีดี	 จึงควรป้อนอาหารทารกเป็นที่	 จัดเวลาม้ือ

อาหารให้เหมาะสม	และควรให้อาหารรสธรรมชาติ	 ไม่

ควรปรุงรสอาหารให้หวานหรือเค็ม	 เพ่ือลดปัญหาการ

ท�าให้ทารกติดรสชาติตั้งแต่เล็ก

วัยเด็ก9,15 
	 ในวยันี	้เดก็จะมพีฒันาการด้านการกนิ	ซึง่รวม

ถงึการกนิอาหารด้วยตวัเองมากข้ึน	จนสามารถกนิอาหาร

ได้เหมือนผู้ใหญ่		เนือ่งจากเดก็โดยเฉพาะเดก็เล็กมีความ

จุกระเพาะที่จ�ากัด	ท�าให้ไม่สามารถกินอาหารได้ครั้งละ

มากๆ		ดงันัน้	อาหารว่างจึงมคีวามส�าคญัส�าหรบัเดก็เลก็		

เดก็ควรได้รบัอาหารหลกั	3	มือ้	และอาหารว่างทีมี่คณุภาพ	

2	 มื้อ	 และควรได้รับนมในปริมาณท่ีเหมาะสมตามวัย	

เพื่อเป็นแหล่งของแคลเซียม		การให้อาหารหลักควรให้
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อาหารครบ	5	หมู่	มีความหลากหลายในแต่ละหมู่	สับ

เปลี่ยนกันไปในแต่ละวัน	อาหารว่างควรเป็นอาหารว่าง

ทีม่คีณุภาพ	ให้พลงังานและสารอาหาร	ไม่มรีสหวานหรอื

เค็มจัด	หรือมีไขมันเป็นส่วนประกอบมากเกินไป	เพราะ

จะท�าให้เด็กติดรสชาติ	ไม่ยอมกินอาหารหลัก	หรืออาจ

ท�าให้เด็กกินอาหารว่างปริมาณมากจนมีปัญหาน�้าหนัก

เกินได้	

วัยรุ่น16,17

	 วยัรุน่	เป็นวยัทีร่่างกายมกีารเจรญิเติบโตอย่าง

รวดเรว็	และเป็นวยัทีม่กีารเปลีย่นแปลงทางด้านร่างกาย

และจิตใจหลายอย่าง	 จึงเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่อาจพบ

ปัญหาการกนิอาหารและโภชนาการได้		วยัรุน่ควรได้รบั

อาหาร	 3	 มื้อ	 กินอาหารครบ	 5	 หมู่	 กินผักและผลไม้ 

เป็นประจ�าทุกวัน	 และควรดื่มนมเพื่อเป็นแหล่งของ

แคลเซียม	 ในวัยรุ่นเพศหญิง	 ควรได้รับอาหารที่เป็น 

แหล่งของธาตเุหลก็อย่างเพียงพอ	เพราะมคีวามต้องการ

ธาตุเหล็กมากขึ้นจากการมีประจ�าเดือน	 โดยทั่วไป	 จะ

แนะน�าให้กินอาหารตามข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อ

สุขภาพที่ดีของคนไทย	หรือ	โภชนบัญญัติ	9	ประการ18 

ซึ่งจะกล่าวต่อไป	

การส่งเสรมิทกัษะและพฤติกรรมการกนิอาหาร
ที่ดี 
	 ทักษะและพฤติกรรมการกินอาหาร	 สามารถ

ส่งเสริมได้ต้ังแต่ในวัยทารก	พื้นฐานส�าคัญของการฝึก

ทักษะและพฤติกรรมการกินอาหารที่ดี	ได้แก่	การตอบ

สนองต่อความหวิหรอือิม่ทีเ่หมาะสม	ความสนใจในการ

กินอาหาร	และบทบาทของเด็กที่เหมาะสมตามวัย19

	 ในการกนิอาหารแต่ละม้ือ	ควรมกีารฝึกให้ทารก

และเด็กตอบสนองต่อความหิวหรืออิ่มอย่างเหมาะสม	

นั่นคือกินอาหารเมื่อหิว	และหยุดกินเมื่ออิ่ม		อาการหิว

เป็นสัญญาณบ่งบอกว่า	 ทารกและเด็กพร้อมที่จะกิน

อาหารในมือ้นัน้	ท�าให้ทารกและเดก็กนิได้ด	ีจงึเป็นทีม่า

ของการจัดอาหารให้เป็นมื้อ	 และก�าหนดเวลาการกิน

อาหารแต่ละมื้อไม่ควรนานเกิน	30-45	นาที	หากให้กิน

นานกว่านั้น	 อาจจะท�าให้เด็กกินไปเรื่อยๆ	 ไม่รู้จักการ

ตอบสนองต่อความหิวหรืออิ่มที่ถูกต้อง		การกินอาหาร

เป็นมื้อควรเริ่มฝึกตั้งแต่เมื่อเริ่มให้ทารกกินอาหารตาม

วัย	 โดยเริ่มให้ทารกกินอาหารตามวัย	 ห่างจากมื้อนม

ประมาณ	 2	 ชั่วโมง	 เพื่อให้ทารกพร้อมที่จะกินเต็มที	่

ส�าหรับเด็กเล็ก	 ควรมีการจัดเวลามื้ออาหารหลักและ

อาหารว่างให้เหมาะสม	

	 นอกจากน้ัน	ผูเ้ลีย้งดคูวรฝึกให้เดก็มคีวามสนใจ

ในการกนิอาหาร		เน่ืองจากเดก็เป็นวัยทีมี่ความสนใจต่อ

สิ่งเร้ารอบด้าน		หากมีสิ่งเร้าในบริเวณที่กินอาหาร	เด็ก

จะสนใจสิ่งเร้านั้นๆ	มากกว่าอาหารที่อยู่ตรงหน้า	ซึ่งจะ

ท�าให้เด็กไม่สนใจที่จะกินอาหาร		ดังนั้น	ผู้เลี้ยงดูจึงต้อง

จดัสิง่แวดล้อมและบรรยากาศในการกนิอาหาร	ซึง่ได้แก่	

การกนิอาหารเป็นทีเ่ฉพาะ	หลกีเลีย่งของเล่น	เครือ่งเล่น

ต่างๆ	หรือการเปิดโทรทัศน์ขณะกินอาหาร	การให้เด็ก

มโีอกาสกนิอาหารพร้อมๆ	กบัสมาชกิในครอบครวั	เป็นต้น	

เพื่อให้เด็กมีความสนใจในการกินอาหารมากขึ้น	

	 อกีประการหนึง่ทีส่�าคญั	ในขณะกนิอาหาร	เดก็

ควรมบีทบาททีส่อดคล้องกบัพฒันาการตามวยั		การเปิด

โอกาสให้เด็กสามารถหยิบจับอาหารหรืออุปกรณ์กิน

อาหารเอง	 แม้ว่าจะหกเลอะเทอะบ้างก็ตาม	 เป็นการ

สร้างความมส่ีวนร่วมในการกนิอาหารมือ้นัน้	ท�าให้เดก็ไม่

เบื่อหน่าย	 และท่ีส�าคัญคือ	 เด็กจะภาคภูมิใจเมื่อเขา

สามารถกินอาหารได้ด้วยตนเอง	

การให้ค�าแนะน�าทางด้านโภชนาการ
	 กมุารแพทย์มบีทบาทส�าคัญในการให้ค�าแนะน�า

ด้านโภชนาการแก่ทารก	 เด็ก	 และวัยรุ่นอย่างถูกต้อง	
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อรพร		ด�ารงวงศ์ศิริ			นลินี		จงวิริยะพันธุ์

เพื่อช่วยป้องกันและหรือแก้ไขปัญหาโภชนาการท่ีอาจ

เกดิขึน้		การให้ค�าแนะน�าด้านโภชนาการนัน้	ควรพจิารณา

ให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก	และสามารถน�าไปปฏิบัติได้

จรงิ		ในประเทศไทย	มกีารจดัท�าข้อปฏบิตักิารให้อาหาร

เพ่ือสุขภาพที่ดีของทารกและเด็กเล็ก	 (ตารางที่	 6)9,10  

ค�าแนะน�าการให้อาหารทารก	 (ตารางที่	 7)14	 และข้อ

ปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย	 หรือ	

“โภชนบัญญัติ	9	ประการ”18	ซึ่งได้จัดท�าขึ้นในปี	พ.ศ.	

2541	 ส�าหรับเด็กอายุ	 6	 ปีขึ้นไป	 จนถึงวัยรุ่น	 รวมทั้ง

ผู้ใหญ่	ดังนี้
	 •	 กินอาหารครบ	 5	 หมู่	 แต่ละหมู่ให้หลาก
หลาย	และหมั่นดูแลน�้าหนักตัว
	 •	 กินข้าวเป็นอาหารหลัก	 สลับกับอาหาร
ประเภทแป้งเป็นบางมื้อ
	 •	 กินพืชผักให้มากและกินผลไม้เป็นประจ�า	
	 •	 กินปลา	เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน	ไข่	และถั่วเมล็ด
แห้งเป็นประจ�า	
	 •	 ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย	

	 •	 กินอาหารที่มีไขมันแต่พอควร	
	 •	 หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัด	 และ
เค็มจัด	
	 •	 กินอาหารที่สะอาด	ปราศจากการปนเปื้อน	
	 •	 งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	
	 นอกจากค�าแนะน�าเกี่ยวกับอาหารที่ให้ทารก	
เด็ก	และวยัรุน่แล้ว	กมุารแพทย์ควรแนะน�าเรือ่งพฤตกิรรม
การให้อาหาร	 และหรือพฤติกรรมการกินอาหารแก่ผู้
เลี้ยงดูและเด็กด้วย	 เพื่อให้ผู้เลี้ยงดูสามารถส่งเสริม
พัฒนาการให้เด็กกินอาหารได้อย่างเหมาะสมตามวัย	
และพฒันาเป็นสขุลกัษณะนสิยัทีถู่กต้องในการกินอาหาร
เมือ่เตบิโตเป็นผูใ้หญ่	นอกจากนัน้	กมุารแพทย์ควรตดิตาม
ภาวะโภชนาการของเดก็	เฝ้าระวงัปัญหาทพุโภชนาการ	
ซึง่รวมถึงโรคอ้วน	และภาวะขาดสารอาหารต่างๆ	ในเดก็
ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง	เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
ได้อย่างทันท่วงที	 หรือมีการส่งต่อไปรักษาอย่าง 
เหมาะสม	ทัง้นี	้เพื่อให้เด็กได้รบัโภชนาการทีด่ี	อนัจะสง่
ผลต่อพัฒนาการ	 การเรียนรู้	 และการเจริญเติบโตท่ี 
เหมาะสมต่อไป
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ชิษณุ		พันธ์เจริญ

	 การเจ็บป่วยด้านสุขภาพกายของเด็กย่อมส่ง

ผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กไม่มากก็

น้อย	ทีส่�าคญัอาจมผีลกระทบต่อสขุภาพใจของเดก็ตลอด

จนสขุภาพกายและใจของผูด้แูลเดก็อีกด้วย	และแนวทาง

หนึ่งในการปกป้องเด็กให้เจ็บป่วยลดลงคือ	การส่งเสริม

การสร้างภมูคิุม้กนัโรคเพือ่ลดการตดิเชือ้ในเดก็ด้วยการ

ให้วัคซีนป้องกันโรค

ประเภทของวัคซีนที่แนะน�าส�าหรับเด็กไทย
 1. วคัซนีพืน้ฐาน หมายถึง	วคัซนีทีภ่าครัฐให้

ความส�าคัญมาก	 และให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใน

สถานพยาบาลภาครัฐ	 ได้แก่	 วัคซีนบีซีจี	 วัคซีนตับอัก

เสบบี	 วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน	 วัคซีนคอตีบ-

บาดทะยกั-ไอกรน-ตับอักเสบบ	ีวคัซีนคอตีบ-บาดทะยกั

ส�าหรบัเดก็โต	วคัซนีโปลโิอชนดิหยอด	วคัซนีไข้หวัดใหญ่	

วคัซนีหดั-หดัเยอรมนั-คางทมู	วคัซนีไข้สมองอกัเสบเจอี

ชนิดเชื้อตาย1

 2. วคัซีนเสรมิหรอืวคัซนีทางเลือก	หมายถึง	
วัคซีนที่สามารถให้เพ่ิมเติมจากวัคซีนพ้ืนฐานเพ่ือเพิ่ม

ความครอบคลมุในการป้องกนัโรคติดเช้ือในเดก็	ผูป้กครอง

สามารถขอรับบริการเพิ่มเติมได้	 โดยต้องเสียค่าใช้จ่าย

ด้วยตนเอง1	 วัคซีนเสริมจ�าแนกย่อยออกได้เป็นสอง

ประเภทคือ

	 	 2.1	 วัคซีนเสริมที่ใช้เป็นวัคซีนพื้นฐานอยู่

แล้ว	แต่มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อให้เป็นวัคซีนที่

มปีระสทิธภิาพสงูขึน้	มคีวามปลอดภยัเพิม่ขึน้	หรอืสะดวก

ในการใช้	ได้แก่	วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนที่มีการ

เปลีย่นแปลงวคัซนีไอกรนจากแบบเตม็เซลล์มาเป็นแบบ

ไม่มีเซลล์	 และ/หรือเติมวัคซีนฮิบ	 วัคซีนตับอักเสบบ	ี

วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด	เพิ่มเข้าไป	วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-

คางทมู-อสุีกอใีส	วัคซนีคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนส�าหรับ

เด็กโต	และวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็น

	 	 2.2		วคัซนีเสรมิทีไ่ม่มคีวามเกีย่วข้องกบัเป็น

วัคซีนพ้ืนฐาน	 ได้แก่	 วัคซีนนิวโมคอคคัส	 วัคซีนโรต้า	

วัคซีนอีสุกอีใส	วัคซีนตับอักเสบเอ	และวัคซีนเอชพีวี	

การสื่อสารเพื่อแนะน�าวัคซีนเสริม 

	 ผูใ้ห้บรกิารวคัซนีพงึระลกึเสมอว่า	ผูร้บับรกิาร

ควรมสีทิธทิีจ่ะได้รบัทราบข้อมลูเกีย่วกบัวคัซีนเสรมิ	ส่วน

การตดัสนิใจว่าจะรบัวคัซนีหรอืไม่	เป็นวจิารณญาณของ

บทที่ 7

แนวทางส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันโรค

ชิษณุ  พันธ์เจริญ
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ผู้รับบริการ2

	 ผูใ้ห้บรกิารวคัซนีมกัไม่รูสึ้กล�าบากใจหากผู้รบั

บริการรู้จักวัคซีนเสริมท่ีเราก�าลังจะแนะน�าโดยเฉพาะ

กรณีที่ผู้รับบริการเป็นผู้เริ่มต้นบทสนทนาก่อน	 แต่อาจ

รูสึ้กล�าบากใจกรณเีราต้องเป็นผู้เริม่ต้นบทสนทนา	หลาย

คนมกัอ้างว่าไม่มเีวลาในการแนะน�าเนือ่งจากมผีูร้บับรกิาร

จ�านวนมาก	รูส้กึกลวัว่าผูร้บับรกิารอาจรูส้กึล�าบากใจใน

การปฏิเสธที่จะรับวัคซีน	 เนื่องจากมีปัญหาเรื่องค่าใช้

จ่าย	หรือไม่รูว่้าจะเริม่ต้นบทสนทนาอย่างไรทีจ่ะไม่ท�าให้

ผูร้บับรกิารรู้สึกว่า	เราก�าลงัเสนอขายสนิค้าบางอย่างให้

เขาต้องตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่

	 เพือ่ให้การแนะน�าวคัซนีเสรมิเป็นไปด้วยความ

ราบรื่น	 ผู้ให้บริการวัคซีนสามารถเช่ือมโยงบทสนทนา

จากวัคซีนชนิดหน่ึงไปยังวัคซีนอีกชนิดหนึ่ง	 เช่ือมโยง

จากโรคหรืออาการของผู้ป่วยไปสู่วิธีในการป้องกันโรค

ซึ่งรวมถึงการให้วัคซีน	 หรือเชื่อมโยงจากการให้วัคซีน

กับผู้รับบริการคนหนึ่งไปยังสมาชิกคนอื่นในครอบครัว	

ข้อมลูส�าคญัเก่ียวกับวัคซนีเสรมิแต่ละชนดิทีผู่ใ้ห้บรกิาร

วัคซีนสามารถน�ามาใช้ในการสนทนาประกอบด้วย	

	 1.	ข้อมลูเกีย่วกับโรคทีป้่องกันได้ด้วยวคัซนี	ใน

ด้านระบาดวทิยา	(ความถีข่องการพบโรคและความเสีย่ง

ในการเป็นโรค)	และความรุนแรงของโรค	

	 2.	 ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีน	 ได้แก่	ประสิทธิภาพ

ในการป้องกันโรค	ความปลอดภัย	ความสะดวกในการ

ใช้	 และราคา3,4	 ข้อมูลที่ให้ควรเป็นข้อมูลท่ีผู้รับบริการ

ต้องการทราบเพือ่ใช้ประกอบการตัดสนิใจ	มากกว่าการ

ให้ข้อมูลจ�านวนมากที่แพทย์ต้องการจะบอกแก่ผู้รับ

บรกิาร	ซึง่หากเลอืกใช้วธิกีารสือ่สารในลกัษณะดงักล่าว

จะท�าให้การสนทนากบัผูร้บับรกิารมคีวามกระชบั	เข้าใจง่าย	

ใช้เวลาไม่นาน	และเพิม่ความประทบัใจให้กับผู้รับบริการ	

วัคซีนส�าหรับเด็กอายุ 0-12 เดือน
วัคซีนพื้นฐาน
 1. วัคซีนบีซีจี	 (BCG)	ใช้ฉีดเข้าใต้ผิวหนังครั้ง

เดียวส�าหรับทารกแรกเกิด	 การฉีดบริเวณหัวไหล่จะดี

กว่าการฉีดบริเวณสะโพก	ภายใน	2-4	สัปดาห์หลังฉีด

วัคซนี	ต�าแหน่งทีฉี่ดวัคซนีจะเกดิเป็นตุม่หนองซึง่จะแตก

ออกและกลายเป็นแผลเป็น	 แม้ว่าจะตรวจไม่พบแผล

เป็นหลังฉีดวัคซีนบีซีจี	ก็ไม่แนะน�าให้ฉีดซ�้า	ปัจจุบันพบ

อาการข้างเคยีงหลงัได้รบัวคัซนีบซีจีเีพ่ิมขึน้	อาจเนือ่งจาก

เชื้อที่ใช้บรรจุในวัคซีนมีปริมาณมากเกินไป	 วัคซีนบีซีจี

มปีระสทิธภิาพสงูในการป้องกันวณัโรคชนดิแพร่กระจาย

และวัณโรคของเยื่อหุ้มสมอง	แต่มีประสิทธิภาพไม่ดีนัก

ในการป้องกันวัณโรคปอดและวัณโรคชนิดอื่น

0-12 เดือน 1-2 ปี 4-6 ปี 10+ ปี

วัคซีนพื้นฐาน BCG,	HB1,	DTwP-HB1-3	
OPV1-3	,	MMR1,	Influenza1-2

JE	(killed)1-3
DTwP4,	OPV4

DTwP5,	OPV5
MMR2

dT

วันซีนเสริม DTwP-HB-Hib,	Rota1-2(3)
DTaP-IPV-Hib	or	DTaP-IPV-HB-
Hib
PCV1-3

JE	(live)1-2
DTaP-IPV	or
DTaP-IPV-Hib	PCV4	
or	PPV,		VZV1	,	
HAV1-2

DTaP-IPV	or	
Tdap-IPV	
MMRV,		VZV2

Tdap
HPV1-3

ตารางแสดงชนิดและชื่อของวัคซีนที่แนะน�าส�าหรับเด็กไทยในช่วงวัยต่างๆ

ดัดแปลงจาก:	ตารางวัคซีนส�าหรับเด็ก.	คู่มือวัคซีน	2013	และประเด็นในการสื่อสาร5
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	 2.	วคัซนีตับอกัเสบบ	ี(HB)	ใช้ฉดีเข้ากล้ามเนือ้

จ�านวน	3	ครั้ง	ครั้งแรกฉีดเมื่อแรกเกิด	และฉีดอีกสอง

ครั้งเมื่อเด็กอายุ	2	และ	6	เดือน	เด็กคลอดจากแม่ที่เป็น

พาหะของโรคตับอักเสบบีควรฉีดวัคซีนเข็มแรกโดยเร็ว

ที่สุด	โดยพิจารณาฉีดอิมมูโนโกลบุลิน	(HBIG)	ร่วมด้วย	

และเลือ่นวัคซนีคร้ังที	่2	มาฉดีเรว็ขึน้ทีอ่าย	ุ1	เดอืน	และ

เพือ่ความสะดวกในการบรหิารวคัซีนของสถานพยาบาล

ภาครัฐ	 ปัจจุบันมีการรวมวัคซีนตับอักเสบบีไว้ในเข็ม

เดียวกับวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน	 (DTwP-HB)	

ส�าหรับใช้ในเด็กอายุ	2,	4	และ	6	เดือน	ท�าให้จ�านวน

เขม็ในการฉดีวคัซนีตบัอกัเสบบเีพิม่ขึน้เป็น	4	ครัง้ส�าหรบั

เด็กทั่วไป	 และ	 5	 ครั้งส�าหรับเด็กคลอดจากแม่ที่เป็น

พาหะของโรคตับอักเสบบี	ทารกที่มีน�้าหนักตัวแรกเกิด

น้อยกว่า	2,000	กรมั	ควรให้วัคซนีตบัอกัเสบบซี�า้อกีครัง้

หลังเด็กอายุ	1	เดือนหรือเมื่อน�้าหนักตัวมากกว่า	2,000	

กรัม	โดยไม่นับการฉีดวัคซีนครั้งแรก

 3. วคัซีนคอตบี-บาดทะยกั-ไอกรน	(DTwP)	ใช้

ฉีดเข้ากล้ามเนือ้จ�านวน	5	คร้ังส�าหรบัเด็กอาย	ุ2,	4,	6,	

18	เดือน	และอายุ	4-6	ปี	โดยสถานพยาบาลภาครัฐให้

ใช้วัคซีน	DTwP-HB	แทนวัคซีน	DTwP	ส�าหรับเด็กอายุ	

2,	4	และ	6	เดือน

	 4.	 วัคซีนโปลิโอชนิดหยอด	 (OPV)	 ใช้หยอด

พร้อมกับการฉดีวัคซนี	DTwP	จ�านวน	5	ครัง้ส�าหรบัเดก็

อาย	ุ2,	4,	6,	18	เดอืน	และอาย	ุ4-6	ปี	และเพือ่สนบัสนนุ

การกวาดล้างโปลิโอให้หมดสิ้นไป	 ในวัน	 National	

Immunization	Day	 (NID)	มีการรณรงค์หยอดวัคซีน

โปลิโอแบบปูพรมส�าหรับเด็กไทยในบางช่วงอายุโดยไม่

ต้องพิจารณาว่าเด็กเคยได้รับวัคซีนโปลิโอมาก่อนหรือ

ไม่หรือเคยได้รับมาแล้วกี่ครั้ง

	 5.	วัคซีนไข้หวัดใหญ่	(Influenza)6	ใช้ฉีดเข้า

กล้ามเนื้อปีละครั้ง	 โดยปีแรกให้ฉีดสองครั้งส�าหรับเด็ก

อายุน้อยกว่า	 9	 ปี	 และฉีดปริมาณครึ่งหนึ่งของขนาด

ปกติ	 (0.25	มล.)	ส�าหรับเด็กอายุน้อยกว่า	3	ปี	สถาน

พยาบาลภาครฐัมบีรกิารวคัซีนไข้หวดัใหญ่โดยไม่เสยีค่า

ใช้จ่ายส�าหรับเด็กอายุ	 6	 เดือนถึง	 2	ปีและเด็กที่มีโรค

ประจ�าตัวบางอย่าง	

	 6.	 วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม	 (MMR)	 ใช้

ฉีดใต้ผิวหนังจ�านวน	2	ครั้งส�าหรับเด็กอายุ	9-12	เดือน	

และ	4-6	ปี	เนื่องจาก	MMR	เป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็น	จึง

มีข้อควรระวังส�าหรับเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี	 ผู้ป่วยมะเร็ง	

และเดก็ท่ีมีภมิูคุ้มกันบกพร่องอ่ืนๆ	วัคซนีท่ีมีเช้ือคางทูม

สายพนัธุ	์Urabe	อาจท�าให้เกดิภาวะเยือ่หุม้สมองอกัเสบ

ได้	ควรหลีกเลี่ยงการใช้วัคซีนดังกล่าวเป็นวัคซีน	MMR	

เข็มแรกในเด็กเลก็	เพื่อใหอ้ัตราครอบคลุมการฉีดวัคซนี	

MMR	 ครั้งที่	 2	 เพิ่มขึ้นและป้องกันความล้มเหลวจาก

การฉีดวัคซีนครั้งแรก	ปัจจุบันสถานพยาบาลภาครัฐได้

แนะน�าให้ฉีดวัคซีน	MMR	ครั้งที่	2	เร็วขึ้น	จากเดิม	อายุ	

4-6	ปีเป็นอายุ	2	ปีครึ่ง	พร้อมกับการฉีดวัคซีนไข้สมอง

อักเสบเจอีชนิดเชื้อตายเข็มที่	37

วัคซีนเสริม
 1.วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนที่รวมกับ

วัคซีนชนิดอ่ืน	 (DTP-containing	 vaccine)8	 ใช้แทน

วัคซีน	DTwP	โดยมีข้อแตกต่างคือ	 เติมวัคซีนบางชนิด

เพิ่มเข้าไป	ได้แก่	วัคซีนฮิบและวัคซีนตับอักเสบบี	และ

เปล่ียนวัคซีนโปลิโอจากชนิดหยอดเป็นชนิดฉีดเพ่ือลด

โอกาสในการเกิดอัมพาตหลังหยอดวัคซีนที่เรียกว่า	

vaccine-associated	paralytic	poliomyelitis	(VAPP)	

3)	เปลีย่นวัคซีนไอกรนแบบเตม็เซลล์ซึง่พบภาวะแทรกซ้อน

เรื่องไข้และอาการร้องกวนได้บ่อย	 เป็นวัคซีนชนิดไม่มี

เซลล์	4)	ลดจ�านวนเขม็ในการฉดีวคัซนี	ท�าให้เดก็เจบ็ตวั

และมารับบริการวัคซีนน้อยครั้งลง	 วัคซีนที่น�ามาใช้ฉีด

เข้ากล้ามเนือ้จ�านวน	3	คร้ังส�าหรับเด็กอายุ	2,	4,	6	เดือน	

มใีห้เลอืกใช้	3	แบบคอื	1)	DTwP-HB-Hib	(Quinvaxem)	
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เป็นวัคซีนรวม	 5	 ชนิด	 โดยเติมวัคซีนฮิบและวัคซีนตับ

อกัเสบบเีพิม่เข้าไป	วคัซนีไอกรนเป็นชนดิเตม็เซลล์	ไม่มี

วัคซีนโปลิโอ	 จึงต้องหยอดวัคซีนโปลิโอควบคู่ด้วย	 2)	

DTaP-IPV-Hib	 (Pentaxim,	 Infanrix-IPV/Hib)	 เป็น

วัคซีนรวม	5	ชนิด	โดยเติมวัคซีนฮิบเพิ่มเข้าไป	เปลี่ยน

วัคซนีไอกรนเป็นชนดิไม่มีเซลล์	เปลีย่นวคัซนีโปลโิอเป็น

ชนิดฉีด	และไม่มีวัคซีนตับอักเสบบี	จึงต้องฉีดวัคซีนตับ

อักเสบบีส�าหรับเด็กอายุ	2	และ	6	เดือนเพิ่มอีก	1	เข็ม	

หรือจะฉีดวัคซีนตับอักเสบบีเมื่ออายุ	 1	 เดือนแทนอายุ	

2	เดอืนก็ได้	3)	DTaP-IPV-HB-Hib	(Infanrix-Hexa)	เป็น

วัคซีนรวม	 6	 ชนิด	 โดยเติมวัคซีนฮิบและวัคซีนตับอัก

เสบบีเพิ่มเข้าไป	 เปลี่ยนวัคซีนไอกรนเป็นชนดิไม่มเีซลล์	

และเปลีย่นวคัซนีโปลโิอเป็นชนิดฉดี

	 2.	วัคซีนนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต	(Pneu-

mococcal	conjugate	vaccine,	PCV)9	หรือที่รู้จักกัน

ในชือ่	วัคซีนไอพดี	ีใช้ป้องกนัโรคติดเชือ้นวิโมคอคคสั	ซึง่

เป็นสาเหตุของโรคเย่ือหุ้มสมองอักเสบ	 โรคติดเชื้อใน

กระแสเลอืด	โรคปอดบวม	และโรคหชูัน้กลางอกัเสบ	ซ่ึง

พบได้บ่อยในเด็กเล็ก	 วัคซีนใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อจ�านวน	

4	ครั้งส�าหรับเด็กเล็กอายุ	2,	4,	6	และ	12-15	 เดือน	

หากฉีดวัคซีน	PCV	หลังเด็กอายุ	 6	 เดือน	สามารถลด

จ�านวนครั้งในการฉีดลงคือ	อายุ	6-12	เดือนฉีด	3	ครั้ง	

อายุ	1-2	ปี	ฉีด	2	ครั้ง	และอายุ	2	ปีขึ้นไป	ฉีดครั้งเดียว	

นอกจากน้ียังมีวัคซีนนิวโมคอคคัสชนิดโพลีแซคคาไรด	์

(Pneumococcal	 polysaccharide	 vaccine,	 PPV)	

ซึง่สามารถน�ามาใช้ส�าหรบัเดก็โตทีมี่อายต้ัุงแต่	1-2	ปีขึน้

ไป	 โดยเฉพาะเด็กที่มีโรคประจ�าตัวบางอย่างซึ่งมีความ

เสีย่งสงูในการติดเชือ้นิวโมคอคคัส	หรอืใช้เป็นเขม็กระตุน้

แทนวัคซีน	PCV	ครั้งที่	4	ก็ได้	วัคซีนไอพีดีที่มีใช้คือ	1)	

วัคซีน	PCV-10	หรือ	PHiD-CV	(Synflorix)	ครอบคลุม

เชื้อนิวโมคอคคัสได้	10	สายพันธุ์	สามารถป้องกันโรคหู

ชั้นกลางอักเสบจากเชื้อฮีโมฟิลุสอินฟลูเอนเซ่	 ราคาถูก

กว่าวัคซีน	 PCV-13	 และสามารถลดจ�านวนคร้ังในการ

ฉดีจาก	4	ครัง้เหลอื	3	ครัง้ได้	(เรยีกว่าการฉดีแบบ	2+1)	

2)	PCV-13	 (Prevnar13)	ครอบคลุมเชื้อนิวโมคอคคัส

ได้	13	สายพันธุ์	3)	PPV	(Pneumo23)	ครอบคลุมเชื้อ

นิวโมคอคคัสได้	 23	 สายพันธุ์	 แต่สร้างภูมิคุ้มกันได้ใน

ระดับไม่สงูเท่ากับวคัซีนชนดิ	PCV	นยิมใช้ส�าหรบัเด็กโต

และผู้ใหญ่มากกว่า

	 3.	วัคซีนโรต้า	(RV)10	สามารถลดความรุนแรง

ของโรคอจุจาระร่วงจากเชือ้ไวรสัโรต้าซึง่เป็นสาเหตุส�าคญั

ของโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุน้อยกว่า	 5	ปี	 ใช้หยอด	

2	หรอื	3	ครัง้โดยการหยอดครัง้แรกควรให้ก่อนเดก็อายุ	

4	เดือน	และควรหยอดครั้งสุดท้ายให้แล้วเสร็จก่อนเด็ก

อายุ	8	เดือน	วัคซีนโรต้ามีให้เลือกใช้	2	แบบคือ	1)	วัค

ซีนโรต้าชนดิ	1	สายพนัธ์ุ	(Rotarix)	ใช้หยอด	2	ครัง้	ราคา

ของวัคซีนชนิดนี้แพงกว่าถ้าคิดต่อครั้งแต่ถูกกว่าเมื่อคิด

รวมจ�านวนครัง้ทัง้หมดทีไ่ด้รบัวคัซีน	2)	วคัซนีโรต้าชนดิ	

5	สายพันธุ์	 (Rotateq)	ใช้หยอด	3	ครั้ง	วัคซีนทั้งสอง

ชนดิมีประสทิธภิาพและมีความปลอดภยัสงูใกล้เคียงกนั

วัคซีนส�าหรับเด็กอายุ 1-2 ปี
วัคซีนพื้นฐาน
	 1.	วคัซนีไข้สมองอกัเสบเจอชีนดิเช้ือตาย	(Killed	

JE	vaccine)	ใช้ฉีดเข้าใต้ผิวหนังจ�านวน	3	ครั้งโดยฉีด	

2	ครั้งแรกห่างกัน	1-4	สัปดาห์ส�าหรับเด็กอายุ	1-2	ปี	

และฉดีกระตุน้อกีครัง้ห่างจากเขม็แรก	1	ปี	ระดบัภมูคิุม้กนั

มักอยู่ได้นาน	3-5	ปีขึ้นไป	กรณีจ�าเป็นต้องฉีดกระตุ้นไม่

ควรให้วัคซีนเพิ่มเกิน	2	ครั้ง	(รวม	5	ครั้ง)	หากฉีดมาก

ครั้งเกินไปอาจเกิดอาการข้างเคียงระยะยาวทางสมอง

ได้เนือ่งจากในกระบวนการผลติวคัซนีใช้สมองหนใูนการ

เพาะเลี้ยงเชื้อไวรัส	

	 2.	 วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน	 ครั้งที่	 4	

(DTwP4)			



81

I

ชิษณุ		พันธ์เจริญ

	 3.	วัคซีนโปลิโอชนิดหยอด	ครั้งที่	4	(OPV4)	

วัคซีนเสริม
	 1.	วคัซีนไข้สมองอกัเสบเจอชีนดิเชือ้เป็น	(Live	

JE	vaccine) มีความแตกต่างจากวัคซีนชนิดเชื้อตายคือ	

1)	 สามารถลดจ�านวนครั้งในการฉีดวัคซีนจาก	 3	 คร้ัง

เหลือ	2	ครั้ง	2)	วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันในระดับสูงและอยู่

ได้นานกว่าวคัซีนชนดิเชือ้ตาย	3)	วคัซนีมคีวามปลอดภยั

สงูเนือ่งจากกระบวนการผลติวคัซนีไม่ได้ใช้สมองสตัว์ใน

การเพาะเลีย้งเชือ้ไวรสั	วคัซนีเจอชีนดิเชือ้เป็น	มใีห้เลอืก

ใช้	2	แบบคือ	1)	วัคซีน	CD.JEVax	ฉีด	2	ครั้งห่างกัน	

3-12	เดือน	2)	วัคซีน	Imojev	ฉีด	2	ครั้งห่างกัน	1	ปีขึ้น

ไป	 วัคซีนทั้งสองชนิดมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกัน

โรคและมคีวามปลอดภยัสงูใกล้เคยีงกัน	และสามารถใช้

เป็นเข็มกระตุ้น	 1	 ครั้งหลังจากฉีดวัคซีนชนิดเชื้อตาย

แล้วจ�านวน	2-3	ครั้ง11

	 2.	 วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนที่รวมกับ

วัคซีนชนิดอื่น	 ใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อครั้งที่	 4	 ส�าหรับเด็ก

อายุ	18	เดือน	โดยมีความแตกต่างจากวัคซีนเสริมที่ใช้

ส�าหรับเด็กอายุ	2-6	เดือนคือ	ไม่เติมวัคซีนตับอักเสบบี	

มีทั้งชนิดที่เติมและไม่เติมวัคซีนฮิบ	มีให้เลือกใช้	2	แบบ

คอื	1)	วคัซนี	DTaP-IPV-Hib	(Pentaxim,	Infanrix-IPV/

Hib)	 2)	 วัคซีน	 DTaP-IPV	 (Tetraxim,	 Infanrix-IPV)	

เป็นวัคซีนรวม	4	ชนดิ	ไม่เตมิวคัซีนฮบิเพิม่เข้าไป	เปลีย่น

วคัซนีไอกรนเป็นชนดิไม่มเีซลล์	และเปลีย่นวคัซีนโปลโิอ

เป็นชนิดฉีด

	 3.	วัคซีนนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต	ครั้งที่	4	

(PCV4)	หรือ	PPV

	 4.	 วัคซีนสุกใส (VZV)12	 ใช้ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง

จ�านวน	2	ครั้ง	ครั้งแรกส�าหรับเด็กอายุ	1	ปีขึ้นไป	และ

ครั้งที่	2	ส�าหรับเด็กอายุ	4-6	ปีขึ้นไป	กรณีต้องการให้

ภูมิคุ้มกันข้ึนอย่างรวดเร็วสามารถให้วัคซีน	 2	 ครั้งห่าง

กันอย่างน้อย	3	เดอืน	วัคซีนมปีระสิทธิภาพในการป้องกัน

โรคอีสุกอีใสร้อยละ	70-90	หลังฉีดเข็มแรกและร้อยละ	

95-98	หลังฉีดเข็มที่สอง	และถึงแม้บางครั้งวัคซีนจะไม่

สามารถป้องกันโรคอีสุกอีใส	 แต่อย่างน้อยวัคซีนก็ช่วย

ลดความรุนแรงของโรคได้	 ไม่แนะน�าให้ใช้วัคซีนรวม

หัด-หัดเยอรมัน-คางทูม-อีสุกอีใส	(MMRV)	แทนวัคซีน

อีสุกอีใสเข็มแรก	 เพราะพบอาการข้างเคียงเรื่องชัก

เนื่องจากไข้สูงได้บ่อย

	 5.วัคซีนตับอักเสบเอ	(HAV)13	ใช้ฉีดเข้ากล้าม

เนื้อจ�านวน	2	ครั้ง	ครั้งแรกส�าหรับเด็กอายุ	1	ปีขึ้นไป	

และครั้งที่	2	ห่างจากเข็มแรก	6-12	เดือน

วัคซีนที่แนะน�าส�าหรับเด็กอายุ 4-6 ปี
วัคซีนพื้นฐาน
 1. วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน	 ครั้งที่	 5	

(DTwP5)			

 2. วัคซีนโปลิโอชนิดหยอด	ครั้งที่	5	(OPV5)	

 3. วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม	 คร้ังที่	 2	

(MMR2)

วัคซีนเสริม
	 1.วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนที่รวมกับ

วคัซนีโปลโิอชนดิฉดี	ใช้ฉดีเข้ากล้ามเนือ้ครัง้ที	่5	ส�าหรบั

เด็กอายุ	 4-6	ปี	 โดยมีความแตกต่างจากวัคซีน	DTwP	

คือ	 1)	 DTaP-IPV	 (Tetraxim,	 Infanrix-IPV)	 เปลี่ยน

วคัซนีไอกรนเป็นชนดิไม่มเีซลล์และวคัซนีโปลโิอเป็นชนดิ

ฉดี	หรอื	2)	Tdap-IPV	(Adacel-Polio,	Boostrix-Polio)	

เป็นวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนส�าหรับเด็กโตที่ลด

ปรมิาณของวัคซนีคอตบีและไอกรน	(ชนดิไม่มเีซลล์)	เพือ่

ลดอาการข้างเคียง	 แต่อาจท�าให้ระดับภูมิคุ้มกันที่เกิด

ขึ้นไม่สูงเท่ากับวัคซีน	DTaP-IPV

					 	 2.	 วัคซีนสุกใส	 (VZV)	 หรือวัคซีนหัด- 
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หัดเยอรมัน-คางทูม-สุกใส	ครั้งที่	2	(MMRV2)

 

วัคซีนส�าหรับเด็กอายุ 10 ปีขึ้นไป
วัคซีนพื้นฐาน
	 1.	วัคซีนคอตีบ-บาดทะยักส�าหรับเด็กโต	(dT)	

ใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อครั้งเดียวทุก	 5-10	 ปีเพื่อกระตุ้น

ภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรคคอตีบและโรคบาดทะยัก	

วัคซีนเสริม
	 1.	วคัซนีคอตบี-บาดทะยกั-ไอกรนส�าหรบัเดก็

โต	(Tdap:	Boostrix,	Adacel)14	ใช้ฉดีเข้ากล้ามเนือ้ครัง้

เดียวส�าหรับเด็กอายุ	10-12	ปี	โดยมีความแตกต่างจาก

วัคซีน	dT	คือเติมวัคซีนไอกรนชนิดไม่มีเซลล์เพิ่มเข้าไป	

เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรคไอกรนส�าหรับ

เดก็โตและผู้ใหญ่	และเป็นการช่วยควบคมุโรคไอกรนซึง่

ก�าลังกลับมาพบเพ่ิมข้ึนในเด็กทารก	 เด็กวัยรุ่น	 ผู้ใหญ่	

และผู้สูงอายุ	

	 วัคซีนเอชพีวี	 (HPV)15	 ใช้ป้องกันการติดเชื้อ

เอชพวีซีึง่เป็นสาเหตขุองมะเรง็ปากมดลกู	ใช้ฉดีเข้ากล้าม

เนื้อส�าหรับเด็กผู้หญิงอายุ	 10	ปีขึ้นไป	จ�านวน	3	 เข็ม	

ห่างกัน	1-2	และ	6	เดือน	วัคซีนเอชพีวีมีให้เลือกใช้	2	

แบบคือ	1)	 วัคซีนชนิด	2	สายพันธุ์	 (Cervarix)	มีสาร

กระตุ้นภูมิคุ้มกันซึ่งสร้างภูมิคุ้มกันได้ในระดับสูง	 และ	 

2)	 วัคซีนชนิด	 4	 สายพันธุ์	 (Gardasil)	 มีราคาสูงกว่า	

สามารถป้องกันเชื้อเอชพีวีได้อีกสองสายพันธุ์ซึ่งเป็น

สาเหตุของโรคหูดบริเวณอวัยวะเพศและทวารหนัก	 จึง

มีประโยชน์ส�าหรับเด็กผู้ชายด้วย	 วัคซีนเอชพีวีทั้งสอง

ชนิดมีประสิทธิภาพในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้

ใกล้เคียงกัน	

ปัญหาที่พบบ่อยหลังได้รับวัคซีน16,17

	 โดยทัว่ไปวคัซนีทีมี่ใช้ในปัจจุบันมีความปลอดภยั

สูง	มีข้อห้ามใช้และข้อพึงระวังไม่มากนัก	เช่น	วัคซีนไข้

หวัดใหญ่มีข้อห้ามใช้ส�าหรับผู้ที่แพ้ไข่ไก่อย่างรุนแรง	

วัคซีนไอกรนชนิดเต็มเซลล์พึงหลีกเลี่ยงกรณีที่เด็กมีไข้

สงู	ชกั	หรือร้องกวนหลงัการได้รบัวคัซนีครัง้ก่อน	เป็นต้น

	 ปัญหาหลังการได้รับวัคซีนพบไม่บ่อยและมัก

เป็นปัญหาที่ไม่รุนแรง	ปัญหาที่ส�าคัญคือ

	 1.	 อาการข้างเคียงหลังได้รับวัคซีนที่พบบ่อย	

ส่วนใหญ่เป็นอาการปวดบวมเจบ็บรเิวณทีฉ่ดีวคัซนีและ

อาการไข้หลังฉีดวัคซีน	 มักพบภายใน	 1-2	 วันหลังฉีด

วัคซีน	 อาการเหล่านี้พบได้ในวัคซีนเกือบทุกชนิด	 หาย

ได้เองภายใน	2-3	วนั	ผู้ปกครองสามารถรกัษาตามอาการ

ได้โดยไม่จ�าเป็นต้องพบแพทย์	อาการข้างเคยีงท่ีพบบ่อย

รองลงมาคือ	ผื่นผิวหนัง	และถ่ายอุจจาระเหลว

	 อาการข้างเคยีงบางอย่างพบได้บ่อยหลงัได้รับ

วคัซนีบางชนดิเท่านัน้	เช่น	วคัซนีไอกรนโดยเฉพาะวัคซนี

ไอกรนชนิดเต็มเซลล์ท�าให้เกิดอาการไข้สูง	ชัก	และร้อง

กวน	วัคซีนหัดและวัคซีนอีสุกอีใสท�าให้เกิดอาการผื่น

	 2.	 อาการข้างเคียงหลังได้รับวัคซีนที่มีความ

รุนแรง	แม้อาการข้างเคียงเหล่านี้จะพบได้น้อยมาก	แต่

มีความรุนแรงและมักสร้างความกังวลใจให้กับผู้บริการ

วัคซีนและผูป้กครองของเดก็	เช่น	วัคซีนโรต้าโดยเฉพาะ

วัคซีนรุ่นเก่าซ่ึงปัจจุบันไม่มีใช้แล้ว	 ท�าให้เกิดโรคล�าไส้

กลนืกนั	(intussusception)	วคัซนีไข้หวดัใหญ่ท�าให้เกดิ

อาการข้างเคยีงทางระบบประสาททีเ่รยีกว่า	กลุม่อาการ	

กีแลงบาเร่	 (Guillin-Barre	 syndrome)	 วัคซีนโปลิโอ

ชนิดหยอดท�าให้เกิดอาการอัมพาต	 (VAPP)	 วัคซีนไข้

สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อตายท�าให้เกิดอาการข้างเคียง

ระยะยาวทางระบบประสาท	

การสื่อสารเกี่ยวกับปัญหาที่พบหลังได้รับ
วัคซีน18,19

	 การสื่อสารกับผู้ปกครองก่อนและหลังเด็กได้
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รับวัคซีนเป็นสิ่งส�าคัญ	ผู้ให้บริการไม่มีความจ�าเป็นต้อง

ให้ข้อมูลท่ีละเอียดครบถ้วนทุกอย่าง	 เพราะนอกจาก

ข้อมูลจ�านวนมากต่อผู้ปกครองมักจะไม่เกิดประโยชน์

มากนกั	ยงัอาจท�าให้เกดิความรูส้กึไม่อยากรบัวคัซนี	หรือ

สร้างความสบัสนและความกงัวลใจให้กบัผูป้กครอง	กรณี

ท่ีเดก็มอีาการข้างเคียงหลงัได้รับวคัซนีทีพ่บไม่บ่อย	ผูใ้ห้

บรกิารสามารถสือ่สารเพิม่เตมิภายหลงัเพือ่ท�าความเข้าใจ

กับผู้ปกครอง

	 การให้ข้อมูลเก่ียวกับวคัซีนและอาการข้างเคยีง

หลงัได้รบัวคัซนีรวมทัง้วธิกีารปฐมพยาบาลเบือ้งต้น	ควร

ใช้วิธีการแนะน�าล่วงหน้า	 (anticipatory	 guidance)	

เช่น	“หลงัฉดีวคัซนีคอตบี-บาดทะยกั-ไอกรนในวนันี	้ลกู

อาจมอีาการไข้ครบั	ไข้จะขึน้สองชัว่โมงหลงัฉดีและเป็น

อยู่ไม่เกิน	2	วัน	หมอจะจ่ายยาลดไข้ไปให้ด้วยนะครับ”			

	 “หลังฉีดวัคซีนหัด	4-5	วัน	อาจมีไข้ต�่าๆ	และ

มีผื่นขึ้นได้ครับ	อาการจะหายไปได้เอง”

	 “หลงัฉดีวคัซนีคอตีบ-ไอกรน	หนอูาจมอีาการ

ปวดบวมแดงอยู่วันสองวันครับ	ซึ่งจะหายไปเองได้	โดย

ไม่ต้องมาพบหมอครับ”

	 “หลงัฉดีวคัซนี	อาจเกดิอาการบวมเป็นไตแขง็

บริเวณที่ฉีดวัคซีน	 ให้ใช้น�้าอุ่นประคบ	 จะหายได้เอง

ภายใน	2-3	วันครับ”
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	 โรคฟันผุเป็นปัญหาสุขภาพที่พบได้ตลอดชีวิต	

การเกดิโรคฟันผุต้ังแต่ปฐมวยัจะส่งผลต่อการเจรญิเติบโต

ของเด็ก	ซึง่จะไปกระทบต่อพฒันาการและศกัยภาพการ

เรยีนรู้ในช่วงวยัต่อมาได้		สาเหตหุลกัทีท่�าให้เกดิโรคฟัน

ผุตั้งแต่เด็ก	เกิดจากการเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้อง	ท�าให้เด็กติด

หวานและมีพฤติกรรมอนามัยที่ไม่ถูกต้อง		

อุบัติการณ์
	 การเกิดฟันผุในช่วง	3	ปีแรก		เรียกว่า	Early	

childhood	caries		(ECC)	ทรงชัย	ฐติโสมกลุและคณะ1  

ได้ศึกษาในเด็กจ�านวน	725	คน		พบมีฟันผุแล้ว		ร้อยละ	

22	และ	67	ที่อายุ	12	เดือนและ	24	เดือน	ตามล�าดับ	

กองทันตสาธารณสุขกรมอนามัยได้ส�ารวจสภาวะทันต

สขุภาพของประชาชนไทยในระดบั	ประเทศอย่างต่อเนือ่ง

ทกุ	5	ปี	ตัง้แต่ปี	2520	พบว่า	เด็กไทยมากกว่าครึ่งมีโรค

ฟันผุตั้งแต่อายุ	 3	 ปี	 และเด็กมากว่า	 7	 ใน	 10	 คน	มี

ประสบการณ์โรคฟันผุ	ซึ่งอัตราเพิ่มของความชุกในการ

เกิดโรคฟันผุเกินกว่าร้อยละ	20					

บทที่ 8

แนวทางส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน

วสันต์  ประเสริฐสม

ผลกระทบ
	 โรคฟันผทุ�าให้การเค้ียวอาหารลดลงและมคีวาม

เจ็บปวดเกิดขึ้นในช่องปาก	 นอกจากนี้ยัง	 สัมพันธ์กับ

พัฒนาการของเด็ก		โดยมีความสัมพันธ์กับค่า	BMI	งาน

วิจัย2พบว่าเด็กที่มีค่า	 BMI	 ต�่ากว่าเกณฑ์	 (ค่าเฉลี่ย

ประเทศ-1	SD) 	จะมโีรคฟันผสุงูกว่าเดก็ทีม่ค่ีา	BMI	ปกติ	

และสัมพันธ์กับภาวะเตี้ยในเด็กไทยอายุ	3-5	ปี	อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ3

สาเหตุ
	 1.	สาเหตเุกิดจากเช้ือ	S.mutans.	และ	Lacto-

bacilli		ซึ่งเป็น	normal	flora	ในปาก	ซึ่งมีปริมาณสูง

ขึ้นหลังจากการที่เด็กเริ่มดื่มนมหรือบริโภคอาหารท่ี

ประกอบด้วยแป้งและน�้าตาลและไม่ได้รับการดูแล 

อย่างถูกต้อง	 	 ท�าให้เกิดโรคฟันผุตามมาได้	 เพราะเชื้อ	

S.mutans	จะสร้างสาร	extra-polysaccharide	ท�าให้

เกิดการเกาะกลุม่ของเชือ้โรคกลายเป็น	Biofilm	ทีเ่ป็นต้น

เหตุของการละลายแร่ธาตุออกจากฟันและท�าให้เกิด 

รูผุขึ้น						

	 2.	ลกัษณะอาหาร	เดก็เลก็ดืม่นมขวดนานโดย
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ไม่ดูแลสุขภาพช่องปาก	พบว่าเด็กไทยปฐมวัยกินขนม

จ�าพวกแป้งและน�า้ตาลมาก	ดืม่นมหวานหรอืนมปรุงแต่ง

เช่น	นมเปรีย้ว	ดดูขวดนมนานโดยพบว่า	ทีอ่าย	ุ3	ปี	และ	

5	ปี	ยงัปล่อยให้เดก็ดดูนมขวดถงึร้อยละ	39.4	และ	12.5	

ตามล�าดับ4	 การเลิกขวดนมช้า	 นอกจากจะท�าให้ฟันผ	ุ

แล้วยงัส่งผลต่อนสิยัการกนิในเวลาต่อมา	มผีลต่อรปูหน้า

และขากรรไกรท�าให้ฟันยื่นและมีนิสัยติดหวาน	 ในเด็ก

โตทีก่นิอาหารจ�าพวกแป้งและน�า้ตาล	กนิจบุจบิหรอืกนิ

อาหารเหนียวติดฟัน	 กินน�้าอัดลมเป็นตัวแปรส�าคัญใน

การท�าให้เกิดโรคฟันผุ					

	 3.	 ขาดการดูแลสุขภาพช่องปาก	พ่อแม่ควร

ดแูลลกูเลก็โดยท�าความสะอาดช่องปากให้		เดก็ไทยเริม่

แปรงฟันช้ามาก		งานวจิยัพบว่าเดก็เริม่แปรงฟันครัง้แรก

อายุ	13.8	เดือน	และเด็กอายุ	6-12	เดือนที่มีฟันในปาก

แปรงฟันเพียงร้อยละ	 19.8	 ในการส�ารวจสภาวะทันต

สุขภาพระดับประเทศครั้งล่าสุด	พ.ศ.	25555 	พบว่าเด็ก

วัย	3	ปี	และ	5	ปี	แปรงฟันตอนเช้า	ร้อยละ	94.5	และ	

93.5	ตามล�าดบั	แต่ได้รบัการแปรงฟันโดย	แม่/ผูป้กครอง	

เพียงร้อยละ	44.2	ในอายุ	3	ปี	และ	11.6	ในอายุ	5	ปี										

สถานการณ์สขุภาพช่องปากและฟันของเดก็
และวัยรุ่นไทย
ชุดฟันน�้านม (อายุ 6 เดือน-5 ปี)   
	 ฟันน�า้นมซ่ีแรกข้ึนในช่องปากช่วงอาย	ุ6	เดอืน	

ซึ่งมักจะเป็นฟันหน้าล่าง	และทยอยขึ้นจนครบ	20	ซี่	ที่

อายุ	2	ปี	ฟันที่ขึ้นในช่องปากเร็วจะมีโอกาสเกิดโรคฟัน

ผุได้มากกว่าฟันทีข้ึ่นภายหลัง				โครงสร้างของฟันน�า้นม

จะมีเคลือบฟันบางกว่าในฟันแท้ท�าให้เกิดการผุกร่อน

ง่ายและลุกลามรวดเร็ว			ถ้าพบฟันผุก่อนอายุ	1	ปี	และ

ไม่ได้รบัการดแูลทีด่	ีจะส่งผลท�าให้เกดิโรคฟันผกุระจาย

ไปในฟันซีต่่างๆและมอีาการรนุแรงมากขึน้	จนมผีลกระ

ทบต่อพัฒนาการของเด็กได้		

ชุดฟันแท้ (อายุ 6 ปี–15 ปี)
	 การเกดิโรคในช่องปากของเดก็กลุม่นีส้ามารถ

แบ่งเป็น	3	ช่วงด้วยกัน		

  กลุ่ม 6-8 ปี เป็นช่วงท่ีฟันแท้เพ่ิงขึน้มาในช่อง

ปากต้องการแร่ธาตสุะสมต่อเนือ่ง		จนกว่าฟันจะขึน้เตม็

ท่ีในช่องปาก	 ซึ่งใช้เวลาประมาณ	 2	 ปี	 ซึ่งตลอดระยะ

เวลาดังกล่าวฟันซี่นั้นจะมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค 

ฟันผุ	ฟันกรามแท้ซี่ที่	1	(First	Molar)	เป็นฟันซี่แรกที่

ข้ึนอยู่ด้านในสุดและอยู่ถัดจากฟันกรามน�า้นม	มักท�าความ

สะอาดไม่ถึงเกิดฟันผุได้ง่าย	 ขณะเดียวกันจะเริ่มมีการ

หลดุออกของฟันน�า้นมและเริม่มฟัีนแท้ขึน้แทนท่ี		เรยีก

ฟันของเด็กในช่วงวัยนี้ว่า	ฟันผสม		ท�าความสะอาดจะ

ยาก	เพราะระนาบของฟันที่ไม่เสมอกัน	

 กลุ่ม 9-12 ปี		จะเป็นช่วงที่ฟันแท้ทยอยขึ้น

จนครบ	28	ซี่	ในช่วงอายุ	12-13	ปี	เด็กวัยประถมศึกษา

จะมีประสบการณ์การการเกิดโรคฟันผุมากกว่าร้อยละ	

50	ข้อมูลจากการส�ารวจในระดับประเทศของไทย	พบ

ว่า	 ความชุกการเกิดโรคฟันผุ	 จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยขวบปีละ	

1%	ในช่วง20	ปีที่ผ่านมา	แต่จากการส�ารวจครั้งล่าสุด

ในปี	25555 พบว่า	สถานการณ์ในกลุม่วยันีม้แีนวโน้มลด

ลง	(ภาพที่	1)

 กลุ่ม 13-15 ป	ี		ช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงที่ร่างกาย

มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน	และเป็นช่วงวัยที่มีการ

เข้าสังคมและไปตามกลุ่มเพื่อนมาก	 ปัญหาที่มักพบ

นอกจากการเกดิโรคฟันผซุึง่มอีตัราเพ่ิมในช่วงวยันีม้ากกว่า

ร้อยละ	20	พบว่าเดก็วยัรุน่มสีภาวะเหงอืกอกัเสบมเีลอืด

ออกสูงถึงร้อยละ	 	53.66	 	ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิดโรค

และความผิดปกติในกลุ่มวัยนี้จะเป็นเรื่องการบริโภค

อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม	และการดูแลอนามยัในช่องปาก

การป้องกัน
	 การเกดิโรคฟันผุเกดิจากการสูญเสียสมดลุของ
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กระบวนการสูญเสียแร่ธาตุและการคืนกลับแร่ธาตุซึ่ง

สมดุลนี้จะคงอยู่หากสภาวะในช่องปากเป็นปรกติ	 คือ	

pH.	7.0-7.5	แต่ค่า	pH.	นี้จะลดลงทันทีที่มีการบริโภค

อาหารท่ีมีส่วนประกอบของแป้งและน�า้ตาล	และจะท�าให้

มีการสูญเสียแร่ธาตมุากกว่าการคนืกลบัแร่ธาต	ุซึง่ระดบั	

pH	ระหว่าง	5.2-5.5	เป็นจุดวิกฤติที่มีการสูญเสียสมดุล	

ของแร่ธาตุ	 ฟลูออไรด์จึงมีบทบาทในกระบวนการคืน

กลับแร่ธาตุของตัวฟันซึ่งเกิดข้ึนตลอดเวลาในช่องปาก		

โดยทีฟ่ลอูอไรด์จะยบัยัง้กระบวนการสญูเสยีแร่ธาตแุละ

ส่งเสริมให้เกิดการคืนกลับแร่ธาตุบนตัวฟัน	

	 ฟลอูอไรด์สามารถช่วยควบคมุการเกิดโรคฟัน

ผุด้วย	3	วิธีการด้วยกัน	คือ

	 1.ชะลอการสญูเสียแร่ธาตจุากตวัฟันและเสรมิ

ให้เกิดกระบวนการคืนกลับแร่ธาตุบนตัวฟัน	 (inhibit	

demineralization	and	enhance	re-mineralization)		

กระบวนการนี้เกิดขึ้นในช่องปากอยู่ตลอดเวลา	โดยฟลู

ออไรด์จะเข้ามาเก่ียวข้องกบักระบวนการนีภ้ายหลงัการ

ขึ้นของฟัน	(post-eruptive	effect)

	 2.	ฟลอูอไรด์ช่วยเสรมิสร้างเคลอืบฟันให้แขง็แรง		

เป็นผลจากการได้รับฟลูออไรด์ในช่วงก่อนการขึ้นของ

ฟัน	(pre-eruptive	effect)

	 3.ฟลอูอไรด์รบกวนเมตาบอลซิมึของเชือ้จุลนิทรย์ี		

ฟลอูอไรด์จะยบัยัง้เอนไซม์	enolase	ของแบคทีเรีย	และ

ท�าให้เมตาบอลซิมึภายในเซลล์ของเชือ้จลุนิทรย์ีน�ากลโูคส

ไปย่อยสลายได้ช้าลง

	 ผลของการควบคมุโรคฟันผุเกิดจาก	post-erup-

tive	เป็นหลกั	โดยกระตุน้ให้เกดิการคนืกลบัแร่ธาต	ุ	ด้วย

การท�าให้สิ่งแวดล้อมรอบตัวฟันในช่องปากมีฟลูออไรด์

ระดับต�่าๆตลอดเวลา	 เพื่อให้เกิด	 fluorapatite	 ใน

กระบวนการคืนกลับแร่ธาตุเข้าสู่ตัวฟัน

แนวทางในการใช้ฟลอูอไรด์เพือ่ป้องกนัฟันผุ
ในประเทศไทย 
	 ราชวทิยาลยัทนัตแพทย์แห่งประเทศไทย	พ.ศ.	

25567 	ได้จดัท�าซึง่มรีายละเอยีด	การใช้ฟลอูอไรด์ส�าหรบั

เด็กจ�าแนกตามอายุ	ดังนี้

 1.ข้อแนะน�าการใช้ฟลูออไรด์ในเด็กเล็ก
อายุต�่ากว่า 3 ปี 
	 ใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์	 	แต่ต้องระมัดระวัง

การใช้ให้เหมาะสมเน่ืองจากเป็นวยัทีย่งัควบคุมการกลนื

ไม่ได้	 โดยให้แปรงฟันด้วยยาสีฟันฟลูออไรด์ต้ังแต่ฟัน

น�้านมซี่แรกขึ้น			แปรงฟันอย่างน้อยวันละ	2	ครั้ง	หลัง

อาหารเช้าและก่อนนอนและเลือกขนาดแปรงสีฟันให้

เหมาะสมกบัอายขุองเดก็	ผูป้กครองเป็นผูบ้บียาสฟัีนฟลู

ออไรด์และช่วยแปรงฟันให้เด็กเล็กทุกครั้ง

	 กรณีเลือกใช้ยาสีฟันฟลูออไรด์ของเด็ก:	ให้ใช้
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ภาพที ่1 ความชกุการเกดิ

โรคฟันผุในเด็กอายุ	12	ปี	

จากการส�ารวจสภาวะทนัต

สุขภาพระดับประเทศ		
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ปรมิาณยาสฟัีนขนาดไม่เกนิความกว้างของหน้าแปรงสฟัีน

เด็กเล็ก	 (ปริมาณให้พอเหมาะกับจ�านวนฟันที่มีในช่อง

ปาก)	กรณีเลือกใช้ยาสีฟันฟลูออไรด์ของผู้ใหญ่:ให้แตะ

พอเปียกบนแปรงสีฟันก็พอ

	 ควรใช้ผ้าสะอาดเช็ดฟองออกหลังแปรงฟัน

เสร็จเพื่อป้องกันการกลืนยาสีฟัน

	 ในเด็กเล็กอายุต�่ากว่า	 3	ปี	 ที่มีความเสี่ยงต่อ

โรคฟันผุสูง(เด็กฟันผุได้ง่าย)ควรได้รับฟลูออไรด์เสริม	

และ/หรือ	การทาฟลูออไรด์	เพิ่มเติมจากการใช้ยาสีฟัน

ฟลูออไรด์	เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการป้องกันฟันผุ	โดย

มีข้อแนะน�าในการใช้ฟลูออไรด์เฉพาะที่เพิ่มเติม	คือ

	 การรบัประทานฟลอูอไรด์เสรมิ:	ควรใช้เฉพาะ

ในเด็กที่มีความเสี่ยงต่อโรคฟันผุสูงเท่านั้น	 แนวทางใน

การให้ฟลูออไรด์เสริม	 ต้องพิจารณาจากปริมาณฟลูออ

ไรด์ในน�้าบริโภคที่เด็กบริโภคเป็นประจ�า	(ตารางที่	1)	

	 การทาฟลอูอไรด์โดยทนัตบคุลากร:	ความถีใ่น

การทาฟลูออไรด์จะขึ้นกับระดับความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ

ของเด็กแต่ละคนซึ่งทันตบุคลากรจะเป็นผู้พิจารณาให้

เหมาะสม

 2. ข้อแนะน�าการใช้ฟลูออไรด์ในเด็กอายุ 
3-6 ปี  
	 วธิกีารหลกัยงัคงเป็นการใช้ยาสฟัีนผสมฟลอูอ

ไรด์		โดยมีรายละเอียด	ดังนี้	คือ	แปรงฟันอย่างน้อยวัน

ละ	2	ครั้ง	หลังอาหารเช้าและก่อนนอนด้วยยาสีฟันฟลู

ออไรด์และแปรงฟันนานอย่างน้อย	2	นาท	ี		เลอืกขนาด

แปรงสีฟันให้เหมาะสมกับอายุของเด็ก	 ผู้ปกครองเป็น 

ผู้บีบยาสีฟันฟลูออไรด์ให้กับเด็ก			

	 กรณีเลือกใช้ยาสีฟันฟลูออไรด์ของเด็ก:	ให้ใช้

ปริมาณยาสีฟันขนาดตามความยาวของหน้าแปรงสีฟัน

เด็ก	 กรณีเลือกใช้ยาสีฟันฟลูออไรด์ของผู้ใหญ่:	 ให้ใช้

ปรมิาณยาสฟัีนขนาดตามความกว้างของหน้าแปรงสฟัีน

เดก็	โดยบ้วนปากหลงัแปรงฟันด้วยน�า้เพยีงครัง้เดยีวเพือ่

คงปริมาณฟลูออไรด์ในน�้าลายผู้ปกครองควรช่วยเหลือ

ในการแปรงฟันและดแูลไม่ให้เดก็กลนืยาสฟัีนฟลอูอไรด์	

	 ในเด็กอายุ	3-6	ปี	ที่มีความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ

สงู(เดก็ฟันผไุด้ง่าย)	ควรได้รบัฟลอูอไรด์เสรมิ	และ/หรอื	

การทาหรอืเคลอืบฟลอูอไรด์	เพิม่เตมิจากการใช้ยาสฟัีน

ฟลอูอไรด์	เพ่ือเพิม่ประสทิธผิลในการป้องกนัฟันผ	ุ	หรือ

แนะน�าการใช้น�้ายาบ้วนปากผสมฟลูออไรด์	 (ไม่ควรใช้

น�้ายาบ้วนปากผสมฟลูออไรด์	ในเด็กอายุต�่ากว่า	6	ปี)

 3. การใช้ฟลูออไรด์ในเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป
จนถึงผู้ใหญ่  
	 วธิกีารหลกัยังคงเป็นการใช้ยาสฟัีนผสมฟลอูอ

ไรด์โดยทั่วไป	 ใช้ยาสีฟันฟลูออไรด์ของผู้ใหญ่ในขนาด

หรือปริมาณตามความยาวของแปรงสีฟัน	 โดยไม่ต้อง

กังวลกับการกลืนยาสีฟันและปัญหาฟันตกกระ	 แปรง

ฟันอย่างน้อยวนัละ	2	ครัง้	หลงัอาหารเช้าและก่อนนอน

ด้วยยาสีฟันฟลูออไรด์	และแปรงนานอย่างน้อย	2	นาที	

อายุ
ปริมาณฟลูออไรด์ในน�้า (มิลลิกรัม/ลิตร)

< 0.3 0.3-0.5 >0.5

เมื่อฟันขึ้น	–	<	3	ปี 0.25	มก/วัน 0 0

3	-6	ปี 0.5	มก/วัน 1.25 มก/วัน 0

>6	ปี 1.0	มก/วัน 0.5	มก/วัน 0

ตารางที่ 1 การให้ฟลูออไรด์เสริมในเด็กที่มีความเสี่ยงต่อโรคฟันผุสูงตามอายุ7
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วสันต์	ประเสริฐสม

							 ควรบ้วนปากหลังแปรงฟันด้วยน�้าเพียงครั้ง

เดียวเพื่อคงปริมาณฟลูออไรด์ในน�้าลาย		หรือบ้วนปาก

ด้วยน�า้ยาบ้วนปากผสมฟลอูอไรด์ภายหลงัการแปรงฟัน	

โดยอมกลัว้ในปากไว้นาน	1	นาท	ีและไม่ควรบ้วนน�า้	ดืม่น�้า	

หรอืรบัประทานอาหารหลงัแปรงฟันอย่างน้อย	30	นาที

	 	ในเดก็อาย	ุ6	ปีขึน้ไปจนถงึวยัผูใ้หญ่	ทีม่คีวาม

เสี่ยงต่อโรคฟันผุสูง	ควรได้รับฟลูออไรด์เพิ่มเติมคือ	 ใช้

น�้ายาบ้วนปากผสมฟลูออไรด์โดยอมกลั้วในปากไว้นาน	

1	นาที	และหลีกเลีย่ง	การบ้วนน�า้	ดืม่น�า้	หรอืรบัประทาน

อาหารหลงัใช้น�า้ยาบ้วนปากผสมฟลอูอไรค์		หรอืทาหรอื

เคลือบฟลูออไรด์โดยทันตบุคลากร	

อันตรายจากฟลูออไรด์เกิน
	 การใช้ฟลอูอไรด์เพือ่ป้องกนัฟันผสุามารถท�าได้

หลายวธีิ	ซ่ึงต้องระวงัการได้รบัฟลอูอไรด์เข้าสูร่ะบบของ

ร่างกายด้วย	 เนื่องจากแม้ว่าฟลูออไรด์จะมีประโยชน ์

ในการป้องกันฟันผุ	 แต่การได้รับฟลูออไรด์เกินระดับที่

เหมาะสม	จะท�าให้เกิดพิษจากการใช้ฟลูออไรด์ได้	

	 อาการเป็นพิษเฉียบพลันเกิดจากการได้รับ 

ฟลูออไรด์มากเกินไปในคราวเดียว	 จะมีอาการคลื่นไส้	

อาเจยีน	กล้ามเนือ้เกรง็	และอาจรนุแรงถงึชวีติได้	ปรมิาณ 

ฟลูออไรด์ท่ีท�าให้เสียชีวิตได้หากบริโภคในคราวเดียว	

เท่ากบั	32–64	มลิลกิรมั/น�า้หนกัตวั	1	กโิลกรมั		ในกรณี

ของเด็ก	ขนาดที่เป็นพิษจะต�่ากว่ามาก	เนื่องจาก	ฟลูออ

ไรด์ถูกดูดซึมได้อย่างรวดเร็วในเด็ก	 จากการทบทวน

รายงานผู้ป่วยเดก็ท่ีเกดิอาการพษิจากสารฟลอูอไรด์และ

ถึงแก่ชีวิต	 พบว่าปริมาณฟลูออไรด์ที่ได้รับอยู่ท่ี	 15	

มิลลิกรัม/น�้าหนักตัว	1	กิโลกรัมเท่านั้น	และยังพบว่า	มี

ปรากฏการณ์ทีเ่ดก็บางคนไวต่อการเกดิพษิจากฟลอูอไรด์	

และอาจเสียชวีติจากการได้รับฟลอูอไรด์เพยีง	5	มลิลกิรมั/

น�้าหนักตัว	1	กิโลกรัมเท่านั้น	เราเรียกปริมาณนี้ว่า	PTD	

(Probably	toxic	dose)8		การเป็นพิษเรื้อรังจากการใช้

ฟลอูอไรด์	จะแสดงให้เหน็บนตัวฟัน	เรยีกว่า	ฟันตกกระ		

ซึง่เป็นความผดิปรกตทิีเ่กดิกบัโครงสร้างของตวัฟัน	ความ

ผดิปรกตนิีจ้ะพบได้ตัง้แต่เป็นเพยีงรอยขุน่ขาวบนตวัฟัน

เพยีงจดุเลก็ๆไปจนถงึความรนุแรงทีม่กีารหลดุลอกออก

ของเคลอืบฟัน	และฟันมรีปูร่างทีผ่ดิปกตไิป		สภาวะฟัน

ตกกระนี้เกิดจากการได้รับฟลูออไรด์เกินขนาดที่เหมาะ

สมตัง้แต่ในระยะทีมี่การสร้างตวัฟันก่อนทีฟั่นจะโผล่ขึน้

มาในช่องปาก	 และเป็นการรับอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง

ที่มีการสร้างตัวฟันนั้น	ดังนั้นการใช้ฟลูออไรด์ในเด็กจึง

ควรจะต้องเป็นไปในการก�ากบัดแูลของ	แพทย์	ทนัตแพทย์	

ที่มีความรู้ความเข้าใจกลไกของการใช้ฟลูออไรด์อย่างดี	

และมกีารให้สขุศกึษาแก่ผูป้กครองเดก็	เพือ่ทีจ่ะดแูลให้

เด็กได้รับฟลูออไรด์อย่างเหมาะสม

การประเมนิความเสีย่งต่อปัญหาสขุภาพช่อง
ปากและฟันของเด็กและวัยรุ่น
	 การประเมนิความเสีย่งต่อโรคฟันผใุนช่องปาก

ของเดก็ในปัจจบุนัจะใช้ปัจจยัด้าน	อาหาร	การได้รบัฟลู

ออไรด์	ความเสีย่งของตวัเดก็เอง	จ�านวนเชือ้ในช่องปาก

ร่วมกบัเศรษฐานะ	วฒันธรรมและพฤตกิรรม	เดก็ทีม่รีอย

ขาวขุ่นบนตัวฟันจะเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

ฟันผุ	 เน่ืองจากเป็นภาวการณ์ผุเริ่มต้นที่จะกลายเป็นรู

ฟันผุตามมา9		The	American	Academy	of	Pediat-

ric	Dentistry	(AAPD)	ได้มีแนวทางประเมินความเสี่ยง

การเกิดโรคฟันผุในทารก	 เด็ก	 และวัยรุ่น	 ล่าสุดในปี	

201310	พ.ศ.	2554	ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

ได้มีการจัดท�าแนวทางการใช้ฟลูออไรด์ในประเทศไทย

และได้เสนอให้มกีารใช้ฟอร์มประเมนิความเสีย่งต่อการ

เกิดโรคฟันผุในเด็กทุกกลุ่มอายุ	 ซึ่งแพทย์	 ทันตแพทย์	

และบคุลากรสาธารณสขุสามารถใช้เพือ่การดแูลสขุภาพ

เด็กได้	(ตารางที	่2)	การประเมินความเสีย่งนีจ้ะช่วยท�าให้

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุและผูป้กครองเข้าใจปัจจยัเสีย่งต่อ
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แนวทางส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน

สุขภาพช่องปากเด็ก	การจัดความเสี่ยงเด็กว่าอยู่ในกลุ่ม

เสี่ยงสูงหรือต�่า	 ข้ึนกับน�้าหนักของปัจจัยแต่ละตัวและ

การตัดสินใจของแพทย์/ทันตแพทย์ผู้ประเมิน

การส่งเสรมิสขุภาพช่องปากและฟันทีด่ตีามวยั
	 	 	 โรคฟันผุและการเกิดสภาวะเหงือกอักเสบ	

เป็นปัญหาหลักของสภาวะสุขภาพช่องปากในกลุ่มเด็ก

และวยัรุน่	การจัดการเพือ่ให้เกดิการส่งเสริมสขุภาพช่อง

ปากและการป้องกนัการเกิดโรคฟันผ	ุจงึต้องด�าเนนิการ

กับปัจจัยส�าคัญ	2	ประการ	คือ

	 1.	 การแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์	 :	

ข้อแนะน�าส�าหรับการแปรงฟัน	 คือ	 แปรงฟันอย่างถูก

ต้องด้วยยาสฟัีนผสมฟลอูอไรด์อย่างน้อยวันละ	2	ครัง้		และ

ใช้ไหมขดัฟันหรือแปรงซอกฟัน	ตามความเหมาะสม11-12  

ข้อแนะน�าการแปรงฟันที่ถูกต้อง13	คือ	แปรงฟันด้วยยา

สฟัีนผสมฟลอูอไรด์	ใช้ยาสฟัีนด้วยปรมิาณเหมาะสมกบั

ช่วงอายุ	 แปรงเน้นคอฟัน	 แปรงทั่วทุกซี่	 แปรงทุกด้าน		

แปรงนานเพียงพอ	(ประมาณ	2-3	นาที)	

	 2.	ควบคุมการบริโภคอาหารระหว่างมื้อ	:	เป้า

หมายหลกัในการจดัการบรโิภคอาหาร	คอื	อาหารระหว่าง

มือ้และเครือ่งดืม่		การบรโิภคอาหารระหว่างมือ้	ในแต่ละ

วันไม่ควรเกินวันละ	 2	 มื้อ	 และชนิดของอาหารว่าง 

    อายุ แนวทางให้ค�าแนะน�าครอบครัวเพื่อป้องกันปัญหา

0	–	11	เดอืน	 แนะน�าเลิกนมมื้อดึก	เด็กควรเลิกนมมื้อดึกในช่วง		3-6		เดือน	ฝึกให้ดื่มนมจากถ้วยหรือดูดจากหลอด	
เริ่มรับฟลูออไรด์เสริมก่อนฟันน�้านมซี่แรกขึ้น
*การให้ฟลูออไรด์เสริมต้องพิจารณาปริมาณฟลูออไรด์ในแหล่งน�้าบริโภคของเด็กด้วย

1-4		ปี พบทันตแพทย์ครั้งแรกเมื่ออายุ		1	ปีและพบทุก	6	เดือนเพื่อประเมิณสุขภาพช่องปาก	(กรณีที่เด็ก																		
มีโรคทางระบบร่วมด้วยแนะน�าพบทันตแพทย์ตั้งแต่	6	เดือน	เมื่อฟันน�้านมขึ้นซี่แรก)	แนะน�า 
เลกิขวดนมก่อนอาย	ุ1	ปีครึง่	ฟันน�า้นมจะเร่ิมทยอยขึน้ในช่องปากและขึน้ครบเมือ่อาย	ุ2	ปีคร่ึง	–	 
3	ปี	แนะน�าการท�าความสะอาดและการแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์อย่างถูกต้อง	บางครั้งอาจ
มีเหงือกบวมบริเวณฟันที่จะขึ้นและเหงือกลักษณะใสๆหรือมีสีม่วงคล�้า	มักไม่มีอาการอะไรและจะหาย
ได้เอง	ถ้าเป็นสาเหตุให้กินอาหารไม่ได้ให้ส่งต่อทันตแพทย์รักษา	เด็กในวัยนี้มักเกิดอุบัติเหตุกับฟัน
น�้านมโดยเฉพาะในช่วงหัดเดินควรรับการดูแลทันทีภายใน	24	ชั่วโมง

*	5	–	10	ปี ฟันแท้จะทยอยขึ้น	เป็นช่วงฟันชุดผสม	(ฟันน�้านมและฟันแท้ปรากฏในช่องปากพร้อมกัน)		
ควรให้ทันตแพทย์ท�าการเคลือบร่องฟันกรามเมื่อฟันเริ่มขึ้น	เพื่อป้องกันฟันผุที่ด้านบดเคี้ยว																													
เมื่อฟันแท้ขึ้นบางครั้งอาจพบฟันแท้ขึ้นซ้อนโดยฟันไม่หลุด		ส่วนมากฟันน�้านมที่ซ่อนอยู่จะ 
หลุดไปเอง	หากเกิน	3	เดือนให้ส่งต่อทันตแพทย์	ฟันล่างที่ขึ้นซ้อนไม่ท�าให้เกิดฟันซ้อนเก	แต่ถ้าเป็น
ฟันหน้า	บนให้ส่งพบทนัตแพทย์	(อายุทีอ่าจต้องได้รับการรักษาฟันซ้อนเกจะเป็นช่วง	8	ปี	และ	12-13	ปี

*11	-	21	ปี ฟันแท้จะขึ้นครบ	28	ซี่เมื่ออายุประมาณ	12-13	ปี	(เป็นฟันกราม	16	ซี่)	ควรให้ทันตแพทย์ท�าการ										
เคลือบหลุมร่องฟันเพื่อป้องกันฟันผุในด้านบดเคี้ยว	จะเริ่มขึ้นช่วงอายุประมาณ	16-18	ปี	และอาจ
เป็นฟันคุด	ซึ่งควรจะได้รับการรักษาในช่วงนี้

ตารางที่ 2 ข้อแนะน�าแนวทางการปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กและวัยรุ่นตามช่วงวัย**ดัดแปลงจาก

ปฏิทินการดูแลสุขภาพช่องปากในช่วงอายุ	0-18	ปี	โดย	ทญ.	กุลยา	รัตนปรีดากุล	
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วสันต์	ประเสริฐสม

 สูง ปานกลาง ต�่า

ส่วนที่ 1 – สภาวะสุขภาพ

เด็กมีโรคประจ�าตัว/ความบกพร่องที่ต้องการการดูแล
เป็นพิเศษโดยบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ปกครอง/
เด็กมีภาวะน�้าลายน้อยหรือไม่	(Radiation,	Sjogren’s,	
medication,	surgery)

ใช่ ไม่ใช่

ส่วนที่ 2 – ปัจจัยเสี่ยงและการป้องกันฟันผุ

ความถี่ของการไปตรวจสุขภาพช่องปาก ไม่เคยหรือน้อยกว่า	
1	ครั้งต่อปี

1	ครั้งต่อปี อย่างน้อย	2	ครั้ง
ต่อปี

การใส่เครื่องมือในช่องปาก	(Orthodontic	appliance,	
space	maintainer,	denture,	etc.)

มี
 

ปานกลาง ไม่มี

ผู้ดูแลเด็กและ/หรือพี่น้องเด็กปัจจุบันมีฟันผุหรือไม่ มี	 ไม่มี

เศรษฐานะของผู้ปกครอง ต�่า สูง

ความถีข่องการกนิอาหารประเภทแป้ง/น�า้ตาลระหว่างม้ือ มากกว่า	3	คร้ังต่อวนั 1-2	ครั้งต่อวัน เฉพาะในมื้ออาหาร

การแปรงฟัน น้อยกว่า	1	ครัง้ต่อวนั 1	ครั้งต่อวัน มากกว่า	1	คร้ังต่อวนั

ใช้ยาสีฟันชนิดผสมฟลูออไรด์หรือไม่ ไม่ได้ใช้ ใช้

ส่วนที่ 3 – การตรวจช่องปาก

เด็กมีฟันผุในช่องปากหรือไม่ มี  ไม่มี

การตรวจพบคราบจุลินทรีย์ที่เห็นชัดเจน มี  ไม่มี

เหงือกอักเสบที่เห็นชัดเจน มี  ไม่มี

รอยโรคขุน่ขาวบนผวิเคลอืบฟัน	(Active	enamel	lesions) มากกว่า	1	ต�าแหน่ง 1	ต�าแหน่ง ไม่มี

ความผดิปกตขิองผวิฟัน,	หลมุร่องฟันลกึในฟันกรามแท้ มี  ไม่มี

ส่วนที่ 4 – การตรวจเพิ่มเติมอื่นๆ

ฟันผุในชั้นเคลือบฟันจากภาพถ่ายรังสี มี  ไม่มี

ตารางที่ 3 การประเมินความเสี่ยงฟันผุระดับบุคคลในเด็ก15

ไม่ควรเป็นขนมกรบุกรอบทีป่ระกอบด้วยแป้งและน�า้ตาล	

นอกจากนี้	เครื่องดื่มจ�าพวกน�้าอัดลมและน�้าหวาน	เป็น

ปัจจัยส�าคญัท�าให้เกดิโรคฟันผมุากขึน้เช่นกนั		เครือ่งดืม่

จ�าพวกน�้าอัดลมและน�้าหวานจะเพิ่มอัตราการเกิดโรค

ฟันผุอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ14
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สุภิญญา		อินอิว

	 การส่งเสรมิพัฒนาการและพฤติกรรมทางเพศ	

ควรเริม่ตัง้แต่วยัทารกจนถึงวยัรุ่น		เนือ่งจากการพัฒนาการ

ทางเพศในแต่ละวยัมีความแตกต่างกนั		การส่งเสริมเพือ่

ให้พฒันาการทางเพศเป็นไปตามปกตนิัน้ต้องเป็นไปตาม

การรับรู้ของเด็ก		ต้องรู้ว่าในแต่ละวัยเด็กมีความรู้ความ

สนใจในเรื่องใด		นอกจากนั้นการพัฒนาการทางเพศยัง

มีความแตกต่างกับพฤติกรรมทางเพศ	 บางครั้งกุมาร

แพทย์	 บุคลากรทางการแพทย์	 	 หรือผู้เลี้ยงดูอาจยังมี

ความสับสนและเข้าใจว่าเหมือนกัน	

	 พฒันาการทางเพศ	(human	sexual	develop-

ment)1	หมายถึง	การพัฒนาการของร่างกายตั้งแต่เกิด

จนถึงมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเข้าสู่วัยหนุ่มสาว	

(puberty)	สมัพนัธ์กบัการพฒันาการทางด้านจติใจ	สงัคม	

ควบคู่ไปกับค่านิยมและบรรทัดฐานทางสังคม		

	 พฤตกิรรมทางเพศ	(sexual	behavior)	หมายถงึ		

พฤตกิรรมการแสดงออกทางเพศในทกุรปูแบบ	เช่น	การ 

กอด	จูบ	การมีเพศสัมพันธ์	เป็นต้น

	 เพศวิถี	(sexuality)2	หมายถึง	การพัฒนาการ

ทางเพศที่แสดงออกถึงบทบาททางเพศ	(gender	role)	

เอกลักษณ์ทางเพศ	(gender	identity)	การแสดงออก

ทางเพศ	(gender	expression)	รวมไปถงึความพึงพอใจ

ทางเพศ	(sexual	orientation)	และพฤติกรรมทางเพศ

	 ดังนั้นค�าว่าเพศวิถีมีความหมายกว้างกว่าและ

นิยมใช้ในช่วงวัยรุ่น	 ซึ่งในช่วงวัยน้ีพบพฤติกรรมเสี่ยง

เรือ่งเพศได้มากกว่าวยัอืน่	การให้ค�าแนะน�าการดแูลสขุภาพ

ในเรือ่งเพศ		จึงควรครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆ	ไม่เพียงการ

ให้ความรู้แนะน�าเร่ืองพัฒนาการทางเพศ	พฤตกิรรมทาง

เพศ	 สุขอนามัยทางเพศ	 แต่ยังรวมไปถึงความสัมพันธ์

ระหว่างบคุคล		ทกัษะส่วนบคุคล		และค่านยิมของคนใน

สังคมที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ

 จากทฤษฎจีติวทิยาทางเพศ		(psychosexual	

development	theory)3,4	ตามทฤษฎจีติวเิคราะห์ของ	

Sigmund	Freud	ได้แบ่งออกเป็น	5	ระยะ	ซึ่ง	Freud	

เชือ่ว่าตวัส�าคญัทีจ่ะน�าไปสูก่ารพฒันาทางเพศคอืแรงขบั

ทางเพศ	(sexual	desire)	เพือ่ตอบสนองต่อความต้องการ

ทางเพศ	(libido)	ซึ่งเริ่มตั้งแต่ในวัยทารก	แสดงออกมา

ในรูปแบบความเพลิดเพลินทางใจเมื่อได้ปฏิสัมพันธ์กับ

บคุคลต่าง	ๆ 	(object	relation)	เช่น	แม่	และมกีารตอบ

สนอง	เพื่อน�าไปสู่พัฒนาการทางเพศตามปกติ	(sexual	

infantilism)	หากเกิดภาวะติดค้าง	(fixation)	คนนั้น	ๆ 	

 บทที่ 9

แนวทางส่งเสริมพัฒนาการ

และพฤติกรรมทางเพศ

สุภิญญา  อินอิว
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จะเก็บไว้ในจิตใต้ส�านึกและมาแสดงออกในวัยผู้ใหญ	่	

กลายเป็นความผิดปกติต่างๆ	

	 การพัฒนาการทางเพศในระยะต่าง	 ๆ	 ที่จะ

กล่าวต่อไปนี้1,4,5	อ้างองิตามหลักทฤษฎจีติวทิยาทางเพศ

ของ	 Freud	 โดยจะแบ่งแต่ละช่วงอายุตามการให้ค�า

แนะน�าการดูแลสุขภาพเด็กไทยของราชวิทยาลัยกุมาร

แพทย์แห่งประเทศไทย	

วัยทารก (infancy period 0-11 เดือน)1,4,5

	 ในวัยนี้ตามหลักจิตวิทยาทางเพศของ	Freud	

เป็นระยะปาก	 (oral	 phase)	 จะอยู่ในช่วงวัยทารกถึง

อายุ	18	เดือน		ความสุข	ความเพลิดเพลินใจของเด็กใน

วยันีค้อื	การใช้ปากสมัผสั	ดดูนมและเคีย้วกดัอาหาร	การ

เล่นอวัยวะเพศ		การเลี้ยงดูให้ความรักการดูแลเอาใจใส่		

การตอบสนองเมือ่เดก็หวิ		การกอดและให้ความรัก		เพือ่

สร้างความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลให้แน่นเฟ้น			โดยเฉพาะ

แม่กับเด็ก		จะน�าไปสู่ความมั่นคงทางจิตใจต่อการสร้าง

สัมพันธภาพและความสุขแห่งตน		ท�าให้เด็กรู้สึกถึงการ

เป็นผู้ถูกรัก	รู้สึกถึงความมีคุณค่าและมีตัวตน	หากการ

พัฒนาการในช่วงนี้ไม่ดี	เช่น		เวลาหิวร้องไห้แต่ไม่ได้รับ

การตอบสนอง	เวลาดดูหรอือมนิว้ถกูท�าโทษรนุแรง		ก่อ

ให้เกดิการติดค้าง	และน�าไปสูค่วามไม่ไว้ใจใคร	ขาดความ

มั่นคงทางอารมณ์	 	 เรียกร้องความรัก	 อิจฉาริษยา	 มี

พฤติกรรมทางปาก	เช่น	สูบบุหรี่	ดื่มเหล้า	นินทาว่าร้าย	

เป็นต้น	

	 การเลีย้งดจูะเป็นไปตามเพศกายวิภาค	โดยพ่อ

แม่	ผู้เลีย้งดจูะยอมรบัและให้การดแูลตามเพศทีแ่สดงออก	

ดงันัน้การส่งเสริมพัฒนาการทางเพศในระยะนี้	คือ	การ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เลี้ยงดูกับเด็ก		ให้มีการตอบสนอง

ต่อความต้องการของเด็กอย่างสม�่าเสมอ	 และฝึกการ 

รอคอยเมื่อเด็กเรียกร้องตั้งแต่เด็กอายุมากกว่า	6	เดือน

ขึ้นไป		

การให้ค�าแนะน�าการดแูลสขุภาพทีเ่กีย่วข้อง
กับพัฒนาการและพฤติกรรมทางเพศ	มีดังนี้6,7

 1. การดแูลท�าความสะอาดอวยัวะเพศ	บางครัง้ 

ผู้เล้ียงดูอาจกังวลสงสัยว่าระหว่างการท�าความสะอาด		

อวยัวะเพศจะแขง็ตัง้ตรงซึง่เป็นเรือ่งปกต	ิการจบัต้องจะ

สร้างความเพลดิเพลนิใจให้แก่เด็กได้	โดยเดก็ยงัไม่มีความ

รู้สึกทางเพศเหมือนผู้ใหญ	่ แนะน�าให้เรียกอวัยวะเพศ

โดยใช้สรรพนามให้ถกูต้อง8	 ซึง่จะท�าให้เดก็รบัรูเ้มือ่ม ี

ความเข้าใจทางภาษามากข้ึน

 2. ให้ความมัน่ใจว่า	การเล่นอวัยวะเพศ	(genital	

play)ในเด็กวัยนี้เป็นพัฒนาการทางเพศอย่างหนึ่ง	 ไม่

ถือว่ามีความผิดปกติ	ซึ่งควรให้ค�าแนะน�าตั้งแต่เด็กอายุ	

6	 เดือนขึ้น	 เพราะสามารถพบได้ในวัยน้ีไปจนถึงอายุ	 

3-4	ปี	การตอบสนองเมื่อเห็นเด็กจับอวัยวะเพศตนเอง

ควรเป็นไปอย่างเหมาะสม	อย่าท�าให้เด็กรู้สึกอาย	วิตก

กังวล	(avoidance	of	stigmatization)

 3. ควรให้การดูแล	 การเลือกของเล่น	 เส้ือผ้า

เครื่องใช้	 เป็นไปตามเพศของเด็ก	 เพื่อเป็นการแสดง

เอกลักษณ์ทางเพศให้เด็กรับรู้ไปโดยปริยาย

วัยปฐมวัย (early childhood 1-4 ปี)1,4,6

	 ในช่วงวัยนี้สิ่งที่ส�าคัญคือ	 การส�ารวจตัวเอง	

(sexual	exploration)	ตามหลักจิตวิทยาทางเพศของ	

Freud	ในช่วงอายนุีจ้ะรวมระยะทวารหนกั	(Anal	Stage	

อายุ	1-	3	ปี)	และระยะอวัยวะเพศ	(Phallic	Stage	อายุ	

3-5	 ปี)	 ในระยะทวารหนักความสุขจะเกิดจากการได้

บังคบัการขบัถ่าย	โดยมกีารกลัน้ไว้และปล่อยออกมา		มี

ความพอใจท่ีสามารถควบคุมมันได้	 พร้อมกันนี้วัยนี้จะ

แสดงออกของความมีตัวตน	(autonomy)	พยายามต่อ

ต้านต่อการเรียกร้องของพ่อแม่ผู้เลี้ยงดู	 ตามใจตนเอง		

ร้องหรือแสดงพฤติกรรมไม่พอใจ	 ดังนั้นความสมดุล

ระหว่างสองสิง่ดงักล่าว		เกดิเป็นการยบัยัง้ความต้องการ	



95

I

สุภิญญา		อินอิว

(delay	gratification)	ของตัวเด็กเอง		ซึ่งจะน�าไปสู่การ

พัฒนาทางเพศทีแ่สดงออกถงึการควบคมุตนเอง		สามารถ

ยับยั้งและควบคุมอารมณ์ทางเพศได้

	 ส่วนระยะอวัยวะเพศ		ความสุขคือการส�ารวจ

อวัยวะเพศตนเอง	 มีการลูบคล�า	 จับเล่นอวัยวะเพศ	

(genital	manipulation)	บางครัง้อาจมกีารกระตุน้อวยัวะ

เพศตนเองให้เกดิความสขุ	 (masturbation)	 โดยในวัยนี้

ยงัไม่มีความรูส้กึทางเพศเข้ามาเกีย่วข้อง	นอกจากนีก้าร

พัฒนาในระยะอวัยวะเพศนี้เป็นตัวก�าหนดบทบาททาง

เพศ	(core	gender)		มีการศึกษาในต่างประเทศพบว่า9 

เด็กหญิงประมาณร้อยละ	50	ที่อายุ	18	เดือนสามารถ

แยกเพศหญิงและเพศชาย	 แต่เด็กชายวัยเดียวกันไม่

สามารถท�าได้	 พอท�าการศึกษาในเด็กทั้งสองเพศที่อายุ	

18-24	เดอืน	พบว่าสามารถบอกได้ถงึเพศหญงิหรอืชาย		

และพอศกึษาในเด็กอาย	ุ24-30	เดือนพบว่าเด็กสามารถ

บอกได้ว่าตนเองเป็นเพศใด		ดังนั้นเด็กอายุ	2-3	ปี		ควร

สามารถบอกเพศของตนเองได้	การพัฒนาทางเพศที่ไม่

เป็นไปตามปกติย่อมส่งผลกระทบต่อบทบาททางเพศ10   

ตามหลกัจติวทิยาทางเพศของ	Freud	ในช่วงนีเ้ดก็หญงิ

จะมคีวามรูส้กึหวงพ่อและแข่งขนักับแม่	ส่วนเด็กชายจะ

เกรงกลัวพ่อและต้องการครอบครองแม่		โดยความรู้สึก

ขัดแย้งของเด็กหญิงจะเรียกว่า	 penis	 envy	 ส่วนเด็ก

ชายจะเรยีกว่า	castration	anxiety	แต่อย่างไรเด็กหญงิ

ก็กลัวการสูญเสียความรักจากแม่	 (loss	of	love)	เด็ก

ชายก็แก้ไขปมขัดแย้งแล้วกลับมาเริ่มมีพฤติกรรมเลียน

แบบพ่อ		หากพฒันาการทางเพศในช่วงนีเ้กดิปัญหาอาจ

แสดงออกถงึพฤตกิรรมการหมกมุน่ทางเพศ	ชอบแสดงออก

ทางเพศในวัยผู้ใหญ่

	 ดงันัน้การส่งเสริมพฒันาการทีส่�าคญัในช่วงวยั

นีคื้อ	พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างทีด่ขีองลกู	มสีมัพนัธภาพ

ท่ีด	ี	มกีารปลกูฝังคณุธรรมจรยิธรรม	สอนให้เดก็มรีะเบียบ

วินัย	อยู่ในกฎเกณฑ์		ให้มีเหตุและผล		รู้จักการยับยั้งใจ

ตนเอง

 

การให้ค�าแนะน�าการดูแลสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับ
พัฒนาการและพฤติกรรมทางเพศ	มีดังนี้6,7

 1. ความสนใจซักถามเกี่ยวกับเรื่องเพศเป็นสิ่ง

ทีพ่บได้ปกต	ิเดก็หญงิอาจถามว่าท�าไมอวยัวะเพศหนถูงึ

ไม่เหมอืนกบัเดก็ผูช้าย	ไม่อยากมอีวยัวะเพศแบบนี	้	ท�าไม

แม่ถงึมน้ีอง		การให้ค�าแนะน�าควรให้อย่างตรงไปตรงมา		

ไม่บ่ายเบีย่งเฉไฉและเปลีย่นประเดน็	และตอบข้อซกัถาม

ทกุครัง้	ในวยันีค้วามอยากรูอ้ยากเหน็เรือ่งเพศ	อาจท�าให้

เกิดพฤติกรรมต่างๆ	เช่น	เด็กชายชอบเปิดกระโปรงแม่

หรือเพือ่นหญงิ	จบันมหรืออวยัวะต่างๆ	ของแม่	หรือบาง

ครั้งชอบมองภาพโป๊	พ่อแม่ควรตอบสนองอย่างนุ่มนวล	

ไม่ดดุ่าว่ากล่าวหรอืท�าโทษรนุแรง		พยายามห้ามพฤตกิรรม

ดงักล่าวอย่างมเีหตผุลและอธบิายว่า	การแสดงพฤตกิรรม

นั้นไม่เหมาะสมเพราะไม่เป็นที่ยอมรับของพ่อแม่ผู้เลี้ยง

ดู	 อย่ามองพฤติกรรมเหล่านี้เป็นเรื่องตลกขบขันและ

ปล่อยให้เกิดขึน้ต่อไปโดยไม่มกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม		

นอกจากนีต้้องถอืว่าอวยัวะเพศของตนเป็นของสงวน	ไม่

ให้ผู้ใดมาดูหรือแตะต้องโดยไม่ได้รับอนุญาต11   

 2. เด็กอาจมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม		

เช่น	 การจับอวัยวะเพศ	 การเล่นอวัยวะเพศโดยเฉพาะ

การท�า	masturbation	ซึง่เป็นทีว่ติกกังวลอย่างมากของ

พ่อแม่ผูเ้ลีย้งด	ูการเล่นกนัโดยไม่ใส่เส้ือผ้า	(sexual	play)	

การแสดงท่าทางเจ้าชู้กับคนในครอบครัวที่ตรงข้ามกับ

เพศของตน	 (family	 flirtation)	 ซึ่งพฤติกรรมทั้งหมด

สามารถเกดิขึน้ในวยันีไ้ด้	ควรแนะน�าพ่อแม่ผูเ้ลีย้งดตูอบ

สนองอย่างเหมาะสมในแต่ละพฤติกรรมและห้ามอย่าง

นุ่มนวล8

 3. ส่งเสริมการมีกิจกรรมของครอบครัว	 เช่น	

พ่อเล่นฟตุบอลกบัลกูชาย	เพือ่แสดงออกถงึบทบาททาง

เพศชาย		แม่เล่นขายของ	ท�าครัวกับลูกสาว		เพื่อให้เกิด
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แนวทางส่งเสริมพัฒนาการและพฤติกรรมทางเพศ

การเลียนแบบบทบาททางเพศหญิง	 เด็กอาจมีการเล่น

ตามเพศของตน	(sex-stereotyped	play)		ซ่ึงส่วนใหญ่

เด็กวัยนี้จะเล่นตามเพศของตน	เช่น	เด็กผู้หญิงชอบเล่น

ตุ๊กตา		และเข้าใจว่าเพศหญิงต้องนุ่งกระโปรง		ส่วนเด็ก

ผู้ชายมักชอบเล่นเครื่องบิน		รถยนต์	และการใส่กางเกง	

ผกูเนคไท	แสดงออกถงึความเป็นเพศชาย	ในบางครัง้พ่อ

แม่ผู้เล้ียงดูพยายามก�าหนดบทบาททางเพศให้เด็กเพื่อ

ให้เป็นไปตามเพศของตน	 แนะน�าว่าควรเน้นการตอบ

สนองของความต้องการของเด็กมากกว่าที่จะพยายาม

ให้เด็กเป็นอย่างที่พ่อแม่ต้องการ	 เพราะการที่เด็กเล่น

ของเล่นตรงข้ามกับเพศ	 ไม่ได้บอกว่าเด็กจะเป็นกลุ่ม 

ข้ามเพศ		แต่ควรเฝ้าดพูฤตกิรรมการแสดงออกของเดก็ให้

เหมาะสม		

 4. สิง่ท่ีควรระมดัระวงัและคดิถงึการท�าทารณุ

กรรมทางเพศ	(sexual	abuse)12	เม่ือพบว่าเดก็มพีฤตกิรรม

ดังต่อไปนี้	 เด็กมีการใช้ส่ิงของพยายามสอดใส่เข้าไปใน

อวยัวะเพศ	หรือการพยายามสอดใส่ลิน้เข้าไปเวลามกีาร

จูบ	 การเลียนแบบการมีเพศสัมพันธ์อย่างชัดเจนและ

ชกัชวนให้มกีารแสดงท่าร่วมเพศอย่างชดัเจน			มกีารจบั

อวยัวะเพศของสตัว์เลีย้ง		พฤติกรรมยงัคงอยูห่รอืมีอาการ

โกรธแม้จะมีการพยายามเบีย่งเบนความสนใจจากพ่อแม่		

แสดงออกของพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสมและท�า

อย่างสม�า่เสมอ	หรือพฤตกิรรมทีม่คีวามเกีย่วข้องกับการ

ใช้ความรนุแรงกบัผูอ้ืน่หรอืบงัคบัให้ท�าพฤตกิรรมทางเพศ

วัยเรียน (middle childhood 5-10 ปี)1,4,5

	 การพัฒนาทางเพศในระยะนี้เป็นช่วงแห่งการ

เรยีนรู	้สิง่ส�าคญัคอื	การแสดงออกซึง่เอกลักษณ์ทางเพศ	

(gender	identity)	ตามหลักจิตวิทยาทางเพศของ	Freud	

กล่าวถงึช่วงอายนุีว่้า	อยูใ่นระยะแฝงตัว	(Latent	Stage	

6-10	ปี)	เดก็จะสนใจการอยูกั่บเพ่ือนและการเรยีนรูท้าง

สังคม		ซึ่งจินตนาการของเด็กในวัยนี้ได้ลดลง	สามารถ

แยกเรือ่งจินตนาการออกจากเรือ่งจริง	ดงันัน้การพฒันา

ทางเพศตามหลักจิตวิทยาในช่วงวัยนี้มักไม่มีภาวะติด

ค้าง	 หรือก่อให้เกิดความผิดปกติทางจิตใจตามมา	 แต่

เอกลักษณ์ทางเพศท่ีกล่าวข้างต้น		มกีารพัฒนาอย่างเด่นชดั		

มีการเล่นเป็นกลุ่มในเพศเดียวกัน		ก�าหนดบทบาททาง

เพศ		หากเกิดการเล่นผิดกลุ่ม		พ่อแม่ผู้เลี้ยงดูควรจะรีบ

ให้ความช่วยเหลือและพยายามหาสาเหตุ		ช่วงวัยนี้การ

เรียนรู้เรื่องเพศยังคงมีอยู่		เด็กมีความสนใจอยากเรียน

รูเ้พศกายวภิาคของเพศตรงข้าม	ควรได้รบัการสอนเรือ่ง

การเปลี่ยนแปลงทางเพศแบบทุติยภูมิ	และอธิบายเรื่อง

การมีเพศสัมพันธ์น�าไปสู่การตั้งครรภ์		

	 ดงันัน้การส่งเสริมพฒันาการทีส่�าคญัในช่วงวยั

นีค้อื  พ่อแม่ผูเ้ลีย้งดคูวรส่งเสรมิกจิกรรมทีส่่งเสรมิบทบาท

ทางเพศ	 ให้เกิดความใกล้ชิดสนิทสนมของพ่อแม่เพศ

เดียวกับเด็ก	 การเปิดประเด็นให้เด็กซักถามข้อสงสัยที่

เกี่ยวกับเรื่องเพศ	 การใช้ส่ือการสอนเก่ียวกับเรื่องเพศ		

เช่น	หนงัสอื		ความสมัพนัธ์และการแสดงออกทางความ

รักระหว่างบุคคล	 ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน	 คนในครอบครัว	

ควรเริ่มสอนและให้ความรู้อย่างเหมาะสม		

  

การให้ค�าแนะน�าการดูแลสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับ
พัฒนาการและพฤติกรรมทางเพศ	มีดังนี้1,4,6,7

 1. ควรสอนให้เด็กวัยนี้รู้ว่า การท่ีผู้ใหญ่สอน 

ให้เด็กเกบ็ความลบัจากการกระท�าทีไ่ม่เหมาะสมเป็นสิง่

ไม่ควร		ผู้ใหญ่ไม่สามารถก่อให้เกิดความไม่สบายใจโดย

เฉพาะการแสดงออกของความรักที่ไม่เหมาะสม	 เช่น	

การกอดจบูลูบคล�า	โดยเฉพาะอวัยวะเพศ		เพราะจะน�า

ไปสู่การถูกลวนลามทางเพศและไม่สามารถบอกกับพ่อ

แม่ผู้เลี้ยงดูได้7

 2. ควรให้ค�าแนะน�าเรื่องสื่อออนไลน์		หนังสือ	

โฆษณา	ท่ีแสดงออกเก่ียวกับเรือ่งทางเพศ		ภาพโป๊		หนงัโป๊	

เป็นสิ่งที่เด็กควรจะหลีกเลี่ยง	 เพราะการเสพสิ่งเหล่านี้
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จะน�าไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อวัย	 และควรเปิด

โอกาสให้ซักถามประเดน็ทีเ่ดก็สนใจจากส่ือลามกอนาจาร	

ซ่ึงเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนคติของตัวเด็กเองและของ

พ่อแม่		

 3. เมือ่เดก็สนใจเพศเดยีวกัน		เป็นเรือ่งทีส่ามารถ

เกดิขึน้ได้ในวยันี	้ไม่จ�าเป็นทีเ่ดก็ต้องเป็นกลุม่รกัร่วมเพศ	

แต่พ่อแม่ผูเ้ลีย้งดคูวรพยายามให้ความใกล้ชดิสนทิสนม	

พดูคยุเพือ่แลกเปลีย่นทศันคตริะหว่างเดก็กบัพ่อแม่		ซึง่

มีความส�าคญัมากกว่าการทีจ่ะห้าม	ดดุ่าว่ากล่าว		เพราะ

จะกลายเป็นการปกปิดและแอบกระท�าพฤติกรรมท่ีไม่

เหมาะสมในอนาคต

	 การสอนเรื่องเพศศึกษาควรเริ่มสอนตั้งแต่วัย

นี้8		เพราะการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยเจริญพันธ์จะเกิดใน

ช่วงวยันี	้	การให้ความรู้เร่ืองการมปีระจ�าเดอืนในเดก็ผูห้ญงิ		

ฝันเปียกในเด็กผู้ชาย	 การวางตนต่อเพศตรงข้าม	 โรค

ติดต่อทางเพศสัมพันธ์		การตั้งครรภ์ไม่พร้อม	ควรให้ค�า

แนะน�าตั้งแต่เด็กเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาว

วัยรุ่น (adolescence 11-21 ปี)1,4,5

	 วัยนี้เป็นวัยที่มีความสนใจเรื่องเพศมาก		และ

น�าไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ	 	ตามหลักจิตวิทยาทาง

เพศของ	Freud	วยันีอ้ยูใ่นระยะสดุท้ายคอื	ระยะอวยัวะ

เพศ	(genital	Stage	อายุ	13	ปี-วัยผู้ใหญ่)	

	 เป็นช่วงทีมี่วฒุภิาวะทางเพศ		และความต้องการ

ทางเพศสงูกว่าวยัอืน่ๆ	ทีผ่่านมา		ในวัยน้ีการพฒันาทาง

เพศจะมกีารเปลีย่นแปลงทางร่างกายทางอย่างมาก		ซึง่

มีผลกระทบต่อการพัฒนาการทางด้านจิตใจและสังคม		

มีการแสดงออกของพฤติกรรมทางเพศ	 ความพึงพอใจ

ทางเพศ	(sexual	orientation)	สนใจเพศตรงข้าม		และ

แสดงเอกลักษณ์ทางเพศอย่างชัดเจน

	 พฤตกิรรมทางเพศในวยัรุน่น้ันแตกต่างจากการ

แสดงออกของความพึงพอใจทางเพศ	วัยรุ่นอาจมีความ

พงึพอใจในเพศเดยีวกนั	แต่สามารถมเีพศสมัพนัธ์กบัเพศ

ตรงข้ามได้	การลองมเีพศสมัพนัธ์ในวยันีถ้อืเป็นการเรยีน

รูเ้พือ่น�าไปสูค่วามสมัพนัธ์ในอนาคต14	ปัจจยัทีม่อีทิธพิล

ต่อพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่นคือ15

	 เพื่อน	พบว่าวัยรุ่นที่อยู่ในกลุ่มที่มีทัศนคติการ

มีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องปกติก็จะมีเพศสัมพันธ์16,17	 และ

ยังมีอิทธิพลต่อการเริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก		จ�านวนคู่

นอน		การป้องกันการตดิเชือ้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์18

	 ความอยากรูอ้ยากทดลอง15	ถอืเป็นปัจจยัส�าคญั

ของการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น

	 การแสดงออกถงึความรกั	ความผกูพนั	ใกล้ชดิ

สนิทสนมระหว่างกัน	 	 และการแสดงออกถึงความเป็น

ผู้ใหญ่	 	พบว่าความคิดเหล่านี้เป็นตัวผลักดันให้วัยรุ่นมี

เพศสมัพนัธ์	รวมไปถงึทกัษะชวีติของวยัรุน่ทีม่ทีกัษะการ

ปฏเิสธ	ความมัน่ใจในตนเอง	รูจ้กัคณุค่าแห่งตน	จะมเีพศ

สัมพันธ์ที่ช้ากว่าและปลอดภัยกว่า15

		 	 พบว่าถ้าครอบครัวมีทัศนคติของการมีเพศ

สัมพันธ์ก่อนการแต่งงานเป็นเร่ืองที่ไม่เหมาะสม	 	 การ

ควบคมุความประพฤตอิย่างใกล้ชดิ		เช่น		เวลากลบับ้าน		

การท�ากิจกรรมนอกบ้าน	 การไปเที่ยว	 การคบเพ่ือน		 

ล้วนแล้วแต่ท�าให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ช้า	 และมีผล 

กระทบในด้านลบจากการมีเพศสัมพันธ์น้อยกว่า15,17

การให้ค�าแนะน�าการดแูลสขุภาพทีเ่กีย่วข้อง
กบัพฒันาการและพฤตกิรรมทางเพศ มดีงันี้6-8,13

 พ่อแม่ผู้เลี้ยงด ู 

 1. ควรให้ความรู้เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทาง

ร่างกาย	 เช่น	 การท�าความสะอาดและดูแลเร่ืองการมี

ประจ�าเดือน	 ฝันเปียกเป็นเรื่องธรรมชาติในวัยรุ่นชาย		

อวัยวะเพศแขง็ตวัเป็นเรือ่งปกติและไม่สมัพนัธ์กบัอารมณ์

ทางเพศ	 การส�าเร็จความใคร่เป็นเรื่องที่วัยรุ่นสามารถ

ท�าได้		
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 2. พฤติกรรมกับเพศตรงข้าม	 การวางตัวกับ

เพศตรงข้าม	การรักนวลสงวนตัว		ความเป็นสุภาพบุรุษ		

การมีเพศสัมพันธ์อย่างไม่เหมาะสม	พ่อแม่ควรต้ังเป็น

ประเด็นและให้วัยรุ่นแสดงความคิดเห็นการแก้ปัญหา	

เช่น	“ถ้าแฟนชวนไปบ้านสองต่อสองลูกจะท�าอย่างไร”	

ดกีว่าทีจ่ะบอกว่าห้ามลกูไปบ้านแฟนสองต่อสอง	เพราะ

วัยรุ่นอาจไม่สนใจและเพิกเฉยเวลาถูกบังคับให้ปฏิบัติ

 3. เพศศึกษา		ควรให้ค�าแนะน�าและผลของการ

มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย	 ควรสอนวิธีการใส่ถุงยาง

อนามัยที่ถูกต้อง	การใช้ยาคุมก�าเนิด	

 ตัววัยรุ่น
 1. ควรให้ความรูเ้รือ่งการมเีพศสมัพนัธ์		วยัรุน่

สามารถทีจ่ะปฏเิสธการมเีพศสมัพนัธ์	การไม่มเีพศสมัพนัธ์	

(abstinence)	 เป็นสิ่งที่ดีที่สุด	แต่ถ้ามีเพศสัมพันธ์ควร

เป็นไปอย่างปลอดภัย	 โดยการใช้ถุงยางอนามัย	 และ

ป้องกันการตั้งครรภ์โดยการคุมก�าเนิดโดยเฉพาะยาคุม

ก�าเนิดฉุกเฉิน	 การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่วัยรุ่น

สามารถลดความเสีย่งต่อการติดเชือ้ทางเพศสมัพนัธ์และ

ป้องกันการตั้งครรภ์19

 2. ควรเน้นทักษะการปฏิเสธและเสริมสร้าง

คุณค่าแห่งตน

 3. พฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องการใช้สารเสพติด	

เช่น		ยาบ้า	แอลกอฮอล์	น�าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์	ควร

ให้ค�าแนะน�าในการป้องกันการใช้สารเสพติด	 หรือเมื่อ

ทดลองใช้ก็ควรจะสร้างแรงจูงใจในการเลิก8 

 4. ให้ค�าแนะน�าเรือ่งความพงึพอใจทางเพศและ

เอกลกัษณ์ทางเพศ20		วยัรุน่ทีเ่ป็นกลุม่ท่ีมปัีญหาเอกลกัษณ์

ทางเพศผดิปกต	ิวยัรุน่ทีพ่งึพอใจเพศเดยีวกนั	รกัร่วมเพศ		

ล้วนแล้วแต่ประสบปัญหาในเร่ืองการเข้าสงัคม		การเปิดเผย

ต่อผูป้กครอง	บางคนอาจมภีาวะซมึเศร้า	มพีฤตกิรรมเสีย่ง

ทางเพศสัมพันธ์	 ถูกท�าทารุณกรรมทางเพศ	 ดังนั้นการ

ให้ความช่วยเหลอืทางด้านจติใจ	การวางตวัในสงัคม		และ

ช่วยเหลอืเป็นตวักลางถ้าวัยรุน่อยากเปิดเผยต่อพ่อแม่

 5. การจดัการอารมณ์เพศ		การส�าเรจ็ความใคร่

ด้วยตนเอง	ควรอธิบายต่อวัยรุ่นว่าเป็นเรื่องปกติ		การมี

วจิารณญาณต่อการเสพบรโิภคสือ่ต่างๆ		รวมถงึสือ่ทีย่ัว่

ยุอารมณ์ทางเพศ		ไม่ควรหมกมุ่นกับสิ่งเหล่านี้	ควรหัน

เข้าหากิจกรรมอื่นๆ	 เพื่อผ่อนคลายอารมณ์และความ

รู้สึกทางเพศ

วัยรุ่นตอนต้น	11-14	ปี วัยรุ่นตอนกลาง		15-17	ปี วัยรุ่นตอนปลาย	18-21	ปี

มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเพศ
แบบทุติยภูมิ
ให้ความส�าคัญกับรูปร่างลักษณ์
ตนเอง	(body	image)

มีลักษณะทางเพศแบบทุติยภูมิวัย
รุ่นหญิงมีประจ�าเดือน		วัยรุ่นชายมี
การหลั่งน�้าอสุจิ

การเปลี่ยนแปลงทางเพศสมบูรณ์		
ไม่ค่อยให้ความส�าคัญต่อรูปลักษณ์

มีอารมณ์ทางเพศ	อาจมีการท�า	
masturbation	และรู้สึกผิด

มีความรู้สึกอยากทดลอง	ค้นคว้า
และใคร่รู้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์	

ความรู้สึกพึงพอใจทางเพศ
แสดงออกอย่างชัดเจน

พฤติกรรมทางเพศยังคงเป็นไปใน
ลักษณะการคบกัน	ดูใจกัน	จับมือ
ถือแขน		ยังไม่ถึงขั้นอยากมีเพศ
สัมพันธ์

เริ่มมีเพศสัมพันธ์กันโดยบางครั้งไม่
ค�านึงถึงผลในด้านลบที่ตามมา		เช่น		
การตั้งครรภ์		การติดโรคทางเพศ
สัมพันธ์

พฤติกรรมทางเพศแสดงออกอย่าง
ชัดเจน	ความสัมพันธ์น�าไปสู่ขั้นการ
อยากอยู่ร่วมกัน

ตารางที่ 1	พัฒนาการทางเพศในวัยรุ่นสามารถแบ่งตามระยะของวัยรุ่นดังตารางข้างล่างนี้13  
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	 การบาดเจบ็	(injuries)	คอื	กลุม่อาการเจบ็ป่วย

กลุ่มหนึ่งซึ่งมีสาเหตุมาจากพลังงาน	(energy)	รูปแบบ

ต่างๆเช่นพลังงานกล	พลังงานไฟฟ้า	พลังงานความร้อน	

เป็นต้น	กระท�าต่อร่างกายมนุษย์โดยมีความรุนแรง	จน

ก่อให้เกิดพยาธิสภาพ	หากการบาดเจ็บเกิดขึ้นโดยไม่มี

บคุคลใดจงใจกระท�าเพือ่ให้เกดิผลต่ออีกบุคคลหน่ึง	เรยีก

ว่าอุบัติเหตุ	 (accident)	 หรือการบาดเจ็บโดยไม่ตั้งใจ	

(unintentional	 injuries)	 แต่หากเกิดโดยความตั้งใจ

กระท�าเพื่อให้เกิดผลต่อตนเองหรืออีกบุคคลหน่ึงเรียก

ว่า	การบาดเจบ็โดยตัง้ใจ	(intentional	injuries)	ซึง่รวม

ความถึงการท�าร้ายตนเอง	 (suicide)	และการท�าร้ายผู้

อื่น	(homicide)	

สถานการณ์การบาดเจ็บในเด็กและวัยรุ่น 
	 ทศวรรษทีผ่่านมาพบว่าการบาดเจบ็เป็นสาเหตุ

น�าการเสียชีวิตของเด็กในประเทศไทย	 ตั้งแต่ปี	 2546	

จนถึง	2556	รวม	11	ปีมีเด็กอายุ	1-14	ปีต้องเสียชีวิต

จากการบาดเจ็บถึง	34,877	คน	เฉลี่ยปีละ	3,170	คน	

บทที่ 10

แนวทางสร้างเสริมความปลอดภัย

และป้องกันการบาดเจ็บ

อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์

รปูที ่1 แสดงสดัส่วน	(ร้อยละ)	ของอบุตัเิหตแุละการบาดเจบ็ชนดิต่างๆท่ีเป็นสาเหตนุ�าการเสยีชวีติในเดก็	ปี	2546-2556

0.35
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00

ความรุนแรง 3.26
อื่นๆ

จราจร
28.21

20.48
ขาดอากาศหายใจ 1.17

0.38
0.70
0.39

แรงกล ชนกระแทก
สารพิษ
พลัดตก

ไฟฟา
จมน้ำ

ความรอน
สัตว

2.56
41.81

0.69



102

I
แนวทางสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บ

โดยการตายลดลงจาก	 3,607	 คนในปี	 2546	 (อัตรา 

การตาย	255	คนต่อ1,000,000	คน)	เหลอื	2,636	คนใน

ปี	 2556	 (อัตราการตาย	 210	 คนต่อ	 1,000,000คน)	

(ตารางที่	1)

	 จมน�้าเป็นสาเหตุน�าการเสียชีวิตของเด็กจาก

การบาดเจ็บ	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 42	 อัตราการตาย

ในปี	 2556	 เท่ากับ	 87ต่อ1,000,000	 อุบัติเหตุจราจร

เป็นอันดับสองร้อยละ	20	 (รูปที่	1)	อัตราการตายเป็น	

53	ต่อ1,000,000	ความรนุแรงเป็นเหตนุ�าการตายล�าดบั

ท่ี	3	มอีตัราการตายของเดก็	1-14	ปีเท่ากบั	7.6/1,000,000	

แต่เป็นการเสยีชวิีตของกลุม่เดก็โต	10-14ปีเป็นส่วนใหญ่	

(อัตราการตายเฉพาะของกลุม่นีเ้ท่ากบั	14/1,000,000)	

	 ไฟฟ้าเป็นสาเหตุน�าการตายล�าดับที่	 4	 เป็น 

ความเสี่ยงของท้ังกลุ่มเด็กโตและกลุ่มปฐมวัย	 โดยในป	ี

2556	กลุ่มเด็กโต	10-14ปี	มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

เท่ากับ	 6.7/1,000,000	 ขณะที่กลุ่มเด็กเล็ก	 (1-4ปี)	 

ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเท่ากับ	8.1/1,000,000	ขาด

อากาศหายใจจากเหตตุ่างๆท่ีไม่ใช่การจมน�า้เป็นเหตนุ�า

ล�าดับที่	 5	 แต่เป็นความเสี่ยงที่ส�าคัญเฉพาะของกลุ่ม 

เดก็เลก็	ส�าหรบัการพลดัตก	ความร้อน	แรงกลชนกระแทก	

สารพิษ	 และการบาดเจ็บจากสัตว์มีสัดส่วนแต่ละชนิด

น้อยกว่าร้อยละ	1	

	 จากการศึกษารายงานการตายพบว่าร้อยละ	

28	ไม่สามารถระบสุาเหตทุีช่ดัเจนเนือ่งจากบนัทกึสาเหตุ

การตายเป็นพยาธิสภาพ	 ไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดจาก

อะไร	เช่น	เลือดออกในสมอง	ตับแตก	เป็นต้น	(รูปที่	1)

1. ปัจจัยเสี่ยง
	 พลงังาน	(energy)	ชนดิต่างๆกระท�าต่อร่างกาย

ท�าให้เกิดการบาดเจ็บได้โดยผ่านพาหะน�าพาพลังงาน	

(vectors	 of	 energy)	 ได้แก่	 ผลิตภัณฑ์	 (product)	 

และโครงสร้างทางกายภาพรูปแบบต่างๆ	 (physical	

structure)	ปฏสิมัพนัธ์ทีมี่ความเสีย่ง	(risky	interaction)	

ระหว่างคนกับพาหะน�าพาพลงังานเหล่านีเ้ป็นเหตใุห้เกดิ

การบาดเจ็บ		ส�าหรับการบาดเจ็บในเด็กนั้นปฏิสัมพันธ์

ที่มีความเสี่ยงยังขึ้นกับผู้ดูแลเด็กด้วย	(รูปที่	2)

รูปที่ 2	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงของการ

บาดเจ็บในเด็ก

ปัจจัยเสี่ยงด้านเด็ก 

	 อายุ	กลุ่มเด็กปฐมวัย	 เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยง

สงูเนือ่งจากเป็นวยัทีพั่ฒนาการด้านสตปัิญญา	(cognitive	

development)	ยงัไม่สามารถเรยีนรู	้เข้าใจเหตแุละผล	

(cause	and	effect)ได้	ขณะเดียวกันเมื่อมีพัฒนาการ

ด้านกล้ามเนือ้มดัใหญ่และมดัเลก็ทีด่ขีึน้	เช่น	คลาน	เดนิ	

ปีนป่าย	การใช้มือหยิบจับสิ่งของได้ดีขึ้น	เด็กจะส�ารวจ

สิง่แวดล้อมรอบตวัด้วยตนเองโดยไม่เข้าใจผลของความ

เสีย่งต่างๆ	ในปี	2546	พบว่ากลุม่เดก็อาย	ุ1-4	ปี	มคีวาม

เสี่ยงสูงสุด	(299/1,000,000)	แต่กลุ่มนี้ตลอดทศวรรษ

ทีผ่่านมามอีตัราการตายจากการบาดเจ็บลดลงอย่างต่อ

เนื่อง	ในปี	2556	กลุ่มวัยรุ่น	10-14	ปีกลับเป็นกลุ่มที่มี

อัตราการตายสูงสุด	(241/1,000,000)	(ตารางที่	1)

	 กลุ่มเด็กวัยรุ่น	 เป็นกลุ่มที่มีความเส่ียงสูงเช่น

กนั	แต่เป็นเหตทุีเ่ดก็วัยนีมี้พฤติกรรมก้าวร้าวตามธรรมชาติ

ของการเปล่ียนแปลงทางฮอร์โมนเพศ	 (aggressive	

behavior)	

 เพศ  เดก็ชายมคีวามเสีย่งสงูกว่าเดก็หญงิ1.9เท่า		

อย่างไรก็ตามสัดส่วนระหว่างเพศนี้มีความแตกต่างกัน

Child

Supervision Environment/
product
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ไปในการบาดเจ็บแต่ละชนิด	

 

ปัจจัยเสี่ยงด้านผู้ดูแลเด็กและครอบครัว  
 ปัจจยัเสีย่งท่ีส�าคญัของการตายจากการบาดเจ็บ

ในเด็กคือความไม่พร้อมในการดูแลเด็กของครอบครัว	

ได้แก่ความยากจน	ผูด้แูลเดก็ขาดการศกึษา	อยูใ่นภาวะ

หย่าร้าง	 และผู้ปกครองวัยรุ่น	 จากการศึกษาประวัติ

ครอบครัวเด็กกรณีการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บใน

กรุงเทพมหานครจ�านวน	123	คนในปี	2550-2553	พบ

ว่าร้อยละ	 62.3	 พักอาศัยในชุมชนแออัดในเมือง	 บ้าน

พักอาศัยอยู่บนที่ดินบุกรุก	หรือที่ให้เช่าของเอกชน		พบ

ปัญหาการหย่าร้าง	ในครอบครวัของเด็กทีเ่สยีชวีติ	ร้อยละ	

44.2	เมือ่มกีารหย่าร้างของผูป้กครองเดก็	ผูป้กครองต้อง

เลี้ยงลูกตามล�าพัง	 หรือ	 ให้เด็กอยู่ในการดูแลของ	 

ปู่	ย่า	ตา	ยาย	ญาติพี่น้องเป็นหลัก	หรือ	จ้างผู้อื่นดูแล	

ผู้ปกครองของเด็กที่หย่าร้าง	ส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองวัย

รุ่น	มีลูกตั้งแต่อายุไม่มาก	มีความไม่พร้อมในการมีบุตร	

พบว่าร้อยละ	47.7	ของผู้ปกครองหลัก	จบการศึกษาใน

ระดบัประถมศกึษา	และร้อยละ	93.4		มกีารศกึษาไม่เกิน

ระดบัมธัยมหรอืประกาศนยีบตัรวชิาชพี	ร้อยละ	80	ของ

ผู้ปกครองของเด็กที่เสียชีวิตประกอบอาชีพใช้แรงงาน	

หรือรบัจ้างท่ัวไปโดยมรีายได้ไม่แน่นอนหรอืรายได้ข้ันต�า่	

เช่น	กรรมกรก่อสร้าง	ขับมอเตอร์ไซด์รับจ้าง		ขายพวงมาลยั	

เป็นต้น

ปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม  

 สิง่แวดล้อมรอบตวัเดก็มคีวามเสีย่ง	โดยในเด็ก

เลก็กลุม่อายุน้อยกว่า	5	ปีมักเป็นสิง่แวดล้อมภายในบ้าน

หรือบริเวณรอบๆบ้าน	 เด็กกลุ่มอายุ	5-9	ปี	มักเป็นสิ่ง

แวดล้อมในบริเวณชุมชนไม่ไกลจากตัวบ้าน	ส�าหรับเด็ก

กลุม่วัยรุน่อาจเป็นสิง่แวดล้อมในชมุชนหรอืบรเิวณท่ีไกล

ออกไป	การขาดการจัดการสิง่แวดล้อมให้ปลอดภยัส�าหรบั

 กลุ่มอายุ 1-4 ปี กลุ่มอายุ 5-9  ปี กลุ่มอายุ 10- 14 ปี รวม 1-14 ปี

อัตรา จ�านวน อัตรา จ�านวน อัตรา จ�านวน อัตรา จ�านวน

การบาดเจบ็รวม ปีที่ 1 – 2546 299 1150 235 1182 242 1276 255 3607

ปีที่ 11 -2556 195 622 187 864 241 1149 210 2636

 การเปลี่ยนแปลง -34.8% -20.4% 0% -17.6%

จมน�้า ปีที่ 1 – 2546 163 625 128 646 55 290 110 1561

ปีที่ 11 -2556 93 295 115 533 58 277 87 1106

 การเปลี่ยนแปลง -42.9% -10.2% +5.4% -20.9%

จราจร ปีที่ 1 – 2546 38 147 40 203 68 361 50 710

ปีที่ 11 -2556 50 160 26 120 82 391 53 670

 การเปลี่ยนแปลง +24.0% -35.0% +20.5% 6.0%

ตารางที่ 1 แสดงอัตราการตาย	(ต่อ1,000,000)	และจ�านวนการตายของเด็กกลุ่มอายุต่างๆ	จากอุบัติเหตุรวม	จมน�้า	

และอุบัติเหตุจราจร	ปี	2546-2556
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เด็กทั้งในบ้านและนอกบ้านมีความสัมพันธ์กับความรู้	

ความตระหนกัของครอบครวั	ชมุชน	และหน่วยงานทีร่บั

ผดิชอบ	บรรทดัฐานของสงัคม	วัฒนธรรม	รวมทัง้กฎหมาย

อุบัติเหตุที่พบบ่อย
 จมน�้า	
 เป็นสาเหตุน�าการเสียชีวิตในเด็กที่อายุ	1-9	ปี

มาโดยตลอด	ตั้งแต่ปี	2546	จนถึง	2556	รวม	11	ปีมี

เด็กจมน�้าตาย	14,789	ราย	แต่แนวโน้มการเสียชีวิตลด

ลงอย่างชดัเจนในเดก็เลก็กลุม่อายนุ้อยกว่า	 5	 ปี	 โดยการ

เสียชีวิตลดลงจาก	625	คนในปี	2546	เหลือ	295	คนใน

ปี	 2556	 อัตราการตาย	 (ต่อ1,000,000	คน)	 ลดลงถึง

ร้อยละ	43	(ตารางที่	1)	เด็กวัยนี้มักจมน�้าในแหล่งน�้าใน

บ้าน	เช่น	ถังน�้า	กะละมัง	หรือแหล่งน�้าที่อยู่ในบริเวณ

บ้าน	เช่น	บ่อเลี้ยงปลา	คูน�้า	ร่องน�้า	เป็นต้น	เหตุการณ์

จมน�้ามักเกิดขณะผู้ดูแลอยู่ใกล้แต่เผลอเรอชั่วขณะ	

	 หลกัการป้องกนัการจมน�า้ทีส่�าคญัส�าหรบัเดก็

วัยนี้คือ	 การจัดให้สิ่งแวดล้อมในบ้านและบริเวณรอบ

บ้านปลอดภัยจากการจมน�้า	 เช่น	 ก�าจัดแหล่งน�้าที่ไม่

จ�าเป็นในบ้าน	แยกเด็กจากแหล่งน�้า	รวมทั้งสร้างความ

ตระหนักในความเส่ียงแก่ผู้ดูแลเด็ก	 เพ่ือให้ผู้ดูแลเด็ก

ให้การดูแลเด็กในวัยต�่ากว่า	 3	 ปีในระยะมองเห็นและ

คว้าถึงได้ตลอดเวลา	(arm	reach	or	touch	supervi-

sion)	และให้การดูแลเด็กในวัย	3-6	ปีในระยะมองเห็น

และเข้าถึงได้	 การสื่อความรู้สู่พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กทั้ง

โดยตรงโดยบุคลากรสาธารณสุขหรืออ่ืนๆ	 รวมทั้งผ่าน

สื่อสาธารณะท่ีเข้าถึงครอบครัว	 เช่น	 โทรทัศน์	 วิทยุ	

อินเทอร์เน็ต	ท�าให้พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กรับรู้และจัดการ

สิง่แวดล้อมในบ้านรอบบ้านได้ทนัท	ีรวมทัง้ท�าให้มคีวาม

ตั้งใจระมัดระวังในการดูแลเด็กเล็กใกล้ชิดมากขึ้น	

	 ขณะที่ในเด็กวัยเรียนระดับประถมอายุ	5-9	ปี	

มแีนวโน้มการเสยีชวิีตจากการจมน�า้ลดลงเพยีงเลก็น้อย

จาก	646คนในปี	2546	เหลือ	553	คนในปี	2556	อัตรา

การตายลดลงเพียงร้อยละ	10	(ตารางที่	1)	เด็กวัยนี้มัก

เสียชีวิตในขณะเล่น	 แหล่งน�้าท่ีเป็นความเสี่ยงมักเป็น

แหล่งน�้าที่อยู่ในชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่หรือเส้นทางจาก

บ้านไปโรงเรยีน	ไม่ไกลจากบ้าน	พ่อแม่ไม่ได้เฝ้าดูใกล้ชิด

เพราะเป็นวัยเริ่มวิ่งเล่นกับเพื่อนนอกบ้าน	ผู้ดูแลมักคิด

ว่าเด็กวัยนี้จะต้องรู้ความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงภัยได้ด้วย

ตนเอง	ในบางเหตุการณ์อาจพบการเสียชีวิตมากกว่า	1	

รายพร้อมกันเนื่องจากเด็กขาดความรู้ในการช่วยเหลือ

เพือ่นทีจ่มน�า้		การป้องกนัในกลุม่วยัน้ีต้องให้ความส�าคญั

กบัการฝึกทกัษะความปลอดภัยทางน�า้แก่เดก็กลุม่	5-9	ปี	

โดยเน้นทักษะชีวิตเพื่อความปลอดภัยทางน�้า	 ได้แก	่ 

รู้จักและหลีกเลี่ยงการเล่นหรือการเข้าใกล้แหล่งน�้าที่มี

ความเสีย่ง	ลอยตัวได้ในระยะเวลาสัน้ๆและว่ายน�า้ระยะ

สั้นได้เน่ืองจากการวิเคราะห์กรณีจมน�้าพบว่า	 วัยน้ีมัก

จมน�้าขณะเล่นอยู่ข้างฝั่งและพลัดตกน�้า	 หรือเล่นน�้าใน

ระยะทีไ่ม่ไกลจากฝ่ัง	ช่วยผูจ้มน�า้ถกูวธิโีดยไม่กระโดดลง

ไปช่วยเหลือในน�้า	ได้แก่	การตะโกนขอความช่วยเหลือ

จากผู้ใหญ่	โยนสิ่งของลอยน�้าได้ให้ผู้จมน�้าเกาะ	หรือยื่น

อปุกรณ์ทีม่คีวามยาวให้เกาะแล้วดงึช่วย	และใช้เสือ้ชชูพี

เสมอเมือ่จ�าเป็นต้องเดนิทางทางน�า้หรอืต้องท�ากิจกรรม

ใกล้แหล่งน�้า	นอกจากนั้นชุมชนจะต้องพัฒนาพื้นที่เล่น

ของเด็กทีม่คีวามปลอดภัยในชุมชน	รวมทัง้แยกเด็กออก

จากแหล่งน�า้เช่นการกัน้ร้ัวบ่อน�า้ใช้	หรือสระน�า้ในชมุชน	

เป็นต้น

 อุบัติเหตุจราจร 
 เป็นสาเหตุการตายอันดับสองของเด็ก	ใน	11	

ปีนีม้เีดก็ต้องตายจากอุบัตเิหตจุราจรจ�านวน	7,008	ราย	

ในปี	2546	เด็กอายุ	1-14	ปีต้องตายจากอบุตัเิหตจุราจร

จ�านวน	710	ราย	ลดลงเหลอื	670	รายในปี	2556	กลุ่ม

เด็กเล็ก	1-4	ปี	 และกลุ่มวัยประถม	5-9	ปีมีอัตราการ

ตายลดลง	(ตารางท่ี	1)	อย่างไรก็ตามในกลุม่เด็กเลก็	1-4	
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ปีใน	3	ปีหลงัมแีนวโน้มอัตราการตายสงูขึน้		ขณะทีก่ลุม่

เดก็วยั	10-14	ปี	มอีตัราการตายทีสู่งขึน้ร้อยละ	12	จ�านวน

การตายเพิ่มขึ้นจาก	364	คนเป็น	391	คน	

	 จากการศึกษาข้อมูลการตาย	 และข้อมูลการ

บาดเจบ็ในระบบการเฝ้าระวังการบาดเจบ็	28	โรงพยาบาล

ของส�านักระบาดวทิยา	กระทรวงสาธารณสขุ	ในปี	2554	

พบว่า	 การตายจากอุบัติเหตุจราจรในเด็กน้อยกว่า	 15	

ปี	มีจ�านวนเท่ากับ	614	ราย	และมีการบาดเจ็บรุนแรง	

18,402	ราย	หรือคิดเป็นอัตราส่วน	1	รายที่ตายต่อ	30	

รายที่บาดเจ็บรุนแรง	เป็นการบาดเจ็บในผู้โดยสารยาน

พาหนะต่างๆ	(passenger	injuries)	ร้อยละ	43.8	เป็น

ผู้ขับขี่เอง	(driver	injuries)	ร้อยละ	44.1	เป็นการบาด

เจ็บในผู้เดินถนน	(pedestrian	injuries)	ร้อยละ	11.2	

	 ยานพาหนะของเดก็ผู้โดยสารทีบ่าดเจบ็รนุแรง

เป็นรถจักรยานยนต์ร้อยละ	 70.4	 เป็นจักรยานร้อยละ	

6.6	และเป็นรถยนต์ประเภทต่างๆ	ร้อยละ	18

	 ยานพาหนะของเด็กผู้ขับขี่ท่ีบาดเจ็บรุนแรง

เป็นรถจักรยานยนต์ร้อยละ	 72.8	 เป็นจักรยานร้อยละ	

26.6	และเป็นรถยนต์ประเภทต่างๆ	ร้อยละ	0.3

 การบาดเจบ็จากรถจักรยานยนต์:	รายงาน
การส�ารวจการโดยสารรถจักรยานยนต์ของเด็กปฐมวัย

ใน	9	จังหวัดในปี	2556	พบว่าผู้โดยสารเด็กไม่ใช้หมวก

นิรภัยถึงร้อยละ	93.2	ร้อยละ	72	ของผู้ดูแลเด็กที่เป็น

ผูขั้บข่ีรูว่้าในตลาดมหีมวกนริภยัส�าหรบัเดก็แล้ว	แต่ร้อย

ละ	36	เท่าน้ันทีไ่ด้จดัหาหมวกนริภยัไว้ให้เดก็แล้ว	อย่างไร

ก็ตามร้อยละ	6.8	เท่านั้นที่ใส่หมวกนิรภัย	นอกจากนั้น

ได้ส�ารวจเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 6	 พบว่ามี

พฤติกรรมขบัขีก่่อนถงึวยั	ร้อยละ	57.6	แม้ว่าพรบ	จราจร

จะห้ามไม่ให้เด็กอายุต�่ากว่า	15	ปีขับขี่รถจักรยานยนต์	

	 การป้องกันการบาดเจ็บจากการโดยสารยาน

พาหนะโดยใช้อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยนั้นเป็นกล

ยุทธท่ีส�าคัญ	 ในการโดยสารรถจักรยานยนต์นั้นหมวก

นิรภัย	 (helmet)	 เป็นอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยท่ี

ส�าคัญที่สุด	การศึกษาของ	National	Highway	Traffic	

Safety	Administration	(NHTSA)	ในสหรฐัอเมรกิาพบ

ว่า	หมวกนริภยัสามารถลดการตายของการบาดเจบ็จาก

รถจักรยานยนต์ในกรณีของผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า	15	ปี	

ลงได้ร้อยละ	 29	 และลดอัตราการบาดเจ็บท่ีศีรษะได ้

ร้อยละ	40	ตาม	พ.ร.บ.จราจร	มาตรา	122	ผู้ขับขี่รถ

จักรยานยนต์	 และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์	 ต้องสวม

หมวกทีจ่ดัท�าขึน้โดยเฉพาะ	เพือ่ป้องกนัอนัตรายในขณะ

ขับขี่และโดยสาร	 เด็กทุกวัยไม่ได้รับการยกเว้น	ยกเว้น

ไว้แต่ภิกษุ	สามเณร	นักพรต	นักบวช	หรือผู้นับถือลัทธิ

ศาสนาอื่นใดที่ใช้ผ้าโพกศีรษะตามประเพณีนิยมนั้น	ดัง

นั้นเด็กทุกวัยจึงต้องสวมหมวกนิรภัยเม่ือโดยสารรถ

จักรยานยนต์	อย่างไรกต็ามในปัจจุบนัหมวกนริภัยส�าหรับ

เด็กในประเทศไทยยงัมขีนาด	น�า้หนกั	และการออกแบบ

ท่ีไม่เหมาะสมส�าหรบัเดก็อายนุ้อยกว่า	2	ปี	จึงควรแนะน�า

ให้หลกีเลีย่งการน�าเด็กอายตุ�า่กว่า	2	ปีโดยสารรถจกัยาน

ยนต์	 ส�าหรับเด็กอายุ	 2-5	 ปีนั้น	 ยังไม่ถึงวัยที่สามารถ

ดูแลตนเองได้	 ผู้ดูแลเด็กจะต้องดูแลในระยะที่มองเห็น

ได้ตลอดเวลา	รวมทั้งเด็กที่อายุน้อยกว่า	6	ปี	ช่วงขาสั้น	

ไม่สามารถเหยียบบนที่วางเท้า	 (foot	 peg)	 ของรถ

จกัรยานยนต์ได้	ท�าให้เดก็วยันีม้คีวามเสีย่งสงูต่อการพลัด

ตกจากรถจักรยานยนต์เมื่อต้องโดยสารตามล�าพังในท่ี

นัง่ด้านหลงัผูข้บัขี	่จงึควรแนะน�าให้หลกีเลีย่งการน�าเดก็

อาย	ุ2-5	ปีโดยสารรถจกัยานยนต์เช่นกนั	แม้ว่าจะสามารถ

หาหมวกนิรภัยที่เหมาะสมแล้วก็ตาม

	 การบาดเจบ็รนุแรงจากรถจกัรยาน:	ส่วนใหญ่
เกดิจากการบาดเจบ็ทีศ่รีษะเช่นกนั	ในประเทศพฒันามี

การจัดทางจักรยานแยกออกจากถนน	นอกจากนั้นได้มี

การออกกฎหมายให้ผู้ขบัขีร่ถจกัรยานต้องสวมใส่หมวก

นิรภัย	หมวกนิรภัยส�าหรับรถจักรยานได้รับการค้นคว้า

วจิยัและทดสอบเพือ่ให้เหมาะสมกบัเดก็ตัง้แต่อาย	ุ9-12	
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เดือน	 การบังคับใช้หมวกนิรภัยน้ีน�าไปสู่การลดลงของ

การบาดเจ็บและการตายจากจักรยานอย่างชัดเจน	

นอกจากนีก้ารบาดเจบ็ทีเ่กดิจากขาเข้าในซีล้่อรถจกัรยาน

มีความชุกสูง	 ในประเทศพัฒนาได้มีการออกแบบที่นั่ง

พเิศษส�าหรบัเดก็เลก็ในการโดยสารรถจกัรยานเพือ่ป้องกัน

การพลัดตกและป้องกันขาเข้าซี่ล้อ	 และหลายประเทศ

มีกฎหมายบังคับให้เด็กที่โดยสารรถจักยานต้องนั่งที่นั่ง

พิเศษเท่านั้น

การลดการตายของเด็กจากการเดนิทางด้วยรถยนต์เป็น

อย่างมาก		การศกึษาจากประเทศพฒันาแสดงให้เหน็ว่า

ระบบยดึเหนีย่วนีจ้ะลดความเสีย่งต่อการตายในเด็กทารก

ร้อยละ	69	และลดความเสี่ยงต่อการตายในเด็ก	1-4ปี	

ร้อยละ	47 ขณะเดียวกันจะลดความเสี่ยงต่อการตายใน

เด็กอายุมากกว่า	5	ปีได้ร้อยละ	45	และลดความเสี่ยง

ต่อการบาดเจบ็รนุแรงร้อยละ	50	จากผลการศกึษานีน้�า

ไปสู่การออกกฎหมายบังคับใช้ระบบยึดเหน่ียวส�าหรับ

เด็กในประเทศพัฒนา	 ในประเทศไทยมีกฎหมายบังคับ

ใชเ้ข็มขดันริภัยในผู้ขบัขี่และผูโ้ดยสารตอนหน้า	แตไ่ม่มี

ค�าแนะน�าและการปฏิบัติที่เหมาะสมส�าหรับเด็ก

	 ทารกแรกเกิดถึงอายุ	 2	 ปี	 ต้องใช้ท่ีนั่งนิรภัย

ส�าหรบัทารก	และต้องจดัวางทีน่ัง่นริภยั	ทีเ่บาะหลงั	โดย

หันหน้าไปทางด้านหลังรถเท่านั้น	 เพื่อลดโอกาสความ

เสีย่งต่อการเกดิกระดกูต้นคอหกัจากการสะบดัของศรีษะ

เมื่อเกิดการชนหรือเบรครุนแรง	(whiplash	injuries)	

	 เด็กอาย	ุ2-3	ปี	ให้พยายามใช้ทีน่ัง่นริภยัทีเ่บาะ

หลงั	โดยหนัหน้าไปทางด้านหลงัรถตราบเท่าทีต่วัเดก็ไม่

สงูเกนิทีน่ั่งนิรภยั	หรอืน�า้หนักไม่เกนิตามท่ีบรษิทัก�าหนด

ไว้	 หากเด็กตัวโตเกินกว่าข้อก�าหนดที่นั่งนิรภัยแล้ว	 ให้

เปล่ียนเป็นท่ีนั่งนิรภัยส�าหรับเด็กเล็กซึ่งจะหันหน้าไป

ทางด้านหน้ารถตามปกติ	แต่ยังคงใช้ที่เบาะหลังเท่านั้น	

ลักษณะท่ีนั่งนิรภัยส�าหรับเด็กเล็กคือท่ีนั่งท่ีมีขนาด

ครอบคลมุเดก็ได้ทัง้ตวัและศรีษะ	มเีขม็ขัดนริภยัแบบ	5	

จุด	 (harness)	 ยึดเหนี่ยวตัวเด็กให้ติดกับที่นั่ง	 และใช้

เข็มขัดนิรภัยรถยนต์ยึดที่นั่งติดกับรถยนต์

	 เดก็อาย	ุ4-7	ปี	ให้ใช้ทีน่ัง่ส�าหรบัเดก็เลก็ต่อไป

จนตัวสูงหรือน�้าหนักเกินกว่าข้อก�าหนดของที่นั่งนิรภัย

ทีใ่ช้	จงึเปลีย่นมาเป็นทีน่ัง่เสรมิ	(booster	seat)	ซึง่เป็น

ท่ีน่ังเพ่ือยกระดับตัวเด็กให้สูงขึ้น	 เพื่อใช้เข็มขัดนิรภัย

รถยนต์เป็นอปุกรณ์ยดึเหนีย่ว	เดก็วยันีย้งัคงต้องนัง่เบาะ

หลังเท่านั้น

รูปที่ 3	 แสดงการบาดเจ็บจากเท้าเข้าซี่ล้อรถจักรยาน	

และการป้องกันโดยที่นั่งพิเศษส�าหรับเด็ก

 การบาดเจบ็จากรถยนต์:	ส�าหรบัรถยนต์นัน้	

ระบบยดึเหนีย่วเดก็ในรถ	(child	restraint	system)	ซึง่

ประกอบด้วย	ที่นั่งนิรภัยส�าหรับเด็ก	(child	seat)	และ

เข็มขัดยึดเหนี่ยวเด็กให้ติดกับที่น่ัง	 รวมทั้งเข็มขัดที่จะ

ยึดที่นั่งให้ติดกับเบาะรถยนต์	 เป็นนวัตกรรมที่ส่งผลใน
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อดิศักดิ์		ผลิตผลการพิมพ์

	 เด็กอายุ	8-12	ปี	ควรใช้ที่นั่งเสริม	(booster	

seat)	จนกว่าสามารถใช้เข็มขัดนิรภัยได้พอดี	โดยทั่วไป

ควรจะต้องมอีายมุากกว่า	9	ปี	ขึน้ไปหรอืสงูกว่า	140	ซม		

เพือ่ให้เกดิความปลอดภัยสงูสดุ	เด็กท่ีอายนุ้อยกว่า	13	ปี

ต้องนั่งเบาะหลังเท่านั้น	

	 ถุงลมนิรภัยท�าให้เด็กอายุน้อยกว่า	 13	 ปีเสีย

ชีวิตได้	 ถุงลมนิรภัยจะระเบิดกางออกโดยปฏิกิริยาเคมี

ก่อให้เกดิก๊าซไนโตรเจน	(30-100	ลติรแล้วแต่รุน่)	อย่าง

รวดเรว็ในเวลา	1/20	วนิาท	ีผูโ้ดยสารจะได้รับความปลอดภยั

เสริมจากถุงลมต่อเมื่อนั่งห่างถุงลมอย่างน้อย	 25	 ซม	

หากนั่งใกล้กว่านี้	 จะเกิดอันตรายจากการกระแทกของ

ถงุลมเอง	โดยเฉพาะในเดก็ทีน่ัง่ตกัผูใ้หญ่ในท่ีนัง่ตอนหน้า	

ท�าให้เด็กอยู่ห่างจากระยะระเบิดของถุงลมน้อยเกินไป	

มรีายงานโดยศนูย์ควบคมุโรคของสหรฐั	(Center	for	Disease	

Control)	ถงึการตายของเดก็อาย	ุ3	สปัดาห์–12	ปีทีเ่กดิ

จากถงุลมนริภยั	การศกึษาทีป่ระเทศกรีกในเดก็	129	ราย

อายุ	0-11	ปีที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์โดยนั่ง

ด้านหน้าและไม่ได้ใช้ทีน่ัง่นริภยั	พบว่าเดก็กลุม่นีม้คีวาม

เสีย่งต่อการได้รับบาดเจบ็มากกว่ากลุม่ท่ีนัง่ด้านหลงัและ

ไม่ได้ใช้ที่นั่งนิรภัยเช่นกันถึง	5	เท่าตัว	เบาะหลังจึงเป็น

ต�าแหน่งที่ปลอดภัยส�าหรับเด็กอายุน้อยกว่า	12	ปี

	 ในกรณรีถปิกอพั	ห้ามมใิห้มผีูโ้ดยสารในกะบะ

หลงัโดยเพาะอย่างยิง่เดก็	ผูโ้ดยสารในกะบะหลงัมคีวาม

เสี่ยงมากกว่าผู้นั่งในรถ	3	เท่า	เด็กที่นั่งในรถปิกอัพต้อง

ใช้ที่นั่งนิรภัยกับที่นั่งตอนหน้าโดยหันหน้าตามปรกติ 

และต้องไม่มีถุงลมข้างคนขับ	(หรือมีแต่สามารถปิดการ

ท�างานได้)

 การบาดเจบ็ของผู้ขับข่ีเดก็:	ส�าหรบัการบาด
เจบ็ในผูข้บัขีเ่ดก็อายนุ้อยกว่า	15	ปีเป็นการขบัข่ีก่อนวัย

ทีล่ะเมดิต่อกฎหมายทีม่อียูแ่ล้ว	แต่ครอบครวัและชมุชน

มกัละเลยต่อการจดัการ	สงัคมขาดการบงัคบัใช้กฎหมาย

อย่างจริงจัง	 ในประเทศสหรัฐอเมริกามีมาตรการจ�ากัด

การขบัข่ีในกลุม่เดก็โตและวยัรุน่	เช่น	การตรวจจบัผูข้บัขี่

อายุน้อย	การออกใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราวเป็นขั้นๆเพื่อ

ควบคุมและพัฒนาพฤติกรรมผู้ขับขี่วัยรุ่นมือใหม่	โดยมี

การจ�ากัดถนน	 เวลา	 ความเร็ว	 และผู้โดยสารของการ

ขับขี่ขั้นต้น	

 การบาดเจ็บจากการถูกยานพาหนะชน: 
มีแนวโน้มสูงขึ้นในเขตเมือง	 การป้องกันการถูกยาน

พาหนะชนนั้นต้องแยกเด็กออกจากถนน	 ในชุมชนต้อง

จัดพื้นที่เล่นปลอดภัยส�าหรับเด็ก	 โดยเด็กสามารถเดิน

ถึงพื้นที่เล่นโดยไม่ใช้พื้นที่ถนนที่มีการจราจร	

	 การลดความเร็วในเขตชุมชนและละแวกบ้าน

มีผลต่อการลดการบาดเจ็บ	พบว่า	การลดความเร็วของ

รถลงมาเหลือไม่เกิน	30	กม./ชั่วโมง	อุบัติเหตุของการ

ถูกรถชนจะลดลงร้อยละ	 24	 และการบาดเจ็บของคน

เดินถนนจะลดลงร้อยละ	45		การลดความเร็วยานพาหนะ

ในเขตชุมชนสามารถท�าได้หลายวธิเีช่น	การท�าป้ายบอก

ความเรว็ท่ีควรใช้	แต่วธิกีารนีม้กัได้ผลไม่ด	ีการดดัแปลง

ถนนในเขตชมุชน	หรอืละแวกบ้าน	ให้รถยนต์ไม่สามารถ

ใช้ความเรว็ได้	(traffic	calming)	ซึง่มหีลายรปูแบบ	เช่น	

การท�าให้ถนนแคบลง	ซ่ึงสามารถลดความเรว็ได้ประมาณ	

5	กม./ชั่วโมง	หรือลดความเร็วได้ร้อยละ	28	การใช้สัน

ชลอความเรว็	(road	hump)	หรอื	road	strip	ซึง่สามารถ

ลดความเรว็ลงได้ประมาณ	1	กม./ช่ัวโมง	ต่อทุกความสงู	

1	ซม.ที่เพิ่มขึ้น  หรือลดความเร็วได้ประมาณร้อยละ	40	

การสร้างรัว้ขวางทาง	(gateway)	เข้าออกพืน้ที	่ลดความเรว็

ได้ร้อยละ	 23	 	 การท�าให้ผู้ขับมองเห็นผู้ใช้ถนนได้ดีขึ้น	

ซึ่งท�าได้โดยการใช้เสื้อผ้าที่ให้สีสะท้อนแสง	 (retro-re-

flective	 clothing)	 การใช้แถบสะท้อนแสงบนเสื้อผ้า	

(reflective	 patches)	 หรือแขวนวัสดุสะท้อนแสง	

(retro-reflective	tag)	ให้กบัเด็กทีใ่ช้ถนนโดยเฉพาะใน

เวลากลางคืน	 จากการทดลองพบว่าการใช้เสื้อผ้าหรือ

วสัดุสะท้อนแสงสามารถเพืม่ระยะการมองเหน็ผู้ใช้ถนน
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แนวทางสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บ

โดยคนขับได้จาก	145	เมตร	เป็น	259	เมตร	

	 การสอนเด็กให้เดินถนนอย่างถูกวิธีจะลดการ

บาดเจ็บ	 จากสถิติพบว่าเด็กท่ีถูกรถชนมักเกิดจากการ

วิ่งตัดหน้ารถอย่างรวดเร็ว	เด็กเองไม่ได้ดูว่ามีรถมาหรือ

ไม่	 ผู้ขับไม่สามารถมองเห็นเด็กได้ทันเวลา	 ดังน้ันควร

สอนให้เด็กหยุดก่อนข้าม	 แสดงตนหรือสัญลักษณ์ให้ผู้

ขับขี่มองเห็นก่อนข้ามเช่นยกมือขวาก่อนข้าม	มองขวา-

มองซ้าย-และมองขวาอกีครัง้	ก่อนข้าม	และสอนให้ข้าม

ถนนบนทางข้ามเท่านัน้	เด็กอายุ	9-10	ปีข้ึนไปจึงมีความ

สามารถในการคาดประมาณเวลาของวตัถุเคลือ่นท่ีเข้าหา

ตัวเปรียบเทียบกับเวลาที่ต้องใช้กับระยะทางที่ต้องข้าม

ถนน	             

 การบาดเจบ็จากกระแสไฟฟ้า	 (electrical	
hazard)	 และความร้อนลวก	 (burn) ไฟฟ้าเป็น

เหตนุ�าการตายล�าดบัที	่4	อตัราการตายในเดก็อาย	ุ1	ถงึ	

14	ปีเท่ากับ	5.3	ต่อ	1,000,000	คน	เพศชายมีความ

เส่ียงสูงกว่าเพศหญงิ	3.1	เท่า	กลุม่อายเุสีย่งคอื	กลุม่เดก็

เล็กน้อยกว่า	 5	ปีซึ่งเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์โดย

การเล่นที่ไม่ได้ตั้งใจท่ีจะยุ่งเก่ียวกับไฟฟ้าโดยตรง	 เช่น	

การแหย่นิว้เข้าไปในปลัก๊ไฟ	การขบเคีย้วสายไฟ	อกีกลุม่

หนึ่งได้แก่กลุ่มเด็กโต	10-14	ปี	ซึ่งมักใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า	

ซ่อมสร้างอุปกรณ์ไฟฟ้าหรอืเดนิสายไฟ	หรอืท�ากจิกรรม

อื่นใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง	

	 ไฟฟ้าเมือ่เข้าสูร่่างกายจะก่อให้เกดิพยาธิสภาพ

ได้	 2	ประการคือ	 กระแสไฟฟ้ามีผลต่อการท�างานของ

อวัยวะต่างๆโดยตรง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อให้เกิดความ

ผิดปกติของการเต้นของหัวใจ	และจากความร้อนที่เกิด

ขึน้ท�าลายเซลล์ของอวยัวะต่างๆ	ความรนุแรงของกระแส

ไฟฟ้าต่อร่างกายขึน้อยูก่บัชนดิของกระแส	ปรมิาณกระแส	

แรงดันไฟฟ้า	 ความต้านทานกระแสไฟฟ้า	 ทิศทางการ

ผ่านอวัยวะต่างๆ	ของกระแสไฟฟ้า	และระยะเวลาของ

การสัมผัส

	 ความร้อนลวก	(burn)	คือ	การบาดเจ็บที่เกิด

ขึ้นจากความร้อน	ท�าให้มีการท�าลายเนื้อเยื่อ		เกิดขึ้นได้

จากหลายสาเหตุ	 เช่น	 ของเหลวที่ร้อน	 (scald	 burn)	

วัสดุที่ร้อน	(contact	burn)	จากไฟ	(flame	burn)	จาก

รงัส	ี(radiation	burn)	หรอืจากไฟฟ้า	(electrical	burn)	

เนื้อเยื่อของร่างกาย	 เมื่อสัมผัสความร้อนจะเกิดการ

เปลี่ยนแปลงแล้วแต่อุณหภูมิ	 และระยะเวลาที่สัมผัส		

เช่น	ที่อุณหภูมิ	60oซ	เนื่อเยื่อจะถูกท�าลายภายในเวลา

เพียง	5	วินาที	ขณะที่อุณหภูมิ	50oซ	จะต้องใช้เวลาถึง	

2	นาทีขึ้นไป

	 อัตราการตายจากความร้อนลวกในเด็กอายุ	1	

ถึง	14	ปีเท่ากับ	1.7	ต่อ	1,000,000	คน	โดยกลุ่มเสี่ยง

ได้แก่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่มีความเสี่ยงเท่ากับ	 2.9	 ต่อ	

1,000,000

	 ความร้อนจากไฟ	น�้าร้อน	วัตถุร้อนหรือไฟฟ้า

เป็นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงในเด็ก	 การบาดเจ็บ

จากความร้อนที่รุนแรงอาจท�าให้เสียชีวิต	 เกิดแผลเป็น	

และก่อให้เกดิความพกิารได้		การบาดเจบ็จากความร้อน

และไฟฟ้าสามารถป้องกันได้โดย

	 •	 อย่าให้เด็กเล่นกองไฟ	 จุดไม้ขีดไฟ	 เล่นธูป

เทียนหรือบุหรี่ที่จุดอยู่

	 •	 อย่าให้เดก็เล่นวตัถไุวไฟ	หรอืวตัถรุะเบดิท้ัง

หลาย	เช่น	น�้ามัน		น�้ามันก๊าด			ดอกไม้ไฟ	และประทัด	

	 •	 อย่าวางเตาหุงต้มกับพื้น	 ควรวางบนฐานที่

ยกสูงจากพื้น	มิให้เด็กเอื้อมถึง		

	 •	 การวางหม้อหุงต้มที่มีด้ามจับบนเตา	 ต้อง

หนัด้ามจับเข้าด้านใน	ไม่ยืน่พ้นขอบฐานวาง	เพือ่ป้องกนั

มิให้เด็กเอื้อมมือคว้าเล่นได้

	 •	 อย่าวางหม้อแกง	 หม้อน�้าที่ร้อน	 ไว้กับพื้น	

เด็กอาจเดิน	วิ่ง	สะดุดล้มลงในภาชนะเหล่านั้นได้		

	 •	 เก็บตะเกียง	เทียน	ไม้ขีดไฟ	เตารีด	สายไฟ	

ให้พ้นมือเด็ก
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	 •	 การตดิตัง้ระบบไฟฟ้าในบ้านต้องตดิตัง้ระบบ

สายดินทีถ่กูวธิ	ีและมเีคร่ืองตดัไฟฟ้าอตัโินมตั	ิเพือ่ป้องกนั

การบาดเจ็บจากไฟฟ้าลัดวงจร

	 •	 ควรตดิตัง้ปลัก๊ไฟในต�าแหน่งทีส่งูเพยีงพอที่

จะป้องกันไม่ให้เด็กใช้นิ้วหรือโลหะต่างๆแหย่เล่นได้		

	 •	 เต้าเสียบปลั๊กไฟทุกอันควรมีฝาครอบ	หรือ

มีที่เสียบส�าหรับปิดรูปลั๊ก

	 •	 ส�ารวจสายไฟในบ้าน	และสายไฟของเคร่ือง

ใช้ไฟฟ้าอยูเ่สมอ		สายทีฉ่นวนเป่ือยช�ารดุ		ควรรบีเปลีย่น

หรือซ่อมแซมโดยทันที

	 •	 เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้	ในบ้านที่เลี้ยงดู

เดก็ทารกอาจตดิตัง้เครือ่งจบัควนัเพือ่เตอืนภยัเมือ่มคีวนั

ไฟเกิดขึ้น	 ผู้ติดตั้งควรตรวจสอบแบตเตอรี่ที่ใช้อย่าง

สม�่าเสมอ

	 การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากการถูกไฟฟ้าดูด	 

ผู้ช่วยเองจะต้องระมัดระวังอย่างมาก	 ขั้นแรกต้อง 

พยายามตดัทางเดนิกระแสไฟฟ้าก่อนเช่น	ยกสะพานไฟ	

(cut-out)		ลง	ดึงปลั๊กออก	การปิดสวิทช์ในตัวเครื่องใช้

ไฟฟ้าแต่เพียงอย่างเดียวนั้น	ยังไม่ตัดกระแสไฟฟ้าที่เข้า

สู่ตัวเครื่อง	 ถ้าไม่สามารถตัดทางเดินกระแสไฟได้ทันที	

ให้ใช้วัสดุที่ไม่เหนี่ยวน�าไฟฟ้า	เช่น		ใช้แผ่นยาง	เก้าอี้ไม้		

หรอืผ้าห่ม	ผลกัผูป่้วยให้ออกจากแหล่งก�าเนดิไฟฟ้า		ห้าม

ใช้วัสดุที่เป็นโลหะ		หรือเปียกชื้น	ผู้ช่วยเหลือควรยืนอยู่

บนพื้นท่ีแห้งและไม่เหนี่ยวน�าไฟฟ้า	 เช่น	 ยืนอยู่บน

หนังสือพิมพ์

	 หลงัการช่วยเหลอืพ้นจากกระแสไฟฟ้าแล้วให้

ตรวจสอบดูว่าผู้ป่วยมีการหายใจปกติหรือไม่	มีการเต้น

ของชพีจรและหวัใจปกตหิรือไม่	หากไม่หายใจและหวัใจ

ไม่เต้น	ต้องให้การช่วยเหลอืโดยการเป่าปากและการกด

ทรวงอกเพือ่กระตุน้การเต้นของหวัใจต่อไป	การอุม้เขย่า	

การวางบนสังกะสี	 การราดด้วยเหล้าขาวต่างๆน้ีไม่มี

ประโยชน์ต่อผู้ป่วย	 แต่ส่งผลให้การช่วยเหลือที่ถูกวิธี

ล่าช้าออกไป	ท�าให้โอกาสรอดของผู้ป่วยน้อยลง

การขาดอากาศหายใจจากสาเหตอุืน่ๆ ทีไ่ม่ใช่ 
การจมน�้า
 การส�าลักสิง่แปลกปลอม:	เดก็อายนุ้อยกว่า	
3	 ปีจะมีพฤติกรรมเอาของเข้าปาก	 (mouthing)	 โดย

พฤติกรรมน้ีเริม่ต้นตัง้แต่ทารกอาย	ุ3-5	เดือนขึน้ไป	เม่ือ

เดก็อมของชิน้เลก็ท่ีมีขนาดเลก็กว่า	3.17	ซม.และความ

ยาวสั้นกว่า	 5.71	 ซม.แล้วเกิดการส�าลัก	 ของขนาดดัง

กล่าวสามารถอุดตันทางเดินหายใจของเด็ก	 ท�าให้ขาด

อากาศหายใจได้	(รูปที่	4)	โดยเฉพาะอย่างยิ่งของที่เป็น

ทรงกลมแข็ง	เช่น	เมล็ดผลไม้	ลูกหิน	หรือลูกแก้ว	

	 สิ่งของที่มีขนาดเรียวเล็กด้านหนึ่งที่ผ่านเข้าสู่

ช่องปากเดก็ได้	และมีความยาวลกึถึงบรเิวณผนงัคอ	ด้าน

หลังของช่องปากของเด็ก	แม้ด้านอืน่จะมีขนาดใหญ่ก็ตาม

จะเป็นอันตราย	สามารถท�าให้เกิดการอุดตันล�าคอด้าน

หลัง	(throat	lodging)	ท�าให้ขาดอากาศหายใจได้ในเดก็

อายุไม่เกิน	 18	 เดือน	 ดังนั้นของเล่นเขย่าให้เกิดเสียง	

(rattle)	และของเล่นที่ใช้บีบหรือกัดเล่น	(squeeze	or	

teether)	และ	หรอืของเล่นอืน่ทีม่ลีกัษณะคล้ายกนั	ต้อง

มีขนาดที่ไม่สามารถน�าด้านใดด้านหนึ่งอมเข้าปากได้	

รูปที่ 4	แสดงขนาดกระบอกทดสอบของชิ้นเล็ก
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 การขาดอากาศจากการกดทับใบหน้า	ปาก	
จมูก:	สิ่งของบางอย่างท�าให้ขาดอากาศหายใจในทารก

ได้โดยการครอบจมูกและปากและทารกไม่สามารถน�า

ออกได้เอง	เช่น	หัวนมดูดเล่น	(pacifier)	ซึ่งตัวฐานต้อง

มขีนาดใหญ่พอทีเ่ดก็ไม่สามารถทีจ่ะอมได้ท้ังอัน	แต่ต้อง

ไม่อุดปากจมูกเด็ก	 และตัวฐานต้องมีรูระบายอากาศที่

จะช่วยให้เด็กหายใจได้	(ห้ามใช้เชอืกหรอืวสัดุอืน่ท�าเป็น

สายต่อจากหัวนมดูดเล่นเพื่อคล้องคอเด็กเพราะอาจ

ท�าให้เกิดการรัดคอและขาดอากาศหายใจได้เช่นกัน)		

ของเล่นรูปครึ่งทรงกลมหรือครึ่งทรงรี	รูปถ้วย	ที่มีความ

ยาวของแกนภายใน		ระหว่าง	102	มม.	(มิลลิเมตร)	และ	

64	มม.	และลึกมากกว่า	13	มม.	จะมีขนาดพอดีครอบ

ปากและจมูกเดก็ทารก	แล้วเกิดภาวะสญูญากาศดูดของ

เล่นติดกบัใบหน้าท�าให้ขาดอากาศหายใจได้	การออกแบบ

ของเล่นลักษณะนี้ต้องมีรูอย่างน้อย	2	รู	ขนาดเส้นผ่าน

ศนูย์กลางไม่น้อยกว่า	2	มม	ทีบ่รเิวณฐานของเล่น		ลูกโป่ง

ที่มีความหนาน้อยกว่า	 0.032	 มม	 เมื่อเด็กน�าเอาเศษ

ลูกโป่งที่แตกแล้วมาเป่าหรือดูดแล้วเกิดภาวะสูญญากา

ศอดุปากจมกูจนขาดอากาศได้	ของเล่นส�าหรบัสวมศรีษะ	

เช่น	หมวกอวกาศ		ที่ท�าด้วยวัสดุอากาศผ่านไม่ได้	ต้อง

มช่ีองส�าหรบัหายใจ	บรเิวณปากและจมูก	และต้องมีช่อง

อากาศถ่ายเทเข้าออก	 โดยมีช่องระบายอากาศตั้งแต่	 

2	ช่องขึ้นไป

 การขาดอากาศจากเส้นสายรัดคอ:	ของที่

เป็นเส้นสายขนาด	22	ซม.	หรือยาวกว่าเป็นความเสี่ยง

ของเด็กอายุต�่ากว่า	3	ปี	เด็กอาจน�ามาพันรัดคอตนเอง

ท�าให้ขาดอากาศได้	ดงันัน้ของเล่นส�าหรบัเดก็อายตุ�า่กว่า	

18	เดือน	ที่น�ามาท�าให้เป็นวงหรือบ่วงเงื่อนตายได้ต้อง

ยาวไม่เกนิ	220	มม.	(มลิลเิมตร)	ในขณะดงึด้วยแรง	25	นวิ

ตัน	เพื่อป้องกันการรัดรอบคอเด็ก	เชือกในของเล่นลาก

จูงส�าหรับเด็กอายุต�่ากว่า	3	ปี	ทีม่ยีาวมากกว่า	220	มม.	 

ในขณะทีด่งึด้วยแรง	25	นวิตัน	ต้องไม่มีลูกปัดหรือวัสดุ

อื่นที่ติดอยู่บนเชือกที่จะสามารถท�าให้เป็นวงหรือบ่วง

เงื่อนตายได้

  อันตรายจากเตียงและการนอนของเด็ก:	
เด็กทารก	 4	 เดือนแรกกล้ามเนื้อต้นคอยังไม่แข็งแรง	 

การโยกศีรษะไปมา	 การชันคอยังท�าได้ไม่ดี	 ดังนั้นควร

จัดให้เด็กนอนหงาย	 การนอนคว�่าบนหมอนที่มีขนาด

ใหญ่และอ่อนนิ่มเกินไปจะเกิดการกดทับปากจมูกได้	 

	 หากเด็กนอนบนเบาะที่นอนเด็กเองโดยไม่ใช้

เตียง	 เบาะไม่ควรใหญ่อ่อนนิ่มจนเกินไป	 ควรใช้เบาะ

ที่นอนบาง	มีความแข็งพอสมควร	ใช้หมอนบาง	ใบเล็ก	

ใส่ชดุนอนให้อบอุน่	และเลอืกใช้ผ้าห่มบางเดก็ทารกควร

แยกที่นอนต่างหาก	 ไม่ควรนอนรวมกับผู้ใหญ่บนเตียง

หรือเบาะที่นอนเดียวกันเพราะมีความเสี่ยงจากการ

ออกแบบ		การจดัวางเตียง	การใช้หมอน	ผ้าห่ม	และการ

นอนทับของผู้ใหญ่ (overlying) ในกรณีที่เด็กนอนบน

พืน้	อย่าจดัให้เดก็นอนอยูใ่กล้สิง่ของซึง่อาจพลกิคว�า่ทบั

ตัวเด็กได้เช่นฟูกนอนที่วางตั้งพิงก�าแพงไว้เป็นต้น

	 การใช้เตียงเด็กหรือเปล	(crib)	ต้องเลือกแบบ

ที่ถูกต้องคือ	ช่องซี่ราวต้องห่างไม่เกิน	6	ซม.	ผนังด้าน

ศีรษะและปลายเท้าไม่มีรูช่องโหว่เกินกว่า	 6	 ซม.	 เพื่อ

ป้องกนัรอดตกของล�าตวัและตดิค้างของศรีษะ	(entrap-

ment)		มุมเสาทั้ง	4	ด้านไม่มีส่วนยื่นเกินกว่า	1.5	มม. 

เพ่ือป้องกันการแขวนรัดคอจากเส้ือผ้าเก่ียวรดักับส่วนยืน่

มมุเสานัน้	(strangulation)	และเบาะท่ีนอนต้องมขีนาด

พอดีกับเตียง	 โดยต้องไม่มีช่องว่างระหว่างเบาะที่นอน

กับราวกันตกหรือผนังศีรษะและปลายเท้าเกินกว่าด้าน

ละ	3ซม.	เพราะเบาะที่นอนอาจเลื่อนไปชิดอีกด้านหนึ่ง	

ท�าให้เกิดช่องว่างด้านตรงข้ามขนาด	6	ซม.

	 ซึ่งเป็นขนาดที่สามารถนอนหน้าคว�่า	 ศีรษะ

และใบหน้าตดิค้างในช่องระหว่างเบาะท่ีนอนกบัราวด้าน

ข้างหรือผนัง	 เกิดการกดทับขาดอากาศหายใจได้	 เด็ก

นอนบนเตียงผู้ใหญ่ที่วางใกล้กับก�าแพง	 แต่มีช่องว่าง
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ระหว่างเบาะที่นอนกับก�าแพง	ที่เกินกว่า	6	ซม.

	 เกิดการติดค้างของศีรษะในท่านอนคว�่าและ

กดทับขาดอากาศหายใจได้เช่นเดียวกัน

การพลัดตกที่สูงและหกล้ม (falls) และการ
ชนกระแทก (struck)
	 การพลัดตก	หกล้ม	หรือตกจากที่สูงท�าให้เกิด

การบาดเจบ็ทีศ่รีษะ	อาจส่งผลต่อการบาดเจบ็สมองแบบ

เฉียบพลัน	หรือส่งผลต่อการเรียนรู้ในระยะยาวในกรณี

เป็นแบบการบาดเจ็บซ�้าๆ	 (repetitive	 brain	 injury)	

ความสูงทีม่โีอกาสเกดิการบาดเจบ็เฉียบพลนัที่มอีาการ

รุนแรงได้แก่	ความสูง	120	ซม.	หากให้ประวัติการตกที่

สูงต�่ากว่า	 120	ซม.	 และมีการบาดเจ็บสมองรุนแรงให้

ค�านึงถึงกรณีการกระท�าทารุณกรรมต่อเด็กด้วย

	 เด็กแรกเกิดสามารถถีบขาดันกับส่ิงขวางกั้น

ต่างๆท�าให้เคลือ่นทีไ่ปในทศิทางตรงกันข้าม	เดก็		4	เดอืน

เริ่มคว�่าได้	และ	6	 เดือนจะสามารถหงายได้	ท�าให้เด็ก

กลิ้งได้	 (roll	 over)	 พัฒนาการเหล่านี้	 หากผู้ดูแลเด็ก

คาดไม่ถึงและไม่ได้เตรียมการป้องกัน	 อาจเป็นเหตุให้

เกิดการตกจากที่สูง	เช่น	เตียง	เก้าอี้โซฟา	การทิ้งเด็กไว้

โดยล�าพงับนเตยีง	โต๊ะ	หรอืโซฟามีความเสีย่งต่อการเกดิ

การพลัดตกที่สูง	 ถ้าไม่สามารถอุ้มได้ให้วางเด็กไว้บน

ทีน่อนทีว่างบนพืน้ราบ	หรอืในเปลนอนทีม่ขีอบกัน้	หาก

มีความจ�าเป็นต้องวางเด็กบนที่สูงช่ัวขณะ	 เช่น	 เก้าอี้

โซฟา	 เพื่อหยิบผ้าอ้อม	 หรือเตรียมนม	 ผู้ดูแลเด็กต้อง

วางมือข้างหนึ่งบนตัวเด็กเสมอ

 การบาดเจ็บจากรถพยุงตวัหรือรถหัดเดนิ:	
เมื่ออายุได้	 6	 เดือนผู้ดูแลเด็กมักเริ่มจัดหารถหัดเดิน	

(infant	walker)	(รูปที่	5)	พ่อแม่มักจะจัดหาให้เด็กด้วย

ความท่ีต้องการให้ฝึกเดิน	 หรือต้องการให้เด็กนั่งอยู่ใน

รถเมื่อต้องท�างานบ้าน	 เด็กเองเมื่ออยู่ในรถหัดเดินจะ

สามารถเคล่ือนทีไ่ด้ไกลเกนิกว่าพฒันาการตามอาย	ุหนึง่

รูปที่ 6	แสดงรองเท้าสเก๊ต	และ	สกู๊ตเตอร์

รูปที่ 5 	แสดงรถพยุงตัว	หรือรถหัดเดิน

ในสามของเด็กที่ใช้รถหัดเดินจะได้รับบาดเจ็บ	การบาด

เจ็บสมองที่รุนแรงส่วนใหญ่เกิดจากการพลัดตกหกล้ม

จากทีส่งูหรอืการพลกิคว�า่เมือ่เคลือ่นทีผ่่านพืน้ทีมี่ความ

ต่างระดับ	 การเคลื่อนที่เข้าสู่จุดอันตรายท�าให้เกิดการ

บาดเจ็บจากการชนกระแทก	 จมน�้า	 น�้าร้อนลวก	 และ

อื่นๆ		นอกจากนั้นยังพบว่าร้อยละ	10.8	ของเด็กที่ใช้รถ

หดัเดนิเป็นประจ�าจะมพีฒันาการด้านการเดนิได้ช้ากว่า

เด็กที่ไม่ได้ใช้	ในประเทศแคนาดา	ออสเตรเลีย	และบาง

รฐัในสหรฐัอเมรกิาได้มกีฎหมายห้ามมใิห้มกีารจ�าหน่าย

รถหดัเดนิแล้ว	ในบางรัฐให้มกีารจ�าหน่ายพร้อมค�าเตอืน

อนัตรายแก่ผูซ้ือ้	ส�าหรบัประเทศไทย	ส�านกังานคุม้ครอง

ผู้บริโภคได้ประกาศให้เปลีย่นชือ่เรยีกจากรถหัดเดนิเป็น

รถพยงุตวั	และให้มคี�าเตอืนว่าเป็นอปุกรณ์ไม่ช่วยส่งเสรมิ

พัฒนาการการเดินและผู้ดูแลเด็กต้องอยู่ใกล้ชิดตลอด

เวลา
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แนวทางสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บ

 เด็กอายุ	1	ปีขึ้นไปจะวิ่งและปีนป่ายได้	ดังนั้น

เดก็จะมคีวามเสีย่งสงูต่อการตกบนัได	หกล้ม	ชนกระแทก	

ควรมปีระตกูัน้ทีบ่นัได	ซึง่สามารถเปิดเข้าหาตวัได้ทศิทาง

เดียว	 และใส่กลอนไว้เป็นประจ�าเพื่อป้องกันเด็กไม่ให ้

ปีนป่ายบนัไดโดยล�าพัง	ราวบนัไดและระเบยีงต้องมช่ีอง

ห่างที่เด็กจะรอดไม่ได้	ช่องที่เหมาะสมคือ	ไม่เกินกว่า	9	

ซม	หน้าต่างต้องอยู่สูงพอที่เด็กจะปีนป่ายเองไม่ได้	ขั้น

ต�่าคือประมาณ	90-100	ซม.

	 เดก็วยันีม้พีฤติกรรมปีนป่าย	เช่น	ปีนป่ายต้นไม้	

หรอืแม้แต่เฟอร์นเิจอร์ต่างๆในบ้าน	ดงันัน้ตูว้างของต่างๆ

ต้องวางบนพื้นราบ	 มั่นคง	 ไม่ล้มง่ายเม่ือเด็กโหน	 หรือ

ปีนป่าย	หากไม่แน่ใจว่าตู้อยู่ในสภาพที่มั่นคงให้ยึดติดตู้

ด้วยสายยึดกับก�าแพงเฟอร์นิเจอร์	เช่น	โต๊ะ	ตู้	ต้องไม่มี

มมุคม	หากมคีวรใส่อุปกรณ์กนักระแทกท่ีมมุขอบทุกมมุ	

หมัน่ตรวจสอบประตรูัว้บ้าน	โดยเฉพาะประตซ่ึูงมขีนาด

ใหญ่และมีน�้าหนักมากว่ามีความม่ันคงหรือไม่	 ประตูนี้

อาจหลุดจากรางและล้มทับเด็กได้ง่ายหากเด็กปีนป่าย	

ราวบันไดและระเบียงต้องมีช่องห่างไม่มากพอที่เด็กจะ

รอดได้	หน้าต่างต้องอยู่สูงพอที่เด็กจะปีนป่ายเองไม่ได้	

	 การบาดเจบ็จากอปุกรณ์ทรงตวับนลกูล้อ:	เดก็

อายนุ้อยกว่า	5	ปีไม่ควรเล่นอปุกรณ์ทรงตวับนลกูล้อเช่น	

สเกตบอร์ด	 รองเท้ามีล้อ	 โรลเลอร์สเก๊ต	 อินไลสเก๊ต	

สกู๊ตเตอร์	จักรยานสองล้อเป็นต้น	(รูปที่	6)	เพราะความ

สามารถของระบบประสาทในการประสานงานกล้ามเนือ้

ต่างๆเพือ่รักษาสมดลุย์และทรงตวัในขณะเคลือ่นทีย่งัไม่

สมบูรณ์	

	 การเล่นในเดก็ท่ีอายมุากกว่า	5	ปีต้องใส่อปุกรณ์

เสริมความปลอดภัยทุกครั้ง	 ประกอบด้วยหมวกนิรภัย	

สนับข้อมือ	(wrist	guard)	สนับศอก	(elbow	guard)	

และสนับเข่า	(knee	guard)	เนื่องจากการบาดเจ็บที่ข้อ

มือจะพบได้บ่อยที่สุดคือประมาณร้อยละ	 40	 ของการ

บาดเจบ็ทัง้หมด	และอาจรนุแรงถงึขนาดกระดกูหักและ

เคลื่อนได้บ่อย	 กลไกการบาดเจ็บเกิดจากการล้มในท่า

เหยียดแขน	ใช้มือยันพื้น	และข้อมืออยู่ในท่างอพับมาก

เกินไป	 (hyperextension)	 ดังนั้นการป้องกันโดยเพิ่ม

ความแข็งแรงของข้อมือโดยใช้แผ่นพลาสติกหรือโลหะ

เสรมิข้อมอืไม่ให้หกัพบัมากเกนิไปได้จะช่วยลดการบาด

เจ็บของข้อมือได้	 มีการศึกษาพบว่า	 ผู้ใส่สนับข้อมือจะ

ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้ถึง	 6	 เท่า	 การใส่สนับ

ศอกและสนับเข่าจะลดการบาดเจ็บได้เช่นกัน	 พบว่า	

สนับข้อมือ	(wrist	guard)	จะลดการบาดเจ็บข้อมือลง

ได้ร้อยละ	 87	 สนับศอกจะลดการบาดเจ็บข้อศอกร้อย

ละ	 82	 และสนับเข่าจะลดการบาดเจ็บของหัวเข่าร้อย

ละ	32	ต้องเล่นในพื้นที่เตรียมไว้ส�าหรับเล่นโดยเฉพาะ	

หรอืพืน้ทีก่ารเล่นต้องไม่เสีย่งต่อการตกจากทีส่งูและการ

ถูกรถชน	 ผู้เริ่มหัดเล่นต้องได้รับการฝึกฝนและมีผู้ดูแล

ใกล้ชิด	เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการตก	หกล้ม	การ

บาดเจ็บส่วนใหญ่มักเกิดในผู้เริ่มเล่นครั้งแรก	

 การบาดเจ็บจากเครื่องเล่นสนาม:	ส�าหรับ

การเสียชีวิตจากเครื่องเล่นสนาม	และสนามเด็กเล่นนั้น

ส่วนใหญ่เป็นการตายจากเครือ่งเล่นล้มทบั	ทัง้จากชงิช้า	

เครือ่งเล่นปีนป่าย	เครือ่งเล่นลกูโลกทีใ่ช้ปีนป่ายและหมนุ

ได้	เครือ่งเล่นเหล่านีไ้ม่ได้รบัการยึดตดิฐานราก	นอกจาก

นัน้มรีายงานการตายจากการตกศรีษะกระแทกพืน้สนาม

ที่แข็ง	เหตุการณ์ทั้งสองแบบมักเกิดขึ้นโดยผู้เล่นไม่เล่น

ตามวิธีที่ควรจะปฏิบัติ	 และไม่มีผู้ดูแลเด็กขณะเล่น	 ใน

สหรัฐอเมริกาพบว่า	 สาเหตุส่วนใหญ่ของการบาดเจ็บ

จากเครื่องเล่นคือ	การพลัดตกหกล้ม	พบถึงร้อยละ	70	

ของการบาดเจ็บ	 9	 ใน	 10	 รายของผู้บาดเจ็บรุนแรง 

ทั้งการบาดเจ็บที่ศีรษะและการเกิดกระดูกหักเกิดจาก

สนามที่มีพื้นสนามไม่เหมาะสม		สาเหตุส�าคัญอื่นๆ	ของ

การบาดเจ็บคือ	 การชนกระแทกกับเครื่องเล่นที่มีการ

เคลือ่นไหว	การวิง่ชนเครือ่งเล่น	ถกูขอบทีค่มของเครือ่ง

เล่นบาด	ยื่นหรือสอดอวัยวะต่างๆ	เข้าไปในช่อง	รูของ
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อดิศักดิ์		ผลิตผลการพิมพ์

เครื่องเล่น	เกิดการติดค้างหรือถูกหนีบทับ		ส�าหรับเด็ก

ท่ีเสยีชวีติจากเครือ่งเล่นพบว่า	การพลดัตกเป็นสาเหตทุี่

พบบ่อย		ร้อยละ	75	ของเด็กกลุ่มนี้ตกจากเครื่องเล่นที่

สงูและกระแทกถกูพืน้ผวิทีแ่ขง็	ก่อให้เกดิการบาดเจบ็ที่

ศีรษะ	และมีเลือดออกภายในสมอง	

	 แนวทางการป้องกนัต้องให้ความส�าคญักบัการ

ออกแบบและติดตั้งเคร่ืองเล่นและสนามที่ถูกวิธี	 มี

มาตรฐานความปลอดภัย	 เช่น	การยึดติดฐานราก	การ

ใช้พื้นสนามที่ดูดซับพลังงาน	เช่น	สนามทรายที่ลึก	30	

เซนติเมตรหรือสนามยางสังเคราะห์ที่ทดสอบความ

สามารถการดดูซบัพลังงานเมือ่คิดจากการตกทีต่�าแหน่ง

สงูสดุของเครือ่งเล่นทีเ่ดก็จะสามารถปีนและตกลงมาได้	

เมื่อติดตั้งแล้วต้องมีการบ�ารุงรักษา	 ตรวจสอบสภาพ

อย่างสม�่าเสมอ	 เมื่อพบเห็นจุดบกพร่องต้องแก้ไข	 อาจ

มีความจ�าเป็นต้องปิดการใช้งานเมื่อต้องรอการแก้ไข	

นอกจากนัน้ภายในโรงเรียนหรอืสถานพัฒนาเดก็ปฐมวยั

ควรเป็นการเล่นตามเวลาที่ก�าหนด	มีผู้ควบคุมการเล่น	

มกีารบอกข้อก�าหนดและวธิกีารเล่นแก่ผูเ้ล่นก่อนการเล่น

 การตกตึกสูง: การศึกษาของ	Culvenor	JF	

(ออสเตรเลีย)	 พบว่าในปี	 1992-1993	 มีเด็กได้รับ 

บาดเจ็บจากการพลัดตกจากที่สูงถึง	 6,642	 คน	 ซึ่งใน

จ�านวนนี้เป็นเด็กอายุน้อยกว่า	 4	ปีถึงร้อยละ	 33	 ของ

การบาดเจ็บทั้งหมด	 โดยเหตุการณ์การตกส่วนใหญ ่

มักเกิดขึ้นจากการตกจากเครื่องกั้นหรือราวกันตกที่สูง

ไม่เกิน	90	 เซนติเมตรเท่านั้น	หรือไม่ก็เป็นการมุดลอด

ตามช่องของซี่ราวกันตกซึ่งมีความกว้างมากจนเด็ก

สามารถมดุลอดได้	โดยระบวุ่า	ช่องว่างระหว่างราวระเบียง

เป็นจุดที่ดึงดูดให้เด็กเข้าไปเล่นมาก	 เพราะเนื่องจากมี

ขนาดที่เหมาะต่อการสอดแขน	ขา	หรือศีรษะ	หรืออีก

พฤตกิรรมหนึง่ของเดก็คอื	การปีนราวกันตกหรอืทีก่ัน้กนั

ตก	ดงันัน้ผูดู้แลเด็กต้องตรวจสอบระเบียง	หน้าต่าง	ใน

อาคารสูงดังนี้

	 ราวหรือแผ่นกั้นกันตกควรมีความสูงจากพื้น

ถึงขอบราวไม่ต�่ากว่า	100	ซม.	โดยอาคารตั้งแต่สามชั้น

ขึ้นไป	 (ซึ่งพบว่ามีการบาดเจ็บรุนแรงจากการตก)	 

ต้องมีความสูงราวหรือแผ่นกันตก	 ไม่ต�่ากว่า	 120	 ซม. 

จากพื้น	

	 ราวกัน้กนัตกควรเป็นลกัษณะแนวตัง้	โดยช่อง

ว่างระหว่างราวควรมีระยะห่างที่พอเหมาะไม่กว้างเกิน

กว่า	 9	 ซม.ซึ่งเป็นระยะที่แคบที่สุดที่เด็กเล็กอายุ	 

6	 เดือนจะสามารถมุดลอดโดยเอาเท้า	 ขา	 และล�าตัว 

สอดเข้าไปได้แต่ศรีษะตดิค้างเกิดการเสยีชวีติในลกัษณะ

แขวนคอได้	

	 ซ่ีราวแนวนอนซ่ึงเป็นคานล่างของซ่ีราวแนวตัง้

นั้นมีได้	แต่ต้องอยู่สูงจากพื้นไม่เกิน	9	ซม	เช่นเดียวกัน

ซี่ราวทีสู่งเกนิกว่า	100	ซม.นั้นมีซี่ราวแนวนอนเปน็คาน

ยึดซี่ราวแนวตั้งได้ที่ระดับ	100	ซม.เป็นต้นไปเท่านั้น				

	 ไม่มีจุดที่เด็กสามารถปีนป่ายได้	หมายถึงต้อง

ไม่มีโครงสร้างลักษณะที่เป็นแท่งในแนวนอนและมีช่อง

รูให้วางเท้าที่เอื้อต่อการปีนป่าย	รวมไปถึงต�าแหน่งการ

วางของที่ใกล้ราวกันตก	ที่ท�าให้สามารถปีนป่ายได้	เช่น	

ตู้แอร์	(คอมเพรสเซอร์)	ที่วางไว้บริเวณระเบียง	เป็นต้น	

	 ในประเทศไทยเองยังไม่มีกฎหมายบังคับที่

แน่ชดั	แต่ในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารของกระทรวง

มหาดไทยระบุไว้แต่เพียงว่า	 ความสูงจากพ้ืนถึงขอบ

หน้าต่างไม่ควรต�่ากว่า	90	ซม.ไม่มีการก�าหนดลักษณะ

ระบียง	 ราวกันตก	 ช่องห่าง	 การวางเฟอร์นิเจอร์ที่เพิ่ม

ความเส่ียงต่อการปีนป่าย	 ทั้งในบ้าน	 อาคาร	 และที่

สาธารณะ	

แนวทางการป้องกันการบาดเจ็บและสร้าง
เสริมความปลอดภัยในเด็ก
	 การสร้างปัจจัยเชิงบวกและควบคุมปัจจัย 

เสี่ยงทั้ง	3	ด้านได้แก่	เด็ก	ผู้ดูแลเด็กและครอบครัว	และ
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สิ่งแวดล้อมที่เป็นพาหะน�าพลังงานสู่ตัวเด็กน�าไปสู่ 

ความปลอดภัยในเด็ก	

	 จดัสภาพแวดล้อมรอบตวัเดก็ให้ปลอดภยั	ทัง้

ในบ้าน	นอกบ้าน	และการเดินทาง

	 •	 จัดพ้ืนที่ปลอดภัยส�าหรับเด็กในบ้าน	 โดย

แยกเด็กออกจากจุดอันตราย	เช่น	มีประตู	หรือ	รั้ว	เพื่อ

แยกพ้ืนท่ีของเด็กออกจากแหล่งน�้า	 ห้องครัว	 บันได	

ระเบียง	ถนนหรือบริเวณที่มียานพาหนะเข้าถึง

	 •	 เลอืกใช้และจดัวางเฟอร์นเิจอร์ให้เหมาะสม	

เช่น	 จัดที่นอน	 เตียง	 และเลือกใช้อุปกรณ์การนอนที่

เหมาะสมกบัเดก็	เลอืกใช้ตู	้ชัน้วางของ	วางทวี	ีทีม่คีวาม

มั่นคงไม่ล้มง่าย	 หรือยึดติดก�าแพง	 เพ่ือป้องกันการล้ม

คว�่าเมื่อเด็กเข็น	ดัน	หรือปีนป่าย	

	 •	 แยกเกบ็	หรอืจดัวาง	สิง่ของทีอ่าจก่ออนัตราย

กับเด็ก	เพื่อมิให้เด็กเข้าถึงได้	เช่น	จัดวางของร้อน	ของ

มคีม	ปล๊ักไฟ	พดัลม	ของช้ินเลก็	(ขนาดเลก็กว่า	3.2	ซม.)	

ไม้ขีดไฟ		สารพิษ	อาวุธ	ยา	ไม่ให้เด็กเข้าใกล้ได้	เป็นต้น

	 •	 ไม่ให้เดก็เล่นของเล่นอนัตราย	เช่น	ของเล่น

ที่มีความแหลมคม	มีความแรง	เช่น	ปืนอัดลม	หรือวัตถุ	

ระเบิด	เช่น	พลุ	ดอกไม้ไฟ	เป็นต้น

	 •	 เลือกผลิตภณัฑ์ทีเ่ดก็ใช้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ความปลอดภัย	 เช่น	 ไม่ใช้รถหัดเดิน	 เลือกของเล่นที่มี

เครือ่งหมายท่ีผ่านการตรวจสอบมาตรฐานอตุสาหกรรม	

และมีความเหมาะสมตามอายุ	เป็นต้น

	 •	 จัดให้เด็กเดินทางด้วยความปลอดภัย	 เช่น	

น�าเด็กโดยสารยานพาหนะประเภทอื่นแทนการใช้รถ

จักรยานยนต์	ใช้ทีน่ัง่นริภยัให้เหมาะสมตามอาย	ุเป็นต้น	

	 •	 เรียกร้องและให้ความร่วมมือกับชุมชนใน

การจัดพื้นที่เล่นนอกบ้านที่ปลอดภัยให้เด็ก	เช่น	สนาม

เดก็เล่นทีไ่ม่ตดิถนน	มทีีก่ัน้ไม่ให้เดก็ถกูรถชน	มทีีปิ่ดกัน้	

ไม่ให้เด็กเข้าไปใกล้บ่อน�้า	ท้องร่อง	แม่น�้า	ติดตั้งเครื่อง

เล่นสนาม	 เสาฟุตบอล	 แป้นบาสเกตบอลอย่างถูกวิธ	ี

มั่นคง	ไม่ล้มง่าย	เป็นต้น	

	 เฝ้าดูแล	ปกป้องคุ้มครองเด็กโดยผู้ดูแล
	 •	 ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลเด็กในวัยต�่ากว่า	3	ปี

ในระยะมองเห็นและคว้าถึงได้ตลอดเวลา	(arm	reach	

or	touch	supervision)	ให้การดูแลเด็กในวัย	3-6	ปีใน

ระยะสายตาคอื	มองเหน็ตลอดเวลาและเข้าถงึตวัเดก็ได้

ทันที	เด็กวัย	6	ปีขึ้นไปเป็นวัยที่เด็กเริ่มอยู่ในระยะไกล

ตัว	 ผู้ดูแลไม่สามารถมองเห็นเด็กได้ตลอดเวลา	 ผู้ดูแล

ต้องจัดให้เด็กอยู่ในที่ปลอดภัย	 (ผู้ดูแลได้ประเมินความ

เสีย่งแล้ว)	และสามารถตดิตามสอดส่องเรือ่งความปลอดภยั

ของเด็กเป็นระยะๆ	 โดยต้องรู้ที่อยู่และกิจกรรมที่เด็ก 

ท�าในขณะนั้น

	 •	 ผู้ดูแลต้องปกป้องคุ้มครองเด็กจากบุคคล

โดยไม่ปล่อยให้เด็กอยู่กับคนที่ไม่คุ้นเคยตามล�าพัง จัด

ให้อยูห่่างไกลจากบคุคลอันตราย	เช่น	บคุคลเสพยาเสพ

ติด	 บุคคลที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์	 บุคคลที่เสพติด 

ทางเพศ	หรอืเมาสรุา	เป็นต้น	ป้องกนัไม่ให้ผู้อ่ืนมาสมัผสั

ร่างกายเด็กในส่วนที่ควรปกป้อง	เช่น	ปาก	หน้าอก	ก้น	

และอวัยวะเพศ		เป็นต้น	รวมทั้งปกป้องเด็กจากการถูก

ล่อลวงผ่านการใช้สื่ออิเลคทรอนิคส์ต่างๆ	เช่น	โทรศัพท์	

อินเทอร์เน็ต

	 •	 ผูด้แูลไม่ปล่อยให้เดก็รงัแกกัน	หรอืทะเลาะกนั	

	 •	 ผู้ดูแลรู้วิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น	 การ

ปฏิบัติการกู้ชีพขั้นพ้ืนฐาน	 รวมทั้งรู้วิธีการส่ือสารกับ

หน่วยฉกุเฉนิทางการแพทย์	(1669)	ศนูย์พษิวทิยา	(1367)	

และวธิกีารส่งต่อเดก็ในภาวะฉกุเฉนิไปยงัสถานพยาบาล

ใกล้เคียง

	 •	 ชุมชนจัดให้มีสถานเลี้ยงเด็กภายในชุมชน	

เพื่อให้การดูแลแก่เด็กเล็กที่ครอบครัวไม่มีขีด	 ความ

สามารถเพยีงพอ	ในช่วงเวลาหลงัเลกิเรยีน	วนัหยดุ	หรอื

ช่วงปิดเทอม	 จัดให้มีผู้ดูแลการเล่นหรือผู้ดูแลการจัด
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กิจกรรมนันทนาการส�าหรับเด็กวัยเรียนในชุมชน

 สอนเด็กให้หลีกเลี่ยงจุดอันตราย	 ปฏิบัติ
ตามกฎแห่งความปลอดภัย	 และมีทักษะชีวิตเพื่อ
ความปลอดภัย
	 •	 เด็กในวัยต�่ากว่า	 6	 ปี	 ผู้ดูแลต้องก�าหนด 

กฎระเบียบความปลอดภัยและก�ากับให้ปฏิบัติอย่าง 

สม�่าเสมอ	 เช่น	 ไม่เอาของเล่น	 ของใช้เข้าปาก	 ไม่ยืน	 

เดนิ	หรอืเล่นใกล้แหล่งน�า้	ไม่เล่นใกล้ถนน	ไม่วิง่ข้ามถนน

คนเดยีว	ไม่เล่นสายไฟ	ปลัก๊ไฟ	และเครือ่งใช้ไฟฟ้า	ไม่เล่น

ไฟ	น�า้ร้อน	และไม่รบัของหรือไปกบัคนแปลกหน้า	เป็นต้น	

ควรสอนให้เด็กรู้อย่างง่ายๆ	 โดยบอกเล่า	 สถานการณ์

อันตราย	 ยกกรณีตัวอย่างและผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนเพื่อให้

เกิดการเรียนรู้อย่างง่ายๆ	ไม่ซับซ้อน	เด็กในวัย	6	ปีขึ้น

ไป	ผู้ดูแลต้องสอนเด็กให้รู้เหตุผลของความเสี่ยงอันเกิด

จากจุดเสี่ยงต่างๆ	 หรือสถานการณ์อันตราย	 รวมทั้ง

ก�าหนดกฎแห่งความปลอดภยัให้เด็กปฏบิติัตามโดยเดก็

มีส่วนร่วม	

	 •	 ฝึกสอนทักษะชีวิตเพื่อความปลอดภัย	(life	

safety	 skills)	 ให้เหมาะสมตามวัยและพัฒนาการของ

เด็ก	เช่น	เด็กอายุ	18	เดือน	สามารถบอกให้ท�าตามค�า

สั่งง่ายๆ	เช่น	ไม่ให้เดินใกล้แหล่งน�้า	แต่เด็กจะไม่เข้าใจ

เหตผุลความเสีย่งอย่างแท้จรงิ	เด็กอายุ	2	ปีข้ึนไป	สามารถ

เริ่มฝึกให้ผุดขึ้นมาจากน�้าแล้วเกาะฝั่งเมื่อตกน�้าใกล้ 

ขอบฝั่ง	และฝึกให้	ลุกขึ้นยืนได้ในน�้าเมื่อตกน�้าที่ตื้นกว่า	

2	ใน	3	ของความสูง		(water	recovery)		สอนการขี่

จกัรยานสามล้ออย่างปลอดภยัเพือ่ฝึกหดัการทรงตวัเมือ่

อาย	ุ2-3	ปีโดยให้ใช้หมวกนริภยัเพือ่ฝึกสอนการใช้อปุกรณ์

เสริมความปลอดภัยให้เป็นนิสัยต่อไป	เป็นต้น	

	 •	 สอนให้เด็กรู้จักปกป้องตนเองจากการถูก

ท�าร้ายโดยบุคคล	 เช่น	สอนให้รู้จักอวัยวะส่วนตัว	และ

ปกป้องร่างกายตนเอง	 รวมท้ังรู้จักบอกผู้ดูแลเม่ือมี 

ผู้อื่นมากระท�าโดยมิชอบ	 เช่น	 สัมผัสร่างกายในส่วนที่

ควรปกป้องโดยเฉพาะหน้าอก	 ก้น	 และอวัยวะเพศ	 

เป็นต้น

	 •	 สอนให้เด็กวางตัวกับคนแปลกหน้าอย่าง 

เหมาะสม

	 •	 สอนให้เด็กจัดการความขัดแย้งโดยไม่ใช้

ความรุนแรง	เช่น	บอกครูเมื่อเพื่อนแย่งของเล่น	เป็นต้น	

2. การให้ค�าแนะน�าเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
ตามวัยของเด็ก : 
	 •	 อย่าจัดให้เด็กนอนอยู่ใกล้สิ่งของซึ่งอาจ 

พลิกคว�า่ทับตัวเด็ก	ไม่จัดให้นอนข้างผู้ใหญ่บนเตียง	หรือ

เบาะที่นอนเดียวกันเพราะจะเสี่ยงจากการการถูก 

นอนทับ

	 •	 ที่นอนเด็กไม่ควรหนาอ่อนนิ่มจนเกินไป	ใช้

ที่นอนบาง	แข็งพอควร	ใช้หมอนบาง	ใบเล็ก	ใส่ชุดนอน

ให้อบอุ่น	และเลือกใช้ผ้าห่มบาง

	 •	 จดัให้เดก็นอนหงาย	การนอนคว�า่จะเกดิการ

กดทับปากจมูกได้

	 •	 เตียงเด็กที่มีซี่ราวกันตก	ช่องระหว่างซี่ต้อง

ห่างไม่เกิน	6	ซม.



116

I
แนวทางสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บ

เด็กอายุ 0- 6 เดือน เด็กอายุ 6-12 เดือน

การนอน •	ไม่จัดให้นอนข้างผู้ใหญ่บนเตียงหรือเบาะที่นอน
เดียวกันเพราะมีความเสี่ยงจากการถูกนอนทับ

•	ที่นอนเด็กไม่ควรหนาอ่อนนิ่มจนเกินไป	ใช้ที่นอน
บาง	แข็งพอควร	ใช้หมอนบาง	ใบเล็ก	ใส่ชุดนอน
ให้อบอุ่น	และเลือกใช้ผ้าห่มบาง

•	อย่าจัดให้เด็กนอนอยู่ใกล้สิ่งของซึ่งอาจพลิกคว�่า
ทับตัวเด็ก	

•	จัดให้เด็กนอนหงาย	การนอนคว�่าจะเกิดการกด
ทับปากจมูกได้

•	เตียงเด็กที่มีซี่ราวกันตก	ช่องระหว่างซี่ต้องห่างไม่
เกิน	6	ซม. 

•	ค�าแนะน�าเดิม

การอุดตัน
ทางเดิน
หายใจ 

•	อย่าให้เด็กทารกอายุ	3-5	เดือนขึ้นไปเล่นสิ่งของ
ชิ้นเล็กที่สามารถเอาเข้าปากได้	เช่น	ของเล่น	
ของใช้	โดยล�าพังแม้เพียงชั่วขณะ

•	ทารกไม่มีความจ�าเป็นต้องใช้หัวนมดูดเล่น	หาก
จะใช้ต้องเลือกแบบที่มีการรับรองมาตรฐาน
เท่านั้น	ห้ามใช้หัวนมดูดเล่นที่มีรอยขาดระหว่าง
หัวนมกับฐาน	ตัวฐานต้องใหญ่พอที่เด็กไม่
สามารถที่จะอมได้ทั้งอัน	แต่ต้องไม่อุดปากจมูก
เด็กในเวลาเดียวกัน	ตัวฐานควรมีรูระบายที่จะ
ช่วยให้เด็กหายใจได้	ห้ามใช้สายต่อจากหัวนมดูด
เล่นเพื่อคล้องคอเด็กเพราะอาจท�าให้เกิดการรัด
คอและขาดอากาศหายใจได้		

•	อย่าวางถุงพลาสติกใกล้ตัวเด็ก	หรือใกล้ที่นอน
เด็ก	ถุงพลาสติกอาจท�าให้อุดตันจมูกปาก	และ
ทางเดินหายใจได้

•	ค�าแนะน�าเดิม	
•	เลือกของเล่นเขย่าให้เกิดเสียง	(rattle)	ฝึก

การขบเคี้ยว	(teether)	ที่ไม่มีปลายด้านใด
เรียวเล็กพอที่เด็กจะเอาเข้าปากได้	

•	อย่าให้อาหารเป็นชิ้นแข็งกับเด็กวัยนี้		
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เด็กอายุ 0- 6 เดือน เด็กอายุ 6-12 เดือน

การจมน�้า •	เด็กอายุ	5-6	เดือนแม้จะเริ่มนั่งเองได้	แต่ห้ามให้
เด็กนั่งเล่นน�้าโดยล�าพังในอ่างน�้า	กะละมังหรือ	
อ่างอาบน�้า	ที่มีน�้าอยู่	ระดับน�้าสูงเพียง	 
5	ซม.อาจท�าให้เกิดการจมน�้าได้	

•	ค�าแนะน�าเดิม
•	เด็กอายุ	10-11	เดือนที่เริ่มตั้งไข่	และหัดเดิน	

หากยืนเกาะถังน�้าที่มีความสูงราวครึ่งหนึ่งของ
ตัวเด็กแล้วก้มตัวลงเพื่อเล่นน�้าในถัง	อาจพลิก
คว�่า	ศีรษะทิ่มลงถังน�้าเสียชีวิตได้

•	ต้องก�าจัดแหล่งน�้าที่ไม่จ�าเป็นในบ้านและรอบ
บ้าน	หรือกั้นรั้ว	กั้นประตูไม่ให้เด็กอยู่ใกล้
แหล่งน�้าได้	เช่นการเทน�้าในถังทิ้ง	ปิดฝาถังน�้า	
ปิดประตูห้องน�้า	ปิดประตูหน้าบ้านหลังบ้าน	
มิให้เด็กคลานหรือเดินไปใกล้แหล่งน�้าได้	
เป็นต้น

•	ผู้ดูแลเด็กต้องตระหนัก	ไม่เผอเรอ	ปล่อยเด็ก
ไว้ใกล้แหล่งน�้าตามล�าพังแม้เพียงชั่วขณะเช่น	
เดินไปล้างจาน	ตากผ้า	รับโทรศัพท์	หรืองีบ
หลับ	

•	จัดพื้นที่เคลื่อนที่ปลอดภัยส�าหรับเด็กอายุ
ตั้งแต่	9	เดือนขึ้นไป

การพลัดตก
หกล้ม และ 
ชนกระแทก 

•	เด็กแรกเกิดสามารถถีบขาดันกับสิ่งขวางกั้นต่างๆ
ท�าให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม	ท�าให้เด็ก
ตกจากที่สูง	เช่น	เตียง	เก้าอี้โซฟาได้

•	เด็ก		4	เดือนเริ่มคว�่าได้	และ	6	เดือนจะสามารถ
หงายได้	ท�าให้เด็กกลิ้งได้	เด็กตกจากที่สูง	เช่น	
เตียง	เก้าอี้โซฟาได้

•	อย่าทิ้งเด็กไว้โดยล�าพังบนเตียง	โต๊ะ	โซฟา	ถ้าไม่
สามารถอุ้มได้ให้วางเด็กไว้บนที่นอนที่วางบนพื้น
ราบ	หรือในเปลนอนที่มีขอบกั้น	

•	หากมีความจ�าเป็นต้องวางเด็กบนที่สูงชั่วขณะ
เช่น	เก้าอี้โซฟา	ผู้ดูแลเด็กต้องวางมือข้างหนึ่งบน
ตัวเด็กเสมอ

•	เด็ก	6-12	เดือน	จะเริ่มเคลื่อนที่ได้ดีและเร็ว
ขึ้นจากกลิ้งได้	คืบได้	คลานได้	เกาะเดินได้	
และเดินได้เอง	เด็กจะมีความเสี่ยงต่อการตก
บันได	หกล้ม	ชนกระแทก	

•	ควรมีประตูกั้นที่บันได	เป็นประตูที่เปิดเข้าหา
ตัวได้ทิศทางเดียว	และปิดกลอนไว้เสมอ	เพื่อ
ป้องกันเด็กไม่ให้ปีนป่ายบันไดได้	

•	ไม่ควรใช้รถพยุงตัว	(รถหัดเดินแบบที่มีลูกล้อ)	
ในเด็กทุกวัย เด็กในรถหัดเดินแบบที่มีลูกล้อ
จะเดินช้าและเกิดอุบัติเหตุได้บ่อย

การเขย่าตัว
เด็ก

•	อย่าจับเด็กเขย่า	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ดูแล
เด็กมีอารมณ์หงุดหงิดกับการร้องไห้ของเด็กและ
ต้องการเขย่าเพื่อให้เด็กเงียบ	การเขย่าท�าให้เกิด
เลือดออกในสมอง	และประสาทตา	ท�าให้เด็ก
พิการทางสมอง	ตาบอดหรือเสียชีวิตได้	

•	ค�าแนะน�าเดิม
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เด็กอายุ 0- 6 เดือน เด็กอายุ 6-12 เดือน

ไฟฟ้า และ 
ความร้อน

•	เด็กทารกอายุมากกว่า	6	เดือนจะคว้าสิ่งของ
ได้อย่างรวดเร็ว	อย่าอุ้มเด็ก	ขณะที่ถือของ
ร้อน		

•	เก็บสายไฟของกาน�้าร้อน		อย่าให้อยู่ต�่าใน
ระดับที่เด็กสามารถดึงกระชากให้ล้ม	และน�้า
ร้อนราดได้

•	หากเด็กได้รับบาดเจ็บจากความร้อนลวก	ให้
ใช้น�้าเย็นหรือน�้าประปาสะอาดแช่หรือล้าง
บาดแผลเพื่อลดความร้อนลง	หลังจากนั้นใช้
ผ้าสะอาดปิดบาดแผลก่อนน�าส่งพบแพทย์	
ห้ามทาบาดแผลด้วยน�้าปลา	หรือยาสีฟัน	

สัตว์กัด •	ไม่ปล่อยให้เด็กทารกอยู่ตามล�าพังกับสุนัข	และ
ต้องฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขเลี้ยง

•	ค�าแนะน�าเดิม	

อุบัติเหตุ
จราจร 

•	การโดยสารรถยนต์อย่างปลอดภัยควรใช้ที่นั่ง
ส�าหรับเด็กทารก	โดยติดตั้งบนที่นั่งด้านหลังและ
หันหน้าเด็กไปทางด้านหลังรถ

•	ส�าหรับรถปิกอัพให้ติดตั้งด้านหน้าข้างคนขับ	
และห้ามใช้ถุงลมในที่นั่งด้านข้างคนขับเพราะถุง
ลมที่กางออกขณะเกิดอุบัติเหตุนั้นจะท�าให้เด็กได้
รับบาดเจ็บได้	

•	อย่าทิ้งเด็กไว้ในรถคนเดียว	ความร้อนภายในรถ
จะท�าให้เกิดอันตรายได้

•	เดก็วยันีไ้ม่ควรนัง่หรืออุม้โดยสารรถจกัรยานยนต์	
และ	รถจักรยาน

•	ค�าแนะน�าเดิม	

การฝึกการ
ปฐมพยาบาล 
กูช้พี 

•	ผู้ดูแลเด็กควรได้รับการฝึกการปฐมพยาบาลและ	
การกู้ชีพ	(การช่วยการหายใจ	การนวดหัวใจ	การ
ช่วยน�าสิ่งแปลกปลอมออกจากหลอดลม)	

•	ค�าแนะน�าเดิม	
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อดิศักดิ์		ผลิตผลการพิมพ์

เด็กอายุ 1-3 ปี เด็กอายุ 3-6 ปี

การอุดตัน
ทางเดิน
หายใจ 

•	ค�าแนะน�าเดิม
•	ของเล่นประเภทลูกบอล	ลูกหิน	หรือลูกแก้ว	เป็น

ของเล่นที่มีความเสี่ยงสูงต่อเด็กวัยนี้ที่จะเอาเข้า
ปากและเกิดการส�าลักได้	

•	อย่าให้เด็กเล่นของเล่นที่เป็นสายยาวที่มีความ
ยาวมากกว่า	22	ซม.	โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องน�า
มาคล้องคอเช่นโทรศัพท์ที่มีสาย	สร้อยคอ	กีตาร์
คล้องคอ	เพราะสายอาจรัดคอเด็กท�าให้ขาด
อากาศหายใจได้

•		ไม่ควรให้เด็กอายุน้อยกว่า	8	ปีเล่นลูกโป่งที่
ยังไม่ได้เป่าหรือเศษลูกโป่งโดยล�าพัง

การจมน�้า •	ค�าแนะน�าเดิม
•	เด็กวัยนี้ยังจมน�้าในแหล่งน�้าในบ้าน	หรือรอบๆ

บ้าน	ก�าจัดแหล่งน�้าไม่ใช้ประโยชน์ในบ้าน	หรือ	
แยกเด็กออกจากแหล่งน�้า	เช่น	ท�ารั้วกั้น

•	เด็กอายุ	18	เดือน	สามารถบอกให้ท�าตามค�าสั่ง
ง่ายๆ	เช่น	ไม่ให้เดินใกล้แหล่งน�้า	แต่เด็กจะไม่
เข้าใจเหตุผลความเสี่ยงอย่างแท้จริง	

• เด็กอายุ	2	ปีขึ้นไป	สามารถเริ่มฝึกให้ผุดขึ้นมา
จากน�้าแล้วเกาะฝั่งเมื่อตกน�้าใกล้ขอบฝั่ง	และฝึก
ให้ลุกขึ้นยืนได้ในน�้าเมื่อตกน�้าที่ตื้นกว่า	2	ใน3	
ของความสูง		(water	recovery)	

• ค�าแนะน�าเดิม

•	เด็กวัย	5	ปีขึ้นไป	ต้องระวังการจมน�้าในแหล่ง
น�้ารอบบ้านหรือในชุมชน	เช่น	สระว่ายน�้า	
สระน�้า	คลอง	บ่อ	

•	ผู้ดูแลเด็กต้องจัดพื้นที่เล่นของเด็กให้ปลอดภัย	
แยกเด็กออกจากแหล่งน�้าโดยกั้นรั้ว	กั้นประตู
ไม่ให้เด็กอยู่ใกล้แหล่งน�้า

•	เด็กอายุ	4	ปีขึ้นไปสอนการลอยตัวและว่ายน�้า
ระยะสั้นๆ	ได้

•	เด็กวัย	5	ปีขึ้นไป	ควรสอนเด็กให้รู้จักแหล่งน�้า
เสี่ยงและการหลีกเลี่ยง

การพลัดตก
หกล้ม และ 
ชนกระแทก 

•	ค�าแนะน�าเดิม	
•	เด็กวัยนี้จะวิ่งและปีนป่ายได้	ดังนั้นเด็กจะมีความ

เสี่ยงสูงต่อการตกบันได	หกล้ม	ชนกระแทก

•	ราวบนัไดและระเบยีงต้องมีช่องห่างไม่เกิน	9	ซม	
•	หน้าต่างต้องอยู่สูงอย่างน้อย	1	เมตร	เพื่อป้องกัน

ไม่ให้เด็กปีนป่ายได้	

•	เฟอร์นิเจอร์	เช่น	โต๊ะ	ตู้	ต้องไม่มีมุมคม	หากมี
ควรใส่อุปกรณ์กันกระแทกที่มุมขอบทุกมุม

•	ตู้วางของต่างๆต้องวางบนพื้นราบ	มั่นคง	และใช้
อุปกรณ์ยึดติดก�าแพงป้องกันการล้มเมื่อเด็กโหน	
หรือปีนป่าย	

•	หมั่นตรวจสอบประตูรั้วบ้านที่เป็นประตูเลื่อนซึ่ง
มีขนาดใหญ่และมีน�้าหนักมาก	ประตูแบบนี้อาจ
หลุดจากรางและล้มทบัเดก็ได้หากเดก็ปีนป่าย

•	ค�าแนะน�าเดิม	
•	ความสูงของเครื่องเล่นสนามต้องไม่สูงเกิน	

150	ซม.	เครื่องเล่นหนักต้องยึดติดฐานเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ล้มทับเด็ก

•	พื้นสนามเด็กเล่นที่มีเครื่องเล่นสูงที่ต้องปีน
ป่าย	ต้องอ่อนนิ่ม	ลดการกระแทก	เป็นพื้น
ยางสังเคราะห์	หรือพื้นทรายที่ลึก	30	ซม.ขึ้น
ไป

•	ไม่ให้เด็กอายุน้อยกว่า	5	ปี	เล่นอุปกรณ์ที่ต้อง
ใช้ทักษะการทรงตัวบนลูกล้อ	เช่น	สเกตบอร์ด	
รองเท้ามีล้อ	เป็นต้น

 



120

I
แนวทางสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บ

เด็กอายุ 1-3 ปี เด็กอายุ 3-6 ปี

ความร้อน
ลวก และ
อันตรายจาก
ไฟฟ้า 

•	ค�าแนะน�าเดิม	
•	อย่าวางของร้อนบนพื้นเช่น	หม้อน�้าแกง	เด็กวัยนี้

เดิน	วิ่งได้	อาจเกิดการสะดุดล้มลงในภาชนะที่
บรรจุน�้าร้อนได้	

•	ห้องครัวเป็นจุดอันตราย	ควรมีประตูกั้นเพื่อมิให้
เด็กเข้าไปในบริเวณนั้นได ้โดยเฉพาะในเวลาที่มี
การท�าอาหารหรือต้มน�้าอยู่

•	ต่อสายดินในบ้านให้ถูกวิธี	และต่อเครื่องตัดไฟฟ้า
อัตโนมัติ

•	ค�าแนะน�าเดิม		

สารพิษ •	เด็กวัยนี้สนใจค้นของต่างๆในบ้าน		ขณะเดียวกัน
มีความสามารถในการปีนป่าย	ยืนบนเก้าอี้เพื่อ
หยิบของสูงได้	ดังนั้นต้องเก็บสารต่างๆในบ้านที่
อาจก่อพิษแก่เด็กได้ให้มิดชิด	ปิดล๊อคแน่นหนา	
เด็กไม่สามารถจะหยิบได้เอง

•	หากเด็กกินหรือดื่มสารพิษ	ให้ติดต่อศูนย์พิษ
วิทยาหมายเลข	1367		เพื่อขอรับค�าแนะน�าใน
การปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี

•	ค�านะน�าเดิม
•	ไม่น�าเอาสารพิษใส่ภาชนะที่มีลักษณะคล้าย

กับภาชนะที่บรรจุอาหารหรือเครื่องดื่มและไม่
วางอยู่ในที่เดียวกับที่วางอาหารและเครื่องดื่ม

สัตว์กัด •	สอนเด็กไม่ให้เล่นกับสุนัขจรจัด	สุนัขเลี้ยงที่ไม่รู้
จัก	และลูกสุนัขแรกเกิดที่มีแม่อยู่ด้วย

•	สอนเด็กไม่ให้รังแกสัตว์	เช่น	ดึงหู	ดึงหาง	แย่ง
จานอาหาร	ของเล่นของสัตว์

•	ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขเลี้ยง

•	ค�าแนะน�าเดิม	
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เด็กอายุ 1-3 ปี เด็กอายุ 3-6 ปี

อุบัติเหตุ
จราจร 

•	ค�าแนะน�าเดิม	
•	ให้ใช้ที่นั่งนิรภัยที่เบาะหลัง	โดยหันหน้าไปทาง

ด้านหลังรถตราบเท่าที่ตัวเด็กไม่สูงเกินที่นั่งนิรภัย	
หรือน�้าหนักไม่เกินตามที่บริษัทก�าหนดไว้	หาก
เด็กตัวโตเกินกว่าข้อก�าหนดที่นั่งนิรภัยแล้ว	ให้
เปลี่ยนเป็นที่นั่งนิรภัยส�าหรับเด็กเล็กซึ่งจะหัน
หน้าไปทางด้านหน้ารถตามปกติ	(forward	
facing	child	seat)	แต่ยังคงใช้ที่เบาะหลัง
เท่านั้น	ลักษณะที่นั่งนิรภัยส�าหรับเด็กเล็กคือ	ที่
นั่งที่มีขนาดครอบคลุมเด็กได้ทั้งตัวและศีรษะ	มี
เข็มขัดนิรภัยแบบ	5	จุด	(harness)	ยึดเหนี่ยวตัว
เด็กให้ติดกับที่นั่ง	และใช้เข็มขัดนิรภัยรถยนต์ยึด
ที่นั่งติดกับรถยนต์

•	ก่อนถอยหลังรถออกจากบ้าน	หรือในเขตชุมชน	
ให้ส�ารวจหลังรถก่อนว่ามีเด็กเล็กซึ่งไม่สามารถ
มองเห็นได้จากกระจกส่องหลังอยู่หรือไม่

•	เด็กอายุ	1-5	ปีที่โดยสารรถจักรยาน		ควรมีที่นั่ง
พิเศษส�าหรับเด็ก	โดยที่นั่งนี้ยึดติดกับรถจักรยาน
อย่างแข็งแรง	มีเข็มขัดยึดเด็กติดกับที่นั่ง	มีที่วาง
เท้าเพื่อป้องกันเท้าเข้าซี่ล้อ	และเด็กควรสวมใส่
หมวกนิรภัย

•	เด็กอายุมากกว่า	2	-6	ปี	แม้มีหมวกนิรภัยแต่ยัง
ไม่สามารถโดยสารรถจักรยานยนต์โดยนั่งหลังคน
ขับตามล�าพังได้	จึงควรแนะน�าให้หลีกเลี่ยง

•	ค�าแนะน�าเดิม	
•	เด็กอายุ	4-7	ปี	ให้ใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กเล็กต่อไป

จนตัวสูงหรือน�้าหนักเกินกว่าข้อก�าหนดของที่
นั่งนิรภัยที่ใช้	จึงเปลี่ยนมาเป็นที่นั่งเสริม	
(booster	seat)	ซึ่งเป็นที่นั่งเพื่อยกระดับตัว
เด็กให้สูงขึ้น	เพื่อใช้เข็มขัดนิรภัยรถยนต์เป็น
อุปกรณ์ยึดเหนี่ยว	เด็กวัยนี้ยังคงต้องนั่งเบาะ
หลังเท่านั้น

•	ไม่ให้เด็กถีบสามล้อหรือจักรยาน	หรือวิ่งเล่น
บนถนน	หรือบนทางเท้า

•	ฝึกหัดขี่จักรยานให้เป็นเมื่ออายุมากกว่า	5	ปี		
ขี่ให้ถูกวิธี	มีความปลอดภัย	(ขี่ริมทาง	ทิศทาง
ปรกติไม่สวนทาง	ขี่ตามกฎจราจร)

การฝึกการ
ปฐมพยาบาล 
กู้ชีพ 

•	ค�าแนะน�าเดิม	 •	ค�าแนะน�าเดิม	
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การจมน�้า •	เด็กวัยนี้ต้องระวังการจมน�้าในแหล่งน�้าในชุมชน
หรือไกลบ้าน	โดยเฉพาะบนเส้นทางจากบ้านไป
โรงเรียน		

•	ควรมีรั้วกั้นแหล่งน�้าในชุมชน	เช่น	แม่น�้า	
ล�าคลอง	อ่างเก็บน�้า	หนอง	บึง	ฝาย	หรือเขื่อน
เป็นต้น	

•	จัดแยกพื้นที่เด็กเล่นในชุมชนให้ห่างไกลจาก
แหล่งน�้า

•	สระน�้าในหมู่บ้าน	โรงเรียน	ที่พัก		และสถานที่
ท่องเที่ยว	ต้องจัดให้มีผู้ช่วยชีวิต	อุปกรณ์ช่วย
ชีวิต	และก�าหนดกฎระเบียบในสระว่ายน�้า
สาธารณะ	และแหล่งน�้าที่เป็นที่ท่องเที่ยว

•	สอนเด็กให้รู้จักความเสี่ยงของการเล่นน�้าใน
แหล่งน�้าธรรมชาติและการประเมินแหล่งน�้าเสี่ยง

•	สอนเด็กลอยตัว	ว่ายน�้า	ใช้ชูชีพในการเล่นน�้า	
และเมื่อต้องเดินทางทางน�้า		

•	สอนเด็กให้รู้วิธีช่วยผู้จมน�้าโดยการตะโกนขอ
ความช่วยเหลือ	โยนอุปกรณ์ช่วยลอยตัว	หรือยื่น
อุปกรณ์ให้เกาะ	ไม่กระโดดลงไปในน�้าเพื่อช่วย
เหลือผู้จมน�้า 

•	ค�าแนะน�าเดิม
•	ให้เด็กมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับจุดเสี่ยง	และสถานการณ์อันตราย	
รวมทั้งร่วมแก้ไขความเสี่ยงและก�าหนดกฎ
แห่งความปลอดภัยร่วมกัน		

•	เด็กและผู้ดูแลให้ความสนใจกับการจัดการ
แหล่งน�้าชุมชนและที่สาธารณะ	เช่น

- มีป้ายค�าเตือน	อุปกรณ์ช่วยคนจมน�้าใน
แหล่งน�้าที่มีความเสี่ยงทั้งในบริเวณชุมชน	
และ	สถานที่ท่องเที่ยว	

- มีผู้ช่วยชีวิต	อุปกรณ์ช่วยชีวิต	และก�าหนด
กฎระเบียบในสระว่ายน�้าสาธารณะ	และ
แหล่งน�้าที่เป็นที่ท่องเที่ยว

- มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตและก�าหนดกฎระเบียบ
ในเรือโดยสาร

การพลัดตก
หกล้ม และ 
ชนกระแทก 

•	ค�าแนะน�าเดิม	
•	จัดเตรียมพื้นที่เล่น	ลานกีฬา	สนามเด็กเล่นใน

ชุมชนส�าหรับเด็กให้มีความปลอดภัย

•	ของเล่นมล้ีอ	(สเก๊ตบอร์ด	สกตูเตอร์	ร้องเท้าสเก๊ต	
รถจักรยานสองล้อที่ไม่มีล้อเสริมทรงตัว)	ต้องเล่น
ในที่ที่ปลอดภัย	ไม่ใกล้ถนน	และต้องใช้อุปกรณ์
เสริมความปลอดภัยเสมอ

•	ไม่ควรให้เด็กเล่นของเล่นชนิดปืนที่มีลูกกระสุน
ชนิดต่างๆ	เช่น	ปืนอัดลม	ปืนลูกดอก	หรือธนู	
เพราะอาจท�าให้เกิดการกระแทกลูกตาและมี
เลือดออกในช่องตาได้

•	เสาฟุตบอล	แป้นบาสเกตบอล	และเครื่องเล่น
สนามที่หนักต้องถูกจัดวางอย่างมั่นคง	ใช้อุปกรณ์
ยึดติดกับก�าแพง	หรือยึดติดพื้นไม่ให้ล้มคว�่าง่าย
เมื่อเด็กดึง	ดัน	หรือปีนป่าย
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เด็กอายุ 6-12 ปี เด็กอายุ 12-17 ปี

ความร้อน
ลวก และ
อันตรายจาก
ไฟฟ้า 

•	ติดป้ายค�าเตือน	ข้อควรระวัง	ในการใช้เครื่องใช้
ไฟฟ้าทุกชนิด

•	เด็กต้องได้รับการสอน	สาธิตให้รู้	วิธีการใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้า	เครื่องมืองานบ้าน	หรืองาน	
อื่นๆ	ที่เด็กต้องปฏิบัติ		

สารพิษ •	สอนเด็กให้รู้อันตรายของการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนการขับขี่
ยานพาหนะ

อุบัติเหตุ
จราจร 

•	ค�าแนะน�าเดิม	
•	เด็กอายุ	8-12	ปี	ควรใช้ที่นั่งเสริม	(booster	

seat)	จนกว่าสามารถใช้เข็มขัดนิรภัยได้พอดี	
โดยทั่วไปควรจะต้องมีอายุมากกว่า	9	ปี	ขึ้นไป
หรือสูงกว่า	140	ซม		เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
สูงสุด	เด็กที่อายุน้อยกว่า	13	ปีต้องนั่งเบาะหลัง
เท่านั้น	

•	ไม่ให้เด็กโดยสารนั่งหรือยืนด้านหลังรถปิคอัพ

•	การโดยสารรถจักยานยนต์	ต้องใช้หมวกนิรภัย
เสมอ	

•	ไม่ให้เด็กขับขี่รถจักรยานยนต์ก่อนอายุ	18	ปี	

•	สอนและสาธิตวิธีการใช้ระบบขนส่งมวดชน	การ
เดินถนนปลอดภัย	เดินบนทางเท้า	ข้ามบนทาง
ข้ามที่มีผู้ใหญ่ช่วย	หรือมีสัญญาณไฟข้าม	หรือมี
สะพานทางข้ามเท่านั้น	และข้ามถนนอย่าง
ปลอดภัย

•	ค�าแนะน�าเดิม	
•	 ผู้ดูแลไม่ส่งเสริมให้เด็กขับขี่รถจักรยานยนต์	

และรถยนต์ประเภทอื่นๆ

•	สอนและสาธิตวิธีการข้ามถนนเมื่อจ�าเป็น	โดย
ไม่มีผู้ดูแลทางข้าม	สัญญาณไฟข้าม	หรือไม่มี
สะพานข้ามถนน	

การฝึกการ
ปฐมพยาบาล 
กู้ชีพ 

•	ค�าแนะน�าเดิม	 •	เด็กได้รับการสอนวิธีการปฐมพยาบาลเบื้อง
ต้น	การปฏิบัติการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน	(การเป่า
ปาก	นวดหัวใจ	การก�าจัดสิ่งแปลกปลอมออก
จากหลอดลม)	

• เด็กต้องได้รับการฝึกทักษะการเผชิญภัย	
สถานการณ์อันตราย	ภัยธรรมชาติที่พบได้
บ่อยในเขตชุมชน	เช่น	การหนี	การตะโกนขอ
ความช่วยเหลือ	รู้จักใช้โทรศัพท์หมายเลข
ฉุกเฉิน	มีส่วนร่วมในการวางแผนและซ้อม
แผนเผชิญภัยของชุมชน
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ความรุนแรง 
วัตถุระเบิด
และอาวุธ

•	ไม่ควรเก็บปืนไว้บ้าน	หากมีต้องเก็บให้มิดชิด	มิ
ให้เด็กหยิบได้	

•	ไม่ให้เด็กเล่นของเล่นอันตราย	เช่น	พลุ	ดอกไม้
ไฟ	เป็นต้น

•	ผู้ดูแลไม่ปล่อยให้เด็กใช้ความรุนแรงต่อกัน	หรือ
รังแกกันในระหว่างเด็ก

•	ผู้ดูแลไม่สนับสนุน	หรือจ้างวานให้เด็กซื้อหรือ
เสพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	บุหรี่	ยานอนหลับ	ของ
มึนเมา	และสิ่งเสพติดทุกชนิด

•	สอนให้เด็กปกป้องตนเองจากบุคคลอันตราย	
เช่น	เพื่อนเกเร	บุคคลเสพยาเสพติด	บุคคลที่มี
ปัญหาทางด้านอารมณ์	บุคคลที่เสพติดทางเพศ	
หรือเมาสุรา	เป็นต้น	

•	สอนให้เด็กรู้จักบอกเมื่อมีผู้อื่นมากระท�าหรือ
ปฏิบัติโดยมิชอบ	

•	ฝึกให้เด็กมีวิธีการจัดการความขัดแย้งอย่าง
เหมาะสม		เช่น	รับฟังความคิดเห็น	ยอมรับผิด	
ปรับปรุงตัว		เป็นต้น

•	ค�าแนะน�าเดิม
•	ให้เด็กมีส่วนร่วมในการก�าหนดกฎแห่งความ

ปลอดภัยร่วมกัน		เช่น	ก�าหนดเวลากลับถึง
บ้าน		

•	สอนให้ขออนุญาตเมื่อต้องการออกนอก
บริเวณที่ก�าหนด	แจ้งผู้ปกครองเมื่อจ�าเป็น
ต้องกลับผิดเวลา	ไม่กลับบ้านดึก	และไม่ค้าง
คืนนอกบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาต

•	สอนเด็กรู้จักหลีกเลี่ยงหรือขอความช่วยเหลือ
เมื่อถูกรุกเร้า	ทางร่างกายหรือทางเพศ		

•	สอนเด็กรู้จักควบคุมตนเองหรือมีทักษะในการ
ระบายออกทางเพศอย่างเหมาะสม	เช่น	การ
ออกก�าลังกาย	เล่นดนตรี	ศิลปะ	และไม่ไป
เกี่ยวข้องกับสื่อลามก	

•	สอนเด็กให้รู้จักก�าหนดขอบเขตความใกล้ชิด
กับเพศตรงข้าม	

•	สอนให้เด็กรู้จักการป้องกันตนเองจากภัย
คุกคามทางเพศ	เช่น	ไม่แต่งกายล่อแหลม	ไม่
เดินทางในยามวิกาลโดยล�าพัง	เป็นต้น

•	สอนให้เด็กรู้จักการปฏิเสธ	ไม่ยอมปฏิบัติตาม
แม้คนใกล้ชิด	เมื่อไม่มั่นใจว่าสิ่งที่ถูกชักชวนให้
ปฏิบัตินั้นจะน�าไปสู่อันตรายหรือไม่
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	 ปัจจบุนัการพฒันาระบบสขุภาพในชมุชนท่ีเอือ้

ประโยชน์ต่อเดก็	เยาวชนและครอบครวั	มิได้จ�ากัดเพยีง

การรกัษาพยาบาลในโรงพยาบาลเท่านัน้	ทีผ่่านมามงีาน

บริการและการช่วยเหลือทางด้านสังคมเกิดขึ้นมากมาย	

โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัวในชุมชน	

เช่น	ศนูย์บรกิารคนพกิาร	สถานสงเคราะห์	บ้านพักฉุกเฉนิ	

ศูนย์	 3	 วัย	 กองทุนสุขภาพต�าบล	 เป็นต้น	 งานบริการ

เหล่านี้	 เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการท่ีแตกต่าง

กนัในแต่ละชมุชน	โดยอาศยัความร่วมมือของหน่วยงาน

ทัง้ภาครฐัและเอกชนเพือ่ให้ชุมชนอยูร่่วมกนัอย่างมคีวาม

สุข	ดังนั้นการที่จะท�าให้ระบบสุขภาพชุมชนมีความแข็ง

แรง	คือ	การสร้างชุมชนเข้มแข็ง	

	 ศาสตราจารย์นายแพทย์	ประเวศ	วะสี	1 กล่าว

ไว้ว่า	ระบบสุขภาพกว้างใหญ่กวา่ระบบสาธารณสุขมาก

นัก	สุขภาวะทั้ง	กาย	จิต	สังคม	ปัญญา	ล้วนถูกบูรณา

การในการพัฒนามนษุย์และสงัคมทัง้ส้ิน	ดงันัน้การพฒันา

ระบบสุขภาพชุมชนเป็นเรื่องท่ีทุกฝ่ายต้องมีเป้าหมาย

ร่วมกัน	 โรงพยาบาลชุมชนซึ่งเป็นหน่วยบริการสุขภาพ

ใกล้บ้านและภาคีเครอืข่าย	ต้องท�าความเข้าใจชุมชนและ

บรบิทของครอบครวั	รวมถึงให้การสนบัสนนุในด้านต่างๆ	

การสนบัสนนุองค์ความรูเ้พือ่น�าไปสูก่ารจดัการชมุชนน�า

ไปสู่แนวคิดที่ว่า	“ชุมชนจะเข้มแข็งได้	ต้องมีการจัดการ

องค์ความรู้ที่เข้มแข็ง	 เม่ือชุมชนเข้มแข็ง	 สุขภาพของ

คนในชุมชนกจ็ะแข็งแรง”	โดยมเีป้าหมายของชุมชนพงึ

ประสงค์คอื	ประชาชน	อยูด่มีีสุข	พึง่ตนเองได้	ครอบครวั

อบอุน่	เดก็อยูร่อดปลอดภยัมสุีขภาพกายและสุขภาพจติ

ดี	รวมถึงผูด้้อยโอกาสควรได้รบัการดูแล	ชมุชนทีเ่ข้มแข็ง

จะสามารถสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน	ขจัด

ความยากจน	สร้างรายได้	อนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	สร้างเสรมิ

พฤติกรรมสุขภาพที่ดี	 เช่น	การออกก�าลังกาย	ควบคุม

การดื่มเหล้า	ไม่สูบบุหรี่	ควบคุมอาหารที่ไม่มีประโยชน์

ในโรงเรียน	 การขับขี่ปลอดภัย	 เป็นต้น	 อย่างไรก็ตาม

ลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง	ต้องมีองค์ประกอบท่ีเป็นแกน

น�าทางด้านสขุภาพคือ	แพทย์หรือพยาบาลประจ�าชมุชน	

	 ปัจจุบนัหน่วยงานทีส่�าคญัทีส่ดุในการดสูขุภาพ

ของชุมชนคือ	โรงพยาบาลชุมชนซึ่งมีภารกิจส�าคัญหลัก	

5	ด้านคือ1 

	 1.	บริการสุขภาพ	 ดูแลรักษาโรคและติดตาม

โดยเน้นงานบริการเยี่ยมบ้าน

	 2.	ส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชน	 สนับสนุน

บทที่ 11

ทรัพยากรและความช่วยเหลือในชุมชนและสังคม

สุธาทิพย์  เอมเปรมศิลป์
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การรวมตวัท�ากิจกรรม	ร่วมคดิ	ร่วมท�ากบัองค์กรในชมุชน	

เช่น	องค์การบรหิารส่วนท้องถิน่	เพ่ือด�าเนนิกิจกรรมเชงิ

สร้างเสริมสุขภาพ

	 3.	วจิยั	ควรมกีารส�ารวจสขุภาพชมุชนทกุ	3	ปี	

วางแผนการบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับปัญหาที่พบ	

ควรมีความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์เพื่อพัฒนา

หลักสูตรการศึกษาของแพทย์ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของชุมชน	และสนับสนุนในเชิงวิชาการ

	 4.	พัฒนาบุคลากร	 แพทย์และพยาบาล	 โดย

บุคลากรของโรงพยาบาลควรได้รับการฝึกอบรมความรู้

และทักษะที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง		ให้

ครอบคลุมการรักษาพยาบาล	 การป้องกัน	 การให้ค�า

แนะน�า	รวมถงึบทบาทการเป็นผู้น�าและพทิกัษ์สทิธขิอง

เด็กและครอบครัว

	 5.	ประสานศักยภาพองค์กรในชุมชน	เช่น	วัด	

โรงเรียน	 องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น	 หน่วยงานเอกชน

และมูลนิธิต่างๆ	

บทบาทของบคุลากรทางสาธารณสุขในชุมชน2

 1. พฒันาระบบการดแูลสขุภาพอย่างเป็นองค์

รวมส�าหรับเด็ก	เยาวชนและครอบครัว

 2. ท�าความรุ้จัก	 เรียนรู้ครอบครัวและชุมชน	

ประเมินปัญหาและความเสี่ยง

 3. มคีวามรู้	และเข้าใจบทบาทขององค์กรและ

ภาคีต่างๆด้านสุขภาพในชุมชน

 4. ให้บริการดูแลเด็กทั้งเด็กสุขภาพดีและเจ็บ

ป่วย	วางแผนการรักษาและป้องกนัปัญหาทีพ่บบ่อยและ

เรื้อรัง	 เช่น	 โรคอ้วน	 ปัญหาพฤติกรรมและพัฒนาการ

ล่าช้า	ปัญหาฟันผุ	ปัญหาอุบัติเหตุ	เป็นต้น	โดยร่วมมือ

กบั	ศนูย์พฒันาเดก็เลก็	โรงเรยีนและองค์การบรหิารส่วน

ท้องถิน่เพือ่น�าไปสูแ่นวทางการป้องกนัปัญหาของชุมชน

 5. ให้ข้อมลูและเชือ่มโยงกบัภาคใีนชมุชนและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังแสดงใน	ตารางที่ 1	เพื่อให้เด็ก

และครอบครัวท่ีด้อยโอกาสหรือมีความเส่ียง	 เช่น	 เด็ก

พิเศษหรือเด็กพิการ	 ได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่าง

เต็มที่ตามสิทธิ์และสวัสดิการที่ก�าหนดไว้	

	 จากการศึกษาของ	ประภา	ลิ้มประสูติ3	พบว่า

บทบาทของพยาบาลชุมชนเพ่ิมขึ้นหลังการปรับเปลี่ยน

โครงสร้างระบบบรกิารสขุภาพตามพระราชบญัญตัหิลกั

ประกนัสขุภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	2545	ทีเ่น้นการให้บรกิาร

แบบปฐมภูมิอย่างครอบคลุม	ซึ่งบทบาทที่เพิ่มขึ้นอย่าง

เห็นได้ชัดคือ	 การพิทักษ์สิทธ์ิของผู้มารับบริการ	 และ

บทบาทการเป็นผู้น�าเพื่อชี้น�าการเสริมสร้างความเข้ม

แข็งให้กับชุมชน	

แนวทางการดูแลและส่งเสรมิสขุภาพในชมุชน
ส�าหรับเด็กแรกเกิด-11 เดือน 
 เนือ่งจากในช่วงขวบปีแรกของชวีติ	สมองของ

เด็กเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว	มีความยืดหยุ่นสูงต่อการ

เรียนรู้และพัฒนา	 ซ่ึงข้ึนอยู่กับปัจจัยการเล้ียงดูของ

ครอบครัว	 ประสบการณ์ที่ได้รับ	 สภาพแวดล้อมและ

โภชนาการ	หากเด็กได้รับการดูแลใกล้ชิดแบบตัวต่อตัว

จากครอบครัวท่ีมีคุณภาพ	 จะส่งผลเชิงบวกต่อสุขภาพ

และพัฒนาการทุกๆด้านของเด็กวัยน้ี	 ดังน้ันกระบวน

สร้างครอบครวัทีเ่ข้มแขง็และอบอุน่	จงึถอืเป็นยทุธศาสตร์

ที่ส�าคัญตามแนวทางการสร้าง	“โลกที่เหมาะสมส�าหรับ

เดก็”	(พ.ศ.	2550-2559)	ซึง่ด�าเนนิตามพระราชบญัญตัิ

ส่งเสรมิการพฒันาเดก็และเยาวชนแห่งชาต	ิพ.ศ.	 25504,5 

เป้าหมายเพือ่เสรมิสร้างให้ทกุครอบครวัมคีวามรกั	ความ

อบอุน่	การให้เวลาทีม่คีณุภาพกบัเดก็และเยาวชน	เสรมิ

สร้างสภาพแวดล้อมและสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว	

ทั้งน้ีการเสริมสร้างครอบครัวที่อบอุ่นต้องอาศัยความ

ร่วมมือทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	ชุมชนและสื่อมวลชนทุก

รูปแบบ
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	 บคุลากรทางสาธารณสขุในชมุชนมีส่วนส�าคญั

ต่อการให้ความช่วยเหลือและบรกิารต่างๆ	แก่ครอบครวั

โดยตรง	เช่น	ประเมินครอบครัวเพื่อเตรียมความพร้อม

ต่อการมสีมาชิกใหม่		ทัง้ด้านรายได้ของครอบครวั	ผูเ้ลีย้ง

ดูเด็กกรณีที่มารดาต้องท�างาน	 ความเสี่ยงในครอบครัว	

อาท	ิการหย่าร้าง	ความรนุแรง	การใช้สารเสพตดิ	เป็นต้น	

งานบรกิารส�าคญัในชมุชนทีช่่วยป้องกนัปัญหาต่างๆ	คอื2,	5 

 1. การเยี่ยมบ้าน	 (Home	 visit)	 เพื่อติดตาม

แม่และเดก็ทารก	มส่ีวนส�าคัญในการป้องกนัปัญหาภาวะ

ความซึมเศร้าในแม่	 และสามารถประเมินความเสี่ยงใน

ครอบครัวที่อาจส่งผลกระทบต่อเด็กได้

 2. การให้ค�าแนะน�าแก่ครอบครัว	 (Family	

counseling)	ในเรื่องการวางแผนครอบครัว	การอบรม

เลีย้งดูเดก็	ส่งเสรมิพฒันาการตามวยัอย่างเหมาะสมและ

การป้องกันโรค

 3. การให้บริการด้านสวัสดิการสังคม(Social	

welfare)	เช่น	การลาคลอด	สิทธิ์การรักษาพยาบาล

 4. การบรกิารแบบเบด็เสรจ็	ในจดุเดยีว		(One-

stop-service)	 รองรับการถูกท�าร้ายทารุณกรรมใน

ครอบครัว

แนวทางการดแูลและส่งเสรมิสขุภาพในชมุชน
ส�าหรับเด็กอายุ 1-4 ปี
 โครงสร้างทางสังคมและครอบครัวในปัจจุบัน

เปล่ียนแปลงไป	 ท�าให้การศึกษาก่อนวัยเรียนของเด็ก

ปฐมวยั	(3-5	ปี)	มีจ�านวนเพิม่ขึน้มากอย่างเห็นได้ชดัจาก

รอ้ยละ	39.3	ในปี	พ.ศ.	2535	เป็นร้อยละ	75		ในปี	พ.ศ.	

2549 6		จากข้อมูลการส�ารวจของกรมอนามยั	กระทรวง

สาธารณสุขปี	พ.ศ.	2553	พบว่า	เด็กอายุ	1-5	ปี	ร้อยละ	

30	ยงัมพัีฒนาการล่าช้ากว่าวยัโดยเฉพาะด้านภาษา	การ

ปรับตัวและการใช้กล้ามเน้ือมือกับตาประสานกัน4	 ดัง

นั้นการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยนี้นอกจากการให้

ความรู้และค�าแนะน�าแก่พ่อแม่ท่ีพาบุตรหลานมารับ

บริการที่คลินิกเด็กสุขภาพดีแล้ว	ยังควรเน้นการพัฒนา

มาตรฐานศนูย์เดก็เลก็ในชุมชน	ซึง่ในขณะนีป้ระเทศไทย

มศีนูย์เดก็เลก็ทกุสงักดัทัว่ประเทศรวม	20,043	แห่ง	โดย

อยูใ่นสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	(อปท.)	กระทรวง

มหาดไทย	จ�านวน	17,821	แห่ง	(ร้อยละ	89)	นอกนั้น

อยูใ่นสังกดักระทรวงสาธารณสุข	กระทรวงพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์	 และกรุงเทพมหานคร	 จาก

ผลรายงานการด�าเนินงานจากศนูย์อนามัย	ปี	พ.ศ.	2555	

พบว่า	 มีศูนย์เด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับด ี

ถงึดมีากเพยีงร้อยละ	69	นอกจากนีม้รีายงานจากโครงการ

วิจัย	 อนาคตไทยเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะเด็กอาย	ุ 

0-5	ปี	7	พบว่าปัญหาทีพ่บบ่อยในศนูย์เด็กเลก็นอกเหนอื

จากปัญหาพัฒนาการล่าช้าดังที่กล่าวข้างต้นแล้วยัง 

พบว่า	ร้อยละ	92	ของเด็กมีปัญหาฟันผุ	ร้อยละ	51	ของ 

ผูด้แูลเดก็ขาดขวญัก�าลงัใจในการท�างานและความรู้ตลอด

จนถึงทักษะการเลี้ยงดูเด็ก	ร้อยละ	60	มีหนังสือนิทาน

ไม่เพยีงพอ	ร้อยละ	38	มอุีบติัเหตุจากการผลดัตกหกล้ม	

และร้อยละ	37	ของเล่นช�ารุดรอซ่อมแซม

	 ดังน้ันการที่ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าศูนย์

เดก็เล็กตัง้แต่อายุยังน้อยจงึมีท้ังข้อดีและข้อเสีย	จากการ

รวบรวมผลการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาเพื่อประเมินผลกระ

ทบต่อเด็กทั้งในด้านพัฒนาการและสุขภาพ	พบข้อสรุป

ว่า	 เด็กที่เข้าไปอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กตั้งแต่อายุน้อยๆ	

และอยู่เป็นระยะเวลาอย่างน้อย	 30	 ชั่วโมง/สัปดาห์	 8 

จะมีความเสีย่งต่อการเกดิความเครยีดและมักกลายเป็น

ปัญหาทางพฤติกรรม	 โดยเฉพาะในเด็กที่มีปัญหาการ

ปรับตัวเข้ากับเพื่อนโดยเฉพาะเมื่อพ่อแม่ไม่ทราบถึง

ปัญหาหรอืไม่สามารถตอบสนองความเครยีดของเดก็ได้

อย่างเหมาะสม	อย่างไรก็ตามเดก็ส่วนมากทีอ่ยูใ่นสถาน

รับเลี้ยงเด็กมีพัฒนาการทางภาษาที่ดีและมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนในชัน้ประถมศกึษาตอนต้นดกีว่ากลุม่เปรยีบ
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เทียบอย่างชัดเจน	โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาส	ดังนั้นการ

พัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กในชุมชน	 จึงมีความส�าคัญ

ต่อการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย

 บทบาทหน้าท่ีของบคุลากรทางสาธารณสุข
กับงานศูนย์เด็กเล็กในชุมชน9

 1. ให้ค�าแนะน�ากับพ่อแม่ในหัวข้อต่อไปนี้

	 •	 ข้อดแีละข้อเสียของการส่งลูกเข้าศนูย์เด็กเล็ก
	 •	 แนะน�าให้พ่อแม่ไปดูสถานท่ี	 พูดคุยกับคร	ู

ผู้เลี้ยงดูเด็ก	 หรือพ่อแม่ของเด็กท่ีอยู่ท่ีศูนย์เด็กเล็กถึง

การบรหิารจัดการ	แนวทางการดูแลเด็ก	การจดักจิกรรม

ประจ�าวันและสื่อการเรียนรู้

	 •	 แนะน�าการเลือกศูนย์เด็กเล็กที่เหมาะสม

และมีคุณภาพ	มีหลักที่ควรพิจารณาคือ	อัตราส่วนของ

ครูต่อเด็ก	 	ถ้าเด็กอายุ	 2-3	ปี	อัตราส่วนเด็กต่อผู้ดุแล		

7-10:1	ถ้าเด็กอายุมากกว่า	3	ปีขึ้นไป	อัตราส่วนเด็กต่อ

ผู้ดูแลคือ	10-15:1	

	 •	 การเตรยีมเดก็ก่อนเข้าศูนย์เดก็เล็ก	เช่น	การ
ช่วยเหลือตนเอง	การสื่อสารและท�าตามสั่งง่ายๆ	

	 •	 ช่วยวางแผนเตรียมความพร้อมในการเข้า

เรียนแก่เด็กทีมีปัญหาพัฒนาการล่าช้า	ตอบปัญหาและ

ข้อสงสัยให้แก่ผูด้แูลเดก็โดยเป็นตวัเชือ่มระหว่างครอบครวั

และครูหรือผู้ดูแลเด็ก

 2. เป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพแก่ครูและผู้ดูแล

เด็ก

	 •	 ให้ความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลป้องกัน

ภาวะติดเชื้อ

	 •	 ให้ค�าแนะน�าด้านพฤติกรรมและพฒันาการ

	 •	 ให้ค�าแนะน�าด้านความปลอดภัย	 จัดสิ่ง

แวดล้อมให้เหมาะสม

 3. สนับสนุนงานด้านการพัฒนาเด็กในชุมชน	

เช่น	ให้ความรู้ด้านสุขภาพ	พฒันาการ	และความปลอดภยั	

จัดหาทุนและสนับสนุนนโยบายที่เกี่ยวกับเด็กในชุมชน

แนวทางการดูแลและส่งเสรมิสขุภาพในชมุชน
ส�าหรับเด็กอายุ 6-10 ปี
 เด็กวัยเรียนใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่โรงเรียน		ใช้

เวลาอยู่กับครอบครัวลดลง	 ดังนั้นชุมชนจึงมีบทบาท

ส�าคัญในการจัดหาพื้นที่ที่สร้างสรรค์ส�าหรับเด็ก	 เช่น	

สนามเด็กเล่น	 สนามกีฬา	 จัดตั้งชมรมดนตรีหรือชมรม

เต้นร�า	โดยการสนบัสนนุท้ังสถานท่ีและอุปกรณ์		เป็นต้น	

บุคลากรทางสาธารณสุขควรมีส่วนช่วยให้ความรู้แก่พ่อ

แม่ในการหาสมดลุของเวลาระหว่างการร่วมกิจกรรมใน

ชุมชนและการใช้เวลากับครอบครัว

	 นอกเหนอืจากดแูลเดก็ปกตแิล้ว	ชมุชนควรจดั

ให้มีบริการและสนับสนุนด้านอุปกรณ์	 ส�าหรับเด็กที่มี

ความต้องการพิเศษ	 เช่น	 อุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ	

นอกจากนี้ควรจัดพ้ืนที่เพื่ออ�านวยความสะดวกส�าหรับ

คนพิการ	 หรือสร้างห้องสมุดชุมชนและจัดหาอุปกรณ์

และสื่อการเรียนรู้ให้กับเด็ก	 โดยอาศัยความร่วมมือกับ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชน

	 โรงเรยีนจดัเป็นหน่วยงานส�าคญัทีส่ดุในชุมชน

ส�าหรับเด็กวยัน้ี	พนัธกิจหลกัของโรงเรยีนคอื	การให้การ

ศกึษาแก่เดก็และเยาวชน	เพือ่ให้พวกเขามคีวามรู	้ประสบ

ความส�าเรจ็ในอาชพีการท�างาน	และมชีวีติความเป็นอยู่

ที่ดี	อย่างไรก็ตามมีเด็กบางส่วนที่ไม่สามารถเรียนรู้และ

พัฒนาตัวเองได้อย่างเหมาะสม	 ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก

ปัจจัยภายในตัวเด็ก	เช่น	ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง	พัฒนาการ

ล่าช้า	มปัีญหาทางด้านการเรยีนรู้		หรอืจากปัจจยัภายนอก

ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียน	เช่น	ความยากจน	การหย่า

ร้างของพ่อแม่		ระดับการศกึษาของพ่อแม่ทีต่�า่กว่าเกณฑ์	

สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยเชิงลบต่อความส�าเร็จทางการ

ศึกษาในทางตรงกันข้าม	 จะพบว่าเด็กที่ประสบความ

ส�าเร็จทางด้านการศกึษา	มกัจะมภีาวะสขุภาพทางร่างกาย

ทรัพยากรและความช่วยเหลือในชุมชนและสังคม
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สุธาทิพย์		เอมเปรมศิลป์

ที่แข็งแรงและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี	 ดังนั้นจึงมีความ

ส�าคัญอย่างมากในการพัฒนางานท่ีเกี่ยวข้องกับงาน

อนามัยโรงเรียนเพื่อดูแลภาวะสุขภาพอนามัย	เฝ้าระวัง

ปัญหา	 ให้การช่วยเหลือ	 พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กมี

พฤตกิรรมทางสุขภาพทีด่	ีซึง่จะเป็นปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้

เด็กและเยาชนไทยทุกคนมีโอกาสประสบความส�าเร็จ

ทางการศกึษาและเติบโตเป็นก�าลงัส�าคญัของชาติต่อไป

ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2545	ทางกรมอนามยั	กระทรวงสาธารณสขุ

ได้ก�าหนด	ให้งานบรกิารอนามยัโรงเรยีนเป็นหนึง่ในองค์

ประกอบหลักซึ่งมีทั้งหมด	 10	 องค์ประกอบ	 ท่ีใช้เป็น

เกณฑ์มาตรฐานในการประเมิน	 เพื่อขอเป็นโรงเรียนส่ง

เสริมสุขภาพ	ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งในการพัฒนาโครงการ

อนามัยโรงเรียนดังที่กล่าวมาเบื้องต้น

 โรงเรยีนส่งเสรมิสุขภาพ (Health promot-
ing school) มี	10	องค์ประกอบดังนี้คือ10

	 •	 นโยบายของโรงเรียน	(School	policies)

	 •	 อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน	 	 (Healthy	

school	environment)

	 •	 การบริการอนามัยโรงเรียน	 (School	 

management	service)

	 •	 การบริหารจัดการในโรงเรียน	 (School	

management	practices)

	 •	 การให้ค�าปรกึษาและการสนบัสนุนทางสงัคม	

(Counseling/Social	support)

	 •	 สุขศึกษาในโรงเรียน	 (School	 health	

education)

	 •	 โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมน	

(School/Community	projects)

	 •	 โภชนาการและสขุาภบิาลอาหาร	(Nutrition/

Food	safety)

	 •	 การออกก�าลังกาย	 กีฬาและนันทนาการ	

(Physical	exercise,	Sport,	Recreation)

	 •	 ส่งเสรมิสขุภาพบคุลากรในโรงเรยีน	(Health	

promotion	for	staff)

	 การที่จะพัฒนางานบริการอนามัยโรงเรียนให้

ประสบความส�าเร็จได้นัน้	นอกจากมีนโยบายและแนวทาง

การด�าเนินงานแล้ว	 ปัจจัยส�าคัญที่เก่ียวข้องกับความ

ส�าเรจ็ของโครงการโดยตรงคอื	พยาบาลอนามยัโรงเรยีน	

ในต่างประเทศให้ความส�าคัญกับบทบาทของพยาบาล

ในงานอนามยัโรงเรยีนอย่างมาก	เพราะพยาบาลสามารถ

เป็นได้ทั้งผู้ให้บริการ	ผู้ประสานงานกับครู	แพทย์	หรือ

บุคลากรอื่นๆ	 ตลอดจนเป็นนักวิจัย	 ด้วยเหตุผลนี้จึงมี

ความต้องการพยาบาลทีเ่ชีย่วชาญในงานอนามยัโรงเรยีน

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ข้อแนะน�าส�าหรับกุมารแพทย์ในการท�างาน
ร่วมกับพยาบาลในงานอนามัยโรงเรียน11

 1. กุมารแพทย์ควรประสานงานกับพยาบาล

อนามยัโรงเรียนทัง้ทีป่ฏบิตังิานในโรงพยาบาลและโรงเรยีน

เพื่อวางแผนการคัดกรองสุขภาพเด็กในโรงเรียนอย่าง

ชัดเจน	 และดูแลเด็กที่มีโรคเรื้อรังหรือเด็กที่มีความ

ต้องการพเิศษโดยความร่วมมอืกบัครแูละผูบ้รหิารโรงเรยีน

 2. กมุารแพทย์ควรให้การสนบัสนนุและเป็นที่

ปรึกษาแก่พยาบาลในเรือ่งแนวทางและข้อก�าหนดเกีย่ว

กบัการจดัตัง้ทมีเพือ่เตรียมรบัสถานการณ์ฉกุเฉนิ	ประสาน

งานกับแพทย์ทั่วไปในพื้นท่ีเพื่อให้เป็นที่ปรึกษาและทีม

ในการก�าหนดแนวทางปฏิบัติ

 3. ประสานงานกับแพทย์เฉพาะทางในพื้นที่

เพื่อวางแผนการส่งต่อในกรณีที่พบว่าเด็กมีปัญหาจาก

การตรวจคดักรองทางด้านสายตา	หรือการได้ยนิ	เป็นต้น

 4. กมุารแพทย์ควรมบีทบาททีส่�าคญัในการให้

ความรู้อย่างต่อเนื่องแก่พยาบาลอนามัยโรงเรียนโดย

เฉพาะความรู้ใหม่ๆที่เก่ียวกับนโยบายหรือข้อก�าหนดที่
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ควรปฏบิติัในงานอนามยัโรงเรยีนหรือเพิม่พนูความรูแ้ละ

ทักษะในการตรวจคัดกรองสุขภาพ

แนวทางการดแูลและส่งเสรมิสขุภาพในชมุชน
ส�าหรับเด็กอายุ 11-21 ปี
 จากการส�ารวจมมุมองความคดิเหน็ของบคุลากร

ทางสาธารณสขุโดยเฉพาะผูป้ฏบิตังิานในโรงพยาบาลส่ง

เสริมสุขภาพต�าบลเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาวัยรุ่น

อย่างเป็นองค์รวม	มีดังนี้คือ12

 1. ร่างกายแขง็แรง	สมส่วน	มกีารออกก�าลังกาย

สม�่าเสมอ

 2. เอกลักษณ์แห่งตนเองดี	คือ	มบีคุลกิภาพทีดี่	

มกีารศกึษาและประกอบอาชพีได้ตามศกัยภาพ	มคีวาม

พอใจในชีวิตตนเอง	เป็นคนดีช่วยเหลือผู้อื่น

 3. มีการบริหารตนเองได้ดี	 โดยไม่ต้องพ่ึงพา 

ผูอ้ืน่

 4. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง	 ครอบครัว	

ประเทศชาติและสิ่งแวดล้อม

 5. มมีนษุยสมัพนัธ์ทีด่กีบัผูอ้ืน่	เลอืกคบเพือ่นทีด่ี

	 อย่างไรกต็ามการทีเ่ดก็คนหนึง่จะเตบิโตมาเป็น

วัยรุ่นที่พงึประสงค์ได้นั้นต้องขึ้นกับปัจจยัภายในตัวเด็ก

และปัจจัยภายนอกคือ	 ครอบครัว	 โรงเรียนและชุมชน	

จากรายงานของสถาบนัวจิยัในต่างประเทศพบปัจจยัเชงิ

บวก	40	ประการที่มีอิทธิพลต่อเด็กวัย	12-18	ปี	และยัง

พบว่าเด็กวัยรุ่นท่ีเติบโตมาในบริบทที่มีปัจจัยเชิงบวก

มากจะมีพฤติกรรมเส่ียงลดลง	ปัจจัยเชิงบวกท่ีส�าคัญมี

ดังนี้คือ13

 1. ปัจจัยการสนับสนุนด้านครอบครัว	 คือ	 มี

ครอบครัวที่อบอุ่น	 มีญาติผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างที่ดีและรัก

ใคร่กัน	 พ่อแม่มีทักษะการสื่อสารที่ดีและมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมที่โรงเรียน	

 2. ความคาดหวังและขอบเขต	ครอบครัวและ

โรงเรียนมีข้อก�าหนดและกติกาที่ชัดเจนรวมถึงมีบท

ลงโทษท่ีเหมาะสม	มีบรรยากาศของการเคารพกฎกติกา

ร่วมกัน	สนบัสนนุกลุ่มเพือ่นท่ีเป็นตวัอย่างทีด่	ี	ผู้ปกครอง

และครูมีความคาดหวงัต่อตวัเดก็อย่างเหมาะสมและเป็น

แบบอย่างที่ดี

 3. การใช้เวลาอย่างมีคุณภาพ	 วัยรุ่นที่ดีจะใช้

เวลามากกว่าหรอืเท่ากบั	3	ชัว่โมงต่อสปัดาห์ในกจิกรรม

ด้าน	กีฬา	ดนตรี	หรือ	งานศิลปะต่างๆ	ตามความสนใจ	

ซึ่งกิจกรรมอาจจัดขึ้นในโรงเรียนหรือชุมชน	นอกจากนี้

เดก็วัยรุน่ยงัใช้เวลาอย่างน้อย	1	ชัว่โมงต่อสปัดาห์ไปร่วม

กิจกรรมเชิงวัฒนธรรมหรือศาสนากับครอบครัว	 และ

ออกไปเที่ยวกับเพื่อนช่วงกลางคืนน้อยกว่าหรือเท่ากับ	

2	ครั้งต่อสัปดาห์

 4. มีความมุ่งมั่นและตั้งใจเรียน	 วัยรุ่นที่ดีจะมี

นิสัยรักการอ่าน	 จากรายงานพบว่าเด็กที่มีพฤติกรรม

เสี่ยงน้อยจะอ่านหนังสือตามความชอบมากกว่าหรือ

เท่ากับ	3	ชั่วโมงต่อสัปดาห์	และใช้เวลาท�าการบ้านวัน

ที่ไปโรงเรียนอย่างน้อย	1	ชั่วโมงต่อวัน	เด็กเหล่านี้รู้สึก

ดีและรักโรงเรียน

	 จากปัจจยัทีก่ล่าวมาจะเหน็ว่า	บรบิทของครอบครวั	

โรงเรยีนและชมุชน	มอีทิธพิลต่อเดก็และเยาวชนอย่างมาก	

เดก็ที่เติบโตมามีปฏิสัมพนัธ์ที่ดแีละผกูพันกบัครอบครวั

และชมุชน	มักจะมีภมูิตา้นทานต่อปัจจัยเสี่ยงตา่งๆรอบ

ตัว	ดังนั้นบทบาทของบุคลากรทางสาธารณสุขในชุมชน	

ในการให้บริการเชิงรุกเกี่ยวกับวัยรุ่นควรครอบคลุมทั้ง

วยัรุน่	พ่อแม่ผู้ปกครอง	ครู	กลุม่เพือ่น	แกนน�าชมุชนและ

แกนน�าศาสนา	บริการเชิงรุกประกอบด้วย12

 1. การสร้างอาสาสมคัรวยัรุ่นและเยาวชน	(อสย.)	

เนื่องจากเป็นวัยที่เรียนรู้ได้เร็วและเป็นกิจกรรมที่ช่วย

สร้างความภาคภมูใิจให้ตนเองได้	วยัรุน่สามารถมบีทบาท

ในด้านต่างๆ	ดังนี้คือ

	 •	 ร่วมทีมเยี่ยมบ้าน

ทรัพยากรและความช่วยเหลือในชุมชนและสังคม
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สุธาทิพย์		เอมเปรมศิลป์

	 •	 ให้ความรู้และจัดรายการวิทยุทางหอกระ

จายข่าวชุมชน	 เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของวัยรุ่นและ

การป้องกันโรค

	 •	 เป็นวิทยากรร่วมกับจ้าหน้าที่สาธารณสุข

	 •	 เป็นผู้น�าในการออกก�าลังกาย

	 โดยผูท้ีเ่กีย่วข้องหรอืผู้น�าในชมุชนให้แรงเสรมิ

ทางบวกกับวัยรุ่นด้วยการให้ประกาศนียบัตร	 ประกาศ

ชมเชยในทีป่ระชมุประชาคมหรอืให้ของขวัญในวนัปีใหม่

 2. จดัค่ายพฒันาอาสาสมคัรวยัรุน่และเยาวชน	

โดยการสนับสนุนของภาครัฐทั้งกระทรวงสาธารณสุข	

กระทรวงมหาดไทย	องค์กรเอกชน	เช่น	โรตารี่

 3. จัดให้มี	Hotline	สายด่วนส�าหรับวัยรุ่นใน

โรงเรียนและมีบริการรับปรึกษาทางอินเตอร์เน็ต

 4. เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโรงเรียนเพื่อสร้าง

ทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันให้วัยรุ่น	 หรือจัดกิจกรรมฐาน

ความรู้ในชุมชนให้พ่อแม่และครูเช่น	เทคนิคการสื่อสาร

กับวัยรุ่น	เป็นต้น

 5. พัฒนาสื่อที่เข้าถึงใจวัยรุ่น

 6. จัดพื้นที่ในชุมชนส�าหรับวัยรุ่นให้ได้มาท�า

กิจกรรมร่วมกัน	 เช่น	 จัดแข่งกีฬา	 ประกวดเต้นหรือ

ประกวดการแต่งรถ	เป็นต้น

 7. พัฒนาองค์ความรู้และวิธีการสอนเรื่องเพศ

ศึกษาในโรงเรียน

	 ให้ข้อมลูและประสานงานเพือ่ให้เดก็ทีอ่ยูน่อก

ระบบโรงเรียนมีอาชีพและมีรายได้ของตนเอง

หน่วยงานของภาครัฐบาล ลักษณะการให้บริการ เบอร์โทรศัพท์

1.	สวัสดิการสังคมแก่เด็กและ
เยาวชน	กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ	กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สายด่วน	0031 

02-6596266-9

02-6596045

				•	การสงเคราะห์	คุ้มครองและ 
						พัฒนาเด็กและเยาวชนใน 
						สถานบริการ

1.	ให้การดูแลเด็กอ่อนในสถานสงเคราะห์	รับเด็กแรกเกิด–5	ปี	
				มี	8	แห่งใน	7	จังหวัด
2.	ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเด็กและเยาวชน	จังหวัดศรีสะเกษ
3.	สถานแรกรับและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก	รับเด็กเร่ร่อน	ประพฤติ 
			ตนไม่เหมาะสม	เด็กถูกทารุณกรรม
4.	บ้านพักเด็กและครอบครัว	ให้บริการที่พักพิงชั่วคราว	บริการ			 
				24	ชั่วโมงทุกจังหวัด

				•		การสงเคราะห์	คุ้มครอง 
							และพัฒนาเด็ก	เยาวชนใน 
							ครอบครัวและชุมชน

							-	สงเคราะห์เดก็ในครอบครวั 1.	การให้ค�าปรึกษาแนะน�า
2.	การให้การช่วยเหลือเป็นเงิน	สิ่งของ	เครื่องอุปโภคบริโภค	และ 
			อุปกรณ์การศึกษาในวงเงินคร้ังละไม่เกิน	2,000	บาท	ต่อเด็กหน่ึง 
			คนในครอบครัว	และไม่เกิน	3,000	บาทส�าหรับครอบครัวที่ม ี
			เด็กเกินกว่าหนึ่งคน
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หน่วยงานของภาครัฐบาล ลักษณะการให้บริการ เบอร์โทรศัพท์

							-	การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ หากครอบครัวที่เลี้ยงดูเด็กประสบปัญหาความเดือดร้อนด้าน
เศรษฐกิจ	จะได้รับการสนับสนุนเป็นเงินช่วยค่าเลี้ยงดูเด็กรายละ
ไม่เกิน	2,000	บาทต่อเดือน	และ/หรือช่วยเหลือเครื่องอุปโภค
บริโภคแก่เด็กไม่เกินเดือนละ	500	บาท	

						-	ส่งเสริมและสนับสนุนด�าเนิน 
								งาน	ตามโครงการศูนย์	3	วัย	

2.กรมประชาสงเคราะห์	กระทรวง 
			มหาดไทย

1.	สถานสงเคราะห์แก่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่	
2.	สถานฝึกอาชีพและฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพแก่เยาวชนและ 
			ผู้ใหญ่พิการทั้งชายและหญิง
3.	การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

02-2813199

3.	กระทรวงศึกษาธิการ

    •	กรมสามัญศึกษา	ติดต่อที่กอง 
							การศึกษาพิเศษ

ให้บริการด้านการศึกษาพิเศษในลักษณะ	
1.	โรงเรียนพิเศษส�าหรับเด็กพิการเฉพาะด้านเช่น	โรงเรียนสอน 
				เด็กหูหนวก	โรงเรียนสอนเด็กตาบอด
2.	การส่งบุคลากรไปช่วยสอนตามโรงเรียนการศึกษาพิเศษต่างๆ	 
			เช่น	โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ	สถานสงเคราะห์เด็กพิการ	 
			และทุพลภาพปากเกร็ด
3.	การจัดโครงการเรียนร่วมให้เด็กพิการเข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติ	 
			เช่น	เด็กตาบอด	เด็กเรียนรู้ช้า
4.	โครงการสอนเด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาลโดยร่วมมือกับ 
			กระทรวงสาธารณสุข	เช่น	ที่โรงพยาบาล		ศิริราช	โรงพยาบาล 
			เลิดสิน	โรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภ์	โรงพยาบาล 
			มหาราชนครเชียงใหม่	โรงพยาบาลศรีนครินทร์	จังหวัด 
			ขอนแก่น	โรงพยาบาลขอนแก่น	และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
5.	โครงการจัดชั้นเรียนพิเศษส�าหรับเด็กมีความบกพร่องทางการ 
			ได้ยินได้เข้าเรียนร่วม

02-2825820	
02-2822856

    •	กรมการฝึกหัดครู	ติดต่อที ่
						มหาวิทยาลัย	ราชภัฏสวนดุสิต

1.	ผลิตครูการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรี	และมีหน่วยสาธิตสอน 
			เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในระดับอนุบาลโดยใช้ระบบ 
			การสอนพูด	และศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส�าหรับเด็ก 
			พิการทางสายตาและครอบครัว
2.	กระตุ้นพัฒนาการและเตรียมความพร้อมเด็กตาบอดและเด็ก 
			เห็นเลือนลางอายุ		แรกเกิด-7	ปี	รวมทั้งให้ค�าแนะน�าปรึกษา 
			สาธิตวิธีการเลี้ยงลูกที่มีความพิการทางสายตาแก่ครอบครัว

02-2445530
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หน่วยงานของภาครัฐบาล ลักษณะการให้บริการ เบอร์โทรศัพท์

4.	กระทรวงสาธารณสุข		โรงพยาบาลต่างๆ	ในส่วนกลางและต่างจังหวัด	โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ทุกแห่ง	
				นอกจากนี้ยังมีสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์		สถาบันราชานุกูล	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์							
				(โรงพยาบาลนิติจิตเวช)	ในเขตกรุงเทพมหานคร	โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	จังหวัดสมุทรปราการ
				โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	อ�าเภอพุนพิน	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เป็นต้น		ที่จัดให้บริการส�าหรับเด็กพิการหรือ			
				เด็กที่มีความต้องการพิเศษ

5.	ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟ ู
				สมรรถภาพทางการแพทย์
				แห่งชาติ

ศูนย์บริการคนพิการทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 02-5915455	
02-5914242

6.	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	 
				กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
				ความมั่นคงของมนุษย์	มีบริการ 
				สวัสดิการสังคมแก่คนพิการ

1.	การสงเคราะห์คนพิการในสถานสงเคราะห์
2.	การฝึกอาชีพคนพิการในศูนย์ฝึกอาชีพ
3.	สนับสนุนเบี้ยความพิการให้กับครอบครัวที่ดูแลคนพิการจ�านวน	 
			500	บาทต่อเดือนตลอดชีพ

02-6596266-9
02-6596045

7.	สภาสังคมสงเคราะห์แห่ง 
			ประเทศไทย	ในพระบรม 
				ราชูปถัมภ์

ให้บริการในลักษณะการส่งเสริมอาชีพ	ค�าปรึกษาแนะน�าเกี่ยวกับ
การป้องกันบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

02-3547533-7

8.	มูลนิธิสายใจไทย	ในพระบรม 
				ราชินูปถัมภ์

ให้บริการช่วยเหลือทหาร	ต�ารวจ	ข้าราชการ	และราษฎรอาสา
สมัครที่บาดเจ็บ	พิการ	และเสียชีวิตจากการสู้รบกับผู้ก่อการร้าย
คอมมิวนิสต์และผู้ล้�าอธิปไตย

02-354996-7
(ถนนศรีอยุธยา)

9.			มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ให้บริการทดสอบเด็ก	จัดโปรแกรมการสอนเด็กพิเศษประเภท
ต่างๆ	เป็นรายบุคคล	ให้การบ�าบัด	เตรียมความพร้อม		ประสาน
งานและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับสถาบันอื่นๆ

02-3815362-3	

10.	มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ	 
					ในพระบรมราชินูปถัมภ์ของ 
					สมเด็จพระศรีนครินทรา		บรม 
					ราชชนนีติดต่อที่	ถนนติวานนท์																 
					ปากเกร็ด	นนทบุรี

ให้บริการช่วยเหลือในการฟื้นฟูบ�าบัดสมรรถภาพทั้งทางร่างกาย	
จิตใจ	และสังคม	รวมทั้งสวัสดิการที่จ�าเป็นแก่เด็กและผู้ใหญ่ซึ่ง
พิการแขนขาล�าตัว

02-5839596-7	

11.	มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก	 
					ในพระบรมราชินูปถัมภ์	ติดต่อ 
						ได้ที่	ถนนพระราม	5

ให้บริการแก่ผู้พิการทางการได้ยินทั่วประเทศ 02-2415169
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ในชุมชนแออัดและเด็กด้อยโอกาส
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ตารางที่ 1 หน่วยงานที่ให้บริการสวัสดิการสังคมแก่เด็ก	เยาวชนและครอบครัว	14,	15
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การคัดกรองและป้องกันปัญหาที่พบบ่อย
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ความส�าคัญของการตรวจคัดกรอง

บทน�า

ความส�าคัญของการตรวจคัดกรอง

	 จากรายงานการวิเคราะห์สขุภาวะเดก็วยัเรยีนไทยอาย	ุ6-12	ปี	โดยราชวิทยาลยักมุารแพทย์แห่งประเทศไทย

ปี	พ.ศ.	2552	พบเด็กไทยอายุ	12	ปี	ร้อยละ	57	มีฟันแท้ผุ	มีโรคอ้วนเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นปัญหามากกว่าการขาดสารอาหาร	

2-3	เท่า	และเสียงต่อภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก	จากรายงานการส�ารวจภาวะอาหารและโภชนาการของ

ประเทศไทย	ครั้งที่	5	พ.ศ.	2546-2547	พบอัตราภาวะโลหิตจางที่ตรวจโดยใช้ค่าฮีมาโตคริต	ร้อยละ	13.1	และร้อย

ละ	26.7	เมื่อใช้ค่าฮีโมโกลบินเป็นเกณฑ์	เพิ่มจากการส�ารวจครั้งที่	4	พ.ศ.	2538	ที่พบร้อยละ	20.5	ความผิดปกติของ

สายตา	ร้อยละ	6-8	และร้อยละ	6	เด็กมีปัญหาการได้ยินบกพร่องแบบ	Conductive and mixed type ทั้งสองภาวะ

เป็นปัจจัยขัดขวางต่อการเรียนรู้ของเด็กและการประกอบอาชีพในอนาคต	จากผลรายงาน	4	ปี	(พ.ศ.	2552-2555)

โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	 ตรวจคัดกรองสุขภาพและภาวะ

โลหิตจางในเด็กวัยเรียน	พบปัญหาที่พบในเด็กวัยเรียนยังคงมีทิศทางคล้ายเดิม	โดยปัญหาที่พบบ่อยคือ	ฟันพุ	สายตา

สั้น	โรคอ้วน	เหา	และภาวะโลหิตจาง	ร้อยละ	15	(Hb < 11.5 mg%:เกณฑ์อ้างอิงตาม	WHO)	นอกจากนี้ยังพบว่า

เดก็ทีม่ภีาวะโลหติจางทีไ่ด้รบัการรกัษาด้วยธาตเุหลก็จนผลเลอืดกลบัมาเป็นปกต	ิจะมคีะแนนด้านการค�านวณ	ความ

จ�าระยะสั้นและสมาธิที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนก่อนรักษา	

	 แม้จะมีการก�าหนดในชุดสิทธิประโยชน์ให้เด็กวัยเรียนอายุ	6-12	ปีทุกคนควรได้รับการตรวจสุขภาพ	ตรวจ

วัดสายตา	 ประเมินการได้ยิน	 คัดกรองภาวะโลหิตจาง	 รวมถึงการได้รับยาธาตุเหล็กสัปดาห์ละหนึ่งเม็ดเพ่ือป้องกัน

ภาวะโลหติจางก็ตาม	แต่การปฏบิตัจิรงิในพืน้ทีย่งัไม่ครอบคลมุ	การให้บรกิารขึน้กบันโยบายผูบ้รหิาร	องค์ความรูแ้ละ

ทกัษะของผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วข้องกบังานอนามยัโรงเรยีน	การก�ากบัดแูลสขุภาพเดก็เป็นรายบคุคลทีโ่รงพยาบาลหรอื

การคดักรองโดยพยาบาลทีโ่รงเรยีนมคีวามส�าคญัอย่างยิง่	เพราะการค้นพบปัญหาดังทีก่ล่าวมาจะน�าไปสูก่ารดูแลช่วย

เหลือเด็กตั้งแต่ระยะเริ่มแรกซึ่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ยังมีไม่มาก	หากเด็กได้รับการรักษาพร้อมค�าแนะน�าเบื้องต้น

และติดตามผลอย่างมีระบบ	 สุขภาวะที่ดีขึ้นของเด็กคงจะส่งผลเชิงบวกต่อปัจจัยพ้ืนฐานทางด้านการเรียนรู้ต่อไป 

ในอนาคต

	 ดังนั้น	เด็กทุกช่วงวัยอายุตั้งแต่	3-6	ปี	นอกเหนือจากการประเมินสุขภาพพื้นฐานแล้วควรได้รับการตรวจคัด

กรองสขุภาพตามเกณฑ์ทีก่�าหนดในตารางการดแูลสขุภาพเดก็ไทย	โดยราชวทิยาลยักมุารแพทย์แห่งประเทศไทย	พ.ศ.	

2557	การตรวจคัดกรองสามารถจัดได้ทั้งที่หน่วยบริการสาธารณสุข	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	โรงเรียนระดับอนุบาลหรือ

ประถมศึกษาชั้นปีที่	1		
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บทที่ 12 

การคัดกรองการได้ยิน

สาวิตรี  ชลออยู่

ปี)	 ตรวจเพ่ือค้นหา	 late congenital hearing loss 

หรือ	การสูญเสียการได้ยินที่เกิดขึ้นภายหลัง	หรือ	การ

สูญเสียการได้ยินชนิดการน�าเสียงเสียจากหูชั้นกลาง

อักเสบเรื้อรัง	 ซึ่งอาจท�าให้พัฒนาการด้านการพูดและ

ภาษาล่าช้า	จนมผีลต่อการเรยีนและสขุภาพของเดก็	วธิี

ตรวจคดักรองการได้ยนิในช่วงอายตุ่างๆ	ใช้วธิตีรวจต่าง

กันแล้วแต่ความสามารถของเด็ก เครื่องมือที่มีอยู่และ

ประสบการณ์ของผู้ตรวจ

กลุ่มเส่ียงต่อการเกดิภาวะการได้ยินบกพร่อง (Joint 

Committee on Infant Hearing 2007) 3

	 1.	ผู้ดูแลเด็กสงสัยว่ามีปัญหาการได้ยิน	 มี

พัฒนาการด้านการพูด	ภาษา	หรือด้านอื่นช้า 

	 2.	ครอบครัวมีประวัติประสาทหูพิการในวัย

เด็ก	 

	 3.	เดก็ต้องเข้ารบัการรกัษาในหออภบิาลทารก

แรกเกิด	 (NICU)	มากกว่า	5	วัน	หรือมีการใช้	ECMO 

เพื่อช่วยหายใจ หรือได้รับ	ototoxic medications 

(gentamycin,	 tobramycin)	 หรือ	 loop diuretics 

(furosemide)		 

ความส�าคัญของการคัดกรองการได้ยิน
	 หูเป็นอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินและการ

ทรงตัวซึ่งมีการพัฒนาเกือบเต็มที่ตั้งแต่อยู่ในครรภ ์การ

สูญเสียการได้ยินเป็นภาวะความผิดปกติที่พบได้บ่อย

ที่สุดในเด็กแรกเกิด	 โดยมีอัตราการพบเด็กที่มีการสูญ

เสยีการได้ยนิ	1-2/1,000	คนในทารกเกิดมชีีพ	หรอื1/100ใน

ทารกกลุ่มเสี่ยง1 และไม่สามารถตรวจพบความผิดปกติ

ทางการได้ยนิได้โดยการตรวจร่างกายธรรมดา	 จากสถติิ

ข้อมลูคนพกิารท่ีมบีตัรประจ�าตวัคนพกิาร	(1	พ.ย.	2537	

–31	 ต.ค.	 2556)	 ของส�านักงานส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ	 มีผู้พิการทางการได้ยิน

หรือสื่อความหมาย	 233,702	 คน	 จากผู้พิการท้ังสิ้น	

1,439,434	คน2

การตรวจคัดกรองการได้ยิน
	 มีการตรวจ	4	ช่วงคือ	แรกเกิด	ก่อนวัยเรียน	

วัยอนุบาลและวัยเรียน		มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหา	conอ-

genital hearing loss ในทารกแรกเกิด	ส่วนการตรวจ

คัดกรองการได้ยินในเด็กก่อนวัยเรียน	(อายุ	9	เดือน-3	

ปี)	วยัอนุบาล	(อาย	ุ3-5	ปี)	และวยัเรียน	(อายมุากกว่า	5	
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สาวิตรี		ชลออยู่

	 4.	ตัวเหลืองแรกเกิดมากจนต้องได้รับการ 

ถ่ายเลอืด

	 5.	มารดาติดเชื้อระหว่างการตั้งครรภ์	ซึ่งมีผล

ให้ทารกตดิเชือ้ตัง้แต่แรกเกดิ ได้แก่	cytomegalovirus,	

herpes,	rubella,	syphilis	และ toxoplasmosis 

	 6.	มีความผิดปกติของหน้าและกระโหลก	

(craniofacial anomalies)	รวมทั้งมีความผิดปกติที่ใบ

หู	รูหู	ติ่งเนื้อหน้าหู	(ear tag),	ear	pit	และ	ความผิด

ปกติของ	temporal bone

	 7.	ตรวจร่างกายพบลักษณะของกลุ่มอาการที่

มกีารสญูเสยีการได้ยนิชนดิประสาทหพูกิาร	และการน�า

เสียงเสียถาวร	เช่น	white forelock

	 8.	เดก็ทีเ่ป็นโรคกลุม่อาการทีอ่าจมกีารสูญเสีย

การได้ยิน	 หรือค่อยๆมีการสูญเสียการได้ยินภายหลัง	

(progressive	หรอื	late	onset	hearing	loss)	ร่วมด้วย 

ได้แก่	 neurofibromatosis,	 osteopetrosis	 และ	

Usher syndrome หรือกลุ่มอาการที่พบบ่อย	 เช่น	

Waardenberg,	Alport,	Pendred	และ	Jervell and 

Lange-Nielson	หรอืNeurodegenerative disorders 

เช่น	Hunter syndrome หรือ	sensory motor neuo-

ropathies เช่น	Friedreich ataxia และ	Charcot-Maเ-

rie-Tooth	syndrome

	 9.	เด็กท่ีมีการติดเช้ือหลังคลอดจากเช้ือที่

เกี่ยวข้องกับการสูญเสียการได้ยินชนิดประสาทห ู

พิการ	 ได้แก่	 เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเช้ือแบคทีเรีย	

(bacterial meningitis)	และไวรสั	เช่น	herpes virus และ	

varicella

	 10.	 ได้รับการกระทบกระเทือนที่ศีรษะ	 โดย

เฉพาะอย่างย่ิง	 skull/temporal bone fracture  

ที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

	 11.	ผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบ�าบัด

การคัดกรองด้วยเครื่องมือพิเศษเมื่อมีความ
พร้อมในช่วงแรกเกิด-6 เดือน
	 การสูญเสียการได้ยนิในทารกแรกเกิดไม่สามารถ

ตรวจได้โดยการตรวจร่างกายทั่วไป	จึงต้องใช้เครื่องมือ

พเิศษในการตรวจคัดกรองการได้ยนิและการตรวจวนิจิฉยั	

ควรมกีารตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดทกุคน	

เนือ่งจากถ้าสามารถวนิจิฉยัการสญูเสยีการได้ยินได้ก่อน

อายุ	3	เดือนและได้รับการรักษาก่อนอายุ	6	เดือน	จะ

ท�าให้เด็กมีพัฒนาการด้านการพูด	 ภาษา	 อารมณ์และ

สังคมเหมาะสม4 เครื่องมือที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือ	 

otoacoustic	emissions	test	(OAE)	และ	automated 

auditory	brainstem	response	audiometry	(A-ABR)

 Otoacoustic emissions test เป็นการ

ตรวจวดั	otoacoustic emissions ซึง่เป็นพลงังานเสยีง

ทีเ่กดิจากการท�างานของ	outer hair cells ใน	cochlea 

ของคนทีม่กีารได้ยินปกตโิดยใส่เสยีงกระตุน้ผ่าน	probe 

และ ในคนที่มีการสูญเสียการได้ยินไม่มี	OAE5,6 

	 OAE	ทีนิ่ยมใช้มี	2	ชนิด	คือ	transient evoked 

otoacoustic	 emissions	 (TEOAE)	และ	distortion 

products	otoacoustic	emissions	(DPOAE)

	 TEOAE	เป็นการตรวจ	OAE	โดยใช้เสียงคลิ๊ก

ซึ่งเป็นเสียงหลายความถี่	(broad band frequencies) 

เป็นเสียงกระตุ้น การแสดงผล:	 แสดง	 waveform,	

percentage	of	reproducibility	(%)	และ	signal to 

noise	ratio,	SNR	(dB)	ผลผ่านคือ	SNR	≥	6	dBSPL	

ในช่วงความถี่	1,600	–	4,000	Hz. 7 

 DPOAE	เป็นการตรวจ	OAE	โดยใช้เสียง	disO-

tortion	products	(DP)	ซึ่งเกิดจากการใส่เสียงบริสุทธิ์	

(pure	tone)	กระตุ้นพร้อมกัน	2	ความถี่	การแสดงผล: 

จะแสดงเป็นกราฟเรียกว่า	DP	gram	ผลผ่านคือ	DP-NF	

(noise	floor)	>	5	dB	และ	absolute	DP	amplitude	

>	-10	dB	อย่างน้อย	3	ความถี่ 7
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	 การตรวจ	OAE	ต้องตรวจขณะเด็กหลับ	และ

ตรวจในสถานทีเ่งยีบ	เนือ่งจากการตรวจเป็นการวดัเสยีง

ที่เกิดจากหูช้ันใน	 ซึ่งเสียงค่อยมาก	 ดังน้ันเสียงรบกวน

จากภายนอกและตัวเด็กจะมีผลต่อการตรวจอย่างมาก	

	 ปัจจุบันนิยมใช้เครื่องตรวจ	 OAE	 ที่แปลผล

อัตโนมัต ิอ่านผลเป็น	pass/refer ผล	pass หมายความ

ว่า	cochlea ท�างานปกติ	ผล	refer หมายความว่า	ไม่

สามารถวัด	OAE	ได้	ซึ่งอาจเกิดจากความผิดปกติของหู

ชั้นนอก,หูชั้นกลางหรือหูชั้นในส่วนcochlea ได้แก่	ขี้หู

อดุตนั	รูหแูคบ	มขีองเหลวในหชูัน้กลาง	หรอืหตูงึเป็นต้น	

หรอือาจมเีสยีงรบกวนมากเกนิไป	ดงันัน้การตรวจ	OAE 

จึงสามารถrefer ได้ร้อยละ3-205	 อย่างไรก็ตาม	 การ

ตรวจคัดกรองด้วย	OAE	ยังเป็นการตรวจที่ได้รับความ

นยิมมากท่ีสุด	เนือ่งจากตรวจง่ายและใช้เวลาในการตรวจ

น้อย(ประมาณ3-5นาที)	 แต่ต้องค�านึงว่าอาจให้ผลผ่าน

เทียมในกรณีที่มีพยาธิสภาพที่เส้นประสาทหูแต่	cochม-

lea	ปกติ

 Automated auditory brainstem  
response audiometry (A-ABR) เป็นการวัด	

neural activity จาก	auditory pathways	(cochlea,	

auditory nerve และbrainstem)	 ซ่ึงเกิดจากการ 

กระตุ้นด้วยเสียงที่ความดัง	35	dBnHL	โดยใช้	surface 

electrodes	เครือ่งจะประมวลผลอตัโนมตัโิดยเทยีบกบั

ค่ามาตรฐาน	 และรายงานผลเป็น	pass/refer6	 ผล	 

pass หมายความว่าเส้นประสาทหปูกต	ิซึง่การได้ยนิควร

ปกติ	ผล	 refer หมายความว่าเส้นประสาทหูท�างานไม่

ปกติ	

	 การตรวจ	A-ABR	ต้องตรวจในขณะทีเ่ดก็หลบั

สนทิ	ตรวจในทีเ่งยีบ	และต้องเตรียมผวิหนงับริเวณทีจ่ะ

ติด	electrodes ซึ่งยุ่งยากกว่าการตรวจ	OAE	ซึ่งตรวจ

โดยใส่	probe ในหูเท่านั้น	 อีกทั้งใช้เวลาในการตรวจ

นานกว่า	(10-20	นาที)	จึงท�าให้ได้รับความนิยมใช้ตรวจ

คัดกรองน้อยกว่า	OAE	แต่อย่างไรก็ตาม	ผลการตรวจ	

A-ABR	มีความแม่นย�ากว่า	และสามารถใช้ได้ในกรณีมี

พยาธิสภาพที่เส้นประสาทหู	 จึงแนะน�าให้ใช้ตรวจใน

ทารกกลุ่มเสี่ยง5,6,7

	 การจะเลอืกใช้	OAE	หรอื	A-ABR	ในการตรวจ

คัดกรองข้ึนกับแต่ละสถาบนั	โดยตรวจคัดกรองคร้ังแรก

ในเดก็อายมุากกว่า	48	ชัว่โมงเพือ่ลดความผดิพลาดของ

การตรวจเนือ่งจากม	ีvernix caseosa	ในช่องหู ถ้าตรวจ

คดักรองไม่ผ่านครัง้แรก	ต้องมกีารตรวจคดักรองซ�า้ก่อน

ทารกกลบับ้าน	ถ้าผลไม่ผ่าน	ต้องตรวจคดักรองการได้ยนิ

ซ�้า	โดยอาจเปลี่ยนวิธีการตรวจจาก	OAE	เป็น	A-ABR	

ก็ได้	ในกรณีที่ตรวจคัดกรองด้วย	A-ABR	ไม่ผ่าน	จะไม่มี

การกลับมาตรวจด้วย	OAE	เนื่องจากเด็กที่	A-ABR	ไม่

ผ่าน	อาจมคีวามผดิปกตทิีป่ระสาทหู5,6		เมือ่ผลตรวจคดั

กรองไม่ผ่าน	 เด็กควรได้รับการตรวจวินิจฉัยภายใน	 3	

เดือน โดย	 auditory	 brainstem	 response	 (ABR)	

และ/หรือ	auditory steady state response (ASSR)	

และได้รับการรักษาก่อนอายุ	6	เดือน3

การคดักรองด้วยการซกัถาม ตามก�าหนดการ
ดูแลสุขภาพเด็กไทย โดยราชวิทยาลัยกุมาร
แพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2556 
	 เป็นเทคนคิแบบง่ายทีก่มุารแพทย์ทัว่ไปสามารถ

ท�าได้	โดยซักถามในช่วงอายุ	4	เดือน	–	6	ปี	เพื่อค้นหา

ภาวะเสี่ยงที่เด็กอาจเกิดหูตึง	 หรือมีปัญหาหูชั้นกลาง

อักเสบเรื้อรัง	 ได้แก่	ซักประวัติครอบครัว	การตั้งครรภ์	

การคลอด	การเจ็บป่วย	การติดเชื้อ	การได้รับยา	และ

พัฒนาการด้านการได้ยินและการพูด	เช่น	อายุ	6	เดือน	

เด็กควรเริ่มตอบสนองต่อเสียงโดยหันหาต้นก�าเนิดของ

เสยีง	หรอืเดก็ควรเริม่พดูค�าแรกได้ตัง้แต่อายไุม่เกนิ	1	ปี	

6	เดือน	เป็นต้น	นอกจากนี้ควรซักประวัติการเรียน	การ
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สาวิตรี		ชลออยู่

ถามซ�า้	และกมุารแพทย์ควรประเมนิพฒันาการด้านการ

พดูและภาษาโดยใช้	Early Language Milestone scale 

(ELM)	หรือ	Denver	II	Developmental	Screening	

Test	(Denver	II)	5 

	 การตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กอายุน้อย

กว่า	6	เดอืน	ต้องใช้เครือ่งมือตรวจเช่นเดียวกบัการตรวจ

คัดกรองในทารกแรกเกิด	(OAE	และ	A-ABR)	แต่เด็กจะ

หลับยากกว่า	 จึงอาจใช้เวลาตรวจนาน เมื่อเด็กอายุ	 6	

เดอืน	ถงึ	3	ปี	สามารถตรวจคดักรองโดยใช้	behavioral 

testing ได้แก่	visual reinforcement audiometry 

(VRA)	 โดยใช้เกณฑ์ผ่านที่ระดับความดัง	 30	dBHL	ที่

ความถี่	1,000,	2,000	และ	4,000	Hz.5,6  ไม่แนะน�าให้

ใช้เครือ่งมอืทีเ่ป็น	noncalibrated signals เช่น	rattles, 

กล่องดนตรี	หรือเสียงที่ไม่มี	frequency	specific	เช่น	

เสียงพูด	เสียงดนตรี	เป็นต้น6

 เมื่อเด็กอายุ	3-5	ปีและให้ความร่วมมือในการ

ตรวจ	 สามารถใช้	 conditioned play audiometry 

เพือ่ตรวจคดักรอง	โดยใช้เกณฑ์ผ่านทีร่ะดบัความดัง	20	

dBHLที่ความถี่	1,000,	2,000	และ	4,000	Hz.	5,6	แต่

เดก็ในวยันีม้คีวามสนใจสัน้มาก	จงึต้องตรวจอย่างรวดเรว็

และผูต้รวจต้องมคีวามช�านาญในการตรวจ	ถ้าเดก็ไม่ให้

ความร่วมมือ	อาจใช้	 การตรวจร่างกาย	 (ตรวจหู)	 ร่วม

กับการตรวจ	OAE	และ	tympanometry (ตรวจหูชั้น

กลาง)	5

	 เด็กที่อายุมากกว่า	5	ปี	ใช้	pure	tone	audiก-

ometry ตรวจ	 โดยใช้เกณฑ์ผ่านที่ระดับความดัง	 20	

dBHLที่ความถี่	500,	1,000,	2,000	และ	4,000	Hz.	5,6   

ไม่ควรใช้	OAE	ในการตรวจคัดกรองเด็กในช่วงอายุนี้6

	 ในกรณทีีเ่ดก็คลอดก่อนก�าหนดหรือพฒันาการ

ช้า	การเลือกวิธีตรวจขึ้นกับอายุพัฒนาการ	

	 เมือ่เดก็ตรวจคดักรองไม่ผ่าน	ควรตรวจร่างกาย	

ตรวจหู	และการได้ยินภายใน	1	เดอืนหลงัจากการตรวจ

คดักรองการได้ยนิ	(ไม่ควรเกนิ	3	เดือน)	เพ่ือวินจิฉัยและ

ให้การรักษาต่อไป6

แนวทางส�าหรบักมุารแพทย์ในการให้ค�าแนะน�า
เบือ้งต้นแก่ครอบครวัเดก็ทีม่ปัีญหาการได้ยนิ
	 เม่ือเด็กได้รับการวินิจฉัยว่ามีปัญหาการได้ยิน	

กมุารแพทย์ควรให้ค�าแนะน�าครอบครวัเดก็	เกีย่วกับการ

ปฏิบัติตัวของผู้ปกครอง	เด็ก	และการศึกษาของเด็กแก่

ผู้ปกครอง

	 •	 ในกรณีที่เด็กมีปัญหาประสาทหูพิการ	 ผู้

ปกครองต้องหาอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังท่ีเหมาะสมกับ

ระดบัการได้ยนิให้เดก็	โดยไปพบโสตศอนาสกิแพทย์เพือ่

ออกเอกสารรับรองความพิการ	จดทะเบียนผู้พิการเพื่อ

ได้รบัสิทธเิบกิเครือ่งช่วยฟังจากส�านกังานประกันสุขภาพ

แห่งชาติ	 (สปสช)	น�าเด็กไปใส่เครื่องช่วยฟังให้เร็วที่สุด	

ผูป้กครองต้องดแูลให้เด็กใส่เครือ่งช่วยฟังอย่างสม�า่เสมอ	

ถูกวิธี	 ดูแลเครื่องช่วยฟังตามที่ได้รับค�าแนะน�า	 พาเด็ก

มาตรวจตดิตามและฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการได้ยนิและ

การพูดต่อเนื่อง	 และต้องฝึกฝนที่บ้านตามที่นักอรรถ

บ�าบัดแนะน�า

	 •	 ผู้ปกครองต้องเอาใจใส่ดูแลสุขภาพอนามัย

เด็กด้านความเจ็บป่วย	 การฉีดวัคซีน	 ป้องกันโรค	 เมื่อ

เดก็เจบ็ป่วยต้องรบีรกัษาและแจ้งให้แพทย์ทราบถึงปัญหา

ด้านการได้ยนิ	เพือ่ระมดัระวงัการให้ยา	ในกรณทีีเ่ดก็ได้

รับการผ่าตัดใส่ท่อระบายอากาศในหู	ต้องดูแลไม่ให้น�้า

เข้าหู

	 •	 ดูแลเด็กด้านอารมณ์	สังคม	และการศึกษา

ให้เหมาะสมกับเด็ก

 เด็กที่มีปัญหาด้านการได้ยิน 

	 ควรได้รบัการรกัษาเรว็ทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้	เดก็

ประสาทหพิูการต้องได้รบัการรกัษาโดยการใส่เครือ่งช่วย
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ฟังทันทีที่ได้รับการวินิจฉัย	ต้องฝึกฟัง	ฝึกพูด	และตรวจ

ติดตามการได้ยินอย่างต่อเน่ืองเพ่ือประเมินผลการใช้

เครื่องช่วยฟัง	 ถ้าใส่เครื่องช่วยฟังแล้วไม่ได้ผลดีใน	 6	

เดือน	 อาจพิจารณาผ่าตัดประสาทหูเทียม	 (cochlear	

implant)

	 เด็กที่มีหูชั้นกลางอักเสบชนิดน�้าใสเรื้อรัง	อาจ

มีผลต่อการได้ยิน	ท�าให้พัฒนาการด้านการพูดล่าช้า	มี

ผลต่อการเรียน	ถ้าเป็นหูชั้นกลางอักเสบชนิดน�้าใสนาน

กว่า	3	 เดือน	ควรได้รับการผ่าตัดเจาะแก้วหูและใส่ท่อ

ระบายอากาศ	(myringotomy with ventilation tube)	

เพือ่ดูดน�า้จากหชูัน้กลาง	ปรบัความดนัในหช้ัูนกลาง	และ

ป้องกันการเกิดพังผืดในหูชั้นกลาง	

การศึกษา
	 ถ้าเดก็ได้รบัการฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการได้ยนิ

และการพูดจนสามารถพูดได้สมวัย	 เด็กสามารถเรียน

ร่วมกับเด็กอื่นในชั้นเรียนปกติ	การเข้าเรียนในโรงเรียน

อนุบาลปกติอาจช่วยกระตุ้นให้เด็กอยากพูดมากขึ้น

	 ถ้าเดก็สามารถพดูได้บ้างแต่ไม่ชดัและไม่สมวยั	

เดก็ควรเรียนในโรงเรียนที่มีครกูารศกึษาพเิศษคอยช่วย

หรือเรียนในชั้นเรียนพิเศษ	 หรือใช้คลื่นวิทยุระบบFM 

(frequency	modulation)	 ช่วยในการเรียนการสอน	

โดยครูจะพูดใส่เครื่องส่งวิทยุระบบเอฟเอ็มไปยังเครื่อง

รับที่อยู่กับตัวเด็ก

	 ถ้าเดก็หูหนวก	ไม่สามารถพดูได้	ฟ้ืนฟสูมรรถภาพ

ทางการได้ยินไม่ได้ผล	เดก็ต้องเข้าโรงเรยีนโสตศกึษาเพือ่

เรียนภาษามือ
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วฎาการ	วุฒิศิริ			อาภัทรสา	เล็กสกุล

	 การมองเหน็เป็นปัจจยัทีส่�าคญัมากต่อการเรียน

รู้และการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ	เด็กที่มองเห็นผิดปกติ

และไม่ได้รบัการแก้ไขในเวลาทีเ่หมาะสมจะส่งผลให้เดก็

ต้องใช้	ชวีติอยูก่บัการมองเหน็ทีไ่ม่ปกตนิัน้ไปตลอดชวีติ	

	 สาเหตุส่วนใหญ่ท่ีท�าให้เด็กมีปัญหาทางการ

มองเห็นในช่วงอายุก่อนวัยเรียน	 (อายุแรกเกิดจนถึง	 3	

ปี)	เป็นภาวะที่สามารถรักษาและแก้ไขได้หากตรวจพบ

ได้เร็ว		ได้แก่	ภาวะตาขี้เกียจ	(amblyopia)	ภาวะตาเข	

(strabismus)	ภาวะค่าสายตาผดิปกต	ิ(refractive	error)	

และ	ต้อกระจกในเด็ก	(Pediatric	cataract) 

	 จากการศกึษาพบว่า	ภาวะตาขีเ้กยีจเป็นสาเหตุ

ทีพ่บบ่อยของความบกพร่องทางสายตาทีพ่บในตาเพยีง

ข้างเดียวของเด็กและวัยรุ่น1 การศึกษาจ�านวนมากพบ	

ความชุกของการเกิดภาวะตาขี้เกียจในเด็กประมาณ 

ร้อยละ	2-42,3	 เป็นที่รู้กันดีว่าการรักษาภาวะตาขี้เกียจ

ให้ได้ผลดจีะต้องได้รบัการวนิจิฉยัและรกัษาในเดก็ทีอ่ายุ

ยังน้อย	 ซ่ึงผลการศึกษาหลายฉบับในต่างประเทศได้

ยืนยนัถงึประสทิธภิาพของการตรวจคดักรองทางสายตา	

(visual	 screening)	 ในเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กในวัย

เรียนที่ตรวจพบภาวะสายตาขี้เกียจแต่เนิ่นๆ	 และการ

รกัษาสายตาขีเ้กยีจได้ผลทีด่มีาก คอืเด็กสามารถกลับมา

มองเห็นได้เป็นปกติหรือ	ใกล้เคียงค่าปกติถึงร้อยละ	75	

(VA	>	20/30)4-7 จดุประสงค์หลกัของการตรวจคดักรอง

ทางจกัษใุนเดก็และวยัรุน่	เพือ่ตรวจหาความเสีย่งต่อการ

สูญเสียการมองเห็น	 หรือภาวะที่จะขัดขวางต่อการ

พัฒนาการมองเหน็ตามปกติในเด็ก	ซ่ึงการตรวจคดักรอง

ทางสายตาเป็นการตรวจที่ใช้ค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงเมื่อเทียบ

กับประโยชน์ที่ได้รับ

การพัฒนาการทางการมองเห็นในเด็ก 

(visual	development)

	 ในเดก็แรกเกิด	การมองเหน็จะยงัพฒันาการไม่

เตม็ทีก่ารมองเหน็ในเดก็แรกเกดิจะอยูที่ป่ระมาณ	20/400 

ซึ่งความสามารถในการมองเห็นจะเทียบเท่ากับผู้ใหญ่

เมื่ออายุประมาณ	 4	 ปี	 และในระหว่างการพัฒนาการ

ทางด้านการมองเห็นนั้น	เด็กจะต้องมีการมองเห็นภาพ

ที่คมชัดเท่าๆกันทั้ง	 2	 ข้าง	ภาพที่มาตกยังจอประสาท

ตาต้องมาเป็นภาพเดียวและเห็นพร้อมกันทั้ง	2	ตา	นั่น

คอื	ต้องไม่มภีาวะค่าสายตาผดิปกต	ิหากมคีวามผดิปกติ

ต้องได้รับการแก้ไขด้วยการใส่แว่น	 ไม่มีภาวะที่บดบัง

บทที่ 13 

การคัดกรองทางจักษุ

วฎาการ  วุฒิศิริ

อาภัทรสา  เล็กสกุล
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ภาพไม่ให้ตกลงยงัจอประสาทตา	เช่น	ต้อกระจกแต่แรก

เกิด	หรือหนังตาตกมากจนไม่สามารถลืมตาได้	และต้อง

ไม่มีภาวะตาเข	เพราะตาเขจะท�าให้ไม่สามารถมองเห็น

ภาพพร้อมกันทั้ง	2	ตา	

	 หากมีอปุสรรคเกิดข้ึนในช่วงทีม่กีารพฒันาการ

มองเห็นดังกล่าวข้างต้นมาขัดขวาง	 จะส่งผลให้เด็ก 

สูญเสียการมองเห็นในตาข้างหน่ึงข้างใด	หรือทั้ง	2	ข้าง	

ที่เรียกว่า	 ภาวะตาข้ีเกียจ	 ซึ่งความรุนแรงของภาวะนี้ 

จะเป็นมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ท�าให้เกิด	 

ระยะเวลาของการเกิด	และอายุที่เด็กเริ่มเป็น	หากตรวจ

พบเร็วการรักษาจะท�าได้ง่ายและได้ผลดีมากกว่ารายซึ่ง

ตรวจพบช้า	

สาเหตุของการบกพร่องทางการมองเห็น
ที่พบบ่อย	ได้แก่

	 1.	ภาวะค่าสายตาผิดปกติ	(refractive	error)	

คือ ภาวะที่ดวงตาไม่สามารถปรับความคมชัดของภาพ

ได้	 (focusing)	 ท�าให้ได้ภาพไม่ชัดตกไปยังจอประสาท

ตา	และหากมีความคมชัดที่ไมเ่ท่ากนัทั้ง	2	ข้าง	จะท�าให้

เกิดภาวะตาขีเ้กยีจในข้างทีผ่ดิปกตมิากกว่า	(anisomeต-

tropic	amblyopia)	หรือหากสายตาทั้ง	2	ข้างผิดปกติ

มาก	 ก็สามารถท�าให้เกิด	 ภาวะตาขี้เกียจทั้ง	 2	 ข้างได้	

(ametropic	amblyopia) 

	 2.	ภาวะตาเข	(strabismus)	คือ	ภาวะที่สมอง

ควบคุมการท�างานของกล้ามเนื้อตาทั้ง	 2	 ข้างไม่สมดุล

กัน	ท�าให้ดวงตา	2	ข้างไม่ขนานกันเวลามอง	ถ้าตาเขอยู่

ข้างเดิมตลอดเวลา	ตาข้างนั้นจะมีภาวะตาขี้เกียจ

	 3.	ภาวะที่มีการปิดกั้นทางเดินของแสงไปยัง 

จอประสาทตา	 (media	 opacity)	 ได้แก่	 ต้อกระจก 

ในเด็ก	และ	หนังตาตกมากแต่ก�าเนิดจนบดบังการมอง

เห็น

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดความบกพร่องทางสายตา8 

ได้แก่

	 •	 ทารกคลอดก่อนก�าหนด

	 •	 มีประวัติครอบครัวเป็นโรคดังต่อไปนี้	 เช่น	

ต้อกระจกตั้งแต่แรกเกิดหรือในวัยเด็ก	ตาเข		สายตาสั้น	

ยาว	 หรือเอียง	 มากผิดปกติ	 มะเร็งในจอประสาทตา	

(retinoblastoma)	 โรคพันธุกรรมทางตา	 (genetic	

disease)		หรือโรคเมตาบอลิซึม	(metabolic	disease)

	 •	 มีปัญหาพัฒนาการ

	 •	 เป็นโรคทางระบบประสาท	(neurological	

disease)

	 •	 โรคประจ�าตัวที่มีความผิดปกติทางตา 

ร่วมด้วย	(systemic	disease	associated	with	eye	

abnormalities)

แนวทางการตรวจตาในเด็กและวัยรุ่น 

(อ้างอิงตาม	American	Academy	of	Pediatrics)1 

แรกเกิดถึง 3 ปี

	 •	 สอบถามประวตัเิกีย่วกบัพฤตกิรรมทีเ่กีย่วข้อง

กับการมองเห็นของเด็ก

	 •	 ประเมนิการมองเห็น		(visual	assessment)

	 •	 ตรวจลักษณะภายนอกโดยการสังเกต	(exต-

ternal	inspection	of	eyes	and	lids)

	 •	 ตรวจการกลอกตา	 (ocular	motility	asc-

sessment)

	 •	 ตรวจรูม่านตา	(pupil	examination)

	 •	 ตรวจแสงสะท้อนจากจอประสาทตา	 (red	

reflex	examination)

อายุ 3 ปี ขึ้นไป 

	 •		ตรวจเหมือนกับเด็กทีอ่ายนุ้อยกว่า	3	ปี	และ

ตรวจเพิ่มเติมดังนี้
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มากที่สุดที่เด็กสามารถอ่านได้	 โดยความน่าเชื่อถือของ

แบบทดสอบเหล่านี้	 เรียงล�าดับจากมากไปน้อยดังนี้	

Snellen	 chart	 ดีที่สุด	 ตามด้วย	 HOTV	 test	 และ	

tumbling E test แผ่นทดสอบที่น่าเชื่อถือน้อยที่สุดคือ 

LEA	symbol	และ	Allen	pictures	อย่างไรก็ตามหาก

เด็กยังไม่สามารถอ่านตัวเลขหรือตัวอักษรได้	 การบอก

รูปภาพ	หรือจับคู่ตัวอักษรที่เห็นกับตัวอย่างตัวอักษรที่

เดก็ถอืไว้ได้	กถ็อืว่าเพยีงพอส�าหรบัประเมินการมองเหน็

	 โดยปกติในผู้ใหญ่ระยะที่ใช้ในการทดสอบจะ

ให้อ่านที่ระยะ	20	ฟุต	แต่ในเด็กเนื่องจากความสนใจมี

น้อยแนะน�าให้ทดสอบการมองเหน็ทีร่ะยะ	10	ฟตุ11 การ

ทดสอบการมองเห็นท�าโดยปิดตาเด็กทีละข้าง	 แล้วให้

อ่านตัวเลขหรือรูปภาพ	 แล้วลงบันทึกการมองเห็นของ

แต่ละข้างไว้	หากเดก็มตีากระตกุ(nystagmus)	ท้ัง	2	ข้าง	

ควรทดสอบการมองเหน็โดยให้เดก็อ่านทัง้สองตาพร้อม

กันด้วย	เนื่องจากเด็กที่มีตากระตุก	หากปิดตา	1	ข้างจะ

ท�าให้ตากระตุกมากขึ้นท�าให้การมองเห็นจะแย่ลง	

	 การทดสอบการมองเห็นในเด็กสามารถฝึกให้

พยาบาล	 หรือเจ้าหน้าซึ่งเป็นผู้ช่วยท�าการทดสอบนี้ได	้

แต่ทีส่�าคญัทีส่ดุคอื	การแปลผล	ค่าปกตขิองการมองเห็น

ที่ดีที่สุดของเด็กในแต่ละวัยจะแตกต่างกันดังตารางที่	1	

หากค่าสายตาทีอ่่านมาได้แตกต่างจากค่าปกตทิัง้	2	ข้าง

ต้องสงสยัว่า	เด็กอาจมีปัญหาค่าสายตาผดิปกติ	เช่นอาจ

มีสายตาสั้น	สายตายาว	หรือสายตาเอียงทั้ง	2	ข้าง	ใน

ปริมาณที่พอๆ	 กัน	 แต่หากค่าที่อ่านได้มีความแตกต่าง

กันระหว่าง	2	ข้างมากกว่า	2	แถวของแผ่นทดสอบที่ใช้	

ต้องสงสยัว่า	เดก็อาจมภีาวะตาขีเ้กียจเกิดขึน้	ควรส่งพบ

จักษุแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมต่อไป

วิธีการวัดความสามารถในการอ่าน 

(visual	acuity	assessment) 

	 1.	ควรตรวจในห้องที่มีแสงสว่างเหมาะสม	ไม่

	 •	 ประเมนิการมองเหน็โดยการอ่านแผ่นทดสอบ

ที่เหมาะสมกับอายุ	(visual	acuity	measurement)

	 •	 ตรวจโดยใช้อปุกรณ์เพ่ิมเตมิ	เช่น	กล้องส่อง

ตรวจในตา	(direct	ophthalmoscope)

การประเมินการมองเห็นในเด็ก
แรกเกิดถึง 3 ปี

	 เด็กวัยนี้ไม่สามารถพูดบอกเล่าความสามารถ

ในการมองเห็น	 การประเมินที่ส�าคัญจะเป็นการสังเกต

พฤติกรรมของเดก็	โดยดวู่าเดก็สามารถมองจ้องวตัถแุละ

มองตามวัตถุได้หรือไม่	 (fix	 and	 follow	 object)9,10	 

โดยการตรวจควรสังเกตเมื่อเด็กมองพร้อมกันทั้ง	2	ข้าง	

และตรวจประเมนิทลีะข้างด้วยการปิดตาข้างทีไ่ม่ได้ตรวจ

ไว้	หากเด็กไม่สามารถมองและจ้องวัตถุได้หลังจากอายุ	

3	เดือนไปแล้ว	ต้องสงสัยว่าเด็กมีปัญหาในการมองเห็น	

ควรส่งพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมต่อไป	 อย่างไร

ก็ตามเนื่องจากเด็กในวัยนี้มีความสนใจ	หรือมีสมาธิสั้น

กว่าในผู้ใหญ่	และหากเด็กง่วงนอน	อ่อนเพลีย	หรือไม่

สบาย	ความร่วมมือในการตรวจจะน้อย	ท�าให้ดูเหมือน

ว่าเด็กมีปัญหาในการมองเห็นได้

อายุ 3 ปีขึ้นไป

	 เด็กที่อายุมากกว่า	3	ปี	สามารถพูดและบอก

ในสิง่ทีเ่หน็ได้	ท�าให้การประเมนิการมองเหน็ได้ผลชดัเจน

มากขึ้น	 ผู้ตรวจเพียงสังเกตพฤติกรรมเช่นเดียวกับเด็ก

ก่อนหน้านี้	การประเมินการมองเห็นในเด็กและวัยรุ่นมี

แผ่นทดสอบที่ใช้หลายแบบ	 ได้แก่	 แผ่นทดสอบที่เป็น

รปูภาพ	เช่น	LEA	symbols,	Allen	pictures,	tumbling	

E test และ	HOTV	test	ซึง่เหมาะส�าหรบัเดก็ในวยั	2-	5 

ปี	และแผ่นทดสอบท่ีเป็นตวัเลขหรอืตวัอกัษรส�าหรบัเด็ก

ที่มีอายุมากกว่า	5	ปี	เช่น	Snellen	chart	(numbers	

and	letters)	ควรเลือกแผ่นทดสอบที่มีความน่าเชื่อถือ
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การตรวจดูลักษณะภายนอก 
(external	examination)

 การตรวจใช้เพียงไฟฉาย 
	 โดยให้สังเกตหาความผดิปกติที่บรเิวณเปลือก

ตา	เยื่อบุตา	บริเวณตาขาว	(sclera)	และกระจกตา  สิ่ง

ผิดปกติที่สามารถมองเห็นได้	และพบบ่อยในเด็กได้แก่

	 •	 ภาวะน�้าตาไหลเอ่อตลอดเวลา	หากเป็นมา

แต่เกิดหรือในช่วงเดือนแรกๆ	ต้องสงสัยภาวะท่อ

	 น�้าตาอุดตันในเด็ก	 ซึ่งมักพบว่า	 เด็กมีข้ีตา

ปรมิาณมากร่วมกบัน�า้ตาทีไ่หลเอ่อ	สาเหตอุืน่ทีอ่าจเป็น

ไปได้	เช่น	เยื่อบุตาอักเสบติดเชื้อ	หรือภูมิแพ้ที่เยื่อบุตา	

นอกจากนี้ที่ส�าคัญที่สุดคือ	ภาวะต้อหินในเด็ก	โดยเด็ก

จะมีน�้าตาไหลเอ่ออาจพบเพียงข้างเดียวหรือ	2	ข้างก็ได้	

เด็กจะสู้แสงไม่ได้	ขนาดตาด�า	(corneal	diameter)	จะ

มขีนาดใหญ่ผดิปกต	ิและบางครัง้อาจมองเห็นกระจกตา

ขุน่เป็นฝ้าขาวร่วมด้วย	ถ้าสงสยัว่าเดก็มภีาวะต้อหนิควร

ส่งพบจักษุแพทย์ทันที

	 •	 ภาวะหนงัตาตก	อาจเป็นข้างใดข้างหนึง่หรอื

ทั้ง	2	ข้างก็ได้	ควรสังเกตดูว่าหนังตาที่ตกลงมาบัง

	 รูม่านตาหรือไม่	และเด็กพยายามเงยหน้ามอง

สิง่ทีส่นใจ	เพือ่ชดเชยการตกของหนงัตาหรือไม่	สามารถ

ทดสอบได้โดยการใช้ไฟฉายส่องไปยงับรเิวณระหว่างหวั

คิ้ว	หรือจมูก	และมองดูเงาสะท้อนของแสงไฟบนตาด�า	

หากพบว่าหนงัตาตกลงมากจนบงัรมู่านตาต้องระวงัภาวะ

วุ่นวาย	เพื่อให้เด็กมีสมาธิในการตรวจ

	 2.	จดัให้เดก็นัง่หรอืยนืทีร่ะยะ	10	ฟตุจาก	แผ่น

ทดสอบ	 หากเด็กไม่ร่วมมือ	 อาจให้นั่งอ่านบนตักของ 

ผู้ปกครอง	และให้ผู้ปกครองเป็นคนช่วยปิดตา	ในขณะ

ตรวจการอ่านทีละข้าง

	 3.	ตรวจวัดการอ่านในตาทีละข้าง	

	 4.	ให้เด็กอ่านจากแถวบนสุดของแผ่นทดสอบ	

ซึ่งจะเป็นตัวอักษร	 ตัวเลข	 หรือรูปภาพท่ีใหญ่ท่ีสุด	 

แล้วจงึอ่านไล่ลงมาทลีะแถว	หากเดก็เริม่อ่านผดิมากเกนิ

กว่าครึง่หนึง่ของแถว	ให้ลงบนัทกึค่าการอ่านเป็นเท่านัน้	

ตวัอย่างเช่น	หากเดก็อ่านแถวตัวเลข	ทีค่่าการอ่าน	20/50	

แล้วอ่านผดิไป	2	ตวั	(ทัง้แถวม	ี5ตวั)	ให้ลงบนัทกึว่า	20/502

	 5.	หากไม่สามาถอ่านแถวบนได้		ให้เดินเข้าไป

ใกล้ที่ระยะ	5	ฟุต

	 6.	ถ้ายังอ่านไม่ได้ให้นับนิ้วที่ระยะ	2	ฟุต	และ	

1	ฟุต	ตามล�าดับ

	 7.	ถ้านับนิ้วไม่ได้ให้ทดสอบการมองเห็นโดย

การโบกมือ	(hand	motion)

	 8.	ถ้ายังไม่เห็นให้ทดสอบโดยการให้เด็กชี้แสง

ไฟว่ามาจากทิศทางไหน	(light	projection)

	 9.	ถ้ายังไม่สามารถชี้ทิศทางของแสงไฟ 

ดังข้อ	8	ได ้ให้ทดสอบว่าเด็กสามารถแยกระหว่างการ

เห็นแสงกับไม่เห็นแสงไฟได้หรือไม่	(light	perception)	

โดยขั้นตอนนี้ควรตรวจในห้องมืด

อายุ (ปี) วิธีการตรวจที่เหมาะสม ค่าปกติในการมองเห็น

2	-	5 Allen	pictures 20/40	-	20/20

2	-	5 HOTV 20/40	-	20/20

2	-	5 E-game 20/40	-	20/20

>	5 Snellen 20/30	–	20/20

ตารางที่ 1	แสดงความสามารถในการอ่านที่เหมาะสมตามอายุและวิธีตรวจ
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อมัพาต	(third	nerve	palsy)	และอาจเกดิจากความผดิ

ปกติภายในดวงตาเอง	 โดยสาเหตุเหล่านี้จะท�าให้เกิดรู

ม่านตาข้างใดข้างหนึ่งโตข้ึนหรือเล็กลงผิดปกติ	 รวมถึง

การตอบสนองต่อแสงแตกต่างไปจากปกติ	

การดูแสงสะท้อนจากจอประสาทตา 

(red	reflex	test)

 การตรวจจะต้องใช้กล้องส่องตรวจในตา	 เพื่อ

ดวู่าเงาสะท้อนทีอ่อกมาจากจอประสาทตา	(red	reflex)	

ปกติดีทั้ง	2	ข้างหรือไม่	โดยเริ่มตรวจจากทั้ง	2	ข้างก่อน	

แล้วจึงตรวจทีละข้างอีกครั้ง	

	 การตรวจเปรียบเทียบแสงสะท้อนจากจอ

ประสาทตาทั้ง	 2	 ข้างพร้อมกัน	 เรียกว่า	 บรูกเนอร์	

(Bruckner	 test)12  วิธีการตรวจท�าได้โดยใช้กล้องส่อง

ตรวจในตา	(direct	ophthalmoscope)	ตรวจในห้อง

มืดซึ่งจะท�าให้เห็นแสงสะท้อนได้ชัดเจนข้ึน	 สามารถ 

ตรวจได้โดยผู้ตรวจอยู่ห่างจากเด็กในระยะ	 2-3	 ฟุต	 

ให้เด็กมองจ้องไฟจากเครื่องตรวจ	 (direct	 ophthalฟ-

moscope)	แล้วสังเกตแสงทีส่ะท้อนออกมาจากรมู่านตา

ของเดก็ทัง้	2	ข้าง	หากพบว่าแสงทีส่ะท้อนออกมาไม่เท่า

กัน	ให้สงสัยว่าเด็กอาจมีภาวะดังนี้

	 •	 ภาวะตาเข	 แสงที่สะท้อนมาในตาข้างที่เข

จะ	สว่างกว่าปกติ	

	 •	 ภาวะค่าสายตาแตกต่างกนั	จะพบว่าตาข้าง

ที่มีค่าสายตาผิดปกติมาก	จะมีแสงที่สะท้อนออกมาทึบ

กว่าปกติ

	 •	 ความผิดปกติภายในลูกตาท่ีเกิดจากจอ

ประสาทตา	เช่น	มจีอประสาทตาหลดุ	(retinal	detachี-

ment)	แสงสะท้อนทีอ่อกมาจะเหน็เป็นสีสว่างกว่าปกติ	

หรือ	 เป็นสีขาวได้	 หากเกิดจากการที่มีเลนส์ขุ่น	 หรือ	

กระจกตาขุ่น	จะเห็นแสงทึบกว่าปกติ

	 เมื่อตรวจด้วยวิธีดังกล่าวแล้วพบว่าปกติ	 ควร

ตาขี้เกียจที่อาจเกิดขึ้นได้ในตาข้างนั้น

การตรวจการกลอกตา และมองหาภาวะตาเข
(ocular	motility	examination)

	 ภาวะตาเขเป็นภาวะท่ีพบได้บ่อยในเด็ก	 การ

ตรวจใช้เพียงไฟฉายเพื่อดูแสงสะท้อนจากตาด�า	 วัตถุที่

จะใช้ให้เดก็มองจ้อง	(fixation	target)	ควรเป็นของเล่น

ขนาดเล็กติดตรงปลายปากกา	

	 การตรวจอย่างแรกที่ต้องมองหาคือ	 เด็กเป็น

ตาเขจริงหรือตาเขเทียม	เพราะเด็กมีใบหน้าเล็กและสัน

จมูกกว้าง	 (broad	nasal	bridge)	อาจท�าให้ดูเหมือน

ตาเข	 วิธีการตรวจที่ง่ายที่สุดคือ	 ใช้ไฟฉายส่องไปที่

กระจกตา	 แล้วดูว่าแสงสะท้อนตกตรงกลางตาด�าหรือ

ไม่	 หากตกตรงกลางตาด�า	 แสดงว่าเด็กเป็นตาเขเทียม	

หากเป็นตาเขจรงิ	เม่ือให้เดก็มองวตัถทุีน่่าสนใจ	(fixation	

target)	แล้วส่องไฟจะเหน็แสงสะท้อนตกลงบนตรงกลาง

ตาด�าในตาข้างที่เด็กมอง	 และตกไม่ตรงกลางตาด�าโดย

จะขยับไปในทิศทางใด	ขึ้นกับว่าเป็นตาเขเข้า	หรือตาเข

ออก	เมือ่สงสัยว่าเดก็มภีาวะตาเข	ควรส่งพบจักษแุพทย์

เพื่อตรวจรักษาเพิ่มเติมให้เหมาะสม

การตรวจดูรูม่านตา และม่านตา 

(pupils	and	iris	examination)

	 รูม่านตาในเด็กควรมีรูปร่างกลม	ขนาดเท่ากัน

ทั้ง	 2	 ข้าง	 และตอบสนองต่อแสง	 ม่านตาทั้งสองข้าง 

ควรมีสีเข้มหรืออ่อนพอๆ	กัน	หากตรวจพบว่า	ม่านตา

ทัง้	2	ข้างมขีนาดและสไีม่เท่ากนั	ต้องสงสยัว่ามคีวามผดิ

ปกติเก่ียวกับระบบประสาทอัตโนมัติ	 (autonomic	

nervous	system	abnormal)	หรือ	ระบบประสาทผิด

ปกติ	 (neurological	 disorders)	 เช่น	 โรคออเนอร	์ 

ซินโดรม	 (Horner	 syndrome)	 โรคเอด่ี	 ซินโดรม	 

(Adie	syndrome)	หรือ	โรคเส้นประสาทเส้นที่	3	เป็น
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การคัดกรองทางจักษุ

 จกัษแุพทย์ให้แว่นสายตาสัน้มาใส่ ต้องใส่
ตลอดเวลาหรือไม่ 
	 •	 ใส่เม่ือต้องการภาพทีช่ดัเจนกว่าการมองด้วย

ตาเปล่า	เช่น	การมองกระดานท่ีโรงเรยีน	หากเดก็ท�าการ

บ้านหรืออ่านหนังสือไม่จ�าเป็นต้องใส่แว่น	 การใส่และ

ถอดแว่นเข้าออกเป็นประจ�า	ไม่มผีลต่อการมองเหน็	และ

ไม่ได้ท�าให้สายตาสั้นมากขึ้น

 ตาเข
 •	 ถ้าสงสยัว่าลกูตาเข	แนะน�าให้ใช้ไฟฉายส่อง

ดูแสงสะท้อนกระจกตา	 ถ้าตกลงตรงกลางทั้ง	 2	 ข้าง

พร้อมกัน	แสดงว่าไม่มีภาวะตาเข

	 •	 ถ้าตรวจพบว่ามีตาเข	 ควรได้รับการผ่าตัด

แก้ไขก่อนอายุ	2	ปี	เพื่อรักษาความสามารถในการเห็น

ภาพ	3	มิติไว้	

	 •	 หากเป็นตาเขออก	ควรท�าการผ่าตดัเมือ่เหน็

ตาเขออกเป็นอยู่ตลอดเวลา

 หนังตาตก
	 •	 ควรได้รบัการผ่าตดัเมือ่หนงัตาตกจนบดบงั

การมองเห็น	 เพราะอาจท�าให้เกิดภาวะตาขี้เกียจ	 หรือ

ในกรณีที่เด็กต้องเงยหน้าเพื่อมองมากจนเสียบุคลิก

 

 ผลเสียของการเล่นคอมพิวเตอร์ และการ
เล่นเกมบนโทรศัพท์มือถือ
	 •	 ท�าให้เกิดภาวะตาแห้ง

	 •	 ปวดกระบอกตาจากการเพ่งมองใกล้เป็น

เวลานาน

	 •	 ท�าให้เกิดภาวะสายตาสั้นชั่วคราวได้	

ตรวจแต่ละข้างอีกครั้ง	เพื่อหาภาวะแสงสะท้อนจาก

	 จอประสาทตาเป็นสขีาว	(leukocoria)	เนือ่งจาก

ภาวะนี้อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หากตรวจพบช้า	เช่น	

ภาวะมะเรง็ทีจ่อประสาทตา	(retinoblastoma)		เนือ่งจาก

หากก้อน	 หรือความรุนแรงของความผิดปกติมีไม่มาก	

จะไม่สามารถมองเหน็ได้ชดัเม่ือตรวจทัง้	2	ข้างพร้อมกัน

	 อย่างไรก็ตามหากท�าการตรวจด้วยเครื่องส่อง

ตรวจในตาแล้วมีข้อสงสัย	 หรือคิดว่ามีความผิดปกต	ิ

แนะน�าให้ส่งพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจรักษาต่อไป

แนวทางการให้ค�าแนะน�า
	 แนวทางการตอบค�าถามและการให้ค�าแนะน�า

แก่ผู้ปกครองของเด็กที่มีปัญหาทางจักษุ	

 น�้าตาไหลเอ่อ ตั้งแต่ก�าเนิด
	 •	 ควรแนะน�าการนวดด้วยวิธีท่ีถกูต้อง	(Crigler	

massage)	ด้วยการให้ผูป้กครองล้างมอืให้สะอาด	ใช้นิว้

กดลงบริเวณหวัตา	แล้วลากนิว้ลงมาตลอดตามแนวจมกู

ของเด็ก	ท�าบ่อยๆ	และท�าทุกวัน

	 •	 หากนวดตาแล้วยงัไม่ดขีึน้	หรอืเริม่มกีารตดิ

เชื้อที่เยื่อบุตา	(conjunctivitis)	และถุงน�้าตาอักเสบติด

เชื้อ(dacryocystitis)	ควรส่งพบจักษุแพทย์เพื่อแยงท่อ

น�้าตา

 กระพรบิตาบ่อยๆ เกดิจากสาเหตอุะไรบ้าง
	 •	 พบได้ในเดก็ทีม่ภีาวะภูมแิพ้ทีเ่ยือ่บตุา	ภาวะ

ตาแห้ง	หรือบางครั้งพบได้ในกรณีที่เด็กมีความเครียด

 ชอบหยีตาเวลามองดูทีวี หรือเดินเข้าไป
ดูใกล้ๆ
	 •	 มักพบในเดก็ทีภ่าวะค่าสายตาผดิปกต	ิ(สายตา

สั้น	สายตายาว	หรือสายตาเอียง)
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การคัดกรองภาวะโลหิตจาง

	 ภาวะโลหิตจางในเด็กท�าให้เด็กอ่อนเพลีย	

เหนื่อยง่าย	 หรือใจสั่น	 และยังอาจท�าให้เกิดปัญหาใน

ระยะยาวตามมา	 เช่น	 ปัญหาด้านการเจริญเติบโต	

พัฒนาการช้าปัญหาด้านการเรียน	 และอาจรวมไปถึง

ปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์1,2	เป็นต้น	ดังนั้นการ

คัดกรองภาวะโลหิตจางในเด็กจึงมีความส�าคัญ	 เพื่อจะ

ได้ให้การวินิจฉัยและการรักษาได้อย่างทันท่วงที	 เพื่อ

ป้องกันปัญหาดังกล่าว

ค�าจ�ากัดความ 
	 ค่าปกติของฮีโมโกลบินและฮีมาโตคริตในเด็ก

แตกต่างกันตามเพศและอายุ	 โดยทั่วไปจะถือว่าเด็กมี

ภาวะโลหติจางเมือ่มค่ีาฮโีมโกลบินต�า่กว่าค่าเฉลีย่ฮโีมโก

ลบนิของเดก็ในช่วงอายแุละเพศเดยีวกนั	มากกว่า	2	เท่า

ของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(standard	deviation)	

	 เน่ืองจากค�าจ�ากัดความของภาวะโลหิตจาง 

อาจแตกต่างกันไปตามแหล่งอ้างองิ	เพือ่ให้มคีวามเข้าใจ

ตรงกันและไม่ให้เกิดความสับสน	 ผู้นิพนธ์แนะน�าให้ใช้

ค�าจ�ากัดความขององค์การอนามัยโลกเป็นหลัก	 ซึ่งจะ

ถือว่าเด็กมีภาวะโลหิตจางถ้ามีฮีโมโกลบินต�่ากว่า 

เกณฑ์ดังต่อไปนี้3

	 1.	ฮีโมโกลบินต�่ากว่า	11	กรัม/ดล.	ในเด็กอายุ	

6	เดือนถึง	5	ปี

	 2.	ฮีโมโกลบินต�่ากว่า	 11.5	 กรัม/ดล.	 ในเด็ก

อายุ	5	ถึง	12	ปี

	 3.	ฮีโมโกลบินต�่ากว่า	12	กรัม/ดล.	ในเด็กอายุ	

12-15	ปี

	 4.	ฮโีมโกลบนิต�า่กว่า	12	กรมั/ดล.	ในเดก็หญงิ

อายุมากกว่า	15	ปี	ที่ไม่ได้ตั้งครรภ์

	 5.	ฮีโมโกลบินต�่ากว่า	13	กรัม/ดล.	ในเด็กชาย

อายุมากกว่า	15	ปี

	 6.	ฮโีมโกลบนิต�า่กว่า	11	กรมั/ดล.	ในเดก็หญงิ

ที่ตั้งครรภ์	ในทุกช่วงอายุ

สาเหตุของภาวะโลหิตจาง
 ภาวะโลหติจางเกดิได้จากหลายกลไก	ไม่ว่าจะ

เป็นจากการสร้างเม็ดเลือดแดงลดลง	 การท�าลายเม็ด

เลอืดแดงมากขึน้	หรอืมกีารเสยีเลอืด	ซึง่สาเหตขุองภาวะ

โลหิตจางที่พบได้ในเด็ก	ได้แก่

บทที ่14

การคัดกรองภาวะโลหิตจาง

กมล  เผือกเพ็ชร
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กมล		เผือกเพ็ชร

แอนติบอดีย์	 เช่น	hemolytic uremic syndrome 

(HUS)	เป็นต้น

 3.การเสียเลือด
	 โลหิตจางจากการเสียเลือดอาจเกิดได้ท้ังใน

กรณีที่มีการเสียเลือดแบบเฉียบพลัน	 เช่น	 มีเลือดออก

มากจากสาเหตุใดๆ	ก็ตาม	หรืออาจเกิดในกรณีที่มีการ

เสียเลือดแบบเรื้อรัง	 เช่น	 มีเลือดออกเรื้อรังจากระบบ

ทางเดินอาหาร	 หรือมีประจ�าเดือนออกมากผิดปกติ	

เป็นต้น

อาการและอาการแสดงของภาวะโลหิตจาง
 หน้าที่หลักของเม็ดเลือดแดงคือการขนส่ง

ออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกาย	 โดยองค์ประกอบส�าคัญที่ท�า

หน้าที่หลักในการขนส่งออกซิเจนคือ	 ฮีโมโกลบิน	 ซึ่ง

ประกอบไปด้วย	ฮมี	(heme)	และ	โกลบนิ	(globin)	เมือ่

ระดับฮโีมโกลบนิลดต�า่ลงจนเกดิภาวะโลหติจางจะท�าให้

การขนส่งออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายลดลง	จึงเกิดอาการ

ต่างๆ	 จากขาดออกซิเจนตามมา	 ซึ่งอาการจะเป็นมาก

หรือน้อยขึ้นอยู่กับทั้งความรุนแรงของภาวะโลหิตจาง

และระยะเวลาทีเ่กดิอาการโลหติจาง	ในรายทีร่ะดบัฮโีม

โกลบนิต�า่มากหรอืภาวะโลหติจางเกดิอย่างรวดเร็วกจ็ะ

มีอาการรุนแรงกว่าในรายที่ระดับฮีโมโกลบินไม่ต�่ามาก

หรือภาวะโลหิตจางเกิดอย่างค่อยเป็นค่อยไป

	 ผู้ป่วยที่มีภาวะโลหิตจางจะมีอาการได้หลาย

ระบบ	เช่น	อ่อนเพลีย	เมื่อยล้า	รู้สึกไม่สบายตัว	มึนงง	

เหนื่อยง่ายเมื่อออกก�าลัง	 เป็นต้น	 นอกจากนั้นอาจพบ

ว่าอตัราการเต้นของหวัใจเรว็ขึน้	ท�าให้มีอาการใจสัน่และ

เหนือ่ยง่ายตามมา	เนือ่งจากร่างกายพยายามชดเชยภาวะ

ขาดออกซเิจนโดยเพ่ิมปรมิาณเลอืดทีไ่ปเลีย้งอวยัวะต่างๆ	

ผ่านการเพิ่มปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจ	 (cardiac 

output)	 ซึ่งท�าได้ด้วยการเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ	

ถ้าเป็นมากอาจเกิดภาวะหัวใจวายชนิด	high output 

 1. ภาวะท่ีมกีารสร้างเมด็เลือดแดงลดลง
	 สาเหตุของการสร้างเม็ดเลือดแดงลดลง	 อาจ

เกิดจากการขาดสารอาหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ 

สร้างเม็ดเลือดแดง	 เช่น	ธาตุเหล็ก	 โฟเลต	วิตามินบี	6  

วิตามินบี	 12	 วิตามินซี	 และโปรตีน	 หรืออาจเกิดจาก

การน�าธาตเุหลก็ในร่างกายไปใช้ไม่ได้	เช่น	ภาวะโลหติจาง

ในโรคเรือ้รงั	(anemia	of	chronic	disease)	นอกจากนั้น

อาจเกิดจากการท่ีสภาพแวดล้อมในไขกระดูกไม่เหมาะ

แก่การสร้างเม็ดเลือดแดง	 ซ่ึงเป็นผลจากหลายสาเหต	ุ

เช่น	โรคไขกระดูกฝ่อ	(aplastic	anemia)	หรือมีเซลล์

ผดิปกติอยูใ่นไขกระดกูมากจนไม่สามารถสร้างเมด็เลอืด

แดงได้ตามปกติ	 ดังเช่นที่พบในโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว	

โรคมะเรง็ชนดิอืน่ทีม่กีารกระจายเข้าไปในไขกระดกู	หรอื

โรคกลุ่ม	storage disease 

 2. ภาวะที่มีการท�าลายเม็ดเลือดแดงมาก
ขึ้น (hemolysis)

	 เม็ดเลือดแดงปกติจะมีอายุประมาณ	120	วัน	

หลงัจากนัน้จะถกูท�าลายโดยระบบ	reticuloendothelial 

system โดยแหล่งส�าคญัในการท�าลายเมด็เลอืดแดงอยู่

ท่ีม้าม	 เม็ดเลือดแดงที่มีความผิดปกติจะมีอายุสั้นลง

เนือ่งจากโดนท�าลายก่อนก�าหนด	จึงท�าให้เกิดภาวะโลหติ

จาง	 ความผิดปกติที่พบอาจเกิดจากความผิดปกติของ

ผนังเม็ดเลือดแดง	เช่น	โรค	hereditary spherocyto -

sis หรือความผิดปกติของเอ็นซัยม์ในเม็ดเลือดแดง	เช่น

โรค	G-6-PD	deficiency	anemia	หรือความผิดปกติ

ของฮีโมโกลบิน	เช่นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย	

	 นอกจากนัน้ภาวะทีมี่การท�าลายเมด็เลอืดแดง

มากข้ึนอาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ	 ที่ไม่ใช่ความผิดปกติที่

เม็ดเลือดแดงก็ได้	 เช่น	 มีการสร้างแอนติบอดีย์ต่อเม็ด

เลือดแดงในโรค	autoimmune hemolytic anemia 

(AIHA)	 หรือโรค	 Systemic	 lupus	 erythematosus	

(SLE)	 หรืออาจจะเกิดจากสาเหตุอ่ืนที่ไม่เก่ียวข้องกับ
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หลายชนิด	เช่นธาตุเหล็ก	โฟเลต	และโปรตีน	ดังนั้นการ

ขาดสารอาหารเหล่านีจ้งึท�าให้เกดิภาวะโลหติจางได้	จาก

การศึกษาในอดีตพบว่าสาเหตุหลักของภาวะโลหิตจาง

จากการขาดสารอาหารท่ีจ�าเป็นต่อการสร้างเม็ดเลือด

แดง	(nutritional	anemia)	คือภาวะโลหิตจางจากการ

ขาดธาตุเหล็ก4

	 โดยท่ัวไปทารกในครรภ์จะได้รบัธาตเุหลก็จาก

มารดาผ่านมาทางรก	 ทารกแรกเกิดครบก�าหนดจะมี

ปรมิาณธาตเุหลก็ในร่างกายประมาณ	75	มก./กก.	หลงัค

ลอดปริมาณธาตุเหล็กในร่างกายจะลดลงเร่ือยๆ	 จน

กระทั่งต�่าสุดที่อายุ	6	เดือน	หลังจากนั้นถ้าทารกได้รับ

ธาตุเหล็กไม่เพียงพอก็อาจจะเกิดภาวะโลหิตจางได้	พบ

ว่าร้อยละ	80	ของธาตุเหล็กในร่างกายทารกแรกเกิดจะ

ได้รับผ่านรกในช่วงการตั้งครรภ์ไตรมาสสุดท้าย1	ดังนั้น

ทารกคลอดก่อนก�าหนดจงึมปีรมิาณธาตเุหลก็ในร่างกาย

น้อยกว่าทารกคลอดครบก�าหนด	จงึส่งผลให้มีโอกาสเกิด

โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กได้เร็วกว่าทารกคลอด

ครบก�าหนด5	 นอกจากนั้นถ้ามารดามีปัญหาสุขภาพ

ระหว่างตัง้ครรภ์	เช่นมภีาวะโลหติจาง	ความดนัโลหติสงู	

หรือเบาหวาน	 ก็จะส่งผลให้ระดับธาตุเหล็กในร่างกาย

ทารกต�่ากว่าปกติได้เช่นกัน1

	 ในช่วง	6	เดือนแรก	ธาตุเหล็กที่ได้จากนมและ

จากการสลายเมด็เลอืดแดงทีห่มดอายจุะเพยีงพอต่อการ

สร้างเมด็เลอืดแดงเนือ่งจากทารกยงัมธีาตเุหล็กสะสมที่

ได้จากมารดาในระดบัทีเ่พยีงพอ	หลงัอาย	ุ6	เดอืน	ทารก

ควรจะได้รับธาตเุหลก็จากอาหารชนดิอืน่ร่วมด้วยเนือ่งจาก

ธาตุเหล็กสะสมในร่างกายเหลือน้อย	 พบว่าทารกอายุ

มากกว่า	6	เดือนที่ยังคงได้รับนมแม่เพียงอย่างเดียวโดย

ไม่ได้รับอาหารชนิดอื่นเสริม	 จะมีอุบัติการณ์ของภาวะ

โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กเพ่ิมขึ้นเนื่องจากธาตุ

เหล็กในนมแม่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ2,6	 ส�าหรับ

ทารกอายุมากกว่า	 6	 เดือนซ่ึงได้รับนมวัวที่ไม่ได้เสริม

cardiac failure ตามมาได้	ส่วนผลของภาวะโลหิตจาง

ในระยะยาว	 จะท�าให้ผู้ป่วยมีการเจริญเติบโตช้าและมี

ปัญหาทางการเรียนได้

	 อาการแสดงที่ตรวจพบในผู้ป่วยโลหิตจางพบ

ได้หลายอย่าง	ในรายทีภ่าวะโลหติจางไม่รนุแรงอาจตรวจ

ไม่พบความผิดปกติที่ชัดเจน	 แต่ถ้าภาวะโลหิตจางเป็น

มากขึ้นจะพบว่ามีอาการซีด	(pallor)	โดยอาจจะตรวจ

พบสีของเยื่อบุลูกตาบริเวณเปลือกตา	ลิ้น	ฝ่ามือ	หรือสี

ผิวซีดลงกว่าปกติ	ผู้ป่วยมักจะมีอัตราการเต้นของหัวใจ

เพิ่มขึ้น	 มี	pulse pressure กว้างขึ้น	 และอัตราการ

หายใจเรว็ขึน้	หลายรายอาจมเีสยีงหวัใจผดิปกต	ิ(heart 

murmur)	ในรายทีเ่ป็นรนุแรงอาจตรวจพบอาการหวัใจ

วายได้	นอกจากนัน้ในรายทีโ่ลหติจางเป็นอาการร่วมของ

โรคหรือภาวะผิดปกติบางชนิด	 ก็จะตรวจร่างกายพบ

ความผิดปกติที่จ�าเพาะต่อโรคหรือภาวะนั้นๆ	 ร่วมด้วย

ได้	เช่น	ตรวจพบอาการตาเหลืองและตับโต	ม้ามโต	ใน

ผู้ป่วยโลหิตจางธาลัสซีเมีย	ตรวจพบ	koilonychia ใน

รายที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก	 (Iron 

deficiency	anemia)	ตรวจพบลักษณะหน้าตาผิดปกติ	

(dysmorphic	 feature)	 ร่วมกับมีการเจริญเติบโตช้า	

(failure	to	thrive)	ใน	Fanconi anemia เป็นต้น

ภาวะโลหิตจางที่พบบ่อยในเด็ก
	 ภาวะโลหิตจางในเด็กอาจเกิดได้จากหลาย

สาเหตุ	 ส�าหรับในประเทศไทยภาวะโลหิตจางจากการ

ขาดธาตุเหล็ก	 และโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย	 ยังคงเป็น

ปัญหาทีมี่ความส�าคญั	ดงันัน้กมุารแพทย์จงึควรรูจ้กัภาวะ

ดังกล่าวและสามารถให้การวินิจฉัยรวมถึงให้การรักษา

ในเบื้องต้นได้

1. ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 
	 การสร้างเมด็เลอืดแดงจ�าเป็นต้องใช้สารอาหาร
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กมล		เผือกเพ็ชร

2. โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย12

	 โรคโลหติจางธาลสัซเีมยีเกิดจากความผดิปกติ

ของการสร้างโกลบินซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญของฮี

โมโกลบิน	 เม็ดเลือดแดงที่สร้างขึ้นมาจึงมีความผิดปกติ

และถูกท�าลายตั้งแต่ในไขกระดูก	 หรือถูกท�าลายโดย

ระบบ	reticuloendothelial system ส่งผลให้เกิดภาวะ

โลหติจางตามมา	นอกจากนัน้เมือ่เมด็เลอืดแดงถกูท�าลาย

ก็จะมีการปล่อยสารบิลิรูบินออกมาในกระแสเลือดจึง

ท�าให้ผู้ป่วยมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองร่วมด้วย

	 โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแบ่งได้เป็น	 2	 กลุ่ม

ใหญ่ๆ	คือ	อัลฟ่าธาลัสซีเมีย	และเบต้าธาลัสซีเมีย	เนื่อง

จากอลัฟ่าโกลบินมกีารสร้างตัง้แต่ในท้อง	ดงันัน้ผูป่้วยที่

มคีวามผิดปกตขิองอลัฟ่าโกลบนิจึงสามารถแสดงอาการ

ได้ตัง้แต่แรกเกดิ	ในขณะทีเ่บต้าโกลบนิจะเริม่สร้างก่อน

คลอดไม่นานและจะมีปริมาณเท่ากับในผู้ใหญ่เมื่ออายุ

ประมาณ	6	เดือนถึง	1	ปี	ดังนั้นผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ

ของเบต้าโกลบินจึงมักจะแสดงอาการหลังจากอายุ	1	ปี	

ยกเว้นในรายที่เป็นโรคชนิดรุนแรง

	 ความรนุแรงของโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแตก

ต่างกันไปตามชนิดของโรค	พบว่ากลุ่มที่มีอาการรุนแรง

ที่สุดคือ	Bart’s	hydrops	fetalis	ซึ่งเป็นความผิดปกติ

ของอัลฟ่าโกลบินท่ีมีการขาดหายไปของอัลฟ่าธาลัสซี

เมยียนีทัง้	4	ตวั	จงึท�าให้ผูป่้วยเสยีชวีติตัง้แต่ในท้องหรอื

แรกคลอด	ในขณะที	่HbH disease ซึง่เป็นความผดิปกติ

ของอลัฟ่าโกลบนิเช่นกนั	แต่มกีารขาดหายไปของอลัฟ่าธาลสั

ซีเมียยีนเพียง	 3	 ตัว	 ผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรงน้อยกว่า	

โดยมกัจะมีโลหติจางเพยีงเลก็น้อย	ยกเว้นเวลาไม่สบาย

หรือมีไข้สูงอาจจะซีดลงอย่างรวดเร็วได้	 ส่วนโรคเบต้า

ธาลัสซีเมียซ่ึงประกอบไปด้วย	 Beta	 thalassemia	

disease และ	Beta	thalassemia/HbE	disease	จะมี

อาการปานกลางจนถึงรุนแรง	ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักต้องได้

รับเลือดบ่อย	เพื่อรักษาระดับฮีโมโกลบินให้เพียงพอต่อ

ธาตุเหลก็จะมอีบุติัการณ์ของภาวะโลหติจางจากการขาด

ธาตเุหลก็มากกว่าทารกกลุม่เดยีวกนัทีก่นินมแม่	ทัง้ทีใ่น

นมวัวมีธาตุเหล็กมากกว่า	 เน่ืองจากถึงแม้นมแม่จะมี

ปริมาณธาตุเหล็กน้อยแต่ธาตุเหล็กในนมแม่จะสามารถ

ดูดซึมได้ดีกว่าธาตุเหล็กในนมวัว2,7

	 นอกจากนั้นพบว่าหญิงตั้งครรภ์	และกลุ่มเด็ก

ที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว	เช่น	เด็กก่อนวัยเรียน	

หรือวัยรุ่น	 จะมีความต้องการธาตุเหล็กเพิ่มขึ้น2	 ดังนั้น

ถ้าหญิงตั้งครรภ์หรือเด็กกลุ่มดังกล่าวได้รับธาตุเหล็กไม่

เพียงพอกจ็ะมโีอกาสเกดิโลหติจางจากการขาดธาตเุหลก็

ได้บ่อยขึ้น8 

	 สาเหตุอื่นๆ	 ของภาวะโลหิตจางจากการขาด

ธาตเุหลก็อาจเกดิจากการเสยีเลอืดอย่างเรือ้รงั	เช่น	เดก็

ที่มีพยาธิ	 หรือเด็กหญิงท่ีมีประจ�าเดือนออกมาก	 หรือ

อาจเกิดจากมีปัญหาในการดูดซึมธาตุเหล็ก2	 เช่นในผู้

ป่วย	achlorhydria ผู้ป่วยที่ได้รับการตัดล�าไส้เล็กออก

ไปบางส่วน	 หรือได้รับอาหารที่ขัดขวางการดูดซึมธาตุ

เหล็ก	เช่น	ชา9

	 อาการและอาการแสดงของภาวะโลหติจางจาก

การขาดธาตุเหล็กไม่แตกต่างจากภาวะโลหิตจางอ่ืนๆ	

อย่างไรก็ตามพบว่า	 ผู้ป่วยอาจจะมีอาการและอาการ

แสดงบางอย่างที่เป็นลักษณะจ�าเพาะต่อโรคนี้	เช่น	กิน

สิ่งที่ไม่ใช่อาหาร	(pica)	กลืนล�าบากเนื่องจากมีผังผืดใน

หลอดอาหาร	(esophageal	web)	มีความผิดปกติของ

เลบ็	(koilonychias)	และ	ลิน้เลีย่น	(glossitis)	เป็นต้น10 

นอกจากนั้นพบว่า	 เด็กที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาด

ธาตุเหล็กจะมีความเสี่ยงในการเกิดความผิดปกติทาง

ด้านพฤติกรรมและอารมณ์บางชนิดได้บ่อยขึ้น	 เช่น	

mood	disorders,	developmental	disorders,	at-

tention	deficit	hyperactivity	disorders	และ	autism 

spectrum disorder11	รวมถงึอาจมปัีญหาด้านการเรยีน

ร่วมด้วย10
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มีธาตุเหล็กไม่เพียงพอ

	 2.	กลุ่มเด็กที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว	

เช่น	เด็กก่อนวัยเรียน	หรือวัยรุ่น	

	 3.	ทารกคลอดก่อนก�าหนด

	 4.	ทารกที่มีน�้าหนักแรกคลอดน้อยกว่าปกติ

	 5.	เด็กที่เป็นโรคหัวใจแต่ก�าเนิดชนิดเขียว	

(cyanotic	heart	disease)

	 6.	เด็กที่มีปัญหาเลือดออกในช่วงปริก�าเนิด	

(perinatal	bleeding)

	 7.	เด็กที่เริ่มมีการเจริญเติบโตช้ากว่าวัย

	 8.	หญิงตั้งครรภ์

	 9.	เด็กที่ได้รับอาหารที่ขัดขวางการดูดซึมธาตุ

เหล็ก	เช่น	ชา

	 10.	 ทารกซึ่งคลอดจากมารดาที่มีโรคประจ�า

ตัวระหว่างตั้งครรภ์	เช่น	โลหิตจาง	เบาหวาน	ความดัน

โลหิตสูง

	 11.	บิดา	มารดา	หรือพี่น้อง	เป็นพาหะธาลัส

ซีเมีย	หรือเป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย

การคดักรองภาวะโลหติจาง ตามก�าหนดการ
ดูแลสุขภาพเด็กไทย โดยราชวิทยาลัยกุมาร
แพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2556
	 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

แนะน�าให้คัดกรองภาวะโลหิตจางตามก�าหนดการดูแล

สุขภาพเด็กไทย	พ.ศ.2557	ดังนี้

	 1.	คดักรองภาวะโลหติจางในเดก็อาย	ุ6-9	เดอืน	

และเด็กอายุ	3-6	ปี	รวม	2	ครั้ง	ถ้าไม่สามารถตรวจใน

เด็กทุกรายได้	ให้คัดกรองเฉพาะในเด็กกลุ่มเสี่ยง	 

	 2.	 คัดกรองภาวะโลหิตจางในเด็กหญิงและ 

หญิงอายุ	 11-21	 ปี	 อย่างน้อย	 1	 ครั้ง	 เนื่องจากม ี

ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะโลหิตจางจากการขาด 

ธาตุเหล็กจากหลายปัจจัย	 โดยเฉพาะในรายที่ประจ�า

ความต้องการของร่างกาย

	 อาการและอาการแสดงของผู้ป่วยโลหิตจาง

ธาลัสซีเมียคล้ายคลึงกับภาวะโลหิตจางจากสาเหตุอื่นๆ	

แต่ผู้ป่วยจะมีอาการอื่นที่ส�าคัญร่วมด้วย	 ได้แก่	 อาการ

ตัวเหลืองตาเหลือง	ตับม้ามโต	การเจริญเติบโตช้า	และ

อาจมีหน้าตาเปลี่ยนแปลงเป็นแบบ	 thalassemic  

facies ได้	 ส�าหรับผู้ที่เป็นพาหะธาลัสซีเมียมักจะไม่มี

ภาวะโลหติจาง	อย่างไรกต็ามเคยมีรายงานว่าผูท้ีเ่ป็นพา

หะธาลัสซีเมียบางชนิดอาจมีระดับฮีโมโกลบินต�่ากว่า

ปกติได้เล็กน้อย	 โดยเฉพาะเมื่อเป็นพาหะหลายชนิด 

ร่วมกัน

การคัดกรองภาวะโลหิตจาง
 	การวนิจิฉยัภาวะโลหติจางท�าได้ไม่ยากในเดก็

ที่มีภาวะโลหิตจางรุนแรง	 หรือมีฮีโมโกลบินต�่ากว่า	 7 

กรัม/ดล.	 ซึ่งการตรวจร่างกายจะพบอาการซีดอย่าง

ชัดเจน	แต่ในรายที่มีภาวะโลหิตจางไม่มากอาจตรวจไม่

พบอาการซดีได้	จากการศกึษาในอดตีพบว่าเดก็ทีม่ภีาวะ

โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กจะตรวจพบอาการซีด

เพียงร้อยละ	22.7	เท่านั้น	โดยการตรวจพบภาวะซีดจะ

มีความไวเพียงร้อยละ	 28.8	 ในเด็กท่ีมีภาวะโลหิตจาง

เล็กน้อยหรอืปานกลาง	และจะมคีวามไวเพิม่ขึน้เป็นร้อย

ละ	48.8	ในเด็กที่มีภาวะโลหิตจางรุนแรง13	

	 ดังนั้นการคัดกรองภาวะโลหิตจางในเด็กจึงมี

ความส�าคญัโดยเฉพาะในเดก็กลุม่เสีย่ง	เนือ่งจากอาการ

ซีดจากการตรวจร่างกายมคีวามไวไม่เพยีงพอทีจ่ะให้การ

วินิจฉัยภาวะโลหิตจาง	 โดยเฉพาะในรายที่ภาวะโลหิต

จางอยู่ในระดับเล็กน้อยหรือปานกลาง	 ซึ่งเด็กกลุ่มที่มี

ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะโลหิตจาง	ได้แก่1,2,10

	 1.	ทารกอายุมากกว่า	 6	 เดือน	ที่ได้รับนมแม่

เพียงอย่างเดียว	 หรือได้รับนมที่ไม่มีการเสริมธาตุเหล็ก	

โดยไม่ได้รบัอาหารเสรมิชนดิอืน่หรอืได้รบัอาหารเสรมิที่
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กมล		เผือกเพ็ชร

ความส�าคญัในการแปลผลมากทีส่ดุคอื	MCV	โดยเฉพาะ

เมื่อใช้แปลผลร่วมกับ	Red	cell	distribution	width	

(RDW)	โดยทั่วไป	MCV	จะต�่าทั้งในภาวะโลหิตจางจาก

การขาดธาตเุหลก็และโรคโลหิตจางธาลสัซเีมยี	โดย	MCV	

ในผู้ป่วยโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กจะแปรผันตาม

ความรุนแรง	 ในขณะที่	 MCV	 ในผู้ป่วยธาลัสซีเมียจะ

แปรผันตามชนิดของความผิดปกติของสายโกลบิน	ส่วน

พาหะธาลสัซีเมยีจะพบ	MCV	ต�า่ในพาหะบางชนดิเท่านัน้

 4. Red blood cell count	(RBC)		บอก

ถึงจ�านวนเม็ดเลือดแดงในร่างกาย	 ผู้ป่วยที่มี	 RBC	 ต�่า	

แสดงว่าร่างกายสร้างเมด็เลอืดแดงได้ลดลง	เช่นทีพ่บใน

ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กและโรคโลหิตจาง

ธาลสัซเีมยีชนดิรนุแรงโดยเฉพาะเบต้าธาลสัซเีมยี	ส�าหรับ

อัลฟ่าธาลัสซีเมียพบว่า	 RBC	 มักจะปกติเนื่องจากยัง

สามารถสร้างเมด็เลือดแดงได้แต่เมด็เลือดแดงเหล่านีจ้ะ

ถูกท�าลายที่ม้ามในภายหลัง

 5. Red cell distribution width (RDW)		

บอกถึงการกระจายตัวของขนาดเม็ดเลือดแดง	ค่าปกติ

ของ	RDW	จะแตกต่างกันไปในแต่ละที่	แต่โดยมากมัก

จะไม่เกินร้อยละ	 15	 โดยทั่วไปพบว่าผู้ป่วยโลหิตจาง

ธาลัสซีเมียจะมี	 RDW	สูง	 โดยเบต้าธาลัสซีเมียมักจะมี	

RDW	 สูงกว่าร้อยละ	 25และอัลฟ่าธาลัสซีเมียมักจะม	ี

RDW	สูงกว่าร้อยละ	20	เนื่องจากในโรคธาลัสซีเมียจะ

มีการแตกท�าลายของเม็ดเลือดแดงพ่ิมขึ้น	 จึงพบเม็ด

เลอืดแดงมีขนาดท่ีแตกต่างกนัมาก	ในขณะท่ีพาหะธาลสั

ซีเมียจะมี	RDW	ปกติเนื่องจากไม่มีการแตกท�าลายของ

เม็ดเลือดแดง	 ส่วนในภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุ

เหล็กจะมีค่า	RDW	สูงขึ้นเช่นกันแต่มักจะไม่สูงมากเท่า

อัลฟ่าและเบต้าธาลัสซีเมีย	 ยกเว้นในผู้ป่วยที่ได้รับการ

รักษาด้วยธาตุเหล็กพบว่าจะมี	RDW	สูงมากได้

 6. Blood smear การด	ูblood smear ด้วย

กล้องจลุทรรศน์มปีระโยชน์ในการบอกรปูร่าง	ขนาด	การ

เดือนออกมากผิดปกติซึ่งท�าให้มีการเสียเลือดเรื้อรัง

	 การตรวจคัดกรองเบื้องต้นที่แนะน�าคือการ

ตรวจ	complete	blood	count	(CBC)	เพื่อประเมิน

ระดบัฮโีมโกลบนิ	ส่วนเดก็ทีม่ปีระวตัโิรคโลหติจางธาลสั

ซีเมียหรือภาวะแฝงธาลัสซีเมียในครอบครัว	 ควรได้รับ

การตรวจ	Hemoglobin typing ร่วมด้วย	ซึ่งแนะน�าให้

ตรวจเมือ่อายมุากกว่า	1	ปี	เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีการสร้าง

ฮีโมโกลบินเปลี่ยนไปเป็นชนิดของผู้ใหญ่อย่างสมบูรณ์

แล้วการตรวจทางห้องปฏบิตักิารและการแปลผล	ส�าหรบั

กุมารแพทย์ทั่วไป

 

การตรวจ CBC 
	 เป็นการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจางท่ีเหมาะ

สม	 เนื่องจากเป็นการตรวจเบื้องต้นที่สามารถท�าได้ทุก

ที่	ไม่แนะน�าให้ท�าการคัดกรองโดยการตรวจฮีมาโตคริต

เพียงอย่างเดียว	เนื่องจากอาจได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนและ

อาจเกิดความผิดพลาดในการแปลผลได้	ผลการตรวจที่

ส�าคัญจาก	CBC	ซึ่งกุมารแพทย์ควรแปลผลได้	ได้แก่

 1. ฮีโมโกลบิน	คือ	การวัดระดับฮีโมโกลบิน

ในร่างกาย	 โดยทั่วไปจะให้การวินิจฉัยภาวะโลหิตจาง

เมื่อระดับฮีโมโกลบินต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของเด็กในช่วงอายุ

และเพศเดยีวกนั	มากกว่า	2	เท่าของค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน

 2. ฮีมาโตคริต	คือ	เปอร์เซ็นต์ของเม็ดเลือด

แดงต่อปริมาณเลือดท้ังหมด	 โดยปกติจะมีค่าประมาณ	

3	เท่าของฮีโมโกลบิน	ถ้าฮีมาโตคริตมีค่ามากกว่าฮีโมโก

ลบินเกิน	3	เท่า	โดยเฉพาะในรายที่มากกว่า	3.5	ถึง	4 

เท่า	ให้สงสยัว่าผูป่้วยอาจจะมภีาวะอัลฟ่าธาลัสซเีมยีร่วม

ด้วย	

 3. Red cell indices ประกอบไปด้วย	Mean 

corpuscular	volume	(MCV),	Mean	corpuscular	

hemoglobin	(MCH)	และ	Mean	corpuscular	heะ-

moglobin	 concentration	 (MCHC)	 โดยค่าที่ม ี



158

II
การคัดกรองภาวะโลหิตจาง

เมด็เลอืดแดงช้ินเลก็ๆ	รวมไปกบัเกลด็เลอืด	จงึอาจท�าให้

ค่าเกล็ดเลือดสูงกว่าความเป็นจริงได้

	 จากผลการตรวจ	CBC	ดังกล่าว	นอกจากจะ

สามารถบอกได้ว่ามภีาวะโลหิตจางหรอืไม่แล้ว	ยงัสามารถ

บอกถงึสาเหตขุองภาวะโลหติจางเบือ้งต้นได้ด้วย	ในราย

ที่ผลการตรวจคัดกรองพบภาวะโลหิตจางควรได้รับการ

ตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและท�าการรักษาต่อไป

	 ผู้ป่วยที่ผลตรวจเบื้องต้นเข้าได้กับภาวะโลหิต

จางจากการขาดเหลก็	ควรส่งตรวจ	serum ferritin เพิม่

เพื่อช่วยในการวินิจฉัย	โดยพบว่า	serum ferritin มัก

จะต�่ากว่า	 15	 นาโนกรัม/มล.2	 อย่างไรก็ตามเนื่องจาก	

ferritin จัดเป็น	acute phase reactant ชนิดหนึ่ง	จึง

อาจมค่ีาสูงกว่าปกตไิด้ถ้าผู้ป่วยมภีาวะตดิเชือ้หรอืมกีาร

อักเสบร่วมด้วย2,14	จึงต้องแปลผลอย่างระมัดระวัง	การ

ตรวจชนิดอื่นที่อาจท�าได้คือการตรวจ	 iron study ซึ่ง

ประกอบไปด้วยการตรวจ	serum	iron	(SI),	transferrin	

saturation	(TS)	และ	total iron binding capacity 

(TIBC)	 โดยในภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก	 SI	

และ	 TS	 จะต�่า	 ในขณะที่	 TIBC	 จะมีค่าสูงกว่าปกติ2 

ส�าหรับผู้ป่วยที่สงสัยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย	 ควรส่ง

ตรวจ	hemoglobin typing เพื่อยืนยันการวินิจฉัย

การป้องกันภาวะโลหิตจาง
 เนือ่งจากภาวะโลหติจางจากการขาดธาตเุหลก็

และโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย	 ยังมีบทบาทส�าคัญใน

ประเทศไทย	ดงันัน้การป้องกันภาวะโลหิตจางจึงควรมุ่ง

เน้นไปทีก่ารป้องกนั	2	ภาวะดงักล่าวเป็นหลกั	การป้องกนั

โรคโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย	 อาจต้องใช้นโยบายระดับ

ประเทศในการตรวจคดักรองภาวะดงักล่าวก่อนตัง้ครรภ์	

เพ่ือลดอุบัติการณ์ของโรค	 ส่วนการป้องกันภาวะโลหิต

จางจากการขาดธาตเุหลก็ควรมุง่เน้นไปทีก่ารส่งเสรมิให้

เด็กได้รับธาตุเหล็กในปริมาณที่เพียงพอ	 โดยแนะน�าให้

ติดสี	 และความผิดปกติที่พบภายในเม็ดเลือดแดง	 

ซึ่งจะช่วยในการวินิจฉัยสาเหตุของภาวะโลหิตจางได	้ 

โดยในโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียจะพบว่าเม็ดเลือดแดงมี

ลักษณะ	hypochromic,	microcytic,	 anisocytosis	

และ	poikilocytosis มาก	 ส่วนในภาวะโลหิตจางจาก

การขาดธาตเุหลก็จะม	ีhypochromic และ	microcytic 

มาก	แต่ม	ีanisocytosis และ	poikilocytosis น้อย	ส่วน	

basophilic stippling จะพบได้บ่อยในโรคอัลฟ่าธาลัส

ซีเมียและพบได้บ้างในภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุ

เหล็ก	 นอกจากนั้นยังสามารถบอกถึงลักษณะผิดปกติ

ของเม็ดเลือดขาวที่จ�าเพาะต่อโรคบางชนิดได้	 เช่น	พบ	

hypersegmented neutrophil ในโรค	megaloblasn-

tic anemia

 7. Reticulocyte count คอื	เมด็เลอืดแดง
ตัวอ่อนท่ีถูกปล่อยออกมาจากไขกระดูก	 ในภาวะปกติ

จะมีค่าประมาณร้อยละ	 0.5-1	 ในกรณีที่มีภาวะโลหิต

จาง	หากร่างกายยังสามารถสร้างเม็ดเลือดแดงทดแทน

ได้	reticulocyte count จะมีค่าสูงขึ้น	ดังที่พบในโรค

โลหิตจางธาลัสซีเมีย	ภาวะเม็ดเลือดแดงแตก	หรือการ

เสียเลือด	 ส่วนในกรณีที่มีปัญหาในการสร้างเม็ดเลือด

แดง	 เช่น	ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก	พบว่า	

reticulocyte count จะปกติหรือต�่าลง	ในกรณีที่ฮีโม

โกลบินละฮีมาโตคริตต�่ามากอาจต้องประเมิน	correctะ-

ed reticulocyte count โดยการใช้อัตราส่วนของค่าฮี

มาโตคริตของผู้ป่วยต่อฮีมาโตคริตปกติตามอายุ	มาคูณ

กับค่า	reticulocyte count ที่วัดได้จริง	ถ้ายังได้ค่าสูง

กว่าปกติแสดงว่าไขกระดูกยังมีการท�างานที่ปกติและ

สามารถสร้างเม็ดเลือดแดงได้	

 8. เกล็ดเลอืด	มกัมค่ีาสูงข้ึนในภาวะโลหติจาง

จากการขาดธาตุเหล็ก	 ส่วนในโรคธาลัสซีเมียปริมาณ

เกล็ดเลือดมักจะปกติ	 ยกเว้นกรณีที่มีการแตกท�าลาย

ของเม็ดเลือดแดงมาก	 อาจท�าให้มีการนับชิ้นส่วนของ
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กมล		เผือกเพ็ชร

กก./วัน	(ไม่เกิน	30	มก./วัน)	ร่วมกับเสริมโฟเลต	250-

400	มคก./วัน	เป็นเวลา	3	เดือน2

	 •	 หญิงตั้งครรภ์	 ควรได้รับการเสริมธาตุเหล็ก

ในปริมาณ	60	มก./วัน	ร่วมกับเสริมโฟเลต	400	มคก./

วัน	ตั้งแต่ทราบว่าตั้งครรภ์จนกระทั่งคลอดบุตร2

	 2.	เพิม่อาหารท่ีมีธาตเุหลก็มากแก่เดก็กลุม่เสีย่ง	

เช่น	เนื้อสัตว์	และอาหารทะเล	

	 3.	เสริมอาหารท่ีช่วยเพ่ิมการดูดซึมธาตุเหล็ก	

เช่น	 วิตามินซี	 (มีมากในผลไม้	 มันฝรั่ง	 ผักใบเขียวบาง

ชนิด)	 และเลี่ยงอาหารที่ลดการขัดขวางการดูดซึมธาตุ

เหล็ก	เช่น	อาหารที่มี	phytates และ	inositol สูง	(มี

มากใน	cereal	bran,	cereal	grains,	high-extraction	

flour,	 legumes,	 nuts,	 and	 seeds)	 รวมถึงชาและ

โกโก้2 

	 4.	ป้องกันและรักษาการติดเชื้อพยาธิปากขอ

เนื่องจากเป็นสาเหตุที่ส�าคัญอีกสาเหตุหนึ่งของภาวะ

โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กโดยเฉพาะในเด็กกลุ่มที่

มีเศรษฐสถานะไม่ดี	

การรกัษาภาวะโลหติจางเบือ้งต้นส�าหรบักมุาร
แพทย์ทั่วไป
 ส�าหรับเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคโลหิต

จางธาลสัซเีมยี	ควรพจิารณาให้ยาโฟเลต	5	มก./วนั	และ

ส่งพบกมุารแพทย์โรคเลอืดเพือ่การดแูลต่อเนือ่ง	ส่วนใน

รายที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นภาวะโลหิตจางจากการขาด

ธาตเุหล็กอาจจะพจิารณาเริม่การรกัษาโดยการให้ยาธาตุ

เหล็กในขนาด	6	มก./กก./วัน	เป็นเวลา	1	ถึง	2	เดือน	

จนกระทั่งระดับฮีโมโกลบินและ	red cell indices กลับ

สู่ระดับปกติ	หลังจากนั้นอาจจะให้ในขนาดเดิมต่ออีก	6 

ถึง	8	สัปดาห์	หรอือาจจะลดขนาดยาลงเหลอื	2-3	มก./

กก./วนั	 เป็นเวลา	 3	 ถึง	 4	 เดือน	 ร่วมกบัแนะน�าให้กนิ

อาหารท่ีมธีาตเุหลก็อย่างเพยีงพอ	

เด็กกินนมแม่จนถึงอายุ	6-12	เดือน	เนื่องจากถึงแม้นม

แม่จะมธีาตเุหลก็น้อย	แต่เป็นธาตเุหล็กทีส่ามารถดดูซมึ

ได้ดีกว่าในนมวัว	ส่วนในเด็กที่ไม่ได้กินนมแม่	แนะน�าให้

ใช้นมส�าหรบัทารกทีม่กีารเสรมิธาตเุหลก็เท่านัน้	(iron-forห-

tified	infant	formula)	และ	ไม่ควรให้นมวัวชนิดที่ไม่มี

การดัดแปลง	 (whole	 cow’s	milk)	 แก่เด็กอายุน้อย

กว่า	1	ปี	เนื่องจากโปรตีนบางชนิดในนมวัวมีส่วนท�าให้

เกดิเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร	ซ่ึงจะไม่พบปัญหา

นี้ถ้าใช้นมที่ดัดแปลงส�าหรับทารก	 (infant	 formula)	

เนื่องจากมีการปรับส่วนประกอบของนมให้เหมาะกับ

ทารกแล้ว15	นอกจากนัน้การป้องกันภาวะโลหิตจางจาก

การขาดธาตุเหล็กยังสามารถท�าได้โดย

	 1.เสริมธาตุเหล็กในเด็กกลุ่มเสี่ยง	 โดยอาจใช้

ค�าแนะน�าขององค์การอนามัยโลกและ	 American	

Academy	of	Pediatrics	Committee	on	Nutrition	

มาเป็นแนวทางดังนี้1,2

	 •ทารกคลอดก่อนก�าหนดหรือน�้าหนักตัวน้อย

ทีไ่ด้รับนมแม่อย่างเดยีว	ควรได้รบัการเสรมิธาตุเหลก็ทกุ

รายในปริมาณ	2	มก./กก./วัน	ตั้งแต่อายุ	1	เดือน	จน

กระทั่งได้รับอาหารเสริมที่มีธาตุเหล็กเพียงพอ1	 ส่วน

ทารกที่ได้รับนมที่มีการเสริมธาตุเหล็กอยู่แล้วไม่จ�าเป็น

ต้องให้กินธาตุเหล็กเพิ่ม	 เพราะปริมาณธาตุเหล็กที่มีใน

นมดังกล่าวมักจะเพียงพอต่อความต้องการ1,2

	 •	เด็กอายุ	6	เดือน	ถึง	2	ปี	ควรได้รับธาตุเหล็ก

ในปริมาณ	2	มก./กก./วัน	ซึ่งเป็นปริมาณที่ได้รับเพียง

พอจากนมที่มีการเสริมธาตุเหล็กหรือจากอาหารปกติ	

ดังนั้นอาจพิจารณาเสริมธาตุเหล็กเฉพาะในรายที่ไม่ได้

รับนมที่มีการเสริมธาตุเหล็กหรือได้อาหารที่มีธาตุเหล็ก

น้อย2

	 •	เด็กอายุมากกว่า	2	ปี	ในพื้นที่ที่มีอุบัติการณ์

ของภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กมากกว่าร้อย

ละ	40	ควรได้รับการเสริมธาตุเหล็กในปริมาณ	2	มก./
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การคัดกรองภาวะโลหิตจาง

	 ผูป่้วยโลหติจางจากการขาดธาตเุหลก็ส่วนใหญ่

จะตอบสนองดีต่อการรักษาด้วยธาตุเหล็ก	 โดยพบว่า	

reticulocyte count จะเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็และจะขึน้

สูงสุดในวันที่	 5	 ถึง	 10	 หลังเริ่มการรักษา	 ร่วมกับพบ	

RDW	เพิ่มขึ้น	ในรายที่ตอบสนองไม่ดีต่อการรักษาหรือ

มีการกลับเป็นซ�้าทั้งๆ	ที่ผู้ป่วยได้ยาในขนาดที่เหมาะสม	

กนิยาสม�า่เสมอและไม่ได้ขาดยา	อาจจะต้องพจิารณาถงึ

ปัจจัยอืน่ๆ	ร่วมด้วย	เช่น	มเีลอืดออกเร้ือรังทีย่งัไม่สามารถ

แก้ไขได้	มีปัญหาเกี่ยวกับการดูดซึมธาตุเหล็ก	หรืออาจ

มีสาเหตุอื่นของภาวะโลหิตจางร่วมด้วย	เช่น	โรคโลหิต

จางธาลสัซเีมยี	จงึควรส่งต่อแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง

เพื่อการดูแลรักษาที่เหมาะสมต่อไป
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นัยนา		ณีศะนันท์			จุฬธิดา		โฉมฉาย

สหรัฐอเมริกา4	รับลดลงจากเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้เดิม	เป็น	

5	ไมโครกรัมต่อเดซลิติร	และมีแนวโน้มว่าองค์การอนามัย

โลกจะมกีารเปลีย่นแปลงค่าระดบัตะกัว่ในเลอืดของเดก็

ที่เกินกว่าจะยอมรับได้จาก	10mcg/dl เป็น	5mcg/dl 

ในระยะเวลาอันใกล้นี	้เนือ่งจากมกีารศกึษามากมายพบ

ว่าไม่มีระดับตะกั่วที่ปลอดภัยส�าหรับมนุษย์5-8 

ผลกระทบ
	 พษิสารตะก่ัวส่งผลต่อสขุภาพทุกระบบดังแสดง

ในแผนภูมิ	 การแสดงอาการพิษของสารตะกั่วนั้นยังขึ้น

กับปริมาณของสารตะกั่วที่ร่างกายได้รับและระยะเวลา

ท่ีสมัผสักบัสารตะกัว่	นอกจากนีส้ารตะกัว่สามารถสะสม

ในร่างกายโดยไม่แสดงอาการ	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในทารก

และเด็กเล็กที่ร่างกายและสมองก�าลังเจริญเติบโต	 พิษ

ตะก่ัวท�าให้สติปัญญาของเด็กลดต�่าลงและแปรผันตาม

ระดับตะกั่วในเลือด10	พบว่าเด็กจะสูญเสีย	 IQ	1.3	จุด

ทุกๆการเพิ่มขึ้นของระดับตะกั่วในเลือด	5	มคก/ดล.	

สถิติ
	 ประเทศไทยขาดข้อมูลสถานการณ์การสัมผัส

ความส�าคัญ
	 สารพษิจากตะกัว่เป็นปัญหาทางสิง่แวดล้อมที่

พบบ่อยในเด็กท่ัวโลก	 องค์การอนามัยโลกรายงาน

สถานการณ์การสัมผัสสารตะกั่วในเด็ก1	 คาดการณ์ว่า

ร้อยละ	16	ของเด็กทั่วโลกมีระดับสารตะกั่วในเลือดสูง

กว่าระดับที่ยอมรับได้	(10mcg/dl)	และร้อยละ90ของ

เด็กกลุ่มนี้อยู่ในประเทศยากจน	

	 กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ	(UNICEF)	

และ	 องค์กรสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ	 (UNEP)2 

ปีพ.ศ.	 2540	 	 ได้ท�าข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ

สทิธเิดก็	ว่าเดก็ควรได้รบัการปกป้องคุม้ครองให้ปลอดภยั

จากผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม	และนโยบายที่สรุปจาก

การประชุมครั้งนั้นนั้นคือ	 การปกป้องเด็กให้ปลอดภัย

จากพิษของสารตะกั่ว	 เนื่องจากเด็กเป็นกลุ่มที่มีความ

เสี่ยงสูงมากที่ได้รับผลกระทบจากพิษของสารตะกั่ว	

	 หลกัเกณฑ์การวินจิฉยัตาม	WHO  เสนอว่าโรค

พิษตะกั่วที่ไม่ปรากฏอาการชัดเจนในเด็ก3	คือตรวจพบ

ระดบัตะกัว่ในเลอืดทีเ่จาะจากหลอดเลอืดด�าเกนิกว่า	10	

ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร		

	 แต่ในปีพ.ศ.	 2555	 ศูนย์ควบคุมโรคแห่ง

บทที่ 15

การคัดกรองสารตะกั่ว

นัยนา  ณีศะนันท์ 

จุฬธิดา  โฉมฉาย
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สาธารณสุขต้องตระหนักถึงการปกป้องเด็กไทยจากพิษ

สารตะกั่ว	 ด้วยการเฝ้าระวังและการตรวจคัดกรองการ

สัมผัสสารตะกั่วในเด็กไทยมากกว่าที่จะรอให้การรักษา

เด็กที่แสดงอาการจากพิษสารตะกั่วแล้ว	 ซึ่งการรักษา

อาจจะช่วยชีวิตเด็กได้แต่ไม่สามารถช่วยให้ต้นทุนสติ

ปัญญาของเด็กกลับมาเป็นปกติได้ดังเดิม		

ปัจจัยเสี่ยงต่อการสัมผัสสารตะกั่ว
1. จากตัวเด็ก  
 • ปัจจัยด้านพัฒนาการ	 (developmental 

aspects)	 เด็กมีพฤติกรรมเฉพาะในแต่ละวัยที่จะท�าให้

สามารถรบัสิง่ปนเป้ือนจากสิง่แวดล้อมเข้าไปในรางกาย

ได้ง่าย	เดก็ชอบเล่นตามพืน้ดิน	การไม่ล้างมอื	การดดูนิว้

หรือการหยิบของเข้าปาก	รวมทั้งปัจจัยด้านอาหารและ

ระดับของสุขอนามัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันอีกด้วย

 • ปัจจัยด้านสรีระวิทยา	 (physiological 

aspects)	เดก็มอีตัราการหายใจทีสู่งกว่าผูใ้หญ่	ส่งผลให้

ดูดซึมสารพิษที่อยู่ในอากาศเช่น	 ก๊าสพิษ	 อนุภาคฝุ่น	

(particulate	matters)	ต่างๆ	มปีรมิานสงูมากกว่าผูใ้หญ่	

นอกจากนี้แล้ว	breathing zone ของเด็กยังอยู่ต�่ากว่า

ผูใ้หญ่	ปริมาณสารทีเ่ข้าสูร่่างกายต่อน�า้หนกัตวัยงัมากกว่า

เมื่อเทียบกับผู้ใหญ่	

 • ปัจจัยด้านเภสัชจลศาสตร์	 (pharmacokiน-

netic	aspects)	ที่มีผลกระทบต่อ	toxicokinetic เด็ก

มีส่วน	dermis ที่บางกว่าผู้ใหญ่และสามารถดูดซึมสาร

พิษที่สัมผัสทางผิวหนังได้มากกว่า	 และเนื่องจากเด็กมี

พื้นผิวกายที่มากเมื่อเทียบกับน�้าหนักตัว	การสัมผัสสาร

พษิทีม่กีารดูดซมึทางผวิหนังจงึสามารถท�าให้เกดิอาการ

พษิได้ง่ายกว่า	การกระจาย(distribution)	และ	ปรมิาตร

กระจายตัว	(volume	of	distribution,	Vd)	ของสารที่

เด็กรับเข้าไปในร่างกายเป็นอีกหน่ึงประเด็นส�าคัญที่

สามารถท�าให้เด็กมีโอกาสเกิดอาการได้มากกว่าผู้ใหญ	่

สารตะกั่วของเด็กไทยทั่วประเทศ	 แต่มีข้อมูลงานวิจัย

ปัญหาเร่ืองการสัมผัสสารตะก่ัวในเด็กไทย11-16	 เช่น	 

พ.ญ.สุวรรณา		เรืองกาญจนเศรษฐ์	ท�าการศึกษาในเด็ก

จ�านวน	 511	 คน	ที่มาตรวจที่	 รพ.รามาธิบดี	 ระหว่าง	

พ.ศ.	 2536-2539	 พบว่าค่าเฉลี่ยของตะก่ัวในเลือด 

ในเดก็อาย	ุ2	ปี	เท่ากบั	4.97+3.04	มคก./ดล.	โดยประมาณ	

พ.ญ.จฬุธดิา	โฉมฉาย	และคณะท�าการศึกษาในเด็กอายุ	

6	เดือน–4	ปี	ในปีพ.ศ.	2548	จ�านวน	296	คน	มีระดับ

ตะกั่วในเลือดเฉลี่ย	5.65	+	3.65	มคก./ดล.	และพบว่า

มีเด็กเพียงร้อยละ	8	ที่มีระดับตะกั่วสูงเกินค่ามาตรฐาน	

ปีพ.ศ.	2553-2555	สถาบันสุขภาพเด็กฯ	ได้ท�างานร่วม

กบัส�านกัโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อม	ใน

พื้นที่	2	ต�าบลของ	อ�าเภออุ้มผาง	 เป็นเขตชนบท	จาก

การส�ารวจครัง้แรก	พ.ศ.	2553	ในเดก็อาย	ุ3-7	ปี	จ�านวน	

220	คน	พบว่าร้อยละ	26	มีระดับตะกั่วในเลือดสูงเกิน

ค่ามาตรฐาน	และในปีถัดมา	พ.ศ.	 2554	ศึกษาในเด็ก

อายุ	1-8	ปี	จ�านวน	225	คน	พบว่าร้อยละ	63	มีระดับ

ตะกั่วในเลือดสูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้	แสดงให้เห็น

เป็นข้อมลูเบือ้งต้นว่าเดก็ไทยบางพืน้ท่ียงัมีความเสีย่งต่อ

พิษตะกั่ว	

การป้องกันพิษสารตะกั่วในเด็ก
	 ในช่วงปีค.ศ.	2000-2010	การป้องกันพิษสาร

ตะกั่วในเด็กถือเป็นเป็น	1	ใน	10	ของความส�าเร็จที่ยิ่ง

ใหญ่ของวงการสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกา3-4	จากผล

การส�ารวจสขุภาพประชากรของสหรัฐอเมริกา(NHNES) 

พ.ศ.	2546-2551	เทียบกับข้อมูลในปีพ.ศ.	2519-2523	

พบว่าเดก็อาย	ุ1-5	ปีมสีารตะกัว่ในเลอืดเกนิค่าทีย่อมรบั

ได้เหลือเพียง	0.9%		ซึ่งลดลงไปอย่างมากจากเดิมร้อย

ละ88	 แสดงให้เห็นว่าการปกป้องเด็กให้ปลอดภัยจาก

พิษสารตะกั่วเป็นเรื่องที่สามารถท�าให้เกิดขึ้นได้จริง 

	 ดังนั้นจ�าเป็นที่กุมารแพทย์และบุคลากรทาง
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นัยนา		ณีศะนันท์			จุฬธิดา		โฉมฉาย

เนื่องจาก	ในเด็กที่อายุต�่ากว่า	2	ปี	สมองมีน�้าหนักมาก	

และมีปริมานเลือดที่ไปเลี้ยงสมองมากเมื่อเทียบกับน�้า

หนักตัว	 ประกอบกับ	blood brain barrier ที่ยังไม่

สมบูรณ์	 เป็นเหตุให้สารเคมีและยาหลายชนิดสามารถ

ผ่านเข้าไปในระบบประสาทส่วนกลางได้	โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่สารเคมทีีป่กตแิล้วจะไม่สามารถผ่านเข้าไปในblood 

brain barrier ได้เลยเพราะเป็นสารทีม่กีารละลายน�า้ได้

ดี	 นอกจากนี้แล้ว	 การกระจายของโลหะหนักบางชนิด	

เช่นตะก่ัวที่มีความสามารถในการเข้าสู่กระดูกได้สูงใน

ผู้ใหญ่ที่มี	bone tissue compartment มาก	ท�าให้

ตะกัว่อยูใ่นกระดูกได้มาก	เป็นสาเหตหุนึง่ทีท่�าให้	ผูใ้หญ่

มีอัตราการเพิ่มของตะก่ัวในเลือดที่ช้าเม่ือเทียบปริมาน

การสัมผัสที่เป็น	มก/กก.นน.ตัว	ในขณะเดียวกัน	เด็กมี	

bone tissue compartment น้อยท�าให้ตะกั่วต้องค้าง

อยู่ในเลือด	 และ	 tissueอื่นๆ	 มากและตะกั่วที่ไม่ได้ถูก 

เก็บอยู่ใน	 inert tissue เช่นกระดูกนี้เองคือตัวที่ท�าให้

เกิดภาวะพิษต่อระบบประสาทและtissue อื่นๆ17,18

 • ประสิทธิภาพการท�างานของตับ	และไตใน

เด็กเป็นอีกประเด็นหนึ่งท่ีมีความส�าคัญเป็นอย่างย่ิงกับ

การท�าลายและขับสารเคมีออกจากร่างกาย	 นับตั้งแต่

แรกเกิด	 เด็กมีการเปลี่ยนแปลงของการท�างานของตับ

และไตอย่างต่อเนื่อง	 GFR	 ของทารกแรกเกิด	 จะอยู่ที่

ประมาณ	2-4	มล.ต่อนาที	ต่อ	1.73	ตรม.	แต่ในเด็กที่

คลอดก่อนก�าหนด	อาจจะต�่าลงเป็น	0.6-0.8	มิลลิลิตร

ต่อนาทีต่อ	1.73	ตรม.ได้		GFRนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	

ในช่วงสองสัปดาห์แรกของชีวิต	และจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อ

เนื่องจนกว่าจะถึงค่าของผู้ใหญ่ที่	อายุ	8	ถึง	12	เดือน18  

	 ความเปลีย่นแปลงดงักล่าวสามารถส่งผลโดยตรง

กับการขับสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับสิ่งแวดล้อม	 การที่

ประสิทธิภาพของ	GFR	ในเด็กลดลง	อาจส่งผลดีกับตัว

ไตเอง	 เนื่องจากจะมีการสัมผัสกับสารพิษน้อยลงท�าให้

มีการตกค้างของสารนั้นๆ	 ในไตได้น้อยกว่าปกติ	 แต่ใน

แผนภูม	ิแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างระดับตะกั่วในเลือดกับอาการทางระบบต่างๆ	(adapted	from	WHO	Childห-

hood	Lead	Poisoning	2010)	(WHO	2010)



164

II
การคัดกรองสารตะกั่ว

ขณะเดียวกัน	การขับสารออกจากร่างกายก็จะลดลงไป

ด้วยส่งผลให้มกีารตกค้างของสารนัน้ๆอยูใ่นอวยัวะอืน่ๆ	

ตวัอย่างทีด่ขีองปรากฏการณ์นีไ้ด้แก่การท่ีเด็กได้รบัสาร

ตะกั่วตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา	มักพบว่าเกิดพิษต่อไตได้

น้อยเมือ่เทียบกบัเด็กโตทีไ่ด้รบัสารน้ี	แต่กส็ามารถมตีะก่ัว

สะสมในอวยัวะต่างๆได้มากกว่า	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสมอง

2. ปัจจัยด้านสังคม  
 • การอยูใ่นชุมชนทีม่คีวามเสีย่ง การสมัผสักบั

สารพิษในสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ

สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของเด็กและชุมชนท่ี

แวดล้อมเด็กโดยตรง	

 • การประกอบอาชีพอตุสาหกรรมภายในบ้าน

และการใช้สารเคมีอันตรายเป็นความเสี่ยงส่วนหนึ่ง

ของเดก็ในสงัคมทีย่ากจนท่ีอาจจะส่งผลร้ายต่อสขุภาวะ

ของเด็กทั้งในระยะสั้น

 • พฤติกรรมการเล่นและสุขอนามัย	 เช่นการ

เล่นดิน	การเล่นกับสัตว์เลี้ยง	และการล้างมือมีส่วน

เกีย่วข้องเป็นอย่างยิง่กบัการลดหรือเพ่ิมระดบัความเสีย่ง	

 • นอกจากน้ีความเชือ่ของครอบครวั	และสงัคม	

สามารถส่งให้เด็กมีความเสี่ยงพิเศษในการเกิดพิษจาก

สิง่แวดล้อม	มกีารรายงานอย่างต่อเนือ่งว่าการใช้สมนุไพร

หรือการแพทย์ทางเลือก19,20	ในเด็กเล็กเพื่อในการเสริม

สร้างสุขภาพ	เช่น	ผงกวาดล้ินส�าหรบัทารกหรอืยาสมุนไพร

เพื่อเพิ่มความอยากอาหาร	 เป็นต้นเหตุของการเกิดพิษ

จากโลหะหนักในเด็ก

การเฝ้าระวังการสมัผสัสารตะกัว่ในเดก็กลุม่เสีย่ง
	 พ.ศ.	 2557	 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ง

ประเทศไทยได้ก�าหนดแนวทางพิจารณาตรวจคัดกรอง

หาระดบัตะก่ัวในเลอืดในเดก็	ในกลุม่ทีม่ปัีจจยัเสีย่ง	ดงันีค้อื

	 1.		อาศยัอยู่ในเมอืงใหญ่ทีเ่ป็นเขตอตุสาหกรรม 

	 2.		มีผู้อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันที่มีอาชีพเกี่ยว

กับอุตสาหกรรมตะกั่ว

ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์

1. สิ่งแวดล้อม -	สี แนะน�าให้ใช้สีไร้สารตะกั่วส�าหรับทาสีภายใน

-	ฝุ่น ท�าความสะอาดโดยการเช็ดถูด้วยน�้าแทนการกวาด	
(wet	mop)	ล้างมือบ่อยๆ

-	ดิน ให้เล่นในบ้าน	หรือล้างมือบ่อย

-	น�้าดื่ม ใช้ภาชนะและท่อประปาที่ไม่ใช่โลหะเคลือบตะกั่ว,	
เซรามิค	หรือฟิวเตอร์		

2. ผู้ปกครองที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับตะกั่ว เปลี่ยนเสื้อผ้า	และอาบน�้าเมื่อกลับถึงบ้าน

3. เด็ก  
•	Hand-mouth	behaviors
•	โภชนาการ
•	พัฒนาการล่าช้า

•	 ล้างมือบ่อยๆ
•	 แนะน�าให้กินอาหารที่มีธาตุเหล็ก
			และแคลเซียมสูง,ไขมันต�่า
•	 ให้ตรวจระดับตะกั่วในเลือด	
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	 เนือ่งจากข้อแนะน�าในการเฝ้าระวังผูส้มัผสัสาร

ตะกั่วได้มีการจัดท�ามานานกว่า	 10	 ปี	 ตลอดจนการ

จดัการสิง่แวดล้อมได้มกีารเปลีย่นแปลงไป	ราชวทิยาลัย

กมุารแพทย์แห่งประเทศไทยจงึได้จดัให้มกีารปรบัเปลีย่น

เพื่อให้มีความทันสมัย	 เป็นปัจจุบัน	 และเพื่อน�าไปสู่

แนวทางเดียวกันในการดูแลปกป้องเด็กไทยทุกลุ่มอายุ

ที่อาจได้รับอันตรายจาการสัมผัสพิษสารตะกั่วดังนี้	โดย

อ้างอิงจากการศึกษาหรือรายงานของประเทศไทย12-16	

และต่างประเทศ3-5	ที่มีรายงานแหล่งสารตะกั่วที่เด็กมี

ความเสี่ยงในการสัมผัส	

	 1.พิจารณาตรวจคดักรองสารตะกัว่ในเลอืดใน

เดก็อาย	ุ6	เดอืน-	2	ปี	ทีม่ารบับรกิารทีค่ลินกิเดก็สขุภาพ

ดี	เมื่อมีปัจจัยเสี่ยงดังต่อไปนี้	อย่างน้อย	1	ข้อขึ้นไป

 • อาศัยในเขตอุตสาหกรรม	

 • อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกบัคนทีม่อีาชีพเก่ียวข้อง

กับสารตะกั่ว/อุตสาหกรรมตะกั่ว	เช่น	ท�าเครื่องประดับ	

ก่อสร้าง/	รื้อถอนอาคาร	ช่างประปา	งานเกี่ยวข้องกับสี	

ท�างานเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์	 แบตเตอรี	 หลอมตะกั่ว	

กระสุน	ท�าเบ็ดตกปลา/อวนหาปลา	เป็นต้น

 • อาศัยอยู่ในบ้านที่ใช้สีน�้ามันทาภายในและ

มีการหลุดลอกของสีทาบ้าน

 • มีการใช้แบตเตอรี่แบบเติมไฟในบ้าน

 • มีประวัติคนในบ้านสัมผัสสารตะกั่ว/ป่วย

การติดตามระดับตะกั่วในเลือดหลังการรักษา

ระดับตะกั่วที่ยืนยันแล้ว (mcg/dL) การติดตามระดับตะกั่ว

10-14 6-12	เดือน

15-24 6	เดือน

25-44 3	เดือน

>	45 Admit	และเจาะเลือดหลังให้chelation	1-2	สัปดาห์

ด้วยโรคพิษสารตะกั่ว

 • มีประวัติเด็กในชุมชน/โรงเรียน/ศูนย์เด็ก

เล็ก	ที่เด็กอาศัยอยู่	มีรายงานการสัมผัสสารตะกั่ว

	 2.		กรณเีดก็อายมุากกว่า	2	ปี	แต่ไม่เกนิ	10	ปี	

ซึง่มปัีจจยัเสีย่งต่อกาสมัผสัสารตะกัว่	และยงัไม่เคยตรวจ

ระดับตะกั่วในเลือดให้พิจารณาตรวจ

	 3.	ควรสงสยัภาวะป่วยจากพษิสารตะก่ัว	(index 

case)	ในเด็กที่มีปัญหาหรืออาการดังต่อไปนี้ที่ไม่ทราบ

สาเหตุแน่ชัด	 ร่วมกับการซักประวัติพบมีปัจจัยเสี่ยงต่อ

การสัมผัสสารตะกั่ว

	 •	 ชัก		 	 	 	

	 •	 ซีด		 	 	

	 •	 เลี้ยงไม่โต	 	

	 •	 พฤติกรรมการกินสิ่งที่ไม่ใช่อาหาร

	 •	 พัฒนาการช้า	

	 •	 พัฒนาการถดถอย	 	

	 •	 ซน	สมาธิสั้น	

	 •	 Encephalopathy

ค�าแนะน�าแก่ผู้ปกครอง
	 แนะน�าผู้ปกครองเกี่ยวกับวิธีหลีกเล่ียงการ

สัมผัสตะกั่ว	 สารอาหารที่เด็กควรได้รับ	 (Primary 

prevention for lead exposures22
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สรุป
	 เด็กเป็นกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงพิเศษต่อ

ผลกระทบพิษสารตะก่ัวจากสภาพแวดล้อม	 เนื่องจาก

ข้อจ�ากัดด้านสรีรวิทยา	พัฒนาการ	และความไวต่อการ

เกดิพิษ	เมือ่เกดิผลกระทบต่อสขุภาพแล้ว	ผลกระทบนัน้

มักถาวร	 และเป็นภาระอันทุกข์ทรมานของผู้ปกครอง

และเด็ก	 ดังนั้นบุคคลากรทางแพทย์ทุกระดับท่ีท�างาน

เก่ียวข้องกับเด็กควรตระหนักถึงการปกป้องเด็กให้ 

ห่างไกลพิษสารตะกั่ว	

การให้ยาขับตะกั่ว (chelation therapy) และการเฝ้าระวังผลข้างเคียง 

ระดับตะกั่ว (mcg/dL) Chelation therapy การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ

<	25 ไม่แนะน�าให้ใข้	chelation	therapy ----

25-69 DMSA	or	succimer23 :
10	mg/kg	(350	mg/m2)	orally	q	8	hours	x	5	days
Same	dose	q	12	hours	x	2	weeks
Recheck	 BLL	 at	 24	 hours	 and	 21	 days	 after	
completion of treatment

Liver function tests
CBC

>	70 Calcium	Disodium	EDTA24:
Symptomatic	but	no	encephalopathy
30-50	 mg/kg/day	 or	 1,000-1,500	 mg/m2/day  
diluted	to	2-4	mg/ml.	
Give	as	continuous	IV	infusion	for	3-5	days	or	
divide	daily	dose	into	1/3	and	give	IM	q	8	hours
Consider	switching	to	oral	DMSA	after	3	days	if	
symptoms are resolving 

Monitor	BUN,	Cr	and	Urinalysis	
daily
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	 ช่วงเด็กวัยเรียนอายุ	 6-12	 ปี	 เป็นช่วงม ี

ความส�าคัญ (critical	period)	ต่อการพัฒนาสังคมของ

ประเทศชาติ	 จาก	 3	 ทฤษฏีทางจิตวิทยา	 คือ	 ทฤษฏ ี

ของ	Sigmund	Freud	ซึ่งเรียกวัยนี้ว่า	latent period  

ทฤษฏีของ	Erik	Erikson	(1950)	ซึ่งใช้ค�าว่า	“Industry	

versus Inferiority” และทฤษฏขีอง	Neofreudian เช่น	 

Sullivan,	Horney,	Thompson	ซึ่งทั้ง	3	ทฤษฏี		ต่าง

ก็เน้นถึงความส�าคัญของการเข้าสังคมที่มีต่อพัฒนาการ

ของเดก็ในทุกๆ	ด้าน	และมส่ีวนส�าคญัในการสร้างพืน้ฐาน

ทางจิตใจที่ด ี(psychological	well	being)	อีกด้วย1

	 โรงเรยีนมอิีทธพิลต่อการพฒันาการของเดก็สงู

มาก	 จากงานวิจัยพบว่า การเตรียมเด็กที่ดีในระบบ 

อนุบาลสามารถพัฒนากลุ่มเด็กที่ถูกละเลย	 ละทิ้งใน

ครอบครัวได้มาก	 	แต่การกระตุ้นและเตรียมพร้อมเด็ก

ในช่วงนี้มิได้รับประกันถึงความส�าเร็จในวัยเรียน	 แรง

กระตุ้นท่ีพอเหมาะในหลากหลายกิจกรรมในโรงเรียน

ภายใต้บรรยากาศทีส่นกุจะเป็นตวัผลกัดนัให้เดก็พฒันา

ความสามารถข้ึนโดยยึดหลักว่า	 learning style และ

ความพร้อมในเด็กแต่ละคนไม่เท่ากัน	แต่การเร่งรัด	บีบ

บงัคบัให้เรยีนในวธิกีารทีจ่�ากดัจะท�าให้เดก็รูส้กึหมดหวงั

และเลิกสนใจที่จะเรียนรู้ต่อไปได้ง่าย	

	 ดังนัน้ขนาดของโรงเรยีนทีอ่ยูใ่นระดับปานกลาง

จะช่วยส่งเสริมเด็กได้สูงสุดซึ่งมีโอกาสให้เด็กได้เลือก

กิจกรรมที่เหมาะสมกับตนเอง

	 เด็กที่มาจากครอบครัวช้ันกลางและพ่อแม่มี

ความรู	้มกีารศกึษาทีด่จีะได้ประโยชน์ในการมาโรงเรียน

สูงสุดโดยเฉพาะท้ังในด้านวิชาการและการเข้าสังคม	 

การเรยีนรูมิ้ใช่จะหมายความว่าจะมแีต่เฉพาะในห้องเรียน

เท่านั้น		ทกัษะในการเรียนรูจ้ะตอ้งประกอบด้วยการรบั

รู้ที่ดีและว่องไว	เช่น	ตาไว	หูไว	จับประเด็นจากสิ่งที่เห็น

หรือได้ยินได้คล่องแคล่ว	 ประสาทในการรับรู้สิ่งต่างๆ 

ที่เข้ามาประกอบด้วยอวัยวะที่ส�าคัญคือ	หู	ตา	จมูก	ลิ้น	

และสมัผสั		โดยเฉพาะ	ตาและห	ู	จะเป็นอวยัวะทีม่คีวาม

ส�าคัญในการรับรู้มากที่สุดที่ใช้ในห้องเรียน

	 กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กใช้ตาและการรับรู้

ทางการได้ยินที่คล่องแคล่ว	สามารถฝึกฝนเด็กผ่านการ

ช่วยเหลือตนเอง		การท�างานบ้านที่ต้องใช้มือ	เช่น	ตาก

ผ้า	บิดผ้า	ถูพื้น	กวาดใบไม้	หรือฝึกฝนผ่านการเล่นกีฬา	

เช่น	การโยนลกูบอล	การตีปิงปอง	เล่นแบตมนิตัน	เป็นต้น		

กิจกรรมที่กล่าวมา	 	 นอกจากจะพัฒนาการใช้มือแล้ว	 

บทที่ 16

การคัดกรองปัญหาการเรียน

วินัดดา  ปิยะศิลป์
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ยังเท่ากบัเป็นการฝึกฝนเชือ่มโยงให้มือกับสายตาท�างาน

ประสานกันอีกด้วย		ซึ่งเป็นทักษะที่จ�าเป็นในการเขียน

หนงัสอื	และเท่ากบัเป็นการฝึกหดัให้เด็กรู้จักท�างานบ้าน		

ช่วยเหลือครอบครัว	 และให้มีความรับผิดชอบในงานท่ี

ได้รับมอบหมาย

	 การเลี้ยงเด็กให้เติบโตขึ้นมาเป็นเรื่องไม่ยาก		

แต่การฝึกให้เดก็หดัคดิ	ไตร่ตรองและแก้ปัญหาต่างๆ	ให้

ได้ตามวัยได้	 ถือว่าเป็นงานที่ท้าทายความสามารถของ

พ่อแม่ยุคใหม่เป็นอย่างยิ่ง	 การเลี้ยงลูกให้สบายไปเสีย

ทุกอย่าง	เพียบพร้อมสมบูรณ์แบบ	และมีคนท�าสิ่งต่างๆ

ให้หมด	 นอกจากจะท�าให้เด็กขาดประสบการณ์ในการ

เผชญิหน้ากบัปัญหาง่ายๆ	ทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจ�าวนั	ยงั

ท�าให้ขาดทักษะในการคิดแก้ปัญหา		ยิ่งแก้ปัญหาต่างๆ

ได้มากเท่าไรก็จะมีความสามารถในการแก้ปัญหาที่ยาก

ขึ้นไปเรื่อยๆ	ความอดทน		มุมานะ	มีนิสัยที่ท�าอะไรแล้ว

ต้องท�าให้เสรจ็	รวมทัง้มีความรบัผดิชอบ	จะเป็นรากฐาน

ที่ส�าคัญของความเป็นนักเรียนที่ประสบความส�าเร็จ		

	 การเล้ียงดูของพ่อแม่จึงมีอิทธิพลอย่างยิ่งใน

การสร้างทักษะที่ส�าคัญดังกล่าวเหล่านี้	 เพราะถ้าเด็กมี

พืน้ฐานทีข่ีเ้กยีจ		รกัสบาย	ไม่อดทน	ไม่รบัผดิชอบ	พึง่พา

คนอื่น	ชอบโวยวาย	เรียกร้อง	หรือสงสารแต่ตัวเอง	กลัว

เหนือ่ย	เช่นนีแ้ล้ว	ถงึแม้ว่าเด็กจะฉลาดแต่อาจไม่ประสบ

ความส�าเรจ็ในการเรียนได้	ในครอบครัวทีใ่ช้ความรุนแรง	

ไม่สนใจหรอืละเลยการฝึกสอน	จะท�าให้เดก็ขาดแรงจงูใจ

ในการเรียนรู้	 ขาดทักษะที่ส�าคัญ	 ส่งผลกระทบต่อการ

เรียนในที่สุด

	 ดังนั้น	การเรียนรู้ของเด็กยังขึ้นกับวิธีการที่ครู

และพอ่แม่ใชด้ว้ย	Vogotsky	(1989)	เริ่มใชค้�าว่า	Zone	

of	 Proximal	 Development	 (ZPD)	 คือระยะความ

แตกต่างของความสามารถในการแก้ปัญหาภายใต	้ 

supervision กับความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยตัว

เอง	 ZPD	 จึงเป็นพื้นฐานการวัด	 learning potential 

โดยดูจากผลงานหลังการสั่งงานท่ีดีในชั้นเรียนท่ีระดับ

ประถมศึกษา		

	 ทกัษะการแก้ปัญหาชัน้สงูซึง่ประกอบด้วย	การ

แปลโจทย์ปัญหา	การท�างานร่วมกัน	การวางแผน	การ

ระดมสมอง	การแลกเปลีย่นข้อมลู	การประสานงาน	การ

แบ่งงาน	เป็นต้น	การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหรือ	Coopง-

erative  learning ซึ่งต้องใช้ทักษะการแก้ปัญหาชั้นสูง

ของคนในกลุม่จะพฒันาการเรยีนรูไ้ด้สงูเม่ือเปรยีบเทยีบ

กับการสอนแบบ	tutoring คือมีครูมาพูดสรุปเนื้อหาให้

ฟัง	คุณค่าของ	Cooperative  learning ยังเปิดโอกาส

ให้เดก็เรยีนรูว้ถิกีารท�างานของเพือ่น		มองเหน็ความแตก

ต่าง	 ได้สังเกตและใช้ความเด่นของทุกๆ	 คนในกลุ่มมา

ช่วยผลักดันให้เกิดผลงานที่ดี	 เกิดการช่วยเหลือซึ่งกัน

และกันเท่ากับเป็นการส่งเสริมการเข้าสังคมและพัฒนา

ให้เด็กกระตือรือร้นในการเรียนรู้ได้ดีกว่าการนั่งฟังครู

สอน	 การให้งานในลักษณะน้ีในเด็กวัยเรียน	 ยังต้องใช้	

supervise และ	 reward เป็นระยะเพื่อพัฒนาความ

สามารถให้เพิ่มขึ้นปีต่อปี1

	 Linney	 &	 Sei	 (1989)	 ศึกษาลักษณะของ	

effective school ซึ่งประกอบด้วย	strong leader ที่

ไม่มีลักษณะกดขี่	ครูที่พัฒนา	decision making และมี	

high expectation ต่อนักเรียน	 (มิใช่	 demanding)		

ตรวจสอบความก้าวหน้าของเดก็สม�า่เสมอ		และโรงเรยีน

มีขนาดปานกลางที่ท�าให้เด็กท�ากิจกรรมได้ทั่วถึงและมี

อิสระในการเลือก		สภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยให้เด็กมี

ส่วนร่วมกจิกรรมเพือ่เลยีนแบบการอยูใ่นสงัคม	และเรยีน

รูจุ้ดยนืของตัวเองในสงัคม			การศกึษาของ	Jones	(2000)	

ที่พบว่ามีเด็กกว่า	250	ล้านคนในโลกที่มีช่วงอายุ	5–14	

ปีซึ่ง	90%	อาศัยอยู่ในแถบ	เอเซียและอัฟริกาที่มีฐานะ

ยากจน		ถูกใช้แรงงาน	ขาดโอกาสที่จะได้รับการเรียนรู้

ที่เหมาะสมและมีข้อจ�ากัดในการเรียนรู้และเล่น1

	 ปัญหาสังคมในประเทศไทยปัจจุบันมีรากฐาน
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การคัดกรองปัญหาการเรียน

 ทีมการศึกษาทีมการแพทย์

การให้ความรูใ้นการดูแลและการกระตุน้
พัฒนาการ/ฉดีวคัซนี

แรกเกิด	–	1	ปี

โปรแกรมให้ความรู้ในการเลี้ยงดู	1-3	ปี	//	
คลินิกให้ค�าปรึกษา	ช่วยพ่อแม่แก้ปัญหา
การเลี้ยงดู	//	คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ

โปรแกรมให้ความรู้ในการเลี้ยงดูและ
พัฒนาเด็ก	12-18	ปี	//	คลินิกวัยรุ่น

1	–	3	ปี

3	-	6		ปี

6	–	12	ปี

12	–	18	ปี

โปรแกรมให้ความรู้ในการเลี้ยงดู	3-6	ปี	//	
คลินิกครอบครัว	ช่วยพ่อแม่แก้ปัญหาการ
เลี้ยงดู	//	โปรแกรมค้นหาเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อ
การเรียน	

โปรแกรมให้ความรู้ในการเลี้ยงดู	3-6	ปี	//
คัดกรองพัฒนาการและปัญหาพฤติกรรม	//	
หน่วยให้ค�าปรึกษา	ช่วยเหลือพ่อแม่/ครูเพื่อ
แก้ปัญหาเด็ก	/	หน่วยกระตุ้นพัฒนาการ

โปรแกรมให้ความรู้ในการเลี้ยงด	ู6-12	ปี	// 
โปรแกรมค้นหาเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาการ
เรียน	// หน่วยให้ค�าปรึกษา	ช่วยเหลือพ่อแม่/
ครูเพื่อแก้ปัญหาเด็ก

โปรแกรมให้ความรู้แก่พ่อแม่ในการเลี้ยงดู	 
12-18	ปี	//	มีโปรแกรมให้วัยรุ่นเข้าใจตนเอง
และพัฒนาตนเอง	//มีหน่วยให้ค�าปรึกษาวัยรุ่น

โปรแกรมให้ความรู้ในการเล้ียงดู	6-12	ปี	//	
มีคลินิกช่วยพ่อแม่แก้ปัญหาของเด็ก	//	
คลินิกช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาการเรียน

ตารางที่ 1 แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้	การคัดกรองและการให้ความช่วยเหลือครอบครัวและเด็กในแต่ละช่วงวัย		

มาจากการเลี้ยงดู	และระบบการศึกษาที่ล้มเหลว	ระยะ

เวลาการศึกษาเฉล่ียของประชากรในวัย	 15–60	 ปีทั้ง

ประเทศเท่ากับ	8.2	ปี2		ในปีพ.ศ.2554	ซึ่งต�่ากว่าความ

คาดหมายอีกมาก		การปฏรูิปด้านการศกึษาล้มเหลว	พบ

เด็กที่มีปัญหาการเรียนร้อยละ	25-30	ของเด็กนักเรียน		

และยงัไม่มรีะบบการให้ความช่วยเหลอือย่างเป็นรปูธรรม

ทั้งในระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุข

แนวทางส่งเสริมด้านการเรียนรู้ในเด็ก
	 สังคมปัจจุบันพบว่า	พ่อแม่ยุคใหม่ขาดความรู้

ความเข้าใจในการพัฒนาพื้นฐานที่ส�าคัญของเด็ก	 จึง

ท�าให้เด็กขาดความสามารถที่ส�าคัญในการเรียนรู้หลาย

อย่าง	 และไปติดกับกับความรักสบาย	 เร่ือยเฉ่ือย	 ไม่

อดทน	ติดเกม			ระบบสาธารณสุข	และระบบการศึกษา

กไ็ม่มรีะบบบรกิารทีด่พีอทีจ่ะท�าให้พ่อแม่เข้าถึงแหล่งความ

รูท่ี้จะน�าไปใช้ในการพฒันาลกู3

	 แนวทางทีด่	ีคอื	แนวทางทีมี่ระบบบริการส�าหรบั

พ่อแม่และเด็กในแต่ละช่วงวัยตามตารางที่	1	

	 ปัญหาการเรียนเกิดจากหลายสาเหตุ		จึงต้อง

ประเมินอย่างละเอียดเพ่ือน�าไปสู่การช่วยเหลือแก้ไขที่

เหมาะสม		ปัญหาอาจจะเกิดจากตัวของเด็กเองในเรื่อง

เชาวน์ปัญญา	หน้าทีข่องสมอง	สภาพอารมณ์	จติใจ		หรอื
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วินัดดา		ปิยะศิลป์

มาจากสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ท่าทีพ่อแม่	ครู	ไปจนถึงสภาพ

ครอบครัว	โรงเรียน	เศรษฐสถานะ	ภาวะสังคม		ค่านิยม	

เป็นต้น	 ล้วนแต่เป็นผลกระทบท�าให้เด็กเรียนหนังสือ 

ไม่ได้	เรียนไม่ทันเพื่อน	หรือเรียนล่าช้ากว่าผู้อื่น3

สาเหตุของปัญหาการเรียนในเด็ก
 1.ปัญหาของตัวเด็ก 
	 	 1.1	เชาวน์ปัญญาต�่ากว่าเกณฑ์ปกติ	ตั้งแต่

ปัญญาทึบไปจนถึงระดับปัญญาอ่อน	

	 	 1.2	 ความบกพร่องหรือความเจ็บป่วยทาง

ร่างกาย	เช่น	สายตาไม่ปกติ	หูได้ยินไม่ถนัด	หรือหูตึง	มี

ความเจ็บป่วยทางร่างกายอยู่เสมอ	 เช่น	 ซีด	 เจ็บป่วย

เรื้อรังที่ท�าให้ขาดเรียนบ่อยโรคมะเร็ง		เป็นต้น

	 	 1.3	 ความบกพร่องของสมองโดยที่ระดับ

เชาวน์ปัญญาปกติ	 เช่น	 โรคสมาธิส้ัน	 (Attention	 

Deficit	Hyperactivity	Disorder)	โรค	Specific	Learnt-

ing	Disorder	(SLD)	โรค	Motor	Coordinator	DisorM-

ders คือมีปัญหามือกับตาท�างานไม่ประสานกัน	 ใช้มือ

ไม่คล่อง	ท�างานช้า	 

	 	 1.4		ปัญหาด้านจิตใจ	อารมณ์		และ/หรือ

พฤติกรรม	 	 มีความวิตกกังวลเกินเหตุ ท�าให้ขาดเรียน

หรอืเรยีนแล้วผลการเรยีนตกต�า่	เช่น	โรควิตกกังวล		โรค

ซมึเศร้า		ปัญหาการปรบัตัว	พฤติกรรมเบ่ียงเบน	เป็นต้น	

ซึ่งจะพบปัญหาในการสร้างความสัมพันธ์ร่วมด้วยเสมอ

	 		 1.5	 ขาดความพร้อมในการเป็นนักเรียนรู้	

เช่น	ขาดความอดทน	ไม่เชื่อฟัง	ไม่รักษากติกา	ไม่รับผิด

ชอบ		ไม่สนใจสิง่รอบตัวและสิง่ทีเ่รยีน		รกัความสนกุสนาน		

ทนต่อความล�าบากได้ต�่า	เป็นต้น

 2. ปัญหาจากสภาพแวดล้อม
	 	 2.1	ตวับุคคลมปัีญหา	เช่น	พ่อแม่	ผูป้กครอง	

ครู	 เพื่อนนักเรียนที่เป็นปัญหาต่อเด็ก	 หรือเป็นปัญหา

ร่วมกนั	โดยเฉพาะในท่าททีีป่ฏบิตัต่ิอเดก็	ความคาดหวัง

ที่มีต่อเด็กและกลายเป็นความกดดันท�าให้เด็กเกิด

ความเครียดในจิตใจ

	 	 2.2	สภาพครอบครัวทีไ่ม่สงบ		มกีารทะเลาะ

ไม่ลงรอย		ขาดความมั่นคงภายในครอบครัว			หรือเด็ก

ได้รบัความกระทบกระเทอืนใจอยูเ่สมอ		และอาจรนุแรง

ถึงขั้นถูกทารุณกรรม

	 	 2.3	วิธีการเลี้ยงดูมีปัญหา	เช่น	ปล่อยปละ

ละเลย	ไม่ฝึกฝนเรื่องระเบียบวินัย	ใช้ความรุนแรง	หรือ

ท�าร้ายเดก็		ซึง่จะส่งผลกระทบต่อการเรยีนรู้ทัง้ทางตรง

และทางอ้อม

	 	 2.4	 สภาพโรงเรียนที่ใช้ระบบเข้มงวดมาก		

ลงโทษรนุแรง		ไมใ่หค้วามยุติธรรม ไมใ่หค้วามส�าคญัต่อ

การเรียนที่เด็กมีความมานะพยายามหรือท�างาน	 ใช ้

ระบบลงโทษด้านลบอยูเ่สมอมากกว่าให้ก�าลงัใจด้านบวก		

นอกจากนีส้ภาพโรงเรียนท่ีมีบรรยากาศรบกวนการเรยีน

จะท�าให้สมาธิของเด็กเสียไป	 หรือเกิดการรบกวนต่อ

ความตั้งใจเรียน	เช่น	มีเสียงรบกวนมาก		ระบบเสียงที่

ได้ยนิไม่ชดัเจน		โรงเรยีนทีม่รีะเบยีบวนิยัย่อหย่อน		เดก็

ไม่ได้ผ่อนคลายความเครยีดและสร้างความคุ้นเคยต่อกนั

ในการเล่นหรือเวลาพัก		ขาดการส่งเสริมการออกก�าลงักาย		

การเล่นอย่างอิสระ		เป็นต้น

	 	 2.5	ปัญหาเศรษฐกิจ	โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก

ด้อยโอกาสหรือยากจน	 	ขาดแคลนทุนทรัพย์	 	 อาหาร

หรือต้องละการศึกษาเพื่อไปช่วยเหลือทางบ้าน			

	 	 2.6	สภาพของสงัคมและสือ่	ซึง่มอีทิธพิลต่อ

การเรยีนของเดก็และการเลอืกวชิาชพี	หกัเหความสนใจ

จากการเรียน	 ท�าลายสมาธิ	 ความต้ังใจเรียน	 รบกวน

ความคิดเกี่ยวกับบทเรียนของเด็ก	 ท�าให้เกิดความเสีย

หายต่อความส�าเร็จในการเรียนโดยตรง

วิธีการ
 ควรใช้วธิกีารค้นหาเดก็ทีม่ปัีญหาการเรยีนอย่าง
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เป็นระบบ	ทั้งในด้านการศึกษาและสาธารณสุขโดยใช ้

สหวิชาชพีท�างานร่วมกบัครูและพ่อแม่	(ตารางที	่2	และ	3)	

โดยเริ่มจาก	 การสังเกตหรือการคัดกรองจากครูประจ�า

ชั้น	(ตารางที่	4	และ	5)		หากลุ่มเสี่ยงและส่งฝึกฝนเพิ่ม

เติมในทักษะที่ช้า	 โดยท�างานร่วมกับครอบครัวเพื่อให้

เห็นปัญหาและด�าเนินการแก้ไขไปในทิศทางเดียวกัน	

เป็นการให้ความช่วยเหลือระยะที่	1	ให้เวลาพัฒนาเด็ก	

6	เดือนโดยที่มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ	ถ้าไม่ดี

ขึน้จึงส่งประเมนิโดยทีมสหวชิาชพีในโรงเรยีน(ประกอบ

ด้วยครูแนะแนว	นักจิตวิทยา	ครูการศึกษาพิเศษ)		และ

ให้ความช่วยเหลือในระยะที่	2

แนวทางช่วยเหลือ
 สาเหตุของปัญหาการเรียนที่พบได้บ่อยที่สุด

เกิดจากพ้ืนฐานการเลีย้งดท่ีูขาดการฝึกฝนทักษะรากฐาน

ของการเป็นนกัเรยีนทีด่	ี	ขาดการกระตุน้พฒันาการรอบ

ด้าน	ซึ่งกุมารแพทย์สามารถให้ค�าแนะน�าและช่วยเหลือ

เบือ้งต้นได้		ในกรณทีีส่งสยัว่าจะเป็นโรคทีค่วรได้รบัการ

ประเมินต่อ	เช่น	โรคสมาธิสั้น	Specific	Learning	Disม-

order จึงค่อยส่งต่อถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่อไป

ตารางที่ 2 แนวทางค้นหา	คัดกรองและให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาการเรียนในระบบการศึกษา

เด็กมีปัญหาการเรียน

สมุดงาน		ผลการเรียน สังเกต		คัดกรอง	ประเมินที่ตัวเด็ก

ครูประจ�าชั้น		ครูประจ�าวิชา	ผู้ปกครอง

ค้นหาสาเหตุและช่วยกันแก้ปัญหา

ติดตามการเรียนได้ทัน มีปัญหาการเรียน

หน่วยแนะแนว	(สหวิชาชีพ)	ประเมินความบกพร่อง 
ของทักษะการเรียน	โดยครูแนะแนว	นักจิตวิทยา	

ครูการศึกษาพิเศษ	ภายในเวลาที่ก�าหนด		
และจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อด�าเนินการช่วยเหลือ	แก้ไข

ปัญหาลดลงหรือหายไป  ปัญหาการเรียนยังคงอยู่

ติดตามประเมินผล ส่งปรึกษาทีม สธ  
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ด้านสติปัญญา ด้านการสื่อสาร	 ด้านการใช้มือ	 อ่าน	เขียน	ค�านวณ 
IQ	<	70                               
 ฝึกพูด	6	เดือนไม่ดีขึ้น	 ฝึกการใช้มือ	6	เดือนไม่ดีขึ้น	 ฝึกอ่าน	เขียน	ค�านวณ	
									 	 	 6	เดือนไม่ดีขึ้น

 Developmental  Motor Skill  disorder Specific  Learning 
 Language disorder                 Disorder

ปัญหาการเรียนที่ถูกส่งต่อจากระบบการศึกษา

ตรวจร่างกาย		ประเมินพัฒนาการ
ประเมินสุขภาพจิต

ซักประวัติการเลี้ยงดู
การฝึกฝนด้านการเรียน       

ปัญหาด้านจิตใจ 
และการปรับตัว
เครียด วิตกกังวล

เรียน	การพูด	การอ่าน,
เขียน	 ค�านวณ	 สมาธิ
การใช้มือ วัดสติปัญญา

แก้ไขปรับวิธีการเลี้ยงและ
เพิ่มการ	และประเมินระดับ
ฝึกฝนด้านการเรียนและ
การช่วยเหลือตนเอง		

ส่งพบแพทย์เฉพาะทาง ส่งพบจิตแพทย์
เด็กและวัยรุ่น

ผิดปกติ ปกติ

ตารางที่ 3	แนวทางค้นหา	คัดกรองและให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาการเรียนในระบบทางการแพทย์

ออกใบรับรองความพิการเฉพาะด้าน

ปัญหาการเลี้ยงดู
ละทิ้ง ละเลย ตามใจ
ไม่แขง็แรง ขาดความพร้อม

ปัญหาความเจ็บป่วย
ขาดอาหาร 
ปัญหาสายตา/การได้ยิน

เรียนรู้ช้า  มีปัญหาการ
สื่อสาร การรับรู้ 
การใช้มือ
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แบบประเมินพฤติกรรม (Corners Teacher Rating Scale)

ช่ือเดก็...............................................................................................................................	.อายุ...................ช้ัน.......................
ชือ่คณุครผููก้รอกแบบสอบถาม.................................................................................	โรงเรยีน..................................................

กรุณาใส่เครื่องหมาย	✓ ลงในช่องที่ตรงกับความรุนแรงของพฤติกรรมเด็กภายในห้องเรียน
     
 	 ไม่ท�าเลย	 ท�าเล็กน้อย	 ท�าค่อนข้างมาก	 ท�ามาก
1.	 อยู่ไม่นิ่งขยับตัวตลอดเวลา	 ...................	 ...................	 ...................	 ...................
2.	 ส่งเสียงดังอย่างไม่เหมาะสม	 ...................	 ...................	 ...................	 ...................
3.	 จะเอาอะไรต้องเอาให้ได้ทันที	 ...................	 ...................	 ...................	 ...................
4.	 ท�าเป็นอวดรู้	หรือไม่สุภาพ	 ...................	 ...................	 ...................	 ...................
5.	 โมโหร้าย	เอาใจยาก	 ...................	 ...................	 ...................	 ...................
6.	 อ่อนไหวต่อค�าวิพากษ์วิจารณ์	 ...................	 ...................	 ...................	 ...................
7.	 สมาธิสั้นหรือวอกแวกง่าย	 ...................	 ...................	 ...................	 ...................
8.	 ชอบก่อกวนเด็กอื่น	 ...................	 ...................	 ...................	 ...................
9.	 เหม่อลอย	 ...................	 ...................	 ...................	 ...................
10.	หน้าบึ้ง	 ...................	 ...................	 ...................	 ...................
11.	อารมณ์เปลี่ยนแปลง	/	รุนแรง	 ...................	 ...................	 ...................	 ...................
12.	ชอบทะเลาะวิวาท	 ...................	 ...................	 ...................	 ...................
13.	เป็นคนหัวอ่อน	 ...................	 ...................	 ...................	 ...................
14.	อยู่ไม่นิ่งลุกไปมา	 ...................	 ...................	 ...................	 ...................
15.	ตื่นเต้นง่าย	ผลุนผลัน	 ...................	 ...................	 ...................	 ...................
16.	ต้องการความสนใจของครูมาก	 ...................	 ...................	 ...................	 ...................
17.	ไม่เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม	 ...................	 ...................	 ...................	 ...................
18.	ถูกเพื่อนๆ	ชักจูงง่าย	 ...................	 ...................	 ...................	 ...................
19.	ชอบเอาเปรียบเด็กอื่นๆ	 ...................	 ...................	 ...................	 ...................
20.	ไม่มีความเป็นผู้น�า	 ...................	 ...................	 ...................	 ...................
21.	ท�างานไม่ส�าเร็จ	 ...................	 ...................	 ...................	 ...................
22.	ท�าตัวเป็นเด็กกว่าวัย	 ...................	 ...................	 ...................	 ...................
23.	ปัดความผิดให้ผู้อื่น	 ...................	 ...................	 ...................	 ...................
24.	เข้ากับเด็กอื่นไม่ได้	 ...................	 ...................	 ...................	 ...................
25.	ไม่ร่วมมือกับเด็กในชั้น	 ...................	 ...................	 ...................	 ...................
26.	หงุดหงิดง่ายเวลาท�าอะไรไม่ส�าเร็จ	 ...................	 ...................	 ...................	 ...................
27.	ไม่ค่อยเชื่อฟังครู	 ...................	 ...................	 ...................	 ...................
28.	มีปัญหาการเรียน	 ...................	 ...................	 ...................	 ...................

ตารางที่ 4 แบบประเมินพฤติกรรมส�าหรับครู (Modify Conner’s Teacher rating Scale)
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แบบประเมินพฤติกรรม SNAP-IV (Short Form)

ชื่อเด็ก..................................................................เพศ....................อายุ.................ปี	ชั้นเรียน.....................................
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสัมพันธ์กับเด็กเป็น...................................................	วันที่ประเมิน....................................
กรุณาท�าเครื่องหมาย	✓	ว่าอาการในแต่ละข้อนั้นตรงกับลักษณะของเด็กที่ท่านประเมินเพียงใด

ไม
่เค

ย

เล
็กน

้อย

ค่อ
นข

้าง
มา

ก

มา
ก

ส�า
หร

ับ	
จน

ท.

1. มักไม่ละเอียดรอบคอบ	หรือสะเพร่าในการท�างานต่างๆ	เช่น	การบ้าน
2. ท�าอะไรนานๆ	ไม่ได้

3. ดูเหมือนไม่ค่อยฟังเวลามีคนพูดด้วย

4. มักท�าการบ้านไม่เสร็จ	หรือท�างานที่ได้รับมอบหมายไม่ส�าเร็จ

5. จัดระเบียบกิจกรรมต่างๆ	ไม่เป็น

6. มักหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องใช้ความอดทนในการท�าให้ส�าเร็จ

7. ท�าของหายบ่อยๆ	(เช่น	ของเล่น,	สมุดจดงาน,	เครื่องเขียน	ฯลฯ)

8. วอกแวกง่าย

9. ขี้ลืม

10. มือเท้ายุกยิก	นั่งบิดไปบิดมา

11. นั่งไม่ติดที่	ชอบลุกจากที่นั่งในชั้นเรียนหรือจากที่ควรจะนั่งเรียบร้อย

12. วิ่งหรือปีนป่ายมากเกินค	(วรอย่างไม่รู้กาลเทศะ

13. เล่นหรือท�ากิจกรรมเงียบๆ	ไม่เป็น

14. พร้อมจะเคลื่อนไหวอยู่เสมอเหมือน	“ติดเครื่อง”	ตลอดเวลา

15. พูดมาก

16. มักโพล่งค�าตอบออกมาก่อนจะฟังค�าถามจบ

17. ไม่ชอบรอคิว

18. ชอบสอดแทรกผู้อื่น	(เช่น	พูดแทรกขณะผู้ใหญ่ก�าลังสนทนากัน)

19. อารมณ์เสียง่าย

20. ชอบโต้เถียงกับผู้ใหญ่

21. ไม่ยอมท�าตามสิ่งที่ผู้ใหญ่สั่งหรือว่างกฎเกณฑ์ไว้

22. จงใจก่อกวนผู้อื่น

23. มักต�าหนิผู้อื่นในสิ่งที่ตนเองท�าผิด

24. ขี้ร�าคาญ

25. โกรธขึงบึ้งตึงเป็นประจ�า

26. เจ้าคิดเจ้าแค้น
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อังคนีย์		ชะนะกุล		

บทที่ 17

การคัดกรอง ความดันโลหิตสูง

อังคนีย์ ชะนะกุล  

	 ภาวะความดันโลหิตสูงในเด็กและวัยรุ่นเป็น

ปัญหาสุขภาพที่ส�าคัญ	ปัจจุบันพบอุบัติการณ์ของภาวะ

นีเ้พ่ิมขึน้สัมพนัธ์กับความชกุของภาวะเดก็อ้วน1	จากการ

ส�ารวจสุขภาพประชาชนไทยคร้ังท่ี	4 (พ.ศ.	2551-2552) 

โดยการตรวจวดัความดนัโลหติของตวัอย่างเดก็อาย	ุ6-14	

ปี	จ�านวน	5,728	คน	พบว่าในกลุ่มเด็กอายุ	6-9	ปี	และ

กลุ่มเด็กอายุ	 10-14	 ปี	 ที่มีความดันโลหิต	 >120/80 

มม.ปรอทเท่ากบัร้อยละ	1.4	และร้อยละ	6.6	ตามล�าดับ	

และในเด็กที่มีภาวะน�้าหนักเกินและอ้วนมีระดับความ

ดนัโลหติสงูกว่ากลุม่ท่ีมีน�า้หนักตวัอยูใ่นเกณฑ์ปกตอิย่าง

ชัดเจน2

	 เนือ่งจากภาวะความดนัโลหติสงูเป็นปัจจยัเสีย่ง

ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดตีบแข็ง	 (atherosclerosis)	

โรคหลอดเลือดหัวใจ	(coronary artery	disease)	โรค

หลอดเลือดสมอง	(stroke)และภาวะไตวายเรื้อรัง	รวม

ทัง้เดก็ทีม่ภีาวะความดันโลหติสงูมแีนวโน้มทีจ่ะเป็นโรค

ความดันโลหิตสูงในวัยผู้ใหญ่3 ดังนั้น	การตรวจคัดกรอง

ความดันโลหิตสูงในเด็กและวัยรุ่นจะช่วยให้สามารถ

วนิจิฉยัภาวะความดนัโลหิตสูงในเด็กและวยัรุน่ได้เรว็ขึน้		

เพือ่ให้ได้รับการดแูลรกัษาอย่างเหมาะสม	และลดภาวะ

แทรกซ้อนที่จะเกิดตามมาได้

การวินิจฉัยภาวะความดันโลหิตสูงในเด็ก
	 The	 fourth	 report	 on	 the	 diagnosis,	

evaluation,	and	treatment	of	high	blood	pressure	

in	children	and	adolescents	จากThe	National	

High	Blood	Pressure	Education	Program	(NHBPEP)	

Working	Group	on	Children	and	Adolescents4  

ได้ปรบัปรุงเกณฑ์การวินจิฉยัภาวะความดนัโลหติสงูของ

เด็กในปี	พ.ศ.	2547	โดยจ�าแนกระดับความดันเลือดใน

เด็กและวัยรุ่นดังนี้

 ความดนัเลอืดปกต ิหมายถงึ	ภาวะทีค่่าความ

ดัน	systolic	(SBP)	และค่าความดัน	diastolic	(DBP)	

น้อยกว่าเปอร์เซนไทล์ที	่ 90	 ของค่าความดันมาตรฐาน

ตามอายุ	เพศ	และส่วนสูง	(ตารางที่	1,	2)

 ภาวะความดนัโลหิตเริม่สงู (prehyperten-
sion)	 หมายถึง	 ภาวะที่ค่าความดัน	 SBP	 หรือ  

DBP	 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับเปอร์เซนไทล์ที่	 90	 แต ่

น้อยกว่าเปอร์เซนไทล์ที่	 95	 หรือค่าความดันมากกว่า

หรือเท่ากับ	120/80	mmHg	 ในเด็กวัยรุ่นแต่น้อยกว่า
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เปอร์เซนไทล์ที่	 95	 ของค่าความดันมาตรฐานตามอายุ	

เพศ	และส่วนสูง

 ภาวะความดันโลหิตสูง 

	 หมายถึง	ภาวะที่ค่าความดัน	SBP	และ/หรือ	

DBP	มากกว่าหรอืเท่ากบัเปอร์เซนไทล์ที	่95	ของค่าความ

ดันมาตรฐาน	ตามอายุ	เพศ	และส่วนสูง	และต้องได้รับ

การตรวจติดตามวัดความดันซ�้าอย่างน้อย	3	ครั้ง	ก่อน

ให้การวินิจฉัยว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง	

	 ความรุนแรงของภาวะความดนัโลหิตสูง	จ�าแนก

ได้เป็น	2	ระดับ	คือ

	 •	 ภาวะความดันโลหิตสูงระดับ	 1	 (stage	 1	

hypertension)	หมายถึง	ภาวะทีค่่าความดนั	SBP	และ/

หรือ	DBP	อยู่ระหว่างเปอร์เซนไทล์ที่	 95	ถึงเปอร์เซน

ไทล์ที	่99+	5	mmHg

	 •	 ภาวะความดันโลหิตสูงระดับ	 2	 (stage	 2	

hypertension)	หมายถึง	ภาวะทีค่่าความดนั	SBP	และ/

หรือ	DBP	มากกว่าเปอร์เซนไทล์ที่	99+5	mmHg

ข้อแนะน�าการวัดความดันโลหิตในเด็ก
	 •	 ควรวัดความดันในท่านั่ง	หลังพิงพนัก	โดย

ให้เท้าวางบนพื้น	ส�าหรับเด็กเล็กให้วัดในท่านอนราบ

	 •	 ควรให้นั่งพักในสถานท่ีเงียบสงบก่อนการ

ตรวจวัดความดันเป็นเวลา	3-5	นาที	

	 •	 แนะน�าให้วัดความดันโดยใช้วิธีการฟัง	

(auscultation)

	 •	 ควรวัดความดันที่แขนขวา	 ต�าแหน่งของ	

brachial artery pulseโดยวางแขนให้อยู่ระดับเดียวกั

บหัวใจ

	 •	 เลือกใช้	cuff ท่ีมขีนาดเหมาะสมคอื	มคีวาม

กว้างของ	bladder อย่างน้อยร้อยละ	40	ของความยาว

รอบต้นแขนทีต่�าแหน่งกึง่กลางระหว่าง	olecranon กับ 

acromion และ bladder ควรมีความยาวอย่างน้อย

ร้อยละ	80-100	ของรอบต้นแขน	การใช้ขนาดของ	cuff 

ที่ไม่เหมาะสม	เช่น	ขนาดเล็กเกินไป	มีผลท�าให้ค่าความ

ดันที่วัดได้สูงเกินไป	ส่วนขนาดของ	cuff ที่ใหญ่เกินไป	

ท�าให้ค่าความดันที่วัดได้ต�่ากว่าความเป็นจริง

	 •	 ในกรณีที่วัดความดันโดยใช้เครื่องวัดความ

ดันอัตโนมัติ	 (oscillometric	 devices)	 แล้วพบความ

ดันโลหิตสูงกว่าเปอร์เซนไทล์ท่ี	 90	 ควรตรวจวัดความ

ดันซ�้าด้วยวิธีการฟัง	(auscultation)

	 •	 เสียง	 Korotkoff	 ที่ได้ยินเป็นเสียงแรกนับ

เป็น	systolic blood pressure และเมื่อเสียงหายไป

หรือเสียง	Korotkoff	ที่	 5	นับเป็น	diastolic blood 

pressure 

	 ข้อแนะน�าจากรายงานของ	NHBPEP	แนะน�า

ให้วัดความดันโลหิตในเด็กที่มีอายุมากกว่า	3	ปีทุกราย

ที่มาตรวจสุขภาพ	และเด็กอายุน้อยกว่า	3	ปีที่มีปัจจัย

เสี่ยงต่อการเกิดความดันโลหิตสูง	 เพื่อให้ได้การวินิจฉัย

แต่เนิ่นๆ

กลุ่มเสี่ยง
	 กลุม่เสีย่งต่อการเกดิความดันโลหิตสงูในเด็กที่

ควรได้รับการตรวจวัดความดันก่อนอายุ	3	ปี4

	 1.	ประวัตเิกดิก่อนก�าหนด	น�า้หนกัแรกเกดิน้อย	

หรือมีภาวะแทรกซ้อนที่ต้องได้รับการดูแลในหอผู้ป่วย

วิกฤตส�าหรับทารกแรกเกิด

	 2.	โรคหัวใจพิการแต่ก�าเนิด

	 3.	ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะบ่อยๆ	 ปัสสาวะมี

เลือดปนหรือมีไข่ขาวในปัสสาวะ

	 4.	มปีระวติัเป็นโรคไตหรือมคีวามผิดปกติของ

ระบบทางเดินปัสสาวะ

	 5.	มปีระวตัโิรคไตผดิปกตแิต่ก�าเนดิในครอบครวั

	 6.	เคยได้รบัการปลกูถ่ายอวยัวะ	 (solid	organ	
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transplant,	bone	marrow	transplant)

	 7.	ใช้ยาที่มีผลท�าให้ความดันโลหิตสูง

	 8.	มีภาวะความดันสูงในกะโหลกศีรษะ

	 9.	มีโรคอ่ืนๆ	 ท่ีพบร่วมกับความดันโลหิตสูง	

(neurofibromatosis,	tuberous	sclerosis)

	 นอกจากนี้	 ควรตรวจวัดความดันโลหิตเป็น

ประจ�าทุกปีในเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือด

หัวใจ	ดังต่อไปนี้5

	 •	 มีประวัติโรคความดันโลหิตสูงในครอบครัว	

	 •	 ประวัติบิดาเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจก่อน

อายุ	55	ปีหรือมารดาก่อนอายุ	65	ปี

	 •	 เด็กที่มีภาวะน�้าหนักเกินหรืออ้วน

	 •	 มีภาวะผดิปกติอืน่ๆร่วมด้วย	:	dyslipidemia,	

obstructive	 sleep	 apnea,	 diabetes	mellitus,	

nephropathy

การดแูลสขุภาพเดก็ไทย โดยราชวทิยาลยักมุาร
แพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557
	 ให้คดักรองความดนัโลหิตสงูในเดก็อายตุัง้แต่	 

3	ปี	-	21	ปี	ดังนี้

	 ช่วงอายุ	 3-6	 ปี	 ควรได้รับการตรวจวัดความ

ดันอย่างน้อย	1	ครั้งเมื่อมาตรวจสุขภาพ

	 ช่วงวัยเรียน	 แนะน�าให้รับการตรวจวัดความ

ดันตอนอายุ	8	ปีและ	10	ปี

	 ช่วงวัยรุ่น	แนะน�าให้รับการตรวจวัดความดัน

ตอนอายุ	11-14	ปี	15-17	ปี	และอายุ	18-21	ปี

แนวทางการดแูลเบ้ืองต้นส�าหรบักมุารแพทย์ทัว่ไป
	 •	 เม่ือให้การวินิจฉัยภาวะความดันโลหิตสูง

แล้ว	ควรประเมนิความรนุแรงว่าเป็นระดับใด	ผูป่้วยเดก็

ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงใน	stage	2	hypertension	

จ�าเป็นต้องรีบให้ยาลดความดันโลหิต

	 •	 ประเมินผลแทรกซ้อนต่ออวัยวะอื่นๆ	

(end-organ	damage)	ได้แก่	หัวใจ	(left	ventricular	

hypertrophy)	หลอดเลอืด	(carotid	artery,	retina)	ไต	

(microalbuminuria,	renal	function)

	 •	 ประเมนิปัจจยัเสีย่งร่วมต่อการเกิดภาวะโรค

หลอดเลือดหัวใจ	 เช่น	ภาวะอ้วน	ความผิดปกติของไข

มันในเลือด	เบาหวาน

	 •	 การตรวจประเมินหาสาเหตุเบื้องต้น	 จาก

การซักประวัติ	 ตรวจร่างกาย	 และการตรวจทางห้อง

ปฏิบัติการ

การซักประวัติ 
	 ประวัติการเจ็บป่วย	อุบัติเหตุ	การใช้ยา	การ

ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ	 ประวัตินอนกรนหรือความผิด

ปกติอ่ืนๆ	ในการนอนหลบั	ประวัตกิารคลอด	อายคุรรภ์	

น�า้หนกัแรกเกิด

	 ประวัติความผิดปกติในครอบครัว	:	เบาหวาน	

ความดันโลหิตสูง	 โรคไต	 ประวัติโรคทางระบบหลอด

เลือด	(stroke,	coronary	artery	disease)

การตรวจร่างกาย
	 วดัส่วนสูง	ชัง่น�า้หนกั	ดชันมีวลกาย	คล�าชพีจร

และตรวจวดัความดนัท้ังท่ีแขนและขา	โดยปกตค่ิาความ

ดันที่ขาจะสูงกว่าแขน	10-20	mmHg	ถ้าความดันที่ขา

วัดได้ต�่ากว่าแขน	คล�า	femoral pulses ไม่ได้หรือเบา

ลง	บ่งชี้ถึง	coarctation of aorta

	 การตรวจร่างกายทางระบบอืน่ๆขึน้กบัประวติั

ที่บ่งชี้ถึงสาเหตุ	 เช่น	การฟัง abdominal bruit ช่วย 

บ่งชี้ถึง	 renovascular disease  การตรวจร่างกายที ่

บ่งชี้ถึงโรคทางพันธุกรรม	 เช่น	 café-au-lait	 spots,	

neurofibromata,	ambiguous	genitalia
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The	Fourth	Report	on	the	Diagnosis, Evaluation,	and	Treatment	of	High	Blood	Pressure	in	Children	and	Adolescents.	

ตารางที่ 1 ค่าความดันโลหิตมาตรฐานของเด็กชายอายุ	1-17	ปี4
TABLE 3. BP Levels for Boys by Age and Height Percentile

Age, y BP Percentile SBP, mm Hg DBP, mm Hg

Percentile of Height Percentile of Height

5th 10th 25th 50th 75th 90th 95th 5th 10th 25th 50th 75th 90th 95th

1 50th 80 81 83 85 87 88 89 34 35 36 37 38 39 39
90th 94 95 97 99 100 102 103 49 50 51 52 53 53 54
95th 98 99 101 103 104 106 106 54 54 55 56 57 58 58
99th 105 106 108 110 112 113 114 61 62 63 64 65 66 66

2 50th 84 85 87 88 90 92 92 39 40 41 42 43 44 44
90th 97 99 100 102 104 105 106 54 55 56 57 58 58 59
95th 101 102 104 106 108 109 110 59 59 60 61 62 63 63
99th 109 110 111 113 115 117 117 66 67 68 69 70 71 71

3 50th 86 87 89 91 93 94 95 44 44 45 46 47 48 48
90th 100 101 103 105 107 108 109 59 59 60 61 62 63 63
95th 104 105 107 109 110 112 113 63 63 64 65 66 67 67
99th 111 112 114 116 118 119 120 71 71 72 73 74 75 75

4 50th 88 89 91 93 95 96 97 47 48 49 50 51 51 52
90th 102 103 105 107 109 110 111 62 63 64 65 66 66 67
95th 106 107 109 111 112 114 115 66 67 68 69 70 71 71
99th 113 114 116 118 120 121 122 74 75 76 77 78 78 79

5 50th 90 91 93 95 96 98 98 50 51 52 53 54 55 55
90th 104 105 106 108 110 111 112 65 66 67 68 69 69 70
95th 108 109 110 112 114 115 116 69 70 71 72 73 74 74
99th 115 116 118 120 121 123 123 77 78 79 80 81 81 82

6 50th 91 92 94 96 98 99 100 53 53 54 55 56 57 57
90th 105 106 108 110 111 113 113 68 68 69 70 71 72 72
95th 109 110 112 114 115 117 117 72 72 73 74 75 76 76
99th 116 117 119 121 123 124 125 80 80 81 82 83 84 84

7 50th 92 94 95 97 99 100 101 55 55 56 57 58 59 59
90th 106 107 109 111 113 114 115 70 70 71 72 73 74 74
95th 110 111 113 115 117 118 119 74 74 75 76 77 78 78
99th 117 118 120 122 124 125 126 82 82 83 84 85 86 86

8 50th 94 95 97 99 100 102 102 56 57 58 59 60 60 61
90th 107 109 110 112 114 115 116 71 72 72 73 74 75 76
95th 111 112 114 116 118 119 120 75 76 77 78 79 79 80
99th 119 120 122 123 125 127 127 83 84 85 86 87 87 88

9 50th 95 96 98 100 102 103 104 57 58 59 60 61 61 62
90th 109 110 112 114 115 117 118 72 73 74 75 76 76 77
95th 113 114 116 118 119 121 121 76 77 78 79 80 81 81
99th 120 121 123 125 127 128 129 84 85 86 87 88 88 89

10 50th 97 98 100 102 103 105 106 58 59 60 61 61 62 63
90th 111 112 114 115 117 119 119 73 73 74 75 76 77 78
95th 115 116 117 119 121 122 123 77 78 79 80 81 81 82
99th 122 123 125 127 128 130 130 85 86 86 88 88 89 90

11 50th 99 100 102 104 105 107 107 59 59 60 61 62 63 63
90th 113 114 115 117 119 120 121 74 74 75 76 77 78 78
95th 117 118 119 121 123 124 125 78 78 79 80 81 82 82
99th 124 125 127 129 130 132 132 86 86 87 88 89 90 90

12 50th 101 102 104 106 108 109 110 59 60 61 62 63 63 64
90th 115 116 118 120 121 123 123 74 75 75 76 77 78 79
95th 119 120 122 123 125 127 127 78 79 80 81 82 82 83
99th 126 127 129 131 133 134 135 86 87 88 89 90 90 91

13 50th 104 105 106 108 110 111 112 60 60 61 62 63 64 64
90th 117 118 120 122 124 125 126 75 75 76 77 78 79 79
95th 121 122 124 126 128 129 130 79 79 80 81 82 83 83
99th 128 130 131 133 135 136 137 87 87 88 89 90 91 91

14 50th 106 107 109 111 113 114 115 60 61 62 63 64 65 65
90th 120 121 123 125 126 128 128 75 76 77 78 79 79 80
95th 124 125 127 128 130 132 132 80 80 81 82 83 84 84
99th 131 132 134 136 138 139 140 87 88 89 90 91 92 92

15 50th 109 110 112 113 115 117 117 61 62 63 64 65 66 66
90th 122 124 125 127 129 130 131 76 77 78 79 80 80 81
95th 126 127 129 131 133 134 135 81 81 82 83 84 85 85
99th 134 135 136 138 140 142 142 88 89 90 91 92 93 93

16 50th 111 112 114 116 118 119 120 63 63 64 65 66 67 67
90th 125 126 128 130 131 133 134 78 78 79 80 81 82 82
95th 129 130 132 134 135 137 137 82 83 83 84 85 86 87
99th 136 137 139 141 143 144 145 90 90 91 92 93 94 94

17 50th 114 115 116 118 120 121 122 65 66 66 67 68 69 70
90th 127 128 130 132 134 135 136 80 80 81 82 83 84 84
95th 131 132 134 136 138 139 140 84 85 86 87 87 88 89
99th 139 140 141 143 145 146 147 92 93 93 94 95 96 97

The 90th percentile is 1.28 SD, the 95th percentile is 1.645 SD, and the 99th percentile is 2.326 SD over the mean.
For research purposes, the SDs in Table B1 allow one to compute BP Z scores and percentiles for boys with height percentiles given in
Table 3 (ie, the 5th, 10th, 25th, 50th, 75th, 90th, and 95th percentiles). These height percentiles must be converted to height Z scores given
by: 5% � �1.645; 10% � �1.28; 25% � �0.68; 50% � 0; 75% � 0.68; 90% � 1.28; and 95% � 1.645, and then computed according to the
methodology in steps 2 through 4 described in Appendix B. For children with height percentiles other than these, follow steps 1 through
4 as described in Appendix B.
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The	Fourth	Report	on	the	Diagnosis,	Evaluation,	and	Treatment	of	High	Blood	Pressure	in	Children	and	Adolescents.

ตารางที่ 2 ค่าความดันโลหิตมาตรฐานของเด็กหญิงอายุ	1-17	ปี4
TABLE 4. BP Levels for Girls by Age and Height Percentile

Age, y BP Percentile SBP, mm Hg DBP, mm Hg

Percentile of Height Percentile of Height

5th 10th 25th 50th 75th 90th 95th 5th 10th 25th 50th 75th 90th 95th

1 50th 83 84 85 86 88 89 90 38 39 39 40 41 41 42
90th 97 97 98 100 101 102 103 52 53 53 54 55 55 56
95th 100 101 102 104 105 106 107 56 57 57 58 59 59 60
99th 108 108 109 111 112 113 114 64 64 65 65 66 67 67

2 50th 85 85 87 88 89 91 91 43 44 44 45 46 46 47
90th 98 99 100 101 103 104 105 57 58 58 59 60 61 61
95th 102 103 104 105 107 108 109 61 62 62 63 64 65 65
99th 109 110 111 112 114 115 116 69 69 70 70 71 72 72

3 50th 86 87 88 89 91 92 93 47 48 48 49 50 50 51
90th 100 100 102 103 104 106 106 61 62 62 63 64 64 65
95th 104 104 105 107 108 109 110 65 66 66 67 68 68 69
99th 111 111 113 114 115 116 117 73 73 74 74 75 76 76

4 50th 88 88 90 91 92 94 94 50 50 51 52 52 53 54
90th 101 102 103 104 106 107 108 64 64 65 66 67 67 68
95th 105 106 107 108 110 111 112 68 68 69 70 71 71 72
99th 112 113 114 115 117 118 119 76 76 76 77 78 79 79

5 50th 89 90 91 93 94 95 96 52 53 53 54 55 55 56
90th 103 103 105 106 107 109 109 66 67 67 68 69 69 70
95th 107 107 108 110 111 112 113 70 71 71 72 73 73 74
99th 114 114 116 117 118 120 120 78 78 79 79 80 81 81

6 50th 91 92 93 94 96 97 98 54 54 55 56 56 57 58
90th 104 105 106 108 109 110 111 68 68 69 70 70 71 72
95th 108 109 110 111 113 114 115 72 72 73 74 74 75 76
99th 115 116 117 119 120 121 122 80 80 80 81 82 83 83

7 50th 93 93 95 96 97 99 99 55 56 56 57 58 58 59
90th 106 107 108 109 111 112 113 69 70 70 71 72 72 73
95th 110 111 112 113 115 116 116 73 74 74 75 76 76 77
99th 117 118 119 120 122 123 124 81 81 82 82 83 84 84

8 50th 95 95 96 98 99 100 101 57 57 57 58 59 60 60
90th 108 109 110 111 113 114 114 71 71 71 72 73 74 74
95th 112 112 114 115 116 118 118 75 75 75 76 77 78 78
99th 119 120 121 122 123 125 125 82 82 83 83 84 85 86

9 50th 96 97 98 100 101 102 103 58 58 58 59 60 61 61
90th 110 110 112 113 114 116 116 72 72 72 73 74 75 75
95th 114 114 115 117 118 119 120 76 76 76 77 78 79 79
99th 121 121 123 124 125 127 127 83 83 84 84 85 86 87

10 50th 98 99 100 102 103 104 105 59 59 59 60 61 62 62
90th 112 112 114 115 116 118 118 73 73 73 74 75 76 76
95th 116 116 117 119 120 121 122 77 77 77 78 79 80 80
99th 123 123 125 126 127 129 129 84 84 85 86 86 87 88

11 50th 100 101 102 103 105 106 107 60 60 60 61 62 63 63
90th 114 114 116 117 118 119 120 74 74 74 75 76 77 77
95th 118 118 119 121 122 123 124 78 78 78 79 80 81 81
99th 125 125 126 128 129 130 131 85 85 86 87 87 88 89

12 50th 102 103 104 105 107 108 109 61 61 61 62 63 64 64
90th 116 116 117 119 120 121 122 75 75 75 76 77 78 78
95th 119 120 121 123 124 125 126 79 79 79 80 81 82 82
99th 127 127 128 130 131 132 133 86 86 87 88 88 89 90

13 50th 104 105 106 107 109 110 110 62 62 62 63 64 65 65
90th 117 118 119 121 122 123 124 76 76 76 77 78 79 79
95th 121 122 123 124 126 127 128 80 80 80 81 82 83 83
99th 128 129 130 132 133 134 135 87 87 88 89 89 90 91

14 50th 106 106 107 109 110 111 112 63 63 63 64 65 66 66
90th 119 120 121 122 124 125 125 77 77 77 78 79 80 80
95th 123 123 125 126 127 129 129 81 81 81 82 83 84 84
99th 130 131 132 133 135 136 136 88 88 89 90 90 91 92

15 50th 107 108 109 110 111 113 113 64 64 64 65 66 67 67
90th 120 121 122 123 125 126 127 78 78 78 79 80 81 81
95th 124 125 126 127 129 130 131 82 82 82 83 84 85 85
99th 131 132 133 134 136 137 138 89 89 90 91 91 92 93

16 50th 108 108 110 111 112 114 114 64 64 65 66 66 67 68
90th 121 122 123 124 126 127 128 78 78 79 80 81 81 82
95th 125 126 127 128 130 131 132 82 82 83 84 85 85 86
99th 132 133 134 135 137 138 139 90 90 90 91 92 93 93

17 50th 108 109 110 111 113 114 115 64 65 65 66 67 67 68
90th 122 122 123 125 126 127 128 78 79 79 80 81 81 82
95th 125 126 127 129 130 131 132 82 83 83 84 85 85 86
99th 133 133 134 136 137 138 139 90 90 91 91 92 93 93

* The 90th percentile is 1.28 SD, the 95th percentile is 1.645 SD, and the 99th percentile is 2.326 SD over the mean.
For research purposes, the SDs in Table B1 allow one to compute BP Z scores and percentiles for girls with height percentiles given in
Table 4 (ie, the 5th, 10th, 25th, 50th, 75th, 90th, and 95th percentiles). These height percentiles must be converted to height Z scores given
by: 5% � �1.645; 10% � �1.28; 25% � �0.68; 50% � 0; 75% � 0.68; 90% � 1.28; and 95% � 1.645 and then computed according to the
methodology in steps 2 through 4 described in Appendix B. For children with height percentiles other than these, follow steps 1 through
4 as described in Appendix B.
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  การตรวจทางห้องปฏิบัติการ6

	 •	 CBC,	urinalysis,	BUN,	serum	creatinine,	

electrolytes

	 •	 Renal	ultrasonography	ช่วยในการวนิจิฉยั	

renovascular	hypertension,	

	 •	 Evaluation	 for	 comorbidity	 :	 fasting	

glucose,	fasting	lipid	panel,	serum	uric	acid

	 •	 Evaluation	for	target-organ	damage	:	

chest	 x-ray,	electrocardiogram,	echocardiogram,	

retinal exam

การตรวจพเิศษเพิ่มเติม โดยพิจารณาจากประวัติการ

ตรวจร่างกายและผลการตรวจเบื้องต้น

	 •	 Renin	profiling	:	plasma	renin	activity	

	 •	 CT	angiography	(CTA)	and	magnetic	

resonance angiography	(MRA)

	 •	 Selective	renal	angiography	

	 •	 Plasma	and	urine	catecholamines	 :	

ช่วยในการวนิจิฉยั	catecholamine-mediated	hyperi-

tension เช่น	pheochromocytoma,	neuroblastoma

	 •	 Plasma	and	urine	steroid	levels

	 •	 Meta-iodobenzyl	guanidine	(MIBG)	scan	

แนวทางการรักษา
	 •	 การรักษาภาวะความดันโลหิตสูงในเด็ก	ขึ้น

กับความรุนแรงของระดับความดันโลหิตสูง	สาเหตุ	และ

ปัจจัยเสี่ยงทางระบบหัวใจและหลอดเลือดที่พบร่วม	

	 •	 เป้าหมายของการรักษา	 คือ	 ลดความดัน

โลหิตลงให้ต�่ากว่าเปอร์เซนไทล์ที่	 95	 ของค่าความดัน

มาตรฐานตามอายุ	 เพศ	 และส่วนสูง	 และลดความดัน

โลหิตลงให้ต�่ากว่าเปอร์เซนไทล์ที่	 90	 ในรายที่มีโรคไต

วายเรื้อรัง	เบาหวาน	อ้วน	dyslipidemia	หรือมี	end 

organ damage อื่นๆ

การรักษาโดยไม่ใช้ยา 

(Nonpharmacologic	therapy)	

	 จากค�าแนะน�าของ	NHBPEP	 ให้ใช้การรักษา

โดยไม่ใช้ยาในเด็กทุกรายที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะ

ความดันโลหิตสงู	หรือในรายทีมี่ภาวะความดันโลหติเร่ิม

สูง	การรักษาโดยวิธีนี้	ได้แก่	การลดน�้าหนัก	ออกก�าลัง

กายอย่างสม�่าเสมอ	 ลดกิจกรรมที่น่ังอยู่กับท่ีไม่มีการ

เคลื่อนไหว	 การปรับอาหาร	 เช่น	 ลดอาหารหวานหรือ

ของขบเคี้ยวที่มีแป้งและน�้าตาลสูง	ลดอาหารเค็ม	หลีก

เลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง	เพิ่มผักผลไม้เส้นใยอาหารและ

เน้นความร่วมมือของสมาชิกในครอบครัว

การรักษาโดยใช้ยา (Pharmacologic	therapy)

						ข้อบ่งชี้ในการรักษาภาวะความดันโลหิตสูงในเด็ก

และวัยรุ่นโดยใช้ยา

	 •	 Stage	2	hypertension

	 •	 Symptomatic	hypertension

	 •	 Secondary	hypertension

	 •	 Hypertensive	target-organ	damage

	 •	 Diabetes	(type	1	and	2)

	 •	 ในผู้ป่วยท่ียังคงมีความดันโลหิตสูงขณะท่ี

รักษาด้วย	non-pharmacologic	therapy

	 การเลอืกใช้ยาลดความดนัโลหติสงู	ให้พจิารณา

ตามความเหมาะสมและข้อบ่งช้ี	 เช่น	 ในรายท่ีมีภาวะ

ความดันเลือดสูงระดับรุนแรง	 ควรได้รับการรักษาด้วย

ยาทางหลอดเลือดด�า	 และออกฤทธ์ิระยะสั้น	 เพื่อให้

สามารถปรับระดับความดันเลือดที่เหมาะสมได้เร็วตาม

การตอบสนองของผู้ป่วย	โดยแนะน�าให้ลดความดันโลหติ

ลงร้อยละ	25	ภายในเวลา	8	ชั่วโมง	และลดลงจนอยู่ใน

เกณฑ์ปกติภายใน	48	ชั่วโมง	
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แนวทางการคัดกรองไขมันในเลือด
										ภาวะ	atherosclerosis เป็นสาเหตุการตายที่

พบบ่อยทีส่ดุทัว่โลก1	โดยมหีลกัฐานว่าหลอดเลอืดมกีาร

เปลีย่นแปลงตัง้แต่วัยเด็กโดยเฉพาะในคนทีม่ปัีจจยัเส่ียง

ดังนี้คือ	 ความดันโลหิตสูง	 คลอเลสเตอรอลสูงในเลือด	

ภาวะเบาหวานและโรคอ้วน2	การเปลีย่นแปลงของหลอด

เลือดในระยะแรกสามารถกลับมาปกติได้หากได้รับการ

วินิจฉัยและรักษาตั้งแต่เริ่มแรกด้วยการปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมและชีวติความเป็นอยู	่(lifestyle)	ไปจนถึงการ

ใช้ยารักษา	 ภาวะไขมันสูงในเลือด	 (lipid	 disorders)	

ของเดก็มักถกูมองข้ามไปแต่เป็นสาเหตหุนึง่ทีส่�าคญัของ

การเกิดภาวะ	atherosclerosis ในผู้ใหญ่บทความนี้จะ

กล่าวถึงสาเหตุของไขมันผิดปกติในเลือด	 ความจ�าเป็น

ของการตรวจคดักรองไขมนัในเลอืด	ผูท้ีค่วรจะตรวจคดั

กรอง	ชนิดของไขมันที่ควรตรวจคัดกรอง	อายุที่เริ่มคัด

กรองตลอดจนการรักษา	 เนื่องจากข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ

การตรวจคดักรองไขมนัในเลอืดส�าหรบัเดก็และวัยรุน่ใน

ปัจจุบันส่วนใหญ่ได้มาจากต่างประเทศ	ซึ่งยังมีความขัด

แย้งกันและไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน	 ดังนั้นบทความนี้จะ

กล่าวถึงข้อมูลที่ได้รวบรวมมา	 ส่วนการน�ามาประยุกต์

บทที่ 18

การคัดกรองไขมันในเลือด

และภาวะเบาหวาน
 
วิชิต  สุพรศิลป์ชัย

ใช้ในเด็กไทยควรพิจารณาตามความเหมาะสม

										สาเหตุของภาวะไขมันในเลือดผิดปกติเกิดจาก	

2	สาเหตุหลักดังนี้คือ	genetic primary disorders of 

lipid metabolism3-5 และ	secondary dyslipidemia6	

(ตารางที่	 1,	 2)	 สาเหตุที่พบบ่อยในกลุ่ม genetic  

primary disorders of lipid metabolism คือ	Familr-

ial combined hyperlipidemia ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ

ภาวะอ้วน	 ความดันโลหิตสูง และภาวะดื้อต่อฮอร์โมน

อินซูลิน	(insulin	resistance)	มีการถ่ายทอดเป็นแบบ	

polygenic ส่วน	Familial hypercholesterolemia มี

การถ่ายทอดแบบ	monogenic คอื	autosomal dom -

inant7	ส่วน	secondary dyslipidemia	เกิดจากหลาย

สาเหตุ	ทั้งได้รับสารจากภายนอก	เช่น		แอลกอฮอล์	ยา

กลุ่มสเตียรอยด์	เป็นต้น	หรือมีความผิดปกติของระบบ

ต่างๆในร่างกาย	เช่น	ไต	ตบั	ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลซึิม	

เป็นต้น6

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดไขมันสูงในเลือด
	 ปัจจยัเสีย่งของภาวะไขมนัสงูในเลอืดแบ่งตาม 

ระดับความรุนแรงเป็น	high-level	 risk	 factors	และ	 
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ชนิด ต�าแหน่งของความผิดปกติ การถ่ายทอด ลักษณะทางคลินิก

Classical familial 
hypercholesterolemia

LDLR,	diminished	LDL	
clearance

AD;	1:500	ถึง	
1:1000000

พบ	xanthomas	บริเวณเอ็นมือ	เท้า
และ	arcus cornea                                                       
Heterozygotes	(TC	250-500	มก./
ดล.)	เกิด	premature	CVDs	ตอนอายุ	
40-60	ปี
Homozygotes	(TC	500-1000	มก./
ดล.)เกดิ	premature	CVDs	ตอนอายุ
น้อยกว่า	10	ปี

ARH ARH	adaptor	protein	
absent or unable to 
interact	with	the	LDLR,	
diminished	LDL	clearance

AR;	1:100000	
(Sardinia)

อาการแตกต่างกันตั้งแต่มีอาการน้อย
ถงึรุนแรงมากเหมอืนทีพ่บใน	homozyแ-
gotes familial hypercholesterolemia 
(TC	>	500	มก./ดล.)	เกดิ	premature 
CVDs	ตอนอายุน้อยกว่า	30	ปี

Familial defective Apo 
B-100

Apo B-100, diminished 
LDL clearance

AD; 1:700 
(North-Cen-
ter Europe)

Heterozygotes (TC 250-500 มก./
ดล.) เกิด premature CVDs ตอน
อายุ 50-60 ปี
Homozygotes (TC > 500 มก./ดล.) 
เกิด premature CVDs ตอนอายุน้อย
กว่า 30 ปี

Familial hypertriglyceri-
demia

Lipoprotein-lipase deficien-
cy, ApoCII deficiency, 
glycosylphosphatidylinosi-
tol-anchored HDL-binding 
protein 1

AR TG 500-1000 มก./ดล.อาจมากกว่า 
1000 มก./ดล.ถ้ามีการดื่ม
แอลกอฮอล์หรือกินอาหารที่มี TG สูง
ร่วมด้วยมักมีอาการปวดท้องเป็นๆ
หายๆ อาจพบ pancreatitis ร่วมด้วย

Familial combined 
hyperlipidemia

polygenic TC 250-500 มก./ดล.และ TG 
250-750 มก./ดล.

Dysbetalipoproteinemia Apo E, impaired chylomi-
cron and VLDL clearance

TC 250-500 มก./ดล., LDL ต�่า, TG 
250-750 มก./ดล. และ VLDL สงูมาก 

Hypoalphalipoprotein-
emia

Apo A-1 อาการหลากหลาย มรีะดบั HDL 15-35 
มก./ดล. 

ตารางที่ 1	แสดงชนิดของ	genetic primary disorders of lipid metabolism (LDLR:	LDL	receptor;	ARH:	

autosomal	 recessive	hypercholesterolemia;	AD:	 autosomal	dominant;	AR:	 autosomal	 recessive;	

CVDs:	cardiovascular	diseases;	TC:	total	cholesterol;	TG:	triglyceride)	ดัดแปลงมาจาก Manlhiot C และ

คณะ3,	Larsson	P	และคณะ4,	Rahalkar	AR	และคณะ5
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ได้รับสารจากภายนอก alcohol,	oral	contraceptives,	prednisolone,	anabolic	
steroids,	13-cis-retinoic	acid

ความผิดปกติทางต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิก Acute	intermittent	porphyria,	Type	I	and	II	diabetes,	
hypopituitarism,	hypothyroidism,	lipodystrophy,	preg-
nancy

ความผิดปกติของไต	 Chronic	renal	failure,	hemolytic	uremic	syndrome,	
nephrotic syndrome

ความผิดปกติของตับ	 Benign	recurrent	intrahepatic	cholestatsis,	congenital	
biliary atresia

โรคพนัธกุรรมเมตาบอลกิ	ในกลุม่	Storage	disease Cystine	storage	disease,	Gaucher	disease,	Glycogen	
storage	disease,	Juvenile	tay-sachs	disease,	Nie-
mann-pick	disease,	Tay-Sachs	disease

ความเจ็บป่วยเฉียบพลันและชั่วคราว	 burns,	hepatitis

กลุ่มอื่น		 Anorexia	nervosa,	cancer	survivor,	hepatic	transplanta-
tion,	Idiopathic	hypercalcemia,	Kawasaki	disease,	
Klinefelter	syndrome,	Progeria	(Hutchison-gilford	
syndrome),	Rheumatoid	arthritis,	Systemic	lupus	
erythematosus,	Werner	syndrome

ตารางที่ 2 แสดงสาเหตุไขมันผิดปกติในเลือดของเด็กและวัยรุ่น	 (secondary	 dyslipidemia)	 ดัดแปลงมาจาก  
Peter	O	และคณะ6

ปัจจัยเสี่ยงสูง                            
(high level)

ความดันโลหิตสูงกว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่	99	+	5	มม.ปรอทและต้องใช้ยาในการรักษา

สูบบุหรี่

ดัชนีมวลกายมากกว่าหรือเท่ากับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่	97

มี	high risk conditions ในตารางที่	4

ปัจจัยเสี่ยงปานกลาง   
(moderate level)

ความดันโลหิตสูงแต่ยังไม่ต้องการ	การรักษาด้วยยา

ดัชนีมวลกายอยู่ระหว่างเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่	95-97

ระดับ	HDL	น้อยกว่า	40	มก./ดล.

มี	moderate risk conditions ในตารางที่	4

ตารางที่ 3	แสดงปัจจัยเสี่ยงของภาวะไขมันในเลือดสูงตามระดับความรุนแรง	ดัดแปลงมาจาก	Peterson	AL	และ
คณะ7
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moderate-level	 risk	 factors7 (ตารางที่	 3)	 โดย 

โรคท่ีจัดเป็นปัจจัยเสี่ยง7ของภาวะไขมันสูงในเลือด	 

(ตารางที่	4)

ค�าแนะน�าการตรวจคัดกรองไขมันในเลือด
ส�าหรับเด็กและวัยรุ่น
 สามารถปฎิบัติได้	2	แนวทางดังนี้

	 Selective	screening	หรือ	individual หรือ	

high-risk	approach6 เป็นการคดักรองทีเ่สนอโดย	The	

National	Cholesterol	Education	Program	(NCEP)	

Expert	 Panel	on	Blood	Cholesterol	 Levels	 in	

Children	and	Adolescents	ในปีคศ. 1992	แนะน�า

ให้เลือกคัดกรองเฉพาะเด็กและวัยรุ่นที่มีลักษณะหรือมี

ประวัติครอบครัวดังต่อไปนี้

	 •	 พ่อ	 แม่	 และหรือปู่	 ย่า	 ตา	 ยายได้รับการ

ผ่าตดัท�า	coronary bypass หรอื	balloon angioplasty 

ก่อนอายุ	55	ปี

	 •	 มีประวัติครอบครัวของ	 myocardial  

infarction,	 angina	 pectoril,	 peripheral	 หรือ	 

มีความเสี่ยงสูง                            
(high risk)

โรคเบาหวานชนิดที่	1	และ	2

โรคไตวายเรื้อรัง	(chronic	kidney	disease/	end-stage	renal	disease)	หรือหลังการ
ปลูกถ่ายไต

หลังการปลูกถ่ายหัวใจ

Kawasaki	disease	ที่ตรวจพบ	coronary aneurysm ร่วมด้วย

มีความเสี่ยงปานกลาง                  
(moderate risk)

Kawasaki	disease	ที่รักษา coronary aneurysm หายแล้ว

Chronic	inflammatory	diseases	เช่น	Systemic	lupus	erythematosus,	Juvenile	
rheumatoid arthritis

โรคเอดส์

Nephrotic syndrome

ตารางที่ 4		แสดงโรคที่มีความเสี่ยงสูงและปานกลางต่อการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูง	ดัดแปลงจาก	Peterson	AL	

และคณะ7

central vascular disease หรือ	sudden death ก่อน

อายุ	55	ปี

	 •	 บิดาหรือมารดามีระดับ	 cholesterol ใน

เลือดมากกว่า	240	มก.ต่อดล.

	 •	 ไม่รู้ประวัติของบิดาหรือมารดาและหรือปู	่

ย่า	 ตา	 ยายแต่มีปัจจัยเส่ียงมากกว่า	 2	 ข้อได้แก่	 อ้วน	

ความดันโลหิตสูง	 สูบบุหรี่	 ระดับ	 HDL	 ต�่า	physical 

inactivity และโรคเบาหวาน

	 •	 อ้วนท่ีมีดชันีมวลกายมากกว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์

ที่	 95	 หรือท้วมที่มีดัชนีมวลกายอยู่ระหว่างเปอร์เซ็นต์

ไทล์ที่	85-94	

							 	นอกจากนี้	American	Academy	of	Pedia-

atric ได้ดัดแปลงค�าแนะน�าดังกล่าวและเสนอการคัด

กรองไขมนัในเดก็และวนัรุน่ในกรณต่ีอไปนีคื้อ	มปีระวตัิ

ครอบครัวของ	premature cardiovascular disease 

หรือระดับ	 cholesterol ในเลือดสูง	 เด็กที่ไม่รู้ประวัติ

ของบิดาหรือมารดาและหรือปู่	 ย่า	 ตา	 ยายแต่มีปัจจัย

เสีย่งมากกว่า	2	ข้อได้แก่	อ้วน	ความดันโลหติสงูและโรค

เบาหวาน  
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 Universal screening หรอื	population-based	

approach6 โดย	 The	 National	 Cholesterol	 

Education	Program	(NCEP)	Expert	Panel	on	Blood	

Cholesterol	Levels	in	Children	and	Adolescents	

ได้เปล่ียนค�าแนะน�าการคัดกรองไขมันในเด็ก	 ปี	 คศ.	

2011	ว่า	ควรตรวจ	non-fasting	total	cholesterol,	

HDL	และ	non-HDL	เมื่ออายุ	9-11	ปีและ	17-21	ปีทุก

ราย8	และในเด็กที่มี	higher-risk	medical	condition	

หรือมปีระวตัคิรอบครวัควรเริม่ตรวจคดักรองตัง้แต่อายุ	

ปกติ
(Acceptable)

เสี่ยง
(Borderline)

ผิดปกติ
(Abnormal)

Cholesterol <	170 170-199 ≥	200

Triglyceride <	115 115-149 ≥	150

HDL >	45 40-45 <	40

LDL <	110 110-129 ≥	130

ตารางที่ 5 แสดงค่า	cut-off	ของไขมันชนิดต่างๆแบ่งเป็น	acceptance,	borderline	และ	abnormal	ดัดแปลงมา

จาก National	Cholesterol	Education	Program	(NCEP)9,	Bachorik	PS	และคณะ10,	Srinivasan	SR	และคณะ11

2	ปี	หรือตั้งแต่ได้รับการวินิจฉัย	medical conditions 

นั้นและตรวจซ�้าทุก	 5	 ปี	 เนื่องจากเด็กซึ่งมีระดับ	 

cholesterol สูงจ�านวนร้อยละ	 17-90	 ไม่สามารถถูก

ตรวจพบได้ด้วยselective screening  ดังแสดงในรูปที่	

1	โดยเฉพาะเด็กที่เป็น	genetic disorders ซึ่งบิดาหรือ

มารดาอายุน้อยจึงยังไม่มีประวัติความเจ็บป่วยทาง	

cardiovascular disease หรือยังไม่เคยตรวจระดับไข

มันในเลือด  

	 ชนดิของไขมนัทีค่วรตรวจคอื	fasting TC,	TG,	

รูปที่ 1	 แสดงผลการตรวจคัดกรองด้วยวิธี	 selective screening	 ดัดแปลงมาจาก	Haney EM  

และคณะ8	การทดสอบทางห้องปฎิบัติการและการแปลผล

Screening population

Phenotypic dyslipidemia

Secondary
dyslipidemia
Secondary to other
diagnosed
condition (eg,
diabetes, nephrotic
syndrome, organ
Transplant)

Monogenic
dyslipidemia
diagnosed monogenic
syndrome
(eg, familial
hypercholesterolemia,
familial defective
ApoB)

Idiopathic
dyslipidemia

Polygenic, risk
factor

associated,
multi-

factorial

Undiagnosed
secondary
dyslipidemia

Undiagnosed
secondary
dyslipidemia
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LDL,	HDL	และ	non-HDL	โดย	LDL	ค�านวนจากสูตร	

Friedwald ดงันีค้อื	LDL	=TC-	(HDL	+	TG/5)	ถ้าระดบั	

TG	 มากกว่า	 400	 มก.ต่อดล.	 ไม่สามารถใช้สูตรนี้ได้6 

ภาวะไขมันผิดปกติในเลือด	(Dyslipidemia)	ที่พบบ่อย

ในเด็กและวัยรุ่นคือ	ระดับ	Triglyceride	สูงปานกลาง

ถึงสูงมาก	 ระดับ	 LDL	 ปกติหรือสูงเล็กน้อยและระดับ	

HDL	ต�่า	โดยเกิดจากสาเหตุทั้ง	primary	genetic	disส-

orders หรือ	 secondary causes โดยใช้ค่า	 cut-off	

ดังแสดงในตารางที่	59-11

การป้องกนัภาวะไขมนัในเลอืดสงูส�าหรบัครอบครวั
											แนวทางการดูแลผู้ป่วยเด็กที่ตรวจพบระดับ	

LDL	และ	TG	สูงจากการตรวจคัดกรองแสดงในรูปที่	2	

และ	3	ตามล�าดบั	การปรับเปลีย่นพฤตกิรรมการกนิและ

ชวีติความเป็นอยุ	่(lifestyle)	เป็นสิง่ส�าคญัทีต้่องเริม่เป็น

อนัดบัแรก		ด้วยการออกก�าลังกายสม�า่เสมอ	จ�ากดัเวลา

ดูโทรทัศน์และเล่นเกม	 รับประทานอาหารที่มีไขมันต�่า	

หลีกเลี่ยงไขมันที่อาจเป็นอันตรายโดยเฉพาะไขมันอ่ิม

ตวัและและคลอเลสเตอรอล	รบัประทานอาหารให้ได้รบั

พลังงานอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาอ้วน	ควร

รับประทานคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน	 ติดตามการรักษา

อย่างสม�่าเสมอ	 ถ้าระดับไขมันยังคงสูงหลังการควบคุม

ดังกล่าวข้างต้น	ควรพิจารณาให้ยาลดไขมัน โดย	NCEP	

ได้แนะน�าการใช้ยาลดไขมันในเลือดส�าหรับเด็กอายุ

มากกว่า	 10	 ปี	 หากไม่สามารถควบคุมระดับไขมันใน

เลือดได้ภายหลังควบคุมอาหารนาน	6-12	เดอืน	ยากลุม่	

statin เป็นยากลุ่มแรกที่แนะน�าให้ใช้	โดยมีกลไกยับยั้ง

การท�างานของเอนไซม์	HMG-CoA	reductase	ซึ่งเป็น	

rate limiting step ในการสร้างคลอเลสเตอรอล		Amerl-

ican	Food	and	Drug	Administration	(FDA)	และ	

European	Medicines	Agency	(EMEA)	แนะน�าให้ใช้

ยา	pravastatin ในเด็กอายุมากกว่า	 8	 ปี	 ในขณะที	่

sinvastatin,	lovastatin	และ	atrovastatin ถกู	approved 

ใช้ในเด็กอายุมากกว่า	10	ปี	

แนวทางการคัดกรองภาวะเบาหวาน 
กลุ่มเสี่ยง 
           ปัจจุบันพบอุบัติการณ์ของโรคอ้วนเพิ่มขึ้นทั่ว

โลกจงึมคีวามเสีย่งต่อการเกิดโรคเบาหวานชนดิที	่2	มาก

ขึ้น	ดังนั้น	American	Diabetes	Association	(ADA)	

แนะน�าว่า	ควรท�าการตรวจกรองโรคเบาหวานชนิดที่	2	

โดยใช้เกณฑ์ดังนี้13-14

											น�้าหนักเกินหรืออ้วน	(ดัชนีมวลกายมากกว่า

เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่	85	ส�าหรับอายุ	เพศ	หรือ weight for 

height มากกว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่	85	หรือมากกว่า	120	

เปอร์เซ็นต์	ร่วมกับมปัีจจัยเสีย่งอย่างน้อย	2	ข้อดังต่อไปนี้

	 •	 มีประวัติ	first	และ	second degree rel -

ative เป็นโรคเบาหวานชนิดที่	2

	 •	 เชือ้ชาตทิีม่คีวามเสีย่ง	ได้แก่		native	Amerิ-

ican,	African	American,	Latino,	Asian	American	

และ	Pacific	Islander

	 •	 มีอาการหรือภาวะที่สัมพันธ์กับ	 insulin 

resistance	ได้แก่	acanthosis	nigricans,	hyperteni-

sion,	dyslipidemia,	polycystic	ovary	syndrome	

(PCOS)	หรือ	small	for	gestational	age	(SGA)

	 •	 มารดามีประวัติเป็นโรคเบาหวานระหว่าง

การตั้งครรภ์	(GDM)	

การทดสอบทางห้องปฎบิตักิารและการแปลผล
	 เกณฑ์การวินิจฉัยโรคเบาหวานทุกชนิด	อาศัย

เกณฑ์ตาม	WHO ดังนี ้

	 •	Fasting	blood	suger	(FBS)	มากกว่าหรือ

เท่ากับ	 126	 มก.ต่อดล.	 หลังจากงดน�้าและอาหาร	 

8	ชั่วโมง	หรือ
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 •	2-hr	plasma	glucose	มากกว่าหรือเท่ากับ	

200	มก.ต่อดล.จากการท�า	oral glucose tolerance 

test	(OGTT)	โดยรับประทานกลโูคส	75	กรมั	(โดยทัว่ไป

ไม่จ�าเป็นต้องท�า	OGTT	ในกรณทีีส่ามารถวนิจิฉยัได้แล้ว

จาก	FBS,	random	หรือ	postprandial	blood	sugar)	

หรือ

 •	 Random	blood	 glucose	 มากกว่าหรือ

เท่ากบั	200	มก.ต่อดล.ร่วมกบัมอีาการของน�า้ตาลสงูใน

เลือด	เช่น	ปัสสาวะบ่อย	กินจุขึ้น	เป็นต้น	หรือ

 •	 ระดับ	HbA1C	มากกว่าหรือเท่ากับ	 6.5%	

โดยใช้วธิกีารวเิคราะห์ทีไ่ด้มาตรฐานการใช้ระดบั	HbA1c	

ในการวนิจิฉยัโรคเบาหวานโดยเฉพาะในเดก็ยงัเป็นปัญหา

เนือ่งจากระดับ		HbA1c	มคีวามแตกต่างกนัตามเชือ้ชาติ	

ห้องปฎิบัติการและค่า	cut-off	ในการวินิจฉัย 

	 เกณฑ์การวินิจฉัยภาวะ Impaired fasting 

glucose	(IFG)	และ	Impaired	glucose	tolerance	(IGT) 

Impaired	fasting	glucose	(IFG)	คือระดับ	FBS	100-

126	มก.ต่อดล.	หลงัจากงดน�า้และอาหาร	8	ช่ัวโมง	หรอื

 •	 Impaired	glucose	tolerance	(IGT)	คือ

ระดบั 2-hr plasma glucose 140-199	มก.ต่อดล.จาก

การท�า	oral	glucose	tolerance	test	(OGTT)	โดย

รับประทานกลูโคส	75	กรัม

รูปที่ 2	แสดงแนวทางการดูแลรักษาภาวะ	LDL	สูงในเด็กและวัยรุ่น	ดัดแปลงมาจาก	Srinivasan	SR	และ

คณะ12 (HR:	high	risk;	MR:	moderate	risk)

ค่าเฉลี่ยของระดับไขมัน	2	ครั้งห่างกันแต่ไม่เกิน	3	เดือน

LDL	≥	250	มก./ดล.	

ส่งปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
LDL	130-250	มก./ดล.

หา	secondary	causes
ประเมินปัจจัยเสี่ยง
ให้การรกัษาโดยการปรบัเรือ่งอาหารและ
เปลี่ยนพฤติกรรม	6	เดือน

LDL (มก./ดล.) ปัจจัยเสี่ยงตามตารางที่ 3 และ 4 การรักษา

<	130 ควบคุมอาหารต่อและติดตามทุก	12	เดือน

130-189 ไม่มีปัจจัยเสี่ยง ควบคุมอาหารต่อและติดตามทุก	 6	 เดือน
และประเมินปัจจัยเสี่ยงใหม่

130-159 มีประวัติครอบครัวหรือมี	2	HR	หรือมี	1	HR	
และ	MR	มากกว่า	2	หรือมีอาการของ	CVD

เริ่มยากลุ่ม	statin

160-189 มีประวัติครอบครัวหรือมี	 1	 HR	 หรือมี	MR	
มากกว่า	2

เริ่มยากลุ่ม	statin

>190 เริ่มยากลุ่ม	statin
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รูปที่ 3	แสดงแนวทางการดูแลรักษาภาวะ	Triglyceride	สูงในเด็กและวัยรุ่น	ดัดแปลงมาจาก	Srinivasan	

SR	และคณะ12

            ภาวะอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญประการหนึ่ง

โดยแนะน�าให้ตรวจคัดกรอง	fasted plasma glucose 

ทุก	2	ปี	หลังอายุ10	ปีไปแล้ว	หรือเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น	

หากพบว่า	fasted plasma glucose มีค่ามากกว่าหรือ

เท่ากับ	100	มก./ดล.	แนะน�าให้ทดสอบ	Oral glucose 

tolerance	test	(OGTT)	ต่อเพือ่การวนิจิฉยั	มข้ีอมลูจาก

การศกึษาอย่างน้อย	5	การศกึษาพบว่า	fasted plasma 

glucose เป็น	predictor ทีไ่ม่ดใีนการบอกว่าม	ีimpaired 

glucose tolerance15-19 นอกจากนีมี้	2	การศกึษาแนะน�า

ให้เพิม่การตรวจคดักรองระดบั	triglyceride ร่วมด้วย18,20 

ปัจจุบันยังไม่สามารถสรุปได้แน่นอนว่าระดับ	 HbA1c	

นั้นมีความสัมพันธ์กับโรคเบาหวานชนิดที่	 2	 หรือ	 

impaired glucose tolerance หรือไม่เนือ่งจากผลการ

ศึกษายังมีความขัดแย้งกันอยู่21-22

การป้องกันภาวะเบาหวานส�าหรับครอบครัว
	 การป้องกัน	 และชลอการเกิดโรคเบาหวาน 

ชนิดที่	2

	 1.	ควบคมุน�า้หนักประมาณร้อยละ	7	และเพิม่	

physical activity ประมาณ	150	นาทีต่อสัปดาห์

	 2.	ให้ค�าแนะน�าและติดตามอย่างต่อเนื่อง

	 3.		พจิารณาให้	Metformin ในกลุม่	impaired 

IGT,	 IFG	หรือ	HbA1c	5.7-6.4%	โดยเฉพาะในภาวะ

อ้วนหรือมีปัจจัยเสี่ยงอื่น

TG (มก./ดล.) การรักษา

<100	(<10	ปี) ควบคุมอาหารและเปลี่ยนพฤติกรรมต่อ	และติดตามทุก	12	เดือน

<130	(<10-19	ปี)

100-200	(<10	ปี) ควบคุมอาหารต่อ	รับประทานปลา	ลดน�้าหนักและติดตามทุก	6	เดือน

130-200	(<10-19	ปี)

≥200-499 เริ่มยากลุ่ม	statin	±	fibrate	±	nicotinic	acid	พิจารณา	omega-3	fish	oil

ค่าเฉลี่ยของระดับไขมัน	2	ครั้งห่างกันแต่ไม่เกิน	3	เดือน

TG	100-500	มก./ดล.	(อายุ	<	100	ปี)
TG	130-500	มก./ดล.	(อายุ	10-19	ปี)

TG>500	มก./ดล.	
ส่งปรกึษาผู้เชีย่วชาญ

ให้การรกัษาโดยการปรบัเรือ่งอาหาร	ลดน�า้หนกั	

และเปลี่ยนพฤติกรรม	6	เดือน
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	 สือ่	(media)		เป็นช่องทางในการตดิต่อสือ่สาร	

ทีช่่วยอ�านวยความสะดวกในการแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่าง

ผู้ส่งและผู้รับ	 ซึ่งได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อ

เพิม่ประสทิธภิาพในการส่งต่อข้อมลู	จนเกดิเป็นรปูแบบ

ท่ีหลากหลายทั้งในรูปสื่อส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส	์

ทั้งนี้	สื่อที่ได้รับการจับตามองอย่างมากในปัจจุบันก็คือ	

“สือ่ออนไลน์และอนิเทอร์เน็ต”	หรือ	เครือข่ายการเช่ือม

ต่อสือ่สารระหว่างอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์	ซึง่นอกจากจะ

ช่วยเพ่ิมความสะดวกในการติดต่อสื่อสารแล้ว	 ยังมี

ประโยชน์ต่อผู้ใช้ในแง่การสืบค้นข้อมูล	การเรียนรู้	และ

ความบันเทิง	 จนสื่ออินเทอร์เน็ตกลายมาเป็นส่วนหนึ่ง

ในชีวิตประจ�าวันของผู้คนในยุคปัจจุบัน	

ประโยชน์ของการใช้สือ่ออนไลน์และอนิเทอร์เนต็
	 สือ่ออนไลน์และอนิเทอร์เน็ตมศีกัยภาพทีแ่ตก

ตา่งจากสื่ออืน่	ๆ 	ทั้งในด้านปรมิาณเนื้อหาที่น�าเสนอ ซึ่ง

ถือเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีส่งต่อข้อมูลได้ในปริมาณ

มาก มรีปูแบบการน�าเสนอข้อมูลท่ีน่าสนใจ	ส่งต่อข้อมูล

ได้สะดวกรวดเร็ว	 และประหยัดค่าใช้จ่าย จึงเกิดเป็น

ประโยชน์การใช้งานที่หลากหลาย	ดังนี้1

	 1.	ด้านการค้นหาข้อมลู	เป็นแหล่งค้นหาข้อมลู

ที่ส�าคัญ	เปรียบได้กับห้องสมุดขนาดใหญ่	ทั้งข้อมูลด้าน

การศกึษา	ข้อมลูวชิาการ	งานวจิยั	ข้อมลูการแพทย์	และ

ข้อมูลข่าวสารอื่น	ๆ	โดยมีทั้งข้อมูลในลักษณะข้อความ	

เสียง	ภาพ	และภาพเคลื่อนไหว	

	 2.	ด้านกิจกรรมเครือข่ายสังคมออนไลน์	เครือ

ข่ายสงัคมออนไลน์	(เช่น	Facebook,	Line,	Instagram,	

Myspace,	Skype	และ	Camfrog)	เป็นระบบท่ีมปีระโยชน์

ในการติดต่อสื่อสารระหว่างเพื่อนและคนรู้จัก	ทั้งแบบ

เปิดเผยทั่วไปและแบบปิดเฉพาะกลุ่มที่เป็นสมาชิก	เป็น

ที่นิยมมากในกลุ่มเด็กและวัยรุ่น	เนื่องจากสามารถตอบ

สนองความต้องการทางจิตใจของวัยรุ่นซ่ึงต้องการเป็น

ส่วนหนึง่ของกลุม่สงัคม	ต้องการทัง้การยอมรบัและพืน้ที่

ความเป็นส่วนตัว	

	 3.	ด้านความบนัเทงิ สือ่ออนไลน์และอนิเทอร์เนต็

มปีระโยชน์ในด้านความบนัเทงิและสนัทนาการ	โดยเป็น

แหล่งของสือ่บนัเทงิทัง้	ภาพยนตร์	วารสารออนไลน์	วทิยุ

ออนไลน์		และเกมออนไลน์

	 4.	ด้านธุรกจิและการพาณชิย์ การซือ้ขายสนิค้า

และบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นที่นิยมมากขึ้น 

บทที ่19

การคัดกรองเด็กติดสื่อและอินเทอร์เน็ต  

ชาญวิทย์  พรนภดล

พิชญา  ตันธนวิกรัย
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เรื่อยๆ	โดยสื่อออนไลน์และอินเทอร์เน็ตได้กลายมาเป็น

ช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่ส�าคัญระหว่างบริษัทหรือ

องค์กรกับกลุ่มลูกค้า	 อีกท้ังยังเป็นช่องทางในการให้

บริการต่างๆ	เช่น	การให้ค�าแนะน�า	ตอบข้อสงสัย	แจก

จ่ายตวัโปรแกรมทดลองใช้	(shareware)	หรือโปรแกรม

แจกฟรี	(freeware)	เป็นต้น	

ผลกระทบด้านลบจากการใช้สื่ออนไลน์และ
อินเทอร์เน็ต
	 ในช่วงสองถงึสามทศวรรษท่ีผ่านมา	มีการศึกษา

ที่กล่าวถึงการใช้สื่อออนไลน์และอินเทอร์เน็ตที่มากเกิน

พอดี	จนเกิดเป็น	“ปัญหาการเสพติดอินเทอร์เน็ต	 (Inด-

ternet addiction)”	ซึง่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบตาม

มา	 ทั้งในด้านสุขภาพร่างกาย	 อารมณ์และพฤติกรรม	

สัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน	 และหน้าที่ความรับผิดชอบ	

โดยพบรายงานทั้งในกลุ่มผู้ใหญ่	 และในกลุ่มเด็กและ

เยาวชน2,	3	มรีายละเอยีดดังน้ี

	 ปัญหาการเสพติดอินเทอร์เน็ต	 (Internet 

addiction)	 เป็นการเสพติดทางพฤติกรรมและจิตใจ	

(behavior	and	psychological	addiction)	ของผู้ใช้

อินเทอร์เน็ต	 มีลักษณะหมกมุ่นกับการใช้อินเทอร์เน็ต

มากเกนิไป	ไม่สามารถควบคมุการใช้ให้อยูใ่นระยะเวลา

ที่ก�าหนด	ใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตเป็นเวลานานและเพิ่ม

เวลามากขึน้เร่ือย	ๆ 	เมือ่ถกูขอให้เลกิหรือหยุดจะต่อต้าน

หรือมีปฏิกิริยาหงุดหงิดไม่พอใจอย่างรุนแรง	 จนส่งผล 

กระทบต่อสุขภาพร่างกาย	 เสียหน้าที่ความรับผิดชอบ	

เสียสัมพันธภาพกับผู้อื่น	ละเลยการเข้าสังคม	และอาจ

ส่งผลให้เกิดปัญหาพฤติกรรมอื่น	ๆ	เช่น	ก้าวร้าว	โกหก	

ลักขโมย	ดื้อ	ต่อต้าน	เป็นต้น4

	 ในคู่มือการวินิจฉัยและสถิติส�าหรับความผิด

ปกติทางจิตฉบับท่ี	 5	 (Diagnostic	 and	 Statistical	

Manual	of	Mental	Disorders,	fifth	edition;	DSM-5) 

ซึง่เป็นเกณฑ์การวนิจิฉยัความผดิปกตทิางจติทีจ่ดัท�าโดย

สมาคมจิตแพทย์อเมริกัน	 (American	 Psychiatric	

Association)	 เรียกปัญหาการเสพติดอินเทอร์เน็ตว่า	

การเสพติดอินเทอร์เน็ตและเกม	 (Internet	 gaming	

disorder)	และจัดให้อยู่ในหมวดโรค	section	3	ซึ่งเป็น

ปัญหาท่ีต้องการการวิจัยทางคลินิกเพิ่มเติม	 ยังไม่ใช ่

โรคทางจิตเวชอย่างเป็นทางการ	 (formal	 disorders)	

และได้น�าเสนอเกณฑ์การวินิจฉัยเบื้องต ้นไว ้ดังนี ้ 

(ตารางท่ี	1)5

	 การเสพติดอินเทอร์เน็ตยังสามารถแบ่งเป็น 

กลุ่มใหญ่ๆ	 ได้	 6	 กลุ่มตามลักษณะกิจกรรมการใช้งาน

และสิ่งที่ผู้เสพติดอินเทอร์เน็ตมักจะติด	ได้แก่	

	 1.	การติดเกมออนไลน์	 (online gaming  

addiction)

	 2.	การติดสื่อสังคมออนไลน์	 (online social 

media	or	blogging	addiction)	

	 3.	การติดซ้ือขายสินค้าออนไลน์	 (online 

shopping	addiction)

	 4.	การตดิเวบ็โป๊	ส่ือลามกออนไลน์	(cybersex 

or	online	pornography	addiction)

	 5.	การตดิค้นหาข้อมลูหรอืเล่นอนิเทอร์เนต็ไป 

เรือ่ยๆ	(information searching or general Internet 

surfing)

	 6.	การติดชมภาพยนตร์/การ์ตูน/คลิปวิดีโอ	

(clip	video	watching)

ผลกระทบของปัญหาการเสพติดอินเทอร์เน็ต (imm-

pact	of	Internet	addiction)6

	 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาการเสพติด

อินเทอร์เน็ตสามารถจ�าแนกออกได้เป็น 6 ด้าน ได้แก่

	 1.	ปัญหาด้านการเรียน:	 สูญเสียเวลาท่ีใช้ใน

การศกึษาหาความรูแ้ละการเรยีนไปกบัการใช้อินเทอร์เนต็ 
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	 2.	ปัญหาด้านความสมัพนัธ์กบับุคคลอืน่: ใช้เวลา

น้อยลงกับบคุคลรอบข้าง แยกตัว	และเข้าสงัคมลดลง 

	 3.	ปัญหาด้านการเงนิ: สญูเสยีค่าใช้จ่ายจ�านวน

มากไปกับการใช้อินเทอร์เน็ต เช่น	 ค่าบริการการใช้

อินเทอร์เน็ต	การซื้อขายในอินเทอร์เน็ต	รวมถึงการติด

พนันออนไลน ์เป็นต้น

	 4.	ปัญหาด้านอาชีพการงาน: สูญเสียเวลาใน

การท�างาน	และท�าให้ประสิทธิภาพในการท�างานลดลง 

	 5.	ปัญหาด้านร่างกาย: เกิดการพักผ่อนที่ไม่

เพียงพอ เกิดปัญหาทางด้านสายตาที่เกิดจากการมอง

จอคอมพิวเตอร์นาน ๆ อาจเกิดอาการทางกายต่าง	 ๆ	

เช่น กล้ามเนือ้แขนขาอ่อนแรง	ปวดหลงั	ปวดคอ	carpal 

and radial tunnel syndrome	น�า้หนกัตวัเปล่ียนแปลง	

นอนไม่หลับ	เป็นต้น

	 6.	ปัญหาด้านจติใจ:	ผูเ้สพตดิอนิเทอร์เนต็เป็น

ระยะเวลานานอาจเกิดปัญหาอารมณ์ซึมเศร้า	 อารมณ์

แปรปรวน หงุดหงิดง่าย สมาธิสั้น	เป็นต้น

	 และนอกเหนอืจากปัญหาการเสพติดอินเตอร์เนต็

ตารางที่ 1	การวินิจฉัยการเสพติดอินเทอร์เน็ตและเกม	(proposed	criteria	of	Internet	gaming	disorder)	
ตาม	DSM-5

หมายเหต:ุ การเล่นเกมอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการวินิจฉัยจะต้องเป็นการเล่นเกมอินเทอร์เน็ตที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพนันเท่านั้น โดยภาวะนี้
ไม่รวมถึงการใช้เกมอนิเทอร์เนต็เพ่ือประกอบอาชพี ไม่รวมถึงการใช้อนิเทอร์เนต็เพ่ือการเข้าสงัคมอืน่ ๆ  และไม่รวมถึงการใช้อนิเทอร์เน็ต
เพ่ือกิจกรรมทางเพศ การแบ่งระดับความรุนแรง สามารถแบ่งระดับความรุนแรงได้ตามลักษณะอาการและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับการ
ด�ารงชีวิตประจ�าวัน โดยแบ่งออกเป็นระดับความรุนแรงเล็กน้อย ปานกลาง และรุนแรงมาก

มีการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเล่นเกมอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ	 โดยมักเป็นการใช้เพื่อการเล่นเกมร่วมกับ
บคุคลอืน่	ซึง่การใช้ดงักล่าวมผีลกระทบท�าให้เกิดความบกพร่องหรือความทกุข์ทรมานอย่างมนียัส�าคญัทางการแพทย์	
แสดงออกเป็น	5	อาการ	(	หรือมากกว่า	)	ของอาการดังต่อไปนี้	ในช่วงเวลา	12	เดือนที่ผ่านมา
1.	มีความหมกมุ่นสนใจกับเกมอินเทอร์เน็ต	(preoccupation)	มีความคิดหมกมุ่นเกี่ยวกับการเล่นที่ผ่านไป	หรือ

หมกมุ่นสนใจที่จะเล่นเกมต่อไป;	การเล่นเกมอินเทอร์เน็ตกลายเป็นส่วนใหญ่ของกิจกรรมในชีวิตประจ�าวัน	
หมายเหตุ: อาการดงักล่าวต้องแยกออกจากการตดิการพนนัในอินเทอร์เนต็	ซึง่อยูใ่นกลุ่มภาวะการตดิการพนนั

2.	มีอาการผิดปกติเมื่อถูกขัดขวางไม่ให้เล่นเกมอินเทอร์เน็ต	(withdrawal)	เช่น	หงุดหงิด	วิตกกังวล	ซึมเศร้า	
เป็นต้น	แต่ไม่มีอาการแสดงทางกายเหมือนกับอาการที่เกิดจากการขาดยา

3.	มีความต้องการเล่นเกมอินเทอร์เน็ตนานขึ้นเรื่อย	ๆ	(tolerance)	ใช้เวลาในการเล่นเกมอินเทอร์เน็ตนานขึ้น
เรื่อย	ๆ	

4.	ไม่สามารถที่จะควบคุมหรือหยุดการเล่นเกมอินเทอร์เน็ตได้
5.	สูญเสียความสนใจที่เคยมีต่อกิจกรรมยามว่างหรือกิจกรรมเพื่อความบันเทิงอื่น	ๆ	ยกเว้นการเล่นเกม

อินเทอร์เน็ต
6.	มีการเล่นเกมอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องแม้จะทราบว่าการเล่นนั้นส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาด้านจิตใจและ

สังคม
7.	มีการโกหกหลอกลวงคนในครอบครัว	ผู้รักษา	หรือบุคคลอื่น	ๆ	ในเรื่องปริมาณเวลาที่ใช้ไปกับการเล่นเกม

อินเทอร์เน็ต
8.	ใช้การเล่นเกมอินเทอร์เน็ตเพื่อหลบเลี่ยงหรือบรรเทาความรู้สึกในแง่ลบ	เช่น	ความท้อแท้สิ้นหวัง	ความรู้สึกผิด	

และความวิตกกังวล	เป็นต้น
9.	การเล่นเกมอินเทอร์เน็ตส่งผลกระทบในแง่ลบและท�าให้เกิดปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์ต่อบุคคลอื่น	อาชีพ

การงาน	และการศึกษา
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ชาญวิทย์		พรนภดล		พิชญา		ตันธนวิกรัย

แล้ว	 ยังพบปัญหาที่ตามมาจากการใช้สื่อออนไลน์และ

อินเตอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสมในอีกหลายประเด็น	ดังนี้

	 1.	การได้รับข้อมูลที่ไม่เหมาะสม	 (obtaining	

inappropriate	information):	ข้อมลูทีอ่ยูใ่นสือ่ออนไลน์

และอินเทอร์เน็ตอาจมีข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์	ไม่ถูกต้อง	

เชื่อถือไม่ได้	ปะปนอยู่ด้วย	ซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านลบ

ต่อความคดิและพฤตกิรรม	และเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ

ได้	 เช่น	 ข้อมูลทางเพศท่ีไม่เหมาะสม	ภาพหรือคลิปที่

แสดงความก้าวร้าวรุนแรง	 ข้อมูลทางการเมืองท่ีท�าให้

เกดิความแตกแยก	ข้อมลูด้านสขุภาพทีไ่ม่ถกูต้อง	เป็นต้น	

	 2.	การถูกหลอกลวงผ่านโลกไซเบอร์	 (cyber	

deception):	การถกูหลอกลวงผ่านทางสือ่ออนไลน์และ

อินเทอร์เน็ตมีได้ต้ังแต่การซื้อสินค้าท่ีอ้างสรรพคุณเกิน

จรงิ	เป็นอันตรายต่อสขุภาพ	ไม่สามารถตรวจสอบคณุภาพ

และความปลอดภัยได้	หรือเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมาย	ไป

จนถึงความเสี่ยงในการติดต่อสื่อสารกับคนแปลกหน้าที่

รูจ้กักนัทางอนิเทอร์เนต็	ซึง่เข้ามาหลอกลวงหรอืแสวงหา

ผลประโยชน์

	 3.	การถูกกลั่นแกล้งผ่านโลกไซเบอร	์(cyberถ-

bullying): การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในทางท่ีไม่

เหมาะสมอาจน�าไปสูปั่ญหาการกลัน่แกล้ง	ให้ร้าย	ท�าให้

ผูอ้ืน่เข้าใจผิด	ท�าให้กลุ่มต่อต้านบางคน	การข่มขู่กนัหรอื

การท�าให้เกิดความแตกแยก	

สถานการณ์ของปัญหาการใช้สือ่และอนิเทอร์เนต็
ของเด็กและวัยรุ่นในปัจจุบัน
	 ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตนั้นมีแนวโน้มเพ่ิม

มากขึน้เรือ่ย	ๆ  โดยจากผลส�ารวจพฤตกิรรมผูใ้ช้	อนิเทอร์เนต็

ในประเทศไทยปีพ.ศ.	2556	พบว่า จ�านวนชัว่โมงการใช้

อินเทอร์เน็ตต่อสัปดาห์เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ	 76.3	 เมื่อ

เปรียบเทยีบกบัข้อมลูการส�ารวจย้อนหลังเป็นระยะเวลา 

12	 ปี	 และในการส�ารวจนี้มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตถึงร้อยละ	

9.0	 ที่มีชั่วโมงการใช้งานต่อสัปดาห์สูงถึง	 105	 ชั่วโมง	

และเมือ่เปรียบเทียบในแต่ละกลุ่มอายยุงัพบว่ากลุ่มเดก็

และเยาวชนมีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น

อีกด้วย7 

	 ส่วนอัตราความชุกของปัญหาการเสพติด

อินเทอร์เน็ตนั้นมีการรายงานผลการศึกษาจ�านวนมาก

ในต่างประเทศ	โดยมตัีวเลขอตัราความชกุทีแ่ตกต่างกนั

ในแต่ละการศกึษา	ทัง้นี	้อาจมสีาเหตมุาจากการใช้เกณฑ์

และเครือ่งมอืทีแ่ตกต่างกนัในการวดั	โดยจากการศกึษา

ของ	Dr.Kimberly	Young	 เคยประมาณการไว้ว่าร้อย

ละ	5-10	ของผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจ�าเข้าข่ายเสพ

ติด8 และจากการศึกษาทางระบาดวิทยาในช่วง	10	ปีที่

ผ่านมาพบว่ามีความชุกของปัญหา	ร้อยละ	2.4-26.7	ใน

ประเทศจีน3		ร้อยละ	11.8	ในประเทศไต้หวัน9		ร้อยละ	

3.7-10.7	 ในประเทศเกาหลี10	ร้อยละ	 4	 ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา11	 ร้อยละ	18.3	ในประเทศอังกฤษ	12 และ

ร้อยละ	4.4	ในยโุรป13	โดยเม่ือวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานแล้ว

พบว่า	 ผู้ชายท่ีเสพติดอินเทอร์เน็ตมักติดเกมออนไลน	์

(online	gaming)	ส่วนผูห้ญงิทีต่ดิอนิเทอร์เนต็มกัตดิสือ่

สังคมออนไลน์	(online	social	media) 

	 ในประเทศไทยนั้น	 ยังไม่มีรายงานการศึกษา

อตัราความชกุของปัญหาการเสพตดิอนิเทอร์เนต็	แต่ทีผ่่าน

มามกีารศกึษาอตัราความชกุของการเสพตดิเกมของเดก็

และวยัรุน่ไทยพบว่า มีอตัราความชกุร้อยละ	13.314-16.615

กลุม่เสีย่งต่อการได้รบัผลกระทบด้านลบจาก
การใช้สื่อออนไลน์และอินเทอร์เน็ต
	 ผลการศึกษาพบว่า	 ปัจจัยทางด้านจิตใจท่ี

สมัพนัธ์กบัการเสพตดิอนิเทอร์เนต็	ได้แก่	ความภาคภมูใิจ

ในตัวเองต�่า	(low	self-esteem)	ความพอใจในชีวิตต�่า	

(low	life	satisfaction)	ภาวะซึมเศร้า	วิตกกังวล	ย�้าคิด

ย�้าท�า	และสมาธิสั้น16 
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การคัดกรองเด็กติดสื่อและอินเทอร์เน็ต		

	 ธรรมชาตขิองการเสพตดิกจิกรรมในอนิเทอร์เนต็

ท่ีแตกต่างกันก็อาจเกิดจากสาเหตุทางจิตใจที่แตกต่าง

กัน	เช่น	ผู้ที่เสพติดเกมออนไลน์มักจะเป็นผู้ที่ชอบความ

สนุกและการแข่งขันท้าทายส่วนผู้ที่เสพติดสื่อสังคม

ออนไลน์มักจะเป็นผู้ที่ต้องการมีเพื่อนและต้องการการ

ยอมรับ	 หรือผู้ที่เสพติดการท่องไปตามเว็บต่างๆ	 ใน

อินเทอร์เน็ตอาจมีความต้องการกิจกรรมเพื่อลืมความ

ทุกข์ในใจชั่วขณะ	เป็นต้น	

	 ดังนั้นกลุ่มเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาขาดความ

ภาคภูมิใจในตัวเอง	ขาดความพอใจในชีวิต	ไม่ได้รับการ

ตอบสนองความต้องการทางจิตใจอย่างเหมาะสม	หรือ

มปัีญหาสขุภาพจติและโรคทางจติเวชข้างต้น	จงึมคีวาม

เสีย่งต่อการเกิดผลกระทบด้านลบจากการใช้ส่ือออนไลน์

และอินเทอร์เน็ต	

	 นอกจากนี้	 ยังพบว่าลักษณะการเลี้ยงดูบาง

ประการเป็นปัจจยัเสีย่งต่อการเกดิผลกระทบด้านลบจาก

การใช้สื่อออนไลน์และอินเทอร์เน็ต	 เช่น	 การเลี้ยงดูท่ี

ขาดการฝึกระเบียบวินัย	ขาดกฎกติกาในบ้าน	การเลี้ยง

ดูแบบตามใจหรือใจอ่อนไม่ท�าโทษเมื่อเด็กกระท�าผิด	

การทีผู่ป้กครองละเลย	ไม่ติดตามการใช้อนิเทอร์เนต็ของ

เด็กอย่างเหมาะสม	 ไม่มีเวลาคุณภาพและขาดกิจกรรม

ที่ท�าร่วมกันจนท�าให้เด็กเกิดความเบื่อหน่าย	 รวมไปถึง

การมปัีญหาความขดัแย้งและปัญหาสมัพนัธภาพระหว่าง

บุคคลในครอบครัว14

แนวทางในการให้ค�าแนะน�าผูป้กครองให้เดก็
ใช้สือ่ออนไลน์และอินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม
	 ค�าแนะน�าส�าหรับผู้ปกครองเกี่ยวกับการใช้

อินเทอร์เน็ตของเด็กและวัยรุ่น

	 1.	ผู ้ปกครองควรรู ้จักการใช้อินเทอร์เน็ต	

ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต	 และผลกระทบด้านลบของ

อินเทอร์เน็ตที่มีต่อเด็กและวัยรุ่นเป็นอย่างดี

	 2.	ผู้ปกครองไม่ควรให้เด็กอายุน้อยกว่า	 2	 ปี	

ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 และ

ควรอนญุาตให้เดก็ใช้อินเทอร์เนต็ได้เม่ืออายุมากกว่า	6	ปี	

และใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ได้เมือ่อายมุากกว่า	13	ปี

	 3.	เดก็และผู้ปกครองควรร่วมกนัก�าหนดกตกิา

การใช้อินเทอร์เน็ต	 และควรมีการติดตามควบคุมอย่าง

สม�่าเสมอ	 โดยควรอนุญาตให้เด็กใช้อินเทอร์เน็ตได้ไม่

เกิน	1	ชั่วโมงต่อวัน	ในวันธรรมดา	และ	2	ชั่วโมงต่อวัน

ในวันหยุด	โดยผู้ปกครองควรเป็นแบบอย่างที่ดีของการ

ใช้อินเทอร์เน็ต

	 4.	ผูป้กครองควรวางอปุกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร	ทั้ง	คอมพิวเตอร์	 โน๊ตบุ๊ค	สมาร์ทโฟน	

แท็บเล็ต	ไอแพด	หรืออุปกรณ์ใด	ๆ	ที่สามารถเชื่อมต่อ

อินเทอร์เน็ตได้ในพื้นท่ีส่วนกลางของบ้าน	 โดยไม่ควร

อนุญาตให้เด็กมีไว้ในห้องส่วนตัวที่ปิดมิดชิด

	 5.	ผูป้กครองไม่ควรอนญุาตให้เดก็ใช้อนิเทอร์เนต็

ระหว่างการท�ากิจกรรมอย่างอืน่	โดยเฉพาะระหว่างเดนิ

อยู่บนถนน	หรือบนทางสาธารณะ

	 6.	ผูป้กครองควรสนบัสนนุให้ลกูท�ากจิกรรมที่

มีการเคลือ่นไหว	การออกก�าลงักาย	กิจกรรมอดเิรก	หรอื

กิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ	มากกว่าการใช้อินเทอร์เน็ต

	 7.	ผู้ปกครองควรติดต้ังโปรแกรมติดตามการ

ใช้อินเทอร์เน็ตของลูกและขัดขวางการเข้าถึงเว็บไซต์ที่

ไม่เหมาะสม เช่น	โปรแกรม	ICT	Housekeeper ของ

กระทรวง	ICT	โปรแกรม	Gamer	Guard ของกระทรวง

วัฒนธรรม	และโปรแกรมใส่ใจ	เป็นต้น	

ค�าแนะน�าส�าหรับผู้ปกครองในการสอนการ
ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยให้กับเด็กและ
วัยรุ่น
	 1.	สอนให้เด็กค�านึงถึงผลกระทบที่จะตามมา

หลังจากโพสข้อความ	ความคิดเห็น	หรือรูปภาพที่แสดง



199

II

ชาญวิทย์		พรนภดล		พิชญา		ตันธนวิกรัย

ตัวตน	 เพื่อให้เด็กตระหนักถึงความส�าคัญและสิ่งที่ต้อง

รับผิดชอบหลังจากการโพส

	 2.	ห้ามไม่ให้เด็กเปิดเผยชื่อจริง	 ชื่อเล่น	 ที่อยู่	

โรงเรียน	 หมายเลขโทรศัพท์	 หมายเลขบัตรประชาชน	

หมายเลขบัตรเครดิต	รหัสบัตรเอทีเอ็ม	และข้อมูลส่วน

ตัวอื่น	ๆ	ทางอินเทอร์เน็ต

	 3.	ให้เด็กรู้เท่าทันคนในอินเทอร์เน็ต	ควรห้าม

ไม่ให้เด็กนัดพบกับคนที่รู้จักผ่านทางอินเทอร์เน็ต	 โดย

พูดคุยกับเด็กถึงวิธีการหลอกลวงรูปแบบต่าง	 ๆ	 ของผู้

ประสงค์ร้าย	และควรสอนให้เด็กแจ้งให้พ่อแม่ทราบทนัที

เมือ่รู้สกึไม่สบายใจจากการพบข้อความข่มขู	่คกุคาม	เชญิ

ชวน	หรือล่อลวงต่าง	ๆ

	 4.	สอนให้เด็กรู้เท่าทันเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ต	

รู้ว่าสิ่งที่เด็กอ่านและเห็นทางอินเทอร์เน็ตอาจจะไม่ใช่

ความจริงทั้งหมด	 รูปภาพ	 และข้อมูลต่างๆ	 อาจมีการ

บดิเบือนเพ่ือประโยชน์ของผูโ้พส	ข้อความนัน้ๆ	และควร

สอนให้เด็กรู้จักการตรวจสอบข้อเท็จจริง	

	 5.	สอนให้เด็กรู้จักเลือกเข้าชมเว็บไซต์ที่ดี	 มี

สาระความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์	หลกีเลีย่งเว็บไซต์ท่ีมเีนือ้หา

ไม่เหมาะสม	 และคอยระมัดระวังการท�ากิจกรรมผ่าน

ทางอินเทอร์เน็ตของเด็ก	เช่น	ไม่ควรให้เด็กซื้อขายของ

ทางอนิเทอร์เนต็โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผูป้กครอง	และ

ควรห้ามไม่ให้เดก็เล่นพนนัทางอนิเทอร์เนต็โดยเดด็ขาด	

	 6.	สอนให้เด็กรู้จักมารยาทพื้นฐานในการใช้

อินเทอร์เน็ต	 รู้จักการใช้ภาษาในอินเทอร์เน็ตที่เหมาะ

สม	หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่หยาบคาย	ดูหมิ่น	จาบจ้วง

บคุคลอืน่	เคารพความคดิเหน็และความเป็นส่วนตวัของ

บุคคลอื่น	

	 7.	สอนให้เดก็มคีวามรูเ้รือ่งกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

กับการใช้อนิเทอร์เน็ตและเครอืข่ายสงัคมออนไลน์	ได้แก่	

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์	กฎหมายเรื่องลิขสิทธิ์ทางปัญญา	เป็นต้น	

เพือ่ป้องกนัไม่ให้เดก็กระท�าความผิดโดยรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์

ค�าแนะน�าส�าหรับพ่อแม่
 เมื่อเด็กและวัยรุ่นมีพฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ต

และเครือข่ายสังคมออนไลน์

	 1.	ผู้ปกครองควรตั้งสติและรักษาสัมพันธภาพ

ระหว่างกนัให้ดี	ไม่ควรใช้อารมณ์หรอืต�าหนว่ิากล่าวเด็ก

ด้วยถ้อยค�ารนุแรง	และไม่ควรหกัดบิการใช้อนิเทอร์เนต็

ของเด็กด้วยวิธีการที่แข็งกร้าว

	 2.	พดูคุยกบัเดก็เกีย่วกบัปัญหาการใช้อนิเทอร์เนต็

ด้วยค�าพูดเชิงบวก

	 3.	ร่วมกับเดก็ในการก�าหนดกฎหรือกตกิาการ

ใช้อินเทอร์เน็ต	 โดยเริ่มต้นที่การก�าหนดเวลาการใช้ที่

เหมาะสม	 (ไม่เกิน	 1	 ชั่วโมงในวันธรรมดา	 และไม่เกิน	 

2	ชั่วโมงในวันหยุด	หรือค่อยๆ	ปรับลดลงจากการเล่น

เดิมของเด็ก)	 และควรให้ค�าชมเชยเมื่อเด็กท�าตาม 

กติกา

	 4.	 ฝึกให้เด็กมีวินัย	 รู้จักแบ่งเวลาในการใช้

อินเทอร์เน็ต

	 5.	 ควรร่วมมือกับผู้ปกครองคนอ่ืนในการแก้

ปัญหา	โดยใช้กฎเดยีวกนั	อย่าปัดให้เป็นภาระหรอืความ

รับผิดชอบของใครคนใดคนหนึ่ง

	 6.	ให้เวลาอยู่กับเด็กมากขึ้น	พาออกนอกบ้าน

เพื่อไปท�ากิจกรรมที่ชอบ	จัดให้มีกิจกรรมทดแทน	เพื่อ

สนบัสนนุให้เดก็กล้าแสดงออก	และแสดงความสามารถ

พิเศษ	เช่น	ดนตรี	กีฬา	ท�าอาหาร	งานฝีมือ	เป็นต้น	เด็ก

ส่วนหนึง่ตดิอนิเทอร์เนต็	หรอืตดิสือ่สงัคมออนไลน์	เพราะ

ความเหงา	เบื่อ	ไม่มีกิจกรรมท�า โดยผู้ปกครองควรเป็น

แบบอย่างของการมงีานอดเิรก	การมวีนิยัในตวัเอง	และ

การจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม

	 7.	หากท�าทกุวธิข้ีางต้นแล้วไม่ได้ผล	ผูป้กครอง

ควรพาเดก็มาพบจติแพทย์เดก็	เนือ่งจากเดก็อาจมปัีญหา
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การคัดกรองเด็กติดสื่อและอินเทอร์เน็ต		

สุขภาพจติ	เช่น	เป็นโรคซมึเศร้า	วติกกังวล	สมาธสิัน้	ฯลฯ	

เพื่อรับการวินิจฉัยและบ�าบัดรักษาต่อไป

การเฝ้าระวังเด็กและวัยรุ่นท่ีได้รับผลกระทบจาก
การใช้สื่อและอินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสม
	 สัญญาณที่บ่งชี้ถึงพฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ต

ของเด็กและวัยรุ่น	ได้แก่	

	 1.	หมกมุ่นกับการใช้อินเทอร์เน็ต	 หรือใช้

อินเทอร์เน็ตมากกว่า	3	ชั่วโมงต่อวัน

	 2.	ไม่สามารถควบคมุการใช้อนิเทอร์เนต็ได้	ใช้

เกินเวลาที่ผู้ปกครองอนุญาต

	 3.	ใช้เวลาในการเล่นอนิเทอร์เนต็มากขึน้เรือ่ยๆ

	 4.	หมดเงินไปเป็นจ�านวนมากจากการใช้

อนิเทอร์เนต็	เช่น	ซือ้ของออนไลน์	ซือ้เพลง/ซือ้ภาพยนตร์

ออนไลน์จ�านวนมาก	เล่นพนันออนไลน์	จ่ายเงินเพื่อเข้า

ดูเว็บไซต์ลามกต่างๆ	เป็นต้น

	 5.	อารมณ์และพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป	เช่น	

เก็บตัว	แยกตัว	ดูเหมือนมีความลับ	หลบ	ๆ	ซ่อน	ๆ	มี

ความรู้สกึหงดุหงดิ	กระวน	กระวายใจ	ซมึเศร้า	ดือ้	ต่อต้าน	

ก้าวร้าว	เมื่อไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ต

	 6.	ใช้อินเทอร์เน็ตจนมีผลกระทบด้านลบต่อ

การด�าเนินชีวิตในด้านต่างๆ	 เช่น	 การเรียน	 งานบ้าน	

สุขภาพ	และความสัมพันธ์ในครอบครัว	เป็นต้น

การให้ความช่วยเหลอืเบือ้งต้นส�าหรบักมุารแพทย์
	 กุมารแพทย์ควรมีแนวทางในการประเมินผู้ที่

สงสัยว่ามีปัญหาการเสพติดอินเทอร์เน็ต	ดังนี้17

 1. การซกัประวตั:ิ ควรซกัถามประเด็นส�าคญั	

4	ด้าน	ได้แก่

	 •	ชนดิของกจิกรรมการใช้อนิเทอร์เนต็	(appliข-

cation	used):	ควรสอบถามว่าผู้เล่นมักใช้อินเทอร์เน็ต

ท�ากิจกรรมใดบ้าง	และใช้เวลานานหรือบ่อยเพียงใด

	 •	อารมณ์	(emotions):	ควรสอบถามว่าอารมณ์

ของผูเ้ล่นเป็นอย่างไรในขณะออนไลน์ และออฟไลน์	และ

ลักษณะอารมณ์อย่างไรที่น�าผู้เล่นให้เข้าใช้อินเทอร์เน็ต	

เช่น	ต้องการความสนุก	ต้องการคลายเครียด	ต้องการ

ลดอารมณ์เบื่อ	เหงา	หดหู่	เป็นต้น

	 •	ความคิด	(cognitions):	ควรสอบถามความ

คิดในเชิงลบ	(maladaptive	cognitions)	ต่าง	ๆ	เช่น	

ความคิดว่าตนเองล้มเหลว	ไม่มีใครรัก	ไม่มีใครต้องการ	

ซึ่งเป็นความคิดที่พบได้บ่อยในผู้ที่เสพติดอินเทอร์เน็ต

	 •	 เหตกุารณ์ในชีวิต	(life	events):	ควรสอบถาม

เหตุการณ์ในชีวิตที่สร้างความเจ็บปวดทางจิตใจซึ่งอาจ

เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ป่วยหลบหนีความจริงไปอยู่ในโลก

เสมือนจริง	(virtual	world)	เพื่อเยียวยาสภาพจิตใจ

 2. การตรวจสภาพจิต: ผูท้ีเ่สพตดิอนิเทอร์เนต็

จ�านวนหนึ่งอาจมีโรคหรือปัญหาทางจิตเวชที่พบร่วม	

ได้แก่	โรคซึมเศร้า	โรควิตกกังวล	โรคอารมณ์แปรปรวน	

บุคลิกภาพผิดปกติ	และโรคสมาธสิั้น	ดังนั้นจึงควรตรวจ

สภาพจิตอย่างละเอียดเพื่อประเมินหาโรคต่าง	ๆ	ที่พบ

ร่วมกันได้

 3. การหาข้อมูลเพิ่มเติมจากบุคคลรอบ
ข้าง: ผูเ้สพตดิอนิเทอร์เนต็หลายรายอาจไม่คดิว่าตนเอง 

มปัีญหาการใช้อนิเทอร์เนต็	หรอืมเีจตนาปกปิดความจรงิ	

เช่นเดียวกับการเสพติดอื่น	 ๆ	 ดังนั้นการสอบถามราย

ละเอียดเกีย่วกบัพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็จากบคุคล

รอบข้างจะช่วยให้การวนิจิฉยัเป็นไปอย่างถกูต้องแม่นย�า

มากขึ้น

 4. การใช้แบบประเมนิการเสพตดิอนิเทอร์เนต็: 
การใช้แบบประเมินที่เป็นมาตรฐานเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะ

ช่วยให้แพทย์ได้ข้อมลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใช้อินเทอร์เนต็

อย่างเป็นระบบ	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการบอกความ

รุนแรง	และใช้ในการติดตามผลการรักษา

	 ในประเทศไทย	 แม้ยังไม่มีการพัฒนาแบบ
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ทดสอบการเสพติดอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ	แต่ที่ผ่านมา

ได้มกีารศกึษาและพฒันาแบบทดสอบการเสพตดิเกมใน

ประเทศไทยโดย	การศึกษาของชาญวิทย์	พรนภดลและ

คณะ	ร่วมกับกรมสุขภาพจิต	กระทรวงสาธารณสุข	 ได้

พัฒนาแบบทดสอบการติดเกม	 (Game	 Addiction	

Screening	 Test - GAST)	 เพื่อใช้คัดกรองผู้ที่มีภาวะ

เสพติดเกม	ทัง้ฉบบัทีเ่ด็กประเมนิตนเอง	(Child	version)	

และฉบับที่ผู้ปกครองใช้ประเมินเด็ก	(Parent	version)	

โดยทั้งสองฉบับประกอบด้วยข้อค�าถามทั้งสิ้น	16	ข้อ18 

สามารถท�าแบบทดสอบฯออนไลน์ได้ท่ี	www.healthyg-

amer.net หรือ	www.smartteen.net 

	 นอกจากนี้	การศึกษาของ	ชาญวิทย์	พรนภดล	

และคณะ	ยังได้ท�าการศกึษาเพ่ือพัฒนาแบบวดัภูมคิุม้กนั

การติดเกม	(Game	Addiction	Protection	Scale -	

GAME-P)	ซึง่เป็นเครือ่งมอืในการประเมนิปัจจัยป้องกัน

ของเด็กและวัยรุ่นที่มีต่อปัญหาการเล่นเกม	 มีทั้งฉบับ

เด็กและวัยรุ่นเพื่อการประเมินตนเอง	(Child	and	Ad่-

olescent	version)	และฉบับที่ผู้ปกครองประเมินเด็ก	

(Parent	 version)	 โดยทั้งสองฉบับประกอบด้วยข้อ

ค�าถามทั้งสิ้น	30	ค�าถาม19 และยังมีการพัฒนาแบบวัด

คุณภาพชีวิตของผู้ชอบเล่นเกม	 (Game	 Addiction	

Quality	of	Life	Assessment	Scale:	GAME-Q)	และ

แบบวัดคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองของผู้ชอบเล่นเกม	

(Game	 Addiction	Quality	 of	 Life	 Assessment	

Scale	for	Parent:	GAME-QP)	เพื่อวัดผลกระทบของ

ปัญหาติดเกมที่มีต่อคุณภาพชีวิตของเด็กติดเกมและ 

ผู้ปกครอง	โดยแต่ละฉบับประกอบด้วยข้อค�าถามทั้งสิ้น	

16	ข้อ20

การรักษาปัญหาการเสพติดอินเทอร์เน็ต
	 สิ่งที่เป็นพื้นฐานของการรักษาปัญหาการเสพ

ตดิอนิเทอร์เนต็คอืการตัง้เป้าหมายในการรกัษาทีเ่หมาะสม	

โดยวางแผนการรักษาเพื่อลดการใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็น

ปัญหา	ส่งเสรมิให้เกดิการเรยีนรูใ้นการใช้อนิเทอร์เนต็ที่

เหมาะสม	ไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจ�าวัน	มิได้มีเป้า

หมายเพื่อห้ามหรือยุติการใช้อินเทอร์เน็ตโดยสิ้นเชิง	

	 ในปัจจุบันมีผูเ้สนอแนวทางต่าง	ๆ 	ในการรักษา

การเสพติดอินเทอร์เน็ต	ดังนี้

	 1.	การรักษาด้วยยา	 (pharmacological	

treatment)	ยาทีมี่รายงานจากการศกึษาวิจยัว่าสามารถ

รกัษาปัญหาเสพตดิอนิเทอร์เนต็ได้	ได้แก่	bupropion21,	

escitralopram22,	naltrexone23	ซึ่งมีเพียง	bupropi-

on เท่านัน้ทีม่รีายงานถึงประสิทธภิาพในการรักษาผู้เสพ

ตดิเกมจากการวจิยัแบบ	randomized,	double-blindd-

ed,	 placebo	 control	 study	 โดยพบว่า	 ผู้เสพติด

อนิเทอร์เนต็ทีร่บัประทาน	bupropion	150-300	มลิลกิรมั

ต่อวัน	 สามารถลดพฤติกรรมการเล่นอินเทอร์เน็ตลงได	้

พร้อมๆ	กับอารมณ์ที่ดีขึ้น24		นอกจากนี้	ยังมีรายงานว่า

ในผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นและมีการเสพติดเกมออนไลน์ 

ร่วมด้วย	 การรักษาด้วย	methylphenidate	 18-54	

มิลลิกรัมต่อวัน	สามารถลดความรุนแรงของการติดเกม

ลงได้25

	 2.	 การรักษาทางจิต-สังคม	 (psychosocial	

treatment)	แนวทางการรักษาการเสพตดิอินเทอรเ์น็ต

ด้วยวิธีการทางจิต-สังคมมีรูปแบบที่หลากหลาย ดังนี้

	 Motivational	interviewing	(MI)	เป็นรปูแบบ

การการบ�าบดัเพือ่เสรมิสร้างให้ผูป่้วยเกดิแรงจงูใจในการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตนเอง	ซึ่งที่ผ่านมามีรายงาน

ว่าการบ�าบัดนี้ได้ผลค่อนข้างดีในการลดพฤติกรรมการ

เสพติดอื่น	 ๆ	 จึงเริ่มมีการน�าการบ�าบัดน้ีมาปรับใช้กับ

ปัญหาการเสพติดอินเทอร์เน็ต26

	 Cognitive	behavior	therapy	(CBT)	เป็นการ

รักษาโดยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม	ซึ่ง

ใช้ได้ผลดกีบัผูท้ีต่ดิการพนนั	ตดิยาเสพตดิ	และความผดิ
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ปกติเกี่ยวกับการย�้าท�า	 (compulsive	disorders)	 จึง

ได้มีผู้น�าเอาการบ�าบัดรูปแบบนี้มาใช้บ�าบัดในการเสพ

ติดเกม	 สื่อสังคมออนไลน์	 และอินเทอร์เน็ตอย่างแพร่

หลาย	โดยการบ�าบดัรปูแบบนี	้ได้เน้นการแก้ไขความคดิ

อัตโนมัติท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม	 โดยให้ผู้ป่วยจัดการกับ

ความคิด	 อารมณ์	 หรือความรู้สึกที่เป็นตัวกระตุ้นให้ไป

ใช้อนิเทอร์เนต็	และเรียนรูท้กัษะในการแก้ไขและป้องกนั

การกลับไปเสพติดซ�้า	 เช่น	 การใช้นาฬิกาจับเวลาหรือ

กระดิ่งให้สัญญาณเมื่อหมดเวลาเล่น	 ก�าหนดเป้าหมาย

ลดเวลาการใช้อินเทอร์เน็ตลงเรือ่ยๆจนอยูใ่นระดบัทีพ่อด	ี

เขียนโน้ตหรอืการ์ดเตอืนความจ�าตดิไว้ตามทีต่่าง	ๆ 	เพือ่

ก�าหนดให้ตวัเองไปถงึเป้าหมาย	บงัคบัตวัเองให้หากิจกรรม

อื่นหรืองานอดิเรกท�า	หลีกเลี่ยงการอยู่แต่ในบ้านกับสิ่ง

แวดล้อมเดิม		เป็นต้น27 

	 Support	 groups หรือกลุ่มบ�าบัดแบบช่วย

เหลอืกนัเอง	เนือ่งจากผูท้ีม่ปัีญหาการเสพติดอนิเทอร์เนต็

ส่วนหน่ึงมปัีญหาเรือ่งทกัษะด้านสงัคม	และใช้อนิเทอร์เนต็

เป็นเครือ่งมอืในการหลกีหนจีากสงัคมจรงิ	การจัดให้เกดิ

การรวมกลุ่มจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดเครือข่ายความ

ช่วยเหลือในชีวิตจริง	ลดการพึ่งพิงอินเทอร์เน็ตลง	 เกิด

การเรียนรู้การเข้าสังคมกับผู้อ่ืน	 และมีการแลกเปลี่ยน

ค�าแนะน�าเพือ่ช่วยควบคมุการใช้อนิเทอร์เนต็ให้สมดลุ28

การบ�าบดัและให้ความช่วยเหลอืแก่ครอบครวัและ
ผู้ดูแล (family	interventions)

 Family therapy หรือการบ�าบัดครอบครัว	

เนื่องจากปัญหาการเสพติดอินเทอร์เน็ตน้ันมักเป็นเหตุ

จดุชนวนให้เกิดปัญหาสัมพนัธภาพในครอบครัว	หรอืใน

ทางตรงกันข้ามปัญหาครอบครัว	อาจเป็นต้นเหตุให้เด็ก

หรือวยัรุน่มปัีญหาเสพตดิอนิเทอร์เนต็	การให้การบ�าบัด

ครอบครัวจึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความขัดแย้ง	 และ

ช่วยให้ครอบครัวมีความเข้าใจในปัญหาและเข้ามาเป็น

ส่วนหนึ่งของการดูแลช่วยเหลือผู้เสพติดอินเทอร์เน็ต28

	 Parent	management	training	(PMT) หรือ

การฝึกอบรมผู้ปกครอง	เป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้ปกครองมี

ทกัษะและเทคนคิในการปรับพฤตกิรรมท่ีเป็นปัญหาของ

เด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งที่ผ่านมามีการศึกษาของ	

ชาญวทิย์	พรนภดล	และคณะ ทีไ่ด้พฒันาหลกัสตูร	PMT	

เพื่อใช้แก้ไขปัญหาการติดเกมในเด็ก	 และทดสอบ

ประสทิธผิลของ	PMT	ในการลดปัญหาการตดิเกมในเดก็

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่	

3 โดยมกีลุม่ตวัอย่างเป็นกลุม่ผูป้กครองจ�านวน	115	คน	

ท�าการศึกษาในรูปแบบของ	case-control	study	โดย

เปรยีบเทยีบค่าคะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบการตดิเกม	

(GAST)	ระหว่างกลุม่ควบคุมและกลุม่อบรม พบว่า	จ�านวน

เด็กที่ติดเกมในกลุ่มผู้ปกครองที่เข้าร่วมการอบรมลดลง 

แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ2

สรุป
	 สือ่ออนไลน์และอนิเทอร์เนต็นัน้มคีณุประโยชน์

ที่หลากหลาย	มีความข้องเกี่ยวกับชีวิตประจ�าวัน	ทั้งใน

ด้านการติดต่อสื่อสาร	การสืบค้นข้อมูล	การเรียนรู้	และ

ความบนัเทิง	ซึง่ในปัจจบุนั	สือ่ออนไลน์และอนิเทอร์เนต็

นั้นเป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มเด็กและวัยรุ่น	

	 แต่หากการใช้สือ่ดงักล่าวเป็นไปอย่างไม่เหมาะสม

แล้ว	 ก็อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบท่ีตามมาได้	 ทั้ง

จากปัญหาการเสพติดอินเทอร์เน็ต	 และปัญหาการถูก

ล่อลวงอื่น	ๆ 	ดังนั้น	ผู้ปกครอง	และบุคลากรที่มีบทบาท

ในการดูแลเด็กและวยัรุน่	จงึควรตระหนกัถงึความส�าคญั

ของปัญหา	มแีนวทางในการให้ค�าแนะน�าแก่เดก็ในเรือ่ง

การใช้สื่อออนไลน์และอินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม	รวม

ไปถงึมแีนวทางในการเฝ้าระวงัและการแก้ไขผลกระทบ

ด้านลบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สื่อดังกล่าวอีกด้วย
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บทที่ 20

การคัดกรองวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง

จิราภรณ์  อรุณากูร 

บุญยิ่ง  มานะบริบูรณ์

		 ปัญหาวยัรุน่ไทย		มกัมสีาเหตมุาจากพฤตกิรรม

เสี่ยงและอยากลองผิดลองถูก	 	 	 โดยพบว่าสาเหตุของ

การเสียชีวิตอันดับหน่ึงของวัยรุ่นไทยมาจากอุบัติเหตุ1 

และการคลอดบุตรเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการนอน

พักรักษาตัวในโรงพยาบาลของวัยรุ่นไทย1	 พฤติกรรม

เสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการตามวัย		แต่อาจก่อให้

เกิดปัญหาตามมา	 เช่น	 การลองดื่ม	 หรือ	 ลองสูบบุหร่ี	

อาจเป็นพฤตกิรรมเสีย่งของการเริม่ต้นลองสารเสพตดิตวั

อ่ืน	 หรือ	 ความอยากรู้เรื่องเพศอาจน�ามาซึ่งการมีเพศ

สัมพันธ์ก่อนวัยได้		เป็นต้น				

	 ดงันัน้	การคัดกรองหรอืประเมนิปัญหาพฤติกรรม

เสีย่งในวยัรุน่และให้การแก้ไขเพือ่ป้องกนัก่อนเกิดปัญหา

จึงเป็นสิ่งส�าคัญ	 	 การดูแลสุขภาพวัยรุ่นควรให้ความ

ส�าคัญในเร่ืองการคัดกรอง	 (screening)หรือประเมิน

ความผดิปกตขิองปัญหาต่างๆ ทางด้านร่างกายและจติใจ 

เพื่อให้การป้องกัน	 (prevention)และส่งเสริมสุขภาพ 

(health	 promotion)	 ให้เติบโตเป็นวัยรุ่นที่มีสุขภาพ

แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ	

	 แม้ว่าในปัจจบุนัทมีแพทย์จะให้ความส�าคญัใน

การดูแลสุขภาพวัยรุ่นในเชิงป้องกันไม่มาก	 อุปสรรค

ส�าคัญ	 มาจากการที่ทีมแพทย์ขาดความรู้	 ความมั่นใจ

และขาดประสบการณ์2	ดงันัน้	บคุคลากรทางการแพทย์

ท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพวัยรุ่น	 จึงควร

ตระหนักถึงความส�าคัญและมีทกัษะในการประเมนิปัญหา

ทางด้านจิตสังคม	(psychosocial	assessment)	ตาม

แนวทางการก�ากบัดแูลสุขภาพวยัรุ่นทีร่าชวทิยาลัยกมุาร

แพทย์แห่งประเทศไทยก�าหนด3	  ผ่านการพูดคุยหรือ

สัมภาษณ์วัยรุ่นเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือวัยรุ่นให้

ได้มากที่สุด

สิ่งส�าคัญในการสัมภาษณ์วัยรุ่น
สถานที่
	 ควรเป็นห้องที่เป็นสัดส่วนมิดชิดเพื่อสามารถ

พดูคยุเรือ่งส่วนตวัของผูป่้วยได้	กรณทีีไ่ม่สามารถหาห้อง

ดงักล่าวได้ แพทย์สามารถใช้เวลาขณะตรวจร่างกายบน

เตียงตรวจและรูดม่านปิดแทนได้	 แต่ควรแน่ใจว่าไม่มี

บุคคลอื่นได้ยินบทสนทนา

เวลาและบรรยากาศ
	 แพทย์ควรให้เวลาในการพูดคุยหรือสัมภาษณ์
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วัยรุ่น	ภายใต้บรรยากาศที่เป็นกันเอง	ไม่รีบร้อน	โดยทั่ว	

ไป	การสัมภาษณ์วัยรุ่นเพื่อประเมินปัญหาทางจิตสังคม	

นั้นใช้เวลาประมาณ	20-30	นาที	หากฝึกฝนบ่อยๆ	จะ

สามารถลดเวลาในการสัมภาษณ์ลงได้จากการที่ทักษะ

ในการสมัภาษณ์เพิม่ขึน้	อย่างไรก็ตามบางคร้ังเนือ่งจาก

มีข้อจ�ากัดเรื่องเวลา	 แพทย์ควรสอบถามเรื่องที่จ�าเป็น

ต่อการรกัษาวยัรุน่ในช่วงวกิฤตก่ิอน	เมือ่ผูป่้วยปลอดภยั

หรืออาการคงที่ดีแล้วจึงค่อยมาสอบถามข้อมูลอื่น	เพิ่ม

เติมเพื่อให้ค�าแนะน�าภายหลัง	 เช่น	ผู้ป่วยที่กินยาแก้ไอ

ตามเพือ่นเพราะอยากลอง	แพทย์ควรซกัประวติัทีจ่�าเป็น

เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยก่อน	 เมื่อผู้ป่วยอาการดีข้ึนแล้ว	 จึง

ค่อยหาโอกาสพดูคยุเพ่ือประเมนิปัญหาทางด้านจติสงัคม	

และให้ค�าแนะน�าเพ่ือป้องกันการเกิดซ�้ารวมทั้งส่งเสริม

ให้วัยรุ่นมีทักษะในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง

สัมภาษณ์ตามล�าพัง
	 ในกรณีท่ีเป็นการพบกันครั้งแรก	 แพทย์ควร

แจ้งให้ผู้ปกครองและวัยรุ่นทราบถึงความจ�าเป็นในการ

สัมภาษณ์วัยรุ่นตามล�าพัง	 โดยควรบอกประโยชน์ของ

การพูดคุยตามล�าพังกับวัยรุ่น	เช่น	ช่วยให้วัยรุ่นมีความ

เป็นตัวของตัวเอง	(independency)	โดยสามารถตอบ

หรอืถามค�าถามได้ด้วยตวัเองและ	ช่วยให้แพทย์ได้ข้อมลู

ที่แม่นย�าขึ้นเพ่ือให้การช่วยเหลือได้ถูกต้อง	 เป็นต้น	

อย่างไรก็ตามแพทย์ควรหลีกเลี่ยงการกระท�า	ที่ท�าให้ผู้

ปกครองมีความกังวลหรือเข้าใจผิดว่าแพทย์และวัยรุ่น

พยายามปิดบังข้อมูลบางอย่างกับผู้ปกครองอยู่	

การรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วย (patient	confifi-

dentiality)

	 ในคร้ังแรกแพทย์ควรแจ้งวยัรุ่นและผูป้กครอง

ถงึความส�าคญัของการรกัษาข้อมูลส่วนตวัของวยัรุน่	เพือ่

ให้วัยรุ่นรู้สึกไว้ใจและกล้าที่จะบอกความจริงให้แพทย์

ได้ทราบ	อย่างไรกต็ามหากแพทย์ประเมนิแล้วเหน็ว่า	วยั

รุ่นอาจได้รับอันตรายหรืออาจเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้น

ได้	เช่น	วัยรุ่นมีความคิดและวางแผนชัดเจนที่จะท�าร้าย

ตนเอง	หรือท�าร้ายผู้อื่น	หรือ	มีความเสี่ยงที่จะถูกผู้อื่น

ท�าร้าย	 หรือให้ประวัติว่าถูกทารุณกรรม แพทย์จ�าเป็น	

ต้องแจ้งให้ผูป้กครองรวมทัง้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทราบ

เพื่อหาทางช่วยเหลือ	 โดยถือประโยชน์สูงสุดของวัยรุ่น

เป็นส�าคญั	ซึง่การเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวควรท�าหลงัจาก

ได้พดูคยุถงึความจ�าเป็นและได้รบัอนญุาตจากวยัรุน่ก่อน

เสมอ

ทักษะการสื่อสารที่ด ี
	 เป็นส่ิงทีจ่�าเป็นอย่างย่ิงในการสัมภาษณ์วัยรุ่น	

เนื่องจากทักษะการสื่อสารที่ดีจะช่วยสร้างสัมพันธภาพ

ท่ีดไีด้	โดยปกตวัิยรุน่เป็นช่วงท่ีก�าลงัพฒันาความคดิเป็น

ของตวัเอง	ไม่ชอบการสัง่	ห้าม	บงัคบั	มกัจะต่อต้านและ

ท้าทายค�าสัง่สอนของผูใ้หญ่	ดงันัน้แพทย์จงึไม่ควรท�าตวั

เหมอืนเป็นพ่อแม่คนทีส่องของวยัรุน่แต่ควรแสดงความ

เข้าใจและเปิดโอกาสให้วยัรุน่ได้พดู	ได้แสดงออกถงึความ

คิดและความเชื่อของตนเอง	รวมทั้งให้วัยรุ่นได้เข้าใจถึง

ผลที่ตามมาจากการกระท�านั้นๆ	 และสามารถตัดสินใจ

แก้ปัญหาด้วยตวัเอง	ภายใต้ค�าแนะน�าและการช่วยเหลอื

จากแพทย์และทีม		

แนวทางการคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยง
	 จากที่กล่าวข้างต้นว่า	 พฤติกรรมการลองผิด

ลองถกูและความอยากรู้อยากเหน็ในวยัรุ่นเป็นส่วนหนึง่

ของพัฒนาการทางด้านจิตสังคมในวัยรุ่น	ดังนั้นอาจจะ

กล่าวได้ว่า	การประเมนิปัญหาด้านสงัคมและจติใจในวยั

รุ่น	 (psychosocial	 assessment)	 เป็นส่วนหน่ึงของ

การคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแล้วหรือยังไม่

เกิด	 ซึ่งบางอย่างเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้	 โดยส่วน
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ใหญ่ปัญหาทางด้านพฤติกรรมเสี่ยงมักจะเป็นไปตาม

พัฒนาการทางด้านสังคมและจิตใจ	 (psychosocial	

development)	ในวัยรุน่ซึง่มรีายละเอียดตามช่วงวยั3	ดงันี้

	 วัยรุ่นตอนต้น	(10-14	ปี)	เป็นวัยที่เริ่มพัฒนา

ความเป็นตัวของตัวเอง	 ร่างกายเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง

ทีช่ดัเจน	โดยเฉพาะการเปลีย่นแปลงทางด้านเพศ	(secั-

ondary	sex	characteristics)	วัยนี้จึงมักมีปัญหาด้าน

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย	และเพื่อน

มีอิทธิพลต่อวัยน้ีมากโดยเพื่อนส่วนใหญ่มักเป็นเพศ

เดียวกัน

	 วัยรุ่นตอนกลาง	 (15-17	ปี)	 เป็นวัยที่ยอมรับ

การเปลีย่นแปลงของร่างกายแล้ว	จงึเป็นช่วงทีช่อบลอง 

(experimentation)	มกีารลองผดิลองถูกสงู	มจิีนตนาการ

สูง	 มีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น	 แต่ยังขาดความ

ยับยั้งชั่งใจและขาดทักษะชีวิต	 เป็นผลให้ช่วงนี้เป็นช่วง

ที่วัยรุ่นมีโอกาสเกิดพฤติกรรมเสี่ยงสูง	เช่น	ลองสูบบุหรี่	

มีเพศสัมพันธ์	ขโมย	แข่งรถ	ยกพวกตีกัน	เป็นต้น	

	 วัยรุ่นตอนปลาย	(18-21ปี)	เป็นช่วงที่ร่างกาย

เจริญเติบโตเต็มที่	ความรู้สึกนึกคิด	(cognitive	devel-่

opment)	 และพัฒนาการด้านสังคมและจิตใจ	 (psyt-

chosocial	 development)	 ค่อนข้างสมบูรณ์แล้ว	

สามารถเรียนรู้และเข้าใจรวมทั้งแก้ปัญหาสิ่งต่างๆโดย

ใช้เหตุผล	 คิดถึงผลกระทบที่จะตามมามากขึ้น	 มีการ

วางแผนเรือ่งการเรียนและการงานท่ีเป็นไปตามศกัยภาพ

ทีแ่ท้จรงิของตนเอง	(realistic	vocational	goal)	มกีาร

พฒันาอตัลกัษณ์ของตวัเองทีช่ดัเจนขึน้	รวมถงึมมีมุมอง

เรือ่งความสมัพนัธ์กับคนรกัจรงิจงัและเหมือนผูใ้หญ่มากขึน้

HEEADSSS interview 
	 ในการคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงหรือประเมิน

ปัญหาพฤติกรรมในวัยรุ่นนั้น	 สามารถท�าได้โดยการซัก

ประวัติหรือ สัมภาษณ์วัยรุ่น	โดยสอบถามตามแนวทาง

การประเมินพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น	 (HEEADSSS	 inต-

terview)4	 ดังนี้

 H (home and family) ประเมินปัญหา

ภายในครอบครัวโดยการซักถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์

ของสมาชิกในครอบครัว	 การใช้ก�าลังความรุนแรง 

ในครอบครัว	 (domestic	 violence)	 สภาพความ 

เป็นอยู ่

 E (education/ employment)  ประเมิน

ปัญหาการเรยีนโดยซกัถามถงึปัญหาต่างๆทีโ่รงเรยีน	เช่น	

ผลการเรียน	ความยากง่ายในการเรียน	อุปสรรคต่อการ

เรียน	 เป็นต้น	 หรือกรณีท่ีวัยรุ่นท�างานแล้วควรซักถาม

เกี่ยวกับปัญหาในการท�างาน	 ความส�าเร็จในหน้าที่การ

งานรวมถึงแผนการท�างานในอนาคต	เป็นต้น

 E (eating behaviors)	ประเมินพฤติกรรม

การบริโภคของวัยรุ่น	 เช่น	 อุปนิสัยการบริโภคอาหาร	

ความรู้สึกพอใจตอ่รูปร่างหรือน�้าหนักของตวัเอง	การใช้

ยาหรือผลิตภัณฑ์เพ่ือลดน�้าหนัก ปริมาณอาหารและ

แคลเซียมที่ได้รับต่อวัน	เป็นต้น

 A (activities and friends) ประเมนิกจิกรรม

ต่างๆ	และการใช้เวลาว่างของวัยรุ่น	เช่น	กิจกรรมที่ท�า

เป็นประจ�า	 ความสัมพันธ์กับเพื่อนเพศเดียวกัน	 และ

เพื่อนต่างเพศ เป็นต้น

 D (drug, alcohol, tobacco use and 

substance use) ประเมินการใช้สารเสพติดหรือการ

สูบบุหร่ีรวม ถงึการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	ทัศนคติต่อ

การดืม่หรอืสบูบหุรี	่พฤตกิรรมเสีย่งในการขบัรถขณะใช้

ยาหรอืของมนึเมา หรอืความสม�า่เสมอของการกนิยาใน

วยัรุน่ทีมี่โรคประจ�าตัวรวมทัง้ปัญหาและอปุสรรคในการ

กินยา	เป็นต้น

 S (sexuality) ประเมินสขุภาวะทางเพศ	ได้แก่	

พฒันาการทางด้านเพศ	เช่น	การมหีน้าอก	ประจ�า	เดอืน

หรือมีเสียงแตก	 มีหนวดเครา	 การปรับตัวต่อการ
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เปล่ียนแปลงของร่างกาย ความรู้เร่ืองเพศศึกษา การ

ป้องกนัโรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์	รวมทัง้วธิกีารคุมก�าเนดิ	

และประวัติการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย เป็นต้น	 S 

(safety, violence and abuse)  ประเมินความ

ปลอดภัยของวัยรุ่น	เช่น	การใช้ความรุนแรงต่างๆ	การ

พกอาวุธ	 เคยร่วมท�าร้ายร่างกายผู้อื่น	 ประวัติการถูก

ทารุณกรรม	ถูกล่วงละเมิด เป็นต้น

 S (suicidal, depression and emotion-

al distress)  ประเมนิอารมณ์และโอกาสเกดิอาการซมึ

เศร้า  รวมถึงการจัดการกับอารมณ์ของตนเองหรือการ

แก้ปัญหาเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่ท�าให้ไม่สบายใจ	

เป็นต้น 

	 โดยในขณะท่ีสัมภาษณ์นั้น	 แพทย์สามารถให้

ความรูห้รอืค�าแนะน�าแก่วยัรุน่กรณทีีพ่บปัญหาหรอืความ

เข้าใจที่ไม่ถูกต้องได้	เช่น	วัยรุ่นเข้าใจว่าการลองบุหรี่ไม่

ท�าให้ตดิ	การมเีพศสมัพนัธ์ครัง้เดยีวไม่ท้อง	การกระโดด

บ่อยๆ ท�าให้เตี้ยลง	เป็นต้น

	 กล่าวโดยสรุป	 การประเมินปัญหาทางด้าน

สังคมและจิตใจ	 (HEEADSSS	 assessment)	 เป็นส่วน

หนึง่ของขบวนการก�ากบัดูแลสขุภาพวยัรุ่น	ตามแนวทาง

สากล	เพือ่คดักรองปัญหาหรอืพฤตกิรรมเสีย่งทีอ่าจเกดิ

ขึน้และให้การป้องกนัล่วงหน้าได้	ดงันัน้วยัรุน่ทกุคนควร

ได้รบัการก�ากบัดูแลสขุภาพตามแนวทางทีร่าชวทิ	ยาลยั

กมุารแพทย์แห่งประเทศไท	ก�าหนดไว้และควรได้รบัการ

คัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงตามที่กล่าวข้างต้นทุกคนอย่าง

น้อย	1	ครั้งต่อช่วงวัย

แนวทางให้ค�าปรกึษาวัยรุน่ทีม่พีฤตกิรรมเสีย่ง5

 ล�าดับความส�าคัญของปัญหา วัยรุ่นที่มา

พบแพทย์อาจมีพฤติกรรมเสี่ยงหลายด้าน	 แพทย์ควร

เลอืกคยุปัญหาทีจ่ะส่งผลกระทบร้ายแรงก่อน	ไม่จ�าเป็น

ต้องแก้ไขทุกปัญหาในการพบกันครั้งแรก

 ให้ความส�าคัญกับปัญหาที่วัยรุ่นกังวล 
นอกจากปัญหาที่มีผลกระทบเร่งด่วนหรือก่อให้เกิดผล

เสียรุนแรง	อย่าลืมแก้ไขปัญหาที่วัยรุ่นมีความกังวลด้วย

เสมอ

 ขออนญุาตวยัรุน่ทีจ่ะพูดคยุถงึปัญหาหรอื
พฤติกรรมเสี่ยง เช่น	“หมอขออนุญาต(ชื่อเล่น)	ในการ

ทีจ่ะเราจะคยุกันถึงปัญหา....	ได้มัย้คะ/ครบั”	แพทย์ควร

เคารพการตัดสินใจและการให้ความร่วมมือของวัยรุ่น	

ถ้าวัยรุ่นยังไม่พร้อมที่จะพูดคุยถึงปัญหาดังกล่าวในการ

พบแพทย์ครั้งนี้	ให้พิจารณานัดวัยรุ่นมาคุยในครั้งต่อไป	

โดยถามความสมัครใจของวัยรุ่นร่วมด้วย

ประเมินการรับรู้ปัญหาหรือผลกระทบที่เกิด
จากพฤตกิรรมเสีย่งนัน้ๆ ในมมุมองของวัยรุน่
 การสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
เปลีย่นพฤตกิรรม แพทยค์วรประเมินความเขา้ใจ	การ

รับรู้	รวมถึงแรงจูงใจในการแก้ปัญหาของวัยรุ่น	แนะน�า

ให้ใช้การสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจ	 (motivational 

interview)	เพื่อปรบัเปลีย่นพฤติกรรม	แพทย์ควรแสดง

บทบาทเป็นผูใ้ห้ค�าปรกึษา	เพือ่ให้วยัรุน่ตระหนกัถงึปัญหา	

มองเห็นข้อดีข้อเสียของพฤติกรรมดังกล่าว	 เพื่อน�าไปสู่

ความตั้งใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยตัวของวัย

รุ่นเอง	แพทย์ควรให้วัยรุ่นเป็นผู้เสนอแนะวิธีการในการ

แก้ปัญหาหรือปรบัพฤตกิรรมน้ัน	โดยแพทย์อาจให้ความ

คิดเห็นเพิ่มเติม	 และควรมีการติดตามการรักษาเพ่ือ

ติดตามความก้าวหน้าของการปรับเปลีย่นพฤติกรรมและ

การแก้ไขปัญหา	

 มีสรุป ในตอนท้ายของบทสนทนา	ควรกล่าว

สรปุโดยย่อเพือ่ความเข้าใจทีต่รงกนั	รวมถงึการวางแผน

รักษาและนัดหมายในครั้งต่อไป

 หาข้อมูลเพิม่เตมิ  	แม้วยัรุน่จะเป็นศนูย์กลาง
ของการให้การดูแลช่วยเหลือ	แพทย์ควรให้ความส�าคัญ
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จิราภรณ์		อรุณากูร		บุญยิ่ง		มานะบริบูรณ์

กบัครอบครวัร่วมด้วย	ไม่ว่าจะเป็นประวตัคิวามเจบ็ป่วย

ในอดีตของวัยรุ่น	ประวัติความเจ็บป่วยหรือโรคประจ�า

ตัวในครอบครัว	 โครงสร้างของครอบครัว	 บทบาทของ

สมาชกิในครอบครวัทีม่ต่ีอการแก้ปัญหาของวยัรุน่	ทศันคติ

ต่อการรักษา	การวางแผนช่วยเหลอืและการตดิตามการ

รักษา

เทคนิคการให้ค�าปรึกษาวัยรุ่นที่มีพฤติกรรม
เสี่ยง6

 เป็นผูฟั้งทีด่ี	การทีแ่พทย์เป็นผูฟั้งทีด่สีามารถ

ท�าให้เกิดความไว้วางใจระหว่างวัยรุ่นกับแพทย์	การฟัง

ที่ดี	สามารถแสดงออกด้วยภาษากาย	เช่น	การมองหน้า	

สบตา	พยักหน้า	หรือภาษาพูด	เช่น	ทวนความ	สะท้อน

ความรู้สึก	เป็นต้น แพทย์ควรแสดงถึงความตั้งใจรับฟัง

ไม่ควรพูดสอดแทรกขณะที่วัยรุ่นก�าลังพูด

 หลกีเลีย่งการตดัสนิถูกผดิ แพทย์ควรระลกึ

ไว้เสมอว่า	 วัยรุ่นแต่ละคนมีข้อจ�ากัดในชีวิตที่แตกต่าง

กนั	การตดัสนิถกูผดิไม่ก่อให้เกดิประโยชน์	แต่อาจท�าให้

เกดิความรูส้กึต่อต้าน	จงึควรแสดงความเหน็ใจ	พยายาม

เข้าใจในปัญหา	

 หลีกเลี่ยงการแสดงบทบาทเหมือนพ่อแม่ 
เช่น	พูดสอน	บ่น	เป็นต้น	

 แสดงบทบาทเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ 

มากกว่าจะเป็นผู้แก้ปัญหาให้	พยายามเน้นจุดแข็งหรือ

ข้อดขีองวยัรุน่ทีม่ารบัค�าปรกึษา	มากกว่าหาข้อบกพร่อง

แล้วต�าหนิติเตียน

 ยดืหยุ่น อยา่เคร่งครัดเกินไปเพราะอาจท�าให้

วัยรุ่นรู้สึกอึดอัด

 สร้างความรบัผดิชอบ	แพทย์ควรสร้างความ

ตระหนักกับวัยรุ่นว่า	 วัยรุ่นจะเป็นผู้ที่มีบทบาทหลักใน

การตดัสนิใจ	และเป็นผูร้บัผดิชอบกบัพฤตกิรรมต่างๆ	ที่

เกดิขึน้จากการกระท�าและการตดัสนิใจของตวัวยัรุ่นเอง

 แสดงความเชื่อมั่น แพทย์ควรแสดงความ

มั่นใจ	หรือเชื่อมั่นว่าวัยรุ่นจสามารถพัฒนาตนเองไปใน

ทางที่ดีขึ้นได้

สรุป 
	 การสือ่สารกับวยัรุน่ไม่ใช่เรือ่งยาก	แต่เป็นเรือ่ง

ที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ในการเข้าใจธรรมชาติ	 และ

พฒันาการตามวัยของวัยรุน่	เทคนิคในการส่ือสารกบัวยั

รุ่นท่ีส�าคัญได้แก่	ทัศนคตเิชงิบวกของผูใ้ห้บริการ	(แพทย์)	

มคีวามส�าคญัมากในการเข้าถงึวยัรุน่	การให้บรกิารแบบ

มีการรักษาข้อมูลส่วนตัวถือเป็นหัวใจส�าคัญของการให้

บริการที่จะท�าให้วัยรุ่นเข้าถึงการรักษาและให้ข้อมูลที่

ถูกต้องแม่นย�า	ทั้งนี้เพื่อให้การดูแลวัยรุ่นเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด
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	 ปัจจุบันค่านิยมของสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลง

ไปโดยพบว่า	ทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน

ของวัยรุ่นในศตวรรษที่	21	นั้นถือเป็นเรื่องปกติ1	 	โดย

เฉพาะพัฒนาการทางด้านเพศในวัยรุ่น	 ซึ่งเป็นช่วงที่มี

อารมณ์ความรูส้กึทางเพศร่วมกบัความอยากทดลอง	อนั

น�าไปสูพ่ฤตกิรรมเสีย่งต่าง	ๆ 	เช่น	การมเีพศสมัพันธ์ก่อน

วัยอันควร		มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน		การตั้งครรภ์

ในวัยรุ่นและโรคติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	 	 ซึ่งโรค

ตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์อาจส่งผลต่อสขุภาพได้ในอนาคต	

ได้แก่	การมบีตุรยาก	การตัง้ครรภ์นอกมดลกู	อาการปวด

ท้องน้อยเรือ้รงั		นอกจากนีย้งัเพ่ิมโอกาสในการแพร่และ

รับเชื้อเอชไอวีอีกด้วย	การตรวจคัดกรองโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์จึงเป็นส่ิงที่มีความส�าคัญเพ่ือให้การรักษา

อย่างเหมาะสม	และป้องกันการแพร่ของโรค	เพราะวัย

รุ่นที่ติดเช้ือส่วนใหญ่อาจไม่แสดงอาการ	 (asymptoต-

matic	infection)	ได้2		ดังนั้นกุมารแพทย์ผู้มีบทบาทใน

การดูแลสุขภาพของวัยรุ่นไทยจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง

ทีจ่ะสามารถให้ความช่วยเหลือ	ส่งตรวจคดักรองโรค	การ

ให้ค�าปรึกษาแนะน�า	และการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทั้ง

เรื่องเพศและด้านอื่น	ๆ	ที่อาจตามมาได้

สถานการณ์ของปัญหาพฤติกรรมทางเพศ 

	 จากอดีตจนถึงปัจจุบันพฤติกรรมทางเพศของ

วัยรุ่นไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจนกลายเป็น

ปัญหาทางสาธารณสุขอันดับต้นๆ	 ของประเทศ	 	 โดย

เฉพาะการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น	 อายุเฉลี่ยของการมีเพศ

สมัพนัธ์ครัง้แรกในวยัรุน่ลดลงจากเดมิ	18-19	ปี	ในปีพ.ศ.	

25393 เป็นอายุเฉลี่ย	12.2	ปีในปีพ.ศ.	25544  นอกจาก

นีอ้ตัราการมเีพศสมัพนัธ์ของกลุม่นกัเรยีนมธัยมศกึษาก็

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	17.8	ในปีพ.ศ.	2547		ใน

นกัเรยีนชายและร้อยละ	5	ในนกัเรยีนหญงิ เพิม่เป็นร้อย

ละ	28	ในนักเรียนชาย	และร้อยละ	16.4	ของนักเรียน

หญิง ในปีพ.ศ.	25544  นอกจากนี้การศึกษาวิจัย5	ในวัย

รุ่นอายุ	 14-29	 ปี	 ที่มีเพศสัมพันธ์แล้วและยินยอมให้

ตรวจหาโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์	พบความชกุของการ

ติดเชื้อหนองใน	 (gonorrhea)	 ร้อยละ	 1.85	 หนองใน

เทียม(chlamydia)	 ร้อยละ	 9.98	 และโรคเอดส์(HIV)	

ร้อยละ	1.1	ซึ่งแสดงว่า	วัยรุ่นแม้ไม่มีอาการและอาการ

แสดงใด	ๆ 		ก็มีการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เกิดขึ้น

แล้ว		ปัจจัยส�าคญัคอื	ส่วนใหญ่วยัรุน่มกัไม่มกีารปอ้งกนั

การติดเชือ้	เนือ่งจากไม่ใช้ถุงยางอนามัยและมักมีประวติัการ

บทที่ 21

การคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

สุภิญญา  อินอิว

วนัทปรียา  พงษ์สามารถ
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ใช้สารเสพตดิหรอืแอลกอฮอล์ร่วมด้วยขณะมเีพศสมัพนัธ์5 

นอกจากนี้ยังพบว่าประมาณร้อยละ	 50	 ของวัยรุ่นท่ีมี

เพศสัมพันธ์มักไม่ใช้ถุงยางอนามัย6

สถานการณ์ของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
	 	จากข้อมลูของส�านกัระบาดวทิยา		กรมควบคมุ

โรค		กระทรวงสาธารณสุข7		ที่แสดงในแผนภูมิที่	1	พบ

ว่า		อัตราการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นอายุ	10-

24	ปี		ต้ังแต่ปีพ.ศ.	2545	มกีารเพิม่ข้ึนอย่างชดัเจน		โดย

การติดเชื้อในกลุ่มอายุ	15-24	ปี	 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

โดยในปีพ.ศ.	25558 รายงานอตัราการป่วยด้วยโรคหนอง

พบมากทีส่ดุในกลุม่คนอายุ	15-24	ปี	ดงัแสดงในแผนภูมิ

ที่	 2	 	 โดยพบว่ากลุ่มอาชีพที่พบเป็นอันดับแรกได้แก่	

อาชีพรับจ้าง		รองลงมาคือนักเรียน		ซึ่งจากข้อมูลย้อน

หลัง	10	ปี		กลุ่มวัยรุ่นที่เป็นเยาวชนและกลุ่มที่ยังอยู่ใน

วยัเรยีนพบการตดิโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์มากขึน้ทกุปี		

และแปรผกผันกับอายุที่น้อยลงของการมีเพศสัมพันธ์

	 ข้อมูลล่าสุดของการเฝ้าระวังโรคของส�านัก

ระบาดวิทยา	 กรมควบคุมโรค	 กระทรวงสาธารณสุข	

ตั้งแต่วันที่	1	ม.ค.	2556	-	30	พ.ย.	25569 อัตราป่วย 

ในคนที่ติดเชื้อหนองใน	9.54	ต่อประชากรแสนคน		โดย

พบว่ากลุม่อายท่ีุพบมากท่ีสดุอนัดบัหนึง่คอื	อาย	ุ15-24	ปี	

แหล่งที่มา	: ข้อมูลจากส�านักระบาดวิทยา	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข7

แผนภูมิที่ 2	รายงานสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แยกตามโรคและตามกลุ่มอายุ	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2545-2554

แผนภูมิที่ 1 รายงานสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตามกลุ่มอายุ	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2545-2554

แหล่งที่มา	: ข้อมูลจากส�านักระบาดวิทยา	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข7
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โดยพบร้อยละ	54.59		รองลงมาคือซิฟิลิส	พบ	3.31	ต่อ

ประชากรแสนคน		เริมพบ	2.83	ต่อประชากรแสนคน		

โดยทั้งหมดพบในกลุ่มคนอายุ	15-24	ปี	เป็นอันดับหนึ่ง		

ส่วนโรคอ่ืน	ๆ 	พบ	24.88	ต่อแสนประชากร	และพบมาก

ที่สุดในกลุ่มคนอายุ	35-44	ปี

	 ดังน้ันจากสถานการณ์พฤติกรรมทางเพศของ

วัยรุ่นไทยและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	 	 ล้วนแล้วแต่

น�ามาซึ่งผลกระทบในด้านลบ		ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์

แห่งประเทศไทย	 	 จึงได้ด�าเนินการจัดท�าแนวทางการ

ดแูลสขุภาพเดก็ไทยในปีพ.ศ.	2556		โดยแนะน�าว่า	กมุาร

แพทย์ควรให้ค�าแนะน�าการตรวจการคัดกรองโรคตดิต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นอายุระหว่าง	11-21	ปี	ในกลุ่ม

ทีม่คีวามเสีย่งต่อการตดิเชือ้	ซ่ึงจากค�าแนะน�าของหน่วย

งานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกา(Center	 for	

Disease	 Control	 and	 Prevention	 (CDC))10	 และ 

U.S.	Preventive	Services	Task	Force	(USPSTF)11  

แนะน�าให้มีการตรวจคัดกรองวัยรุ่นทุกรายที่มีประวัติมี

เพศสัมพันธ์แล้ว	 	ดังนั้นกุมารแพทย์ไทยจึงควรแนะน�า

วัยรุ่นกลุ่มดังกล่าวให้ได้รับการตรวจคัดกรองโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ด้วย

กลุม่เสีย่งทีค่วรคดักรองโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ 
	 วัยรุ่นที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อทางเพศ

สัมพันธ์มีดังต่อไปนี้10-12

	 •	 วัยรุ่นหญิง	อายุ	11-21	ปี	ที่มีเพศสัมพันธ์

แล้วควรได้รับการคัดกรองเพราะพบมีรายงานการติด

เชือ้หนองใน	 และ	คลามเีดยีสงู	อาจพบมกีารตดิเชือ้โดย

ไม่มีอาการและมีผลแทรกซ้อนระยะยาวได้	

	 •	 มีประวตักิารตดิเช้ือมาก่อน		โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งภายใน	24	เดือนที่ผ่านมา

	 •	 มีคู่นอนมากกว่า	1	คนในปีที่ผ่านมา	และ/

หรอื	คู่นอนมคีวามสมัพนัธ์ทางเพศกบัผูอ้ืน่หรอืมปีระวตัิ

ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

	 •	 มีประวัติใช้สารเสพติด	 เช่น	 แอลกอฮอล	์ 

ยาเสพติดโดยเฉพาะการฉีดสารเสพติดเข้าเส้น

	 •	 มีประวัติถูกทารุณกรรมทางเพศ

	 •	 วัยรุ่นที่อยู่ในสถานพินิจ หรือวัยรุ่นที่มีการ

ค้าประเวณี

	 •	 กลุม่วัยรุน่รกัร่วมเพศ	โดยเฉพาะวัยรุน่กลุม่

ชายรักชาย

	 •	 วยัรุน่ทีต่ดิเช้ือเอชไอวแีละมเีพศสัมพันธ์แล้ว

	 ส�าหรับวัยรุ่นชายพบมีการติดเชื้อโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์โดยไม่มีอาการในอัตราที่ต�่ากว่าวัยรุ่น

หญิง	 รวมทั้งเกิดผลแทรกซ้อนระยะยาวน้อยกว่า	 จึง

แนะน�าให้ท�าการตรวจหาโรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์เฉพาะ

เมือ่มอีาการสงสยั	หรอืเมือ่มพีฤตกิรรมเสีย่งดงักล่าวข้างต้น

	 ในวัยรุ่นหญิงและวัยรุ่นตั้งครรภ์ทุกรายที่มา

ฝากครรภ์ควรได้รับการตรวจเลือดคัดกรอง	 anti-HIV,	

VDRL	และ	Hepatitis	B	surface	antigen	(HBsAg)	ใน

การมาฝากครรภ์คร้ังแรก	 โดยส�าหรับกลุ่มเสี่ยงแนะน�า

ให้ตรวจ	anti-HIV	และพจิารณาตรวจ	VDRL	และ	HBsAg	

ซ�้าในโตรมาสที่	3	ด้วย	นอกจากนี้ควรพิจารณาตรวจคัด

กรองหาการติดเชื้อหนองใน	และคลามีเดีย ในเด็กหญิง

และวัยรุ่นตั้งครรภ์เมื่อมาฝากครรภ์	และพิจารณาตรวจ

ซ�้าในไตรมาสที่	3	ส�าหรับกลุ่มเสี่ยง10 

	 การตรวจพบโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเด็ก

ก่อนวยัเจรญิพนัธ์ดงัต่อไปนี	้อาจบ่งชีว่้าเดก็ถกูล่วงละเมดิ

ทางเพศซึ่งควรท�าการสืบสวนต่อ	โดยพิจารณาดังนี้2

	 •	 ติดเชื้อหนองใน	 คลามีเดีย ซิฟิลิสและเอช

ไอวี	(ซึ่งไม่ได้ติดจากแม)่	บ่งชี้ว่า	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	

	 •	 ติดเชื้อ Trichomonas vaginalis มีโอกาส

มากท่ีจะถูกล่วงละเมิดทางเพศ	 ติดเชื้อเริมหรือหูดท่ี

อวัยวะเพศ	ควรสงสัยว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศ	

	 •	 ส่วนการติดเชื้อ bacterial vaginosis  
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ไม่อาจสรุปได้ว่าด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ

	 •	 ส�าหรับทารกแรกเกิดที่คลอดจากมารดาที่

ไม่ได้ฝากครรภ์	 มารดาที่เคยมีหรือมีโรคติดต่อทางเพศ

สมัพนัธ์โดยเฉพาะทีไ่ม่ได้รับการรกัษาหรอืรกัษาไม่เหมาะ

สม	 หรือมารดากลุ่มเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ	์

ควรได้รบัการตรวจประเมนิทารกว่ามกีารติดเชือ้ เอชไอว	ี	

ซิฟิลิสแต่ก�าเนิด ไวรัสตับอักเสบบี	 หรือโรคติดต่อทาง

เพศสมัพนัธ์อืน่ๆ	เช่น	เรมิ	หรอื	คลามีเดีย เป็นต้น	หรอืไม่

	 สิง่ส�าคญัทีท่�าให้วยัรุน่กลุม่เสีย่งเหล่านีไ้ม่ยอม

เข้ารบัการบรกิารในการตรวจคัดกรองโรคตดิต่อทางเพศ

สัมพันธ์คือ	 การเปิดเผยข้อมูลส่วนตน	 งานวิจัยในต่าง

ประเทศพบว่า13		กลุม่วยัรุน่มกัปฏเิสธทีจ่ะตรวจคดักรอง

หากต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อน	เมื่อเทียบ

กบักลุม่ทีส่ามารถตรวจคดักรองจากแพทย์ได้โดยไม่ต้อง

ขออนญุาติจากผู้ปกครอง	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิส่วน

ในประเทศไทยการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศ

สมัพันธ์ในทางปฏบิติัมเีพยีงการตรวจเช้ือเอดส์	(human	

immunodeficiency	 virus:HIV)	 	 เท่านั้นที่ต้องได้รับ

การยินยอมจากผู้ปกครอง	ส่วนการคัดกรองการติดเชื้อ

อื่น	ยังไม่ได้ถูกระบุเป็นข้อก�าหนด	โดยให้ขึ้นกับดุลพินิจ

ของแพทย์เป็นหลัก	และจากการศึกษาในวัยรุ่นที่มีเพศ

สัมพันธ์ครั้งแรกพบว่า	 ระยะเวลาของการติดโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์คร้ังแรกห่างจากการมีเพศสัมพันธ์ 

ครั้งแรกประมาณ	2	ปี		โดยร้อยละ	25	ของวัยรุ่นกลุ่ม

นี้จะติดโรคภายในระยะเวลา	1	ปี	และมีโอกาสเป็นซ�้า

ได้อีกภายในเวลา	 3-6	 เดือน14	 สาเหตุที่วัยรุ่นมีการติด

เชื้อทางเพศสัมพันธ์ง่ายกว่าในประชากรกลุ่มอื่น	 ๆ15 

เพราะ	ส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน	มีลักษณะ

ทางชีวภาพที่ง่ายต่อการติดเชื้อ	และมีคู่นอนหลายคน	

	 โดยสรุปจากตารางที่	1	ควรพิจารณาตรวจคัด

กรองเชือ้	CT,	GC,	HIV,	syphilis	ในวยัรุน่ท่ีมเีพศสมัพนัธ์

แล้วทุกรายถึงแม้ไม่มีอาการหรืออาการแสดงของโรค		

ส่วนกลุม่ทีม่คีวามเสีย่งต่อการติดเชือ้โรคทางเพศสมัพันธ์

ชนิดอื่น	อาจพิจารณาส่งตรวจเชื้อนั้น	ตามความเหมาะ

สม หลงัการรักษา	ไม่แนะน�าให้มกีารตรวจซ�า้เพราะ	ไม่มี

ความจ�าเป็นทีจ่ะต้องดคูวามล้มเหลวของการรกัษา	(test	

of	cure)2 	แต่แนะน�าให้ตรวจคดักรองอกีคร้ังใน		3	เดือน

หลังให้การรักษา	 	 เนื่องจากวัยรุ่นมีโอกาสที่จะเป็นซ�้า	

จากปัจจัยหลายประการ	 เช่น	 	 คู่นอนยังไม่ได้รับการ

รักษา	เป็นต้น

การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ  
	 ปัจจุบันการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศ

สัมพันธ์ในต่างประเทศนิยมใช้วิธีการที่ง่าย	ราคาไม่แพง	

มีความไวและความจ�าเพาะสูง	 	และสะดวกในการเก็บ

ส่งตรวจ	ที่เรียกว่า	point of care testing18 	ซึ่งเป็นที่

นิยมมากในการน�ามาบริการต่อวัยรุ่น	เพราะเป็นกลุ่มที่

มคีวามเสีย่งสูงมากในการตดิเชือ้โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์	

แต่มีความอดทดต�่าต่อการรอตรวจและปัญหาขาดนัด

เพื่อติดตามผลการตรวจ  

แนวทางการส่งตรวจเพือ่คดักรองและให้การวนิจิฉยั
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์2,19,20   
 1. การตรวจคัดกรองเชื้อ CT วัยรุ่นหญิง

สามารถส่งตรวจ	vaginal swab หรือ	endocervical 

swab กรณไีด้รบัการท�าตรวจภายในส่วนวยัรุน่ชายอาจส่ง	

urethral swab ได้	 เพื่อเพาะเช้ือหรือตรวจด้วยวิธี	 

nucleic	acid	amplification	tests	(NAATs)20	วิธีการ

ตรวจที่เป็นที่นิยม	คือ		เพราะเป็นการทดสอบที่มีความ

ไวสูงสุดในการตรวจหาเชื้อ	CT	สามารถใช้ตรวจหาจาก

ปัสสาวะได้ด้วย	ในต่างประเทศนิยมส่งตรวจปัสสาวะใน

วยัรุน่ทุกรายท่ีไม่มอีาการและอาการแสดงของโรค		การ

เก็บปัสสาวะทีถู่กวิธีคอื	ห้ามสวนล้างหรอืท�าความสะอาด
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ก่อนเก็บ	ปริมาณที่เก็บประมาณ	10	ซีซี12		โดยมีความ

ไวร้อยละ	96-100	และความจ�าเพาะร้อยละ	99-100	ขึน้

อยูก่บับรษิทัผูผ้ลติ12	ในกรณท่ีีสงสยัการทารณุกรรมทาง

เพศ	ควรท�าการส่งตรวจเพาะเชือ้หาเชือ้	CT	เพราะมคีวาม

จ�าเพาะสงู21

 2. การตรวจคดักรองเชือ้ GC22 ในต่างประเทศ

นิยมส่งปัสสาวะตรวจ	เช่นเดียวกับ	CT		แต่ในเชื้อ	GC	

แนะน�าการย้อมแกรมและส่งเพาะเชื้อ	 จากสิ่งส่งตรวจ	

เช่น	vaginal swab กรณีที่มีอาการสามารถเก็บสารคัด

หล่ังจากท่อปัสสาวะ	เยือ่บนัุยต์ตา	น�า้จากข้อ	น�า้ไขสันหลัง	

เลือด		ถ้าพบลักษณะของ	gram-negative	intracellua-

lar diplococcic สามารถให้การวนิจิฉัยได้	 แต่เนือ่งจาก

การย้อมมคีวามไวต�า่	ถ้าย้อมไม่พบอาจไม่ได้บอกว่าไม่มี

การติดเชื้อ	ส่วนการเพาะเชื้อ	ความไวของการเพาะเชื้อ

ร้อยละ	 60-95	 และความจ�าเพาะร้อยละ	 99-10023  

ดังนั้นการเพาะเชื้อ	GC	ถือเป็น	gold standard ในการ

ตารางที่ 1	ค�าแนะน�าการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์2,10-11,16-17  

การคัดกรองโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์

อายุ ความถี่ในการส่งตรวจ หมายเหตุ

วัยรุ่นหญิง# CT* ≤	25	ปี	ที่มีเพศสัมพันธ์ ปีละครั้ง

GC*,	HIV* 11-21	ปีที่มีเพศสัมพันธ์ ปีละครั้ง

Syphilis ควรตรวจอย่างน้อย	
1	ครั้งในช่วงอายุดังกล่าว

-	CDC	ไม่แนะน�าแต่	
USPSTF	แนะน�าให้ตรวจ
ในรายที่มีความเสี่ยง

CT,	GC,	Syphilis,	
HIV,	HBsAg*																															

11-21	ปี	ที่ตั้งครรภ์ ควรตรวจในไตรมาสแรก
หรือเมื่อมาฝากครรภ์

แนะน�าให้ตรวจซ�า้ในไตรมาส
ที	่3	หากเป็นกลุ่มเส่ียง

วัยรุ่นชาย# HIV	 11-21	ปีที่มีเพศสัมพันธ์ ปีละครั้ง ไม่มีเพศสัมพันธ์แต่มี
ประวัติการใช้สารเสพติด
ฉดีเข้าเส้นควรตรวจคัดกรอง

CT,	GC,	Syphilis,	
HBsag,	anti-HCV*																																																												

11-21	ปี	มีประวัติ
รักร่วมเพศ

ปีละครั้ง

วัยรุ่นหญิง
และชาย##

CT,	GC,	Syphilis	
HBsag,	anti-HCV																																																												

11-21	ปีที่ติดเชื้อ	HIV ควรตรวจอย่างน้อย	1	ครัง้
ในช่วงอายุ	ควรตรวจเมื่อ
เริ่มการรักษา

พิจารณาตรวจคัดกรองให้ถี่
ขึ้นในกลุ่มเสี่ยง	เช่น	ปีละ	
1	ครั้ง

*Chlamydia	trachomatis	(CT),	Neisseria	gonorrhoeae(GC),	Human	immunodeficiency	virus	(HIV),	Hepatitis	B	surface	

antigen	(HBsAg),	Anti-Hepatitis	C	virus	antibody	(anti-HCV)	HBsAg
#	ไม่แนะน�าให้มีการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ	เช่น	เชื้อ	trichomonas	vaginalis	(TV),	Herpes	simplex	virus	

(HSV),	human	papilloma	virus	(HPV)				
## แนะน�าให้คัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หากมีความเสี่ยงหรือมีอาการ	โดยตรวจอย่างน้อย	1	ครั้งในช่วงอายุ	11-	21	ปี	
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ต้องท�าการส่งตรวจวินิจฉัยยืนยัน	 ซึ่งผลบวกจากการ

ตรวจ treponemal test นี้	จะคงอยู่ตลอดชีวิต หากมี

รอยโรคทีอ่วัยวะเพศควรส่งตรวจ	darkfield	เพ่ือหาเชือ้	

Treponema pallidum

 5. การตรวจจคดักรองเชือ้ไวรสัตบัอกัเสบบี10 

ควรส่งเลือดตรวจ	HBsAg	และ	Anti-HBs	IgG	ส่วนไวรัส

ตับอักเสบซี	ควรส่งเลือดตรวจ	Anti-HCV 

 6. การส่งตรวจโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

อื่น ในกลุ่มเสี่ยงหรือวัยรุ่นที่มีอาการ10

  6.1	Trichomonas vaginalis ควรน�าตกขาว

หยดน�้าเกลือตรวจด้วยกล้องจุลทรรศ์	 เพื่อหาพยาธ	ิ

Trichomonad	

						 		 6.2	 Herpes	 simplex	 virus	 ควรตรวจ 

Tzanck	จากรอยโรค

  6.3	Human	papillomavirus	ตรวจโดย

การท�า	PAP	smear		

สถานการณ์การคุมก�าเนิด การเข้าถึงวิธีการ
คมุก�าเนดิ และการตรวจสอบภาวะการตัง้ครรภ์
	 ในแต่ละปีมารดาวยัรุน่ทีต่ัง้ครรภ์และมาคลอด

บุตรมีจ�านวนไม่ต�่ากว่าหน่ึงแสนราย	 โดยข้อมูลจาก

กระทรวงสาธารณสุขปี	พ.ศ.	255425		พบว่า วัยรุ่นหญิง

ท่ีอายตุ�่ากว่า	20	ปี	คลอดบุตรเฉลีย่วันละ	370	คน	และ

ทีอ่ายตุ�า่กว่า	15	ปี	คลอดบุตรเฉลี่ยถึงวันละ	10	คน	จาก

รายงานส�านกัอนามยัการเจรญิพนัธุ	์กรมอนามยั	กระทรวง

สาธารณสุข พบว่าร้อยละของหญิงที่มาคลอดบุตรอายุ

ระหว่าง	10-19	ปี		เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	13.9	ในปี	2547	

เป็นร้อยละ	16.2	ในปี	พ.ศ.	25533 	แสดงให้เห็นว่าวัย

รุ่นไม่ใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศ

สัมพันธ์	 โดยปัจจัยที่ท�าให้วัยรุ่นไม่ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อ

มีเพศสัมพันธ	์ คือ	 คู่นอนคนเดิม	 	 ไม่มีความรู้เรื่องโรค

ติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ระดับการศึกษาต�่า	เศรษฐฐานะ

วินิจฉัยการติดเชื้อ	 โดยเฉพาะในรายที่สงสัยการทารุณ

กรรมทางเพศ	อาจพจิารณาใช้	NAATs	ส�าหรบั	vaginal,	

urethral	(ส�าหรับวัยรุ่นชาย)	และปัสสาวะ(ทั้งชายและ

หญงิ)	แต่มข้ีอจ�ากัดคอืไม่สามารถตรวจหาความไวต่อยา

ปฏิชีวนะได้

 3. การตรวจคัดกรองเชื้อ HIV โดยการเจาะ

เลือดส่งโดยใช้วิธี	Enzyme linked immunosorbent 

assay	(ELLISA)		ซึ่งมีความไวร้อยละ99.3-99.7	ความ

จ�าเพาะ	 99.1-99.724 ถ้าพบผลบวกจะส่งตรวจยืนยัน

โดยใช้วธิ	ี	Western	blot(WB)	หรอื	immunofluorese-

cent	assay	(IFA)	หากผลการตรวจยนืยนัเป็นลบแนะน�า

ให้ตรวจซ�้าภายใน	1	เดือน23 ถ้าผลการตรวจเป็น	indeผ-

terminate  แนะน�าให้ตรวจซ�้าภายใน	3	เดือน	ส่วนใน

คลินิกวัยรุ่นของต่างประเทศนิยมใช้	 oral mucosal 

transudate24 เพ่ือตรวจคัดกรองแทนการเจาะเลือด	

การตรวจคัดกรองนีม้คีวามไวร้อยละ	99.9	ความจ�าเพาะ

มากกว่าร้อยละ	 99.9	 โดยใช้เวลารอผลการตรวจเพียง	

10-30	นาที

 4. การตรวจคดักรองเช้ือซฟิิลสิ23		สามารถส่ง

เลอืดตรวจ	Venereal	Disease	Research	laboratory 

(VDRL)	 ซึ่งมีความไวร้อยละ	 78-100	 ความจ�าเพาะ 

ร้อยละ	98-100	หรือ	rapid	plasma	regain	(RPR)	มี

ความไวร้อยละ	 86-100	 ความจ�าเพาะร้อยละ	 93-98 

แต่อาจพบผลลบลวงได้ทั้งกรณีเพิ่งติดเชื้อ	 หรือติดเชื้อ

มาเป็นระยะเวลานาน	 และผลบวกลวงสามารถพบได้

มากมายจากการตดิเชือ้มาลาเรีย	วณัโรค	ไวรสัชนิดอืน่	ๆ 	

อย่าง	Epstein	Barr	virus	คนท้อง	มะเร็งต่อมน�้าเหลือ	

โรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน	ผู้ฉีดยาเสพติดเข้าเส้นเป็นต้น	หาก

การคัดกรองได้ผลบวก	 ต้องท�าการส่งตรวจยืนยันด้วย	

treponemal test ได้แก่	FTA-ABS	มีความไวร้อยละ	

70-100	ความจ�าเพาะร้อยละ	94-100	หรือ	TPHA	ซึ่ง

มคีวามไวร้อยละ	85-100	ความจ�าเพาะร้อยละ	98-100,	
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ยากจน		มีการใช้สารเสพติด	และทัศนคติของเพื่อนที่ไม่

ใช้ถุงยางอนามัย26		นอกจากนี้ยังพบว่า	การป้องกันการ

ตั้งครรภ์ด้วยการใช้ถุงยางอนามัยหรือวิธีคุมก�าเนิดอ่ืน	

ในวัยรุ่นอยู่ในระดับต�่าและไม่เป็นที่นิยม	 	 อมราและ

คณะ27 ได้ศึกษาการคุมก�าเนิดในวัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์	

พบวา่	วยัรุน่สว่นใหญ่นยิมใชย้าเม็ดคุมก�าเนิด	รองลงมา

คือถุงยางอนามัย	 	 โดยสามารถหาซ้ือได้คือร้านขายยา	

ส่วนวิธีคุมก�าเนิดชนิดอื่น	 เช่น	 ยาฉีดคุมเนิด	 การฝังยา

คมุก�าเนดิ	ต้องไปโรงพยาบาลหรอืคลนิกิจงึไม่ได้รบัความ

นิยมในหมู่วัยรุ่น	อย่างไรก็ตาม	ปัญหาของวัยรุ่นในการ

ใช้ยาเม็ดคุมก�าเนิดคือมักลืมรับประทานจนเกิดการตั้ง

ครรภ์ตามมา	 จากผลการศึกษาพบว่า	 วิธีคุมก�าเนิดท่ีมี

ประสทิธภิาพดีทีสุ่ดส�าหรบัวยัรุน่คอื	ห่วงอนามยัและยา

ฝังคุมก�าเนิด		รองลงมาคือยาฉีดยาคุมก�าเนิด28  ส่วนยา

คุมก�าเนิดชนิดใหม่	 	 เช่น	 ยาคุมก�าเนิดชนิดแผ่นแปะ

ผิวหนัง		จากงานวิจัยพบว่า	การคุมก�าเนิดวิธีนี้		ท�าให้

วัยรุ่นมีการใช้อย่างสม�่าเสมอ	 	 ผลข้างเคียงจากยาน้อย

และไม่พบการตั้งครรภ์ในระหว่างการใช้29 นอกจากนี้

การคมุก�าเนดิด้วยยาเมด็คมุก�าเนดิฉกุเฉนิควรแนะน�าให้

วยัรุน่ทกุรายทีไ่ม่ได้ป้องกนัการตัง้ครรภ์รับประทานทนัที

ภายใน	72	ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์	ดังนั้นกุมารแพทย์

ควรมีบทบาทในการให้ค�าแนะน�าเรื่องการคุมก�าเนิดแก่

วัยรุ่นทุกรายเพื่อป้องกันการต้ังครรภ์ไม่พร้อม	 รวมท้ัง

ให้ทางเลือกการคุมก�าเนิดที่ถูกต้อง	 เพ่ือลดอุบัติการณ์

ของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

 

การตรวจสอบภาวะการตั้งครรภ์
	 ส่วนใหญ่วัยรุ่นรับรู้ว่าตนเองตั้งครรภ์ก่อนมา

พบแพทย์		หรือสงสัยว่าตนเองตั้งครรภ์เนื่องจากพบว่า

มีความผิดปกติต่าง	ๆ		ตั้งแต่		ขาดระดู		แพ้ท้อง		จนไป

ถึงอาการที่ไม่สัมพันธ์กับการตั้งครรภ์	เช่น	ท้องอืด	เจ็บ

คอ	รวมถงึปัจจบุนัเครือ่งมอืการตรวจการตัง้ครรภ์สามารถ

หาซือ้ได้โดยทัว่ไป	แต่ผลการตรวจอาจพบความผดิพลาด

ได้	 ดังนั้นแม้ผลการตรวจจากชุดทดสอบการตั้งครรภ ์

ด้วยตนเองเป็นลบในวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงสูงต่อการ 

ตัง้ครรภ์		จงึควรแนะน�าให้ท�าการตรวจซ�า้อกีครัง้ในสถาน

พยาบาลหรือโรงพยาบาล		หรือหากมีลักษณะทางคลินกิ

ทีส่งสยัว่าตัง้ครรภ์ควรตรวจซ�า้ในระยะเวลา	1-2	สปัดาห์

ต่อมา	เพื่อยืนยันการวินิจฉัย30  การตรวจการตั้งครรภ์ที่

นิยมคือ	

การตรวจปัสสาวะ31

	 ทดสอบการต้ังครรภ์ด้วยตนเอง	(Home	pregต-

nancy	 tests)	 สามารถตรวจพบการตั้งครรภ์ได้ตั้งแต่

ขาดประจ�าเดือนไปเพียงวันเดียว	ขึ้นกับความไวของชุด

ตรวจ	ความผิดพลาดจากการทดสอบส่วนใหญ่เกิดจาก

เทคนิคการตรวจไม่ถูกต้อง	 โดยชุดทดสอบน้ีสามารถ

ตรวจพบผลบวกเมื่อมีระดับ	HCG	(human	chorionic	

gonadotropin)	 อยู่ที่	 25-100 mIU/ml	 ทั้งนี้ขึ้นกับ

ชนิดของชุดทดสอบ	 ปัจจุบันชุดทดสอบการตั้งครรภ์

ระบบดจิทิอลได้รบัการยอมรบัว่ามคีวามแม่นย�าและน่า

เชื่อถือมากกว่าชุดทดสอบอื่น32  

	 การตรวจปัสสาวะวนิจิฉัยการตัง้ครรภ์ในสถาน

พยาบาล	ส่วนใหญ่ใช้การตรวจวิธี	อิมูโนเมตริก(Immuา-

nometric	tests)	วัดค่า	HCG	ได้ที่ระดับ	5-50 mIU/

ml ตรวจพบได้ตัง้แต่	10	วนัหลงัปฏสินธ	ิโดยร้อยละ	98	

สามารถพบได้หลงัปฏสินธ	ิ7	วนั		และใช้เวลาตรวจเพยีง	

5	นาที

การตรวจเลือด31

	 ระดับ	b-hCG		สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่วันที่	

8	ของการปฏิสนธิ		โดยร้อยละ	98	จะตรวจพบได้หลัง

การปฏสินธิ	11	วนั	และจะมค่ีาสงูสดุประมาณ	60,000-

90,000	mIU	เมื่อตั้งครรภ์ได้	8-10	สัปดาห์		หลังจาก
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นัน้จะลดลงจนวัดค่าได้คงทีป่ระมาณ	12,000	mIU	ตัง้แต่

อายุครรภ์	 22	 สัปดาห์จนถึงคลอด	 โดยปกติการเจาะ

เลือดตรวจการเพิ่มระดับของ	b-hCG	เป็นสองเท่า	เมื่อ

เจาะเลือดห่างกันประมาณ	 2	 วัน	 มักท�าในอายุครรภ์

ประมาณ	1	เดือนขึ้นไปในกรณีที่สงสัยการตั้งครรภ์หรือ

การตัง้ครรภ์ทีผ่ดิปกต	ิ	หลงัแท้งในไตรมาสแรกประมาณ	

8-9	สัปดาห์	หรือหลังคลอด	3-4	สัปดาห์	จะพบระดับ	

b-hCG		ลดลงจนวัดค่าไม่ได้		ผลการตรวจ b-hCG		อาจ

เกดิความผดิพลาดได้	โดยพบว่าผลลบลวงอาจเกดิขึน้ได้

จาก	ปริมาณ	b-hCG	ในปัสสาวะต�่ากว่าค่าต�่าสุดที่วัดได้	

เลือดที่ตรวจมีค่าโปรตีนต�่าหรือมีระดับไขมันและอิมูโน

โกลบูลินสูง	จ�าวันสุดท้ายของการมีประจ�าเดือนผิดหรือ

มกีารล่าช้าของการตกไข่				ส่วนผลบวกลวงมโีอกาสเกดิ

ขึน้ได้น้อยมาก	โดยอาจเกดิได้จาก	HCG	ทีเ่พิม่จากสาเหตุ

อื่น		เช่น	มะเร็งรังไข่	มะเร็งเต้านม	หรือมะเร็งตับอ่อน

	 สิง่ทีก่มุารแพทย์ต้องค�านงึถงึก่อนส่งตรวจการ

ตั้งครรภ์		คือ	การขอความยินยอมจากวัยรุ่นและให้ค�า

แนะน�าปรกึษาก่อนส่งตรวจ		เพือ่ประเมนิและวางแนวทาง

การให้ความช่วยเหลอืได้อย่างเหมาะสม		หากผลทดสอบ

เป็นบวก		มิฉะนั้นการให้ค�าแนะน�าปรึกษาจะเป็นไปได้

ยากและอาจเกิดปัญหาตามมาได้		 

 

แนวทางการรกัษาโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์
การรักษาการติดเชื้อ Neisseria gonorrhoeae
	 1.	 	 การติดเช้ือ	 uncomplicated	 GC	 ของ	

cervix,	urethra	หรือ	rectum33

	 -	 ยาหลักที่แนะน�าให้ใช้	ได้แก่

	 	 •	Ceftriaxone	250	mg	intramuscular	

(IM)	ครั้งเดียว	

	 	 •	ร่วมกับ	Azithromycin	1	กรมั	รบัประทาน

ครัง้เดยีว	หรือ	doxycycline	100	มลิลกิรมั	รบัประทาน

วันละ	3	ครั้งนาน	7	วัน	เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ

รกัษาและป้องกนัการดือ้ยา	แนะน�าให้เลือกใช้	Azithromycin	

มากกว่า	doxycycline เพราะบรหิารยาสะดวกกว่าและ

มีอัตราการดื้อยาต�่ากว่า

	 -	 	ยาทางเลือก	ได้แก่	

	 	 •	Cefixime	400	มิลลิกรัม	รับประทานครั้ง

เดียว	

	 	 •	ร่วมกบั	Azithromycin	1	กรมั	รบัประทาน

ครัง้เดยีว	หรอื	doxycycline	100	มลิลกิรมั	รบัประทาน

วันละ	3	ครั้งนาน	7	วัน	

	 	 •	ร่วมกับท�าการทดสอบว่าหายหรือไม่ใน	1 

สัปดาห์	 เน่ืองจากในปัจจุบันไม่แนะน�าให้ใช้cefixime	

เป็นยาหลักในการรกัษา	GC	แล้วเพราะมปัีญหาการดือ้ยา

สูงขึ้น

	 -	 ในกรณีแพ้ยากลุ่ม	cephalosporin อย่าง

รุนแรง	แนะน�าให้ใช้

	 	 •	Azithromycin	2	กรมั	รบัประทานครัง้เดยีว	

	 	 •	ร่วมกับท�าการทดสอบว่าหายหรือไม่ใน	1 

สัปดาห์	

	 หากได้รับการรักษาด้วยสูตรยาทางเลือกควร

ท�าการทดสอบว่าหายหรือไม่	 ด้วยการเพาะเชื้อหรือ	

NAATs	ในต�าแหน่งทีม่กีารตดิเชือ้	หากการรกัษาล้มเหลว

ด้วยสตูรยาทางเลอืก	ควรให้การรกัษาด้วย	ceftriaxone 

250	 มิลลิกรัม	 IM ครั้งเดียวร่วมกับ	 azithromycin  

2	กรัม	รับประทานครั้งเดียว	

	 2.	 	 การติดเชื้อ	 uncomplicated	 GC	 ของ	

pharynx33

	 -	 ยาหลักที่แนะน�าให้ใช้	ได้แก่

	 	 •	Ceftriaxone	250	มิลลิกรัม	IM ครั้งเดียว	

	 	 •	ร่วมกบั	Azithromycin	1	กรมั	รบัประทาน

ครัง้เดยีว	หรอื	doxycycline	100	มลิลกิรมั	รบัประทาน

วันละ	2	ครั้งนาน	7	วัน	

		 ไม่แนะน�าให้ใช้	cefixime	ในการรกัษาเนือ่งจาก
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สุภิญญา		อินอิว		วนัทปรียา		พงษ์สามารถ

เชื้อ	GC	ในคอหอยก�าจัดได้ยากกว่า33

	 3.		Disseminated	GC

	 แนะน�าให้	cefriaxone	1	กรัม	IM หรือ	intra�-

venously	(IV)	ทุก	24	ชม.	หรืออาจให้	cefotaxime	1 

กรัม	 IV	ทุก	8	ชม.เป็นยาทางเลือก	 โดยให้ยาฉีดอย่าง

น้อย	24-48	ชม.และพจิารณาเปลีย่นเป็น	cefixime	400 

มิลลิกรัม	รับประทานวันละ	2	ครั้ง	รวมระยะเวลารักษา

อย่างน้อย	1	สัปดาห์	

	 4.	Ophthalmia	neonatorum	จากเชื้อ	GC

	 แนะน�าให้	ceftriaxone	25-50	มิลลิกรัม/น�้า

หนักตัว	1	กก.	 IM ครั้งเดียว	 (ขนาดสูงสุดไม่เกิน	125 

มลิลกิรมั)	การให้ยาปฏชิวีนะชนดิหยอดหรอืป้ายตาอย่าง

เดยีวไม่ได้ผลและไม่มคีวามจ�าเป็นหากให้ยาฉดีแล้ว	ควร

รบัเดก็ไว้ท�าการรักษาในโรงพยาบาลและท�าการประเมนิ

ด้วยว่าเดก็ทารกมีการติดเชือ้	GC	แบบแพร่กระจาย	เช่น	

sepsis,	meningitis	หรอื	arthritis นอกจากนีค้วรท�าการ

ตรวจประเมินรักษา	GC	และ	CT	ในมารดาและคู่นอน

ด้วย33

	 ส�าหรบัผูท้ีต่รวจพบมกีารตดิเชือ้	GC	มกัพบว่า

มีการติดเชื้อ	CT	ร่วมด้วย	จึงแนะน�าให้ท�าการรักษาทั้ง

สองเชือ้	นอกจากนีค้วรตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสมัพันธ์

อื่นๆ	ด้วย	ได้แก่	CT,	syphilis	และ	HIV	นอกจากนี้ควร

ตามคูน่อนของวยัรุน่ภายใน	60	วันก่อนหน้าน้ี	มาท�าการ

ตรวจประเมินและให้การรักษาเช่นเดียวกัน33

 

การรกัษาการตดิเช้ือ Chlamydia trachomatis
	 1.		การติดเชื้อ	CT	ในเด็กวัยรุ่น10

ยาหลักที่แนะน�าให้ใช้	ได้แก่

	 •	 Azithromycin	1	กรัม	 (20	มิลลิกรัม/น�้า

หนักตัว	1	กก.	ขนาดสูงสุด	1	กรัมครั้งเดียว)	หรือให้	

	 •	 Doxycycline	100	มิลลิกรัม	รับประทาน

วันละ	2	ครั้งนาน	7	วัน	

	 -	 ยาทางเลือก	ได้แก่	

	 •	 Erythromycin	 base	 500	 มิลลิกรัม	 รับ

ประทานวันละ	4	ครั้งนาน	7	วัน	หรือ	

	 •	 Levofloxacin	500	มิลลิกรัม	รับประทาน

วันละครั้งเดียวนาน	7	วัน	หรือ

	 •	 Ofloxacin	300	มิลลิกรัม	รับประทานวัน

ละ	2	ครั้งนาน	7	วัน

	 2.		Ophthalmia	neonatorum	จากเชือ้	CT10

	 ยาที่แนะน�าให้ใช้	 ได้แก่	 Erythromycin	 50 

มิลลิกรัม/น�้าหนักตัว	1	กก./วัน	แบ่งรับประทานวันละ	

4	ครั้งนาน	14	วัน	ส�าหรับการให้ยาปฏิชีวนะชนิดอื่นใน

การรกัษา	Ophthalmia neonatorum จากเชื้อ	CT	ยงั

มีข้อมูลจ�ากัด	หากมีความกังวลเรื่องการเกิด	 infantile 

hypertrophic pyloric stenosis ทีอ่าจสมัพนัธ์กบัการ

ใช้ยา	erythromycin พจิารณาใช้ยา	azithromycin	20 

มิลลิกรัม/น�้าหนักตัว	1	กก.	วันละ	1	ครั้งนาน	3	วัน	การ

ให้ยาปฏชิวีนะชนดิหยอดหรือป้ายตาอย่างเดยีวไม่ได้ผล

และไม่มีความจ�าเป็น

 

การรักษาโรคซิฟิลิส
	 1.	การรักษา	 primary และ	 secondary 

syphilis ให้การรักษาด้วย	Benzathine	penicillin	2.4 

ล้านยนูติ	(50,000	ยนูติ/กก.ขนาดสงูสดุไม่เกนิ	2.4	ล้าน

ยูนิต)	IM ครั้งเดียว

	 2.	การรกัษา	latent	syphilis	(มีผลเลอืดยนืยนั

ว่ามีการติดเชื้อ	แต่ผู้ป่วยไม่มีอาการ)

	 	 2.1	Early	latent	syphilis	(เพิง่มพีฤตกิรรม

เสี่ยง	หรือมีหลักฐานการติดเชื้อ	 หรือมีการเพิ่มขึ้นของ	

nontreponemal test อย่างน้อย	 4	 เท่าภายใน	 12 

เดือนที่ผ่านมา)	 ให้การรักษาด้วย	 Benzathine	 peni	-

cillin	2.4	ล้านยูนิต	 (50,000	ยูนิต/กก.ขนาดสูงสุดไม่

เกิน	2.4	ล้านยูนิต)	IM ครั้งเดียว
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	 	 2.2		Late	latent	syphilis	(มีหลักฐานการ

ติดเชื้อมาเกิน	 12	 เดือน)	 หรือ	 latent syphilis ที่ไม่

ทราบระยะเวลาทีแ่น่นอน	ให้การรกัษาด้วย	Benzathine	

penicillin	2.4	ล้านยนูิต	(50,000	ยนูิต/กก.ขนาดสงูสดุ

ไม่เกิน	2.4	ล้านยูนิต)	 IM สัปดาห์ละครั้ง	3	โด๊ส	(รวม	

7.2	ล้านยูนิต)

	 การรกัษาโรคซฟิิลสิอาจประสบความล้มเหลว

ได ้ควรนัดวัยรุ่นมาติดตามดูอาการและ	serology ที่	6 

และ	12	เดือนหลังการรักษา	พบว่าระดับความเข้มข้น

(titer)	ของ	nontreponemal test ควรลดลงอย่างน้อย	

4	เท่าภายใน	6-12	เดือนหลังการรักษา	ถ้าไม่ลดลงควร

ได้รับการประเมินและตรวจน�้าไขสันหลังเพื่อดูว่ามี	

neurosyphilis หรือไม่	และให้การรักษาซ�้าด้วย	Benr-

zathine	 penicillin	 2.4	 ล้านยูนิต	 (50,000	 ยูนิต/

กก.ขนาดสูงสุดไม่เกิน	2.4	ล้านยูนิต)	IM สัปดาห์ละครั้ง	

3	ครั้ง(รวม	7.2	ล้านยูนิต)	หากไม่มี	neurosyphilis

	 3.		การรักษา	neurosyphilis10

	 -	 ยาหลักที่แนะน�าให้ใช้	ได้แก่

	 -	 Aqueous	penicillin	G	3-4	ล้านยูนิตให้

ทางหลอดเลอืดด�าทกุ	4	ชม	(รวม	18-24	ล้านยูนติ		นาน	

10-14	วัน)	.ยาทางเลือก	ได้แก่	

	 	 •	Procain	penicillin	G	2.4	ล้านยูนิต	เข้า

กล้ามเนื้อ	วันละ	1	ครั้งร่วมกับ	probenecid	500	มก	

รับประทานวันละ	4	ครั้ง	.	โดยให้ยาทั้งสองชนิดร่วมกัน

นาน	10-14	วัน

	 4.		การรักษา	congenital syphilis10 

	 	 4.1	 การรักษาทารกท่ีเป็น	 congenital 

syphilis หรือมีความเสี่ยงสูง	ได้แก่	มีอาการเข้าได้	หรือ

มีผลการตรวจ	nontreponemal serology สงูกว่าของ

มารดาเกิน	 4	 เท่า	 หรือตรวจพบ	 T.pallidum	 จาก	

darkfield	ของรอยโรคหรอืสารคดัหลัง่ แนะน�าให้รกัษา	

ดังนี้

	 	 •	Aqueous	penicillin	G	50,000	ยูนิต/

กก.	ทางหลอดเลือดด�าทุก	12	ชม.	ในทารกอายุน้อยกว่า	

หรือเท่ากับ	7	วัน	และทุก	8	ชม.	ในทารกที่อายุมากกว่า	

7	 วันเป็นเวลานาน	10	 วัน	  Procaine	penicillin	G	

50,000	ยูนิต/กก.	วันละ	1	ครั้ง	เป็นเวลา	10	วัน	หาก

ขาดยานานเกิน	 24	 ชม.ให้เริ่มรักษาใหม่	 *ไม่มีข้อมูล

สนับสนุนการใช้ยาปฏิชีวนะชนิดอื่นในการรักษาโรค

ซิฟิลิสแต่ก�าเนิด	ดังนั้นจึงแนะน�าให้ยา	Penicillin	G	10 

วันร่วมกับยาปฏิชีวนะชนิดอื่นซึ่งมีความจ�าเป็นต้องใช้

ในการรักษาการติดเชื้ออื่นๆ	

	 	 4.2	 การรักษาทารกที่คลอดจากมารดาที่มี

การตดิเชือ้ซฟิิลสิขณะตัง้ครรภ์แต่ไม่ได้รบัการรกัษา	หรอื

ได้รับการรักษาไม่ครบถ้วน	 หรือได้รับการรักษาด้วยยา

สตูรอ่ืนนอกเหนอืจากยา	penicillin หรอืได้รบัการรกัษา

ครบไม่ถึง	4	สัปดาห์ก่อนคลอด	แต่ทารกปกติดีและ	ผล

การตรวจ	nontreponemal serology เท่ากับหรือสูง

กว่าของมารดาน้อยกว่า	4	เท่า	อาจให้การรกัษาเช่นเดยีว

กับทารกที่เป็น	 congenital syphilis ดังกล่าวข้างต้น

จนครบ	10	วัน	หรือพิจารณาให้	Benzathine	penicil-ิ

lin	G	50,000	ยูนิต/กก.	เข้ากล้ามเนื้อ	1	ครั้ง	หากภาย

หลังท�าการตรวจ	 CBC	 น�้าไขสันหลัง	 (cell	 count,	

protein และ	VDRL)	และการตรวจทางรังสีของ	long 

bone ปกติ

	 นัดตรวจติดตามอาการที่อายุ	2,	4,	6	และ	12 

เดือน	โดยท�าการตรวจระดับความเข้มข้นของ	nontreโ-

ponemal	(RPR/VDRL)	ทุก	2-3	เดือน	จนผลเลือดเป็น

ลบ	หรอืลดลงเกนิ	4	เท่า	โดยระดบัความเข้มข้นดงักล่าว

จะเริ่มลดลงหลังรักษาประมาณ	3	เดือน	และจะเป็นลบ

หลังรักษาประมาณ	6	เดือน	หากทารกไม่ติดเชื้อแต่เป็น

ผลเลือดมารดาที่ส่งผ่านรกมา	 หรือติดเชื้อแต่ได้รับการ

รักษาอย่างเหมาะสม	 แต่อาจใช้เวลานานกว่า	 6	 เดือน

ในกรณีท�าการรักษาทารกหลังอายุ	1	เดือน		หาก	Nonร-
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treponemal  test ยงัคงให้ผลบวกโดยไม่ลดลงใน	6-12 

เดือน	 หรือเพิ่มขึ้นให้ตรวจประเมินซ�้ารวมทั้งการตรวจ

น�้าไขสันหลัง	และให้การรักษา	penicillin	G	ทางหลอด

เลือดด�าอีก	 10	 วันแม้ว่าจะเคยได้รับการรักษามาก่อน

แล้ว	ในทารกที่ตรวจน�้าไขสันหลังแล้วพบความผิดปกติ

ของเม็ดเลือดขาว	และ/หรือโปรตีน	หรือมี	VDRL	ในน�้า

ไขสนัหลงัให้ผลบวก	ต้องท�าการเจาะหลงัตรวจน�า้ไขสนัหลงั

ทุก	 6	 เดือนจนผลตรวจปกติ	 หากผลการตรวจ	 VDRL	

ในน�า้ไขสันหลงัยังคงให้ผลบวกที	่6	เดอืนให้ตรวจประเมนิ

ซ�้าและให้การรักษา

 

การรักษาการติดเชื้อ Trichomonas vaginalis10

	 -	 ยาหลักที่แนะน�าให้ใช้	ได้แก่

	 	 •	 Metronidazole	 2	 กรัม	 รับประทาน 

ครัง้เดยีว	หรอื	tinidazole	2	กรมัรบัประทานครัง้เดยีว10 

	 -	 ยาทางเลือก	ได้แก่	

	 	 •	Metronidazole	500	มลิลิกรมั	รบัประทาน

วันละ	2	ครั้งนาน	7	วัน

แนวทางการป้องกนัโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์
และการป้องกันไม่ให้กลับเป็นซ�้า
 ควรแนะน�าให้วยัรุน่และคูน่อนหลกีเลีย่งการมี

เพศสัมพันธ์เป็นเวลา	1	สัปดาห์หลังได้รับการรักษาการ

ติดเชื้อ	GC,	CT	และ	trichomoniasis อย่างครบถ้วน	

โดยทัว่ไปไม่มคีวามจ�าเป็นต้องท�าการตรวจซ�า้เพือ่พิสจูน์

ว่า	ผูป่้วยหายจากโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์แล้ว	หากได้

รับการรักษาอย่างเหมาะสมตามค�าแนะน�า	 ยกเว้นมี

ปัญหาเกีย่วกบัวินัยในการรบัประทานยาหรอืฉีดยา	หรอื

อาการไม่ดขึีน้	ส�าหรับการตรวจซ�า้เพือ่หาการติดเช้ือ	CT	

ภายใน	3	สัปดาห์ด้วยวิธี	NAATs	อาจให้ผลบวกลวงได้

จากเชื้อที่ตายแล้ว	อย่างไรก็ตามหากจะท�าการตรวจซ�้า

เพือ่ดูผลการรกัษาควรตรวจภายใน	3	เดอืนเพราะวยัรุน่

อาจมีการติดเชื้อซ�้าจากคู่นอนท่ีไม่ได้รับการรักษาหรือ

จากคู่นอนคนใหม่2

 การป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธส์ามารถท�าได้2,16	ดังนี้

	 1.	ให้ความรูแ้ละค�าแนะน�าเรือ่งเพศศึกษา	โรค

ตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์	แนะน�าให้งดหรอืหลกีเลีย่งการมี

เพศสมัพนัธ์	ส�าหรบัผูท้ีม่คีวามเสีย่งควรแนะน�าวธิป้ีองกนั

การตัง้ครรภ์และการตดิเชือ้ทางเพศสัมพนัธ์โดยเน้นการ

ใช้	barrier เช่น	ถุงยางอนามัย	ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

ไม่ว่าทางใด	(ใช้ปาก	ทางทวารหนกั	หรอืทางชอ่งคลอด)	

	 2.	 ค้นหาและคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรค

ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งในผู้ที่มีและไม่มีอาการ

	 3.	ให้การวินิจฉัย	 รักษา	และให้ค�าปรึกษาแก่ 

ผู้ที่มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างเหมาะสม

	 4.	 ให้การวินิจฉัย	 รักษา	 และให้ค�าปรึกษา 

แก่คู่นอนของผู้ที่มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่าง 

เหมาะสม

	 5.	ให้ค�าแนะน�าการให้วัคซีนป้องกันกันโรค

ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สามารถให้การป้องกันได้ด้วย

วัคซีนอย่างเหมาะสม	ได้แก่	

	 	 5.1	 วัคซีนป้องกันเช้ือเอชพีวีในวัยรุ่นชาย

และหญิงเมื่ออายุ	9-26	ปีโดยเน้นให้ฉีดในช่วงอายุ	11-

12	ปี	โดยพิจารณาวัคซีนชนิด	4	สายพันธุ์	ส�าหรับวัยรุ่น

ชาย		และในกลุ่มชายรักชายอายุ	9-26	ปี34

	 	 5.2	วคัซนีป้องกนัตบัอกัเสบบสี�าหรบัผูท้ีย่งั

ไม่ติดเชื้อและไม่มีภูมิคุ้มกัน

	 	 5.3	วคัซนีป้องกนัตบัอกัเสบเอส�าหรบัวยัรุน่ 

กลุ่มชายรักชายที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกัน
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การดูแลสุขภาพเด็กและวัยรุ่นตามวัย
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Infancy Period (0-11 เดือน)

 การดูแลสุขภาพเด็กและวัยรุ่นอย่างเป็นองค์

รวมตามช่วงวัยท่ีครอบคลุมการประเมินเพื่อคัดกรอง

ความผิดปกติ การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ และ

การให้ค�าแนะน�าล่วงหน้า เป็นส่ิงท่ีมีความจ�าเป็นต่องาน

บรกิารด้านกุมารเวชกรรม บทความต่อไปนี ้เป็นแนวทาง

ปฏิบตัขิองการดแูลสขุภาพเดก็และวยัรุน่ ตามก�าหนดการ

ดูแลสุขภาพเด็กไทย โดยราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ง

ประเทศไทย พศ. 2557

ทารกแรกเกิด-7 วัน
 ช่วงแรกของทารกเป็นช่วงที่ครอบครัวและ

ทารกต้องมกีารปรบัตวัเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั กมุารแพทย์

เป็นผู้ที่มีความส�าคัญอย่างมาก ต่อการช่วยเหลือให้

ครอบครัวและทารกสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม 

ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเลี้ยงดู การเจริญเติบโต พัฒนาการ 

รวมถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้เลี้ยงดูในครอบครัว การ

ประเมนิสุขภาพผ่านการซักประวตั ิตรวจร่างกาย สงัเกต

ตัวเด็ก ผู้เลี้ยงดู และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เลี้ยงดูกับตัว

เดก็ เพือ่คดักรอง รกัษา และให้ค�าแนะน�าการดแูลทารก

อย่างเหมาะสมต่อไป  

 ในภาวะปกตทิารกจะกลบับ้านพร้อมแม่ภายใน 

2-3 วัน  โดยอาจมีการนัดติดตามอาการในกลุ่มเสี่ยง 

เช่น คลอดก่อนก�าหนด ตัวเหลืองจาก blood group 

incompatibility ภาวะซดีจากเมด็เลอืดแดงแตก จ�า้เลอืด

ออกตามตวั cephalhematoma ทารกซึง่คลอดจากแม่

ที่เป็นเบาหวาน ปัญหาด้านการให้นม น�้าหนักลดลงเกิน

ควร ตดิเช้ือในกระแสโลหติ ภาวะแทรกซ้อนระหว่างการ

คลอด หรือความผิดปกติทางร่างกายอื่น ตามดุลยพินิจ

ของกุมารแพทย์ 

การประเมินสุขภาพและปัญหาทั่วไป 
 การดแูลทารกแรกเกดิกมุารแพทย์ควรประเมนิ

ท้ังเด็กและครอบครัวอย่างเป็นองค์รวม เพื่อคัดกรอง

ปัญหาหรือปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการเลี้ยงดูทารก เช่น 

ความเจบ็ป่วยแต่ก�าเนดิ ภาวะซมึเศร้า และความเครยีด

ของมารดา เป็นต้น การประเมินทารกในช่วงนี้สามารถ

ท�าได้ผ่านการพูดคุย ซักประวัติ สังเกต ตรวจร่างกาย 

และการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จ�าเป็น ในการซัก

ประวตันิอกจากกุมารแพทย์จะได้รบัข้อมลูทีจ่�าเป็นส�าหรบั

บทที่ 21

Infancy Period (0-11 เดือน)

พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์  

อิสราภา ชื่นสุวรรณ  
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พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์   อิสราภา ชื่นสุวรรณ  

การดแูลทารกจากครอบครวัแล้ว ยงัเป็นการสร้างความ

สมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างครอบครวัและกมุารแพทย์ตัง้แต่แรก

เกิดซึ่งจะส่งผลดีต่อการดูแลทารกต่อไปในระยะยาว  

 ควรเริ่มจากความกังวลของพ่อแม่ ตามด้วย

ข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อประเมินความพร้อม ความรู้และ

ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลทารกต้ังแต่ก่อนคลอด 

ระหว่างคลอดและหลังคลอด เช่น ความเจ็บป่วยของ

มารดาระหว่างต้ังครรภ์ ความคาดหวงัของพ่อแม่ วธิกีาร

คลอด การปรับตัวของทารกหลังคลอดด้านการกิน-อยู่-

หลบันอน ทศันคติของครอบครัวและความคาดหวงัของ

ครอบครัวต่อตัวเด็กซึ่งอาจมีความขัดแย้งจนส่งผลต่อ

การดูแลเด็ก เป็นต้น ระหว่างการพูดคุยควรสังเกตการ

ตอบสนองของพ่อแม่ต่อความต้องการของเด็กว่ามี 

ความเหมาะสมหรือไม่ เช่น ให้นมเมื่อหิว ท่าให้นม  

ท่าอุ้ม เปลี่ยนผ้าอ้อมเมื่อขับถ่าย หรือการห่มผ้าให้เด็ก 

เป็นต้น รวมไปถงึการประเมนิความช่วยเหลอืจากสมาชกิ

ในครอบครัวคนอื่น ซึ่งอาจแบ่งเบาภาระของมารดาใน

บางช่วงเวลา เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย หรือสมาชิกอ่ืน 

ในครอบครัวขยาย 

การเฝ้าระวงัทางพฒันาการ (ดรูายละเอยีดในบทที ่2)

 •  Gross Motor : เคลื่อนไหวตอบสนองต่อ

เสียงและการมองเห็น และ primitive reflexes

 • Social-emotional: ตอบสนองต่อเสยีงและ

สัมผัสของพ่อแม่ 

 • Communicative: หยุดร้องเมื่อถูกอุ้ม

 •	 Cognitive: มองพ่อแม่เมื่อตื่น  

สังเกตทารกและปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่
และทารก   
 ควรสงัเกตพฤตกิรรมและ ความสามารถในการ

ปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมของทารก รวมถึงปฏิสัมพันธ์ว่า 

พ่อแม่สามารถตอบสนองความต้องการของเด็กอย่าง

เหมาะสมหรือไม่ เช่น ท่าอุ้ม ท่าให้นม เป็นต้น  

การตรวจร่างกาย
 1. ประเมนิการเจรญิเตบิโตด้วยการชัง่น�า้หนกั 

วัดความยาว และเส้นรอบศีรษะ แล้วน�ามาเปรียบเทียบ

กับกราฟการเจริญเติบโตมาตรฐาน โดยปรับตามอายุ

ครรภ์ของเด็ก (adjust for gestation age) (ดูราย

ละเอียดในบทที่ 4) ดังนี้ 

 • ชั่งน�้าหนักเด็กต้องถอดเสื้อผ้าออกให้ 

หมด หากการเปรียบเทียบน�้าหนักมีความจ�าเป็น 

และต้องการความถูกต้องมาก อาจต้องควบคุมปัจจัยที่

ส่งผลต่อน�้าหนักตัวของเด็ก เช่น ช่ังน�้าหนักในเวลา

เดียวกัน ควบคุมปริมาณนมให้ใกล้เคียงกันในแต่ละวัน 

เป็นต้น 

 • วัดความยาวมาตรฐานสามารถวัดได้ด้วย 

การใช้ measuring board หรือให้เด็กนอนลงบนพ้ืน 

ผวิท่ีแขง็ โดยจดัให้เด็กนอนหงาย ศีรษะเด็กอยู่ชดิติดกับ

ปลายด้านหน่ึงของกระดานวัด ผู้ช่วยจับเข่าเด็กให้ตึง 

ทั้งสองข้าง ผู้วัดปรับเลื่อนแผ่นวัดทางด้านเท้าของเด็ก 

ที่สามารถปรับเลื่อนเข้าออกได้ตามความยาวของ 

ตัวเด็ก 

 • เส้นรอบศีรษะวัดผ่านจุดนูนที่สุดทางด้าน

หน้าและหลังเพื่อให้ได้เส้นรอบศีรษะในต�าแหน่งที่ 

กว้างที่สุด 

 • น�้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง เป็นการประเมิน

น�้าหนักตัวของเด็กเมื่อเทียบกับความยาวหรือส่วนสูง มี

ประโยชน์ในการประเมินภาวะอ้วนส�าหรับเด็กเล็กที่ยัง

ไม่สามารถน�าค่า BMI มาตรฐานมาใช้ได้ (ดูรายละเอียด

ในบทที่ 4)

 2. ตรวจร่างกายตามระบบอย่างละเอียดและ

เน้นการตรวจต่อไปนี้ 
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 • ผิวหนัง: ความผิดปกติของผิวหนัง ภาวะตัว

เหลอืง

 • ศีรษะ: ความผิดปกติของรูปศีรษะ ขนาด

กระหม่อมหน้า/หลัง อันตรายที่ได้รับจากการคลอด

 • ตา: ลกูตา หนงัตา การกลอกตา แก้วตาปกติ

หรือขุ่น ดู red reflexเพื่อทดสอบจอประสาทตา (ดูราย

ละเอียดในบทที่ 13)

 • หู: รูปทรงของหู ต�าแหน่งใบหู รูหู ติ่งเนื้อ

หรือรูเปิดบริเวณผิวหนังหน้าหู 

 • จมูก: รูจมูก ทิศทางของสันจมูกเพื่อมอง

หาความผิดปกติของผนังกั้นช่องจมูก 

 • ปาก: รมิฝีปาก เพดาน เพ่ือมองหาปากแหว่ง

เพดานโหว่ ฟันน�้านมที่ขึ้นแต่เกิด (natal teeth) พังผืด

ที่ปลายลิ้น 

 • หวัใจและหลอดเลอืด: อตัราการเต้น จังหวะ 

เสียงหัวใจ คล�าชีพจรที่โคนขาหนีบ 

 • ช่องท้อง: คล�าช่องท้อง ตรวจสะดือและ

เส้นเลือดของสะดือ

 • อวยัวะเพศและรทูวาร: สงัเกตความผดิปกติ

ของอวัยวะสืบพันธุ์ คล�าอัณฑะ รูทวาร

 • กล้ามเน้ือและกระดกู: หลงัและกระดกูสนั

หลงั เท้า

 • ข้อสะโพก: Ortolani และ Barlow  เพื่อ

ประเมินภาวะข้อสะโพกหลุดหรือหลวม 

 • ระบบประสาท: ความสมดุลของแขนขา 

ความตึงตัวของกล้ามเนื้อ primitive reflexes 

หมายเหต ุ

 การตรวจข้อสะโพก สามารถเริม่จาก Ortolani’s 

maneuver ตามด้วย Barlow’s maneuver ต่อด้วย 

Ortolani’s maneuver หรือ เริ่มจาก Barlow’s 

maneuver แล้วต่อด้วย Ortolani’s maneuver ก็ได้ 

สามารถตรวจได้ตามล�าดับ ดังนี้

 Ortolani’s maneuver
 1. ให้ทารกนอนหงายราบกับพื้น งอเข่าข้างที่

ต้องการตรวจให้ข้อสะโพกท�ามุมประมาณ 90 องศา ใช้

นิว้หวัแม่มอืของมอือกีข้างจับบรเิวณหวัหน่าวโดยนิว้อืน่

ที่เหลืออ้อมไปจับกระดูกเชิงกรานด้านหลัง เพื่อไม่ให้

เชิงกรานขยับไปมา

 2. ใช้มือข้างที่อยู่ด้านเดียวกับขาทารกด้านที่

ต้องการตรวจ จบัต้นขาข้างนัน้ไว้ ให้นิว้กลางวางทีบ่รเิวณ 

greater trochanter และนิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านใน ค่อยๆ 

กางขาออก (abduction) ประมาณ 80 องศา ใช้มือดัน

ต้นขาทารกเข้าหาผูต้รวจเลก็น้อย หากรูสึ้กสะดุด (click) 

แสดงว่า หัวกระดูก femur ขยับกลับเข้าในเบ้ากระดูก 

 Barlow’s maneuver
 1. ให้ทารกนอนและจับขาทารกเช่นเดียวกับ

การตรวจ Ortolani’s maneuver 

 2. หุบขาทารกเข้าหาแนวกลางล�าตัว โดย

ออกแรงดันไปด้านนอกล�าตัวด้วยนิว้หัวแม่มอืซึง่อยูด้่าน

ในต้นขาของทารก 

 3. หากมีการเลื่อนหลุดของข้อสะโพก จะมี

ความรู้สึกสะดุดจากการที่หัวกระดูกต้นขาเคลื่อน 

หลุดจากเบ้า 

การคัดกรอง 
 • คดักรองภาวะไทรอยด์ต�า่ และ phenylketonuria 

ตามมาตรฐานของประเทศ

 • ตรวจการได้ยนิหากมีเครือ่งมอืและบคุลากร

 • คดักรองวัณโรคและโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์

ในกลุ่มเสี่ยง เช่น มารดามีประวัติเป็นวัณโรค ตับอักเสบ 

HIV หรือ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น 

 • คัดกรองความบกพร่องทางสายตาในกลุ่ม

เสี่ยง (ดูรายละเอียดในบทที่ 13)
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การให้วัคซีน 
 • วัคซีนบีซีจี BCG ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ครั้งที่ 1

       วัคซีนตับอักเสบบี (HB) ฉีดเข้ากล้ามเน้ือ  

  ครั้งที่ 1 (ดูรายละเอียดในบทที่ 7) 

ค�าแนะน�าล่วงหน้าส�าหรบัพ่อแม่เพือ่ส่งเสรมิ
ความพร้อมของครอบครัว
 เรื่องทั่วไป
 • ป้องกนัความเครียดหรอืความวติกกงัวลจาก

การเลีย้งดบูตุร จนอาจเกิดภาวะซมึเศร้าหลงัคลอด ด้วย

การพูดคุยกับบุคคลในครอบครัว หรือผู้อื่น เมื่อมีปัญหา

หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลี้ยงดู 

 • ควรมผีูช่้วยแม่ในการดแูลลกูเมือ่รูส้กึเหนือ่ย

ล้า หรือจ�าเป็นต้องปฏิบัติภารกิจส่วนตัว

 • แม่และสมาชกิอืน่ในครอบครวัควรแบ่งเวลา

ท�ากิจกรรมร่วมกัน  

 • ไม่ตะโกนใส่ ทุบตี หรือเขย่าตัวลูก

 • แนะน�าแหล่งข้อมูลและศูนย์ให้ความช่วย

เหลือในชุมชน เม่ือมีปัญหาเก่ียวกับการเลี้ยงดูบุตร (ดู

รายละเอียดในบทที่ 11)

 • สทิธสิ�าหรบัการได้รบัความช่วยเหลอืในกรณี

ของเด็กพิการ

 การดูแลเด็ก
 • ส่งเสริมให้แม่สังเกต การสื่อสารเพื่อบอก

ความต้องการจากทารก ผ่านเสยีงร้อง และภาษาท่าทาง

 • แนะน�าให้แม่นวดตัว สัมผัสลูก โอบอุ้มและ

โยกตัวไปมาระหว่างอุ้มลูก อย่างสม�่าเสมอ เพื่อช่วยให้

ลูกรู้สึกผ่อนคลาย และยังอาจช่วยให้การร้องโยเยสงบ

ลงได้

 • การอุ้มทารกบ่อยๆ จะเสรมิสร้างความผกูพนั

ที่ดี ช่วยให้เด็กเลี้ยงง่าย ตื่นและนอนเป็นเวลามากขึ้น

 • ให้นอนหงายเพื่อป้องกัน Sudden Infant 

Death Syndrome (SIDS)

 • เลอืกใช้อปุกรณ์เครือ่งนอนทีป่ลอดภยัต่อเดก็ 

เช่น ที่นอนและหมอนไม่นุ่มเกินไป ผ้าปูที่นอนไม่ควร

หนาหรอืใหญ่มากเกนิไป ช่องว่างระหว่างซีก่รงข้างเตยีง 

หรือที่นอนเด็กไม่ควรกว้างกว่า 6 ซม.

 • ไม่ให้หัวนมหลอกก่อนอายุ 1 เดือน ในเด็ก

ที่รับประทานนมแม่ 

 • อุณหภูมิภายในห้องของเด็กควรเหมาะสม 

 • เลอืกใช้ผลติภณัฑ์อาบน�า้และท�าความสะอาด

เครื่องใช้ที่ไม่มีส่วนผสมของน�้าหอม

 • อาจไม่จ�าเป็นต้องใช้สบูอ่าบน�า้ฟอกตัวทารก

ทุกวัน คราบไขที่บริเวณศีรษะสามารถล้างออกได้ด้วย

การล้างน�้าบ่อยๆ

 • หลกีเลีย่งการน�าทารกไปรบัแสงแดดโดยตรง 

ไม่แนะน�าให้ใช้ครีมกันแดด ยกเว้นในบริเวณเพียงเล็ก

น้อย ท่ีไม่สามารถปกปิดได้ด้วยเสื้อผ้าหรือหมวก เช่น 

หน้าหรือคอ

 • ท�าความสะอาดและเปลี่ยนผ้าอ้อมทุกครั้ง

ที่ขับถ่าย โดยรอให้ผิวแห้งก่อนใส่ผ้าอ้อมให้ใหม่เพื่อ

ป้องกันผดผื่น 

 • ปล่อยให้สะดือแห้งและหลุดเอง  โดยอาจมี

เลือดซึมออกมาหลังสะดือหลุด 1-2 วัน หากมีอาการ

บวมแดง และมขีองเหลวไหลออกจากสะดอืควรปรกึษา

แพทย์

 • ควรล้างมืออยู่เสมอ โดยเฉพาะหลังเปลี่ยน

ผ้าอ้อมและก่อนให้นมเด็ก

 •  ป้องกันการติดเชื้อให้ โดยลดจ�านวนคนที่

จะอุ้ม หลกีเลีย่งการคลกุคลกีบัผูป่้วยด้วยโรคตดิต่อและ

สถานที่ที่มีผู้คนแออัด เช่น ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า 

โรงภาพยนตร์ เป็นต้น 
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Infancy Period (0-11 เดือน)

การให้นม
 ค�าแนะน�าทั่วไป
 • สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 

4-6 เดือน หากไม่สามารถให้นมแม่ได้ให้ใช้นมผสมท่ีเตมิ

ธาตุเหล็ก

 • สงัเกตอาการหิวและให้นมเม่ือลกูหิวเท่าน้ัน  

 • กระตุ้นให้ลูกเรอลมเมือ่ให้นมไปได้ในปรมิาณ

ครึ่งหนึ่ง และหลังให้นมเสร็จ 

 • กรณีที่ไม่มีขาดน�้า ไม่จ�าเป็นต้องให้น�้าเพิ่ม 

เมื่อรับประทานนมแม่และนมผสมซึ่งเตรียมถูกสัดส่วน

 ค�าแนะน�าส�าหรับมารดาที่ให้นมแม่ 
 • วันแรกหลังคลอดควรให้ดูดนมประมาณ 

8-12 ครั้งเพื่อกระตุ้นการสร้างน�้านมของแม่ 

 • วันที่ 3-4 หลังคลอด ทารกอาจต้องการ 

นมแม่ทุก 1-2 ชั่วโมงเพื่อชดเชยน�้าหนักตัวที่ลดลงหลัง 

คลอด 

 • ประมาณ 1 สัปดาห์ ทารกส่วนใหญ่เริ่ม 

ปรบัตวัรับประทานนมแม่ทกุ 2-3 ชัว่โมง ในตอนกลางวนั 

และทุก 3 ชั่วโมงในตอนกลางคืน โดยมักมี 1 มื้อของ

ช่วงกลางคืนที่มีระยะห่างจากมื้อก่อนหน้านานถึง  

4-5 ชัว่โมง โดยรวมเดก็จะได้รบันมวนัละประมาณ 8-12 

มื้อต่อวัน

 • ในช่วงหลังคลอดถึง 2 สัปดาห์แรก นอน

ติดต่อกันนานเกนิ 4 ชัว่โมง ควรปลกุให้ตืน่รบัประทานนม 

 • ไม่ให้น�้าในเด็กที่รับประทานนมแม่ 

 • เมือ่น�า้นมแม่เริม่มปีรมิาณมากพอ ทารกจะ

ปัสสาวะวันละประมาณ 6-8 ครั้ง อาจถ่ายอุจจาระหลัง

รับประทานนมทุกมื้อ หรือไม่ถ่ายเป็นเวลาหลายวัน 

แนะน�าให้แม่สังเกตลักษณะอุจจาระเพื่อบ่งบอกอาการ 

ท้องผูกหรือท้องเสีย แทนการนับจ�านวนครั้ง

 • หากแม่รู้สึกเจ็บเต้านมหรือหัวนมระหว่าง

ให้นมลูกควรปรึกษาแพทย์

 • หลังคลอด ควรรับประทานวิตามินท่ีได้รับ

ระหว่างต้ังครรภ์ต่อ หากรบัประทานอาหารมงัสวริตัคิวร

ได้ เหล็ก สังกะสี และวิตามินบี 12 เสริม 

 • หลกีเลีย่งการดืม่สรุา 2-3 ชัว่โมง ก่อนให้นมลูก 

 • ความเจ็บป่วยของแม่ส่วนใหญ่สามารถให้

นมลูกได้ แต่ควรล้างมอืให้สะอาดทกุครัง้ก่อนให้นม และ

ปรกึษาแพทย์ในกรณทีีม่ีคีวามกงัวล หากต้องใช้ยาระหว่าง

ให้นมลูก

 ค�าแนะน�าส�าหรับมารดาที่ให้นมผสม
 • เริ่มให้นมจาก 2 ออนซ์ทุก 2-3 ชม. แล้ว

เพิ่มตามความต้องการของทารก

 • อ่านค�าแนะน�าจากผู้ผลิตทีข้่างกระป๋องอย่าง

ละเอียด ถึงวิธีปฏิบัติต่อนมที่จะให้แก่ทารก

 • แนะน�าการจัดท่าให้นมที่ถูกต้อง

ค�าแนะน�าเพื่อความปลอดภัย 
(ดูรายละเอียดในบทที่ 10) 

 • แนะน�าให้ใช้ที่นั่งส�าหรับเด็ก ซึ่งได้รับการ

รับรองมาตรฐาน โดยหันหน้าของเด็กไปด้านหลังตัวรถ 

และปฏบัิตติามค�าแนะน�าของบริษทัผูผ้ลติอย่างเคร่งครดั 

เมื่อต้องโดยสารรถยนต์

 • จัดให้เด็กโดยสารรถยนต์ในที่นั่งด้านหลัง

 • หยุดรถให้สนิททุกครั้ง เมื่อต้องดูแลเด็ก

ระหว่างเดินทาง 

 • หลกีเลีย่งการพาไปยงัสถานท่ีซ่ึงมีผูส้บูบุหร่ี

 • เมื่อต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมหรือเสื้อผ้า ควรใช้

มอืข้างหนึง่สมัผสัทารกไว้ตลอดเวลา เพือ่ป้องกนัการตก

จากที่สูง

ก่อนกลับ 

 • เปิดโอกาสให้ถามสิ่งที่สงสัย และทบทวน

สรุปเรื่องที่พูดคุยหรือแนวทางแก้ไขปัญหาที่ได้ในวันนี้
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 • ชืน่ชมและให้ก�าลงัใจทีพ่่อแม่ อย่างเหมาะสม 

 • แจ้งวันนัดพบครั้งต่อไปที่อายุ 7 วัน หรือ 1 

เดือน  

อายุ 1 เดือน
 พ่อแม่ส่วนใหญ่ปรับตัวได้ และเข้าใจความ

ต้องการของทารกดีขึ้น มักให้ความส�าคัญกับ การรับ

ประทาน การตื่น/หลับ ขับถ่าย และปรับตัวเข้ากับเด็ก 

การนัดมาติดตามอาการเมื่ออายุ 1 เดือนนี้ กุมารแพทย์

อาจพิจารณาตามความเหมาะสม เช่น ทารกคลอดก่อน

ก�าหนด ทารกแรกเกิดที่มีความเจ็บป่วย ปัญหาสุขภาพ

หรือพัฒนาการของทารก ความกังวลของพ่อแม่ 

การประเมินสุขภาพและปัญหาทั่วไป 

 ควรให้ความส�าคญักบัความกงัวลใจหรอืปัญหา

ที่พ่อแม่ประสบระหว่างการดูแลทารกในช่วงที่ผ่านมา 

รวมถึงความสามารถในการปรับตัวของพ่อแม่ เช่น 

ความเครียด ความวิตกกังวล เป็นต้น และการปรับตัว

ของทารก เช่น การรบัประทาน การนอน ความปลอดภยั

ในการเดินทาง หรือการอาบน�้า เป็นต้น ระหว่างพูดคุย 

กุมารแพทย์ควรสังเกตการตอบสนองของครอบครัว 

ต่อความต้องการของเดก็ว่า มคีวามเหมาะสมหรอืพ่อแม่

มีท่าทีที่มั่นใจในการตอบสนองต่อทารกมากน้อยเพียง

ใด รวมถึงความช่วยเหลอืด้านการดแูลทารกจากสมาชิก

ในครอบครัวคนอื่น 

การเฝ้าระวังทางพัฒนาการ 

 • Gross Moyor : ยกคางจากที่นอนชั่วครู่ใน

ท่านอนคว�่า  

 • Fine Motor : มองตามวัตถุได้ถึงกึ่งกลาง

ล�าตัว

 • Personal social : จ้องหน้า     

 • Expressive Language : ร้องไห้  

         • Receptive Language : ตอบสนองต่อเสยีง

ที่ได้ยิน (ดูรายละเอียดในบทที่ 2) 

สังเกตทารกและปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่
และทารก
 กุมารแพทย์ควรสังเกตพฤติกรรมของทารก 

ท่าทีพ่อแม่ต่อการเลี้ยงดู เช่น กังวล กลัว โกรธ มีความ

สุข เป็นต้น การตอบสนองของพ่อแม่ต่อท่าทีและความ

ต้องการของทารก รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับแม่ 

และความขัดแย้งเกี่ยวกับการดูแลทารก 

การตรวจร่างกาย 
     1.ประเมินการเจริญเติบโตด้วยการชั่งน�้าหนัก 

วัดความยาว วัดเส้นรอบศีรษะ แล้วน�ามาเปรียบเทียบ

กับกราฟการเจริญเติบโตมาตรฐาน โดยปรับตามอายุ

ครรภ์ของเด็ก (adjust for gestation age) (ดูราย

ละเอียดในบทที่ 4) และประเมินน�้าหนักตามเกณฑ ์

ส่วนสูง  

 2. ตรวจร่างกายตามระบบอย่างละเอียดและ

เน้นการตรวจต่อไปนี้ 

 • ศีรษะ: ความผิดปกติของรูปศีรษะ ขนาด

กระหม่อมหน้า/หลัง อันตรายที่ได้รับจากการคลอด

 • ตา: ลกูตา หนงัตา การกลอกตา แก้วตาปกติ

หรือขุ่น ดู red reflexเพื่อทดสอบจอประสาทตา 

 • หวัใจและหลอดเลอืด: อตัราการเต้น จังหวะ 

เสียงหัวใจ คล�าชีพจรที่โคนขาหนีบ 

 • ช่องท้อง: คล�าช่องท้อง ตรวจการหลุดของ

สะดือ 

 • กล้ามเนือ้และกระดกู: Ortolani และ Barlow 

 • ระบบประสาท: ความสมดุลของแขนขา 
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ความตึงตัวของกล้ามเนื้อ primitive reflexes

การคัดกรอง 
ในกรณีที่ไม่ได้คัดกรองเมื่อแรกเกิด

 • คัดกรองภาวะไทรอยด์ต�า่ และ phenylketonuria 

ตามมาตรฐานของประเทศ

 • ตรวจการได้ยนิหากมีเครือ่งมอืและบคุลากร

 • คดักรองวัณโรคและโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์

ในกลุ่มเสี่ยง เช่น มารดามีประวัติเป็นวัณโรค ตับ

อักเสบ HIV หรือ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น 

 • คัดกรองความบกพร่องทางสายตาในกลุ่ม

เสี่ยง (ดูรายละเอียดในบทที่ 13)

การให้วัคซีน 
 • วัคซีนบีซีจี BCG ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ครั้งที่ 1

 • วัคซีนตับอักเสบบี (HB 1) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ  

ครั้งที่ 1 

 • ในกรณีที่ยังไม่ได้รับตั้งแต่แรกเกิด (ดูราย

ละเอียดในบทที่ 7)

ค�าแนะน�าและค�าแนะน�าล่วงหน้า
 ส่งเสริมความพร้อมของครอบครัว
 • แนะน�าให้แม่และครอบครัวได้วางแผนการ

ดูแลลูก เมื่อต้องกลับไปท�างาน เช่น เตรียมและจัดหาผู้

ดูแลระหว่างวัน

 • แหล่งความช่วยเหลือด้านสุขภาพกายและ

จติใจในสงัคมหรือชมุชน (ดรูายละเอดียในบทความเรือ่ง 

ทรัพยากรและความช่วยเหลือในชุมชนและสังคม)

 • หากมคีวามเครยีดหรอืวติกกงัวล ควรปรกึษา

ผู้ที่ไว้วางใจ หรือปรึกษาแพทย์

 • ปรึกษาแพทย์หากมีปัญหาความรุนแรงใน

ครอบครัว 

 การดูแลเด็ก
 • ตอบสนองความต้องการของทารกเป็นเวลา 

เช่น มื้อนม การนอน 

 • ฝึกให้กล่อมตวัเองให้หลบัได้ ด้วยการวางลง

ในที่นอนเมื่อยังตื่น หรือก�าลังเคลิ้มหลับ แทนการอุ้มให้

เด็กหลับในอ้อมกอดของพ่อแม่ 

 • ป้องกันการเกิด Sudden Infant Death 

Syndrome ด้วยการเลือกที่นอน หมอน ผ้าห่มอย่าง

เหมาะสม และหลีกเล่ียงการน�าตุก๊ตาผ้าใส่ไว้ในทีน่อนเดก็

 • ให้ฝึกนอนหงายเพือ่ป้องกนั Sudden Infant 

Death Syndrome

 • หากเป็นไปได้ แนะน�าให้เด็กนอนในที่ของ

ตนเองอย่างเหมาะสมกับบริบทของครอบครัว เช่น ใน

เปลหรือเตยีงนอนของเดก็ ไม่ควรให้ลูกนอนบนเตยีงพ่อ

แม่ หากต้องในนมบนเตียงนอนพ่อแม่ควรพาลูกกลบัไป

นอนยังที่ของตนเองหลังให้นม 

 • ยกข้างเตียงขึ้นเสมอเมื่อทารกอยู่บนเตียง 

ช่องว่างระหว่างซ่ีกรงข้างเตยีงหรือท่ีนอนเดก็ไม่ควรกว้าง

เกินกว่า 6 ซม.

 • อุ้ม กอด เล่น พูดคุย หรือร้องเพลงกล่อม

และไม่เป็นสาเหตุให้ลูกติดพ่อแม่มากเกินไป

 • ตอบสนองความต้องการของทารกอย่าง

เหมาะสมและทันท่วงที

 • การอุ้ม ส่งเสียงพูดคุย ลูบสัมผัส โยกตัวไป

มาในอ้อมกอดพ่อแม่ อาจช่วยลดอาการร้องโยเยช่วง

บ่ายหรือหัวค�่า 

 • การใช้สายรัดอุ้มทารกไว้กับตัวพ่อแม่ อาจ

ช่วยให้ลูกรู้สึกม่ันคงปลอดภัยและลดการร้องโยเย แต่

อาจไม่ปลอดภัยกับทารกคลอดก่อนก�าหนด หรือทารก

ที่มีปัญหาทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อ

 • หากเครียด เหนื่อย โกรธ หรือวิตกกังวลกับ

การดูแล ควรวางทารกไว้ในบริเวณที่ปลอดภัย เพื่อให้
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พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์   อิสราภา ชื่นสุวรรณ  

ตวัเองได้พกั ไม่ควรเขย่าตัวเพราะอาจท�าให้เกดิอนัตราย

ต่อสมองอย่างถาวร

 • ปรึกษาแพทย์หากทารกร้องมากเกินไป

 • พูดคุยและเล่นบ่อยๆ จะช่วยส่งเสริมความ

สัมพันธ์และความผูกพันที่ดี

 • เมื่อทารกตื่นและรู้สึกตัวดี อาจจับให้นอน

คว�า่ภายใต้การดแูลอย่างใกล้ชดิ เพือ่ส่งเสรมิพฒันาการ

ของกล้ามเนื้อคอ 

การให้นม
 ค�าแนะน�าทั่วไป 
 • สังเกตอาการหิวและอิ่ม และให้นมเมื่อหิว

เท่านั้น

 • หากไม่ได้ให้นมแม่ ควรให้รับประทานนมที่

เติมธาตุเหล็ก

 • ไม่เริ่มอาหารอื่นนอกจากนม

 • กรณทีีไ่ม่ขาดน�า้ ไม่จ�าเป็นต้องให้น�า้เพ่ิม ทัง้

เมื่อรับประทานนมแม่ และนมผสมซึ่งเตรียมถูกสัดส่วน

 • ท่าให้นมทีถ่กูต้อง เพือ่ป้องกนัการส�าลกัและ

ส่งเสริมการสื่อสารทางสายตาระหว่างกัน

 • กระตุน้ให้ทารกสนใจในการรบัประทานนม

โดยโยกตัว ลูบสัมผัส และลดสิ่งเร้าในสิ่งแวดล้อม เช่น 

แสงและเสียง

 • ไม่ทิง้ให้ทารกดูดนมขวดอยูต่ามล�าพัง เพราะ

อาจส�าลักนมจนเป็นอันตรายได้ 

 • แนะน�าวิธีช่วยทารกเรอลม 

 • หากได้นมเพยีงพอทารกจะมนี�า้หนักตัวเพ่ิม

ขึน้อย่างเหมาะสม ปัสสาวะวนัละ 6-8 ครัง้เมือ่ใช้ผ้าอ้อม

ผ้า หรือ 5-6 ครั้งเมื่อใช้ผ้าอ้อมส�าเร็จรูป ถ่ายอุจจาระ

วันละ 3-4 ครั้ง แต่จ�านวนครั้งของการถ่ายอุจจาระจะ

ลดลงภายใน 6 สัปดาห์ทารกปกติท่ีรับประทานนมแม่

อาจถ่ายทุก 3 วันโดยไม่มีความผิดปกติ 

 ค�าแนะน�าส�าหรับมารดาที่ให้นมแม่

 • ให้นมแม่ซึง่เป็นอาหารทีด่ทีีส่ดุส�าหรบัทารก

อย่างน้อย 4-6 เดือน

 • อธิบายการเจริญเติบโตของเด็ก ผ่านกราฟ

การเจริญเติบโต 

 • รับประทานวิตามินเสริมเช่นเดียวกับก่อน

คลอด ร่วมกับได้รับอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการ

 • หลกีเลีย่งการใช้หวันมหลอก หรอืการดดูจกุ

นมในช่วงนี้ เว้นแต่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ หรือมีความ

จ�าเป็นเฉพาะราย 

 ค�าแนะน�าส�าหรับมารดาที่ให้นมผสม
 • หากจ�าเป็นต้องเปลีย่นจากนมแม่มาเป็นนม

ผสม ให้แนะน�านมผสมให้กบัลกูเมือ่ลกูไม่หวิมากและยงั

ไม่อิ่มจากนมแม่ โดยให้ผู้อื่นให้นมขวดแก่ลูก ลองใช้จุก

นมขนาดต่างๆจนได้ขนาดทีเ่หมาะกับลกู เมือ่ลกูสามารถ

ดูดได้แรงขึ้นอาจต้องเปลี่ยนขนาดเพื่อให้นมไหลช้าลง 

ค�าแนะน�าเพื่อความปลอดภัย 

(ดูรายละเอียดในบทที่ 10) 

 • แนะน�าให้ใช้ท่ีนั่งส�าหรับเด็กซ่ึงได้รับการ

รับรองมาตรฐาน ชนิดที่หันหน้าของเด็กไปด้านหลังตัว

รถ และปฏิบัติตามค�าแนะน�าของบริษัทผู้ผลิตอย่าง

เคร่งครัด เมื่อต้องโดยสารรถยนต์

 • จัดให้เด็กโดยสารรถยนต์ในที่นั่งด้านหลัง

 • หยุดรถให้สนิททุกครั้ง เมื่อต้องดูแลเด็ก

ระหว่างเดินทาง 

 • หลีกเลี่ยงพาลูกไปยังสถานที่ซึ่งมีผู้สูบบุหรี่

 • เมือ่ต้องเปลีย่นผ้าอ้อม หรอืเสือ้ผ้าให้กบัลูก 

ควรใช้มือข้างหนึ่งสัมผัสลูกไว้ตลอดเวลา เพื่อป้องกัน

การตกจากที่สูง

 • หลีกเลี่ยงการใส่สร้อยคอ ของเล่นที่มีเชือก 

หรือสายอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในบริเวณที่เด็กอยู่ 
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 • ไม่ดื่มเครื่องดื่มร้อนขณะก�าลังอุ้มทารก

ก่อนกลับ 
 • เปิดโอกาสให้ถามส่ิงท่ีสงสัย และทบทวน

สรุปเรื่องที่พูดคุย หรือแนวทางแก้ไขปัญหาที่ได้ในวันนี้

 • ชื่นชมและให้ก�าลังใจที่พ่อแม่ดูแลลูกอย่าง 

เหมาะสม 

 • แจ้งวันนัดพบครั้งต่อไปที่อายุ 2 เดือน   

อายุ 2 เดือน
 ช่วงนี้ทารกและครอบครัวสามารถสื่อสารซึ่ง

กันและกันได้ดีขึ้น ทารกสามารถมองจ้องตาพ่อแม่ ยิ้ม 

ส่งเสียงอ้อแอ้ตอบโต้กบัผูใ้หญ่ ตอบสนองด้วยท่าทพีอใจ

ต่อเสียง สัมผัสและหน้าของพ่อแม่ ปฏิสัมพันธ์ท่ีทารก

วัยนี้สามารถโต้ตอบกับพ่อแม่ได้ ท�าให้พ่อแม่รับรู้ได้ถึง

ความสขุใจในการดแูลทารก ขณะเดียวกนัพ่อแม่ปรบัตัว

ได้มากข้ึนกับสมาชกิใหม่ และสร้างสมดุลระหว่างครอบครวั 

การท�างาน และชีวิตส่วนตัวได้ดีขึ้น หากพ่อแม่ปฏิบัติ

กิจวัตรประจ�าวันที่เกี่ยวข้องกับเด็กอย่างสม�่าเสมอ เช่น 

เวลากนิ เวลานอน จะช่วยให้เดก็ปรับตัวกับกิจวตัรประจ�า

วันของตัวเองได้ดีขึ้น 

 แม้ว่าทารกยังต้องได้รับนมบ่อยครั้งแต่ทารก

วัยนี้นอนกลางคืนได้ยาวขึ้นประมาณ 4-5 ชั่วโมง ดังนั้น

นมมือ้ดกึควรลดความถีล่ง การเล่นกบัลกูหรอืมกีจิกรรม

ร่วมกับลูกระหว่างทารกตื่นในช่วงกลางวันช่วยให้ทารก

นอนกลางคืนได้นานขึ้น พ่อแม่ส่วนใหญ่พอใจการดูแล

ของกมุารแพทย์ทีใ่ส่ใจในรายละเอยีดของทารก เช่น การ

เจริญเติบโต การปรับตัว พัฒนาการของทารก เป็นต้น 

วัยนี้ทารกส่วนใหญ่ชันคอได้ชั่วขณะ และ primitive 

reflex เร่ิมหายไปก่อนที่การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ

มัดใหญ่จะเร่ิมขึ้น ช่วงนี้กุมารแพทย์อาจแนะน�าให้พ่อ

แม่จับลูกนอนคว�่าในช่วงตื่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของ

กล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้กับทารก กุมารแพทย์ควรให้ความ

รู้กับพ่อแม่เรื่องอาหารส�าหรับทารกวัยนี้ ที่ยังมีเพียงนม 

ไม่ให้อาหารเสรมิอืน่นอกจากนมจนกว่าจะอาย ุ4-6 เดอืน

ไปแล้ว 

 ช่วงนีค้รอบครวัส่วนใหญ่มกัสร้างสมดลุใหม่กบั

การมีสมาชิกเพิ่มขึ้นได้ พ่อแม่ด�ารงชีวิตส่วนตัวได้ดีขึ้น 

กุมารแพทย์ควรแนะน�าให้ครอบครัวเปิดโอกาสให้พี่ได้

เข้ามามส่ีวนร่วมกบัการดแูลทารกซึง่เป็นน้องอย่างเหมาะ

สมกบัพฒันาการของพ่ี เพือ่สร้างความผูกพนัทีด่รีะหว่าง

พี่น้อง นอกจากนั้นควรให้ค�าแนะน�าถึงความปลอดภัย

ของทารกในด้านการเดนิทาง ท่านอน โดยค�านงึถงึบรบิท 

ความเชื่อ ค่านิยมของครอบครัวด้วย

การประเมินสุขภาพและปัญหาทั่วไป 
 การดูแลทารกวัยนี้ กุมารแพทย์ควรให้ความ

ส�าคัญกับความกังวลใจหรือปัญหาการดูแลทารกในช่วง

ทีผ่่านมา รวมถึงความสามารถปรบัตวัของทารกด้านการ

รับประทาน ท่าให้นม การนอน การดูแลทารกให้ได้รับ

ความปลอดภัยในการเดินทาง หรือการอาบน�้าให้ทารก 

เป็นต้น ระหว่างการพูดคุยกับบิดามารดา กุมารแพทย์

ควรสงัเกตการตอบสนองของครอบครวัต่อความต้องการ

ของเด็กว่ามีความเหมาะสม หรือบิดามารดามีท่าทีที่

มัน่ใจในการตอบสนองต่อทารกมากน้อยเพยีงใด รวมถงึ

ความช่วยเหลือด้านการดูแลทารกจากสมาชิกคนอื่นใน

ครอบครัว 

การเฝ้าระวังทางพัฒนาการ 
 • Gross Motor : ชนัคอ 45 องศาในท่านอนคว�า่

 • Fine Motor : มองตามวัตถุได้ข้ามผ่าน

กึ่งกลางล�าตัว

 • Personal social : ยิ้มและสบตา
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 • Expressive Language: ส่งเสยีงในล�าคอ 

เช่น อ ูอา

 • Receptive Language : ตอบสนองต่อเสยีง

ทีไ่ด้ยินโดยการกระพรบิตา หรือเงยีบเพือ่ฟังเสยีงทีไ่ด้ยนิ      

(ดูรายละเอียดในบทที่ 2)

สังเกตทารกและปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่
และทารก 
 กุมารแพทย์ควรสังเกตพฤติกรรมของทารก 

ท่าทีพ่อแม่ต่อการเลี้ยงดูทารก เช่น กังวล กลัว โกรธ มี

ความสุข เป็นต้น การตอบสนองของพ่อแม่ต่อท่าทีของ

ทารก เช่น เมื่อทารกส่งเสียงอ้อแอ้ มองหน้าจ้องตาพ่อ

แม่ ย้ิมให้พ่อแม่ เป็นต้น การตอบสนองต่อความต้องการ

ของทารก ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับแม่ และความขัด

แย้งเกี่ยวกับการดูแลทารก

การตรวจร่างกาย 

 1. ประเมนิการเจริญเติบโตด้วยการชัง่น�า้หนกั 

วัดความยาว วัดเส้นรอบศีรษะ แล้วน�ามาเปรียบเทียบ

กับกราฟการเจริญเติบโตมาตรฐาน โดยปรับตามอายุ

ครรภ์ของเดก็ (adjust for gestation age) (ดรูายละเอยีด

ในบทท่ี 4) และประเมนิน�า้หนักตามเกณฑ์ส่วนสูง  

  2. ตรวจร่างกายตามระบบอย่างละเอียดและ

เน้นการตรวจต่อไปนี้  

 • ผิวหนัง: ความผิดปกติของผิวหนัง ผื่นคัน 

จ�้าเลือดออกผิดปกติ

 • ศีรษะ: ขนาดกระหม่อมหน้า/หลัง 

 • ตา: ลกูตา หนงัตา การกลอกตา แก้วตาปกติ

หรือขุ่น ดู red reflexเพื่อทดสอบจอประสาทตา (ดูราย

ละเอียดในเรื่อง แนวทางการคัดกรองทางจักษุในเด็ก

และวัยรุ่น)

 • หวัใจและหลอดเลอืด: อตัราการเต้น จังหวะ 

เสียงหัวใจ คล�าชีพจรที่โคนขาหนีบ 

 • กล้ามเนื้อและกระดูก: หลังและกระดูกสัน

หลัง ข้อสะโพก: Ortolani และ Barlow 

 • ระบบประสาท: ความสมดุลของแขนขา 

ความตึงตัวของกล้ามเนื้อ 

การคัดกรอง
ในกรณีที่ไม่ได้คัดกรองเมื่อแรกเกิด

 • คดักรองภาวะไทรอยด์ต�า่ และ phenylke-

tonuria ตามมาตรฐานของประเทศ

 • ตรวจการได้ยนิหากมีเครือ่งมอืและบคุลากร

 • คดักรองวัณโรคและโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์

ในกลุ่มเสี่ยง เช่น มารดามีประวัติเป็นวัณโรค ตับอักเสบ 

HIV หรือ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น 

 • คัดกรองความบกพร่องทางสายตาใน 

กลุ่มเสี่ยง (ดูรายละเอียดในบทที่ 13)

การให้วัคซีน 
 • วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTwP 1) 

ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ครั้งที่ 1

 •  วัคซีนโปลิโอชนิดหยอด (OPV 1) ครั้งที่ 1

 • วัคซีนตับอักเสบบี (HB 2) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 

ครั้งที่ 2  (ดูรายละเอียดในบทที่ 7)

ค�าแนะน�าและค�าแนะน�าล่วงหน้า
 ส่งเสริมความพร้อมของครอบครัว
 • แนะน�าให้พ่อแม่ดูแลสุขภาพกายและจิตใจ

ของตัวเอง

 • มีเวลาท�ากิจกรรมร่วมกันระหว่างคู่สมรส

 • มสีงัคมกบัเพือ่นและสมาชิกคนอ่ืนในครอบครวั

เดิม

 • ให้พีมี่ส่วนร่วมกบัการดแูลน้องอย่างเหมาะสม
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กับความสามารถและพัฒนาการ และพ่อแม่ควรหาเวลา

ท�ากิจกรรมร่วมกับพี่อย่างเหมาะสม

 การดูแลเด็ก

 • เดก็อาย ุ2 เดอืน เริม่หลบัและตืน่ได้นานขึน้ 

สามารถโต้ตอบผ่านการยิ้ม ส่งเสียงอ้อแอ้ การพูดคุย  

อุ้ม กอด และเล่นกับลูก สามารถส่งเสริมพัฒนาการให้

กับลูกได้

 • อุ้ม กอด เล่น พูดคุย หรือร้องเพลงกล่อม

ลูกวัยนี้ ไม่เป็นสาเหตุให้เด็กติดพ่อแม่มากเกินไป

 • พดูคุยและเล่นกบัลกูเมือ่ลกูตืน่ ช่วยส่งเสรมิ

ความสัมพันธ์และความผูกพันที่ดีระหว่างเด็กกับ 

พ่อแม่ 

 • จัดกิจกรรมเตรียมลูกเข้านอนทั้งกลางวัน

และกลางคืน ให้เป็นแบบแผน

 • หากนอนตอนกลางวันนานเกินไปควร 

ปลุกลูกตื่น จะช่วยให้ลูกนอนกลางคืนได้นานขึ้น 

 • ให้นอนหงาย เลือกที่นอน หมอน และ

ผ้าปูที่นอนที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน SIDS 

 • จัดที่นอนให้แยกจากเตียงพ่อแม่ โดยอาจ

อยู่ภายในห้องเดียวกัน

 • ยกข้างเตียงลูกขึ้นเสมอ ช่องว่างระหว่าง 

ซี่กรงข้างเตียงหรือที่นอนเด็กไม่ควรกว้างเกินกว่า  

6 ซม.

 • เมือ่เดก็ตืน่และรูส้กึตัวดี อาจจับให้นอนคว�า่

ภายใต้การดแูลอย่างใกล้ชดิ เพือ่ส่งเสรมิพัฒนาการของ

กล้ามเน้ือคอ และลดภาวะศีรษะแบน ส่งเสียงพูดคุย

โต้ตอบกับเสียงอ้อแอ้ของลูก 

 • สังเกตความต้องการและอุปนิสัย เพื่อให้

สามารถตอบสนองความต้องการของลกูได้อย่างเหมาะสม 

 • เด็กอาจน�ามือใส่ปาก ดูดนิ้ว เพ่ือกล่อม 

ตัวเอง ถือเป็นพฤติกรรมปกติที่อาจพบได้ 

 • หลีกเล่ียงการเขย่าตัวเด็กเพราะอาจท�าให้

เกิดอันตรายต่อสมองถาวร

 • หากต้องน�าไปฝากเลีย้งทีส่ถานเลีย้งเดก็ ควร

เยี่ยมชมและส�ารวจสถานที่ เพื่อให้ได้สถานเลี้ยงเด็กที่ดี

และไว้วางใจได้ 

การให้นม
 ค�าแนะน�าทั่วไป 
 • หากไม่ได้ให้นมแม่ ควรให้ลูกรับประทาน

นมที่เติมธาตุเหล็ก

 • ไม่เริ่มอาหารอื่นนอกจากนมในช่วงนี้ 

 • แนะน�าวิธีช่วยเด็กเรอลม 

 • ช่วงนี้ลูกยังคงต้องการนมทุก 2-4 ชั่วโมง

โดยอาจมี 1มื้อในช่วงกลางคืนที่เด็กนอนยาวได้ถึง 5 

ชั่วโมง 

 ค�าแนะน�าส�าหรับมารดาที่ให้นมแม่
 • ต้องการนมวันละ 8-12 มื้อ 

 • แนะน�าการเก็บรักษาและการให้นมแม่ต่อ

เนื่อง เมื่อแม่ต้องกลับไปท�างาน

 ค�าแนะน�าส�าหรับมารดาที่ให้นมผสม
 • ต้องการนมวันละ 6-8 มื้อ

 • แนะน�าท่าให้นมที่ถูกต้อง 

 • ไม่ทิ้งให้เด็กดูดนมขวดอยู่ตามล�าพัง เพราะ

อาจส�าลักนมจนเป็นอันตรายได้ 

ค�าแนะน�าเพื่อความปลอดภัย
(ดูรายละเอียดในบทที่10) 

 • แนะน�าให้ใช้ที่นั่งส�าหรับเด็ก ซึ่งได้รับการ

รับรองมาตรฐาน โดยหันหน้าของเด็กไปด้านหลังตัวรถ 

และปฏบัิตติามค�าแนะน�าของบริษทัผูผ้ลติอย่างเคร่งครดั 

เมื่อต้องโดยสารรถยนต์

 • จัดให้เด็กโดยสารรถยนต์ในที่นั่งด้านหลัง
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 • หยุดรถให้สนิททุกครั้ง เมื่อต้องดูแลเด็ก

ระหว่างเดินทาง 

 • หลีกเลี่ยงพาไปยังสถานที่ซึ่งมีผู้สูบบุหรี่

 • เมือ่ต้องเปล่ียนผ้าอ้อม หรือเส้ือผ้าให้กับลูก 

ควรใช้มือข้างหนึ่งสัมผัสเด็กไว้ตลอดเวลา เพ่ือป้องกัน

การตกจากที่สูง

 • ตรวจสอบอุณหภูมิของน�้าก่อนอาบน�้าให้

เด็กทุกครั้ง 

 • ไม่ทิ้งเด็กไว้ในอ่างอาบน�้าตามล�าพัง

 • หลีกเลี่ยงการใส่สร้อยคอ ของเล่นที่มีเชือก 

หรือสายอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในบริเวณที่เด็กอยู่ 

 • ระวงัของเล่นและข้าวของชิน้เลก็ ถงุพลาสตกิ 

ที่เด็กอาจเข้าถึงและน�าเข้าปากจนเป็นอันตรายได้

 • ไม่ดื่มเครื่องดื่มร้อนขณะก�าลังอุ้มเด็ก

ก่อนกลับ 

 • เปิดโอกาสให้ถามส่ิงท่ีสงสัย และทบทวน

สรุปเรื่องที่พูดคุยหรือแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีได้ใน 

วันนี้

 • ชื่นชมและให้ก�าลังใจที่พ่อแม่ดูแลลูกอย่าง

เหมาะสม 

 • แจ้งวันนัดพบครั้งต่อไปที่อายุ 4 เดือน

อายุ 4 เดือน
 ความสมัพนัธ์ระหว่างเดก็กบัพ่อแม่เป็นปฏสิมัพนัธ์

สองทางทีท่ัง้สองฝ่ายพงึพอใจ และมคีวามสขุร่วมกนั พ่อ

แม่มคีวามสขุกับการโต้ตอบด้วยเสยีงอ้อแอ้ รอยยิม้ และ

เสยีงหวัเราะของเดก็ ขณะทีพ่ฒันาการกล้ามเน้ือมดัใหญ่

ของเด็กสามารถท�างานได้ดีขึ้นจึงเคลื่อนไหวได้มากข้ึน 

เช่น ใช้แขนชันตัวเองขึ้นในท่านอนคว�่าได้ การคัดกรอง

พฒันาการในวยัน้ีช่วยให้เดก็ได้รบัการส่งเสรมิพฒันาการ

อย่างเหมาะสม สิง่แวดล้อมรอบตวัดึงดดูความสนใจของ

เด็กได้มาก เด็กสามารถกล่อมตัวเองและควบคุมตัวเอง

ได้ดขีึน้ อย่างไรก็ตามพ่อแม่ควรเข้าใจพืน้อารมณ์ของลกู

เพื่อสามารถตอบสนองต่อลูกได้เหมาะสม กุมารแพทย์

ควรส่งเสริมให้ครอบครัวเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย

จนถึงอายุ 6 เดือน 

การประเมินสุขภาพและปัญหาทั่วไป 
   กุมารแพทย์ควรให้ความส�าคญักับความกงัวล

ใจหรือปัญหาของพ่อแม่ รวมถึงการปรับตัวของเด็กใน

ด้านการรับประทาน การนอน ท่าให้นม การดูแลความ

ปลอดภยัในการเดนิทาง หรอืการอาบน�า้ เป็นต้น ระหว่าง

การพูดคุยกับพ่อแม่ กุมารแพทย์ควรสังเกตการตอบ

สนองของพ่อแม่ต่อความต้องการของเดก็ว่ามีความเหมาะ

สม และมีท่าทีที่มั่นใจในการตอบสนองต่อเด็กมากน้อย

เพียงใด และสมาชิกคนอื่นในครอบครัว ช่วยเหลือดูแล

เด็กหรือไม่

การเฝ้าระวังทางพัฒนาการ 
 • Gross Motor : ท่านอนคว�า่อกพ้นพืน้, พยงุ

ล�าตัวด้วยแขนท่อนล่าง ท่านั่งชันคอได้ดี พลิกคว�่าหรือ

พลิกหงาย

 • Fine Motor : มองตามวัตถุจากด้านหนึ่ง

ของล�าตัวไปถึงอีกด้านหนึ่ง (180 องศา), ไขว่คว้าของ

ใกล้ตัว

 • Personal social : ตื่นเต้นดีใจอย่างชัดเจน

เมื่อเห็นนมแม่หรือขวดนม

 • Expressive Language : ส่งเสียง อู อา 

โต้ตอบเมื่อมีคนคุยด้วย, หัวเราะ  

         • Receptive Language : หันหาเสียง (ดูราย

ละเอียดในบทที่ 2) 
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สงัเกตเดก็และปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และเด็ก
 สังเกตการปรับตวั พฤตกิรรม และการตอบสนอง

ของพ่อแม่ต่อความต้องการของเด็ก 

การตรวจร่างกาย 
 1.ประเมินการเจริญเติบโตด้วยการชั่งน�้าหนัก 

วัดความยาว วัดเส้นรอบศีรษะ แล้วน�ามาเปรียบเทียบ

กับกราฟการเจริญเติบโตมาตรฐาน โดยปรับตามอายุ

ครรภ์ของเด็ก (adjust for gestation age) (ดูราย

ละเอียดในบทที่ 4) และประเมินน�้าหนักตามเกณฑ ์

ส่วนสูง 

  2.ตรวจร่างกายตามระบบอย่างละเอียดและ

เน้นการตรวจต่อไปนี้ 

 • ผิวหนัง: ความผิดปกติของผิวหนัง ผื่นคัน 

จ�้าเลือดออกผิดปกติ

 • ศีรษะ: ขนาดกระหม่อมหน้า/หลัง รูปทรง

ของศีรษะ

 • ตา: ลกูตา หนงัตา การกลอกตา แก้วตาปกติ

หรือขุน่ ด ูred reflex เพือ่ทดสอบจอประสาทตา (ดรูาย

ละเอียดในบทที่ 13)

 • หวัใจและหลอดเลอืด: อตัราการเต้น จังหวะ 

เสียงหัวใจ คล�าชีพจรที่โคนขาหนีบ 

 • กล้ามเนือ้และกระดกู: ประเมินความผดิปกติ

ของข้อสะโพก

 • ระบบประสาท: ความสมดุลของแขนขา 

ความตึงตัวของกล้ามเนื้อ

การให้วัคซีน 
 • วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTwP2) 

ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ครั้งที่ 2  

 • วัคซีนโปลิโอชนิดหยอด (OPV2) ครั้งที่ 2 

(ดูรายละเอียดในบทที่ 10)

ค�าแนะน�าและค�าแนะน�าล่วงหน้า
 ส่งเสริมความพร้อมของครอบครัว
 • หาที่ปรึกษาหากมีปัญหาระหว่างพ่อแม่ 

 • แบ่งเวลาท�ากิจกรรมร่วมกันระหว่างพ่อแม่

 • มีสังคมกับเพื่อนและญาติเหมือนเดิม

 • ให้พี่มีส่วนร่วมดูแลน้องอย่างเหมาะสมกับ

ความสามารถและพัฒนาการ และพ่อแม่ควรหาเวลาท�า

กิจกรรมร่วมกับพี่อย่างเหมาะสม

 • ตอบสนองความต้องการอย่างเหมาะสมกบั

สิ่งแวดล้อมและพื้นอารมณ์ของเด็ก

 • การนวดตวัเด็กเพือ่ช่วยให้ผ่อนคลายและส่ง

เสริมความผูกพันที่ดีระหว่างแม่และเด็กได้มากขึ้น 

 • แนะน�าการวางแผนเลีย้งดทูารกเมือ่มารดา

ต้องกลับไปท�างาน ส่งเสริมให้บิดาร่วมมีบทบาทต่อการ

ดูแลทารก

 การดูแลเด็ก
 • ฝึกให้รับประทาน และนอนเป็นเวลาส่งเสรมิ

ให้หลับได้นานขึ้นในตอนกลางคืน 

 • ฝึกให้รู้จักกล่อมตัวเองจนหลับเองได้ ด้วย

การวางเด็กลงในที่ของตนเองช่วงที่รู้สึกเคลิ้ม โดยอาจ

ส่งเสียงพูดคุยกับลูกเบาๆ 

 • การปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันตรงทุกวันส่ง

เสริมให้เด็กรู้สึกมั่นคงปลอดภัย 

 • ให้นอนหงาย เลือกที่นอน หมอน และ

ผ้าปูที่นอนที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน SIDS 

 • ยกข้างเตียงขึน้เสมอ  ช่องว่างระหว่างซีก่รง

ข้างเตียงหรือที่นอนเด็กไม่ควรกว้างเกินกว่า 6 ซม.

 • สงัเกตการสือ่สารและสิง่ทีล่กูต้องการสือ่สาร

ผ่านภาษาท่าทางและเสียงร้องของลูก

 • ส่งเสรมิกจิกรรมท่ีต้องการความสงบร่วมกัน 

เช่น อ่านหนังสือ ร้องเพลง  เป็นต้น
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 • กจิกรรมท่ีส่งเสริมการเคลือ่นไหว เช่น พลิก

คว�่า พลิกหงาย เตะขา เป็นต้น 

 • ส่งเสริมเวลาคุณภาพของพ่อแม่ด้วยการมี

กิจกรรมร่วมกับทารก

 • ลูกวัยนี้อาจร้องมากขึ้น ควรหาสาเหตุเมื่อ

ลกูร้อง เช่น หวิ เหนือ่ย ง่วง กลวั เป็นต้น หากไม่มีสาเหตุ

ท่ีเป็นอันตรายหรือต้องการความช่วยเหลือจากพ่อแม่ 

พ่อแม่สามารถเพิกเฉยโดยไม่ต้องกังวลใจ

การให้นมเด็ก
 ค�าแนะน�าทั่วไป
 • หากไม่ได้ให้นมแม่ ควรให้ลูกรับประทาน

นมที่เติมธาตุเหล็ก

 • แนะน�าการประเมนิการเจรญิเตบิโตของลกู

วัยนี้

 • หากมปัีญหาการเจริญเตบิโตหรือรับประทาน

นมผสม อาจเริ่มอาหารเสริมมื้อแรกที่อายุ 4 เดือน โดย

กุมารแพทย์อาจพิจารณาแนะน�าตามความเหมาะสม 

 ค�าแนะน�าส�าหรับมารดาที่ให้นมแม่
 • แนะน�าการเก็บรักษาและการให้นมแม่ต่อ

เนื่อง เมื่อแม่ต้องกลับไปท�างาน

 • การดูดนมบ่อยขึ้น บ่งบอกความต้องการ

สารอาหารและพลังงานเพิ่มขึ้นส�าหรับการเจริญเติบโต 

ไม่ได้บ่งบอกว่า น�้านมแม่ไม่เพียงพอ 

 • การดูดนมบ่อยของเด็กช่วยให้น�้านมสร้าง

มากขึ้น 

 ค�าแนะน�าส�าหรับมารดาที่ให้นมผสม
 • ให้นมเมื่อหิว โดยสังเกตอาการหิวและอิ่ม

ของเด็กซึ่งจะมีความชัดเจนมากขึ้น 

 • แนะน�าท่าให้นมที่ถูกต้อง 

การส่งเสริมสุขนิสัยที่ดี
 • อาจมีน�้าลายไหล หงุดหงิด หรือน�าสิ่งของ

เข้าปาก เมื่อฟันก�าลังขึ้น ยางส�าหรับกัดที่เย็นอาจช่วย

ให้เจ็บปวดน้อยลง 

 • หลกีเลีย่งพฤตกิรรมทีส่่งผลเสียต่อสขุอนามยั

ของช่องปากที่อาจต่อเนื่องต่อไป เช่น ดื่มน�้าผลไม้ นม 

หรือน�้าหวานอื่นจนหลับคาขวด ไม่ปล่อยให้เด็กดูด 

ขวดนมตามล�าพัง ไม่อนุญาตให้ลูกดดูนมหรือน�า้จากขวด

ไม่เป็นเวลาในช่วงกลางวัน 

 • เริ่มอาหารเสริมให้กับลูกครั้งละ 1 ชนิด 

สังเกตอาการแพ้อาหารนั้นอย่างน้อย 3-4 วันก่อนเริ่ม

อาหารชนิดใหม่ 

 •ให้อาหาร 1 มื้อ โดยให้ปริมาณตามความ

ต้องการของเด็ก 

 • เนื้อแดงเป็นแหล่งของธาตุเหล็กที่ดี 

ค�าแนะน�าเพื่อความปลอดภัย (ดูรายละเอียดใน

บทที่ 10) 

 • แนะน�าให้ใช้ที่นั่งส�าหรับเด็ก ซึ่งได้รับการ

รับรองมาตรฐาน โดยหันหน้าของเด็กไปด้านหลังตัวรถ 

และปฏบัิตติามค�าแนะน�าของบริษทัผูผ้ลติอย่างเคร่งครดั 

เมื่อต้องโดยสารรถยนต์

 • จัดให้เด็กโดยสารรถยนต์ในที่นั่งด้านหลัง

 • หยดุรถให้สนทิทกุครัง้ เม่ือต้องดแูลเดก็ระหว่าง

เดนิทาง งดดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ระหว่างขับรถ

 • ไม่ติดเครื่องยนต์ก่อนท่ีผู้โดยสารทุกคนใน

รถจะคาดเข็มขัดนิรภัยเรียบร้อย 

 • หลกีเลีย่งการพาไปยงัสถานท่ีซ่ึงมีผูส้บูบุหร่ี

 • การเปลี่ยนผ้าอ้อมหรือเสื้อผ้าให้ ควรใช ้

มือข้างหนึ่งสัมผัสเด็กไว้ตลอดเวลา เพื่อป้องกันการตก

จากที่สูง

 • ไม่ทิ้งเด็กไว้ในอ่างอาบน�้าตามล�าพัง
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Infancy Period (0-11 เดือน)

 • ไม่ควรพาเข้าไปในครัว ระหว่างประกอบ

อาหาร

 • ตรวจสอบอุณหภูมิของน�้าก่อนอาบน�้าให้

เด็กทุกครั้ง 

 • ระวงัของเล่นและข้าวของชิน้เลก็ ถงุพลาสตกิ 

ที่เด็กอาจเข้าถึงและน�าเข้าปากจนเป็นอันตรายได้

 • หลีกเลี่ยงข้าวของเครื่องใช้ที่มีสารตะกั่ว 

เป็นส่วนประกอบ 

 • งดใช้รถหัดเดิน 

 • ไม่ดื่มเครื่องดื่มร้อนขณะก�าลังอุ้มลูก 

ก่อนกลับ 
 • เปิดโอกาสให้ถามส่ิงท่ีสงสัย และทบทวน

สรุปเรื่องที่พูดคุยหรือแนวทางแก้ไขปัญหาที่ได้ในวันนี้

 • ชื่นชมและให้ก�าลังใจที่พ่อแม่ดูแลลูกอย่าง

เหมาะสม 

 • แจ้งวันนัดพบครั้งต่อไปที่อายุ 6 เดือน  

 

อายุ 6 เดือน
 เด็กจะสนใจเล่นโต้ตอบกับพ่อแม่ และมักเป็น

ผู้เริ่มชวนพ่อแม่ให้มาเล่นโต้ตอบกัน จากการที่เด็กและ

พ่อแม่มีการตอบสนองซึ่งกันและกันอย่างเหมาะสม จะ

น�าไปสู่การสร้างความเชื่อใจ (trust) และความผูกพัน 

(attachment) ขณะเดียวกัน วัยนี้เริ่มแยกแยะคน 

แปลกหน้าออกจากคนคุ้นเคยได้มากขึ้น แต่ยังกลัวคน

แปลกหน้า (stranger anxiety) 

 ในด้านกล้ามเนื้อเด็กจะนั่งเองได้มั่นคง สนใจ

และพยายามที่จะเคลื่อนท่ี ถึงแม้จะยังท�าได้ไม่มากนัก 

ใช้มอืหยบิจบัสิง่ต่างๆได้มากขึน้ ด้านภาษาเดก็จะเริม่ส่ง

เสียง และตอบสนองต่อชื่อตัวเองเมื่อถูกเรียก ในช่วง

เวลา 2-3 เดือนถัดจากนี้ เด็กจะเร่ิมเคลื่อนไหวได ้

เพิม่ขึน้ รวมท้ังหยบิจบัสิง่ของชิน้เลก็ได้มากข้ึน ควรระวงั

เรื่องการพลัดตกหกล้ม รวมท้ังการหยิบของชิ้นเล็ก 

ภายในบ้านเข้าปาก

การประเมินสุขภาพและปัญหาทั่วไป
 กุมารแพทย์ควรให้ความส�าคัญกับการจัดการ

ในครอบครัว เช่น บทบาทของพ่อแม่ ในการฝึกฝนเด็ก 

การกระตุ้นพัฒนาการ และความคาดหวังของพ่อแม่ต่อ

พัฒนาการ การปรับตัวในด้านการกนิ การนอน การดูแล

สุขภาพช่องปาก และให้ความปลอดภัยแก่เด็ก 

การเฝ้าระวังทางพัฒนาการ 
 • Gross Motor : ดึงขึน้นัง่ศีรษะไม่ห้อย พลิก

คว�่าและพลิกหงาย ท่านอนคว�่ายกอกและท้อง ส่วนบน

พยงุล�าตวัด้วยฝ่ามอื นัง่ได้โดยใช้มือยนัพื้น

 • Fine Motor : หยิบของด้วยฝ่ามือ

 • Personal social : หัวเราะเมื่อถูกเอาผ้า

คลุมศีรษะออก เริ่มติดแม่

 • Expressive Language: เล่นหรอืเลยีนเสยีง 

ได้แก่ เลียนเสียงจุ๊ปาก เดาะลิ้น ส่งเสียงที่ใช้อวัยวะใน

ปากเพื่อให้เกิดเสียงพยัญชนะ ได้แก่ ปาปา ดาดา

 • Receptive Language : หันหาเสยีงเรยีกชือ่

(ดูรายละเอียดในบทที่ 2) 

สงัเกตเด็กและปฏิสมัพันธ์ระหว่างพ่อแม่และ
เด็ก
 กุมารแพทย์ควรสังเกตการตอบสนองของพ่อ

แม่ต่อความต้องการของทารก ความมั่นใจของพ่อแม่ใน

การดูแลเด็ก ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ ท่าทีของพ่อแม่ 

เช่น ดูมีความสุข เหน็ดเหนื่อย หรือซึมเศร้า เป็นต้น 



241

II
I

พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์   อิสราภา ชื่นสุวรรณ  

การตรวจร่างกาย 
 1.ประเมินการเจริญเติบโตด้วยการชั่งน�้าหนัก 

วัดความยาว วัดเส้นรอบศีรษะ แล้วน�ามาเปรียบเทียบ

กับกราฟการเจริญเติบโตมาตรฐาน โดยปรับตามอายุ

ครรภ์ของเด็ก (adjust for gestation age) (ดูราย

ละเอียดในบทที่ 4) และประเมินน�้าหนักตามเกณฑ ์

ส่วนสูง 

 2. ตรวจร่างกายตามระบบอย่างละเอียดและ

เน้นการตรวจต่อไปนี้  

 • ผิวหนัง: ความผิดปกติของผิวหนัง ผื่นคัน 

จ�้าเลือดออกผิดปกติ

 • ศีรษะ: ขนาดกระหม่อมหน้า/หลัง รูปทรง

ของศีรษะ

 • ตา: ลกูตา หนงัตา การกลอกตา แก้วตาปกติ

หรือขุ่น ดู red reflexเพื่อทดสอบจอประสาทตา ดูว่ามี

ตาเขตาเหล่หรือไม่ (ดูรายละเอียดในบทที่ 13)

 • หวัใจและหลอดเลอืด: อตัราการเต้น จังหวะ 

เสียงหัวใจ คล�าชีพจรที่โคนขาหนีบ 

 • กล้ามเนือ้และกระดกู: ประเมินความผดิปกติ

ของข้อสะโพก

 • ระบบประสาท: ความสมดุลของแขนขา 

ความตึงตัวของกล้ามเนื้อ

การคัดกรอง 
ในกรณีที่ไม่ได้คัดกรองเมื่อแรกเกิด

 • คัดกรองภาวะไทรอยด์ต�า่ และ phenylketonuria 

ตามมาตรฐานของประเทศ

 • ตรวจการได้ยนิหากมีเครือ่งมอืและบคุลากร

 • คดักรองวัณโรคและโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์

ในกลุ่มเสี่ยง เช่น มารดามีประวัติเป็นวัณโรค ตับอักเสบ 

HIV หรือ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น 

 • คัดกรองความบกพร่องทางสายตาในกลุ่ม

เสี่ยง (ดูรายละเอียดในบทที่ 13)

การให้วัคซีน 
 • วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTwP3) 

ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ครั้งที่ 3  

 • วัคซีนโปลิโอชนิดหยอด (OPV3) ครั้งที่ 3

 • วัคซีนตับอักเสบบี (HB3) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 

ครั้งที่ 3 (ดูรายละเอียดในบทที่ 10)

ค�าแนะน�าและค�าแนะน�าล่วงหน้า
 ส่งเสริมความพร้อมของครอบครัว
 • ในครอบครวัควรมกีารแบ่งความรบัผิดชอบ

ถ้ามีความเครียด หรือกดดนัในการเล้ียงดูเดก็ควรปรึกษา

ผู้อื่น เช่น ญาติพี่น้อง เพื่อน เป็นต้น หรือถ้าไม่มีใครที่

จะปรึกษาได้ สามารถปรึกษากุมารแพทย์ได้

 • ถ้าจ�าเป็นต้องมคีนอืน่มาท�าหน้าท่ีเลีย้งดูลกู 

ควรเลือกคนเลี้ยงที่ไว้ใจ สามารถดูแลกิจวัตรประจ�าวัน

ของเด็กได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

 • ควรหาโอกาสพบปะกบักลุม่เพือ่น หรอืกลุม่

ผู้ปกครองเด็กของคนอื่น เป็นครั้งคราว

 การดูแลเด็ก
 • เด็กในวัยนี้จะเริ่มเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น 

ชอบใช้สายตาส�ารวจสิง่ต่างๆ รอบตัว ส�ารวจสิ่งของโดย

หยิบเล่น รวมทั้งเอาเข้าปาก ในช่วงที่เด็กตื่นจึงควรเปิด

โอกาสให้เด็กนั่งเล่น เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสมองส�ารวจ 

หรือเล่น หยิบ จับของเล่นที่มีความปลอดภัยและขนาด

เหมาะสม

 • แนะน�าหนังสือท่ีเหมาะกับเด็กวัยน้ีได้แก่

หนังสือกระดาษแข็งที่มีรูปภาพ 

 • แนะน�าให้อ่านหนงัสอืให้เดก็ฟังโดยเล่าเรือ่ง

จากรูปภาพตามที่เด็กสนใจ
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 • พ่อแม่ควรเรยีนรูพ้ืน้อารมณ์ (temperament) 

ของเด็กซึ่งแตกต่างกันในแต่ละคน และตอบสนองต่อ

เด็กอย่างเหมาะสม

 • เด็กเริ่มสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้

มากขึ้น ควรพูดคุยกับเด็ก ร้องเพลง ชวนเด็กเล่นง่ายๆ 

เช่น จ๊ะเอ๋ จับปูด�า เป็นต้น

 • กิจวัตรประจ�าวันที่เป็นเวลาทุกวันส่งเสริม

ให้เด็กรู้สึกมั่นคงปลอดภัย 

 • เด็กวัยนี้เริ่มนอนได้นานขึ้นต่อเนื่อง 6-8 

ชั่วโมง ในเวลากลางคืน ควรจัดเวลาและเตรียมลูกเข้า

นอนให้สม�่าเสมอ รวมทั้งให้วางเด็กลงบนที่นอนของตัว

เองขณะทีก่�าลงัเคลิม้ใกล้หลบั เพ่ือให้เดก็เรียนรู้ทีจ่ะหลบั

ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้สามารถหลับเองต่อได้ง่าย

เมื่อตื่นขึ้นในตอนกลางคืน

 • ให้นอนหงาย เลือกที่นอน หมอน และ

ผ้าปูที่นอนที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน SIDS และยกข้าง

เตียงลูกขึ้นเสมอเมื่อลูกอยู่บนเตียง

 • เดก็จะมช่ีวงทีร้่องกวนโยเย หงดุหงิดได้บ่อย 

ซึ่งหากมั่นใจว่า เด็กไม่ได้ร้องเพราะหิว ง่วง เปียก หรือ

ได้รับอันตราย ก็อาจตอบสนองหรือเล่นกับเด็กเป็นช่วง

เวลาสั้นๆ หรือสามารถปล่อยเด็กไว้ในที่ปลอดภัยและ

เพิกเฉยโดยไม่ต้องกังวลใจ

การให้นมและอาหารตามวัยส�าหรับเด็ก
 ค�าแนะน�าทั่วไป
 • แนะน�าการประเมินการเจริญเติบโต และชี้

ให้เห็นว่าในช่วงต่อจากนี้อัตราการเจริญเติบโตของเด็ก

จะเริ่มลดลงจากช่วง 6 เดือนแรก

 • ใหอ้าหารเสรมิตามวยั โดยดจูากความพร้อม

ของเดก็ ซึง่ถ้าเดก็ไม่เอาลิน้ดนุช้อนทีเ่ข้าปาก แต่สามารถ

ใช้ลิ้นดันอาหารจากด้านหน้าเข้าไปด้านหลังช่องปาก 

และอ้าปากเมื่อเห็นช้อน แสดงว่าเด็กมีความพร้อมที่ 

จะกินอาหารตามวัยได้ อาหารที่เตรียมให้เด็กควรเป็น

อาหารทีม่ธีาตเุหลก็และวิตามนิซเีพยีงพอเพือ่ช่วยในการ

ดูดซึมธาตุเหล็ก 

 • การให้อาหารในช่วงแรกควรเริม่อาหารใหม่

ทีละชนิด โดยให้ห่างกันประมาณ 3-4 วันเพื่อดูว่าเด็กมี

การแพ้อาหารชนิดนั้นหรือไม่ และถ้าเด็กปฏิเสธไม่ยอม

กนิอาหารชนดิใด ไม่ควรบงัคบัให้กนิแต่ลองให้ซ�า้ ในวนั

ถัดไป เนื่องจากเด็กอาจต้องได้ลอง 10-15 ครั้งกว่าที่จะ

ยอมรับอาหารใหม่ได้

 • ก�าหนดมื้ออาหารที่สม�่าเสมอให้กับลูก โดย

เตรียมอาหารที่สะอาด มีคุณค่า เหมาะกับวัย ส่วนเด็ก

จะก�าหนดปรมิาณอาหารทีต้่องการรบัประทานในแต่ละ

มื้อ ไม่ควรบังคับให้กินจนหมด 

 • ไม่ควรให้เดก็ดืม่น�า้ผลไม้เกนิ 2-4 ออนซ์ต่อ

วัน และไม่ควรให้เด็กดื่มน�้าหวานหรือน�้าอัดลม

 • ควรให้ลกูกนิอาหารโดยนัง่หลงัตรงบนเก้าอี้

ส�าหรบัเดก็ และให้มอืของเดก็เป็นอิสระ ในระหว่าง ป้อน

อาหารควรสังเกตท่าทีการแสดงออกของลูก

 • ให้เด็กฝึกด่ืมนมและน�้าจากแก้วใบเล็กเป็น

ครั้งคราว

 ค�าแนะน�าส�าหรับมารดาที่ให้นมแม่
 • สามารถให้นมแม่ต่อไปได้ โดยแนะน�าว่าควร

ให้อย่างน้อยจนถึงอายุ 1 ปีหรือมากกว่านั้น  

 ค�าแนะน�าส�าหรับมารดาที่ให้นมผสม
 • ให้นมเมื่อลูกหิว โดยเด็กวัยนี้จะดื่มนม 24-

32 ออนซ์ แบ่งเป็นวันละ 5-6 มื้อ  

 • แนะน�าให้อุ้มเด็กขณะให้นม

 • ให้กินนมที่เสริมธาตุเหล็กจนถึงอายุ 1 ปี 

การส่งเสริมสุขนิสัยที่ดี 
 เดก็วยันีจ้ะเริม่มฟัีนขึน้ ซึง่ควรท�าความสะอาด

ฟันโดยการให้ผ้าสะอาดเช็ด หรือใช้แปรงส�าหรับเด็ก
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พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์   อิสราภา ชื่นสุวรรณ  

แปรงด้วยน�้าเปล่า (ดูรายละเอียดในบทที่ 8)

 • พจิารณาให้ฟลโูอไรด์เสรมิเพือ่ป้องกนัฟันผุ 

โดยข้ึนกับปริมาณฟลูโอไรด์ในน�้าดื่มและการได้รับ 

ฟลูโอไรด์จากแหล่งอื่น 

 • หลกีเลีย่งพฤตกิรรมทีเ่ป็นผลเสยีต่อสขุอนามยั

ของช่องปากซึ่งอาจคงอยู่ต่อไป เช่น ดื่มน�้าผลไม้ นม 

หรือน�้าหวานอื่นจนหลับคาขวด  

ค�าแนะน�าเพื่อความปลอดภัย 
(ดูรายละเอียดในบทที่ 10 ) 

 • เมื่อต้องโดยสารรถยนต์แนะน�าให้ใช้ที่นั่ง

ส�าหรับเด็ก ชนิดที่หันหน้าของเด็กไปด้านหลังตัวรถ  

จนถึงอายุ 1 ปี 

 • จัดให้เด็กโดยสารรถยนต์ในที่นั่งด้านหลัง

 • หยุดรถให้สนิททุกครั้ง เมื่อต้องดูแลเด็ก

ระหว่างเดินทาง งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่าง 

ขบัรถ

 • ไม่ติดเครื่องยนต์ก่อนที่ผู้โดยสารทุกคนใน

รถจะคาดเข็มขัดนิรภัยเรียบร้อย 

 • ไม่ทิ้งเด็กไว้ในอ่างอาบน�้าตามล�าพัง

 • ไม่ควรพาลกูเข้าไปในครวัระหว่างประกอบ

อาหาร ถ้าต้องให้เด็กอยู่ตามล�าพังควรให้เด็กอยู่ใน 

บริเวณที่ปลอดภัย เช่น เตียง คอกกั้นส�าหรับเด็ก  

เป็นต้น

 • ควรมทีีก่ัน้บรเิวณบนัไดเพือ่ป้องกนัไม่ให้เดก็

คลานขึ้นหรือลงตรวจสอบอุณหภูมิของน�้าก่อนอาบน�้า

ให้เด็กทุกครั้ง 

 • ระวงัของเล่นและข้าวของชิน้เลก็ ถงุพลาสตกิ 

ที่เด็กอาจเข้าถึงและน�าเข้าปากจนเป็นอันตรายได้

 • ไม่ควรใช้รถหัดเดิน 

ก่อนกลับ
 • เปิดโอกาสให้ถามสิ่งที่สงสัย และทบทวน

สรุปเรื่องที่พูดคุยหรือแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีได้ใน 

วันนี้

 • ชืน่ชมและให้ก�าลงัใจทีพ่่อแม่ดแูลลกูอย่าง

เหมาะสม 

 • แจ้งวันนัดพบครั้งต่อไป ที่อายุ 9 เดือน 

อายุ 9 เดือน
 เด็กช่วงวัยนี้จะเริ่มเป็นอิสระจากผู้เลี้ยงด ู

มากข้ึน โดยเด็กเริ่มเคลื่อนไหวไปยังจุดหมายได้ 

ด้วยตนเอง และแสดงความต้องการของตวัเองได้ชดัเจน 

เช่น ชี้บอก แสดงท่าทีปฏิเสธสิ่งที่ไม่ต้องการเป็นต้น  

เดก็จะเริม่เข้าใจเรือ่งการคงอยูข่องวตัถ ุ (object per-

manence) เช่น รับรู้ว่าแม่ยังอยู่แม้ว่าจะมองไม่เห็นว่า

แม่อยู่ตรงหน้า เป็นต้น แต่ยังไม่มั่นใจว่าของที่หายไป

จากสายตาจะกลบัมาอกี ดงันัน้จงึอาจร้องตาม หรอืร้อง

เมื่อไม่เห็นแม่ ช่วงนี้พ่อแม่ควรเข้าใจความต้องการเป็น

อิสระของเด็ก เปิดโอกาสในเด็กได้ลองท�า เลือกห้าม

เฉพาะสิ่งที่จ�าเป็น ในขณะที่ดูแลเรื่องความปลอดภัย

อย่างเหมาะสม

การประเมินสุขภาพและปัญหาทั่วไป
 กมุารแพทย์ควรให้ความส�าคญักบัการปรบัตวั

ของครอบครวั ความคาดหวงัของพ่อแม่ ความสม�า่เสมอ

และวธิกีารปรับพฤตกิรรม  ทศันคตแิละความเชือ่ในการ

เลี้ยงดูเด็ก รวมถึงความสามารถปรับตัวของทารกด้าน

การรับประทาน  การนอน การแสดงออกที่ต้องการเป็น

อสิระของเดก็และการดแูลทารกให้ได้รบัความปลอดภยั

ในบ้านและการเดินทาง  
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การเฝ้าระวังทางพัฒนาการ 
 • Gross Motor : ลุกนั่งจากท่านอน, คลาน. 

เหนี่ยวตัวขึ้นยืน, เกาะยืน

 • Fine Motor : ใชน้ิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือหยบิ

ของ

 • Personal social : เล่นจ๊ะเอ๋ โบกมือบ๊าย-บาย

 • Expressive Language: เลียนเสียงพูดคุย, 

เรียก “พ่อ” และ “แม่” แต่ยังไม่เฉพาะเจาะจง

 • Receptive Language : เริ่มท�าตามค�าสั่ง

ง่ายๆ ได้ เช่น โบกมอืบ๊ายบาย, หยดุการกระท�าเมือ่ได้ยนิ

ค�าว่า “ไม่”  (ดูรายละเอียดในบทที่ 2)

สงัเกตเดก็และปฏสิมัพนัธ์ระหว่างพ่อแม่และ
เด็ก 
 กุมารแพทย์ควรสังเกตการตอบสนองของพ่อ

แม่ต่อความต้องการของเด็ก ความมั่นใจของพ่อแม่ 

ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างพ่อแม่ ท่าทขีองพ่อแม่ เช่น ดมูคีวาม

สุข เหน็ดเหนื่อย หรือซึมเศร้า เป็นต้น

การตรวจร่างกาย 
 1.ประเมินการเจริญเติบโตด้วยการชั่งน�้าหนัก 

วัดความยาว วัดเส้นรอบศีรษะ แล้วน�ามาเปรียบเทียบ

กับกราฟการเจริญเติบโตมาตรฐาน โดยปรับตามอายุ

ครรภ์ของเด็ก (adjust for gestation age) (ดูราย

ละเอียดในบทที่ 4) และประเมินน�้าหนักตามเกณฑ ์

ส่วนสูง  

 2. ตรวจร่างกายตามระบบอย่างละเอียดและ

เน้นการตรวจต่อไปนี้  

 • ผิวหนัง: ความผิดปกติของผิวหนัง ผื่นคัน 

จ�้าเลือดออกผิดปกติ

 • ศีรษะ: ขนาดกระหม่อมหน้า/หลัง รูปทรง

ของศีรษะ

 • ตา: ลกูตา หนงัตา การกลอกตา แก้วตาปกติ

หรือขุ่น ดู red reflexเพื่อทดสอบจอประสาทตา ดูว่ามี

ตาเขตาเหล่หรือไม่ (ดูรายละเอียดในบทที่ 13)

 • หวัใจและหลอดเลอืด: อตัราการเต้น จังหวะ 

เสียงหัวใจ คล�าชีพจรที่โคนขาหนีบ 

 • กล้ามเนือ้และกระดกู: ประเมินความผดิปกติ

ของข้อสะโพก

 • ระบบประสาท: ความสมดุลของแขนขา 

ความตึงตัวของกล้ามเนื้อ

การคัดกรอง 
ในกรณีที่ไม่ได้คัดกรองเมื่อแรกเกิด

 • คดักรองภาวะไทรอยด์ต�า่ และ phenylketonuria 

ตามมาตรฐานของประเทศ

 • ตรวจการได้ยนิหากมีเครือ่งมอืและบคุลากร

 • คดักรองวัณโรคและโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์

ในกลุ่มเสี่ยง เช่น มารดามีประวัติเป็นวัณโรค ตับ

อักเสบ HIV หรือ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น 

 • คัดกรองความบกพร่องทางสายตาในกลุ่ม

เสี่ยง (ดูรายละเอียดในบทที่ 13)

การให้วัคซีน 

 • วคัซนีหัด-หัดเยอรมนั-คางทมู (MMR 1) ฉดี

ใต้ผิวหนัง เข็มที่ 1 (ดูรายละเอียดในบทที่ 7)

ค�าแนะน�าและค�าแนะน�าล่วงหน้า
 ส่งเสริมความพร้อมของครอบครัว
 • ครอบครัวควรแบ่งความรับผิดชอบในการ

ดูแลลูก รวมถึงภาระอื่นในบ้าน หากมีความเครียดหรือ

กดดนัจากการเลีย้งดคูวรปรึกษากบัผูอ้ืน่ เช่น ญาตพิีน้่อง 

เพื่อน เป็นต้นหรือหากไม่มีผู้ที่จะปรึกษาได้ อาจปรึกษา

กุมารแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
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พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์   อิสราภา ชื่นสุวรรณ  

 • หากจ�าเป็นต้องมผีูอ้ืน่มาท�าหน้าท่ีเลีย้งดลูกู 

ควรเลือกผู้เลี้ยงดูที่ไว้ใจได้ และสามารถดูแลกิจวัตร

ประจ�าวันของลูกได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

 • ถ้าเล้ียงดลูกูเองทีบ้่าน ควรหาโอกาสพบปะ

กบักลุม่เพือ่น หรอืกลุม่ผูป้กครองเดก็คนอืน่เป็นครัง้คราว

 การดูแลเด็ก
 • เด็กในวัยนี้จะเริ่มเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น 

ชอบใช้สายตาส�ารวจสิ่งต่างๆ รอบตัว ส�ารวจสิ่งของโดย

หยิบเล่น รวมทั้งน�าเข้าปาก ในช่วงที่เด็กตื่นจึงควรเปิด

โอกาสให้เด็กนั่งเล่น เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสมองส�ารวจ 

และเล่นหยิบจับของเล่นหรือสิ่งของรอบตัวที่มีความ

ปลอดภัยและขนาดเหมาะสม

 • แนะน�าหนงัสอืทีเ่หมาะกบัเดก็วัยนีค้อื หนงัสอื

กระดาษแข็งที่มีรูปภาพ และแนะน�าการอ่านหนังสือให้

เด็กฟังด้วยการเล่าเรื่องจากรูปภาพตามที่เด็กสนใจ

 • พ่อแม่ควรรูจั้กลกัษณะพ้ืนอารมณ์ (tem-

perament) ของเด็กแต่ละคน ซึ่งแตกต่างกัน และ 

ตอบสนองต่อเด็กอย่างเหมาะสมตามลักษณะของเด็ก 

 • เด็กเริ่มส่ือสารและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้

มากขึ้น ควรพูดคุยกับเด็ก ร้องเพลง ชวนเด็กเล่นง่ายๆ 

เช่น จ๊ะเอ๋ จับปูด�า เป็นต้น

 • ท�ากิจวัตรประจ�าวันให้เป็นเวลาเพื่อให้เด็ก

รู้สึกมั่นคงปลอดภัย 

 • เด็กจะนอนได้ยาวขึ้นในเวลากลางคืน นาน 

6-8 ชั่วโมง ควรจัดเวลานอน และเตรียมลูกเข้านอนให้

สม�่าเสมอ รวมทั้งให้วางเด็กลงบนเตียงหรือที่นอนของ

ตัวเองขณะท่ีเคลิ้มใกล้หลับ เพ่ือให้สามารถหลับเองได้ 

ซึ่งจะท�าให้เด็กสามารถหลบัเองต่อได้ง่ายขึน้เมือ่ตืน่ขึน้มา

ในตอนกลางคืน

 • ให้นอนหงาย เลือกที่นอน หมอน และ

ผ้าปูที่นอนที่เหมาะสม เพื่อป้องกันภาวะ SIDS และยก

ข้างเตียงลูกขึ้นเสมอเมื่อลูกอยู่บนเตียง

 • เดก็วยันีจ้ะมช่ีวงทีร้่องกวนโยเย หงดุหงดิได้

บ่อย ซึง่ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่า ขณะท่ีร้องเดก็ไม่หวิ ง่วง 

เปียก หรอืได้รบัอนัตราย กอ็าจจะเล่นกบัเดก็สกัครูห่รอื

ปล่อยเดก็ไว้ในบรเิวณทีป่ลอดภยัและเพกิเฉยโดยไม่ต้อง

กังวลใจ

การให้นมและอาหารตามวัยส�าหรับเด็ก
 ค�าแนะน�าทั่วไป
 • แนะน�าการประเมินการเจรญิเตบิโตของเดก็

วัยนี้ และชี้ให้เห็นว่าช่วงต่อจากนี้อัตราการเจริญเติบโต

ของเด็กจะเริ่มลดลงจากช่วง 6 เดือนแรก

 • เริ่มอาหารเสริม โดยดูจากความพร้อม 

ของเด็ก ซึ่งหากเด็กไม่ใช้ลิ้นดุนช้อนที่ถูกน�าเข้าปาก 

สามารถใช้ลิ้นดันอาหารจากด้านหน้าเข้าไปด้านหลัง 

ช่องปาก และอ้าปากเมื่อเห็นช้อน แสดงว่า เด็กพร้อมที่

จะกนิอาหารตามวยัได้ และควรเป็นอาหารทีม่ธีาตเุหลก็

และมีวิตามินซีเพียงพอเพื่อช่วยในการดูดซึมของ 

ธาตุเหล็ก 

 • ให้อาหารเสรมิในช่วงแรกควรเริม่อาหารใหม่ 

แต่ละชนิดห่างกันอย่างน้อยประมาณ 3-4 วันเพ่ือดูว่า

เด็กมีการแพ้อาหารชนิดนั้นหรือไม่ และหากเด็ก 

ปฏิเสธอาหารชนิดใดชนิดหนึ่ง ไม่ควรบังคับให้กิน แต่

อาจลองให้ซ�า้ในวนัถดัไป โดยอาจต้องให้เดก็ลองซ�า้นาน

ถึง 10-15 ครั้ง

 • เตรยีมอาหารทีส่ะอาด มคีณุค่า และเหมาะ

กับวัยให้กับลูกเป็นมื้อเป็นคราวอย่างสม�่าเสมอ โดยเด็ก

จะเป็นผูก้�าหนดปรมิาณอาหารแต่ละมือ้ตามความต้องการ

ของตนเอง ไม่ควรบังคับให้ลูกรับประทานตามปริมาณ

ที่พ่อแม่ต้องการ  

 • ไม่ควรให้เดก็ดืม่น�า้ผลไม้เกนิ 2-4 ออนซ์ต่อ

วัน และไม่ควรให้เด็กดื่มน�้าหวานหรือน�้าอัดลม

 • ให้ลูกกินอาหารโดยนั่งหลังตรงบนเก้าอี้
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Infancy Period (0-11 เดือน)

ส�าหรับเด็ก และให้มือของเด็กเป็นอิสระ ระหว่างป้อน

อาหารควรสังเกตท่าทีการตอบสนองต่ออาหารของลูก

 • ลองได้เด็กได้เริ่มด่ืมนมและน�้าจากแก้วใบ

เล็กเป็นครั้งคราว

 ค�าแนะน�าส�าหรับมารดาที่ให้นมแม่
 • สามารถให้นมแม่ต่อไปได้ โดยแนะน�าว่าควร

ให้อย่างน้อยจนถึงอายุ 1 ปีหรือนานกว่านั้น  

 ค�าแนะน�าส�าหรับมารดาที่ให้นมผสม
 • ให้นมเมื่อเด็กหิว โดยให้ 24-32 ออนซ์ แบ่ง

เป็นวันละ 5-6 มื้อ  

 • แนะน�าให้พ่อแม่อุ้มเด็กขณะให้นม

 • เด็กควรดื่มนมที่เสริมธาตุเหล็กจนถึงอายุ  

1 ปี 

การส่งเสริมสุขนิสัยที่ดี 
 • เด็กวัยนี้จะเร่ิมมีฟันขึ้น จึงควรท�าความ

สะอาดฟันด้วยการให้ผ้าสะอาดเชด็ หรอืใช้แปรงส�าหรบั

เด็กแปรงด้วยน�้าเปล่า

 • พจิารณาให้ฟลโูอไรด์เสรมิเพือ่ป้องกนัฟันผุ 

โดยปรมิาณฟลโูอไรด์เสรมิข้ึนกับปริมาณฟลโูอไรด์ในน�า้

ดื่มและการได้รับฟลูโอไรด์จากแหล่งอื่น จึงควรปรึกษา

กุมารแพทย์หรือทันตแพทย์(ดูรายละเอียดในบทที่ 8) 

 • หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจส่งผลเสียต่อสุข

อนามัยของช่องปากในระยะยาว เช่น ดื่มน�้าผลไม้ นม 

หรือน�้าหวานอื่นจนหลับคาขวด  

ค�าแนะน�าเพื่อความปลอดภัย
(ดูรายละเอียดในบทที่ 10) 

 • เมื่อต้องโดยสารรถยนต์แนะน�าให้ใช้ที่นั่ง

ส�าหรบัเด็ก ชนดิท่ีหนัหน้าของเดก็ไปด้านหลังตัวรถ จนถงึ

อายุ1 ปี 

 • จัดให้เด็กโดยสารรถยนต์ในที่นั่งด้านหลัง

 • หยุดรถให้สนิททุกครั้ง เมื่อต้องดูแลเด็ก

ระหว่างเดินทาง งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่าง 

ขับรถ

 • ไม่ติดเครื่องยนต์ก่อนท่ีผู้โดยสารทุกคนใน

รถจะคาดเข็มขัดนิรภัยเรียบร้อย 

 • ไม่ทิ้งเด็กไว้ในอ่างอาบน�้าตามล�าพัง

 • ไม่ควรพาเดก็เข้าไปในครวัระหว่างประกอบ

อาหาร ถ้าต้องให้เดก็อยูต่ามล�าพังควรให้เดก็อยูใ่นบรเิวณ

ที่ปลอดภัย เช่น เตียง คอกกั้นส�าหรับเด็ก เป็นต้น

 • ควรท�าท่ีกั้นบริเวณบันไดเพื่อป้องกันไม่ให้

เด็กคลานขึ้นลง

 • ตรวจสอบอุณหภูมิของน�้าก่อนอาบน�้าให้

เด็กทุกครั้ง 

 • ระวงัของเล่นและข้าวของชิน้เลก็ ถงุพลาสติก 

ที่เด็กอาจเข้าถึงและน�าเข้าปากจนเป็นอันตรายได้

 • ไม่ควรใช้รถหัดเดิน 

ก่อนกลับ
 • เปิดโอกาสให้ถามสิ่งที่สงสัย และทบทวน

สรุปเรื่องที่พูดคุยหรือแนวทางแก้ไขปัญหาที่ได้ในวันนี้

 • ชืน่ชมและให้ก�าลงัใจทีพ่่อแม่ดแูลลกูอย่าง

เหมาะสม 

 • แจ้งวันนัดพบครั้งต่อไปที่อายุ 12 เดือน 
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วีระศักดิ์  ชลไชยะ   นัยนา  ณีศะนันท์  

12 เดือน
 เดก็วยันีม้กัเหนีย่วตวัจนลกุขึน้ยนืเอง เกาะเดนิ 

และเริ่มเดินได้ หยิบของขนาดเล็ก เช่น เม็ดยา ด้วย นิ้ว

หวัแม่มอืและนิว้ชีไ้ด้  หยบิของใส่กล่องและช้ีส่ิงท่ีต้องการ

ได้  ท�าตามค�าสั่งที่มีท่าทางประกอบ  หรือ เลียนแบบ

ท่าทางผู้ใหญ่ เช่น สวัสดี หรือโบกมือบ๊ายบาย และพูด

ค�าที่มีความหมาย นอกจากพ่อแม่ได้อย่างน้อย 1 ค�า 

  เริม่เป็นตวัของตวัเอง อยากท�าอะไรด้วยตนเอง  

ต้องการเป็นอิสระ แยกจากพ่อแม่มากขึ้น ควรชี้แนะ 

ให้พ่อแม่ได้เห็นความส�าคัญของพัฒนาการดังกล่าว  

โดยซักถามถึงการใช้ชีวิตประจ�าวัน เช่น หยิบของ  

ดื่มน�้า กินอาหาร เป็นต้น โดยเน้นให้เด็กช่วยตนเองให้

มากที่สุด 

 การเล่นของเด็ก สะท้อนถึงความสามารถ

ทางการเรียนรู้และสติปัญญา เด็กจะเล่นจนเข้าใจได้มาก

ขึ้นว่า ของเล่นนั้นสามารถเล่นอย่างไร วัยนี้จึงเป็นวัย

แห่งการเรียนรู้ที่ชอบส�ารวจสิ่งต่างๆ รอบตัวอยู่เสมอ 

 ควรคุยกับพ่อแม่เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ

จากการเคลื่อนไหวของเด็ก ตั้งกฎกติกาว่า สิ่งใดท�าได้ 

และสิ่งใดท�าไม่ได้ให้ชัดเจน 

การประเมินสุขภาพและปัญหาทั่วไป
 กุมารแพทย์ควรทักทายและสอบถามปัญหา

หรือความกังวล ความเจ็บป่วย การเปลี่ยนแปลงภายใน

ครอบครัว บทบาทการท�างานและความรับผิดชอบของ

พ่อแม่ ความตึงเครียดในบ้าน รวมถึงสอบถามอาการ

ตามระบบ การเจริญเติบโต พัฒนาการและพฤติกรรม

ของเด็ก กิจวัตรประจ�าวันของเด็ก เช่น การกินนม การ

นอน เป็นต้น 

การเฝ้าระวังทางพัฒนาการ 

 • Gross Motor : ยืนได้เองชั่วครู่หรือตั้งไข่, 

จูงเดิน

 • Fine Motor : ปล่อยของเมื่อขอ  

 • Personal social : เลียนแบบท่าทาง

 • Expressive Language: ส่งเสยีงทีเ่ป็นเสยีง

ริมฝีปากแบบมีเสียงสูงเสียงต�่า, เริ่มเรียกชื่อคนใกล้ชิด 

ที่คุ้นเคย เรียก “พ่อ” และ “แม่” แบบเฉพาะเจาะจง

ได้

 Receptive Language : เริม่เข้าใจความหมาย

ของค�าพยางค์เดียว, ตอบสนองต่อค�าถาม

บทที่ 22  

Early childhood (1-4 ปี)

วีระศักดิ์  ชลไชยะ  

นัยนา  ณีศะนันท์  
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Early childhood (1-4 ปี)

 ง่ายๆ ได้ เช่น “แม่อยูไ่หน” “ลกูบอลอยูไ่หน” 

เดก็อาจมองไปในทศิทางทีข่องสิง่นัน้อยู ่ (ดรูายละเอยีด

ในบทที่ 2)

สงัเกตเดก็และปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และเด็ก
 ควรสังเกตวิธีการที่พ่อแม่เล่นและตอบสนอง

ต่อความต้องการของเดก็และวธิทีีเ่ดก็มองกลบัมายงัพ่อ

แม่หรือน�าสิ่งของมาอวดให้พ่อแม่ ดูว่ามีพฤติกรรม 

ดังกล่าวหรอืไม่  วธิกีารตอบสนองของพ่อแม่เมือ่ได้รบัค�า

ชมจากแพทย์เกี่ยวกับตนเองหรือตัวเด็ก พ่อแม่มีแนว

โน้มที่จะมองเด็กด้วยความรู้สึกเชิงบวกหรือไม่ เด็กเล่น

กับพี่น้องอย่างไร เป็นต้น 

 กมุารแพทย์ควรสร้างความคุน้ เคยกบัเดก็ด้วย

การพูดคุยกับพ่อแม่ ระหว่างเด็กนั่งเล่นของเล่นบนตัก

พ่อแม่ สอบถามเกีย่วกบัพืน้อารมณ์และสงัเกตพฤตกิรรม

ของเด็ก การกลัวคนแปลก หน้า สังเกตอารมณ์และ

พฤติกรรมของเด็กขณะที่เด็กถูกตรวจร่างกาย  

 หลีกเลี่ยงการจ้องหน้าเด็กโดยตรง แต่ค่อยๆ 

เข้าหาเด็กทีละน้อย โดยเบี่ยงเบนความสนใจของเด็ก

ด้วยการเล่นเสียง หรือให้เด็กดูสิ่งต่างๆ ในห้องตรวจ 

กุมารแพทย์ควรปรับมุมมองของพ่อแม่ในเรื่อง การกลัว

คนแปลกหน้าของเด็กว่า เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึง

พฒันาการด้านอารมณ์และสตปัิญญาทีเ่หมาะสมตามวยั 

ขณะทีเ่ดก็ซึง่มสีตปัิญญาล่าช้ามกักลวัคนแปลกหน้าล่าช้า

ด้วย นอกจากนี้ ควรสอบถามและสังเกตวิธีการจัดการ

กับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับการ

เลี้ยงดูเด็ก ซึ่งอาจมีความขัดแย้งกันระหว่างพ่อแม่

การตรวจร่างกาย
 1. ประเมนิการเจรญิเตบิโตด้วยการชัง่น�า้หนกั

วัดความยาว และเส้นรอบศีรษะ แล้วน�ามาเปรียบเทียบ

กับกราฟการเจริญเติบโตมาตรฐานโดยปรับตามอายุ

ครรภ์เด็ก (adjust for gesatational age) (ดรูายละเอยีด

ในบทความที่ 4)

 2. ตรวจร่างกายตามระบบอย่างละเอียดและ

เน้นการตรวจต่อไปนี้ 

 • ศีรษะ: คล�ารปูศีรษะและขนาดของกระหม่อม

 • ตา: เพ่ือดูการสะท้อนแสงจากจอประสาท

ตา (red reflex) และตรวจดูภาวะตาเหล่ (strabismus) 

(ดูรายละเอียดในบทที่ 13) 

 • ฟัน: สังเกตฟันของเด็กว่ามีสี หรือคราบผิด

ปกติ และฟันผุหรือไม่ 

 • ระบบประสาท: ตรวจหาความผิดปกติทาง

ระบบประสาท เช่น เด็กที่ใช้เฉพาะแขนหรือขาข้างใด

ข้างหนึ่งอาจบ่งถึงภาวะที่เด็กมีการอ่อนแรงของกล้าม

เนือ้ด้านตรงข้าม (contralateral weakness) ซึง่มักพบ

ในเด็กสมองพิการแบบครึ่งซีก (hemiplegic cerebral 

palsy) เป็นต้น

 • อวัยวะเพศ: ในเด็กผู้ชาย ควรตรวจอัณฑะ

ว่าเลื่อนลงในถุงอัณฑะแล้วหรือไม่ ในเด็กผู้หญิงควร 

ตรวจว่ามีช่องคลอดไม่เปิดในเด็ก (labial adhesion) 

หรือไม่

การคัดกรอง
 • เฝ้าระวงัและตดิตามพัฒนาการ โดยการซกั

ถามพ่อแม่ และสังเกตพฤติกรรมของเด็กในห้องตรวจ 

ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

 • ตรวจระดับฮีโมโกลบิน/ฮีมาโตคริต เพื่อคัด

กรองภาวะโลหิตจาง โดยเฉพาะจากการขาดธาตุเหล็ก 

(ดูรายละเอียดในบทที่ 14)

 • ตรวจประเมินสุขภาพช่องปากและฟัน (ดู

รายละเอียดในบทที่ 8)

 • ตรวจประเมินการมองเห็น  (ดูรายละเอียด

ในบทที่ 13)
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วีระศักดิ์  ชลไชยะ   นัยนา  ณีศะนันท์  

 • ตรวจประเมนิการได้ยนิโดยการซักถามและ

ใช้เทคนคิการตรวจอย่างง่าย เพือ่ตรวจคดักรองการได้ยนิ

เบื้องต้น (hearing screening) โดยผู้ตรวจถือกระดิ่ง 

และก้อนไม้ท่ีใส่ไว้ในถ้วยพลาสติก หรอืของเล่นท่ีบบีแล้ว

มีเสียง ในมือแต่ละข้าง โดยให้อยู่นอกลานสายตาของ

เด็กไปทางด้านข้างและด้านบนประมาณ 90 องศา จาก

ศรีษะของเด็ก เมือ่เดก็สนใจมองสิง่ของทีด้่านใดด้านหนึง่ 

ผู้ตรวจควรเขย่าหรือบีบของเล่นท่ีก�าลังถือไว้ในมืออีก

ข้างหนึง่ เพือ่ท�าให้เกิดเสียง แล้วจงึสังเกตการหนัหาเสียง

ของเดก็ว่าเป็นอย่างไร หรอืพจิารณาใช้อปุกรณ์พเิศษใน

กรณีที่ยังไม่ได้ตรวจต้ังแต่แรกเกิด หรือพ่อแม่มีความ

กังวล

 • ซักประวัติเพื่อคัดกรองความเสี่ยงต่อการ

สมัผสัโรควณัโรค และสารตะกัว่ (ดรูายละเอยีดในบทที ่15) 

การให้วัคซีน 
 • วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม (MMR1) ใช้

ฉีดใต้ผิวหนัง ครั้งที่ 1 ในกรณีที่ไม่ได้รับที่อายุ 9 เดือน 

(ดูรายละเอียดในบทที่ 7)

ค�าแนะน�าและค�าแนะน�าล่วงหน้าส�าหรบัพ่อแม่
 ส่งเสริมความพร้อมของครอบครัว
 • กุมารแพทย์ควรให้ก�าลังใจแก่พ่อแม่ ซึ่ง 

พ่อแม่จ�าเป็นต้องหาสมดุลระหว่างการใช้เวลาคุณภาพ

ร่วมกันในครอบครัว ชีวิตส่วนตัว กิจกรรมร่วมกับกลุ่ม

เพื่อน และการท�างานของตนเอง และพ่อแม่ควรมีเวลา

เป็นส่วนตัวบ้าง 

 • ควรแบ่งเวลามาท�ากิจกรรมกับพ่ี และเปิด

โอกาสให้พี่มีส่วนร่วมในการดูแลน้อง เช่น แบ่งของให้

น้อง เป็นต้น

 • พ่อแม่ควรรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ของเด็ก ซึ่งจะช่วยท�าให้พ่อแม่

เข้าใจเด็กมากขึ้น 

 • ฝึกระเบยีบวนิยั (discipline) อย่างเหมาะสม 

เช่น ชมเชยเด็ก เม่ือท�าพฤติกรรมดี เบีย่งเบนเด็กให้สนใจ

อย่างอืน่แทนเม่ือไม่ต้องการให้เด็กเล่น หรอืท�าพฤตกิรรม

ที่ไม่เหมาะสมที่ก�าลังจะเกิดขึ้น และใช้วิธี time-out  

โดยจัดให้เด็กอยู่ในมุมสงบ ซึ่งไม่ควรมีสิ่งที่เด็กต้องการ 

น่ากลัว หรือเป็นอันตรายแก่เด็ก ประมาณ 1-2 นาที  

เมือ่เดก็แสดงพฤตกิรรมท่ีไม่เหมาะสม เช่น ร้องอาละวาด 

เมื่อถูกขัดใจ เป็นต้น

 • รัก ดูแลใกล้ชิด เอาใจใส่ต่อตัวเด็ก สังเกต

และตอบสนองความต้องการอย่างเหมาะสม  

 • ควรให้เด็กได้มีโอกาสสัมผัส เรียนรู้จากสิ่ง

แวดล้อมรอบตัวมากขึ้น เล่นและพูดคุยกับเด็กอยู่เสมอ 

รวมท้ังอ่านหนงัสอืนทิานท่ีมรีปูภาพให้เดก็ฟังเพ่ือส่งเสรมิ

พัฒนาการด้านภาษา ส่งเสริมการเคลื่อนไหวของเด็ก 

โดยจดัสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม และมคีวามปลอดภยั

การส่งเสริมทักษะส�าคัญ 
 • ส่งเสริมให้เด็กท�ากิจวัตรประจ�าวันต่างๆ 

อย่างสม�่าเสมอ เช่น ฝึกให้คุ้นเคยกับการแปรงฟัน และ

ท�ากิจวัตรต่างๆ ก่อนนอน (bedtime routines) ร่วม

กัน เช่น อ่านหนังสือนิทาน ร้องเพลง หรือเล่นของเล่น

ที่เด็กชอบ โดยไม่ท�าให้เด็กตื่นเต้นมากจนเกินไปก่อน

เวลาเข้านอน 

การส่งเสริมสุขนิสัยที่ดี
 • ฝึกให้เด็กเข้านอนเป็นเวลาทั้งกลางวันและ

กลางคืน หากเด็กตื่นกลางคืน ควรให้ความมั่นใจแก่พ่อ

แม่ว่าการตื่นกลางคืนยังเป็นพฤติกรรมปกติในเด็กวัยนี้ 

ซึ่งพ่อแม่อาจให้ตุ๊กตาที่เด็กชอบ หรือผ้าห่มผืนโปรดแก่

เด็ก เพื่อช่วยให้เด็กสามารถกล่อมตัวเองจนหลับต่อได้ 

(self-consolidation)  
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 • เด็กวัยนี้สามารถนอนหลับได้ตลอดคืน จึง

ควรงดนมมื้อดึกหลังจากเข้านอนแล้ว   

 • ควรฝึกให้นั่งกินอาหารด้วยตัวเองและหลีก

เลี่ยงการบีบบังคับเด็ก แต่เป็นช่วงที่ความอยากอาหาร

ลดลง ท�าให้กนิอาหารแต่ละม้ือได้ไม่มาก น�า้หนักตัวเพิม่

ขึน้เฉลีย่ 2 กก.ต่อปี พ่อแม่ควรเตรยีมอาหารทีม่ปีระโยชน์ 

ให้พลงังานสงูวนัละ 3 มื้อ และอาหารว่าง เช่น นม อีก 

2-3 มื้อ หลีกเลี่ยงอาหารที่แข็งและมีขนาดเล็กซึ่งเสี่ยง

ต่อการส�าลัก     

 • พบทันตแพทย์ครัง้แรกภายในอาย ุ12 เดอืน 

หรอืหลงัจากฟันซีแ่รกขึน้แล้ว ดูแลความสะอาดของฟัน 

และช่องปากสม�า่เสมอ โดยการใช้ผ้าสะอาดเชด็ฟันและ

กระพุ้งแก้ม หรอืแปรงฟันด้วยน�า้เปล่าโดยใช้ขนแปรงอ่อน

นุม่ วนัละ 2 ครัง้ พยายามให้เลกิขวดนมเพือ่การมสุีขภาพ

ฟันและช่องปากที่ดี และพิจารณาให้ฟลูออไรด์เสริม ถ้า

อยู่ในพื้นที่ที่มีฟลูออไรด์ในน�้าดื่มต�่า (ดูรายละเอียดใน

บทที่ 8)

ค�าแนะน�าเพื่อความปลอดภัย
(ดูรายละเอียดในบทที่ 10)

 • หลีกเลี่ยงการให้เด็กดูโทรทัศน์และสื่อผ่าน

จอทุกประเภท  

 • ระวังการพลัดตกจากที่สูง ไม่ควรให้เด็กขึ้น

ลงบนัไดตามล�าพงั ไม่ควรใช้รถหดัเดนิแบบทีม่ล้ีอ (infant 

walker) เพราะไม่ช่วยให้เด็กเดินได้ด้วยตัวเอง แต่กลับ

ท�าให้เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อล่าช้ามากยิ่งขึ้น ทั้ง

ยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้อีกด้วย นอกจากนี้เด็กที่

มีความตึงตัวของกล้ามเนื้อ extensor ที่บริเวณขามาก

ผิดปกติ เช่น เด็กสมองพิการ จะยิ่งท�าให้มีความตึงตัว

ของกล้ามเนื้อนี้เพิ่มมากขึ้น 

 • เก็บยาหรือสารเคมีต่างๆ ไว้ในภาชนะที่

เหมาะสม ซึ่งเด็กไม่สามารถเปิดเองได้ และควรเก็บให้

พ้นมือเด็ก 

 • เลือกของเล่นที่เหมาะกับเด็ก ไม่ควรให้เด็ก

เล่นของเล่นขนาดเลก็ทีส่ามารถอมเข้าปากได้ หรอืมชีิน้

ส่วนที่อาจหลุด หรือแตกเป็นชิ้นเล็ก เพราะอาจท�าให้

ส�าลักลงไปในทางเดินหายใจได้

 • ควรเก็บวัตถุมีคม สายท่ีห้อยระโยงระยาง

กับสิ่งของ หรือเครื่องใช้ภายในบ้านให้เรียบร้อย 

 • อย่าอุ้มเด็กในขณะที่ถือของร้อน และควร

เกบ็สายไฟของกาน�า้ร้อนไว้ไกลมอืเดก็ อย่าวางของร้อน

บนพื้น ระวังอันตรายจากไฟดูด โดยติดตั้งปลั๊กสูงจาก

พื้นอย่างน้อย 1.5 เมตร หรือใช้อุปกรณ์ปิดปลั๊กไฟ

 • ควรเลี้ยงดูเด็กใกล้ชิด ไม่ให้คลาดสายตา 

และอยู่ในระยะที่ผู้เลี้ยงดูสามารถเอื้อมมือถึงตัวเด็ก ได้

อย่างทนัท่วงท ีหากเดก็มคีวามเสีย่งต่อการเกดิอบุตัเิหตุ 

เช่น อยู่ใกล้แหล่งน�้า พ่อแม่ควรระมัดระวังเกี่ยวกับการ

จมน�้า โดยเฉพาะแหล่งน�้าที่อยู่ในบ้าน เช่น คว�่าถังน�้าที่

ไม่ได้ใช้แล้ว เป็นต้น 

 • การโดยสารรถยนต์อย่างปลอดภยั ควรใช้ที่

นั่งส�าหรับเด็กเล็ก โดยติดตั้งที่นั่งด้านหลัง และให้เด็ก

นั่งหันหน้าไปด้านหลังรถ อย่าทิ้งเด็กไว้ในรถตามล�าพัง

 • ไม่ควรเก็บอาวุธปืนไว้ในบ้าน หากจ�าเป็น

ควรเก็บปืนที่ไม่ได้ใส่กระสุนปืนไว้อย่างมิดชิด รวมทั้ง

ควรเก็บปืนและกระสุนปืนไว้แยกจากกัน

ก่อนกลับ
 • เปิดโอกาสให้ซกัถามส่ิงทีส่งสยัและทบทวน

สรุปเรื่องหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้ในวันนี้

 • ชืน่ชมและให้ก�าลงัใจพ่อแม่ทีด่แูลลกูอย่าง

เหมาะสม 

 • แจ้งวันนัดพบครั้งต่อไป ที่อายุ 18 เดือน 
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18 เดือน
 เดก็วยันีส่้วนใหญ่เริม่เดินเกาะราวขึน้บนัไดและ

วิ่งได้ ต่อก้อนไม้ให้สูงได้ 2-3 ก้อน ขีดเส้นยุ่งๆ ใช้ช้อน

ตักอาหารเข้าปาก ดื่มน�้าจากถ้วยได้ สามารถท�าตามค�า

สั่งโดยไม่มีท่าทางประกอบได้ 1 อย่าง ชี้เพื่อแสดงสิ่งที่

ตนเองสนใจให้ผูอ้ืน่สนใจตามได้ รวมท้ังชีอ้วยัวะได้อย่าง

น้อย 1 ส่วน พูดค�าเดี่ยว ที่มีความหมายได้อย่างน้อย  

6 ค�า ชอบส�ารวจสิ่งต่างๆ เองตามล�าพัง แต่ยังชอบให้

พ่อแม่อยู่ใกล้ๆ ด้วย 

 กุมารแพทย์ควรอธิบายให้พ่อแม่เข้าใจถึง

ธรรมชาตขิองเดก็วยันี ้ท่ีอยากเป็นตัวของตวัเอง แยกตัว

ห่างจากพ่อแม่เพิม่ขึน้ แต่ก็ยงัติดและพึง่พาพ่อแม่ในบาง

ครัง้ เหน็พฤติกรรมถดถอยได้บางครัง้ เช่น ร้องอาละวาด

เมื่อถูกขัดใจ ไม่ยอมฟังหรือท�าตามกฎที่พ่อแม่วางไว้ 

กุมารแพทย์ควรให้ความเห็นใจพ่อแม่ และเข้าใจความ

รู้สึกคับข้องใจ 

 กุมารแพทย์อาจสาธิตวิธีจัดการกับปัญหา

พฤติกรรมต่างๆ ของเด็กในห้องตรวจโดยเฉพาะการ

ก�าหนดขอบเขตของการเล่นที่ปลอดภัย เช่น บอกเด็ก

ว่า “ปีนเตียงไม่ได้” พร้อมทั้งอุ้มเด็กลงมา และช่วยให้

เด็กรู้สึกดีต่อตนเองโดยเบี่ยงเบนความสนใจในระหว่าง

การตรวจร่างกายบางอย่างที่เด็กไม่ชอบ เช่น ให้ถือของ

เล่นขณะถูกตรวจหู หรือวัดเส้นรอบศีรษะ เป็นต้น 

ประเมินสุขภาพและปัญหาทั่วไป
 • ทกัทายและสอบถามปัญหาหรือความกงัวล 

ความเจ็บป่วย การเปลี่ยนแปลงภายในครอบครัวและ

ความตึงเครียดในบ้านช่วงที่ผ่านมา      

 • สอบถามอาการตามระบบ การเจรญิเตบิโต 

พัฒนาการและพฤติกรรมของเด็ก 

การเฝ้าระวังทางพัฒนาการ 
 • Gross Motor : เกาะราวหรือจูงมือเดินขึ้น

บันได, นั่งบนเก้าอี้เล็กได้มั่นคง

 • Fine Motor : ต่อสิ่งของในแนวตั้งได้ 2-3 

ชั้น, ขีดเส้นยุ่งๆ ไปมา

 • Personal social : รูจ้กัปฏเิสธ  หยบิอาหาร

ป้อนตัวเองได้

 • Expressive Language: พูดค�าที่มีความ

หมายเพื่อแสดงความต้องการได้หลายค�า, มีค�าพูด รวม

โดยเฉลี่ย 10-20 ค�า

 • Receptive Language :ช้ีอวัยวะได้อย่าง

น้อย 3 ส่วน (ได้แก่ ตา จมูก ปาก), เข้าใจความหมาย 

ของค�าประมาณ 50 ค�า รู้จักชื่อสัตว์ สิ่งของ (ดูราย

ละเอียดในบทที่ 2)

สงัเกตเดก็และปฏสิมัพนัธ์ระหว่างพ่อแม่และเดก็
 กมุารแพทย์ควรสงัเกตปฏสิมัพนัธ์ระหว่างเดก็

กับพ่อแม่ เช่น วิธีการที่พ่อแม่พูดสื่อสารกับเด็ก ถาม

ค�าถามหรือสั่งให้เด็กท�าสิ่งต่างๆ มากน้อยเพียงใด เด็ก

น�าสิ่งของ เช่น หนังสือ มาอวดหรือโชว์ให้พ่อแม่ดูหรือ

ไม่ รวมทัง้ควรสงัเกตการเล่น และการส�ารวจสิง่ของรอบ

ตัวของเด็ก วิธีการที่พ่อแม่ก�าหนดขอบเขตให้เด็ก รวม

ทั้งท่าที และน�้าเสียงที่พ่อแม่ใช้  

การตรวจร่างกาย
 1.ประเมินการเจริญเติบโตด้วยการชั่งน�้าหนัก

วัดความยาว ประเมินสัดส่วนของน�า้หนักต่อความยาว 

และวัดเส้นรอบศีรษะเพื่อบันทึกลงบนกราฟการเจริญ

เติบโต 

 2. ตรวจร่างกายตามระบบอย่างละเอียดและ

เน้นการตรวจต่อไปนี้:

 • ผิวหนัง: เพื่อมองหาลักษณะผิดปกติต่างๆ 
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Early childhood (1-4 ปี)

เช่น nevi, café au lait spots, birthmarks รวมทั้ง

รอยฟกช�้าต่างๆ (bruising)

 • ศรีษะ: คล�ารปูศรีษะและขนาดของกระหม่อม

 • ตา: เพ่ือดูการสะท้อนแสงจากจอประสาท

ตา (red reflex) และตรวจดูภาวะตาเหล่ (strabismus) 

ซ่ึงอาจจ�าเป็นต้องตรวจด้วยวิธี cover/uncover test 

ร่วมด้วย(ดูรายละเอียดในบทที่ 13) 

 • ฟัน: สังเกตฟันของเด็กว่ามีสี หรือคราบผิด

ปกติ และฟันผุหรือไม่ 

 • ระบบประสาท: สงัเกตการเดนิ การควบคมุ

ของมอื และการเคลือ่นไหวของแขนและกระดกูสนัหลงั

ของเด็กขณะเคลื่อนไหวในห้องตรวจ   

ตรวจประเมิน
 • ตรวจประเมินพัฒนาการ โดยการซักถาม

พ่อแม่ และสังเกตพฤติกรรมของเด็กในห้องตรวจ ตาม

ที่ระบุไว้ข้างต้น รวมทั้งจ�าเป็นต้องตรวจคัดกรองโรคอ

อทิสติก โดยใช้แบบสอบถาม Modified Checklist for 

Autism in Toddlers (M-CHAT) ตามรายละเอียดท่ี

ระบุไว้ในอายุ 24 เดือน และตรวจคัดกรองพัฒนาการ

ด้วยเคร่ืองมอืคดักรองพฒันาการ เช่น Denver II ซึง่เป็น

เครื่องมือคัดกรองพัฒนาการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายใน

ประเทศไทย

 • ตรวจประเมินสุขภาพช่องปากและฟัน  

 • ตรวจประเมินการมองเห็น  

 • ตรวจประเมนิการได้ยนิโดยการซกัถาม และ

ใช้เทคนิคการตรวจอย่างง่าย ตามที่ระบุไว้ข้างต้น หรือ

ใช้อปุกรณ์พเิศษในกรณทีีย่งัไม่ได้ตรวจต้ังแต่แรกเกดิ ใน

กลุ่มที่มีประวัติพูดช้าหรือไม่สื่อสาร    

คัดกรองความเสี่ยงโดยการซักประวัติ
 • คัดกรองความเสีย่งต่อการสัมผสัโรควณัโรค 

สารตะก่ัว และภาวะไขมันในเลอืดสงู (ดรูายละเอยีดในบท

ท่ี 15, 18)

การให้วัคซีน 
 • วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน(DTwP4)  

ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ครั้งที่ 4

 •  วัคซีนโปลิโอชนิดหยอด (OPV4) คร้ังท่ี 4 

(ดูรายละเอียดในบทที่ 7)

ค�าแนะน�าและค�าแนะน�าล่วงหน้าส�าหรบัพ่อแม่
 ส่งเสริมความพร้อมของครอบครัว
 • ให้ก�าลังใจแก่พ่อแม่ เพราะเป็นช่วงท่ีเด็ก

อยากท�าอะไรด้วยตัวเองและต่อต้าน ซึ่งเป็นพฤติกรรม

ปกติของช่วงวัยนี้ พ่อแม่ควรแสดงความรัก ความเอาใจ

ใส่ และตอบสนองความต้องการของเดก็อย่างพอเหมาะ 

ไม่ตามใจ ฝึกระเบียบวินัย   ส่งเสริมความเป็นตัวของตัว

เองของเดก็โดยอยูภ่ายใต้ขอบเขตกฎเกณฑ์กตกิาท่ีเหมาะ

สมตามวัย    

 • สอบถามเกี่ยวกับการวางแผนในการมีลูก

คนต่อไป ในกรณีที่เด็กก�าลังจะมีน้องใหม่ควรเตรียม

ความพร้อมของเด็ก โดยอาจเริ่มจากการอ่านหนังสือ

เกี่ยวกับการมีน้องใหม่กับเด็ก หรือให้เด็กดูรูปภาพของ

ตนเองขณะทีย่งัเป็นเดก็เลก็ ซึง่จ�าเป็นต้องได้รบัการดแูล

เอาใจใส่จากพ่อแม่เช่นเดียวเหมือนกัน เป็นต้น 

 • พ่อแม่ควรแบ่งเวลาให้กับลกูแต่ละคนทกุวัน 

อย่างเหมาะสม เป็นประจ�าทุกวัน และพ่อแม่ควรมีเวลา

พิเศษร่วมกันอย่างน้อย 5-10 นาที ต่อวัน ส่งเสริมการ

ใช้เวลาคุณภาพร่วมกันในการท�ากิจกรรมต่างๆ ของ

ครอบครัว

 • เปิดโอกาสให้ลกูคนโตมส่ีวนร่วมในการช่วย

ดูแลน้องบ้างตามความเหมาะสม และส่งเสริมการเล่น

ตามวัยร่วมกัน ซึ่งพ่อแม่ไม่ควรคาดหวังให้พ่ีคนโตแบ่ง



253

II
I

วีระศักดิ์  ชลไชยะ   นัยนา  ณีศะนันท์  

ปันของเล่นให้น้องทุกอย่าง  

 • ชมเชยพี่ทันทีเมื่อมีพฤติกรรมที่ดีกับน้อง 

และคนในบ้าน  ให้คนในบ้านด�าเนินชีวิตไปตามปกติ ไม่

ควรปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจ�าวันของลูกคนโตมากจน

เกินไปเพราะจะยิ่งท�าให้เด็กปรับตัวได้ยากขึ้น 

 • พ่อแม่ควรรักษากฎระเบียบต่างๆ ในบ้าน

ตามเดิมอย่างสม�่าเสมอ  

การส่งเสริมทักษะส�าคัญ
 • แนะน�าพ่อแม่ล่วงหน้าเกีย่วกับการทีเ่ดก็อาจ

กลบัมาตดิและพึง่พาพ่อแม่มากขึน้ในบางโอกาส เม่ือเดก็

รู้สึกกังวล ไม่มั่นใจเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ 

เช่น การเข้าพบแพทย์ หรือเม่ือเด็กเห็นคนแปลกหน้า 

โดยใช้วิธีการเบี่ยงเบนความสนใจเด็กไปที่สิ่งอื่นแทน  

 • ฝึกฝนให้รับผิดชอบตนเอง เช่น กินอาหาร 

อาบน�้า นั่งกระโถน แต่งตัว เป็นต้น  

 • ฝึกระเบียบวินัยสม�่าเสมอในการใช้ชีวิตทั้ง

ของเดก็และสมาชกิคนอืน่ บอกเดก็ชดัเจนว่าสิง่ใดท�าได้ 

และสิ่งใดท�าไม่ได้ อย่างสม�่าเสมอ โดยก�าหนดให้กิน

อาหาร นอน เล่น ให้เป็นเวลา ชื่นชมเมื่อท�าได้ ใช้วิธีเพิก

เฉยหรือตัดสิทธิ์ในการลงโทษ หลีกเลี่ยงการตี 

 • ส่งเสรมิการพดูคยุสือ่สารกบัเดก็ คุยโต้ตอบ

กับเด็กบ่อยๆ  เพื่อให้เด็กเข้าใจความหมายในภาษาพูด 

และท�ากจิกรรมต่างๆ ร่วมกนัในชีวติประจ�าวนั เช่น อ่าน

หนงัสอื/เล่านทิาน เพือ่ให้เดก็ได้คุน้เคยกบัค�าพดูและค�า

ศัพท์ต่างๆ ตามรูปภาพในหนังสือ หรือ ร้องเพลงกับเด็ก

บ่อยๆ เป็นต้น พูดคุยกับเด็กด้วยค�าหรือวลีสั้นๆ ที่ได้ใจ

ความอย่างชดัเจน รวมถงึการใช้ค�าทีแ่สดงความรูส้กึและ

อารมณ์ร่วมด้วย เพือ่ช่วยให้เดก็เรยีนรูเ้ก่ียวกบัความรูส้กึ

ของตนเองต่างๆ มากขึ้น เช่น “หนูชอบ/สนุกเวลาแม่

อ่านหนังสือให้ฟัง” “หนูเจ็บเวลาวิ่งหกล้ม” เป็นต้น

 • ฝึกให้ขบัถ่ายอุจจาระ/ปัสสาวะ โดยดสูญัญาณ

เด็กพร้อมฝึกขับถ่ายแล้ว เช่น กลั้นอุจจาระ/ปัสสาวะได้

อย่างน้อย 2 ชั่วโมง ต่อเนื่องกัน  เข้าใจความรู้สึกเปียก

และแห้ง สามารถนั่งกระโถนได้ชั่วครู่ อยากถ่ายลงใน

กระโถน ช่วยถอดกางเกงได้ บอกว่าจะถ่ายอุจจาระ/

ปัสสาวะ เข้าใจล�าดับขั้นตอน เกี่ยวกับวิธีขับถ่าย   

การส่งเสริมสุขนิสัยที่ดี
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ประมาณ  

10-12 ชั่วโมงต่อวัน

 • แนะน�าเรื่องอาหารที่เหมาะสมกับวัย โดย

เน้นอาหาร 5 หมู่เป็นอาหารหลัก 3 มื้อ ร่วมกับดื่มนม

รสจืดเป็นอาหารเสริม มื้อละ 6-8 ออนซ์ วันละ 2-3 มื้อ 

น�าเสนออาหารหลากหลายท่ีมีคุณค่าโดยให้เด็กได้ม ี

โอกาสเลือก

 • ดูแลสุขภาพฟัน โดยหลีกเลี่ยงอาหารรส

หวาน หัดดื่มนมหรือน�้าจากถ้วย และส่งต่อให้บุคลากร

ทางทันตกรรมเพื่อตรวจสุขภาพช่องปากครั้งแรก (หาก

ยังไม่ได้ส่งต่อเมื่ออายุ 1 ปี)

ค�าแนะน�าเพื่อความปลอดภัย  
(ดูรายละเอียดในบทที่ 10) 

 • หลีกเล่ียงการให้เด็กดูโทรทัศน์และส่ือผ่าน

จอทุกประเภท  

 • พ่อแม่ควรดแูลเดก็ใกล้ชดิ จดับ้านและบริเวณ

รอบบ้านเพือ่ป้องกนัอนัตราย จากการพลดัตกหกล้มโดย

การใช้ประตูปิดหรือกั้น เพื่อไม่ให้เด็กขึ้น หรือลงบันได

เองตามล�าพัง การชนกระแทก การจมน�้า สารพิษ สัตว์

กัด ไฟไหม้/น�้าร้อนลวก และอันตรายจากไฟฟ้า โดย

เฉพาะการวางของร้อน เตาไฟ ไม้ขีด หรือที่จุดไฟ ไว้ใน

บริเวณที่เด็กสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

 • ให้เด็กโดยสารรถยนต์อย่างปลอดภัย โดย

การเลือกใช้ท่ีนั่งนิรภัยอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกัน 
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อุบัติเหตุทางจราจร

 • เร่ิมสอนให้เด็กวัยนี้รู้จักอันตรายและหลีก

เลี่ยงการเข้าใกล้แหล่งน�้า 

 • ไม่ควรเก็บอาวุธปืนไว้ในบ้าน

ก่อนกลับ
 • เปิดโอกาสให้ซักถามส่ิงท่ีสงสัย  ทบทวน

สรุปเรื่องที่พูดคุยหรือแนวทางการแก้ไขปัญหา   

 • ชืน่ชมและให้ก�าลงัใจพ่อแม่ทีด่แูลลกูอย่าง

เหมาะสม 

 • แจ้งวันนัดพบครั้งต่อไปที่อายุ 2 ปี

อายุ 2 ปี   
 วัย 2 ปี สามารถเตะและขว้างลูกบอลโดยยก

แขนสงูได้ เดนิขึน้และลงบนัไดเอง กระโดดได้ ถอดเสือ้ผ้า

และล้างมือได้ ต่อก้อนไม้เป็นแนวตั้งได้ประมาณ 5-6 

ก้อน เริม่ใช้สเีทยีนลากเส้นแนวดิง่และแนวนอนตามแบบ

ได้ เปิดหนังสือทีละหน้า เริ่มท�าตามค�าสั่งง่ายๆ ได้ 1-2 

ค�าสั่ง สามารถพูดค�าศัพท์ได้อย่างน้อย 20-50 ค�า และ

พูด 2 ค�าต่อกันได้ โดยคนแปลกหน้าสามารถฟังเด็กได้

เข้าใจประมาณครึ่งหนึ่ง 

 เป็นวัยที่ชอบเลียนแบบพฤติกรรมของผู้ใหญ่ 

และชอบเล่นกับเดก็คนอืน่โดยต่างคนต่างเล่น เล่นสมมตุิ

ทีม่คีวามซับซ้อน โดยการใช้สิง่ของมาเล่นสมมตุแิทนข้าว

ของจริงมากขึ้น เช่น น�าก้อนไม้มาเล่นเป็นอาหารป้อน

ให้กบัตุ๊กตา น�ากล้วยหรือไม้มาเล่นเป็นโทรศพัท์ น�าแท่ง

ไม้มาเล่นเป็นรถยนต์พร้อมกับท�าท่าประกอบได้อย่าง

เหมาะสม 

 ควรสังเกตหรือสอบถามวิธีเล่นของเด็ก หรือ

ร่วมเล่นสมมุติกับเด็กในห้องตรวจ เพื่ออธิบายให้พ่อแม่

เข้าใจว่า เด็กจะเรียนรู้ผ่านการเล่นและสะท้อนสิง่ทีเ่รยีน

รู้ในชีวิตประจ�าวันผ่านการเล่นสมมติได้เช่นกัน   

การประเมินสุขภาพและปัญหาทั่วไป
 • ทกัทายและสอบถามปัญหาหรอืความกงัวล 

ความเจ็บป่วย การเปลี่ยนแปลงภายในครอบครัว และ

ความตึงเครียดในบ้าน ช่วงที่ผ่านมา      

 • สอบถามอาการตามระบบ การเจรญิเติบโต 

พัฒนาการและพฤติกรรมของเด็ก โดยเฉพาะด้านการ

สื่อสาร การช่วยเหลือตนเอง และกิจวัตรประจ�าวัน 

การเฝ้าระวังทางพัฒนาการ (ดูรายละเอียดในบทที่ 4)

การเฝ้าระวังทางพัฒนาการ 
 • Gross Motor : เตะบอล วิ่ง เดินขึ้นบันได

โดยก้าวเท้าตาม 

 • Fine Motor : ต่อสิ่งของในแนวตั้งได้ 5-6 

ชิ้น เริ่มเปิดหนังสือได้ทีละหน้า

 • Personal social : ใช้ช้อนตกัอาหารกินเองได้

 • Expressive Language: พูดได้ประมาณ 

50 ค�า  เริ่มพูดค�าที่มีความหมายสองค�าติดกัน เช่น กิน

ข้าว แม่อุ้ม                  

 •  Receptive Language :ชี้ไปยังสิ่งของหรือ

รปูภาพตามทีบ่อกได้อย่างหลากหลาย  ชีอ้วัยวะได้อย่าง

น้อย 6 ส่วน  (ดูรายละเอียดในบทที่ 2)

สงัเกตเดก็และปฏสิมัพนัธ์ระหว่างพ่อแม่และเดก็ 
 • กุมารแพทย์ควรสังเกตปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

เด็กกับพ่อแม่ เช่น พ่อแม่พูดสื่อสารกับเด็กอย่างไร พ่อ

แม่ปล่อยให้เดก็ส�ารวจในห้องตรวจมากน้อยเพยีงใด รวม

ทั้งควรสังเกตการเล่นและการส�ารวจสิ่งของของเด็ก วิธี

การทีพ่่อแม่ก�าหนดขอบเขตให้เด็ก รวมทัง้ท่าท ีความรู้สกึ

และน�า้เสยีงท่ีพ่อแม่ใช้  
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วีระศักดิ์  ชลไชยะ   นัยนา  ณีศะนันท์  

การตรวจร่างกาย
 1.ประเมินการเจริญเติบโตด้วยการชั่งน�้าหนัก

วดัส่วนสงู วดัเส้นรอบศรีษะ ประเมินสดัส่วนของน�า้หนกั

ต่อความสูง  และบันทึกลงบนกราฟการเจริญเติบโต 

 2. ตรวจร่างกายตามระบบอย่างละเอียดและ

เน้นการตรวจต่อไปนี้:

  • ตา:เพื่อดูการสะท้อนแสงจากจอประสาท

ตา (red reflex) และตรวจดูภาวะตาเหล่ (strabismus) 

ซ่ึงอาจจ�าเป็นต้องตรวจด้วยวิธี cover/uncover test 

ร่วมด้วย 

  • ฟัน:สงัเกตฟันของเดก็ว่ามสี ีหรอืคราบผดิ

ปกติ ฟันผุ และมีเหงือกอักเสบร่วมด้วยหรือไม่ 

  • สังเกตการเคลื่อนไหว โดยเฉพาะการว่ิง 

การใช้มือขีดเขียน  ทกัษะทางสงัคม ภาษาและการสือ่สาร

ของเด็ก

การคัดกรองและตรวจประเมิน
 • เฝ้าระวงัและตดิตามพฒันาการ โดยซกัถาม

พ่อแม่ และสังเกตพฤติกรรมของเด็กในห้องตรวจ 

 • ตรวจประเมินสุขภาพช่องปากและฟัน 

 • ตรวจประเมนิการมองเห็น 

 • ตรวจประเมินการได้ยินโดยซักถาม และใช้

เทคนิคการตรวจอย่างง่าย เพื่อคัดกรองการได้ยินเบื้อง

ต้น ตามที่ระบุไว้ข้างต้น หรือพิจารณาใช้อุปกรณ์พิเศษ

ในกรณีที่ยังไม่ได้ตรวจตั้งแต่แรกเกิด โดยเฉพาะเมื่อพ่อ

แม่มีความกังวล ร่วมกับมีประวัติพัฒนาการด้านภาษา

และการสื่อสารที่ผิดปกติ

 • ซักประวัติเพื่อคัดกรองความเสี่ยงต่อการ

สัมผัสโรควัณโรค สารตะกั่ว และภาวะไขมันในเลือดสูง 

(ดูรายละเอียดในบทที่ 15,18)

การให้วัคซีน 

 • ตรวจเช็คการให้วัคซีนที่ผ่านมา 

 • วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อตาย   

(JE1-2)  ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง  2 ครั้ง ห่างกัน 1-4 สัปดาห์ 

(ดูรายละเอียดในบทที่ 7)

ค�าแนะน�าและค�าแนะน�าล่วงหน้า
 ส่งเสริมความพร้อมของครอบครัว
 • รัก เอาใจใส่ต่อตัวเด็ก ตอบสนองพอเหมาะ 

ไม่ตามใจ เน้นการช่วยเหลือตนเอง

 • ก�าหนดกฎกติกาให้เหมาะสมตามวัย และ

จัดระเบียบวินัยในกิจวัตรประจ�าวัน 

 • กุมารแพทย์ควรฝึกสังเกตพื้นอารมณ์ของ

เด็กว่าเป็นอย่างไร เพื่อดูการตอบสนองต่อภาวะเครียด

ของเด็กเมื่อต้องพบกับคนแปลกหน้าหรือสิ่งแวดล้อม

ใหม่ เพือ่ท่ีจะให้ค�าแนะน�าพ่อแม่ให้เข้าใจเกีย่ว กบัลกัษณะ

เฉพาะของเด็กมากยิ่งขึ้น  

 • ท�าความเข้าใจเรื่องพื้นอารมณ์ของเด็ก(พื้น

อารมณ์นิ่ง มั่นคง ปรับตัวง่าย พื้นอารมณ์ไม่มั่นคง ปรับ

ตวัยาก และพืน้อารมณ์ไม่ง่ายไม่ยาก) และยอมรบัลกัษณะ

เฉพาะของลูกตนเองที่แตกต่างจากเด็กคนอื่น เด็กวัยนี้

จะแสดงความตอ้งการชดัเจนแต่ยังพดูสื่อสารได้ไม่ดนีัก 

จงึเห็นเดก็หงดุหงดิง่าย อาละวาดเมือ่ไม่ได้อย่างท่ีต้องการ   

หากลูกปรับตัวยาก พ่อแม่ควรเข้าใจและให้เวลาเด็กใน

การปรบัตวัทลีะน้อย และหลกีเลีย่งการบบีบงัคบัเดก็ให้

ยอมรับในทันที เป็นต้น  

 • ส่งเสริมให้เด็กมีการแสดงออกทางอารมณ์

ทั้งทางด้านบวก เช่น ความรู้สึกสุข สนุกสนาน และด้าน

ลบ เช่น ความรู้สึกโกรธ เสียใจ และไม่พอใจได้อย่าง

เหมาะสม  กุมารแพทย์ควรอธิบายให้พ่อแม่เห็นความ

ส�าคญัของการสะท้อนความรูส้กึของเดก็ ด้วยค�าพดูสัน้ๆ 

และก�าหนดขอบเขตให้ชัดเจนว่าเด็กสามารถ และไม่
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สามารถท�าอะไรได้บ้าง หากมอีารมณ์ฉนุเฉยีว เช่น “หนู

เสียใจร้องไห้ได้ แต่หนูตีแม่ไม่ได้” เป็นต้น 

 • พ่อแม่ควรชื่นชมเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่

เหมาะสม หรือประสบความส�าเร็จในสิ่งต่างๆ แม้เพียง

เลก็น้อย เพือ่ส่งเสรมิความมัน่ใจในตนเองให้แก่เดก็ตัง้แต่

ยังเล็กซึ่งช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้ท่ีคงพฤติกรรมซึ่ง

เหมาะสมต่อไป

 • การส่งเสรมิทกัษะส�าคญั เช่น การช่วยเหลอื

ตนเองและส่งเสรมิพัฒนาการทกุด้านโดยเฉพาะการเล่น 

ควรสอบถามเก่ียวกับการเล่นสมมุติของเด็ก หรือร่วม

เล่นสมมุติกับเด็กวัยนี้ในห้องตรวจ เพื่ออธิบายให้พ่อแม่

เข้าใจว่า เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญามากขึ้น จน

สามารถเล่นสมมตุไิด้อย่างเหมาะสม เดก็วยันีเ้ป็นวยัทีม่ี

พัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร ด้านสังคม ตลอด

จนเล่นสมมุติได้ซับซ้อนมากขึ้น  

 • ให้เวลาพูดคุย สื่อสาร เพราะเป็นวัยที่เรียน

รู้ด้านการพูดและภาษา   สอนค�าศัพท์หรือบรรยาย

กิจกรรมที่ท�าในชีวิตประจ�าวัน ขยายค�าที่เด็กพูดให้ยาว

ขึ้น กุมารแพทย์ควรมีหนังสือนิทานในห้องตรวจและน�า

มาใช้ในการฝึกเด็กผ่านรูปภาพในหนังสือ  โดยพูดเน้น

เสียงและถ้อยค�าให้ชัดเจน ช้าพอที่จะท�าให้เด็กเข้าใจ 

การเล่านิทาน รวมทั้งแนะน�าเก่ียวกับการอ่านหนังสือ 

หรือเล่านิทานเรื่องเดิมกับเด็กทุกวัน ซึ่งจะท�าให้พ่อแม่

เห็นตัวอย่างและสามารถกลับไปฝึกเด็กต่อไป

 • แนะน�าหนงัสอืทีเ่หมาะสมกบัอายเุดก็ แสดง

วิธีอ่านหนังสือกับเด็ก รวมทั้งอธิบายพฤติกรรมของเด็ก

ขณะส�ารวจ พลิกหนังสือ หรือดูรูปภาพในหนังสือให้แก่

พ่อแม่เด็ก เพื่อชี้ให้พ่อแม่เห็นความส�าคัญของการอ่าน

หนงัสอืกับเดก็ตัง้แต่เลก็ ซึง่จะเป็นการส่งเสรมิพฒันาการ

ด้านภาษาที่ส�าคัญ  การอ่านหนังสือกับเด็กยังท�าให้พ่อ

แม่สอนการออกเสียง การตั้งค�าถาม และส่งเสริมให้เด็ก

มีสมาธิติดตามเรื่องราวอีกด้วย

 • เนน้ให้เดก็ช่วยเหลอืตวัเอง ท�าสิง่ต่างๆด้วย

ตัวเองเพิ่มขึ้น เช่น กินอาหาร อาบน�้า นั่งกระโถน แต่ง

ตัว เป็นต้น   และควรให้แรงเสริมทางบวกเมื่อเด็กท�าได้ 

 • ฝึกระเบียบวินัยในการใช้ชีวิต โดยก�าหนด

เวลากนิอาหาร นอน เล่น ให้เป็นเวลา เมือ่เด็กท�าได้ ควร

ชื่นชม การลงโทษควรใช้วิธีเพิกเฉยหรือตัดสิทธิ์ และ 

หลกีเลีย่งการตี

 

การส่งเสริมสุขนิสัยที่ดี
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ประมาณ  

10-12 ชั่วโมงต่อวัน

 • แนะน�าอาหารทีเ่หมาะสมกบัวยั เน้นอาหาร 

5 หมู่เป็นอาหารหลัก 3 มื้อ ร่วมกับดื่มนมรสจืดเป็น

อาหารเสริม มื้อละ 6-8 ออนซ์ วันละ 2-3 มื้อ  น�าเสนอ

อาหารหลากหลายที่มีคุณค่าโดยให้เด็กได้เลือก  

 • ดูแลสุขภาพฟัน โดยหลีกเลี่ยงอาหารรส

หวาน หัดดื่มนมหรือน�้าจากถ้วย และส่งต่อบุคลากร 

ทางทันตกรรมเพื่อตรวจสุขภาพช่องปากครั้งแรก (หาก

ยังไม่ได้ส่งต่อเมื่ออายุ 1 ปี) แปรงฟันด้วยยาสีฟันวันละ 

2 ครั้ง 

 • ฝึกให้เด็กขับถ่ายอุจจาระ/ปัสสาวะโดย 

นั่งกระโถน เมื่อเด็กพร้อม เช่น สามารถกลั้นอุจจาระ/

ปัสสาวะได้อย่างน้อย 2 ช่ัวโมง ต่อเนื่องกัน เข้าใจ 

ความรู้สึกเปียกและแห้ง ช่วยถอดกางเกงได้  บอกความ

ต้องการขบัถ่ายของตนเองได้   โดยสร้างแรงจงูใจ ไม่บบี

บังคับ  

 • ฝึกการรักษาสุขอนามัยที่ดีส่วนบุคคล เช่น 

การล้างมอื ควรจามหรอืไอบนไหล่ เพือ่ป้องกนัไม่ให้สาร

คัดหลั่งจากทางเดินหายใจของเด็กกระจายไปยังส่วน

อื่นๆ ของร่างกาย หรือไปถูกบุคคลอื่นๆ เป็นต้น
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ค�าแนะน�าเพื่อความปลอดภัย 

(รายละเอียดดูในที่ 10)

 • ก�าหนดเวลาของการได้รับส่ืออิเล็กทรอนิกส์

ประเภทต่างๆ เช่น โทรทศัน์ คอมพิวเตอร์ แทบ็เลต็ และ

โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ไม่เกิน 1-2 ชั่วโมงต่อวัน เลือก

รายการให้เหมาะสมกบัวยั นัง่ดรู่วมกบัเดก็พร้อมกบัการ

พูดคุยชี้แนะ จัดห้องนอนของเด็กให้ปราศจากสื่อต่างๆ 

และพ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างท่ีดีในการได้รับสื่ออย่าง

เหมาะสม 

 • ดูแลใกล้ชิด จัดบ้านและบริเวณรอบบ้าน

เพือ่ป้องกนัอนัตราย จากการพลดัตกหกล้ม ชนกระแทก 

จมน�า้ สารพษิ สตัว์กดั ไฟไหม้/น�า้ร้อนลวก และอนัตราย

จากไฟฟ้า 

 • ระวังความปลอดภัยเมื่อน�าเด็กโดยสาร

รถยนต์โดยเลอืกใช้ท่ีน่ังและเข็มขัดนิรภัยอย่างเหมาะสม

ส�าหรับทั้งเด็กและพ่อแม่ ใช้หมวกนิรภัยให้กับเด็กทุก

ครั้งที่โดยสารจักรยานหรือจักรยานยนต์  

 • เริ่มสอนให้เด็กวัยนี้รู้จักอันตรายและหลีก

เลี่ยงการเข้าใกล้แหล่งน�้า 

 • จัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย เช่น โต๊ะทีวี 

ตู้วางของต้องวางมั่นคง ไม่ล้มง่ายเมื่อเด็กโหนหรือปีน

ป่าย ตรวจสอบความมัน่คงของประตูรัว้บ้าน ประตเูลือ่น

ซึ่งมีขนาดใหญ่ การเก็บสารพิษให้พ้นสายตา หากเด็ก

กินสารพิษ ให้ติดต่อศูนย์พิษวิทยาที่หมายเลข 02-201-

1083, 02-246-8282 

 • ไม่ให้เด็กเล่นกับสุนัขจรจัด สุนัขเลี้ยงที่ไม่รู้

จัก และลูกสุนัขแรกเกิดที่มีแม่อยู่ด้วย ไม่ให้รังแก

สัตว์ เช่น ดึงหู ดึงหาง แย่งจานอาหาร ของเล่นของสัตว์

 • ควรให้ความระมดัระวงัเมือ่เดก็อยูใ่นบรเิวณ

ที่เสี่ยง เช่น ใกล้รถยนต์ เครื่องจักรกล บนถนน 

 • ไม่ควรเก็บอาวุธปืนไว้ในบ้าน

ก่อนกลับ
 • เปิดโอกาสให้ซกัถามสิง่ทีส่งสยั และทบทวน

สรุปเรื่องท่ีพูดคุย หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีได้ใน

วันนี้

 • ชืน่ชมและให้ก�าลงัใจพ่อแม่ทีด่แูลลกูอย่าง

เหมาะสม 

 • แจ้งวันนัดพบครั้งต่อไปที่อายุ 3 ปี     

อายุ 3 ปี
 อายุ 3 ปี เดก็จะเรยีนรูไ้ด้เพิม่ขึน้มาก  ท�าอะไร

ได้ด้วยตัวเองหลายอย่างถ้าได้รับการฝึกฝน  จัดการ

กิจวัตรประจ�าวันตนเองได้ดีกว่าเดิม  อยากมีส่วนร่วม

หรอืท�าอะไรด้วยตัวเองซึง่เป็นพืน้ฐานของความมัน่ใจใน

ตนเอง รับรู้ว่าตนเองแตกต่างจากเด็กคนอื่น รับรู้ว่าตัว

เองมีดความสามารถและความกระตอืรือร้นในการเรียนรู้ 

 เดก็วยันีม้คีวามพร้อมในด้านสงัคมและอารมณ์

เรียนรู้ที่จะเริ่มสร้างสัมพันธภาพกับคนอื่นได้เพิ่มขึ้น   

แสดงความรู้สึก ความคิด และการกระท�าของตัวเองได้

ดข้ึีน ความสม�า่เสมอของพ่อแม่ในการตอบสนองต่อเดก็ 

จะช่วยให้เดก็ควบคมุตนเอง และจดัการกับอารมณ์ตนเอง 

เวลาโกรธ และเสียใจ ได้อย่างเหมาะสม 

 วัยนี้ยังแยกไม่ออกระหว่างเรื่องจริงกับเรื่อง

สมมติ มีข้อจ�ากัดของพัฒนาการด้านสติปัญญา ใช้

จินตนาการสูง พ่อแม่ควรใกล้ชิด พูดคุยกับเด็กระหว่าง

เร่ืองจริงและเร่ืองสมมต ิสอนเร่ืองการเล่นอย่างปลอดภัย 

รวมทั้งความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน 

 การที่เด็กจะเก่งข้ึนหรือเป็นตัวของตัวเองได้ดี

หรอืไม่นัน้ ขึน้กบัความสมัพนัธ์ระหว่างเดก็กบัพ่อแม่ ว่า

พ่อแม่ให้โอกาสเด็กได้ฝึกช่วยเหลือตนเอง ลองผิดลอง

ถกู  จดัการสิง่ต่างๆรอบตวัด้วยตวัเองภายใต้บรรยากาศ

ทีเ่ป็นมติร แต่อยูใ่นขอบเขตทีเ่หมาะสมหรอืไม่  ทศันคติ
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และพฤติกรรมของพ่อแม่จึงมีส่วนส�าคัญยิ่งในการปลูก

ฝังค่านิยม จริยธรรมที่ดีให้กับเด็ก ซึ่งพ่อแม่ควรเป็น 

แบบอย่างที่ดีในทุกด้าน และสร้างสุขนิสัยที่ดีให้แก่เด็ก 

สอนมารยาทต่างๆ เช่น ยกมือไหว้และสวัสดีเมื่อเจอ

ผู้ใหญ่ ทิ้งขยะเป็นที่เป็นทาง เก็บของให้เป็นระเบียบ 

เพื่อเป็นการเตรียมเด็กสู่โรงเรียนและสังคม  

การประเมินสุขภาพและปัญหาทั่วไป 
 ควรเริม่ด้วยการพดูคยุกบัผูเ้ลีย้งดกู่อน เพือ่ให้

โอกาสเดก็ได้มเีวลาส�ารวจส่ิงต่างๆ และผู้ตรวจควรสร้าง

ความเป็นมิตรกับเด็กด้วยรอยยิ้มหรือของเล่นตามวัย

ก่อนการตรวจร่างกายหรือสัมผัสเด็ก เพื่อลดความกลัว

ของเด็ก  สอบถามและพูดคุยในเรื่องที่พ่อแม่กังวล

การเฝ้าระวังทางพัฒนาการ 
 • Gross Motor : ยืนขาเดียว 2-3 วินาที  ขี่

จักรยาน 3 ล้อ  ขึ้นบันไดเองสลับเท้า  ลงบันไดโดยก้าว

เท้าตาม

 • Fine Motor : ต่อสิ่งของในแนวตั้งได้ 8 ชิ้น

หรือมากกว่า  เลียนแบบการวาดรูปวงกลม

 • Personal social : เล่นสมมติที่ซับซ้อนขึ้น  

เล่นกับเด็กอื่น

 • Expressive Language: เริ่มเล่าเรื่องได้ฟัง

เข้าใจแต่อาจไม่ทั้งหมด บอกเวลาต้องการขับถ่าย บอก

ชื่อตนเอง เพศ หรืออายุ พอได้ 

 Receptive Language :รู้จักสีอย่างน้อย 1-2 

สี, เข้าใจค�ากริยาที่แสดงการกระท�า ได้แก่ หมาก�าลังวิ่ง 

เด็กก�าลังกิน เข้าใจค�าคุณศัพท์ ได้แก่ ร้อน เย็น เหนื่อย

สอนให้เข้าใจค�าบุพบทง่ายๆ เช่น บน ล่าง ใน  นอก (ดู

รายละเอียดในบทที่ 2)

 โดยกรมอนามัย ได้พฒันาแบบประเมนิพฒันาการ 

“อนามยั 55”  หากเดก็ไม่ผ่านข้อทดสอบในช่วงอายนุัน้

ในการประเมินครั้งที่ 1 ผู้ทดสอบจะให้ค�าแนะน�าในการ

ส่งเสริมพัฒนาการแก่ผู้ปกครอง และนัดมาประเมินซ�้า

ครั้งที่ 2 อีก 1 เดือน และหากเด็กยังคงมีพัฒนาการไม่

สมวัยแนะน�าให้ส่งต่อพบกมุารแพทย์  แบบคดักรองและ

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด-5 ปี ส�าหรับบุคคลา

กรสาธารณสุข ท่ีพัฒนาโดยกรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข (ดูรายละเอียดในบทที่ 2)

สงัเกตเดก็และปฏสิมัพนัธ์ระหว่างพ่อแม่และเดก็ 
 กมุารแพทย์ควรสงัเกตปฏสิมัพนัธ์ระหว่างเดก็

กับพ่อแม่และพี่น้อง วิธีการที่พ่อแม่พูดคุยกับเด็ก ความ

เอาใจใส่ และวิธีทีใ่ช้จดัการกับปัญหาทีเ่กดิขึน้  เช่น การ

ให้ทางเลือกกับเด็กว่า เด็กอยากจะอ่านนิทานหรือเล่น

รถ แพทย์ควรสังเกตเด็กว่า มรีปูแบบการส่ือสารอย่างไร

เป็นหลัก ผ่านการพูดคุย หรือชี้ชวน เพื่อสังเกต

 • พืน้อารมณ์ของเดก็ ทกัษะการควบคมุตนเอง

ของเด็ก เช่น ยอมท�าตามกฎกติกา มารยาททางสังคม

 • สร้างสถานการณ์ให้ผู้เล้ียงดูได้มีโอกาส 

อ่านหนงัสอืนทิานรปูภาพกบัเดก็ หรอืเล่นกับเดก็ ประเมนิ

ทักษะเด็ก ความสนใจของเด็ก และทักษะผู้ปกครอง 

ในการตอบสนองต่อความสนใจของเด็กเหมาะสม 

หรือไม่

การตรวจร่างกาย 
 1. ประเมนิการเจรญิเตบิโตด้วยการชัง่น�า้หนกั

และวัดส่วนสูง ประเมินสัดส่วนของน�้าหนักต่อความสูง 

และบันทึกลงบนกราฟการเจริญเติบโต 

  2. ตรวจร่างกายตามระบบอย่างละเอียดและ

เน้นการตรวจต่อไปนี้ 

 • ระบบหัวใจและหลอดเลือด: ตรวจวัด 

ความดัน

 • ตรวจตา: ดูประสาทตา 
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 • ฟัน: ฟันผุ แผ่นคราบฟัน สีของฟัน และ

สุขภาพเหงือก เช่น เหงือกอักเสบ

 

การคัดกรองและการตรวจประเมิน 

 • คัดกรองพัฒนาการโดยการใช้แบบทดสอบ

ทีไ่ด้มาตรฐาน โดยใช้คูม่อืคดักรองและส่งเสรมิพฒันาการ

เดก็วยัแรกเกดิถงึ 5 ปี(TDSI) ของสถาบนัพฒันาการเดก็

ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต หรือใช้  Denver 

Developmental Screening Test II 

 • ตรวจวัดสายตาโดยใช้ picture tests และ

ทดสอบ Cover testing  ประเมินภาวะตาเข 

 • ตรวจคัดกรองภาวะซีดโดยวัดระดับฮีโมโก

ลบินหรือฮีมาโตคริท

 • ซักประวัติเพื่อคัดกรองความเสี่ยงต่อการ

สัมผัสโรควัณโรค สารตะกั่ว และภาวะไขมันในเลือดสูง 

(หากยังไม่เคยซักประวัติดังกล่าว) (ดูรายละเอียดในบท

ที่ 18)  

การให้วัคซีน
 • ตรวจเช็คการให้วัคซีนที่ผ่านมา 

 • วัคซนีไข้สมองอกัเสบเจอชีนดิเชือ้ตาย (JE 3)  

ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ครั้งที่ 3 (ดูรายละเอียดในบทที่ 7)

ค�าแนะน�าและค�าแนะน�าล่วงหน้า
 ส่งเสริมความพร้อมของครอบครัว
	 • ให้ความรัก ใกล้ชิด แต่ให้พื้นท่ีอิสระและ

ปลอดภัยแก่เด็กในการเล่นและเรียนรู้

 • ฝึกให้เด็กเข้าใจอารมณ์และควบคุมความ

โกรธเบือ้งต้น โดยช่วยให้เดก็พดูเล่าเรือ่งทีท่�าให้ไม่พอใจ 

โกรธ เสียใจ หงุดหงิด ดีใจ และการปรับตัวอยู่ร่วมกับพี่

น้อง เพ่ือนๆได้อย่างสนัต ิพ่อแม่เป็นแบบอย่างทีดี่ในการ

จดัการและควบคมุอารมณ์ตนเอง การรอคอย การขอบคณุ

และขอโทษ

 • พ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของภาษา ไม่

พูดค�าหยาบคาย เน้นการสื่อสารเชิงบวก 

 • ให้เดก็มส่ีวนร่วมในการคดิ เลอืก และตดัสนิ

ใจในบางเรือ่ง ภายใต้ข้อก�าหนดของพ่อแม่ให้โอกาสเดก็

เรยีนรูโ้ดยใช้วธิลีองผดิลองถกู ส่งเสรมิให้เดก็เป็นตวัของ

ตัวเอง เช่น ช่วยเหลือตัวเอง และภาคภูมิใจเม่ือท�าได้

ส�าเร็จ 

 • สร้างกฎเกณฑ์กติกาให้เหมาะสมตามวัย 

และจัดระเบียบวินัยในกิจวัตรประจ�าวัน และ

ส่งเสริมให้พี่น้องปรับตัวเข้าหากัน

 • ฝึกให้รับผิดชอบตนเองเพิ่มขึ้นร่วมกับฝึก

วินัยในกิจวัตรประจ�าวัน เช่น เก็บของเล่นก�าหนดเวลา

กิน นอน เล่น เมื่อเด็กท�าได้ ควรชื่นชม  การลงโทษควร

ใช้วิธีเพิกเฉยหรือตัดสิทธิ์ และหลีกเลี่ยงการตี

การส่งเสริมทักษะส�าคัญ 
 • ส่งเสรมิพฒันาการทกุด้าน และให้เวลาฝึกฝน

หลายด้านอย่างสมดุล 

 • สนบัสนนุการอ่านหนงัสอื เล่านทิานกบัเดก็

ทุกวัน  เน้นการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขพูดคุยกัน ท�า

กิจกรรมร่วมกันโดยเฉพาะอ่านเร่ืองราวจากตัวอักษร

และชี้รูปภาพในนิทาน ซึ่งจะช่วยให้เด็ก แยกแยะหน่วย

ย่อยของเสียงอ่าน  

 • การวาดรูป การขีดเขียน การระบายสี

 • การเล่น ควรเลือกของเล่นที่เหมาะกับวัย 

และเริ่มจากการเล่นของเล่นที่เด็กชอบ  

 • ควรจดัเวลาให้ตัวเองมโีอกาสเล่นกับลูก และ

สร้างโอกาสให้ลูกได้เล่นกับเด็กอื่น การเล่นร่วมกับคน

อื่นเป็นช่วงเวลาที่ส�าคัญยิ่งที่เด็กได้มีโอกาสฝึกทักษะ 

ทางสังคม การจัดการอารมณ์ตนเองและเข้าใจอารมณ์

ของคนอื่น 
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Early childhood (1-4 ปี)

 การส่งเสริมสุขนิสัยที่ดี
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ประมาณ  

11-12 ชม.ต่อวัน

 • อาหาร 5 หมู่เป็นอาหารหลัก 3 มื้อ ร่วมกับ

ดื่มนมรสจืดเป็นอาหารเสริมวันละ 2-3 แก้ว หลีกเลี่ยง

อาหารรสหวาน   

 • ให้เด็กแปรงฟันด้วยยาสีฟันเด็กอย่างน้อย

วันละ 2 ครั้ง และผู้ปกครองควรแปรงซ�้า

 • ฝึกให้ขบัถ่ายเป็นเวลา แต่ไม่ควรบงัคบั และ

ฝึกเด็กให้มีส่วนร่วมช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุด  

 • เน้นออกก�าลังกายกลางแจ้งอย่างน้อย 30 

นาทีต่อวัน

ค�าแนะน�าเพื่อความปลอดภัย 
(ดูรายละเอียดดูในบทที่ 10)

 • ใช้สื่อผ่านจอทุกชนิดรวมแล้วไม่เกิน 1-2 

ชั่วโมงต่อวัน ควรเลือกรายการให้เหมาะกับเด็ก และนั่ง

ดูร่วมกัน เพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์ พูดคุย ชี้แนะ ระหว่าง 

ผู้เลี้ยงดูกับเด็ก

 • ให้พ่อแม่อยูใ่กล้ชดิ จดับ้านและบรเิวณรอบ

บ้านเพื่อป้องกันอันตราย จากการพลัดตกหกล้ม ชน

กระแทก จมน�้า สารพิษ สัตว์กัด ความร้อนลวกและ

อนัตรายจากไฟฟ้า เก็บสิง่ของอนัตราย เช่น ปืน สารเคมี 

ยา ในที่ปลอดภัยให้พ้นสายตาและมือเด็ก  

 • ห้ามเด็กข้ามถนนโดยล�าพัง สอนให้เด็ก 

วัยนี้รู้จักอันตรายและหลีกเลี่ยงของการเข้าใกล้แหล่ง 

น�้า 

ก่อนกลับ
 • เปิดโอกาสให้ถามส่ิงท่ีสงสัย และทบทวน

สรุปเรื่องที่พูดคุยหรือแนวทางแก้ไขปัญหาในวันนี้

 • ชื่นชมเด็กที่แสดงความสามารถได้  และให้

ก�าลังใจพ่อแม่ที่ฝึกฝนลูกในทางที่เหมาะสม

 • แจ้งวันนัดพบครั้งต่อไป ที่อายุ 4 ปี

อายุ 4 ปี
 เดก็อาย ุ4 ปี พร้อมทีจ่ะเรยีนรูแ้ละเป็นตวัของ

ตวัเองชดัเจน  จดัการกจิวตัรประจ�าวนัตนเองได้ ทัง้เรือ่ง

การกิน นอน  ขับถ่ายและการเข้าห้องน�้า ช่วยเหลือ

ตนเองได้ดี เคลื่อนไหวคล่องแคล่ว  พูดได้ชัดเจน เล่า

เรื่องได้ต่อเนื่องและเช่ือมโยงกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้

จนคนอืน่ฟังเข้าใจทัง้หมด บอก ชือ่-นามสกุล เพศ เพ่ือน

สนทิ กจิกรรมทีเ่ดก็ชอบท�า และเข้าใจอารมณ์ความรูส้กึ

ของคนอื่น  รวมทั้งเข้าใจความคาดหวังของคนอื่นต่อ

พฤตกิรรมของเดก็ในสถานการณ์ต่างๆ   แต่กย็งัอาจพบ

ปัสสาวะรดท่ีนอนได้บ้าง เดก็จะกระตอืรือร้นอยากมีส่วน

ร่วมหรือท�าอะไรด้วยตัวเองโดยจะให้ความร่วมมือ เป็น

ช่วงเวลาส�าคัญในการฝึกเด็กให้ ช่วยเหลืองานบ้านด้าน

ต่างๆ  พ่อแม่ที่ส่งเสริมการเล่นกีฬาและท�ากิจกรรมงาน

บ้านภายใต้กฎกติกาและชื่นชมเมื่อเด็กท�าได้ จะช่วยให้

เด็กภาคภูมิใจในตัวเองและควบคุมตนเองได้ดีขึ้น  แต่

อย่างไรก็ตาม เด็กวยัน้ียังคงมคีวามคดิเอาตัวเองเป็นใหญ่  

จึงพบพฤติกรรมดื้อ งอแง ท้าทายพ่อแม่อยู่บ้าง ซึ่ง

เป็นการเรยีนรูล้องผดิ ลองถกูว่ากฎกตกิาท่ีพ่อแม่ก�าหนด

นัน้มขีอบเขตชดัเจนมากน้อยเพยีงไร  แต่กย็งัคงต้องการ

พ่อแม่ช่วยสนับสนุน 

 ทัศนคติและพฤติกรรมของพ่อแม่ที่แสดงออก

ให้เด็กเห็นจะมีส่วนส�าคัญย่ิงในการปลูกฝังค่านิยม 

จริยธรรมที่ดี และบุคลิกภาพของเด็ก เนื่องจากเด็กจะ

เรียนรู้ ซึมซับพฤติกรรมจากคนรอบตัว และกฎกติกา 

มารยาททางสังคมไปพร้อมกับพัฒนาความเป็นตัวของ

ตัวเองด้วย  
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วีระศักดิ์  ชลไชยะ   นัยนา  ณีศะนันท์  

การประเมินสุขภาพและปัญหาทั่วไป
 • เริม่ด้วยการทกัทายและสอบถามความรูส้กึ

ของการเป็นพ่อแม่เด็กวัย 4 ปี 

 • สิ่งที่พ่อแม่อยากสอบถามเกี่ยวกับเด็ก เช่น 

สุขภาพ พัฒนาการ  

 • สอบถามเรื่องปัญหาเด็กโดยทั่วไป ท�าอะไร

ได้บ้างเมื่อเทียบกับเด็กอื่น  

 • สภาพและบรรยากาศในครอบครัวหรอืการ

เปลี่ยนแปลงภายในครอบครัวช่วงที่ผ่านมา     

การเฝ้าระวังทางพัฒนาการ 
 • Gross Motor : กระโดดขาเดียว ลงบันได

สลับเท้า 

 • Fine Motor : วาดรูปวงกลมตามแบบ วาด

เส้นสองเส้นตัดกันตามแบบ (+)  ต่อแท่งไม้ 3 ชิ้นเป็น

สะพาน   
 • Personal social : เล่นเกมที่มีกติกาง่ายๆ

กับคนอื่นได้ รู้จักรอคอย ใส่กางเกง และใส่เสื้อยืดสวม

หัวเองได้

 • Expressive Language: พูดเล่าเรื่องเป็น

ประโยคยาวๆ ให้คนอื่นเข้าใจได้ บอกสีได้หลายสี นับ

ของทีละชิ้นได้อย่างถูกต้องเรียงตามล�าดับของการนับ 

ประมาณ 5-10 ชิ้น 

       Receptive Language: เข้าใจประโยคค�าถามที่

ซับซ้อนมากขึ้น ได้แก่ อย่างไร ท�าไม เข้าใจค�าสั่ง 3  

ขั้นตอน  เข้าใจจ�านวน “หนึ่ง” และ “หลายๆ” ได้แก่ 

หยบิของ 1 ช้ิน หรือหลายๆชิน้ได้ถกูต้อง เข้าใจค�าบพุบท

เพิ่มเติม ได้แก่ ด้านหน้า ด้านข้าง ใต้ (ดูรายละเอียดใน

บทที่ 2)

สงัเกตเดก็และปฏสิมัพนัธ์ระหว่างพ่อแม่และเดก็ 
 • สังเกตวิธีการที่พ่อแม่พูดคุยและการเอาใจ

ใส่ดูแลเด็ก ทั้งในภาษาพูดและการใช้ภาษาท่าทาง

 • วิธีที่พ่อแม่ใช้ตอบสนองต่อพฤติกรรม 

เหมาะสมและไม่เหมาะสมของเด็ก การควบคุมตนเอง

ของเด็ก เช่น  ยอมท�าตามมารยาททางสงัคม การต่อรอง

เป็นต้น

 • สร้างสถานการณ์ให้ผูเ้ลีย้งดไูด้มโีอกาสอ่าน

หนงัสอืนทิานรปูภาพหรอืเล่นกบัเดก็ เร่ิมจากการให้เด็ก

เลอืกหนงัสอืทีต่นเองสนใจจากหนงัสอื 1-2 เล่ม ประเมนิ

ทักษะพ่อแม่ในการตอบสนองต่อความสนใจของเดก็ และ

ประเมินความสนใจต่อเนื่องของเด็กต่อการอ่าน

การตรวจร่างกาย
 1. ประเมินการเจริญเติบโตด้วยการ: ชั่งน�้า

หนัก วัดส่วนสูง  ประเมินสัดส่วนของน�้าหนักต่อความ

สูง และบันทึกลงในกราฟการเจริญเติบโต

 2. ตรวจร่างกายครบตามระบบอย่างละเอียด

และเน้นการตรวจต่อไปนี้  

 • ระบบหวัใจและหลอดเลอืด: ตรวจวดัความดนั

 • ตรวจตา: ดูประสาทตา 

 • ฟัน: ฟันผุ แผ่นคราบฟัน สีของฟัน และ

สุขภาพเหงือก เช่น เหงือกอักเสบ

การคัดกรอง 

 • ตรวจวดัสายตา โดยใช้  picture tests หาก

ยังไม่ได้รับการคัดกรองเมื่ออายุ 3 ปี

 • ตรวจคัดกรองภาวะซีดโดยวัดระดับฮีโม 

โกลบินหรือฮีมาโตคริท (หากยังไม่ได้รับ การคัดกรอง

เมื่ออายุ 3 ปี) 

 • ซักประวัติเพื่อคัดกรองความเสี่ยงต่อการ

สัมผัสโรควัณโรค สารตะกั่ว และภาวะไขมันในเลือดสูง 

หากยังไม่เคยซักประวัติดังกล่าว ระหว่างอายุ 18 เดือน

ถึง 4 ปี 
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Early childhood (1-4 ปี)

การให้วัคซีน
 • วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTwP5)   

ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ครั้งที่ 5 

 • วัคซีนโปลิโอชนิดหยอด (OPV5) ครั้งที่ 5 

 • วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม(MMR2) ฉีด

ใต้ผิวหนัง ครั้งที่ 2 (ดูรายละเอียดในบทที่ 7)

ค�าแนะน�าและค�าแนะน�าล่วงหน้า
 ส่งเสริมความพร้อมของครอบครัว
 • ความรัก ความผูกพัน และความไว้วางใจที่

เด็กมีต่อพ่อแม่ จะเป็นรากฐานส�าคัญที่ท�าให้เด็กเชื่อฟัง

และปฏิบัติตามที่พ่อแม่สอน ร่วมกับการที่เด็กเรียนรู้สิ่ง

ต่างๆรอบตัวจากการสังเกตและเลียนแบบพ่อแม่ ยิ่งพ่อ

แม่ใกล้ชิดและให้เวลาให้กบัเดก็มากเท่าไร กย็ิง่เพิม่โอกาส

ในการที่เด็กจะซึมซับพฤติกรรม ค่านิยม และจริยธรรม

มาจากพ่อแม่มากเท่านั้น

 • สนับสนุนและตอบสนองต่อพฤติกรรมที่

เหมาะสมของเด็ก โดยการสร้างแรงจูงใจและแรงเสริม 

มากกว่าการตอบสนองต่อพฤติกรรมที่ไม่ดีของเด็ก 

 • การก�าหนดตารางเวลากิจวัตรประจ�าวันที่

ชัดเจน จะช่วยให้เด็กปฏิบัติตามได้ง่ายข้ึน พ่อแม่ควร

คาดหวังอย่างเหมาะสมตามวัยของเด็ก และให้เด็กช่วย

เหลือตัวเองให้มากที่สุด 

 

การส่งเสริมทักษะที่ส�าคัญ
 • เตรียมความพร้อมเพื่อไปโรงเรียน

 • การฟัง และปฏิบัติตามค�าสั่งหรือกติกาได้  

สื่อสารกับครูหรือเด็กคนอื่น

 • สุขภาพแข็งแรง สร้างโอกาสให้เด็กได้เล่น

กับเด็กอื่นๆ ออกก�าลังกาย/วิ่งเล่นทุกวัน แต่การเจ็บ

ป่วย/ความพิการไม่เป็นข้อจ�ากัดในการไปโรงเรียน

 • ช่วยเหลอืตนเองในกจิวตัรประจ�าวันได้ เช่น 

การเข้าห้องน�้า การแต่งตัว

 • ใช้มือ-ตาในการท�างานประสานกันได้  

เช่น ใช้ดินสอขีดเขียน วาดรูป ระบายสี 

 • ฝึกให้ท�างานเพือ่เพิม่ความจดจ่อต่อเนือ่งใน

กิจกรรมที่ท�า

 • จดัการอารมณ์ตนเองได้ ให้เด็กรูจ้กัแก้ปัญหา 

รอคอย และแบ่งปัน

การส่งเสริมสุขนิสัยที่ดี
 • เด็กวัยน้ีสามารถจัดการกิจวัตรประจ�าวัน

ด้วยตวัเองเกอืบทัง้หมด เช่น การใช้ห้องน�า้ อาบน�า้ แปรง

ฟัน แต่งตัว การกิน การนอน เป็นต้น แต่อาจต้องการ

ความช่วยเหลือในความเรียบร้อยบ้าง เช่น ผูกเชือก

รองเท้า เป็นต้น

 • ให้เด็กแปรงฟันด้วยยาสีฟันเด็กอย่างน้อย

วันละ 2 ครั้ง ใช้ยาสีฟันขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียว และ  

พ่อแม่ควรแปรงซ�้า

 • จดัให้นอน 11-12 ชัว่โมง/วนั และนอนกลาง

วัน  เด็กบางคนอาจไม่นอนกลางวัน

 • สร้างบรรยากาศการเข้านอนที่สงบ มีวินัย

ตามเวลา โดยผ่านกจิกรรมการอ่านหนังสือนทิานกบัเดก็ 

ซึง่ช่วยให้การนอนเป็นไปอย่างราบรืน่ และยงัช่วยเตรยีม

ความพร้อมเรื่องทักษะการอ่านด้วย

 • เน้นอาหารที่เหมาะสมกับวัย เน้นอาหาร 5 

หมู่เป็นอาหารหลัก 3 มื้อ ร่วมกับดื่มนมสดรสจืด เป็น

อาหารเสริมวันละ 2-3 แก้วหรือกล่อง หลีกเลี่ยงอาหาร

ไขมันสูง รสเค็มจัดหรือใช้ผงชูรสในปริมาณมาก สร้าง

บรรยากาศการกินท่ีเป็นมิตร มีการพูดคุย และไม่เปิด

โทรทัศน์ระหว่างมื้ออาหาร

 • พ่อแม่เป็นแบบอย่างทีด่ใีนการออกก�าลงักาย 

และเปิดโอกาสให้เด็กได้มีกิจกรรมทางกาย เช่น เดินขึ้น

ลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์ การเดิน/วิ่งในสวนสาธารณะ
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วีระศักดิ์  ชลไชยะ   นัยนา  ณีศะนันท์  

ค�าแนะน�าเพื่อความปลอดภัย 
(ดูรายละเอียด ในบทที่ 10) 

 • ให้เด็กนั่งเบาะหลังและมีการใช้ท่ีนั่งนิรภัย

ที่เหมาะกับวัย กรณีเป็นรถกระบะให้นั่งด้านข้างคนขับ 

และห้ามใช้ถุงลมนิรภัยในที่นั่งด้านคนขับ เพราะถุงลม

ทีก่างออกขณะเกดิอบุติัเหตุ จะท�าให้เกดิอนัตรายแก่เดก็ 

เด็กวัยนี้สามารถโดยสารรถจักรยานยนต์ได้แต่ต้องสวม

หมวกนิรภัยเสมอ

 • ห้ามทิง้เดก็ไว้ในรถเพยีงล�าพงัอย่างเดด็ขาด

 • สอนเดก็เกีย่วกบัการระวงัอนัตรายขณะข้าม

ถนน แต่ไม่อนุญาตให้เด็กข้ามถนนเอง ควรมีผู้ดูแลเด็ก

อย่างใกล้ชิดขณะที่เด็กเล่นบนทางเท้าหรือใกล้ถนน

 • สอนเด็กให้ระวังคนแปลกหน้า โดยการไม่

ไปไหนกับคนแปลกหน้าและไม่รับของจากคนอื่น

 • การป้องกันตัวเองจากการถูกล่วงละเมิด 

สอนเดก็เกีย่วกบัอวยัวะทีเ่ป็นพืน้ทีส่่วนตวัของเดก็ไม่ควร

ให้คนอื่นมาสัมผัส เช่น หน้าอก อวัยวะเพศ หรือส่วน

อ่ืนๆ ของร่างกายท่ีอยู่ในร่มผ้า หรือหากเป็นคนที่เด็ก

รูจ้กัแต่การสมัผัสจบัต้องท�าให้เดก็รู้สกึไม่สบายใจ เดก็มี

สิทธิที่จะปฏิเสธ ท�านองเดียวกันถ้ามีใครชวนให้เด็กยุ่ง

เกี่ยวกับอวัยวะที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขา เด็กมีสิทธิที่

จะปฏิเสธไม่ท�าตาม

 • ใช้สื่อผ่านจอทุกชนิดรวมแล้วไม่เกิน 1-2 

ชั่วโมงต่อวัน เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสท�ากิจกรรมอื่นหรือ

เล่นกบัคนอืน่ แม้รายการหรอืสือ่ในลกัษณะส่งเสรมิการ

เรียนรู้ของเด็กอาจจะช่วยพัฒนาทักษะที่ใช้ในการเรียน

ได้ ควรเลอืกรายการให้เหมาะสมกบัเดก็และนัง่ดรู่วมกนั 

เพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์ และเกิดการพูดคุย ชี้แนะ ระหว่าง

ผู้เลี้ยงดูกับเด็ก 

ก่อนกลับ
 • เปิดโอกาสให้ถามสิ่งที่สงสัย และทบทวน

สรุปเรื่องที่พูดคุยหรือแนวทางแก้ไขปัญหาที่ได้ในวันนี้

 • ชมเชยเด็กในสิ่งที่เขาท�าได้ดี 

 • ให้ก�าลังใจผู้เลี้ยงดูในเรื่องการดูแลเด็ก 

 • แจ้งวันนัดพบครั้งต่อไปที่อายุ 6 ปี
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Middle childhood (5-10 ปี)

อายุ 6 ปี
 เดก็อาย ุ6 ปี เป็นวยัทีเ่ข้าสูร่ะบบการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน  พฒันาการพร้อมทกุด้านทัง้ด้านการสือ่สารการ

เคลือ่นไหว การช่วยเหลอืตนเอง การควบคุมอารมณ์และ

เรียนรู้รอบด้าน    การเข้าโรงเรียนเป็นจุดเร่ิมต้นของ

การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  เด็กที่ปรับตัวเข้ากับครูและ

เพือ่นได้ ท�าตามค�าสัง่ของคณุครไูด้จะมโีอกาสทีจ่ะเรยีน

รูไ้ด้ดี  อยูร่่วมกับเพ่ือนคนอืน่ภายใต้กฎระเบยีบทีโ่รงเรยีน

ก�าหนด  ต้องเคารพคุณครูและผู้ที่อาวุโสกว่า

 การเตรยีมเดก็ให้พร้อม เข้าโรงเรยีนจงึมีความ

ส�าคญั เด็กทีเ่ติบโตมาจากครอบครวัทีไ่ม่ได้เตรยีมพร้อม

ในเรื่องดังกล่าว   จะปรับตัวยากที่โรงเรียน เช่น เด็กกิน

ยาก   ไม่ยอมช่วยตนเอง ครแูละพ่อแม่จะต้องช่วยฝึกฝน

ให้เป็นไปในทศิเดียวกันและต้องเข้าใจความรูสึ้กของเดก็ 

ให้ก�าลังใจและคอยสนับสนุนให้เด็กได้เติบโตและปรับ

ตนเองเพือ่เรยีนรูเ้ต็มตามศกัยภาพ  โดยทีค่รจูะรายงาน

ความก้าวหน้าของเด็กให้พ่อแม่รับทราบ  

 จะเห็นความเป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเอง

ในเด็กเพ่ิมขึน้ เดก็จะใช้เวลาอยูก่บัเพ่ือนและท�ากิจกรรม

นอกบ้านนานขึ้น อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนจะเริ่มมีผลต่อ

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กทั้งเชิงบวกและ ลบ 

อาจฝ่าฝืนกฎกตกิาบางอย่างบ้าง  พ่อแม่จึงยงัต้องก�ากับ

ดูแลใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยและป้องกัน

พฤติกรรมเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การข้ามถนน การ

ใช้หมวกกันน็อกเวลาปั่นจักรยานหรือซ้อนมอเตอร์ไซด์  

เล่นในพื้นที่เสี่ยงเช่นใกล้บ่อน�้าหรือแหล่งน�้าขนาดใหญ ่

และสอนลูกให้หลีกเลี่ยงการพูดคุยกับคนแปลกหน้า  

รอ้งขอความช่วยเหลือหรือบอกพอ่แม่เมือ่มผีู้อื่นมากระ

ท�าหรือปฏิบัติโดยมิชอบต่อร่างกาย 

 

ประเมินสุขภาพและปัญหาทั่วไป
 • ทกัทายและสอบถามปัญหาหรอืความกงัวล

ที่มีในช่วงที่ผ่านมา โดยใช้ค�าถามปลายเปิด เช่น พ่อแม่

กังวลไหมคะ/ครับ เกี่ยวกับสุขภาพของเด็ก 

 • ทบทวนความเจบ็ป่วยทีผ่่านมา การเรยีนใน

ระดับอนุบาลหรือประถมศึกษา การด�าเนินชีวิต เพื่อน 

ปฏสิมัพนัธ์กบัพ่อแม่ คร ูค�าถามเช่น ลกูเข้าโรงเรยีนแล้ว

เป็นอย่างไรบ้างคะ/ครับ

 • สอบถามอาการตามระบบ  การเจริญเตบิโต

และพัฒนาการตามวัย  ความเครียด การเปลี่ยนแปลง

บทที่ 23 

Middle childhood (5-10 ปี)

สุธาทิพย์  เอมเปรมศิลป์  

อดิศร์สุดา  เฟื่องฟู  
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สุธาทิพย์  เอมเปรมศิลป์   อดิศร์สุดา  เฟื่องฟู  

ภายในครอบครัว ค�าถามเช่น พ่อคุณแม่มเีรือ่งอะไรกงัวล

เกี่ยวกับการเรียนรู้ของเด็กที่โรงเรียนไหมคะ/ครับ

 • ประเมนิพฤตกิรรมเดก็ การให้ความร่วมมอื 

ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และที่โรงเรียน

ค�าถามเช่น ความรับผิดชอบของเด็กในเรื่องการเรียน

เป็นอย่างไรบ้างคะ/ครับ

การเฝ้าระวังทางพัฒนาการ 
 • Gross Motor : เดินบนส้นเท้า, เดินต่อเท้า

ถอยหลัง, รับลูกบอลโดยใช้สองมือ, กระโดดไกล 120 

เซนติเมตร

 • Fine Motor : วาดรูปสามเหลี่ยม  วาดรูป

คนที่มีอวัยวะ 6 ส่วนหรือมากกว่า, เลียนแบบการเขียน

พยัญชนะง่ายๆบางตัวได้

 • Personal social : แต่งตวั และเตรยีมอาหาร

ง่ายๆ ได้เองโดยไม่ต้องมีคนช่วย

 • Expressive Language: อธิบายความหมาย

ของค�าในชีวิตประจ�าวันได้ ได้แก่ ลูกบอล บ้าน, บอก

ความแตกต่างของสิ่งของ 2 สิ่งได้, รู้จักจ�านวนนับ 1-10 

บอกจ�านวนนบัรวมทัง้หมดได้อย่างถกูต้อง, บอกชือ่ของ

ตัวพยัญชนะไทยส่วนใหญ่ได้ถูกต้อง แม้ไม่มีรูปภาพ

ประกอบ ได้แก่ บอกได้ว่า “ก” ชื่อ ก.ไก่

 • Receptive Language :  เข้าใจเรื่องข�าขัน

ของเดก็ๆ, เข้าใจล�าดบัของเหตกุารณ์ ได้แก่ เรือ่งในอดตี 

ปัจจบุนั, เข้าใจว่าตวัพยญัชนะไทยแต่ละตวัมเีสยีง ได้แก่ 

ตัว ก มเีสยีง กอ (หรอืเกอะ) ตวั ท และ ธ มเีสยีงเดยีวกนั

คือ ทอ (หรือเทอะ) เข้าใจสัญลักษณ์ตัวเลขว่ามีค่าเป็น

จ�านวนต่างๆ ในช่วง 1-10 (ดูรายละเอียดในบทที่ 2)

สงัเกตเดก็และปฏสิมัพนัธ์ระหว่างพ่อแม่และเดก็
 • ในขณะที่ซักถามพูดคุย สังเกตการตอบ

ค�าถามว่าเดก็สามารถเล่าเรือ่งได้เองหรอืพ่อแม่ตอบเป็น

หลัก ท่าที่ของพ่อแม่ที่มีต่อเด็กเวลาตอบค�าถามแพทย์ 

เป็นแบบชื่นชม หรือ ต�าหนิ

 • การจ้องหน้าสบตาเวลาพูดคุยกัน ยิ้มแย้ม

 • ความคาดหวังของผู้ปกครองเหมาะสมกับ

เด็กหรือไม่

 • สังเกตการแสดงออกทั้ง ภาษา ท่าทางและ

การให้ความร่วมมือของเด็กในระหว่างการตรวจ

ตรวจร่างกาย
 1.ประเมนิการเจรญิเติบโตด้วยการ: ชัง่น�า้หนกั 

วัดส่วนสูง ประเมินสัดส่วนของน�้าหนักต่อส่วนสูง  และ

บันทึกลงในกราฟการเจริญเติบโต 

 2.ตรวจร่างกายตามระบบอย่างละเอียดและ

เน้นการตรวจต่อไปนี้ 

 • ผิวหนัง: ดูร่องรอยการถูกท�าร้าย รอยด�า

ด้านหลังคอในกรณีอ้วน  

 • ฟัน: ตรวจสุขภาพช่องปากฟันและการสบ

กันของฟัน 

การคัดกรอง
 • ตรวจสายตา (ตรวจ 1 ครัง้ในช่วงอาย ุ3-6 ปี) 

ใช้เครื่องมือ  เช่น Snellen test หรือ E-chart ถ้าการ

มองเห็นที่อยู่ตั้งแต่ 20/40 หรือ 6/12 ขึ้นไปอย่างน้อย 

หน่ึงข้าง ควรส่งต่อจักษุแพทย์เพ่ือค้นหาสาเหตุและ

อาการร่วมอย่างอืน่ เช่น สายตาเอยีง หรอื ตาเข เป็นต้น

 • ตรวจการได้ยิน (ตรวจ 1 คร้ังในช่วงอายุ 

3-6 ปี) โดยการซกัถามเพือ่ประเมนิเรือ่งการสือ่สาร และ

ใช้เทคนิคการตรวจอย่างง่ายโดยใช้นิ้วหัวแม่มือและน้ิว

ชี้ถูกันเบาๆ ห่างจากรูหูประมาณ 1 นิ้ว โดยตรวจหูทีละ

ข้าง ถ้าข้างใดไม่ได้ยินเสียงให้สงสัยว่าหูข้างนั้นมีความ

ผิดปกติ

 • ประเมินภาวะโลหิตจาง (ตรวจ 1 ครั้งใน 
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ช่วงอายุ 3-6 ปี)โดยตรวจเลือดหาค่าฮีมาโตรคริต หรือ

ฮโีมโกลบนิ ถ้า Hct < 35 % หรือ Hb < 11.5 mg% จะ

ถอืว่าเดก็มภีาวะโลหติจาง ควรได้รบัการรกัษาและตดิตาม

 • ระดบัตะกัว่ หรอืไขมนัในเลอืด ประเมนิความ

เส่ียงโดยการซกัถาม และตรวจร่างกาย** กรณทีมีคีวาม

เสีย่งให้ส่งตรวจ Blood lead level or Lipid screening 

ทดสอบวณัโรค ประเมนิความเสีย่งโดยการซักถามประวตักิาร

มีผู้ป่วยวัณโรคในครอบครัวและตรวจร่างกาย กรณีทีมี

ข้อบ่งชีใ้ห้ส่งตรวจ PPD test (ดรูายละเอยีดในบทท่ี 18)

การให้วัคซีน
 ในกรณีที่ไม่ได้รับวัคซีนที่อายุ 4 ปี

 • วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTwP5) 

ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ครั้งที่ 5 

 • วัคซีนโปลิโอชนิดหยอด (OPV5) ครั้งที่ 5 

 • วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม(MMR2) ฉีด

ใต้ผิวหนัง ครั้งที่ 2  (ดูรายละเอียดในบทที่ 7)

ค�าแนะน�าและค�าแนะน�าล่วงหน้าส�าหรบัพ่อแม่ 
 ส่งเสริมความพร้อมของครอบครัว
 • รกั  เอาใจใส่ต่อตวัเดก็ ตอบสนองพอเหมาะ  

สนใจต่อการปรับตัวที่โรงเรียน

 • ปรบักฎเกณฑ์กตกิาให้เหมาะสมตามวยัและ

ให้ใกล้เคียงกับโรงเรียน.

 • ให้ช่วยตนเองและผูอ้ืน่ ให้ท�างานบ้าน  เพิม่

ความสามารถในการแก้ปัญหา

 • ฝึกให้เดก็คดิด้านบวกโดยพ่อแม่ควรประพฤติ

เป็นแบบอย่าง 

การส่งเสริมทักษะส�าคัญ 

 • ฝึกฝนเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อ

งานบ้านและการเรียน

 • ฝึกฝนให้มคีวามอดทน  อดกลัน้ การตรงต่อ

เวลา รักการอ่าน 

 • ฝึกฝนเด็กให้เข้าใจอารมณ์ตนเองและการ

ควบคมุอารมณ์  โกรธหรือ เสยีใจโดยพ่อแม่ต้องเป็นแบบ

อย่างที่ดี

โรงเรียนและการเรียน 
 • ติดตาม ฝึกฝนให้อ่านเขียนหนังสือทุกวัน  

จัดหาที่สงบให้เด็กได้ท�าการบ้าน

 • ฝึกฝนทกัษะการเล่นกบัเพือ่น การคบเพือ่น 

ส่งเสริมการปรับตัวในหลายสถานการณ์ 

 • พจิารณาแผนการเรยีนรูเ้ฉพาะบคุคลในราย

ที่มีปัญหาการเรียนรู้         

      

การส่งเสริมสุขนิสัยที่ด ี
 • นอนหลับพกัผ่อนให้เพยีงพอ ประมาณ 8-10 

ชั่วโมงต่อวัน

 • เน้นกับเดก็ว่าอาหารเช้ามีความส�าคญัอย่าง

มากต่อการเรียนรู้ พ่อแม่ควรดูแลให้เด็กรับประทาน

อาหารให้ครบ 5 หมู่ทุกวัน หลีกเลี่ยงอาหารหวาน เค็ม

และไขมันสูง 

 • ดื่มนมจืดไขมันต�่า  2-3 แก้วหรือกล่อง/วัน 

เพื่อให้ได้แคลเซียมที่เพียงพอ

 • ออกก�าลงักายสม�า่เสมอทกุวนัหรอืมกีจิกรรม

ที่ออกแรงอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน 

 • สนับสนุน ช่วยเหลือด้านการเรียน  ให้แบ่ง

เวลาเรียนให้เหมาะสม แนะวิธีจัดการความเครียด

 • แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งและใช้ไหม

ขดัฟัน พจิารณาการใช้ยาสฟัีนผสมฟลอูอไรด์ในปรมิาณ

ที่เหมาะสมคือขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียว 

 • แนะน�าพบบุคลากรทางทันตกรรมปีละ  

1-2 ครั้ง
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ค�าแนะน�าเพื่อความปลอดภัย
 • ก�าหนดเวลาดโูทรทศัน์ ใช้คอมพิวเตอร์ และ

จออิเล็คโทรนิคส์ทุกประเภท ไม่เกิน 1-2 ชั่วโมงต่อวัน 

โดยเลอืกรายการให้เหมาะสมกบัวัย นัง่ดรู่วมกบัเดก็และ

มีการพูดคุยชี้แนะ  ควรใช้เวลาส่วนใหญ่ท�ากิจกรรมอื่น

ร่วมกับเด็ก 

 • สอนให้เดก็ว่ายน�า้และให้รูจ้กัประเมนิความ

เสีย่งในการลงเล่นน�า้ในแหล่งน�า้ธรรมชาติหรอืแหล่งน�า้

สาธารณะ

 • ฝึกให้ขี่จักรยานเมื่ออายุมากกว่า 5 ปี อย่าง

ถูกวิธีและปลอดภัย (ขี่จักรยานริมทาง ขับไม่สวนทาง  

ท�าตามกฎจราจร) ส่งเสริมการใช้หมวกนิรภัยทุกคร้ังที่

ใช้จักรยาน

 • สอนให้เด็กป้องกันตัวและบอกพ่อแม่หรือ

คร ู เมือ่มผีูอ่ื้นมากระท�าให้บาดเจบ็หรอืปฏิบตัโิดยมชิอบ

ต่อร่างกาย 

 • แนะน�าเรื่องโทษของ เหล้า บุหรี่ และสาร

เสพติด

ก่อนกลับ
 • เปิดโอกาสให้ถามส่ิงที่สงสัย ทบทวนสรุป

เรื่องที่พูดคุยหรือแนวทางแก้ไขปัญหาที่ได้ในวันนี้

 • ชืน่ชมความสามารถของเดก็ในระหว่างการ

ประเมิน

 • ช่ืนชมและให้ก�าลังใจพ่อแม่ท่ีฝึกฝนลูกใน

ทางที่เหมาะสม

 • แจ้งวันนัดพบครั้งต่อไป  ที่อายุ 8 ปี

อายุ 8 ปี
  เด็กวัยประถมตอนต้นเป็นช่วงที่มีการเรียนรู้

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์และสังคมโดยจะปรับตัวเข้ากับเพื่อนได้

ง่ายขึ้น  สื่อสารบอกความต้องการของตนเองและกล้าที่

จะแสดงความคิดเห็นของตนทั้งที่เห็นด้วยและขัดแย้ง  

พ่อแม่ควรรับฟังและเปิดโอกาสให้เด็กได้หัดท�าสิ่งต่างๆ

ตามความเหมาะสม  ซึง่จะเป็นแนวทางทีช่่วยให้เดก็ก้าว

ไปสู่การมีวุฒิภาวะเพิ่มขึ้น

 เดก็จะช่วยตวัเองได้มากและเป็นตวัของตวัเอง

เดก็ ยอมรบักฎกตกิาสังคมได้ง่ายขึน้ซึง่จะพัฒนาไปสู่พ้ืน

ฐานของsuperegoที่เหมาะสม โดยเด็กต้องหัดยับย้ัง

ชั่งใจ สนใจและปรับตัวเข้ากับเพื่อนมากขึ้นสนใจเพื่อน

เพศเดียวกัน เริ่มมีเพื่อนสนิท จะเรียนรู้เพิ่มขึ้นทั้งในบท

เรียนและเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว เด็กวัยนี้จะใช้เวลานอก

บ้านทั้งวัน  โดยเฉพาะเวลาว่างหลังเลิกเรียนจะเป็นช่วง

เวลาที่ส�าคญัทีจ่ะค้นหาความชอบความถนดัของตนเอง

อย่างเป็นอิสระ เช่น กีฬา ดนตรี ศิลปะ 

 ความรับผิดชอบจะค่อยๆ พัฒนาเพิ่มขึ้นตาม

วัยจากการที่พ่อแม่ครูมอบงานให้เด็ก ขณะเดียวกันจะ

พบว่าเด็กเองสามารถคิดท�าสิ่งต่างๆด้วยตัวเองได้ เช่น  

จัดห้อง จัดโต๊ะเรียนหนังสือของตนเอง เก็บเตียงพับผ้า

ห่มให้เป็นระเบียบ  ช่วยพ่อแม่ท�าอาหาร จัดโต๊ะอาหาร 

เลือกเสื้อผ้า เป็นต้น   

 วิธีเรียนรู้จะเปลี่ยนมาเป็นเรียนรู้เป็นกลุ่มเพิ่ม

มากข้ึน มกีารท�ารายงานกบักลุม่เพือ่น มกีารพฒันาทกัษะ

สงัคมเรยีนรู ้ฝึกรับฟังความคดิเหน็ของเพือ่นในกลุม่  ลด

อัตตาของตัวเองจากเดิมที่เน้นตัวเองเป็นศูนย์กลางของ

ทุกอย่าง  ขณะเดียวกันในครอบครัวควรลดการตามใจ

และเปิดโอกาสให้เดก็ได้แสดงความคดิเหน็ แต่เดก็กต้็อง

หัดรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเช่นเดียวกัน    

 ความส�าเร็จในด้านการเรียน จะเกิดได้ต้อง
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อาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น ความรับผิดชอบ 

สมาธิ สติปัญญา  ความอดทน มุ่งมั่นและการแสดงออก

ทางอารมณ์ที่เหมาะสม  ความสามารถในการเรียน การ

คบเพื่อน การท�ากิจกรรมหลายด้านจะเป็นส่ิงส�าคัญที่

หล่อหลอมให้เดก็เตบิโตขึน้อย่างมัน่ใจและภาคภมูใิจใน

ตัวเอง

การประเมินสุขภาพและปัญหาทั่วไป
 • ทกัทายและสอบถามปัญหาหรือความกงัวล

ใจของเดก็ เช่น หน/ูผมรูส้กึกงัวลเกีย่วกบัสขุภาพในด้าน

ใดหรือไม่หน/ูผมมคีวามกงัวลเกีย่วกับการเรยีนหรอืการ

ไปโรงเรียนหรือไม่

 • สอบถามพ่อแม่เกี่ยวกับความกังวลใน

พฤติกรรมและอารมณ์ของลูก

 • การเฝ้าระวังทางพัฒนาการ

 • ดูในบทความเร่ือง แนวทางการส่งเสริม

พัฒนาการเด็กในสังคมไทย 

สงัเกตเดก็และปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และเด็ก 
 • ในชว่งทีม่าพบแพทย์ควรสงัเกตปฏสิมัพนัธ์

ระหว่างเด็กกับผู้ปกครองทั้งภาษาพูดและท่าทางที่ใช้ 

เช่น ใครมีบทบาทหลักในการตอบ เมื่อเด็กพูดผู้ใหญ่ฟัง

หรือไม่ ท่าทางที่เป็นมิตรเคารพเชื่อฟังของเด็กกับผู้

ปกครองเป็นต้น

 • มมุมองของพ่อแม่และเดก็ทีม่ต่ีอกนัและกนั 

ระหว่างที่พาเด็กมาพบแพทย์มีการกล่าวชมหรือต�าหนิ

อย่างเหมาะสมหรือไม่

 • การมองหน้าสบตาท่าทางทีเ่ปิดเผยกบัแพทย์

และบุคลากรแพทย์ เด็กกล้าที่จะตั้งค�าถามโดยตรงกับ

แพทย์หรือไม่

 • สังเกตเด็กในด้านของสมาธิ ความจดจ่อ 

ความสบายใจ

 • สงัเกตภาษาพดูของเดก็และพ่อแม่ และการ

ปรับตัวเข้ากับคนแปลกหน้า

การตรวจร่างกาย
 1. ประเมินการเจริญเติบโตด้วยการ: ชั่งน�้า

หนัก วัดส่วนสูง และบันทึกลงบนกราฟการเจริญเติบโต 

 2. ตรวจร่างกายตามระบบอย่างละเอียดและ

เน้นการตรวจต่อไปนี้ 

 • ผวิหนงั: ตรวจร่องรอยของผิวหนงัว่ามสีิง่ผดิ

ปกติหรือไม่ มีร่องรอยใดที่ผิดปกติจากการถูกท�าร้าย

 • ตา: โดยใช้เครือ่งมอืตรวจ (ดรูายละเอยีดใน

บทที่ 13)

 • ระบบหวัใจและหลอดเลอืด: วดัความดันโลหติ 

 • ฟัน: ตรวจช่องปาก ฟัน เหงอืก การสบของฟัน

 • ความเปล่ียนแปลงทางด้านเพศ: ตรวจร่างกาย

ภาวะความเป็นหนุ่มสาว เช่น หน้าอก เสยีง และประเมนิ

ว่าอยู่ในความเปลีย่นแปลงทางเพศ (Tanner หรอื SMR) 

ขัน้ใด

การคัดกรอง 

 • คัดกรองปัญหาการเรียน พฤติกรรมและ

อารมณ์โดยการซักประวัติ  เช่น สมาธิสั้น  ความยับยั้ง

ชัง่ใจ พฤตกิรรมก้าวร้าว  ความสามารถในการอ่านเขียน

และค�านวณ 

 • ความเชื่อมั่นในตัวเอง การปรับตวักบัเพือ่น

ที่โรงเรียน  

 • การมองเห็นด้วยเครื่องมือ Snellen test

 • การได้ยินด้วยเครื่องมือAudiometry

การประเมินความเสี่ยง 
ส่งตรวจต่อเมื่อซักประวัติบ่งชี้ว่ามีความเสี่ยง

 • ภาวะซีด โดยส่งตรวจวัดค่า Hemoglobin 
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or hematocrit

 • วัณโรค โดยส่งท�า Tuberculin skin test

 • ไขมันในเลือดหรือไม่เคยตรวจมาก่อน 

โดยส่งตรวจ Fasting lipid profile

การให้วัคซีน 

 • ให้วัคซีนในกรณีท่ีไม่ได้รับ (ดูรายละเอียด

ในบทที่ 7)

ค�าแนะน�าและค�าแนะน�าล่วงหน้าส�าหรบัพ่อแม่ 
 ส่งเสริมความพร้อมของครอบครัว
 • ส่งเสริมการฝึกฝนทักษะการเรียน

 • ส่งเสริมให้เด็กมีความเป็นตัวของตัวเอง

ยอมรบัฟังความคดิเหน็ของเดก็มคีวามรบัผดิชอบในเรือ่ง

ส่วนตัว เช่น การเรียนการใช้เวลาในงานอดิเรกอย่าง

เหมาะสมส่วนรวม

 • เด็กควรได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิด

ชอบในงานบ้านงานสวนทั้งน้ีควรเกิดจากการตกลงกัน

ระหว่างผู้ปกครองกับเด็กควรหลีกเลี่ยงการสั่งเด็กฝ่าย

เดียวเพราะเด็กจะต่อต้านเด็กควรมีสถานท่ีส่วนตัวห้อง

ส่วนตัวในบ้าน

 • ผูป้กครองควรสอดส่องดแูลแต่ไม่ควบคมุจน

เด็กไม่เป็นตัวของตัวเอง 

 • การปฏิบตัติวัเป็นแบบอย่าของการมศีลีธรรม

จะเป็นช่วงเวลาทีเ่หมาะสมเดก็วยันีจ้ะเข้าใจ ส่งเสรมิให้

เด็กมีทักษะจัดการกับความโกรธและอารมณ์ของตน 

ตัวอย่างค�าถามเพื่อประเมินความเสี่ยง

ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ

คุณรู้สึกว่าลูกคุณมีปัญหาการมองเห็นหรือไม่

ลูกของคุณเคยตรวจการคัดกรองการมองเห็นไม่ผ่านหรือไม่

ลูกของคุณเคยมีแนวโน้มที่จะตาเขหรือไม่

คุณกังวลเกี่ยวกับการพูดของลูกคุณหรือไม่

คุณกังวลเกี่ยวกับการได้ยินของลูกคุณหรือไม่

คุณคิดว่าลูกของคุณไม่สามารถแยกเสียงบางเสียงจากสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเสียงหรือ
ไม่ เช่น เสียงโทรศัพท์

ลูกของคุณได้เดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นวัณโรคหรือไม่(ทุกประเทศ 
ยกเว้น อเมริกา แคนนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ยุโรปตะวันตก) 

ลูกของคุณได้อยู่ในประเทศเหล่านี้หรือสัมผัสคนในประเทศเหล่านี้เกินหนึ่งสัปดาห์หรือ
ไม่ (ทุกประเทศ ยกเว้น อเมริกา แคนนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ยุโรปตะวันตก)

ลูกของคุณมีประวัติติด HIV หรือไม่

ลูกของคุณกินอาหารมังสวิรัติหรือไม่

ถ้ากินอาหารมังสวิรัติได้รับประทานเหล็กเสริมหรือไม่

ลูกของคุณกินอาหารที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กหรือไม่  ได้แก่ เนื้อสัตว์ ไข่  อาหารธัญพืชที่
เติมเหล็ก ถั่ว 
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สอนเด็กให้รับรู้ว่าการที่คนเรามีอารมณ์ต่างๆ เช่นโกรธ 

น้อยใจเกลยีดดใีจไม่ได้เป็นสิง่ผดิเราควรรู้เท่าทนัอารมณ์

ตนเองและแสดงออกอย่างเหมาะสม

 • พ่อแม่ต้องมีความเข้าใจในตัวเด็กและส่ง

เสริมทักษะอย่างรอบด้าน 

 • วัยเรียนควรได้รับสารอาหารให้ครบ 5 หมู่ 

ในปริมาณที่พอเหมาะและต้องรับประทานอาหารเช้า 

ส่งเสรมิให้วยัเรยีน รบัประทานอาหารว่างทีม่คุีณค่าทาง

โภชนาการ เช่น นม ผลไม้โดยพยายามเลี่ยงน�้าผลไม้ 

ควรหลีกเลี่ยงการดื่มเคร่ืองดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น กาแฟ 

ชา น�้าหวาน และน�้าอัดลม หลีกเล่ียงขนมขบเคี้ยว  

และอาหารฟาสท์ฟู้ดส์ เช่น แฮมเบอร์เกอร์ พิซซ่า  

เฟรนซ์ฟรายส์ ฯลฯ

 • ส่งเสรมิให้เดก็ออกก�าลงักายเป็นประจ�าอย่าง

สม�า่เสมอและพกัผ่อนให้เพยีงพอจะช่วยกระตุน้การหลัง่

ของฮอร์โมนส�าหรับการเจริญเติบโต

 • เด็กวัยนี้ควรมีกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว

ออกก�าลังประมาณ60นาทีต่อวัน โดยเลือกกิจกรรมท่ี

เด็กชอบ และสามารถเป็นกิจกรรมที่ท�าร่วมกับคนใน

ครอบครัวได้อย่างเป็นธรรมชาติ

 • ควรจ�ากดัเวลาในการดโูทรทศัน์และเล่นเกม 

ไม่ควรเกินวันละ 1-2 ชม.และควรเป็นรายการหรือเกม

ทีผ่่านการกลัน่กรองจากผูป้กครองแล้ว ไม่อนญุาตให้น�า

โทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ไว้ในห้องนอน

การส่งเสริมทักษะส�าคัญ
 • ด้านการเรียน การปรับตัวเมื่อเข้าโรงเรียน

ใหม่ ปัญหาการเรียน ผลการเรียน การจัดโปรแกรมการ

เรียนและการเลอืกลกัษณะการเรยีนการสอนในเดก็ปกติ

และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ผลการเรียน

 • กิจกรรมที่ท�าในช่วงเลิกเรียนทักษะสังคม 

 • ปัญหาพฤตกิรรมและอารมณ์เช่นเกเร ก้าวร้าว 

ปัญหาอารมณ์ที่พบบ่อยเช่นซึมเศร้า พัฒนาการด้าน

อารมณ์และสติปัญญา เช่น ความม่ันใจในตัวเอง การ

เคารพกฎกติกาของครอบครัว โรงเรียน ความก้าวร้าว 

การเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายและใจเมื่อเริ่มก้าวสู่วัยรุ่น

 • การฝึกระเบียบวินัย อย่างเหมาะสมกับเด็ก

แต่ละคน เพราะเด็กมีเอกลักษณ์ของตนเองและควร

ยอมรับในตัวตนของเด็ก

 • ส่งเสรมิให้เดก็มคีวามมัน่ใจในตวัเองในด้าน

ต่างๆ โดยเด็กควรมีโอกาสที่จะรักภาคภูมิใจและรู้จักให้

อภัยตนเอง

 • เด็กควรพัฒนาความสามารถรอบด้านเพ่ือ

พัฒนาความมั่นใจในตัวเอง รวมทั้งเข้าใจกฎกติกาของ

ครอบครัวและโรงเรียน มีความคิดแบบมีเหตุมีผลและ

รบัผดิชอบเพิม่ขึน้ตามวยัเมือ่เกดิปัญหาความขดัแย้งเดก็

มีทักษะในการแก้ปัญหาเองเช่นสื่อสารบอกเพื่อน เดิน

หนี แจ้งครู แจ้งผู้ปกครองแทนการตอบโต้ที่ยั้งคิดและ

รุนแรง

 • การปรบัตวัโดยเฉพาะการปรบัตวัทีโ่รงเรยีน 

เช่น การเลอืกแผนการเรยีนการปรบัตวัเมือ่เข้าโรงเรยีน

ใหม่ ปัญหาการเรยีน ผลการเรยีนและการเลอืกลกัษณะ

การเรยีนการสอนทัง้ในเดก็ปกติและเด็กทีม่คีวามต้องการ

พิเศษเป็นสิ่งที่ควรสนใจและสอบถามเสมอเพื่อให้ค�า

แนะน�าที่เหมาะสม

การส่งเสริมสุขนิสัยที่ดี 
 • สุขภาพปากและฟัน  เด็กควรดูแลปากและ

ฟันได้ แปรงฟันถกูวธิรีวมทัง้ใช้ไหมขัดฟันเป็น  ใช้ยาสฟัีน

ที่มีฟลูออไรด์ในปริมาณที่เหมาะสม ได้รับสารเคลือบ

หลุมร่องฟัน(ดูรายละเอียดในบทที่ 8)   

ค�าแนะน�าเพื่อความปลอดภัย
 • ในเด็กวัย8ปีควรแนะน�าเกี่ยวกับความ
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สุธาทิพย์  เอมเปรมศิลป์   อดิศร์สุดา  เฟื่องฟู  

ปลอดภยัของสนามเดก็เล่นหรอือุปกรณ์การเลน่บางชิน้

ใส่อปุกรณ์ป้องกนัเวลาเล่น เช่น รองเท้าสเก็ต ขีจ่กัรยาน

 • หดัให้ว่ายน�า้ได้เดก็วยัเรยีนแม้จะว่ายน�า้เป็น

ต้องอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ตลอดเวลา และควรทราบความ

ลึกของสระว่ายน�้านั้น            

 • หากนั่งเรือเด็กวัยนี้ควรสวมเสื้อชูชีพเสมอ

และหากมีสระว่ายน�้าในบ้านหรือบริเวณที่พักควรมีร้ัว

รอบขอบชิดป้องกันเสมอ

 • ควรตระหนักถึงความเสี่ยงต่างๆที่เด็กอาจ

พบเจอได้โดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่นบุหร่ี เหล้า  

สารเสพติดเป็นต้นเด็กอยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีเสี่ยงหรือไม่

หรอืเหน็ส่ิงเหล่านีผ่้านสือ่ถ้ามโีอกาสควรพดูคุยกบัลกูให้

ทราบถึงผลเสียของสิ่งน้ันและแนะน�าว่าควรหลีกเลี่ยง

อย่างไร

 • ความปลอดภัยในบ้านเช่นไฟฟ้า ยาฆ่าแมลง 

ปืนควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

 • ควรสอนลูกให้รู้จักระมัดระวังภัยจากคน

แปลกหน้าไม่เชื่อหรือท�าตามค�าแนะน�าของคนที่ไม่รู้จัก

และรีบบอกพ่อแม่หากมีเหตุการณ์ที่น่าสงสัยเกิดขึ้น

 • แนะน�าให้เด็กมีทักษะดูแลปกป้องตนเอง 

เช่น ภยัจากคนแปลกหน้า การถกูชกัชวนให้ใช้บหุรีห่รอื

สารเสพติด ความปลอดภัยในการเล่นกีฬา 

 

ก่อนกลับ 
 • เปิดโอกาสให้ถามสิ่งที่สงสัย

 • ชืน่ชมความสามารถของเดก็ในระหว่างการ

ประเมิน

 • ช่ืนชมและให้ก�าลังใจพ่อแม่ท่ีฝึกฝนลูกใน

ทางที่เหมาะสม

 • ทบทวนสรปุเรือ่งทีพ่ดูคยุหรอืแนวทางแก้ไข

ปัญหาที่ได้ในวันนี้

 • แจ้งวันนัดพบครั้งต่อไป  ที่อายุ 10 ปี

อายุ 10 ปี
 เดก็วัยนีจ้ะมกีารเปลีย่นแปลงทางร่างกายและ

จิตใจควบคู่กันไป   สูงขึ้นเร็วทั้งหญิงและชาย  เด็กหญิง

เริ่มมีหน้าอก เด็กชายมีอัณฑะโตขึ้น ด้านอารมณ์มี

เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ต้องการการยอมรับจากคนรอบ

ข้าง และเริ่มต้องการความเป็นส่วนตัว ติดเพื่อนเพิ่มขึ้น

แต่ยังพึ่งพาตนเองไม่ได้เต็มที่ จนอาจเกิดความขัดแย้ง

ทางอารมณ์ได้ 

 พ่อแม่ควรศึกษาพัฒนาการตามวัย พยายาม

เข้าใจและควรเปิดโอกาสให้เดก็ได้แสดงความคดิเหน็โดย

ผู้ใหญ่ร่วมพูดคุย และรับฟังเพ่ือให้ได้ข้อตกลงที่เป็น 

กรอบในการด�ารงชีวิตของเด็กแทนการวางกฎเกณฑ์ให้

เด็กประพฤติปฏิบัติตามดังเช่นวัยเด็กเล็ก เปิดโอกาสให้

เดก็ได้ท�าตามความต้องการทีเ่หมาะสมจนประสบความ

ส�าเร็จ กลายเป็นความมั่นใจ ภูมิใจในตัวเองซึ่งเป็น

คุณสมบัติส�าคัญที่จะปกป้องเด็กวัยนี้จากพฤติกรรมไม่

เหมาะสม 

 ปัจจุบันพฤติกรรมทางเพศของเด็กไทยมีแนว

โน้มเปลีย่นแปลงตามวฒันธรรมตะวนัตกมากขึน้ จงึควร

เริ่มให้ความรู้ท่ีเหมาะสมกับบริบทของวัฒนธรรมและ

ประเพณไีทยทีด่ใีนเร่ืองการวางตวั เพศศกึษา ทกัษะการ

ปฏเิสธทีเ่หมาะสมเพือ่ป้องกนัปัญหาพฤตกิรรมทางเพศ

ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตามมาในช่วงวัยรุ่น  

การประเมินสุขภาพและปัญหาทั่วไป
 • ทกัทายและสอบถามปัญหาหรอืความกงัวล

ใจของเดก็ เช่น หน/ูผมรูส้กึกงัวลเกีย่วกบัสขุภาพในด้าน

ใดหรอืไม่ หน/ูผมมคีวามกงัวลเกีย่วกบัการเรยีนหรอืการ

ไปโรงเรียนหรือไม่ สอบถามพ่อแม่เกี่ยวกับความกังวล

ในพฤติกรรมและอารมณ์ของลูก 
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การสงัเกตเดก็และปฏสิมัพนัธ์ระหว่างพ่อแม่
และเด็ก
 • ควรสงัเกตปฏสิมัพนัธ์ระหว่างเดก็กบัพ่อแม่

ภาษาพดูและภาษาท่าทาง เช่น ใครมบีทบาทหลกัในการ

ตอบ เมื่อเด็กพูดผู้ใหญ่ฟังหรือไม่ ท่าทางที่เป็นมิตร 

เคารพเชื่อฟังของเด็กกับพ่อแม่ เป็นต้น รวมทั้งมุมมอง

ของพ่อแม่และเดก็ทีม่ต่ีอกนัและกนั ระหว่างทีพ่าเดก็มา

พบแพทย์มีการกล่าวชมหรือต�าหนิอย่างเหมาะสม 

หรือไม่

 • การมองหน้าสบตาท่าทางทีเ่ปิดเผยกบัแพทย์

และบคุลากรทางการแพทย์ เดก็กล้าทีจ่ะตัง้ค�าถามโดยตรง

กบัแพทย์หรอืไม่

 • สังเกตเด็กในด้านของสมาธิ ความจดจ่อ 

ความสบายใจ

 • สงัเกตพฒันาการทางภาษาและปฏิสัมพนัธ์

ทางสงัคมของเดก็กับคนในครอบครัวและคนแปลกหน้า

การตรวจร่างกาย 
 1. ประเมินการเจริญเติบโตด้วยการ: ชั่งน�้า

หนัก วัดส่วนสูง และบันทึกลงบนกราฟการเจริญเติบโต

 2.ตรวจร่างกายตามระบบอย่างละเอียดและ

เน้นการตรวจต่อไปนี้ 

 • ผวิหนงั: ตรวจร่องรอยของผิวหนงัว่ามสีิง่ผดิ

ปกติหรือไม่ มีร่องรอยใดที่ผิดปกติจากการถูกท�าร้าย

 • ตา: โดยใช้เครือ่งมอืตรวจ (ดูรายละเอียดใน

ที ่13)

 • ระบบหวัใจและหลอดเลอืด: วดัความดันโลหติ 

 • ฟัน: ตรวจช่องปาก ฟัน เหงอืก การสบของฟัน

 • ความเปลีย่นแปลงทางด้านเพศ: ตรวจร่างกาย

ภาวะความเป็นหนุม่สาว เช่น หน้าอกเสยีง และประเมนิ

ว่าอยู่ในความเปลีย่นแปลงทางเพศ (Tanner หรอื SMR) 

ขัน้ใด

การคัดกรอง 

 • คัดกรองปัญหาการเรียน พฤติกรรมและ

อารมณ์โดยการซักประวัติ  เช่น สมาธิสั้น  ความยับยั้ง

ชัง่ใจ พฤตกิรรมก้าวร้าว  ความสามารถในการอ่านเขียน

และค�านวณ 

 • ความเชื่อมั่นในตัวเอง การปรับตวักบัเพือ่น

ที่โรงเรียน  

 • การมองเห็นด้วยเครื่องมือ Snellen test

 • การได้ยินด้วยเครื่องมือAudiometry

การประเมินความเสี่ยง
 การส่งตรวจต่อเมือ่ซักประวัตบ่ิงชีว่้ามคีวามเสีย่ง

 • ภาวะซีด โดยส่งตรวจวัดค่าHemoglobin 

or hematocrit

 • วัณโรค โดยส่งท�า Tuberculin skin test

 • ไขมันในเลือดหรือไม่เคยตรวจมาก่อน 

โดยส่งตรวจ Fasting lipid profile

การให้วัคซีน
 • วัคซีนคอตีบ-บาดทะยักส�าหรับเด็กโต (dT) 

ใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อครั้งเดียวทุก 5-10 ปี  (ดูรายละเอียด

ในบทที่ 7) 

ค�าแนะน�าและค�าแนะน�าล่วงหน้าส�าหรบัพ่อแม่
 ส่งเสริมความพร้อมของครอบครัว
 • ปรับกฎเกณฑ์กติกาและวิธีการเลี้ยงดูให้

เหมาะสมกับเด็กตามวัย  สอดส่องดูแลใกล้ชิดแต่ไม่

ควบคมุจนเดก็ไม่เป็นตวัของตวัเอง ควรมสีถานทีส่่วนตวั

ในบ้าน เช่น โต๊ะท�างาน ห้องนอน

 • ส่งเสริมให้เด็กมีความเป็นตัวของตัวเอง  

ยอมรับฟังความคิดเห็นของเด็ก  ให้รับผิดชอบงานส่วน

ตัว เช่น การเรียน ของเล่น เวลาในการใช้คอมพิวเตอร์ 
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สุธาทิพย์  เอมเปรมศิลป์   อดิศร์สุดา  เฟื่องฟู  

เกม เป็นต้น ส่งเสริมการใช้เวลาว่างที่มีประโยชน์  เช่น 

เลี้ยงสัตว์  ประดิษฐ์สิ่งของ กีฬา ดนตรี ศิลปะตามความ

ถนัดของเด็กแต่ละคน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นต้น  

โดยเลอืกกจิกรรมทีเ่หมาะกบัเดก็ และเป็นกจิกรรมทีท่�า

ร่วมกับคนในครอบครัว

 • เด็กควรได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิด

ชอบในงานบ้านงานสวน  ทีเ่กดิจากการตกลงกนัระหว่าง

ผู้ปกครองกับเด็ก ควรหลีกเล่ียงการสั่งเด็กฝ่ายเดียว

เพราะเด็กอาจต่อต้าน เพื่อเพิ่มทักษะด้านต่างๆ รวมทั้ง

ทักษะในการแก้ปัญหา

 • พ่อแม่ต้องท�าความเข้าใจในตัวเด็กและส่ง

เสรมิทกัษะอย่างรอบด้าน เป็นแบบอย่างทีด่ใีห้เดก็ เน้น

ความใกล้ชิด สื่อสารสองทาง และส่งเสริมให้เด็กจัดการ

กบัอารมณ์โกรธ เสยีใจ ผดิหวงั ในทางทีเ่หมาะสม   เน้น

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในทางที่สร้างสรรค์

 • ควรได้รบัสารอาหารให้ครบ 5 หมู ่ในปรมิาณ

ที่พอเหมาะและต้องรับประทานอาหารเช้า ส่งเสริมให้

วยัเรียน รับประทานอาหารว่างทีม่คีณุค่าทางโภชนาการ 

เช่น นม ผลไม้โดยพยายามเลี่ยงน�้าผลไม้ ควรหลีกเลี่ยง

การดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น กาแฟ ชา น�้าหวาน 

และน�้าอัดลม หลีกเลี่ยงขนมขบเคี้ยว และอาหารฟาสท์

ฟู้ดส์ เช่น แฮมเบอร์เกอร์ พิซซ่า เฟรนท์ฟรายส์ ฯลฯ

 • เน้นการเล่นกีฬา ออกก�าลังกายประมาณ 

60 นาทีต่อวัน เป็นประจ�าอย่างสม�่าเสมอและพักผ่อน

ให้เพียงพอจะ กระตุ้นการหลั่งของฮอร์โมนส�าหรับการ

เจรญิเตบิโต ท�าให้ร่างกายแขง็แรง จติใจ แจ่มใส เบกิบาน  

ตัวอย่างค�าถามเพื่อประเมินความเสี่ยง
ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ

คุณรู้สึกว่าลูกคุณมีปัญหาการมองเห็นหรือไม่

ลูกของคุณเคยตรวจการคัดกรองการมองเห็นไม่ผ่านหรือไม่

ลูกของคุณเคยมีแนวโน้มที่จะตาเขหรือไม่

คุณกังวลเกี่ยวกับการพูดของลูกคุณหรือไม่

คุณกังวลเกี่ยวกับการได้ยินของลูกคุณหรือไม่

คุณคิดว่าลูกของคุณไม่สามารถแยกเสียงบางเสียงจากสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเสียงหรือ
ไม่ เช่น เสียงโทรศัพท์

ลูกของคุณได้เดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นวัณโรคหรือไม่ (ทุกประเทศ 
ยกเว้น อเมริกา แคนนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ยุโรปตะวันตก) 

ลูกของคุณได้อยู่ในประเทศเหล่านี้หรือสัมผัสคนในประเทศเหล่านี้เกินหนึ่งสัปดาห์หรือ
ไม่ (ทุกประเทศ ยกเว้น อเมริกา แคนนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ยุโรปตะวันตก)

ลูกของคุณมีประวัติติด HIV หรือไม่

ลูกของคุณกินอาหารมังสวิรัติหรือไม่

ถ้ากินอาหารมังสวิรัติได้รับประทานเหล็กเสริมหรือไม่

ลูกของคุณกินอาหารที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กหรือไม่  ได้แก่ เนื้อสัตว์ ไข่ อาหารธัญพืชที่
เติมเหล็ก ถั่ว 
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Middle childhood (5-10 ปี)

 • ควรจ�ากดัเวลาในการดโูทรทศัน์และเล่นเกม 

ไม่ควรเกินวันละ 1-2 ชม.และควรเป็นรายการหรือเกม 

ทีผ่่านการกลัน่กรองจากผูป้กครองแล้ว ไม่อนญุาตให้น�า

โทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ไว้ในห้องนอน

การส่งเสริมทักษะส�าคัญ
 • ให้รบัผดิชอบในหน้าทีข่องตนเอง อดทน ตรง

ต่อเวลา ฝึกระเบยีบวินยั เน้นการช่วยเหลอืงานบ้าน โดยฝึก

ให้ท�างานบ้านเป็นหลายด้าน และเล่นกฬีาหลากหลายอย่าง

 • ส่งเสริมให้รับผดิชอบด้านการเรยีน ตดิตาม

ผลการเรยีน จดัโปรแกรมการเรยีนและการเลอืกลกัษณะ

การเรียนการสอนในเด็กปกติและเด็กที่มีความต้องการ

พิเศษ ผลการเรียน

 • ทักษะการสื่อสาร และทักษะการควบคุม

อารมณ์และการแสดงออกที่เหมาะสม  

 • ส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจในตัวเอง ภาค

ภูมิใจและรู้จักให้อภัยตนเองได้

 • ฝึกให้เด็กอยูใ่นสภาพแวดล้อมใหม่ กฎกตกิา

ใหม่ เช่น การไปเข้าค่าย บวชหรือไปอยู่บ้านญาติในช่วง

ปิดเทอม เพื่อฝึกให้ปรับตัว โดยเฉพาะการปรับตัวที่

โรงเรียนใหม่ เช่น การเลือกแผนการเรียน การปรับตัว

กับเพื่อนใหม่ เป็นต้น

การส่งเสริมสุขนิสัยที่ดี 
 • สุขภาพปากและฟัน  เด็กควรดูแลปากและ

ฟันได้ แปรงฟันถกูวธิรีวมทัง้ใช้ไหมขดัฟันเป็น  ใช้ยาสฟัีน

ที่มีฟลูออไรด์ในปริมาณที่เหมาะสม ได้รับสารเคลือบ

หลุมร่องฟัน(ดูรายละเอียดในบทที่ 8)   

ค�าแนะน�าเพื่อความปลอดภัย 
(ดูรายละเอียดในบทที่ 10) 

 • ในเด็กวัย 10 ปีควรแนะน�าเก่ียวกับความ

ปลอดภยัของสนามเดก็เล่นหรอือุปกรณ์การเลน่บางชิน้

ใส่อุปกรณ์ป้องกนัเวลาเล่น เช่น รองเท้าสเก็ต ขีจ่กัรยาน

 • หดัให้ว่ายน�า้ได้เดก็วยัเรยีนแม้จะว่ายน�า้เป็น

ต้องอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ตลอดเวลา และควรทราบความ

ลึกของสระว่ายน�้านั้น            

 • หากนั่งเรือเด็กวัยนี้ควรสวมเสื้อชูชีพเสมอ

และหากมีสระว่ายน�้าในบ้านหรือบริเวณท่ีพักควรมีรั้ว

รอบขอบชิดป้องกันเสมอ

 • ควรตระหนักถึงความเส่ียงต่างๆที่เด็กอาจ

พบเจอได้โดยทางตรงหรือทางอ้อมี่ไม่พึงประสงค์เช่น

บุหร่ี เหล้า สารเสพติดเป็นต้นเด็กอยู่ในส่ิงแวดล้อมที่

เสี่ยงหรือไม่ หรือเห็นสิ่งเหล่านี้ผ่านสื่อถ้ามีโอกาสควร

พูดคุยกับลูกให้ทราบถึงผลเสียของสิ่งนั้นและแนะน�าว่า

ควรหลีกเลี่ยงอย่างไร

 • ความปลอดภยัในบ้านเช่นไฟฟ้า ยาฆ่าแมลง 

ปืนควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

 • ควรสอนลูกให้รู้จักระมัดระวังภัยจากคน

แปลกหน้าไม่เชื่อหรือท�าตามค�าแนะน�าของคนที่ไม่รู้จัก

และรีบบอกพ่อแม่หากมีเหตุการณ์ที่น่าสงสัยเกิดขึ้น

 • แนะน�าให้เด็กมีทักษะดูแลปกป้องตนเอง 

เช่น ภยัจากคนแปลกหน้า การถกูชกัชวนให้ใช้บหุรีห่รอื

สารเสพติด ความปลอดภัยในการเล่นกีฬา 

ก่อนกลับ 

 • เปิดโอกาสให้ถามสิ่งที่สงสัย

 • ชืน่ชมความสามารถของเดก็ในระหว่างการ

ประเมิน

 • ชื่นชมและให้ก�าลังใจพ่อแม่ที่ฝึกฝนลูกใน

ทางที่เหมาะสม

 • ทบทวนสรปุเรือ่งทีพ่ดูคยุหรอืแนวทางแก้ไข

ปัญหาที่ได้ในวันนี้

 • แจ้งวันนัดพบครั้งต่อไป  ที่อายุ 11-14 ปี
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บุญยิ่ง  มานะบริบูรณ์   จริยา  ทะรักษา  

อายุ 11-14 ปี
 วัยรุ่นตอนต้น เป็นช่วงที่ร่างกายและจิตใจมี

การเปลีย่นแปลงอย่างมากโดยเฉพาะทางด้านการเจริญ 

เตบิโต และการเปลีย่นแปลงทางเพศทีเ่ข้าสู่หนุ่มสาว วยั

รุ่นจะสูงขึ้นชัดเจน  มี growth spurt และตามมาด้วย

การมคีวามสงูเพ่ิมในอัตราสงูสดุ  รวมท้ังมกีารเปลีย่นแปลง

ทางเพศ ได้แก่ มีหน้าอกในเพศหญิง และอัณฑะมีขนาด

ใหญ่ขึ้นในชาย มีการเพิ่มขนาดของอัณฑะโดยเส้นผ่าน

ศูนย์กลางแกนยาวของอัณฑะเท่ากับ 2.5 ซม.หรือมี

ปริมาตรของอัณฑะเท่ากับ 4 มล. ในเพศชาย ซ่ึงการ

เปล่ียนแปลงทางเพศดงักล่าว อยูใ่นช่วงการเปลีย่นแปลง

พฒันาการทางเพศ Sexual Maturating Rating  (SMR) 

หรือ Tanner stage  2   หลังจากนั้นภายใน 1-2 ปี เพศ

หญิงจะเริ่มมีประจ�าเดือนครั้งแรก ซึ่งประจ�าเดือนที่มา

ในช่วงแรกๆอาจมี ปริมาณและความถี่ไม่สม�่าเสมอ โดย

จะมคีวามสม�า่เสมอ ภายใน 2-3 ปี การเปล่ียนแปลงทาง

เพศ   อย่างอื่นๆที่พบร่วม ได้แก่ สะโพกผายขึ้น เริ่มมี

กลิน่ตัว มีขนท่ีรักแร้และหัวหน่าว ในเพศหญงิ หรอื เสยีง

แตก มีหนวดเครา สิว และฝันเปียกในเพศชาย เป็นต้น

 การทีร่่างกายและระดบัของฮอร์โมนเปลีย่นแปลง

อย่างมาก  ท�าให้มีอารมณ์ สังคมและจิตใจเปลี่ยนแปลง

ตามไปด้วย วัยรุ่นพยายามที่จะหาลักษณะจ�าเพาะของ

ตนเอง ชอบอยู่กับเพื่อน แสดงความคิดของตัวเอง โดย

ให้ความส�าคัญกับเพื่อน รูปร่าง หน้าตา แต่งตัวและการ

ยอมรบัในกลุม่เพือ่นมากกว่าพ่อแม่ ท�าให้พ่อแม่ส่วนใหญ่

เข้าใจว่าลูกมีนิสัยเปลี่ยนไป  

ประเมินปัญหาสุขภาพและปัญหาทางจิตใจ 
สังคมและพฤติกรรม
 หากเป็นการพบกนัครัง้แรกระหว่างแพทย์และ

วัยรุ่น แพทย์ควรเชิญผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมใน

การพดูคยุด้วยเพือ่ให้ข้อมลูและสอบถามประวัตทิีส่�าคญั 

รวมทัง้สังเกตพฤตกิรรมหรือบรรยากาศการพูดคยุระหว่าง

ผูป้กครองและวยัรุน่ หลงัจากน้ันแพทย์ควรพดูคยุกับวยั

รุ่นตามล�าพัง โดยมีแนวทางในการสัมภาษณ์ดังนี้

 • แจ้งเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนตัวหรือความ

ลบัของผูป่้วย (patient confidentiality) รวม ถงึบทบาท

ของแพทย์ในการให้ความช่วยเหลือให้วัยรุ่นทราบ เพื่อ

ให้วัยรุ่นและผู้ปกครองมีความมั่นใจและเข้าใจแนวทาง

การดูแลรักษาและให้ค�าแนะน�าของแพทย์ 

บทที่ 24

Adolescence (11-18 ปี) 

บุญยิ่ง  มานะบริบูรณ์   

จริยา  ทะรักษา  
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 • สอบถามปัญหาหรือความกังวลใจที่ผ่านมา

รวมถึงประวัติต่างๆที่ส�าคัญจากผู้ปกครอง เช่น ประวัต ิ

การคลอด ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต ประวัติยา  

เป็นต้น 

 • ประเมินปัญหาทางด้านสังคม จิตใจและ 

พฤติกรรม ด้วยใช้ HEEADSS interview  โดยซักถาม

วัยรุ่น เกี่ยวกับ  บรรยากาศและความสัมพันธ์ในบ้าน 

การกินอาหาร การเรยีนหรอืการงาน  กิจกรรมและเพือ่น 

การใช้ยาหรือสารเสพติด พฤติกรรมทางเพศ อารมณ์

และความรู้สึกเศร้า ความรู้สึกอยากฆ่าตัวตาย  ความ

รุนแรงและความปลอดภัย (ดูรายละเอียดในบทที่ 10) 

โดยวัยรุ ่นตอนต้นนั้น ควรให้ความส�าคัญเกี่ยวกับ 

การปรับตัว เพื่อน และการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย 

เป็นส�าคัญ

 • สอบถามอาการตามระบบ (review of system)

ตรวจร่างกาย
 1. ประเมินการเจริญเติบโตด้วยการ: ชั่งน�้า

หนัก วัดส่วนสูง ค�านวณดัชนีมวลกาย( BMI) และบันทึก

ข้อมูลลงบนกราฟการเจริญเติบโต

 2. ตรวจร่างกายตามระบบอย่างละเอียดและ

เน้นการตรวจต่อไปนี้ 

  • ผิวหนัง : สิว รอยสัก รอยเจาะ ร่องรอยการ

ถูกท�าร้าย  รอยเข็ม รอยด�าด้านหลังคอ(acanthosis 

nigricans)ในกรณีอ้วน  ดูรอยแข็งนูนที่ด้านหลังของนิ้ว 

(Russell’s sign) ในกรณสีงสยั eating disorder เป็นต้น

 • ช่องปากและฟัน: ฟันผุ การเจาะลิ้น ฟันสึก

กร่อน 

 • กระดูกสันหลัง : ดูความสูงต�่าของไหล่ทั้ง 2 

ข้างและสะโพก การโค้งงอของกระดูกสนัหลงั และตรวจ

โดยให้วยัรุน่ก้มหลงัเพือ่ดคูวามสงูต�า่ของหลงั( Adam’s 

Forward bending test)

 • ประเมนิพฒันาการทางเพศ (sexual maturity 

rating ; SMR): โดยแพทย์อาจตรวจด้วยตนเองหรือ

อธิบายแล้วให้วัยรุ่นชี้จากรูปภาพก็ได้ โดยที่เพศชายใช้ 

genital staging และ pubic hair staging  และเพศ

หญิงใช้ breast tanner staging และ pubic hair 

staging 

 • หน้าอก : นอกจากประเมินพัฒนาการทาง

เพศในเพศหญิงแล้ว ควรดูว่าหน้าอก 2 ข้างเท่ากันหรือ

ไม่ ซึ่งอาจพบเป็นภาวะปรกติได้ในวัยรุ่นแต่อาจเป็น

สาเหตุที่ท�าให้วัยรุ่นกังวลใจ  ตรวจภาวะนมโตในเพศ

ชาย (pubertal gynecomastia)

 • อวัยวะเพศ 

     เพศหญิง : ดูลักษณะขนที่บริเวณหัวหน่าว

เพื่อประเมินพัฒนาการทางเพศ ตรวจหาอาการแสดงที่

บ่งชี้ว่าติดเชื้อ และแนะน�าการตรวจภายใน ตามข้อบ่ง

ชี้ ได้แก่ มีประวัติมีเพศสัมพันธ์แล้ว ตกขาว หรือเลือด

ออกผิดปรกติ เป็นต้น

  เพศชาย: ดูขนาดของอัณฑะและลักษณะ

ขนที่บริเวณหัวหน่าวเพื่อประเมินพัฒนาการทางเพศ 

ตรวจหาอาการแสดงที่บ่งชี้ว่าติดเชื้อ ภาวะไส้เลื่อน ถุง

น�้า ก้อน เส้นเลือดขอด เป็นต้น

การคัดกรอง
 • ตรวจสายตาด้วยเครื่องมือ  เช่น Snellen 

test ถ้าการมองเห็นที่อยู่ตั้งแต่ 20/50 หรือ 6/18 ขึ้น

ไปอย่างน้อยหนึ่งข้าง ควรส่งต่อ

 • ตรวจระดับฮีโมโกลบิน/ฮีมาโตคริต ในวัย

รุ่นที่อาจมีภาวะเลือดจาง เช่น เลือกรับประทานอาหาร 

 รับประทานมังสวิรัติ วัยรุ่นหญิงที่มีประจ�าเดือนมามาก 

หรือตรวจร่างกายพบว่าซีด เป็นต้น 

 • ตรวจคดักรองในวยัรุ่นท่ีมีความเสีย่งของโรค

ต่อไปนี้
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 • วัณโรค ในรายที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้

ป่วยวัณโรค โดยการทดสอบทูเบอร์คูลิน   

 • ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน (ดูรายละเอียด

ในที่ 18)

 • ตรวจหาโรคตดิเชือ้ทางเพศสมัพนัธ์ ในกรณี

ที่เคยมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน ตกขาว

 • ผดิปรกตหิรอืมข้ีอบ่งชี ้(ดรูายละเอยีดในบท

ที่ 21)  

การให้วัคซีน  
 ดูรายละเอียดในบทที่ 7  

ค�าแนะน�าและค�าแนะน�าล่วงหน้าส�าหรบัพ่อแม่ 
 การเลี้ยงดูวัยรุ่นและส่งเสริมพัฒนาการ
 • อธบิายให้พ่อแม่เข้าใจพฒันาการของวยัรุน่

ตอนต้น ถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย การ

พฒันาการทางเพศ ความกงัวลของวยัรุน่ต่อรปูร่าง หน้าตา 

การมีประจ�าเดือนหรือฝันเปียก รวมไปถึงการคบเพื่อน  

เพือ่ส่งเสรมิให้พ่อแม่รับฟัง เข้าใจความรู้สกึของลูกวยัรุน่

 • ชื่นชมพ่อแม่ท่ีปรับวิธีการเลี้ยงดูให้เหมาะ

กับวัยรุ่น ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวด้วยการ

ให้ความรกั ความอบอุน่  และเป็นแบบอย่างท่ีด ีท�าหน้าที่

เป็นที่ปรึกษาและชี้แนะวัยรุ่นได้อย่างเหมาะสม  

การส่งเสริมทักษะส�าคัญ
 ส่งเสรมิวฒุภิาวะทีเ่หมาะสมตามวยั ได้แก่ 

 • ความเป็นตัวของตัวเอง โดยเปิดโอกาสให้

ลูกได้แสดงความคิดเห็น ตั้งใจรับฟัง ให้โอกาสท�าตาม

ความคิดที่เหมาะสม  ฝึกให้แก้ปัญหาด้วยตัวเองทั้งด้าน

การเรียนและการใช้ชีวิตประจ�าวัน ฝึกให้ท�าสิ่งต่างๆได้

หลายอย่าง  โดยให้ท�ากิจกรรมต่างๆยามว่าง รวมทั้ง

มอบงานที่เหมาะสมให้รับผิดชอบ  

 • การคบเพ่ือน โดยส่งเสริมให้วัยรุ่นรู้จักแก้

ปัญหากับเพื่อนกรณีที่เกิดความขัดแย้งกันโดยสันติวิธี 

สนับสนุนการท�ากิจกรรมกลุ่มหรือกิจกรรมจิตอาสา 

เป็นต้น

 • ความพอใจกับรูปร่าง หน้าตาของตน และ

เข้าใจเรื่องเพศได้อย่างถูกต้อง   โดยอธิบายให้วัยรุ่น

เข้าใจพฒันาการทางด้านเพศ ผลทีเ่กดิตามมาเมือ่วยัรุน่

เริม่มปีระจ�าเดอืน บทบาททางเพศในสงัคม สทิธพิืน้ฐาน

ของคนในการปฏิเสธเรื่องเพศ เป็นต้น

 • ความมีเอกลักษณ์ของตนเอง การรู้คุณค่า

ในตนเอง และสามารถวางแผนด้านการเรียนหรือการ

ท�างานในอนาคตที่เป็นจริงได้ โดยชี้ให้วัยรุ่นเห็นจุดเด่น

หรอืความสามารถของตนเอง ปลกูฝังการมจีติสาธารณะ

และส่งเสริมให้วัยรุ่นเรียนหรือท�างานในด้านที่ตนเอง

ถนัดหรือชอบบนพื้นฐานที่เป็นไปได้ รวมทั้งกระตุ้นให้

วัยรุ่นคิดและหาข้อมูลทางด้านการเรียนหรืออาชีพใน

อนาคตด้วยตนเอง เป็นต้น

 • ปรบักตกิาในบ้านให้เหมาะสมกบัวยัรุน่  เช่น 

การจ�ากดัเรือ่งเวลาในการเล่นอนิเตอร์เนต็ หรือ การพดู

คยุออนไลน์ผ่านอนิเตอร์เนต็ท�าความเข้าใจกบัวยัรุน่เรือ่ง

การรับสื่ออย่างมีสติ การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างฉลาด ไม่

ถูกหลอกเป็นเหยื่อ เป็นต้น

 • สนบัสนนุช่วยเหลอืด้านการเรยีน ฝึกให้แบ่ง

เวลาเรยีนอย่างเหมาะสมและแนะวธิจีดัการความ เครยีด 

การส่งเสริมสุขนิสัยที่ดี
 • อธิบายให้วัยรุ่นเข้าใจถึงประโยชน์ของการ

นอนทีเ่พยีงพอ ซึง่จะมผีลต่อความสูงจากการทีม่ฮีอร์โมน

การเจรญิเตบิโตหลัง่ เน้นการนอนอย่างน้อย 8-10 ชม.ต่อ

วัน รวมทั้งส่งเสริมให้มีสุขอนามัยในการนอนที่ถูกต้อง 

(good sleep hygiene)

 • อธบิายให้วยัรุน่เข้าใจถงึประโยชน์ของอาหาร
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ทีม่ต่ีอร่างกายและแนะน�าให้วยัรุน่รับประทานอาหารให้

ครบ 5 หมู่ และได้รับแคลเซียมเพียงพอ 1000-1300 

มก.ต่อวัน  รวมทั้งได้พลังงานพียงพอต่อความ ต้องการ

ของร่างกายโดยวัยรุน่หญงิควรได้ 1600-1800 กโิลแคลอรี

ต่อวัน ส่วนวัยรุ่นชายควรได้รับ1800-2200 กิโลแคลอรี

ต่อวนั  ทัง้นีข้ึน้กบักจิกรรมของวยัรุน่ในแต่ละวนัอธบิาย

ถงึประโยชน์ของการออกก�าลงักายต่อร่างกายและจติใจ

โดยสนบัสนนุให้วยัรุน่ออกก�าลงักายสม�า่เสมอทกุวนั หรอื

มกีจิกรรมทีอ่อกแรงอย่างน้อย 1 ชม.ต่อวัน ลดเวลาการ

ใช้คอมพวิเตอร์ โทรศพัท์หรอืดโูทรทัศน์ (screen time) 

เท่าที่จ�าเป็น ไม่ควรเกิน 2 ชม.ต่อวัน

 • อธิบายการดูแลช่องปากและฟันที่ถูกต้อง 

โดยใช้ยาสฟัีนทีม่ฟีลอูอไรด์และไหมขดัฟันรวมทัง้ แนะน�า

ให้พบทันตแพทย์ปีละ 2 ครั้ง

ค�าแนะน�าเพ่ือความปลอดภยั และแนวทางลดความ
เสี่ยง (รายละเอียดดูในบทที่ 10)

 • สนบัสนนุให้วยัรุน่งดหรอืหลีกเล่ียงการมเีพศ

สัมพันธ์ โดยให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาที่เข้าใจง่าย เช่น 

การมปีระจ�าเดอืนในเพศหญงิหมายความว่า ร่างกายของ

ผูห้ญงิคนน้ันสามารถตัง้ครรภ์ได้แล้ว ผลของการตัง้ครรภ์

ต่อมารดาและทารก ปัจจัยที่ท�าให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์

ก่อนวยั ท�าอย่างไรให้ห่างไกลความเสีย่งเรือ่งเพศ เป็นต้น 

ส�าหรบัผูท้ีม่เีพศสมัพนัธ์แล้วให้แนะน�าวิธป้ีองกนัการตัง้

ครรภ์และการตดิเชือ้ทางเพศสมัพนัธ์อย่างมปีระสทิธิภาพ 

(dual method)โดยการใช้ยาคุมก�าเนิดร่วมกับการใช้

ถุงยางอนามัย รวมทั้งแนะน�าให้ตรวจภายในปีละครั้ง

 • งดหรอืหลีกเลีย่งการสบูบหุร่ี ดืม่แอลกอฮอล์

และใช้สารเสพตดิทกุชนดิ กรณทีีใ่ช้อยูแ่นะน�าให้ลดการ

ใช้ และป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้ง

ชีใ้ห้เหน็ว่าสาเหตกุารตายทีส่�าคญัของวยัรุน่อาย ุ15-24 

ปีเกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนซ่ึงสัมพันธ์กับการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 • หลีกเล่ียงสถานการณ์อันตรายต่อการถูก

ท�าร้าย หรือถูกล่วงละเมดิ  ฝึกทกัษะการปฏิเสธและการ

แก้  ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ที่เสี่ยงสูง ไม่ใช้

ความรุนแรงแก้ปัญหา

 • ส่งเสรมิการปฏิบัตติามกฎจราจร สวมหมวก

นิรภัยหรือคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่

ก่อนกลับ
 • เปิดโอกาสให้วัยรุ่นสอบถามสิ่งที่สงสัย

 • ทบทวนโดยให้วัยรุ่นสรุปเรื่องที่พูดคุยหรือ

แนวทางแก้ไขปัญหาที่ได้ในวันนี้

 • กรณทีีก่ารแก้ปัญหาต้องได้รบัความร่วมมอื

จากพ่อแม่ ก่อนกลับ แพทย์ควรเชิญพ่อแม่เข้ามาพูดคุย

ด้วย โดยแพทย์ควรพูดคุยกับวัยรุ่นให้ทราบถึงความ

จ�าเป็นทีต้่องให้พ่อแม่ทราบในบางเรือ่ง และเรือ่งใดบ้าง

ทีจ่ะต้องบอกพ่อแม่ เพ่ือให้วยัรุ่นได้รบัทราบก่อนแพทย์

บอกพ่อแม่ รวมทัง้ให้วยัรุ่นเลอืกทีจ่ะบอกพ่อแม่เองหรอื

จะให้แพทย์เป็นผู้บอก

 • กรณีที่พ่อแม่ต้องการสอบถามแพทย์ถึง

ปัญหาสขุภาพหรือปัญหาพฤตกิรรมของวยัรุ่นกอ่นกลบั 

แพทย์ควรอธิบายให้พ่อแม่เข้าใจทั้งปัญหาพัฒนาการ

และพฤติกรรมของวัยรุ่น และบอกแนวทางการเลี้ยงดู

วัยรุ่น หากพ่อแม่ต้องการทราบรายละเอียดที่เป็นเร่ือง

ส่วนตัวของวัยรุ่นแพทย์สามารถทบทวนเรื่องการเก็บ

รักษาข้อมูลส่วนตัวหรือความลับของวัยรุ่นและข้อบ่งช้ี

ในการเปิดเผย รวมทัง้บทบาทของแพทย์ในการให้ความ

ช่วยเหลือวัยรุ่นตามที่กล่าวตอนต้น เพ่ือให้ผู้ปกครอง

เข้าใจ โดยพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้พ่อแม่รู้สึกว่า แพทย์

และวัยรุ่นปิดบังเรื่องราวบางอย่างไว้ 

 • แจ้งวันนัดพบครั้งต่อไป  ตามความจ�าเป็น 

โดยทัว่ไป ถ้าเป็นวยัรุน่ทีม่สีขุภาพแขง็แรงและไม่มีความ

เส่ียงใดๆ แพทย์สามารถนัดตรวจสุขภาพได้ทุกปี หรือ
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อย่างน้อยช่วงวัยละ 1 ครั้ง เช่น วัยรุ่นตอนต้น 1 ครั้ง 

ครั้งต่อไปในช่วงวัยรุ่นตอนกลาง เป็นต้น

 • ให้หมายเลขโทรศัพท์เพ่ือติดต่อแก่วัยรุ่น

กรณีมีข้อสงสัย 

อายุ 15-17 ปี
 วัยรุ่นตอนกลางเป็นวัยที่ร่างกายมีการเจริญ

เติบโตและเปลี่ยนแปลงทางเพศมาแล้ว (physical and 

pubertal development) วัยรุ่นส่วนใหญ่เข้าใจการ

เปลีย่นแปลงดงักล่าว วยัรุน่ช่วงนีเ้ริม่สนใจสิง่รอบตวัมาก

ขึ้น เพื่อนเป็นบุคคลส�าคัญ เริ่มมีการคบเพื่อนต่างเพศ 

ให้ความสนใจเรือ่งเพศมากขึน้ อยากให้ตนเองเด่นทัง้ใน

หมู่เพื่อนและเพศตรงข้าม เร่ิมมีพฤติกรรมอยากลอง 

(experimentation) มากขึ้น ขาดความยับยั้งชั่งใจและ

ยังขาดทักษะในการแก้ปัญหา หรือ มีความรู้เท่าไม่ถึง

การณ์ รวมทัง้มคีวามอ่อนไหวทางอารมณ์เป็นอย่างมาก 

ดังนั้นวัยรุ่นตอนกลางจึงเป็นช่วงเวลาส�าคัญที่มีโอกาส

เกิดพฤติกรรมเสี่ยงจนท�าให้เกิดปัญหาตามมา เช่น ลอง

สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ มีเพศสัมพันธ์ ขี่มอเตอร์ไซด์

ผาดโผนและไม่มีใบอนุญาต พกอาวุธ ยกพวกตีกัน กิน

ยาเกินขนาด หรือ ท�าร้ายตนเอง เป็นต้น 

ประเมินปัญหาด้านสุขภาพและปัญหาทาง
จิตใจ สังคมและพฤติกรรม
 หากเป็นการพบกันคร้ังแรกระหว่างแพทย์และ

วัยรุ่น แพทย์ควรเชิญผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมใน

การพดูคยุด้วยเพือ่ให้ข้อมลูและสอบถามประวัตทิีส่�าคญั 

รวมทัง้สงัเกตพฤตกิรรมหรอืบรรยากาศการพดูคยุระหว่าง

ผูป้กครองและวยัรุน่ หลงัจากนัน้แพทย์ควรพดูคยุกบัวัย

รุ่นตามล�าพัง โดยมีแนวทางในการสัมภาษณ์ดังนี้

 • แจ้งเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนตัวหรือความ

ลบัของผูป่้วย (patient confidentiality) รวมถงึบทบาท

ของแพทย์ในการให้ความช่วยเหลือวัยรุ่น เพื่อให้วัยรุ่น

และผู้ปกครองมัน่ใจและเข้าใจแนวทางในการดแูลรกัษา

และให้ค�าแนะน�าของแพทย์ 

 • สอบถามปัญหาหรือความกังวลใจที่ผ่านมา

รวมถึงประวัติต่างๆที่ส�าคัญจากผู้ปกครองด้วย เช่น 

ประวัตกิารคลอด ประวัตกิารเจบ็ป่วยในอดตี ประวัตยิา 

เป็นต้น 

 • ประเมินปัญหาทางด้านสังคม จิตใจและ 

พฤติกรรม โดยใช้ HEEADSS interview โดยซักถามวัย

รุน่ เกีย่วกบั บรรยากาศและความสมัพนัธ์ในบ้าน การกนิ

อาหาร การเรียนหรือการงาน  กิจกรรมและเพื่อน การ

ใช้ยาหรือสารเสพติด พฤติกรรมทางเพศ อารมณ์และ

ความรู้สึกเศร้าความรู้สึกอยากฆ่าตวัตาย  ความรุนแรง

และความปลอดภยั (อ่านเพิม่เติมในบทที่ 19) โดยในวัย

รุ่นตอนกลางนั้น ควรให้ความส�าคัญทุกเรื่องโดยเฉพาะ

เรื่องเพื่อน แฟน อารมณ์  การเรียนที่ยากขึ้น การลอง

สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา การขี่มอเตอร์ไซด์ เป็นต้น

 • สอบถามอาการตามระบบ (review of system)

ตรวจร่างกาย
 1.ตรวจร่างกายประเมินการเจริญเติบโตด้วย

การ: ชั่งน�้าหนัก วัดส่วนสูง ค�านวณดัชนีมวลกาย( BMI)  

และบันทึกข้อมูลลงบนกราฟการเจริญเติบโต

 2.ตรวจร่างกายตามระบบอย่างละเอียดและ

เน้นการตรวจต่อไปนี้ 

 • ผิวหนัง : สิว รอยสัก รอยเจาะ ร่องรอยการ

ถูกท�าร้าย  รอยเข็ม รอยด�าด้านหลังคอ(acanthosis 

nigricans)ในกรณีอ้วน  ดูรอยแข็งนูนที่ด้านหลังของนิ้ว 

(Russell’s sign) ในกรณสีงสัย eating disorder เป็นต้น

 • ช่องปากและฟัน: ฟันผุ การเจาะลิ้น ฟันสึก

กร่อน 
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Adolescence (11-18 ปี) 

 • กระดูกสันหลัง : ดูความสูงต�่าของไหล่ทั้ง 2 

ข้างและสะโพก การโค้งงอของกระดูกสนัหลงั และตรวจ

โดยให้วยัรุน่ก้มหลงัเพือ่ดคูวามสงูต�า่ของหลงั( Adam’s 

Forward bending test)

 • ประเมนิพฒันาการทางเพศ (sexual maturity 

rating ; SMR):  โดยแพทย์อาจตรวจด้วยตนเองหรือ

อธิบายแล้วให้วัยรุ่นชี้จากรูปภาพก็ได้ โดยที่เพศชายใช้ 

genital staging และ pubic hair staging  และเพศ

หญิงใช้ breast tanner staging และ pubic hair staging 

 • หน้าอก : นอกจากประเมินพัฒนาการทาง

เพศในเพศหญิงแล้ว ควรดูว่าหน้าอก 2 ข้างเท่ากันหรือ

ไม่ ซึ่งอาจพบเป็นภาวะปรกติได้ในวัยรุ่นแต่อาจเป็น

สาเหตทุีท่�าให้วยัรุน่กงัวลใจ ตรวจภาวะนมโตในเพศชาย 

(pubertal gynecomastia)

 • อวัยวะเพศ 

     เพศหญิง : ดูลักษณะขนที่บริเวณหัวหน่าว

เพื่อประเมินพัฒนาการทางเพศ  ตรวจหาอาการแสดง

ทีบ่่งชีว่้าตดิเชือ้ และแนะน�าการตรวจภายใน ตามข้อบ่ง

ชี้ ได้แก่ มีประวัติมีเพศสัมพันธ์แล้ว ตกขาว หรือเลือด

ออกผิดปรกติ เป็นต้น

     เพศชาย: ดูขนาดของอัณฑะและลักษณะ

ขนท่ีบริเวณหัวหน่าวเพื่อประเมินพัฒนาการทางเพศ 

ตรวจหาอาการแสดงที่บ่งชี้ว่าติดเชื้อ ภาวะไส้เลื่อน ถุง

น�้า ก้อน เส้นเลือดขอด เป็นต้น

การคัดกรอง
 • ตรวจสายตาโดยใช้เครือ่งมอื  เช่น Snellen 

test ถ้าการมองเห็นที่อยู่ตั้งแต่ 20/50 หรือ 6/18 ขึ้น

ไปอย่างน้อยหนึ่งข้าง ควรส่งต่อ

 • ตรวจระดับฮีโมโกลบิน/ฮีมาโตคริต ในวัย

รุ่นที่อาจมีภาวะเลือดจาง เช่น เลือกรับประทานอาหาร  

รับประทานมังสวิรัติ วัยรุ่นหญิงที่มีประจ�าเดือนมามาก 

หรือตรวจร่างกายพบว่าซีด เป็นต้น 

 • ตรวจคดักรองในวยัรุ่นท่ีมีความเสีย่งของโรค

ต่อไปนี้

 • วัณโรค ในรายที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับ 

ผู้ป่วยวัณโรค โดยการทดสอบทูเบอร์คูลิน  

 • ไขมนัในเลอืดสงู เบาหวาน (ดรูายละเอียดใน

ท่ี 18)

 • ตรวจหาโรคตดิเชือ้ทางเพศสมัพนัธ์ ในกรณี

ที่เคยมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน ตกขาผิดปรกติหรือ

มีข้อบ่งชี้ (ดูรายละเอียดในบทที่ 21) 

การให้วัคซีน  
 ดูรายละเอียดในบทที่ 7

ค�าปรึกษาแนะน�าและค�าแนะน�าล่วงหน้า
 ส่งเสริมความพร้อมของครอบครัว
 • อธบิายให้พ่อแม่เข้าใจพฒันาการของวยัรุน่

ตอนกลางโดยเฉพาะพฤติกรรมต่างๆท่ีเปล่ียนไป โดย

ควรรบัฟัง เข้าใจความรูส้กึของลกูวัยรุ่น พูดคยุกบัลกูวัย

รุน่โดยใช้เหตผุล ไม่ใช้อารมณ์ ช่ืนชมพ่อแม่ทีป่รบัวธิกีาร

เลี้ยงให้เหมาะกับวัยรุ่นและเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่

ปรกึษาและชีแ้นะวยัรุน่ให้เหน็ถงึข้อด ีข้อเสยี หรอื เหตผุล

ต่างๆ ได้เหมาะสม  การส่งเสริมทักษะที่ส�าคัญ

 ส่งเสริมวัยรุ่น
 • ส่งเสริมให้วัยรุ่นมีวุฒิภาวะที่เหมาะสมตาม

วัย (adolescent tasks) ได้แก่ 

 • ความเป็นตวัของตวัเอง ( independence) 

โดยส่งเสริมให้วัยรุ่นกล้าแสดงความคิดเห็น สนับสนุน

เรื่องการพัฒนาความคิด การแก้ปัญหา การเรียน ความ

สามารถรอบด้านและการท�ากิจกรรมต่างๆยามว่างรวม

ทั้งมอบหมายงานให้รับผิดชอบอย่างเหมาะสม เป็นต้น

 • การคบเพื่อน (peers and lifestyle) โดย
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ส่งเสริมให้วัยรุ่นรู้จักแก้ปัญหากับเพื่อนกรณีที่เกิด 

ความขัดแย้งกันโดยสันติวิธี สนับสนุนการท�ากิจกรรม

กลุ่มหรือกิจกรรมจิตอาสา  เป็นต้น

 • ความพอใจกับรูปร่าง หน้าตาของตน และ

เข้าใจเรือ่งเพศได้อย่างถกูต้อง (body image, sexuality) 

โดยอธิบายให้วัยรุ่นเข้าใจถึงผลที่เกิดตามมาของการมี

เพศสัมพันธ์ บทบาททางเพศในสังคม สิทธิพื้นฐานของ

คนในการปฏิเสธเรื่องเพศ ค่านิยมเรื่องเพศในสังคมไทย 

เป็นต้น

 • ความมีเอกลักษณ์ของตนเอง การรู้คุณค่า

ในตนเอง และสามารถวางแผนด้านการเรียนหรือการ

ท�างานในอนาคตท่ีเป็นจรงิได้ (identity, moral, realistic 

vocational and educational goal) โดยชี้ให้วัยรุ่น

เห็นจุดเด่นหรือความสามารถของตนเอง ปลูกฝังการมี

จิตสาธารณะและส่งเสริมให้วัยรุ่นเรียนหรือท�างานใน

ด้านท่ีตนเองถนัดหรือชอบบนพื้นฐานที่เป็นไปได้ รวม

ทั้งกระตุ้นให้วัยรุ่นคิดและหาข้อมูลทางด้านการเรียน

หรืออาชีพในอนาคตด้วยตนเองอย่างจริงจังขึ้น เป็นต้น

 • ปรบักตกิาในบ้านให้เหมาะสมกบัวยัรุ่น เช่น 

การจ�ากดัเรือ่งเวลาในการเล่นอนิเตอร์เนต็ หรือ การพดู

คุยออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต ท�าความเข้าใจกับวัยรุ่น

เรือ่งการรบัสือ่อย่างมสีต ิการใช้อนิเตอร์เนต็อย่างฉลาด 

ไม่ถูกหลอกเป็นเหยื่อ เป็นต้น

 • ส่งเสรมิให้วยัรุน่เหน็ความส�าคัญของตนเอง

และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง รวมทั้ง 

สนบัสนนุด้านการเรยีน  แบ่งเวลาเรยีนให้เหมาะสมและ

แนะวิธีจัดการกับความเครียด 

การส่งเสริมสุขนิสัยที่ดี
 อธิบายให้วัยรุ่นเข้าใจถึงประโยชน์ของ
 • การนอนหลบัอย่างเพยีงพอ ประมาณ 8-10 

ชม.ต่อวนัรวมทัง้ส่งเสรมิให้มสีขุอนามยัในการนอนทีถ่กู

ต้อง (good sleep hygiene)

 • อาหารที่มีต่อร่างกาย แนะน�าให้วัยรุ่นรับ

ประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ได้รับแคลเซียม 1,000-

1,300 มก.ต่อวันรวมทั้งได้พลังงานพียงพอต่อความ 

ต้องการของร่างกาย โดยวยัรุ่นหญิงควรได้ 1,600-1,800 

กโิลแคลอรต่ีอวัน ส่วนวยัรุน่ชายควรได้รบั 1,800-2,200 

กิโลแคลอรีต่อวัน  ทั้งนี้ขึ้นกับกิจกรรมในแต่ละวัน

 • การออกก�าลงักายต่อร่างกายและจติใจโดย

สนับสนุนให้วัยรุ่นออกก�าลังกายสม�่าเสมอทุกวันหรือ 

มีกิจกรรมที่ออกแรง (physical activity) อย่างน้อย  

1 ชม.ต่อวัน ลดเวลาการใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือ

ดูโทรทัศน์ (screen time) เท่าที่จ�าเป็นแต่ไม่ควรเกิน  

2 ชม.ต่อวัน (6)

 • การดูแลช่องปากและฟันที่ถูกต้องโดยใช้

ยาสีฟันที่มีฟลูออร์ไรด์และไหมขัดฟันรวมทั้ง แนะน�าให้

พบทันตแพทย์ปีละ 2 ครั้ง

ค�าแนะน�าเพ่ือความปลอดภยัและแนวทางลด
ความเสี่ยง (รายละเอียดดูในบทที่ 10) 

 • สนบัสนนุให้วยัรุน่งดหรอืหลกีเลีย่งการมเีพศ

สัมพันธ์โดยให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา เช่น ผลของการมี

เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น ผลของการตั้งครรภ์ต่อมารดาและ

ทารก ปัจจัยท่ีท�าให้วยัรุน่มเีพศสมัพนัธ์ก่อนวัย ท�าอย่างไร

ให้ห่างไกลความเสี่ยงเรื่องเพศ เป็นต้น ส�าหรับผู้ที่มีเพศ

สมัพันธ์แล้วให้แนะน�าวธิป้ีองกนัการตัง้ครรภ์และการตดิ

เชือ้ทางเพศสมัพนัธ์อย่างมปีระสทิธภิาพ(dual method))

โดยใช้ยาคมุก�าเนดิร่วมกบัถงุยางอนามยั รวมทัง้แนะน�า

ให้ตรวจภายในปีละครั้ง

 • งดหรือหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่ม

ที่มีแอลกอฮอล์และใช้สารเสพติดทุกชนิด กรณีที่ใช้อยู่ 

แนะน�าให้ลดการใช้และป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจ

เกดิขึน้ รวมท้ังช้ีให้เห็นว่าสาเหตกุารตายท่ีส�าคญัของวยั
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Adolescence (11-18 ปี) 

รุน่อาย1ุ5-24 ปีเกดิจากอบุติัเหตุบนท้องถนนซ่ึงสัมพนัธ์

กับการดื่มที่มีแอลกอฮอล์

 • หลีกเล่ียงสถานการณ์เสีย่งต่อการถกูท�าร้าย  

หรอืถูกล่วงละเมดิ ฝึกทักษะการปฏเิสธและการแก้ ปัญหา

เฉพาะหน้าในสถานการณ์ที่เส่ียงสูง ไม่ใช้ความรุนแรง

แก้ปัญหา

 • ส่งเสรมิการปฏบัิตติามกฎจราจร สวมหมวก

นิรภัยหรือคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รวมทั้งเน้นย�้า 

เรื่องการขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่

ก่อนกลับ
 • เปิดโอกาสให้วัยรุ่นสอบถามสิ่งที่สงสัย

 • ทบทวนโดยให้วัยรุ่นสรุปเรื่องที่พูดคุยหรือ

แนวทางแก้ไขปัญหาที่ได้ในวันนี้

 • กรณทีีก่ารแก้ปัญหาต้องได้รบัความร่วมมอื

จากพ่อแม่ ก่อนกลับ แพทย์ควรเชิญพ่อแม่เข้ามาพูดคุย

ด้วย โดยแพทย์ควรพูดคุยกับวัยรุ่นให้ทราบถึงความ

จ�าเป็นทีต้่องให้พ่อแม่ทราบในบางเรือ่ง และเรือ่งใดบ้าง

ทีจ่ะต้องบอกพ่อแม่ เพือ่ให้วยัรุน่ได้รบัทราบก่อนแพทย์

บอกพ่อแม่ รวมท้ังให้วยัรุ่นเลอืกทีจ่ะบอกพ่อแม่เองหรอื

จะให้แพทย์เป็นผู้บอก

 • กรณีท่ีพ่อแม่ต้องการสอบถามแพทย์ถึง

ปัญหาสขุภาพหรือปัญหาพฤตกิรรมของวยัรุ่นกอ่นกลบั 

แพทย์ควรอธิบายให้พ่อแม่เข้าใจทั้งปัญหาพัฒนาการ

และพฤติกรรมของวัยรุ่น และบอกแนวทางการเลี้ยงดู

วัยรุ่น หากพ่อแม่ต้องการทราบรายละเอียดที่เป็นเรื่อง

ส่วนตัวของวัยรุ่นแพทย์สามารถทบทวนเรื่องการเก็บ

รักษาข้อมูลส่วนตัวหรือความลับของวัยรุ่นและข้อบ่งช้ี

ในการเปิดเผย รวมทัง้บทบาทของแพทย์ในการให้ความ

ช่วยเหลือวัยรุ่นตามที่กล่าวตอนต้น เพื่อให้ผู้ปกครอง

เข้าใจ  โดยพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้พ่อแม่รู้สึกว่า แพทย์

และวัยรุ่นปิดบังเรื่องราวบางอย่างไว้ 

 • แจ้งวันนัดพบคร้ังต่อไป ตามความจ�าเป็น 

โดยทัว่ไป ถ้าเป็นวยัรุน่ทีม่สีขุภาพแขง็แรงและไม่มีความ

เสี่ยง แพทย์สามารถนัดตรวจสุขภาพได้ทุกปี หรืออย่าง

น้อยช่วงวัยละ 1 ครั้ง เช่น วัยรุ่นตอนกลาง 1 ครั้ง ครั้ง

ต่อไปในช่วงวัยรุ่นตอนปลายในบางสถานบริการอาจให้

บริการผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นถึงอายุ 15 ปี เท่านั้น ดังนั้น

แพทย์ควรให้ข้อมูลเพื่อเตรียมวัยรุ่นและครอบครัวถึง

การเปลีย่นถ่ายการรกัษาจากระบบการรกัษาแบบเดก็สู่

ระบบการรักษาแบบผู้ใหญ่  โดยเฉพาะวัยรุ่นที่มีโรค

ประจ�าตัว หรือ โรคเร้ือรัง  ซึ่งแพทย์ควรเตรียมความ

พร้อมวยัรุน่ถึงความเจ็บป่วยทีเ่ป็นอยู ่การรกัษาทีเ่คยได้

รับและการรักษาในปัจจุบัน เป็นต้น

 • ให้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อแก่วัยรุ่นกรณีมี

ข้อสงสัย 

อายุ 18-21 ปี
 วัยรุ่นตอนปลายเป็นวัยที่ร่างกายมีการเจริญ

เตบิโตและเปลีย่นแปลงทางเพศเตม็ท่ีแล้ว มคีวามรู้ความ

เข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงต่างๆของร่างกายและเริ่มมี

ความรู้สึก นึกคิดเป็นนามธรรมมากขึ้น ใช้เหตุผลในการ

แก้ปัญหา มีจุดมุ่งหมายในอนาคตเร่ืองการเรียน งาน 

หรอืคูค่รองชดัเจนข้ึน ขณะเดียวกันบางรายอาจมคีูค่รอง 

เป็นพ่อแม่ หรือ ท�างานแล้ว ท�าให้มีโอกาสพบเจอกับ

พฤติกรรมเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการเข้าสังคม  อาทิเช่น การ

ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์กับเพื่อน การสูบบุหรี่ เมา

แล้วขับ เป็นต้น กล่าวโดยรวมวัยรุ่นช่วงนี้มีความคิดที่มี

ความเป็นผูใ้หญ่มากขึน้ มคีวามรบัผิดชอบมากขึน้ทัง้กบั

ตัวเองและครอบครัว แต่ยังคงมีความเสี่ยงทั้งในด้าน

สขุภาพกายและจติใจ ดงันัน้ยังมคีวามจ�าเป็นต้องได้รบัค�า

แนะน�าปรึกษาจากผู้ใหญ่รอบข้างที่ไว้ใจได้ เพื่อให้เขา

เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ทั้งกายและใจ



283

II
I

บุญยิ่ง  มานะบริบูรณ์   จริยา  ทะรักษา  

ประเมินปัญหาด้านสุขภาพและปัญหาทาง
จิตใจ สังคมและพฤติกรรม
 แพทย์ควรพดูคุยและให้เกยีรตวิยัรุน่เหมอืนพดู

คุยกับผู้ใหญ่คนหนึ่งเนื่องจากช่วงนี้ถือได้ว่าวัยรุ่นบรรลุ

นิติภาวะแล้ว แพทย์สามารถพูดคุยกับวัยรุ่นตามล�าพัง

โดยไม่ต้องขออนุญาตพ่อแม่ได้ 

แนวทางในการสัมภาษณ์วัยรุ่น  
 • หลงัแนะน�าตวัและท�าความรูจ้กั แพทย์ควร

อธบิายให้วยัรุน่ทราบถึงบทบาทของแพทย์ในการให้ความ

ดแูลและช่วยเหลอื รวมทัง้แจ้งเรือ่งการรกัษาข้อมลูส่วน

ตัวหรือความลับของผู้ป่วย (patient confidentiality) 

ให้ทราบ เพื่อให้วัยรุ่นมั่นใจและเข้าใจ แนวทางในการ

ดูแลรักษารวมถึงการให้ค�าแนะน�าของแพทย์แก่วัยรุ่น 

 • หากจ�าเป็น แพทย์สามารถขอสอบถามปัญหา

หรือความกังวลใจที่ผ่านมารวมถึงประวัติต่างๆที่ส�าคัญ

จากผูป้กครองได ้เช่น ประวตัิการคลอด ประวตักิารเจบ็

ป่วยในอดีต ประวัติยา เป็นต้น 

 • ประเมินปัญหาทางด้านสังคม จิตใจและ 

พฤติกรรม โดยใช้ HEEADSS interview  โดยการซัก

ถามวยัรุน่ เกีย่วกบั บรรยากาศและความสมัพนัธ์ในบ้าน  

การกินอาหาร การเรยีนหรอืการงาน  กิจกรรมและเพือ่น 

การใช้ยาหรือสารเสพติด พฤติกรรมทางเพศ อารมณ์

และความรู้สึกเศร้า ความรู้สึกอยากฆ่าตัวตาย ความ

รุนแรงและความปลอดภัย (ดูรายละเอียดในบทความ

เรื่อง การให้ค�าแนะน�าในการป้องกันอุบัติเหตุตามวัย) 

โดยวัยรุ่นตอนปลายนั้น ควรให้ความส�าคัญในเร่ือง

แผนการเรียน การงานในอนาคต ทัศนคติเรื่องคู่ครอง  

ความสมัพนัธ์กบัคนรกัในปัจจบุนัรวมถึงความรูเ้รือ่งการ

มเีพศสมัพนัธ์อย่างปลอดภยั และพฤตกิรรมสีย่งด้านอืน่

เป็นต้น

 • สอบถามอาการตามระบบ (review of system)

ตรวจร่างกาย
 1. ประเมินการเจริญเติบโตด้วยการ: ชั่งน�้า

หนัก วัดส่วนสูง ค�านวนดัชนีมวลกาย และบันทึกข้อมูล

ลงบนกราฟการเจริญเติบโต 

 2. ตรวจร่างกายตามระบบอย่างละเอียดและ

เน้นการตรวจต่อไปนี้ 

 • ผิวหนัง : สิว รอยสัก รอยเจาะ ร่องรอยการ

ถูกท�าร้าย รอยเข็ม รอยด�าด้านหลังคอ (acanthosis 

nigricans) ในกรณีอ้วน ดูรอยแข็งนูนที่ด้านหลังของนิ้ว 

(Russell’s sign) ในกรณสีงสัย eating disorder เป็นต้น

 • ช่องปากและฟัน: ฟันผ ุการเจาะลิน้ ฟันสกึ

กร่อน 

 • กระดูกสันหลัง : ดูความสูงต�่าของไหล่ทั้ง 2 

ข้างและสะโพก การโค้งงอของกระดกูสันหลัง และตรวจ

โดยให้วยัรุน่ก้มหลังเพือ่ดคูวามสงูต�า่ของหลงั( Adam’s 

Forward bending test)

 • ประเมนิพฒันาการทางเพศ (sexual maturity 

rating; SMR): โดยแพทย์อาจตรวจด้วยตนเองหรืออธบิาย

แล้วให้วยัรุ่นชีจ้ากรูปภาพกไ็ด้ โดยท่ีเพศชายใช้ genital 

staging และ pubic hair staging  และเพศหญิงใช้ 

breast tanner staging และ pubic hair staging 

 • หน้าอก : นอกจากประเมินพัฒนาการทาง

เพศในเพศหญิงแล้ว ควรดูว่าหน้าอก 2 ข้างเท่ากันหรือ

ไม่ ซึ่งอาจพบเป็นภาวะปรกติได้ในวัยรุ่นแต่อาจเป็น

สาเหตทุีท่�าให้วยัรุน่กงัวลใจ ตรวจภาวะนมโตในเพศชาย 

(pubertal gynecomastia)

 • อวัยวะเพศ 

     เพศหญิง : ดูลักษณะขนที่บริเวณหัวหน่าว

เพื่อประเมินพัฒนาการทางเพศ ตรวจหาอาการแสดงที่

บ่งชีว่้าตดิเชือ้ และแนะน�าการตรวจภายใน ตามข้อบ่งชี้ 

ได้แก่ มปีระวตัมิเีพศสมัพนัธ์แล้ว ตกขาว หรอืเลอืดออก

ผิดปรกติ เป็นต้น
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Adolescence (11-18 ปี) 

  เพศชาย: ดูขนาดของอัณฑะและลักษณะ

ขนท่ีบริเวณหัวหน่าวเพื่อประเมินพัฒนาการทางเพศ 

ตรวจหาอาการแสดงที่บ่งชี้ว่าติดเชื้อ ภาวะไส้เลื่อน ถุง

น�้า ก้อน เส้นเลือดขอด เป็นต้น

การคัดกรอง
 • ตรวจสายตาด้วยเครื่องมือ  เช่น Snellen 

test การมองเห็นที่อยู่ตั้งแต่ 20/50 หรือ 6/18 ขึ้นไป 

อย่างน้อยหนึ่งข้าง ควรส่งต่อตรวจระดับฮีโมโกลบิน/ฮี

มาโตคริต ในวัยรุ่นที่อาจมีภาวะเลือดจาง เช่น เลือกรับ

ประทานอาหาร รับประทานมังสวิรัติ วัยรุ่นหญิงที่มี

ประจ�าเดือนมาก หรือตรวจร่างกายพบว่าซีด เป็นต้น 

 • ตรวจคดักรองในวยัรุน่ทีม่คีวามเสีย่งของโรค

 • วัณโรค ในรายที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้

ป่วยโรควัณโรค โดยการทดสอบทูเบอร์คูลิน  

 • ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน (ดูรายละเอียด

ในบทความเรื่อง แนวทางการคัดกรองไขมันในเลือดใน

เด็กและวัยรุ่น และแนวทางการคัดกรองเบาหวาน)

 • ตรวจหาโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์  ในกรณี

ที่เคยมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน  ตกขาว ผิดปรกติ

หรือมีข้อบ่งชี้ (ดูรายละเอียดในบทที่ 21)

การให้วัคซีน
 ดูรายละเอียดในบทที่ 7

ค�าแนะน�าและค�าแนะน�าล่วงหน้าส�าหรบัพ่อแม่ 
 ส่งเสริมความพร้อมของครอบครัว
 • อธบิายให้พ่อแม่เข้าใจพฒันาการของวยัรุน่

ตอนปลาย โดยควรรับฟัง เข้าใจความรู้สึกของลูกวัยรุ่น 

พูดคุยกับลูกวัยรุ่นด้วยเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ 

 • ชืน่ชมพ่อแม่ทีเ่ป็นทีป่รกึษาให้กบัวยัรุน่และ 

เป็นแบบอย่างที่ดี  ชี้แนะวัยรุ่นให้เห็นถึงข้อดี ข้อเสีย 

หรือ เหตุผลต่างๆ อย่างเหมาะสม  

การส่งเสริมทักษะส�าคัญ
 • ความเป็นตวัของตวัเอง ( independence) 

โดยส่งเสรมิให้วยัรุน่กล้าแสดงความคิดเหน็ สนับ สนุนกา

รพฒันาความคดิ การแก้ปัญหา การเรยีน ความสามารถ

รอบด้านและการท�ากิจกรรมยามว่าง รวมทั้งมอบงานที่

เหมาะสมให้รับผิดชอบ เป็นต้น

 • การคบเพือ่น  ส่งเสรมิให้วยัรุน่รูจ้กัแก้ปัญหา

กับเพื่อนเมื่อเกิดความขัดแย้งกันโดยสันติวิธี สนับสนุน

การท�ากิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมจิตอาสา  เป็นต้น

 • ความพอใจกับรูปร่าง หน้าตาของตน และ

เข้าใจเร่ืองเพศได้อย่างถกูต้อง  โดยอธิบายให้วัยรุ่นเข้าใจ

ถึงผลทีต่ามมาของการมเีพศสมัพนัธ์ บทบาททางเพศใน

สังคม สิทธิพื้นฐานในการปฏิเสธเรื่องเพศ ค่านิยมเรื่อง

เพศในสังคมไทย เป็นต้น

 • ความมีเอกลักษณ์ของตนเอง การรู้คุณค่า

ในตนเอง และสามารถวางแผนการเรยีนหรอืการท�างาน

ในอนาคตทีส่มเหตสุมผล  โดยชีใ้ห้วยัรุน่เห็นจดุเด่นหรอื

ความสามารถของตนเอง ปลกูฝังการมจีติสาธารณะและ

ส่งเสริมให้วัยรุ่นเรียนหรือท�างานในด้านท่ีตนเองถนัด

หรือชอบ บนพื้นฐานที่เป็นไปได้ รวมทั้งกระตุ้นให้วัยรุ่น

คดิและหาข้อมลูทางด้านการเรยีนต่อหรอือาชพีในอนาคต

ด้วยตนเองอย่างจริงจัง เป็นต้น

 • ปรบักตกิาในบ้านให้เหมาะสมกบัวยัรุน่ เช่น 

วยัรุน่บางคนอาจท�างานท�าให้จ�าเป็นต้องกลับบ้านดกึพ่อ

แม่และวยัรุ่นควรก�าหนดเวลากลับบ้านทีเ่หมาะสม หรือ 

ข้อยกเว้นในกรณีที่จ�าเป็นแต่ควรส่ือสารให้ทางบ้านได้

รับทราบ  หรือ หากไปสังสรรค์กับเพื่อน และมีการดื่ม

เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์ วัยรุน่ควรหลกีเลีย่ง  หากเลีย่ง

ไม่ได้ควรจ�ากัดปริมาณที่ดื่ม นอกจากนีพ่้อแม่ควรท�าความ

เข้าใจกับวัยรุ่นเรื่องการรับสื่ออย่างมีสติ เป็นต้น
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บุญยิ่ง  มานะบริบูรณ์   จริยา  ทะรักษา  

 • ส่งเสรมิให้วยัรุน่เหน็ความส�าคัญของตนเอง

และรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองมากขึ้น เช่น  รับผิด

ชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วยตนเองกรณีที่ท�างานแล้ว 

สนับสนุนด้านการเรียน  แบ่งเวลาเรียนให้เหมาะสม  

บริหารจัดการเวลาท�างานและสังสรรค์ รวมทั้งแนะน�า

วิธีจัดการกับความเครียด 

การส่งเสริมสุขนิสัยที่ดี
 • อธิบายให้วัยรุ่นเข้าใจถึงประโยชน์ของการ

นอนหลับที่เพียงพอ ประมาณ 8-10 ชม.ต่อวัน รวมทั้ง

ส่งเสริมให้มีสุขอนามัยการนอนที่ถูกต้อง (good sleep 

hygiene)

 • อธบิายให้วยัรุน่เข้าใจถงึประโยชน์ของอาหาร

ทีม่ต่ีอร่างกาย แนะน�าให้วยัรุน่รบัประทานอาหารให้ครบ 

5 หมู่ และได้รับแคลเซียม 1000-1300 มก.ต่อวัน รวม

ทัง้ได้ พลงังานพยีงพอต่อความ ต้องการของร่างกายโดย

วัยรุ่นหญิงควรได้ 1600-1800 กิโลแคลอรีต่อวัน ส่วน

วัยรุ่นชายควรได้รับ1800-2200 กิโลแคลอรีต่อวัน ทั้งนี้

ขึ้นกับกิจกรรมในแต่ละวัน

 • อธิบายถึงประโยชน์ของการออกก�าลังกาย

ต่อร่างกายและจติใจโดยสนบัสนนุให้วยัรุ่นออกก�าลงักาย

สม�่าเสมอทุกวันหรือมีกิจกรรมที่ออกแรง อย่างน้อย 1 

ชม.ต่อวัน ลดเวลาการใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์หรือดู

โทรทัศน์ (screen time) เท่าที่จ�าเป็น แต่ไม่ควรเกิน 2 

ชม.ต่อวัน 

 • อธิบายเรื่องการดูแลช่องปากและฟันที่ถูก

ต้องโดยใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออร์ไรด์และไหมขัดฟันรวมทั้ง

แนะน�าให้พบทันตแพทย์ปีละ 2 ครั้ง

ค�าแนะน�าเพื่อความปลอดภัย และแนวทาง
ลดความเสี่ยง (รายละเอียดดูในบทที่ 10) 

 • สนบัสนนุให้วัยรุน่งดหรอืหลีกเล่ียงการมเีพศ

สัมพันธ์โดยให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา เช่น ผลของการมี

เพศ สมัพนัธ์ในวยัรุน่ ผลของการตัง้ครรภ์ต่อมารดาและ

ทารก ปัจจัยท่ีท�าให้วยัรุน่มเีพศสมัพนัธ์ก่อนวัย ท�าอย่างไร

ให้ห่างไกลความเส่ียงจากพฤติกรรมทางเพศ เป็นต้น  

ส�าหรบัผูท้ีม่เีพศสมัพนัธ์แล้ว ให้แนะน�าวธิป้ีองกนัการตัง้

ครรภ์และการตดิเชือ้ทางเพศสมัพนัธ์อย่างมีประสทิธิภาพ 

(dual method) โดยการใช้ยาคุมก�าเนิดร่วมกับถุงยาง

อนามัย รวมทั้งแนะน�าให้ตรวจภายในปีละ 1 ครั้ง

 • ดหรือหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มที่

มีแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติดทุกชนิด กรณีท่ีใช้

อยู่แนะน�าให้ลดการใช ้ และป้องกนัภาวะแทรกซ้อน

ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งชี้ให้เห็นว่าสาเหตุการตายที่ส�าคัญ

ของวยัรุน่อาย ุ15-24 ปีเกิดจากอบัุตเิหตบุนท้องถนนซึง่

สัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

 • หลกีเลีย่งสถานการณ์ทีเ่สีย่งต่อการถกูท�าร้าย 

หรือล่วงละเมิด ฝึกทักษะการปฏิเสธและการแก้ ปัญหา

เฉพาะหน้าในสถานการณ์ที่เส่ียงสูง ไม่ใช้ความรุนแรง

แก้ปัญหา

 • ส่งเสรมิการปฏิบัตติามกฎจราจร สวมหมวก

นริภยัหรอืคาดเข็มขดันริภยัทกุครัง้ทีข่บัขี ่รวมทัง้เน้นย�า้ 

เรื่องการขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 

ก่อนกลับ
 • เปิดโอกาสให้วัยรุ่นสอบถามสิ่งที่สงสัย

 • ทบทวนโดยให้วัยรุ่นสรุปเรื่องที่พูดคุยหรือ

แนวทางแก้ไขปัญหาทีไ่ด้ในวนันี ้โดยแพทย์ควรให้ก�าลงั

ใจเพ่ือให้วยัรุน่มคีวามพยายามทีจ่ะปรบัเปลีย่นหรอืแก้ไข

ปัญหาด้วยตนเอง

 • กรณทีีก่ารแก้ปัญหาต้องได้รบัความร่วมมอื

จากผู้ปกครอง ก่อนกลับ แพทย์ควรบอกวัยรุ่นถึงความ

ส�าคญัของการเชิญผูป้กครองเข้ามาพดูคยุด้วย โดยแพทย์

ควรพูดคุยกับวัยรุ่นให้ทราบถึงความจ�าเป็นท่ีต้องให ้
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Adolescence (11-18 ปี) 

ผู้ปกครองทราบในบางเรื่อง และเรื่องใดบ้างที่จะต้อง

บอกผู้ปกครอง เพื่อใหว้ัยรุน่ได้รบัทราบก่อนแพทย์บอก

ผู้ปกครองรวมทั้งให้วัยรุ่นเลือกที่จะบอกผู้ปกครองเอง

หรือจะให้แพทย์เป็นผู้บอก

 • แจ้งวันนดัพบครัง้ต่อไป  โดยนดัตรวจสขุภาพ

ทกุปี หรอือย่างน้อยช่วงวยัละ 1 ครัง้ รวมทัง้ควรให้ข้อมลู

เพ่ือเตรียมวัยรุ่นและครอบครัวถึงการเปลี่ยนถ่ายการ

รกัษาจากระบบการรักษาแบบเดก็สูร่ะบบการรกัษาแบบ

ผู้ใหญ่ ในกรณีที่วัยรุ่นมีโรคประจ�าตัว หรือ โรคเรื้อรัง 

แพทย์ควรเตรียมความพร้อมวัยรุ่นรวมไปถึงการดูแล

ตนเองในโรคที่เจ็บป่วย  การใช้ชีวิต การรักษาที่เคยได้

รับและการรักษาในปัจจุบัน เป็นต้น

 • ให้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อแก่วัยรุ่นกรณีมี

ข้อสงสัย 
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