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ความหมายของโรงเรียนพอแม
กรมอนามัย กลาววา โรงเรียนพอแม หมายถึง บริการที่จัดทําขึ้นสําหรับการใหความรูแกพอ แม
และผูเลี้ยงดูเด็กอบรมเลี้ยงดูเด็ก เมื่อพอแมจําเปนตองประกอบอาชีพนอกบาน โรงเรียนพอแมไมได
หมายถึง การสอนพอแมในโรงเรียน โรงเรียนพอแมจะดําเนินการใหความรูพอแมท่ใี ดก็ไดที่จัดเตรียมไว
เปนสัดสวนในสถานพยาบาล โรงพยาบาลสถานีอนามัย หรืออาจปรับเปลี่ยนไปใชสถานที่บริเวณนอก
สถานพยาบาล เชน นอกอาคารสถานพยาบาล ใตตนไม ศูนยเด็กเล็ก หรือสถานที่อื่นๆ ที่มีบรรยากาศ
สภาพแวดล อ มเหมาะสมต อ การเรี ย นรู เช น สถานที่ ไ ม มี บุ ค คลอื่ น รบกวน แสงสว า งเพี ย งพอ
บรรยากาศรมรื่นเงียบสงบ และไมมีมลภาวะรบกวน เปนตน
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหพอ แม และผูเลี้ยงดูเด็ก มีความรู เขาใจและทักษะทีถ่ ูกตองเหมาะสมตอการทําหนาที่พอ แม
2. เพื่อใหพอ แม และผูเลี้ยงดูเด็ก มีทศั นคติที่ดตี อการทําหนาทีพ่ อ แม
3. เพื่อใหพอแม และผูเลี้ยงดูเด็ก นําความรู ไปวางแผน และดูแลสงเสริมสุขภาพกายและจิตใจแมใน
ขณะตั้งครรภ และหลังคลอด ตลอดจนดูแลสงเสริมพัฒนาการบุตรหลาน เลี้ยงดูไดเหมาะสมตั้งแต
ในครรภจนถึง 5 ป

องคประกอบในการดําเนินกิจกรรม
1. ผูเ รียน
กลุมผูเรียนควรมีท่มี สี ถานภาพใกลเคียงกัน เชน ตั้งครรภที่มีชวงอายุครรภใกลเคียงกัน หรือมี
ลูกอายุใกลเคียงกัน โดยจํานวนพอแม ผูเ ลีย้ งดูเด็กทีเ่ ขารับการเรียนรูแ ตละครัง้ ไมควรเกิน 20 คน เพราะถา
จํานวนผูรบั การอบรมมากเกินไป การมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณจะ
ลดลง และควรใหความสําคัญในการมีสวนรวมของญาติพี่นอ งในครอบครัวดวย เพื่อชวยเหลือการดูแล
ไปในทิศทางเดียวกัน
2. ผูส อน
ผูสอนควรมีทีมสหสาขา ซึ่งเปนทีมผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน อาทิเชน แพทย
เภสัชกร
ทันตแพทย นักโภชนากร นักจิตวิทยา พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค นักกิจกรรมบําบัด เจาหนาที่
กายภาพ แพทยแผนไทย ตามแตบริบทของสถานบริการนั้นๆ เพื่อใหทีมสหสาขามีสวนรวมในการ
บริหาร หรือดําเนินการใหความรู จึงสงผลใหผูเรียนไดรับความรูที่ถูกตอง ทันสมัยและสอดคลองกับ
ความตองการ อยางแทจริง
3. กลวิธีการเรียนรู
จากทฤษฎีการเรียนรูกลาวไววา “บุคคลสามารถจดจําเรียนรูจากการอานได 10% จากการฟง
ได 20% จากการมองเห็ น ได 30% จากการฟ ง และมองเห็ น 50% จากการพู ด ได 70 %
จากการพูดและลงมือปฏิบัติไดถึง 90%” ดังนั้นการสอนควรมุงเนนรูปแบบการเรียนรูแบบผูใหญ
โดยสรางการมีสวนรวม มีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางผูสอนกับ ผูเ รียน และ
ผูเรียนกับผูเรียนดวยกัน ถามีกิจกรรมที่ฝกปฏิบัติไดใหลงมือปฏิบัติ โดยระยะเวลาที่ใชแตละครั้ง ไม
ควรนานเกินไป ขึ้นกับความพรอม และความสนใจของผูเรียน
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4. แผนการเรียนรู
แผนการเรียนรู หรือแผนการสอนนั้นควรมีแนวทางที่ชัดเจน ใหมีมาตรฐานที่ใกลเคียงกัน ไมวา
ผูสอนจะหมุนเวียน เปลี่ยนไปอยางใดก็ตาม ควรประกอบไปดวย
•
หัวขอเรื่องทีส่ อน
•
เนื้อหาทีส่ อน ที่ถูกตอง ทันสมัยมีความสอดคลองกันตั้งแตตั้งครรภ หลังคลอด
จนกระทั่งเด็ก 0-5 ป
•
สื่อการสอนที่ใช
•
หัวขอและเนือ้ หาทีส่ อนมีความเหมาะสมกับผูเ รียนสามารถนําไปปรับใชไดในชีวติ ประจําวัน
•
มีการวัดและประเมินอยางตอเนื่อง
5. ตารางกิจกรรมการเรียนรู
ตารางกิจกรรมการเรียนรูหรือเรียกงายๆวา ตารางสอน เพราะคือสื่อที่ตองการสื่อสารใหผูเรียน
ไดรูกําหนดเวลาลวงหนาวาจะไดรับกิจกรรมใดบางในแตละครั้งที่มา เพื่อเตรียมความพรอมกอนมาเขา
โรงเรียนพอแมในครั้งตอๆ ไป จึงควรติดไวใหผูเรียนเห็นชัดเจน
6. สื่อการสอน
สื่อการสอนหรือนวัตกรรมที่นํามาใชนั้น ควรเลือกใหเหมาะสมกับผูเรียน และเนื้อหาที่ใช มีได
หลากหลายรูปแบบ อาจจัดไวเปนมุมเรียนรูดวยตนเอง

เกณฑการประเมินโรงเรียนพอแม
ประเด็นการประเมินใน..งานฝากครรภ
1. มีสถานที่ใหความรู

วิธีการตรวจสอบ
สอบถามเจาหนาที่ถึงบริเวณที่จัดไวดําเนินการ
สอนเปนสัดสวน

2. มีอุปกรณ สื่อการสอน/แผนการสอน สอดคลอง มีแผนการสอนสอดคลองกับการปฏิบัติ
กับอายุครรภ
มีตารางกิจกรรมติดไวใหผูรบั บริการและเจาหนาที่
เห็นชัดเจน
3. รูปแบบการใหความรูเ ปนแบบหญิงตัง้ ครรภ ในการสอนมีการสอบถามพูดคุย โตตอบระหวาง
และสามี/ญาติมสี วนรวม
เจาหนาที่และผูเ รียน
4. สามี และญาติมีสวนรวม รอยละ 20

สุมถามจากกลุม...หญิงตั้งครรภ วา “ในขณะที่
เจาหนาที่สอนไดใหสามี/ญาติเขาฟงดวยหรือไม”
หรือ ดูจากทะเบียนรายชื่อผูเขารับการอบรม
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ประเด็นการประเมินใน..หลังคลอด
1. มีสถานที่ใหความรู

วิธีการตรวจสอบ
สอบถามเจาหนาที่ถึงบริเวณที่จัดไวดําเนินการสอน
เปนสัดสวน

2. มีอุปกรณ สื่อการสอน/แผนการสอน สอดคลอง มีแผนการสอนสอดคลองกับการปฏิบัติ
มีตารางกิจกรรม ติดไวใหผูรับบริการและเจาหนาที่
เห็นชัดเจน
3. รูปแบบการใหความรูเ ปนแบบหญิงหลังคลอด ในการสอนมีการสอบถามพูดคุย
และสามี/ญาติมสี วนรวม
เจาหนาที่และผูเ รียน
4. สามี และญาติมสี วนรวม รอยละ 20

ประเด็นการประเมินใน..คลินิกเด็กดี
1. มีสถานที่ใหความรู

โตตอบระหวาง

สุมถามจากกลุม...หญิงหลังคลอด วา “ในขณะที่
เจาหนาที่สอนไดใหสามี/ญาติเขาฟงดวยหรือไม”
หรือ ดูจากทะเบียนรายชื่อผูเขารับการอบรม
วิธีการตรวจสอบ
สอบถามเจาหนาที่ถึงบริเวณที่จัดไวดําเนินการสอน
เปนสัดสวน

2. มีอุปกรณ สื่อการสอน/แผนการสอน ตามกลุม มีแผนการสอนสอดคลองกับการปฏิบัติ
อายุเด็ก
มีตารางกิจกรรม ติดไวใหผูรับบริการและเจาหนาที่
เห็นชัดเจน
3. รูปแบบการใหความรูเ ปนแบบแม พอ/ญาติมี ในการสอนมีการสอบถามพูดคุย
สวนรวม
เจาหนาที่และผูเ รียน
4. พอ หรือผูเลี้ยงดูมสี วนรวม รอยละ 20

โตตอบระหวาง

สุมถามจากกลุม...ผูป กครอง วา “ในขณะที่
เจาหนาที่สอนไดใหพอ/ผูเลี้ยงดูเขาฟงดวยหรือไม”
หรือ ดูจากทะเบียนรายชื่อผูเขารับการอบรม

นอกจากเกณฑการประเมินโรงเรียนพอแมตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแหง
ครอบครัว ดังขางตนแลว ในสวนของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 8 ไดกําหนดตัวชี้วัด
คุณภาพของงานโรงเรียนพอแมทง้ั ระบบเปน 5 ตัวชี้วัดสําคัญ ดังนี้
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ตัวชีว้ ัดคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผูเรียน 90%
(ความพึงพอใจตอผูส อน,สื่อ,เวลา,
เนื้อหามีประโยชน,เนื้อหานําไปปรับ
ใชได)
2. ผูเรียนมีความรูผ านเกณฑ 80%

วิธีการเก็บขอมูล/การคํานวณ
ผลรวมความพึงพอใจของหญิงตัง้ ครรภ, หญิงหลังคลอด,
หญิงหลังคลอดทีล่ กู ปวยนอนรักษาในNICU,ผูเ ลีย้ งดูเด็ก 0-5 ป
4 (จํานวนหนวยงาน)
ผลรวมของคะแนนความรูเ ฉลี่ยของผูเ รียน
จํานวนผูเรียนทีส่ ุมประเมินความรู

3. ผูเรียนมีการปฏิบัติตัวถูกตอง 80%
4. การมีสวนรวมของสามีและญาติ
30%

5. การสอนเปนไปตามมาตรฐานที่
กําหนดไวในแผนการสอน 90%
(เนื้อหาครบถวน,ใชสื่อครบถวน,ใช
กระบวนการครบถวน)

ผลรวมของคะแนนการปฏิบัติตัวถูกตองเฉลี่ยของผูเรียน
จํานวนผูเรียนทีส่ ุมประเมินการปฏิบัติ
ผลรวมจํานวนสามีและญาติทเี่ ขาเรียนรวมกับหญิงตั้งครรภ,
หญิงหลังคลอด,มารดาเด็ก 0-5 ปx100
ผลรวมจํานวนหญิงตัง้ ครรภ,หญิงหลังคลอด,เด็ก 0-5 ปที่เขา
เรียน
ผลรวมของคะแนนการสอนตามมาตรฐานเฉลี่ย
จํานวนผูสอนทั้งหมดทีส่ ุม

ตารางกิจกรรมโรงเรียนพอแม...หญิงตั้งครรภ
อายุครรภ

วัน

เวลา

นอยกวา16 สัปดาห พฤหัส 08.30-09.00 น.
09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.
16-20สัปดาห
ศุกร 08.30-09.00 น.
09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.
16-28สัปดาห
อังคาร 08.30-09.00 น.
09.00-09.30 น.
32สัปดาหขึ้นไป

หลักสูตร
ซีดีการตูนทอมมี่
ทันตสุขภาพ
การใชยา
ซีดีพัฒนาการทารกในครรภ
โภชนาการ
การดูแลสุขภาพแมลกู ในครรภ
ออกกําลังกาย
การนวดกระชับผูกพัน

จันทร, 08.30-09.00 น. ซีดีการคลอด
พุธ 09.00-09.30 น. การเตรียมตัวกอนคลอด
09.30-10.00 น. การเตรียมเลี้ยงลูกดวยนมแม

ผูสอน
ทันตกรรม
เภสัชกรรม
โภชนาการ
โรงเรียนพอแม
โรงเรียนพอแม
แพทยแผนไทย
หองผาตัด,
หองคลอด
ทีมนมแม
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ตารางกิจกรรมโรงเรียนพอแม...หญิงหลังคลอด
เวลา

หลักสูตร/กิจกรรม

ผูสอน

แรกรับ

การใหนมในทานอน (หลังคลอด / หลังผาตัดคลอด)

พยาบาล

11.00 - 12.00 น.

การใหวัคซีนปองกันวัณโรคและตับอักเสบบี

พยาบาล

13.00 - 14.00 น.

นวดสัมผัสทารก

พยาบาล

14.00 - 15.30 น.

การอาบน้ําทารก

พี่เลี้ยงเด็ก

18.00 - 19.30 น.

การสงเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอดและทารก
การเลี้ยงลูกดวยนมแมหลังคลอด
การออกกําลังกายหลังคลอด

พยาบาล

กอนจําหนาย
ทบทวนความรูกอ นจําหนาย
(10.00 - 11.00 น.) การตรวจตามนัด

พยาบาล

ตารางกิจกรรมโรงเรียนพอแม...ทารกแรกเกิดที่มภี าวะแทรกซอน(NICU)
เวลา

หลักสูตร/กิจกรรม
แรกรับ
แนะนําการเยี่ยมทารกและแจงภาวะเจ็บปวยของทารก
06.00 – 07.00 น. การอาบน้ําทารก
07.00 – 08.00 น. การออกกําลังกายหลังคลอด
09.00 – 10.00 น. การใหน้ํานมมารดาและการประเมินน้ํานมมารดา
13.00 –14.00 น.
17.00 –19.00 น.

กอนจําหนาย

วัดปรอท และการอาบน้ําทารก
การสงเสริมพัฒนาการทารกที่มีภาวะแทรกซอน
การเลี้ยงลูกดวยนมแมในทารกที่มีภาวะแทรกซอน
นวดสัมผัสทารก
การดูแลทารกคลอดกอนกําหนด
การดูแลทารกตัวเหลือง
ทบทวนความรูกอ นจําหนาย
การตรวจตามนัด

ผูสอน
พยาบาล
พี่เลี้ยงเด็ก
พี่เลี้ยงเด็ก
พยาบาล/
พี่เลี้ยงเด็ก
พี่เลี้ยงเด็ก
พยาบาล

พยาบาล
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ตารางกิจกรรมโรงเรียนพอแม...เด็ก 0-5 ป
อายุเด็ก
1 -4 เดือน

วัน
หลักสูตร/กิจกรรม
อังคาร การเลี้ยงลูกดวยนมแมในเด็ก
โภชนาการตามวัย
การใชยาในเด็กและวัคซีนตามวัย
การเลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการตามวัย

ผูสอน
คลินิกนมแม
โภชนาการ
เภสัชกรรม
WCC

4 -6 เดือน

อังคาร การดูแลทันตสุขภาพในเด็ก
การเลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการตามวัย
โภชนาการตามวัย
วัคซีนตามวัย
พุธ การเลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการตามวัย
โภชนาการตามวัย
วัคซีนตามวัย
พุธ การดูแลทันตสุขภาพในเด็ก
การเลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการตามวัย
โภชนาการตามวัย
วัคซีนตามวัย
จันทร การตรวจและดูแลทันตสุขภาพในเด็ก
การเลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการตามวัย
โภชนาการตามวัย
การคัดกรองออทิสติกในเด็กอายุ 1 ป 6 เดือน
วัคซีนตามวัย
พฤหัส การตรวจและดูแลทันตสุขภาพในเด็ก
การเลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการตามวัย
โภชนาการตามวัย
การคัดกรองความฉลาดทางอารมณในเด็กอายุ 3 ป
วัคซีนตามวัย
ศุกร การตรวจและดูแลทันตสุขภาพในเด็ก
การเลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการตามวัย
โภชนาการตามวัย
วัคซีนตามวัย

ทันตกรรม
WCC

6 –9 เดือน

9 เดือน -1 ป

1-2 ป

2-3 ป

4 ป

WCC

ทันตกรรม
WCC

ทันตกรรม
WCC

ทันตกรรม
WCC

ทันตกรรม
WCC
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แผนการสอน...ในหญิงตั้งครรภ
แผนการสอน

การใชย าในระยะตั้ ง ครรภ

กลุมเปาหมาย

หญิงตั้งครรภอายุครรภนอยกวา 16 สัปดาหและสามี/ญาติ

ระยะเวลาที่ใช

45 นาที

สาระสําคัญ

หญิงตัง้ ครรภจําเปนตองเลือกใชยา และรับประทานยาบํารุงอยางสม่ําเสมอ

จุดประสงคการเรียนรู

•
•
•

เนื้อหาสาระ

•
•
•

บอกหลักการใชยาที่ถูกตองสําหรับหญิงตั้งครรภ
ระบุความสําคัญของกรดโฟลิก, ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก และไอโอดีน
รับประทานยาบํารุงอยางถูกตองและสม่ําเสมอตลอดระยะเวลา
ตั้งครรภ
หลักการใชยาในหญิงตั้งครรภ
ความสําคัญของกรดโฟลิกและวิธีรับประทานยาที่ถูกตอง
ความสําคัญของยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กผสมไอโอดีนและวิธีรับประทาน
ยาที่ถูกตอง

กระบวนการเรียนรู
1. ผูสอนเปดซีดีการตูนทอมมี่
2. ผูสอนสนทนากับผูเรียนเกี่ยวกับประวัติการรับประทานยาในชีวิตประจําวัน
3. ผูส อนสนทนากับ ผูเ รียนถึงอันตรายจากการใชยาในระยะตั้งครรภ อธิบ ายหลัก การใชยาที่
ถูกตองในระยะตั้งครรภ
4. ผูสอนสนทนาถึงความสําคัญของกรดโฟลิก, ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก และไอโอดีน ในประเด็นวิธี
รับประทานยาที่ถูกตอง อาการขางเคียงจากการใชยา พรอมแสดงตัวยางยาใหดู
สื่อการสอน
•
ซีดีการตูนทอมมี่ 1 แผน
•
โมเดลตัวอยางยาที่ห ญิงตั้ง ครรภควรไดรับ ไดแก แคลเซียม กรดโฟลิก ยาบํารุงธาตุเ หล็ก
วิตามินบี 6 ยาแกแพทอง อยางละ 1 ถุง
การวัดและประเมินผล
•
การสังเกตความสนใจซักถาม การตอบคําถามและการใหความรวมมือ
•
ติดตามการนําความรูไปใชภายหลังการเรียนรู
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แบบประเมินเรื่องการใชยาในขณะตั้งครรภ
โปรดใสเครื่องหมาย Pในชองที่ทานเลือกตอบ
คําถาม

ถูก

ผิด

ไมทราบ

1. เมื่อมีอาการเจ็บปวยขณะตั้งครรภ หามใชยาทุกชนิด เพราะจะเกิดอันตราย
ตอทารกในครรภ
2. หญิงตั้งครรภควรหลีกเลีย่ งการใชยาในชวง 3เดือนสุดทายมากที่สุด เพราะ
อาจทําใหทารกในครรภพิการได
3. หญิงตั้งครรภตองการกรดโฟลิกเพิ่มมากขึ้นในชวงปฏิสนธิและชวง 3 เดือน
แรก ของการตัง้ ครรภเพื่อใชในการแบงเซลลสรางอวัยวะทารก
4. กรดโฟลิก ชวยลดความเสี่ยงตอการเกิดความผิดปกติในการพัฒนาสมองและ
ระบบประสาทของทารก
5. หญิงวัยเจริญพันธุทุกคนควรรับประทานกรดโฟลิกเพิ่มขึน้ เปนประจําทุกวัน
หรือควรรับประทานกอนการตั้งครรภประมาณ 1-3 เดือน
6. ระยะตั้งครรภ เปนชวงทีร่ างกายตองการธาตุเหล็กสูงขึ้น จึงมีความเสี่ยงทีจ่ ะ
เกิดโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กได
7. หญิงตัง้ ครรภทมี่ โี ลหิตจาง จากการขาดธาตุเหล็ก จะมีผลกระทบคือ ออนเพลีย
ติดเชือ้ งาย เสีย่ งตอการแทงบุตร คลอดกอนกําหนด ตกเลือดหลังคลอด ฯลฯ
8. หญิงตัง้ ครรภที่มีโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ไมสงผลกระทบตอน้ําหนัก
แรกคลอดของทารก และการเจริญเติบโตของทารกนอยกวาอายุครรภ
9. หญิงตัง้ ครรภที่ ตรวจไมพบโลหิตจาง จากการขาดธาตุเหล็ก หรือมีรา งกายแข็งแรง
ดี ก็ ควรรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กทุกวันเพือ่ เปนการปองกันภาวะโลหิตจาง
10. การรับประทานยาเสริมธาตุเหล็ก พรอมนม จะทําใหรา งกายเพิม่ การดูดซึมธาตุเหล็กไดดยี งิ่ ขึน้
โปรดทําเครื่องหมาย P ในชองที่ตรงกับพฤติกรรมการรับประทานยาขณะตั้งครรภของทานมากที่สุด
พฤติกรรมการรับประทานยา

ความถีก่ ารกินตอสัปดาห
5-7 วัน 3-4วัน 1-2 วัน ไมเคยกิน

1. รับประทานยาเม็ดกรดโฟลิกในชวง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ
2. รับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
3. รับประทานยาเม็ดแคลเซียม
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แผนการสอน...ในหญิงตั้งครรภ
แผนการสอน
กลุมเปาหมาย
ระยะเวลาที่ใช
สาระสําคัญ
จุดประสงคการเรียนรู

เนื้อหาสาระ

ทั น ตสุข ภาพในระยะตั้ ง ครรภ
หญิงตั้งครรภอายุครรภนอยกวา 16 สัปดาหและสามี/ญาติ
30 นาที
หญิงตั้งครรภจําเปนตองดูแลรักษาสุขภาพชองปากในขณะตั้งครรภ
•
หญิงตั้งครรภตระหนักและใหความสําคัญตอการดูแลในชองปากขณะ
ตั้งครรภ
•
บอกสาเหตุของการเกิดโรคในชองปากในระยะตั้งครรภได
•
บอกวิธีแปรงฟน และใชไหมขัดฟนไดอยางถูกวิธี
•
เข า รั บ การตรวจรั ก ษาภายในช อ งปากในระยะตั้ ง ครรภ ไ ด ต าม
ระยะเวลาที่กําหนดไว
•
โรคในชองปากที่พบในระยะตั้งครรภ และสาเหตุ
•
วิธีปองกันการเกิดโรคในชองปาก
•
วิธีแปรงฟนและใชไหมขัดฟนอยางถูกวิธี
•
ระยะเวลาในการไปรักษาฟนในระหวางตั้งครรภ

กระบวนการเรียนรู
1. ผูสอนสนทนากับผูเรียนเกี่ยวกับโรคในชองปากทีพ่ บเห็นในชีวิตประจําวัน
2. ผูสอนขอตัวแทน เพื่อเก็บตัวอยางขี้ฟน แลวนํามาสองผานกลองจุลทรรศน ใหดูเชื้อโรคผาน
ทางโทรทัศน หรือใหตัวแทนแสดงวิธีแปรงฟนในชีวิตประจําวัน
3. ผูสอนใหความรูเ กี่ยวกับโรคในชองปากที่พบในระยะตัง้ ครรภ และสาเหตุของการเกิดโรค
4. ผูสอนสาธิตการแปรงฟนและใชไหมขัดฟนอยางถูกวิธีกับผูเรียนเปนตัวอยางโดยใชโมเดลฟน
และแจกเม็ดสียอมฟน ใหกับหญิงตั้งครรภไปตรวจประสิทธิภาพการแปรงฟนดวยตนเอง
5. ผูสอนแนะนําหญิงตั้งครรภถึงอายุครรภที่เหมาะสมในการตรวจรักษา
6. ผูสอนและผูเรียนรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูเ กี่ยวกับการดูแลสุขภาพชองปากในหญิงตัง้ ครรภ
สื่อการสอน
•
แผนสไลด 1 แผน พรอมไมจิ้มฟนสําหรับเขี่ยขี้ฟน
•
โมเดลสอนแปรงฟน 1 ชุด
•
กลองจุลทรรศนพรอมโทรทัศน 1 ชุด
•
ไหมขัดฟน 1 กลอง
•
เม็ดสียอมฟน 20 หอๆละ 2 เม็ด
การวัดและประเมินผล
•
การสังเกตความสนใจซักถาม การตอบคําถามและการใหความรวมมือ
•
ติดตามการนําความรูไปใชภายหลังการเรียนรู /การกลับมาตรวจฟนตามนัด

10

แบบประเมินผลเรื่อง ”ทันตสุขภาพในหญิงตั้งครรภ”
1.

2.

3.

ขณะตั้งครรภทานไดรบั การตรวจสุขภาพชองปาก หรือไม
£ ไมไดรับการตรวจ (เลือกตอบขอ1.1)
£ ไมไดรับ การตรวจ(เลือกตอบ ขอ 1.2)
1.1 ขณะตั้งครรภแลวไดรบั การตรวจสุขภาพชองปาก เมื่ออายุครรภเทาไร
£ ตรวจเมื่ออายุครรภ 1-3 เดือน
£ ตรวจเมื่ออายุครรภ 4-6 เดือน
£ ตรวจเมื่ออายุครรภ 7-9 เดือน
1.2 ขณะตั้งครรภแลวไมไดรบั การตรวจสุขภาพชองปากเนื่องจากสาเหตุใด
£ ไมทราบวาตองตรวจฟนในชวงตั้งครรภ
£ ไมสะดวกทีจ่ ะตองไปตรวจฟน
£ บานกับโรงพยาบาลอยูไกลกัน
£ คิดวาไมจําเปนตองตรวจฟน
£ อื่นๆ (ระบุ)........................................................
ทานไดรับการรักษาทางทันตกรรม หรือไม
£ รักษา (ตอบขอ 2.1,2.2)
£ ไมไดรับการรักษา เพราะ........................................
2.1 ทานไดรับการรักษาทางทันตกรรม เมื่ออายุครรภเทาไร
£ 1-3 เดือน £ 4-6 เดือน £ 7-9 เดือน
2.2 ทานไดรับการรักษาทางทันตกรรม ประเภทใดบาง(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
£ ขูดหินปูน
£ อุดฟน
£ ถอนฟน £ อื่นๆ (ระบุ)........................
ทานคิดวาหากเกิดโรคเหงือกอักเสบและโรคฟนผุในชวงตั้งครรภแลวจะมีผลกระทบตอลูกนอยของคุณ
อยางไร ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
£ อาจสงผลใหน้ําหนักตัวของลูกนอยต่ํากวาเกณฑได
£ อาจสงผลใหลูกนอยคลอดกอนกําหนดได
£ อาจสงผลใหลูกมีโอกาสเกิดโรคในชองปากไดงายขึ้น
£ ไมมีผลกระทบตอลูกนอยแตอยางใด
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แผนการสอน...ในหญิงตั้งครรภ
แผนการสอน

โภชนาการในระยะตั้ งครรภ

กลุมเปาหมาย

หญิงตั้งครรภอายุครรภ 16 –20 สัปดาหและสามี/ญาติ

ระยะเวลาที่ใช

30 นาที

สาระสําคัญ

โภชนาการมีความสําคัญสําหรับหญิงตั้งครรภจําเปนตองเลือกรับประทาน
อาหารที่เหมาะสม ซึ่งจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของรางกายตนเองและ
ทารกในครรภ

จุดประสงคการเรียนรู

•
•
•

เนื้อหาสาระ

•
•
•

บอกวิธีการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการในชวงตั้งครรภได
การเลือกรับประทานอาหารไดถูกตองขณะตั้งครรภ
ตระหนักรูห รือเห็นคุณคาในเรื่องโภชนาการขณะตัง้ ครรภ
วิธีการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
การปฏิบัติตนในการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกตอง
ความสําคัญทางโภชนาการในเรือ่ งความตองการพลังงานและ
สารอาหารในหญิงตั้งครรภ

กระบวนการเรียนรู
1. ผูสอนสนทนากับผูเรียน ประเมินความรูความเขาใจอาหารในชีวิตประจําวันของผูเ รียนเพื่อ
อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณคาความสําคัญและแหลงสารอาหารที่จําเปนขณะตั้งครรภ
2. ผูสอนนําโมเดลสาธิตอาหารหลัก 5 หมู ใหผูเรียนดูพรอมทั้ง อธิบายวิธีการรับประทานอาหาร
และการปฏิบัติตนอยางถูกตอง
3. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาวิธีการเลือกรับประทานอาหารและการปฏิบัติตน
สื่อการสอน
•
โมเดลสาธิตอาหารหลัก 5 หมูตามธงโภชนาการ
การวัดและประเมินผล
•
การสังเกตความสนใจซักถาม การตอบคําถามและการใหความรวมมือ
•
ติดตามการนําความรูไปใชภายหลังการเรียนรู

แบบประเมินผลเรื่อง “โภชนาการ ในหญิงตั้งครรภ”
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โปรดตอบคําถามตอไปนี้ โดยทําเครื่องหมาย P หนาขอทีท่ านคิดวาถูก และทําเครื่องหมาย
X หนาขอที่ทานคิดวาผิด
.................1. ควรรับประทานอาหารใหครบ 5 หมู ไดแก ขาว, ผัก, เนื้อสัตว, ผลไม และไขมัน
................ 2. อาหารที่ชวยการเจริญเติบโตของทารกในครรภ คือ เนื้อสัตวตางๆ, ไข, นม, อาหารทะเล
................ 3. หญิงตั้งครรภที่ซีด (โลหิตจาง) ควรกินเนือ้ สัตว เครื่องในสัตว เลือด รวมกับผักใบสีเขียว
................ 4. นมทีเ่ หมาะสมสําหรับหญิงตั้งครรภ คือ นมจืดพรองมันเนย ควรดื่มอยางนอยวันละ 1-2 แกว
................ 5. หากไมชอบดื่มนมวัว หญิงตั้งครรภสามารถดืม่ นมถั่วเหลืองผสมงาดํา รสหวานนอย หรือกิน
ปลาตัวเล็กตัวนอยแทนได
.......... ..... 6. หญิงตัง้ ครรภไมควรกินอาหารทะเล เพราะจะทําใหน้ําหนักขึ้นมากเกินเกณฑ
.........................7. แหลงของไอโอดีน ไดแก อาหารทะเล เกลือเสริมไอโอดีน ซึง่ ชวยปองกันโรคคอหอยพอก และ โรคเออในเด็ก
................ 8. การดื่มน้ําเปลาเปนประจําๆ กินผัก ผลไมรสหวานนอยที่มีกากใย ชวยแกไขอาการทองผูกได
................ 9. การดื่มน้ําอัดลม ขนมหวาน ของทอดเปนประจํา มีผลเสียตอทารกและหญิงตั้งครรภ
.......... ... 10.คนที่เปนเบาหวานขณะตั้งครรภ ควรหลีกเลี่ยงกินอาหารทีม่ ีไขมันสูง ของหวานทุกชนิด
คําชี้แจง

คําชี้แจง

โปรดทําเครื่องหมาย P ในชองทีต่ รงกับพฤติกรรมการบริโภคของทานมากที่สุด
พฤติกรรมการกินอาหาร

1. กินอาหารแตละมือ้ ครบ 5 หมู เชน ขาว ผัก ผลไม เนื้อสัตว ไขมัน
2. กินอาหารประเภทเนื้อสัตว เชน ปลา ไข เนื้อสัตวตางๆ ทุกมื้อ
3. กินอาหารบํารุงเลือด เชน เครื่องในสัตว เลือด เนื้อสัตวตางๆ
4. กินอาหารทีบ่ ํารุงกระดูก เชน นมจืด/นมถัว่ เหลืองผสมงาดํา/ปลาเล็กปลานอย
5. กินอาหารทะเล หรือใชเกลือเสริมไอโอดีน
6. กินอาหารรสเค็มเปนประจํา เชน อาหารกระปอง บะหมีก่ ง่ึ สําเร็จรูป ของหมักดอง
7. ดื่มไวน เบียร สุรา ยาดองเหลา
8. กินของหวาน เชน น้ําอัดลม ขนมหวาน เบเกอรรี่ ขนมซอง
9. กินอาหารประเภทของทอด ทุกมื้อ
10. กินผักมากกวาวันละ 3 ทัพพี

ความถีก่ ารกินตอสัปดาห
5-7 วัน 3-4วัน 1-2 วัน ไมเคยกิน
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แผนการสอน...ในหญิงตั้งครรภ
แผนการสอน
กลุมเปาหมาย
ระยะเวลาที่ใช
สาระสําคัญ

จุดประสงคการเรียนรู

เนื้อหาสาระ

การดูแ ลสุข ภาพแมลู ก ในครรภ
หญิงตั้งครรภอายุครรภ 16 –20 สัปดาหและสามี/ญาติ
45 นาที
การปฏิบตั ติ วั ในขณะตัง้ ครรภทถี่ กู ตองและการสงเสริมพัฒนาการทารกในครรภ
สามารถชวยไดดว ยการจัดสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แตกกิง่ กานของเสนใยสมองและเพิม่ จุดเชือ่ มตอของเซลลสมอง
•
บอกการเปลี่ยนแปลงทางรางกายและจิตใจของหญิงตั้งครรภ ได
•
บอกการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกในครรภได
•
บอกวิธีการสงเสริมพัฒนาการของทารกในครรภได
•
บอกอาการผิดปกติที่ตองมากอนนัด
•
สามีตระหนักบทบาทหนาที่ในการดูแลภรรยาและบุตร
•
การเปลี่ยนแปลงทางรางกายและจิตใจของหญิงตั้งครรภ
•
การเจริญเติบโตและการสงเสริมพัฒนาการของทารกในครรภ
•
อาการผิดปกติที่ตอ งมาโรงพยาบาลกอนวันนัด
•
บทบาทของสามีที่ตองดูแลหญิงตั้งครรภ

กระบวนการเรียนรู
1. ผูสอนเปดซีดี เรื่อง Body Atlas ผาลึกรางกายมนุษย ของ Discovery Health
2. ผูสอน สนทนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของทารกในครรภจากซีดี เรือ่ ง Body Atlas ผาลึก
รางกายมนุษย ของ Discovery Health
3. ผูสอนบรรยายความรูดวย Power Point ในเรื่อง
•
การเปลีย่ นแปลงทีส่ ําคัญของหญิงตัง้ ครรภ เชนการเปลีย่ นแปลงทางรางกายและจิตใจ
•
พัฒนาการทารกในครรภ และการสงเสริมพัฒนาการ โดยใชโมเดลนับลูกดิน้ ,โมเดลเจาตัวเล็ก,
ตุก ตาทารกประกอบคําแนะนํา
•
อาการผิดปกติทตี่ อ งมาโรงพยาบาลกอนวันนัด
4. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปการสงเสริมพัฒนาการทารกในครรภและอาการผิดปกติที่ตองมา
โรงพยาบาลกอนวันนัด พรอมกับเปดโอกาสใหผเู รียนซักถาม
5.
ผูสอนใหสามีหญิงตั้งครรภทดลองสวมเสื้อคุณพอตั้งครรภ พรอมสอบถามความรูส ึก
สื่อการสอน
•
ซีดีเรื่อง Body Atlas ผาลึกรางกายมนุษย ของ Discovery Health 1 แผน
•
สื่อการสอนPower point เรื่องพัฒนาการของทารกในครรภ
•
โมเดลนับลูกดิ้น 1 ชุด
•
เสื้อคุณพอตั้งครรภ 1 ตัว
•
โมเดลเจาตัวเล็ก 1 ชุด
•
ตุกตาทารก 1 ตัว
การวัดและประเมินผล
•
การสังเกตความสนใจซักถาม การตอบคําถามและการใหความรวมมือ
•
ติดตามการนําความรูไปใชภายหลังการเรียนรู
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แบบประเมินผลเรื่อง “ การดูแลสุขภาพแมลูกในครรภ ”
คําชี้แจง

โปรดตอบคําถามตอไปนี้ โดยทําเครื่องหมาย P หนาขอที่ทา นคิดวาถูก และทําเครื่องหมาย
X หนาขอที่ทา นคิดวาผิด

...............
...............
...............
...............

1. แมท่ตี ั้งครรภกินสิ่งใดลูกกินสิ่งนั้น แมรูสกึ อยางไรลูกก็รสู กึ อยางนั้นดวย
2.แมท่เี ครียด มีความกังวลสูงจะมีผลทําใหทารกในครรภมีนา้ํ หนักนอย
3. ทารกในครรภจะเริ่มไดยินเสียงเมื่ออายุครรภประมาณ 5 เดือนขึ้นไป
4. การลูบทองเปนวิธีหนึง่ ในการสงเสริมพัฒนาการทารกในครรภ

...............

5. ถาพบมีน้ําเดินทาง หรือมีมูกเลือดออกจากชองคลอดใหรบี มาโรงพยาบาลภายในเวลา 3 ชั่วโมง
แลวใสผาอนามัยรองซับกอนมา

...............

6. ควรนับลูกดิ้นทุกวันตั้งแตอายุ 7 เดือนขึ้นไป เพื่อตรวจวาลูกยังแข็งแรงดีอยู

...............

7. ถาพบขาบวมกดบุม รวมกับปวดศีรษะ ตาพราลายขณะตัง้ ครรภถือวาเปนอาการปกติ

...............

8. ระหวางตั้งครรภไมควรดื่มน้ํามากนักเพราะจะทําใหปส สาวะบอย

...............

9. กราฟโภชนาการหญิงตัง้ ครรภในสมุดสีชมพู ชวยคะเนน้ําหนักทารกในครรภได

...............

10. การปลอยใหคลอดทารกเมือ่ อายุครรภ 7 เดือน นั้นอาจทําใหทารกเขียว จากการขาดออกซิเจน
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แผนการสอน...ในหญิงตั้งครรภ
แผนการสอน

นวดกระชั บผู ก พั น

กลุมเปาหมาย

หญิงตั้งครรภ 16-28 สัปดาหและสามี/ญาติ

ระยะเวลาที่ใช

20 นาที

สาระสําคัญ

การนวดเปนการชวยผอนคลายอาการไมสุขสบายใหหญิงตั้งครรภโดยเฉพาะ
เมื่อผูนวดคือสามีตนเองจะเสริมความผูกพันในครอบครัวไดดี
•
ชวยผอนคลายอาการไมสุขสบายใหหญิงตั้งครรภ
•
เสริมสรางความผูกพันในครอบครัว
•
ประโยชนของการนวดหญิงตัง้ ครรภ
•
ทานวดในหญิงตั้งครรภ

จุดประสงคการเรียนรู
เนื้อหาสาระ

กระบวนการเรียนรู
1. ผูสอนแนะนําประโยชนของการนวดหญิงตั้งครรภ
2. ผูสอนสาธิตการนวดและใหสามีหรือญาติลงมือนวดหญิงตั้งครรภตามแบบ
3. ผูสอนประเมินความรูสกึ ของหญิงตัง้ ครรภและสามี
4. ผูสอนใหผเู รียนทวนสอบทานวดทาละ 1 ครั้ง สรุป
สื่อการสอน
•
ไมมี
การวัดและประเมินผล
•
การสังเกตความสนใจซักถาม การตอบคําถามและการใหความรวมมือ
•
สอบถามความรูสึกของหญิงตั้งครรภและสามี
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แผนการสอน...ในหญิงตั้งครรภ
แผนการสอน

การนั บลูกดิ้ น

กลุมเปาหมาย

หญิงตั้งครรภอายุครรภ 28 สัปดาหขึ้นไป และสามี/ญาติ

ระยะเวลาที่ใช

10 นาที/คน (สอนรายบุคคล)

สาระสําคัญ
จุดประสงคการเรียนรู

การนับลูกดิ้นเปนเครื่องมือชวยตรวจสอบการมีชีวิตของทารกในครรภ
•
บอกความสําคัญของการนับเด็กดิ้นไดถูกตอง
•
บอกลักษณะการดิ้นของทารกไดถูกตอง
•
อธิบายวิธีการนับลูกดิ้น ตามแบบบันทึกที่กําหนดไดถูกตอง
•
ทําแบบบันทึกการนับลูกดิ้น ตามแบบฟอรมทีก่ าํ หนดใหไดถกู ตอง
•
ความสําคัญของการนับลูกดิ้น
•
ลักษณะการดิ้นของทารก
•
วิธีนับและการจดบันทึกการดิ้นของทารกลงในตารางบันทึก

เนื้อหาสาระ

กระบวนการเรียนรู
1. ผูสอนแจกสมุดบันทึกการนับลูกดิ้นใหผูเรียนอานพรอมทําความเขาใจ
2. ผูสอนสนทนาเรื่องความสําคัญของการนับลูกดิ้น ลักษณะการดิ้นและวิธีนับลูกดิ้น
3. ผูสอนทวนสอบความเขาใจและใหคําแนะนําวิธีการบันทึกการนับลูกดิ้นในเอกสาร
4. ผูสอนทดสอบกับผูเรียนถึงวิธีการนับที่แจกใหและการบันทึกขอมูลลงตาราง
สื่อการสอน
•
ตารางการบันทึกการนับลูกดิ้น
วัน,เดือน,ป

เวลาที่เริ่มนับ

เวลาที่นับลูกดิ้น
ครบ 10 ครั้ง

เวลาทั้งหมด

การวัดและประเมินผล
•
บอกลักษณะของการดิ้นของทารก และลักษณะการดิ้นที่ผิดปกติของทารกไดอยางถูกตอง
•
บอกวิธีการลงบันทึกการดิ้นของทารกในครรภลงในสมุดนับลูกดิ้นไดถูกตอง
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แผนการสอน...ในหญิงตั้งครรภ
แผนการสอน
กลุมเปาหมาย

การออกกํา ลั งกายในระยะตั้ ง ครรภ
หญิงตั้งครรภ 16-28 สัปดาหและสามี/ญาติ

ระยะเวลาที่ใช
สาระสําคัญ

30 นาที
หญิง ตั้ ง ครรภควรออกกํ าลัง กายอยางถู ก ตอง ซึ่ง จะมีป ระโยชนและชว ย
ปอ งกั น ภาวะแทรกซอ น ลดภาวะไม สุ ขสบายตา งๆ รวมทั้ง ช วยใหก าร
ดําเนินการตั้งครรภตอไปจนครบกําหนดคลอด
•
บอกประโยชน และขอหาม ในการออกกําลังกายในหญิงตั้งครรภ
•
ฝกปฏิบัติและออกกําลังกายไดอยางถูกตอง
•
ประโยชน ขอหามของการออกกําลังกาย
•
การฝกปฏิบัติตามขั้นตอนของการออกกําลังกายในหญิงตั้งครรภ

จุดประสงคการเรียนรู
เนื้อหาสาระ

กระบวนการเรียนรู
1. ผูสอนทวนสอบขอหามในการออกกําลังกายตามโปสเตอร
2. ผูสอนเปดซีดี การออกกําลังกายในหญิงตั้งครรภ ถึงขั้นตอนกอนเริ่มออกกําลังกาย
3. ผูสอนสนทนากับผูเรียนเกี่ยวกับประโยชนการออกกําลังกายในขณะตั้งครรภ
4. ผูสอนแนะนําอาการผิดปกติที่ใหหยุดออกกําลังกายทันทีที่พบในระหวางฝกปฏิบัติ
5. ผูสอนเปดซีดีการออกกําลังกายในหญิงตั้งครรภตอสิ้นสุดถึงเทคนิคการผอนคลาย พรอมให
ผูเรียนปฏิบัติตามโดยผูสอนคอยแนะนํารวมดวย
6. ผูสอนและผูเรียนรวมทบทวนทาในการออกกําลังกายทาละ 1 ครั้ง
7. แจกโปสเตอรออกกําลังกายเพื่อใหไปฝกปฏิบัติที่บาน
สื่อการสอน
•
ซีดีการออกกําลังกายในหญิงตั้งครรภ 1 แผน
•
โปสเตอรการออกกําลังกายจํานวนเทากับจํานวนหญิงตั้งครรภที่เขาอบรม
การวัดและประเมินผล
•
การสังเกตความสนใจซักถาม การตอบคําถามและการใหความรวมมือ
•
ติดตามการนําความรูไปใชภายหลังการเรียนรู
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แผนการสอน...ในหญิงตั้งครรภ
แผนการสอน
กลุมเปาหมาย
ระยะเวลาที่ใช
สาระสําคัญ
จุดประสงคการเรียนรู

เนื้อหาสาระ

การเตรีย มตัว กอ นคลอด
หญิงตั้งครรภอายุครรภ 32 สัปดาหขึ้นไป และสามี/ญาติ
45 นาที
การเตรียมตัวใหพรอมกอนคลอด ชวยใหเขาใจอาการนําเขาสูการคลอด และ
เขาใจกระบวนการคลอดทําใหการคลอดราบรื่น
•
บอกลักษณะอาการเจ็บครรภจริง เจ็บครรภเตือน
•
แสดงวิธีผอนคลายความเจ็บปวดได
•
บอกของใชทจี่ ําเปนกอนมาโรงพยาบาล
•
บอกอาการผิดปกติที่ตองมาโรงพยาบาลกอนเวลานัดได
•
อาการเจ็บครรภจริง เจ็บครรภเตือน
•
วิธีผอนคลายความเจ็บปวด
•
วิธีการคลอดแบบตางๆ
•
การเบงคลอด
•
การเตรียมของใชกอนมาคลอด
•
อาการผิดปกติที่ตองมาโรงพยาบาลกอนเวลานัด

กระบวนการเรียนรู
1. ผูสอนสอบถามประสบการณการคลอดที่ผานมาจากผูเรียน
2. ผูสอนบรรยายดวยสื่อ Power Point ในเรื่อง
• อาการนําสูการคลอด
• สาธิตวิธีการผอนคลายความเจ็บปวดระหวางรอคลอด
• การเบงคลอดที่ถูกวิธี และการสงเสริมสายสัมพันธแมลูกเมื่อแรกคลอด
• ของใชที่ควรเตรียมพรอมกอนคลอด
• อาการผิดปกติที่ตองมาโรงพยาบาลกอนเวลานัด
3. เปดซีดีการคลอดทางชองคลอด พรอมสรุป
4. เปดซีดีก ารคลอดโดยใชเครื่องมือ และการผาตัดคลอด พรอมสรุป ความจําเปนในการชวย
คลอดพรอมบอกถึงภาวะแทรกซอนของการใชเครื่องมือและการผาตัดคลอด
5. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปอาการนําคลอดและอาการผิดปกติที่ตองมากอนวันนัด
สื่อการสอน
•
ซีดีเรื่องการคลอด 1 แผน
•
สื่อ Power Point เรื่องการเตรียมตัวกอนคลอด/ การคลอด
•
ตัวอยางของใชที่จําเปน เชน ผาออม ผาเช็ดตัว ผาอนามัย
การวัดและประเมินผล
•
การสังเกตความสนใจซักถาม การตอบคําถามและการใหความรวมมือ
•
ติดตามการนําความรูไปใชภายหลังการเรียนรู
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แบบประเมินเรื่องเตรียมตัวกอนคลอด (สําหรับเจาหนาที่สัมภาษณ)
1.

อาการนําและอาการแสดงทีส่ ําคัญทีต่ อ งมาโรงพยาบาล (ตอบได 4 อาการถือวาผาน)
•

น้ําเดินทางไหลออกทางชองคลอด/มีมูกเลือดออก

¨ รู

¨ ไมรู

•

เด็กดิ้นนอย/ไมดิ้น

¨ รู

¨ ไมรู

•

ปวดศีรษะ ตาพรามัว /ชัก

¨ รู

¨ ไมรู

•

มีทอ งแข็งตึงบอย กอนอายุครรภ 37 สัปดาห ( ครรภไมครบกําหนดแตเจ็บครรภ)

¨ รู

¨ ไมรู

•

มีเลือดสดหรือสวนตาง ๆ ของเด็กออกทางชองคลอด

¨ รู

¨ ไมรู

•

ทองแข็งตึงบอยขึ้นสม่ําเสมอรวมกับมีมกู เลือด ( อาการเจ็บครรภจริง )

¨ รู

¨ ไมรู

•

มีทอ งแข็งตึงบอย ( ในรายทีเ่ คยผาตัดคลอด )

¨ รู

¨ ไมรู

2. ของใชที่ควรเตรียมกอนมาคลอด (ตอบได 2 ขอถือวาผาน)
•

สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก

¨ รู

¨ ไมรู

•

บัตรประจําตัวประชาชน

¨ รู

¨ ไมรู

•

สําเนาทะเบียนบานสําหรับทําสูติบัตรลูก (แจงเกิด)

¨ รู

¨ ไมรู

¨ ปฏิบตั ไิ ด ¨ ไมได

3. การบรรเทาอาการเจ็บปวดจากการคลอดโดยวิธีธรรมชาติทําอยางไร
(เฉพาะรายที่ไดรบั การสอนแบบกลุม)
4. เทคนิคการเบงคลอดที่ถูกวิธี (ยกเวนรายที่เคยผาตัดคลอดมากอน)

¨ รู

¨ ไมรู

5. หากมีการผาตัดคลอด ควรปฏิบัติอยางไร

¨ รู

¨ ไมรู
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แผนการสอน...ในหญิงตั้งครรภ
แผนการสอน

การเตรีย มเลี้ย งลูก ดว ยนมแม

กลุมเปาหมาย

หญิงตั้งครรภอายุครรภ 32 สัปดาหขึ้นไป และสามี/ญาติ

ระยะเวลาที่ใช

30 นาที

สาระสําคัญ

การได รับ นมแมอย างเดีย ว 6 เดือ นจะเป นประโยชน ตอ ทารกอยางมาก
ดังนั้นมารดาตองมีความรูเพื่อเตรียมพรอมในการเลี้ยงลูกดวยนมแมอ ยาง
เหมาะสม
•
บอกประโยชนของการเลี้ยงลูกดวยนมแมได
•
สามารถอุมทารกใหนมไดถูกวิธี
•
บอกการดูแลเตานมไดถูกตอง
•
สามารถอธิบาย กฎ 4 ดูดไดถูกตอง
•
ประโยชนของนมแมตอแมและลูก
•
ทาการใหนมลูกที่ถูกตอง
•
กฎ 4 ดูดที่ทําใหน้ํานมมาเร็วและเพียงพอตอความตองการของลูก
•
การดูแลเตานม หัวนมเพื่อเตรียมตัวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมแม

จุดประสงคการเรียนรู

เนื้อหาสาระ

กระบวนการเรียนรู
1. ผูสอนใหผเู รียนชมซีดี การเลี้ยงลูกดวยนมแม
2. ผูสอนสนทนากับผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาจากซีดี การเลี้ยงลูกดวยนมแม เพือ่ เชื่อมโยงเขาสู
เนื้อหา
3. ผูสอนกระตุนใหหญิงตั้งครรภและญาติทเี่ คยเลี้ยงลูกดวยน้ํานมแมเลาประสบการณ
4. ผูสอนสรุปเนื้อหาในซีดี และประสบการณของหญิงตัง้ ครรภดวย power point ในเรื่อง
ประโยชนการเลี้ยงลูกดวยนมแมและกฎ 4 ดูด
5. ผูสอนสาธิตกายวิภาคของเตานมและใหผูเรียนไดดูลักษณะของเตานม
6. ผูสอนสาธิต และใหผูเรียนฝกปฏิบัตอิ ุมลูก จากตุกตาหัดอุม
สื่อการสอน
•
ซีดีการเลี้ยงลูกดวยนมแมของศูนยนมแมแหงประเทศไทย 1 แผน
•
ซีดีแผนดินไทย ตอนมหัศจรรยนมแมตอนที่ 1 1 แผน
•
เตานมเทียมแสดงลักษณะภายในของเตานม 1 อัน
•
ตุกตาหัดอุม 15 ตัว (เทาจํานวนหญิงตั้งครรภ)
การวัดและประเมินผล
•
การสังเกตความสนใจซักถาม การตอบคําถามและการใหความรวมมือ
•
ติดตามการนําความรูไปใชภายหลังการเรียนรู
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แบบประเมินผลเรื่อง “การเตรียมเลี้ยงลูกดวยนมแม”
คําชี้แจง

โปรดตอบคําถามตอไปนี้ โดยทําเครื่องหมาย P หนาขอที่ทา นคิดวาถูก
และทําเครื่องหมาย X หนาขอที่ทานคิดวาผิด

.................1 นมแมชวยลดการเกิดภูมิแพทางผิวหนัง และโรคหอบหืดใหกับเด็ก
.................2 นมแมชวยลดโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคฟนผุในลูก
.................3 ใชนมแมทารักษาอาการหัวนมแตกได
.................4 นมแมใหไดถึงอายุ 2 ป และเริ่มใหอาหารเสริมคูกับนมแมเมือ่ เด็กอายุ 6 เดือน
.................5 ดูดเร็ว ดูดบอย ดูดถูกวิธี และดูดเกลี้ยงเตา หลัก 4 ดูดนี้จะทําใหน้ํานมแมมีเพียงพอสําหรับลูก
.................6 หลังคลอด 2-3 วันแรกไมควรปลุกลูกมาดูดนมแม ปลอยไปตามธรรมชาติ
.................7 การนําหัวนมแมเขี่ยทีร่ ิมฝปากของลูก จะทําใหลูกอาปากกวางพรอมงับลานนม
...... …......8 ในมื้อถัดไป ใหเริม่ ดูดจากเตาที่ดูดคางไวในมื้อกอนเสมอเพือ่ ใหไดน้ํานมสวนหนา และสวนหลัง
.................9 ภายหลังการใหน้ํานมแมควรใหน้ําตามทุกครัง้ เพื่อลางปาก
...............10 น้ํานมแมสามารถบีบเก็บไวใหลูกได เมื่อแมตองไปทํางาน
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แผนการสอน...ในหญิงหลังคลอด
แผนการสอน
กลุมเปาหมาย

การสงเสริม สุข ภาพมารดาหลังคลอดและทารก
หญิงหลังคลอดทางชองคลอด 1 วัน,ผาตัดคลอด 2 วัน และสามี/ญาติ

ระยะเวลาที่ใช
สาระสําคัญ

60 นาที
มารดาหลัง คลอดจําเปนตองไดรับ การสงเสริมสุขภาพเพื่อมีความรูใน การ
ปฏิบัติตัวหลังคลอดที่ถูกตองเหมาะสมทั้งในการดูแลตนเองและทารกแรกเกิด
ในการสงเสริมพัฒนาการทารก เพื่อชวยฟนฟูสภาพรางกายใหคืนสูสภาพปกติ
อยางรวดเร็วหลังคลอด
•
บอกอาการผิดปกติในระยะหลังคลอดไดอยางถูกตอง
•
บอกวิธีปฏิบัติตัวหลังคลอดไดถูกตอง
•
บอกวิธีการคุมกําเนิดไดอยางเหมาะสม
•
เลือกอาหารไดอยางเหมาะสม
•
บอกอาการผิดปกติของทารกที่ตองมาพบแพทยไดอยางนอย 5 อาการ
•
ลัก ษณะทางคลินิก ที่พบในระยะหลังคลอด และการดูแลสุขภาพ
ตนเอง และทารก การนัดตรวจ 6 สัปดาหหลังคลอด
•
อาการผิดปกติหลังคลอดที่ควรมาพบแพทย
•
โภชนาการของหญิงหลังคลอดและทารกแรกเกิด
•
วิธคี มุ กําเนิดและการมีเพศสัมพันธ
•
การดูแลและการสงเสริมพัฒนาการทารก
•
อาการผิดปกติของทารกและการดูแลเบื้องตนกอนมาพบแพทย

จุดประสงคการเรียนรู

เนื้อหาสาระ

กระบวนการเรียนรู
1. ผูสอนสนทนากับผูเรียนเกี่ยวกับความรูความเขาใจในการดูแลสุขภาพมารดาและทารก
2. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายเรือ่ ง การปฏิบัติตัวหลังคลอดเพื่อสุขภาพที่ดี อาการ
ผิดปกติหลังคลอด สุขภาพปากและฟน โภชนาการของหญิงหลังคลอดและทารกแรกเกิด วิธี
คุมกําเนิดและการมีเพศสัมพันธ ดวยภาพพลิกความรูดานสุขภาพมารดาหลังคลอดและทารก
แรกเกิด และพัฒนาการทารก
3. ผูสอนและผูเรียนรวมสรุปเนือ้ หาการดูแลสงเสริมสุขภาพมารดาและทารก รวมถึงอาการ
ผิดปกติที่ควรมาพบแพทย
4. แนะนําการบันทึกพัฒนาการเด็กในสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก
สื่อการสอน
•
แผนภาพพลิกความรูดานสุขภาพมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิด 1 ชุด
•
สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก 1 เลม
การวัดและประเมินผล
•
ทดสอบความรูโ ดยการตอบคําถามและการซักถามดวยแบบสอบถามและแบบประเมินกอนกลับบาน
•
การสังเกตความสนใจซักถาม การตอบคําถามและการใหความรวมมือ
•
ติดตามการนําความรูไปใชภายหลังการเรียนรู
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แผนการสอน...ในหญิงหลังคลอด
แผนการสอน

การเลี้ย งลูกดวยนมแมห ลังคลอด

กลุมเปาหมาย

หญิงหลังคลอด และสามี/ญาติ

ระยะเวลาที่ใช

40 นาที

สาระสําคัญ

การปฏิ บัติ ตน และการใหน้ํ านมลู ก อย างถูก วิธี จ ะช วยให ท ารกมี สุข ภาพ
แข็งแรง มีพัฒนาการที่ดี

จุดประสงคการเรียนรู

•
•
•
•
•

เนื้อหาสาระ

•
•
•
•
•
•

บอกความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงลูกดวยนมแมได
บอกวิธีทําใหนมแมไหลดีได
แสดงทาอุมลูกใหกินนมแมอยางถูกวิธี
แสดงวิธีบีบน้ํานมและบอกการเก็บรักษาน้ํานมไดอยางถูกวิธี
แสดงวิธีการประคบ / นวดเตานมไดอยางถูกวิธี
ทบทวนความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงลูกดวยนมแม
การทําใหมีน้ํานมเพียงพอสําหรับลูก
การอุม ลูกใหดดู นมแมอยางถูกวิธี
สาเหตุและการแกไขอาการเจ็บหัวนม หัวนมแตก เตานมคัด และเตา
นมอักเสบ
การเก็บรักษาน้ํานมแมที่บีบออกมาแลวและการนํามาใช
การทํางานนอกบานคูกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม

กระบวนการเรียนรู
1. แรกรับหลังคลอดใหคําแนะนําใหนมแมในทานอน และกระตุนการดูดบอยและดูดถูกวิธี
2. หลังคลอด 1-2 วัน จัดกลุมเสวนาเกี่ยวกับประสบการณการเลี้ยงลูกดวยนมแมและประโยชน
ของนมแม ผูสอนสรุปประโยชนของนมแมเพื่อเชื่อมโยงเขาสูเนื้อหา
3. ผูส อนใชสอื่ การสอนภาพพลิกการเลีย้ งลูกดวยนมแม สอนทาอุม ดูดถูกวิธี และใหผเู รียนฝกปฏิบตั ิ
4. ผูสอนสาธิตวิธีการนวดประคบเตานมเพื่อกระตุน และบีบน้ํานมเก็บจากตัวแทนผูเรียนและให
ผูเรียนฝกปฏิบัติตาม และผูส อนตรวจสอบแนะนําซ้ําใหถูกตอง
5. ผูสอนกระตุนผูเรียนใหพูดคุยประสบการณปญหาในการเลี้ยงลูกดวยนมแมและวิธีแกไข
6. ผูสอนรวมกับผูเ รียนสรุปแนวทางการเลี้ยงลูกดวยนมแม
7. กรณีทารกมีภาวะแทรกซอนเนนการสงเสริมใหมารดาไปใหนมแมท่ี NICU อยางตอเนื่อง
สื่อการสอน
•
ภาพพลิกเรื่องการเลี้ยงลูกดวยนมแม 1 ชุด
•
เตาเทียมแสดงลักษณะภายนอกในของเตานม 1 เตา
•
กะละมังสําหรับใสน้ําประคบเตานม 2 ใบ/ 1 คน
การวัดและประเมินผล
•
สังเกตการเขารวมกิจกรรม การซักถามและการตอบคําถามและการใหความรวมมือ
•
ติดตามประเมินการนําไปใชกอนกลับบานดวยใบ LATCH score
•
ตรวจสอบวิธีบีบเก็บนมแม
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แผนการสอน...ในหญิงหลังคลอด
แผนการสอน

การออกกํา ลังกายในหญิงหลังคลอด

กลุมเปาหมาย

หญิงหลังคลอด1 วันหลังคลอดทางชองคลอด และ 2 วันหลังผาตัดคลอด

ระยะเวลาที่ใช
สาระสําคัญ

20 นาที
มารดาหลังคลอดจําเปนตองมีความรูเรื่องการสงเสริมสุขภาพและการออก
กําลัง กายหลัง คลอดเพื่ อ ชวยฟนฟูส ภาพรางกายใหคืนสูส ภาพปกติอยา ง
รวดเร็วหลังคลอด และชวยกระชับสัดสวนเฉพาะที่
•
บอกประโยชนและขอหามการออกกําลังกายหลังคลอดได
•
ฝกปฏิบัติและออกกําลังกายไดอยางถูกตอง

จุดประสงคการเรียนรู
เนื้อหาสาระ

•
•

ประโยชนและขอหามของการออกกําลังกายหลังคลอด
การฝกปฏิบัติตามขั้นตอนการออกกําลังกายหลังคลอด

กระบวนการเรียนรู
1. ผูสอนสนทนากับผูเรียนเกี่ยวกับเรื่องประโยชนและความจําเปนของการออกกําลังกายหลัง
คลอดสาระสําคัญของการออกกําลังกายเพื่อเชื่อมโยงเขาสูเนื้อหา
2. ผูสอนสาธิตการออกกําลังกายพรอมใหผูเรียนฝกปฏิบัติตาม
3. ผูสอนและผูเรียนรวมทบทวนทาในการออกกําลังกายทาละ 1 ครั้ง
สื่อการสอน
•
โปสเตอรการออกกําลังกายหลังคลอด 1 แผน/ซีดีการออกกําลังกายหลังคลอด 1 แผน
การวัดและประเมินผล
•
การสังเกตความสนใจซักถาม การตอบคําถามและการใหความรวมมือ
•
ติดตามการนําความรูไปใชภายหลังการเรียนรู
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แผนการสอน...ในหญิงหลังคลอด
แผนการสอน

การนวดสัมผัส ทารก

กลุมเปาหมาย

หญิงหลังคลอดและสามี/ญาติ

ระยะเวลาที่ใช

40 นาที

สาระสําคัญ

การนวดสัมผัสเปนวิธีก ารหนึ่ง ในการกระตุนพัฒ นาการทารก เสริม สราง
ความรักความผูกพันระหวาง พอ แมลูก

จุดประสงคการเรียนรู

•
•
•

เนื้อหาสาระ

•
•

บอกประโยชน และขอจํากัดในการนวดสัมผัสทารก
สามารถเตรียมความพรอมกอนนวดสัมผัสไดเหมาะสม
สามารถนวดสัมผัสทารกตามขั้นตอนไดถูกตอง
ประโยชน และขอจํากัดในการนวดสัมผัสทารก
ขั้นตอนและวิธีการการนวดสัมผัสอาบน้ําทารก

กระบวนการเรียนรู
1. ผูสอนสนทนากับผูเรียนเกี่ยวกับประโยชนการนวดสัมผัสเพือ่ เชื่อมโยงเขาสูเ นื้อหา
2. ผูสอนบอกการเตรียมความพรอมของทารก สถานที่ ของใชกอนนวดสัมผัสทารกใหพรอม
3. ผูสอนสาธิตการนวดสัมผัสทารกดวยตุกตาทารกตามขั้นตอน
4. ผูเรียนทดลองการนวดสัมผัสทารกโดยผูส อนนิเทศ
5. ผูสอนและผูเรียนรวมสรุปขั้นตอนการนวดสัมผัสทารกที่ถูกตอง
สื่อการสอน
•
แผนพับ/ภาพพลิกการนวดสัมผัสทารก/ซีดีการนวดสัมผัส 1 อยาง
•
ตุกตาทารกสําหรับผูสอน 1 ตัว
•
เบบีอ้ อยด 1 ขวด
•
ผาเช็ดมือ/กระดาษชําระ 1 ผืน
การวัดและประเมินผล
•
การสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมจาก ความสนใจซักถาม และการตอบคําถาม
•
สังเกตพฤติกรรมในขณะทดลองนวดสัมผัส
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แผนการสอน...ในหญิงหลังคลอด
แผนการสอน

การอาบน้ํา ทารก

กลุมเปาหมาย

หญิงหลังคลอด และสามี/ญาติ

ระยะเวลาที่ใช

60 นาที

สาระสําคัญ

การอาบน้ําที่ถูกวิธี เปนการปองกันการติดเชื้อที่ผิวหนัง, ตาและสะดือ ของ
ทารกแรกเกิด

จุดประสงคการเรียนรู

•
•
•

เนื้อหาสาระ

•
•
•
•

สามารถเตรียมอุปกรณใชในการอาบน้ํา เช็ดตาและเช็ดสะดือได
ถูกตอง
สามารถอาบน้ําทารกตามขั้นตอนไดถูกตอง
สามารถเช็ดตาและสะดือตามขั้นตอนไดถูกตอง
ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ
ขั้นตอนการอาบน้ําทารก
ขั้นตอนการเช็ดตาทารก
ขั้นตอนการเช็ดสะดือทารก

กระบวนการเรียนรู
1. ผูสอนสนทนากับผูเรียนเกี่ยวกับเรื่องการดูแลทําความสะอาดรางกายของทารกเพื่อเชื่อมโยง
เขาสูเนื้อหา
2. ผูสอนบอกการเตรียมอุปกรณ ของใชในการอาบน้ําทารกใหพรอม
3. ผูสอนสาธิตการอาบน้ําทารกตามขั้นตอน
4. ผูเรียนทดลองอาบน้ําทารกโดยผูส อนนิเทศ
5. ผูสอนและผูเรียนรวมสรุปขั้นตอนการอาบน้ํา เช็ดตาและเช็ดสะดือที่ถูกตอง
สื่อการสอน
•
กะละมัง 2 ใบ/คน
•
น้ํายาสระผมสําหรับทารก (ผูเรียนเตรียมมา)
•
ผาเช็ดตัว 2 ผืน (ผูเรียนเตรียมมา)
•
ชุดทําความสะอาดตาและสะดือ 1 ชุด/คน
•
ชุดเด็กออน 1 ชุด (ผูเรียนเตรียมมา)
การวัดและประเมินผล
•
การสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมจาก ความสนใจซักถาม และการตอบคําถาม
•
อาบน้ํา เช็ดตาและเช็ดสะดือไดเหมาะสม
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แผนการสอน...ในหญิงหลังคลอด
แผนการสอน

การดูแ ลทารกที่มีภาวะผิว กายเหลือ ง

กลุมเปาหมาย

หญิงหลังคลอด และสามี/ญาติ ทารกที่มีผิวกายเหลือง

ระยะเวลาที่ใช

30 นาที

สาระสําคัญ

ทารกตัวเหลืองที่ผิดปกติมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของเม็ดเลือด/การติด
เชื้อ จําเปนตองไดรับการสองไฟรักษาและการดูแลอยางถูกวิธี

จุดประสงคการเรียนรู

•
•
•

เนื้อหาสาระ

•
•
•

บอกสาเหตุของภาวะผิวกายเหลืองได
เห็นความสําคัญของการรีบนําบุตรเขารับการสองไฟรักษา
ดูแลทารกที่มีภาวะผิวกายเหลืองขณะสองไฟรักษาและเมือ่ กลับไปอยู
บานไดอยางถูกวิธี
สาเหตุของภาวะผิวกายเหลือง
ประโยชนของการสองไฟรักษา
การดูแลทารกที่มีภาวะผิวกายเหลืองขณะสองไฟรักษาและเมือ่ กลับไป
อยูบาน

กระบวนการเรียนรู
1. ผูสอนสนทนากับผูเรียนเกี่ยวกับอาการปจจุบันของทารกเพือ่ เชื่อมโยงเขาสูเ นื้อหา
2. ผูสอนใชแผนภาพรูปเรือ่ งทารกทีม่ ีภาวะผิวกายเหลืองประกอบการใหความรูเ กี่ยวกับสาเหตุ
ความสําคัญของการสองไฟรักษา และการดูแลทารกขณะสองไฟ
3. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายสรุปสาเหตุ ความสําคัญของการสองไฟ และการดูแล
ทารกขณะสองไฟรักษา
4. ผูสอนสาธิตการตรวจสอบภาวะผิวกายเหลือง
5. ผูสอนสรุปการดูแลเมื่อกลับไปอยูบาน
สื่อการสอน
•
แผนภาพทารกที่มีภาวะผิวกายเหลืองและการดูแลทารกที่ไดรับการสองไฟ 1 ชุด
การวัดและประเมินผล
•
ทดสอบความรูโดยการซักถามเรื่องสาเหตุของตัวเหลือง
•
สังเกตความกระตือรือรนการนําบุตรเขารับการสองไฟ
•
ประเมินวิธีการตรวจสอบภาวะผิวกายเหลือง
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แผนการสอน...ในหญิงหลังคลอด
แผนการสอน

การดูแ ลทารกคลอดกอ นกําหนด

กลุมเปาหมาย

หญิงหลังคลอดและสามี/ญาติของทารกคลอดกอนกําหนด

ระยะเวลาที่ใช

45 นาที

สาระสําคัญ

ทารกคลอดกอนกําหนดจําเปนตองไดรับ การดูแลอยางใกลชิดและมีก าร
สงเสริมสุขภาพเพื่อสงเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

จุดประสงคการเรียนรู

•
•
•

เนื้อหาสาระ

•
•
•

บอกวิธีการดูแลทารกคลอดกอนกําหนดเมื่อกลับบาน
บอกวิธีการสงเสริมสุขภาพทารกคลอดกอนกําหนดเมื่อกลับบานได
ปฏิบัติการนวดสัมผัสตามขั้นตอนไดถูกตอง
การดูแลทารกคลอดกอนกําหนดเมื่อทารกกลับบาน
การสงเสริมสุขภาพทารกคลอดกอนกําหนดดานการไดยิน ดานการ
มองเห็น ดานการไดกลิ่น และการทรงตัวและการเคลื่อนไหว
การนวดสัมผัส

กระบวนการเรียนรู
1. ผูสอนสนทนากับผูเรียนเกี่ยวกับการดูแลทารกคลอดกอนกําหนด การสงเสริมสุขภาพทารก
คลอดกอนกําหนด และการนวดสัมผัส
2. ผูสอนเปดซีดีเกี่ยวกับการดูแลทารกคลอดกอนกําหนดและรวมกับผูเรียนสรุปการดูแลทารก
คลอดกอนกําหนดและการสงเสริมสุขภาพทารกคลอดกอนกําหนดเมื่อกลับบาน
3. ผูสอนใหผูเรียนดูโปสเตอรการนวดสัมผัสพรอมทั้งสาธิตการนวดสัมผัสโดยใชตุกตา
4. ผูเรียนทดลองนวดสัมผัสรายบุคคลโดยใชตุกตาเปนหุน
สื่อการสอน
•
แผนพับทารกคลอดกอนกําหนด 1 แผน
•
ซีดีเกี่ยวกับทารกคลอดกอนกําหนด 1 แผน
•
โปสเตอร/ซีดีการนวดสัมผัสทารก 1 แผน
•
ตุกตาทารก 1 ตัว
การวัดและประเมินผล
•
ซักถามวิธีการดูแลทารกคลอดกอนกําหนดเมื่อกลับบาน ไดถูกตอง
•
ซักถามวิธีการกระตุนพัฒนาการไดถูกตอง
•
ประเมินพฤติกรรมผูเรียนขณะนวดสัมผัสทารกไดถูกตองตามขั้นตอน
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แบบประเมินผลเรื่อง “การดูแลสุขภาพแมลูกหลังคลอด”
การปฏิบัติตัวใน 24 ชั่วโมงหลังคลอด / หลังผาตัด

¨ รู

¨ ไมรู

การอาบน้ําทารก เช็ดตา เช็ดสะดือ

¨ ปฏิบัติได ¨ ไมได

การออกกําลังกายหลังคลอด

¨ ปฏิบัติได ¨ ไมได

อาการตางๆทีพ่ บในแมหลังคลอด เชน มีน้ําคาวปลา, ทองผูก, ปวดมดลูกปวดแผลฝเย็บ ฯลฯ ¨ รู

¨ ไมรู

อาการผิดปกติของแมหลังคลอดที่ควรมาพบแพทย

¨ รู

¨ ไมรู

สุขภาพปากและฟน

¨ รู

¨ ไมรู

การนัดตรวจ 6 สัปดาหหลังคลอด

¨ รู

¨ ไมรู

การใชยาและโภชนาการของมารดาหลังคลอด

¨ รู

¨ ไมรู

วิธีคุมกําเนิดและการมีเพศสัมพันธ

¨ รู

¨ ไมรู

การนวดประคบและวิธีบีบเก็บน้ํานมแม

¨ ปฏิบัติได ¨ ไมได

การเลี้ยงลูกดวยนมแม (อุม ลูกกินนมแมไดทงั้ ทานอนและทานั่ง)

¨ ปฏิบัติได ¨ ไมได

ปญหาที่พบในการเลี้ยงลูกดวยนมแมและวิธีแกไข

¨ รู

¨ ไมรู

อาการผิดปกติของทารกทีค่ วรมาพบแพทยและการดูแลเบือ้ งตน 5 อาการ

¨ รู

¨ ไมรู

วัคซีนที่บุตรไดรบั ขณะอยูโรงพยาบาล

¨ รู

¨ ไมรู

ไดรับการตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลืองและไทรอยดแรกเกิด (โรคเออ)

¨ รู

¨ ไมรู

ระยะเวลาที่ทานจะทราบผลการตรวจโรคเออทั้งในรายปกติ(ทางจดหมาย) และราย ¨ รู
ผิดปกติ(ทางโทรศัพท) เมือ่ ไร

¨ ไมรู

สถานที่/หมายเลขโทรศัพทที่ใหคําปรึกษา

¨ รู

¨ ไมรู

การใชสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก

¨ รู

¨ ไมรู

การมาตรวจตามนัดของบุตร(รับวัคซีน,ตรวจพัฒนาการ,เอกสารที่ตอ งนํามา,การนัด ¨ รู
พิเศษ เชน ฟงผลเลือด)

¨ ไมรู

สาเหตุและแนวทางการดูแลรักษาทารกแรกเกิดตัวเหลืองขณะอยูโรงพยาบาล

¨ รู

¨ ไมรู

การดูแลทารกเพื่อปองกันอันตรายจากภาวะตัวเหลืองเมื่อกลับไปบาน

¨ รู

¨ ไมรู
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แบบประเมินผลเรื่อง “การดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซอน”
การอาบน้ําทารก เช็ดตา เช็ดสะดือ

¨ ปฏิบัติได ¨ ไมได

การเลี้ยงลูกดวยนมแม ( อุมลูกกินนมแมได )

¨ ปฏิบัติได ¨ ไมได

ปญหาที่พบในการเลี้ยงลูกดวยนมแมและวิธีแกไข

¨ ปฏิบัติได ¨ ไมได

การนวดประคบและวิธีบีบเก็บน้ํานมแม

¨ ปฏิบัติได ¨ ไมได

วัคซีนที่บุตรไดรบั ขณะอยูโรงพยาบาล

¨ รู

¨ ไมรู

การแจงผลตรวจคัดกรองไทรอยดแรกเกิด

¨ รู

¨ ไมรู

การมาตรวจตามนัดของบุตร(รับวัคซีน,ตรวจพัฒนาการ,เอกสารที่ตอ งนํามา,การนัด ¨ รู
พิเศษ เชน ฟงผลเลือด)

¨ ไมรู

สถานที่/หมายเลขโทรศัพทที่ใหคําปรึกษา

¨ รู

¨ ไมรู

อาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทยและการดูแลเบื้องตน

¨ รู

¨ ไมรู

สาเหตุและแนวทางการรักษาพยาบาลขณะอยูในโรงพยาบาล

¨ รู

¨ ไมรู

การสงเสริมพัฒนาการขณะอยูในโรงพยาบาล

¨ ปฏิบัติได ¨ ไมได

การดูแลเมื่อกลับไปบาน

¨ รู

การดูแลขณะสองไฟ

¨ ปฏิบัติได ¨ ไมได

การนวดสัมผัสทารก

¨ ปฏิบัติได ¨ ไมได

การดูแลทารกแรกเกิดที่มภี าวะแทรกซอน

¨ ไมรู
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แผนการสอน...ในเด็ก 0-5 ป
แผนการสอน

การใชย าในเด็กและวัคซีนตามวัย

กลุมเปาหมาย

ผูเลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ป

ระยะเวลาที่ใช

15 นาที

สาระสําคัญ

ยาลดไขสําหรับเด็กมีหลายรูปแบบโดยควรใชอุปกรณที่เหมาะสมและเทคนิค
การปอนยาที่ถูกตอง รวมถึงการรับวัคซีนตามวัย

จุดประสงคการเรียนรู

•
•
•

เนื้อหาสาระ

•
•
•

บอกรูปแบบของยาลดไขสําหรับเด็กได
บอกเทคนิคการและวิธีปอนยาเด็กโดยใชอุปกรณแตละชนิดได
บอกชื่อวัคซีน ภาวะแทรกซอน และการดูแลเด็กได
รูปแบบของยาลดไขสําหรับเด็ก
ชนิดของอุปกรณในการปอนยาและเทคนิควิธีปอนยาในเด็ก
ชื่อวัคซีน ภาวะแทรกซอน และการดูแลหลังไดรับวัคซีนตามวัย

กระบวนการเรียนรู
1. ในเด็กอายุ 1-4 เดือน ใชกระบวนการกลุม โดย งานเภสัชกรรม
•
ผูสอนใชตัวอยางยาลดไขสําหรับเด็ก อธิบายถึงรูปแบบยาที่แตกตางกัน
•
ผูสอนใชอุปกรณที่ใชในการปอนยา ใหความรูแกผูเรียนถึงเทคนิคการปอนยาเด็กที่
ถูกตอง
•
ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปยาลดไขแตละรูปแบบในเด็ก วิธีเลือกใชอุปกรณและ
เทคนิคการปอนยาที่ถูกตอง
2. ในเด็ก 0-5 ป ใชการแนะนํารายบุคคล เพิ่มเติมในเรื่องชนิดวัคซีนที่จะไดรับในครั้งนี้ และ
อาการแทรกซอนหลังรับวัคซีน และการดูแลเด็ก โดย ผูฉีดวัคซีน
สื่อการสอน
•
•
•

ตัวอยางยาลดไขสําหรับเด็ก ไดแก พาราเซตามอลชนิดหยด, ชนิดน้ําเชื่อม
อุปกรณที่ใชในการปอนยา ไดแก หลอดหยดยา, ชอนชา, กระบอกฉีดยา
สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก

การวัดและประเมินผล
•
การสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมจาก ความสนใจซักถาม
•
การตอบคําถามขณะผูสอนและผูเรียนสรุปบทเรียนตามสาระสําคัญ
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แผนการสอน...ในเด็ก 0-5 ป
แผนการสอน
กลุมเปาหมาย

การเลี้ย งลูกดวยนมแมในเด็ก
ผูเลี้ยงดูเด็กอายุ 0-6 เดือน

ระยะเวลาที่ใช
สาระสําคัญ

15 นาที
เด็กควรไดรับนมแมอยางเดียว 6 เดือน จากนั้นควรใหนมแมควบคูกับอาหาร
เสริมอยางนอย 2 ป ขึ้นไป ในกรณีแมที่ทํางานนอกบานสามารถบีบเก็บน้ํานม
ไวสําหรับเลี้ยงลูกได เพื่อใหลกู ไดรับประโยชนจากน้ํานมแมอยางคุมคา และมี
ประโยชนสูงสุดสําหรับพัฒนาการและสุขภาพที่ดีของเด็ก
•
รูวิธีการบีบเก็บน้ํานมแม และการนํามาใช
•
วิธีการบีบเก็บน้ํานมแม
•
การนําน้ํานมแมมาใช

จุดประสงคการเรียนรู
เนื้อหาสาระ

กระบวนการเรียนรู
1. ผูสอนสอบถามเรื่องการไดรบั นมของเด็ก
2. ผูสอนสอบถามแนวโนมการเลี้ยงลูกดวยนมแม ในแตละชวงวัย ดังนี้
•
อายุ 1-4 เดือน สอบถามเพิ่มเติมเรื่องการบีบเก็บน้ํานมแม และใหผูเรียนสาธิต
ขั้นตอนการบีบเก็บน้ํานมใหดโู ดยใชเตานมเทียม และบอกถึงขั้นตอนการเก็บ รักษา
และการนําน้ํานมแมมาใช
•
อายุ 4-6 เดือนแนะนําการใหนมแม ควบคูกับอาหารเสริมโดยเริ่มที่อายุ 6 เดือน
•
อายุ 6 เดือนขึ้นไป ใหความมั่นใจในประโยชนของนมแม และแนะนําเพื่อสนับสนุนให
มารดาเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางยั่งยืนตอไป
3. ผูสอนสอบถามปญหาในการเลี้ยงลูกดวยนมแม และแนะนําการแกไขเบื้อ งตน แตถาเปน
ปญหาที่ตองใชเวลาในการแกไขสงปรึกษาคลินิกนมแม
สื่อการสอน
•
•
•

เตานมเทียม 1 อัน
ถุงเก็บน้ํานม 1 ใบ
ปากกาสําหรับเขียนกําหนดวันเวลาในการเก็บน้ํานม 1 ดาม

การวัดและประเมินผล
•
การสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมจาก ความสนใจซักถาม และการตอบคําถาม
•
ติดตามผลลัพธการเลี้ยงลูกดวยนมแม
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แผนการสอน...ในเด็ก 0-5 ป
แผนการสอน
กลุมเปาหมาย
ระยะเวลาที่ใช
สาระสําคัญ

จุดประสงคการเรียนรู

เนื้อหาสาระ

โภชนาการตามวัย
ผูเลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ป
20 นาที
การเตรียมความพรอมใหเด็กไดรบั อาหารอยางเหมาะสมกับพัฒนาการและ
การเจริญเติบโตตามวัยนั้น จะชวยทําใหเด็กมีพฒ
ั นาการทีด่ ี ไมเปนเด็กอวน
หรือผอมอันจะสงผลตอภาวะสุขภาพของเด็กในอนาคต
•
ประเมินการเจริญเติบโต และวางแผนสงเสริมการเจริญเติบโตไดดวย
ตนเอง
•
วางแผนการจัดอาหารตามวัยไดเหมาะสม
•
วิธีการประเมินการเจริญเติบโต
•
การใหอาหารตามวัย
•
แนวทางการแกไขปญหาในกรณีที่การเจริญเติบโตไมเปนไปตามเกณฑ

กระบวนการเรียนรู
1. ผูสอนแนะนําการประเมินการเจริญเติบโตใหกับเด็ก ไดแก การชั่งน้ําหนัก การวัดสวนสูง การ
วัดเสนรอบศีรษะ
2. ผูสอนแนะนําวิธีการจุดกราฟประเมินการเจริญเติบโตและแปลผล ในสมุดบันทึกสุขภาพ
3. ผูสอนสอบถามพฤติกรรมการบริโภคของเด็ก และใหคําแนะนําเพิ่มเติมในสวนที่ไมเหมาะสม
ในเรื่องของชนิด จํานวนมื้อ ปริมาณอาหารในแตละมื้อ
4. ในกรณีที่พบมีการเจริญเติบโตไมเปนไปตามเกณฑ ใหสง พบแพทย และนักโภชนาการเพื่อ
แกไขปญหา โดยนักโภชนาการจะใหคําแนะนํา ดังนี้
•
บอกความสําคัญคุณคาของอาหารเสริมทีเ่ หมาะสมตามวัย ตอการพัฒนาทางรางกายและสมอง
•
แนะนําบริโภคอาหารและปรับปริมาณใหเหมาะสมตามวัย โดยเลือกบริโภคอาหาร
หลัก 5 หมูตามธงโภชนาการ โดยใชโมเดลอาหาร
•
แนะนําอาหารที่ควรงด หรือหลีกเลี่ยง
•
แนะนําการเลี้ยงดูที่เหมาะสม เชน ออกกําลังกาย การพักผอน
5. ผูสอนและผูเ รียนรวมกันสรุปเรื่องโภชนาการทีเ่ หมาะสมกับเด็ก
สื่อการสอน
•
สมุดบันทึกสุขภาพ 1 เลม
•
ไมบรรทัด 1 อัน
•
ปากกา 1 ดาม
•
โมเดลอาหารสําหรับเด็กที่มีภาวะโภชนาการผิดปกติ 1 ชุด
การวัดและประเมินผล
•
การสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมจาก ความสนใจซักถาม และการตอบคําถาม
•
ตรวจสอบจากการจุดกราฟในสมุดบันทึกสุขภาพ
•
ตรวจสอบจากภาวะโภชนาการของเด็กในครั้งตอไปที่มารับบริการ
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แผนการสอน...ในเด็ก 0-5 ป
แผนการสอน
กลุมเปาหมาย
ระยะเวลาที่ใช
สาระสําคัญ

ทันตสุข ภาพในเด็ก
ผูเลี้ยงดูเด็กอายุ 4 เดือน-5 ป
10 นาที
การดูแลสุขภาพชองปากในเด็กควรเริ่มตั้งแตฟนน้ํานมยังไมขึ้น จนกระทั่งฟน
น้ํานมขึ้นครบ และตอเนื่องไปเรื่อยๆ จะชวยใหเด็กมีความพรอมในการแปรง
ฟ น และการไปพบทั น ตแพทย เ พื่ อ ตรวจรั ก ษา นอกจากนี้ ฟ น น้ํ า นมมี
ความสําคัญตอพัฒนาการของเด็กและยังเปนพื้นฐานที่ดีตอฟนแทอีกดวย

จุดประสงคการเรียนรู

•
•
•

เนื้อหาสาระ

•
•

บอกความสําคัญของฟนน้ํานมได
บอกผลเสียของการไมดูแลรักษาฟนน้ํานม
ดูแลสุขภาพชองปากไดเหมาะสมและถูกวิธี
ความสําคัญของฟนน้ํานม และผลเสียของการไมดูแลรักษาฟนน้ํานม
วิธีการดูแลสุขภาพชองปากตามวัยไดเหมาะสมและถูกวิธี

กระบวนการเรียนรู
1. ผูสอนสอบถามเรื่องการดูแลชองปาก และใหความรูที่จําเปนตามวัย เนนเรื่องความสําคัญ
ของฟนน้ํานม และผลเสียของการไมดูแล โดยใชโมเดลฟนน้าํ นม
2. ผูสอนสาธิตการดูแลสุขภาพชองปากตามวัย ดังนี้
•
อายุ 4 เดือน เริ่มใชผาชุบน้ําเช็ดชองปาก เพื่อปองกันการเกิดฝาขาว
•
อายุ 6 เดือน กรณีเริ่มมีฟนขึ้น ยังใชผาชุบน้ําเช็ดฟน และเช็ดเหงือก กระพุงแกมเปน
ประจํา
•
อายุ 9 เดือน เริ่มมีการแปรงฟนใหเด็กไดแลวแตยังไมใชยาสีฟน
•
เด็กอายุ 1 ป มีการแปรงฟนอยางตอเนื่องและเนนการแปรงฟนใหทั่วทุกซี่
•
เด็กอายุ 2 ปขึ้นไปหากควบคุมการคืนการคายไดใหเริม่ มีการใชยาสีฟนขนาดเทา
เมล็ดถั่วเขียวใหกบั เด็ก
3. ใหผูเรียนปฏิบัติ
4. ผูสอนตรวจฟนในเด็กที่พบวามีฟนขึ้นแลวและลงบันทึกผลการตรวจในสมุดบันทึกสุขภาพ
5. ผูสอนเนนความสําคัญของการมาพบทันตแพทย
สื่อการสอน
•
สมุดบันทึกสุขภาพ 1 เลม
•
โมเดลลําดับการขึ้นของฟนน้ํานมและฟนแท 1 ชุด
•
โมเดลสอนแปรงฟน 1 ชุด
•
แปรงสีฟนสําหรับเด็ก 9 เดือน 1 ดาม
•
ถวยหัดดื่มสําหรับเด็ก 6 เดือน 1 ใบ
การวัดและประเมินผล
•
การสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมจาก ความสนใจซักถาม และการตอบคําถาม
•
ติดตามการเกิดฟนผุจากผลการตรวจฟน
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แผนการสอน...ในเด็ก 0-5 ป
แผนการสอน
กลุมเปาหมาย
ระยะเวลาที่ใช
สาระสําคัญ

จุดประสงคการเรียนรู

เนื้อหาสาระ

การเลี้ย งดูแ ละสงเสริม พัฒนาการตามวัย
ผูเลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ป
40 นาที
การเลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการใหเด็กมีประสบการณการเรียนรู
จาก
ประสาทสัมผัส การฝกทักษะ การเคลื่อนไหว การเขาสังคม การควบคุม
ตนเอง ใหเหมาะสมตามวัย ทั้ง 4 ดาน อันไดแก ดานการชวยเหลือตนเอง
และสังคม ดานกลามเนื้อมัดเล็กและสติปญ
 ญา ดานภาษา ดานกลามเนื้อ
มัดใหญ อยางเหมาะสมตามวัยจะชวยเด็กมีพฒ
ั นาการที่ดี เชน การเลานิทาน
การเลน การนวดสัมผัส การงดนมมื้อดึก การงดดูทีวี การปองกันอุบัติเหตุ
•
เขาใจความสําคัญของการสงเสริมพัฒนาการใหเหมาะสมตามวัย
•
แยกพัฒนาการปกติหรือผิดปกติเบื้องตนได
•
บอกวิธีการเลือกกิจกรรมทีเ่ หมาะสมในการสงเสริมพัฒนาการได
•
มีความรูในการปองกันอุบัตเิ หตุทจี่ ะเกิดขึ้นแกเด็ก
•
พัฒนาการเด็กตามวัย
•
วิธีการสงเสริมพัฒนาการเด็กตามวัย
•
วิธีการสังเกตพัฒนาเด็กวามีพฒ
ั นาการปกติหรือผิดปกติ
•
การเลือกของเลน/วิธีการเลน
•
การเลือกหนังสือนิทานที่เหมาะสมและสอดคลองกับพัฒนาการของ
เด็กแตละชวงวัย
•
เทคนิคการเลานิทาน
•
ผลกระทบของทีวีที่จะมีตอการเจริญเติบโต พัฒนาการและพฤติกรรม
ของเด็ก
•
วิธีปฏิบัติการงดนมมื้อดึก
•
การฝกใชถวยหัดดื่ม
•
การลงบันทึกพัฒนาการในสมุดบันทึกสุขภาพ
•
อุบัติเหตุที่มักพบบอยในแตละวัย
•
การปองกันอุบัติเหตุตามวัย และการปฐมพยาบาลเบื้องตน

กระบวนการเรียนรู
1. ผูสอนประเมินพัฒนาการเด็กดวยแบบทดสอบของ Denver II ในเด็กทุกคน คัดกรอง
ออทิสติกในเด็กอายุ 1 ป 6 เดือน และคัดกรองความฉลาดทางอารมณในเด็กอายุ 3 ป
2. ผูสอนแจงผลการประเมินพัฒนาการเด็ก และแนะนํากิจกรรมในการสงเสริมพัฒนาการ ใน
สมุดบันทึกสุขภาพในชวงอายุตอไป ไดแก
• อายุ 1-2 เดือน ทบทวน/แนะนําการนวดสัมผัส การสง เสริมพัฒ นาการเด็กอายุ 2-4
เดือน
• อายุ 4 เดือน แนะนําการสงเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 5-6 เดือน การเลน การเลานิทาน
การงดดูทีวี การงดไกวเปล การเลิกใสถุงมือ
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แผนการสอน...ในเด็ก 0-5 ป
อายุ 6 เดือน แนะนําการสงเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 7-8 เดือน พฤติกรรมการเริ่ม
กลัวคนแปลกหนา การเลน การเลานิทาน การงดใชรถหัดเดิน การฝกใชถวยหัดดื่ม งด
นมมื้อดึก
• อายุ 9 เดือน แนะนําการสงเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 10-12 เดือน พฤติกรรมการติดแม
กลัวคนแปลกหนา การเลน การเลานิทาน การงดใชรถหัดเดิน การฝกใชถวยหัดดื่ม งด
นมมื้อดึก ผลกระทบของทีวีตอเด็ก
• อายุ 1 ป แนะนําการสงเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 1 ป - 1 ป 6 เดือน การเลน การเลา
นิทาน การงดใชรถหัดเดิน การเตรียมเลิกนมขวด ผลกระทบของทีวีตอเด็ก (ไมควรดู
ทีวี)
• อายุ 1 ป 6 เดือน แนะนําการสงเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 1 ป 6 เดือน-2 ป พฤติกรรม
การกินอาหาร การเลน การเลานิทาน ผลกระทบของทีวีตอเด็ก (การดูทีวีไมเ กิน 1
ชั่วโมงตอวัน)
• อายุ 2 ป แนะนําการสงเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 2-3 ป การเลน การเลานิทาน ฝกขีด
เขียน การปนดินน้ํามัน ผลกระทบของทีวีตอเด็ก (การดูทีวีไมเกิน 1 ชั่วโมงตอวัน)
• อายุ 3 ป แนะนําการสง เสริมพัฒ นาการเด็กอายุ 3-4 ป การสง เสริมความฉลาดทาง
อารมณ พฤติกรรมที่พบบอย(กาวราว เจาอารมณ) การเตรียมเด็กสูโลกกวาง ฝกเด็กให
ชวยเหลือตัวเอง ผลกระทบของทีวีตอเด็ก (การดูทีวีไมเกิน 1 ชั่วโมงตอวัน)
• อายุ 4 ป แนะนําการสง เสริมพัฒ นาการเด็กอายุ 4-5 ป การสง เสริมความฉลาดทาง
อารมณ ผลกระทบของทีวีตอเด็ก (การดูทีวีไมเกิน 1 ชั่วโมงตอวัน)
ผูส อนแนะนําใหบันทึก พัฒ นาการในสมุดบันทึกสุขภาพ และสัง เกตวาลูก ทําสิ่งตางๆได
เหมาะสมตามชวงอายุหรือไม
ผูส อนแนะนําการปองกันอุบตั เิ หตุทมี่ กั พบบอยตามพัฒนาการเด็ก และการปฐมพยาบาล เบือ้ งตน
ในกรณีที่พบมีพัฒนาการลาชา ใหสงพบนักกิจกรรมบําบัด หรือกุมารแพทยเพื่อแกไขปญหา
และนัดกระตุนพัฒนาการครัง้ ตอไป
เปดโอกาสใหผูเรียนซักถาม และสรุปประเด็นสําคัญรวมกัน
•

3.
4.
5.
6.
สื่อการสอน
•
•
•
•
•
•
•

สมุดบันทึกสุขภาพ 1 เลม
อุปกรณในการตรวจพัฒนาการตามวัย 1 ชุด
ของเลน/สื่อรูปภาพของเลนตามวัย 1 ชุด
หนังสือนิทาน 1 เลม
ถวยหัดดื่ม 1 ใบ
ผาผูกคอกันเปอนสําหรับเด็ก 1 ผืน
ผายาง 1 ผืน

การวัดและประเมินผล
•
การสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมจาก ความสนใจซักถาม และการตอบคําถาม
•
ตรวจสอบจากผลการตรวจพัฒนาการในการมารับบริการครัง้ ตอไป
•
ตรวจสอบการลงบันทึกพัฒนาการ

ประเมินผลเรื่อง “การดูแลเด็กอายุ 4 เดือน”

คําชี้แจง
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……………………………………………..
โปรดใสเครื่องหมายPหนาขอกิจกรรมที่ทานไดรับในวันนี้ ใสเครื่องหมาย X ในกิจกรรมที่ไมไดรับ

.............1. วันนี้ทานไดทราบภาวะโภชนาการของลูกวาอวน ผอม หรือสมสวน
.............2. วันนี้ทานไดรับคําแนะนําในการจุดกราฟการเจริญเติบโตในสมุดชมพู
.............3. วันนี้ทานไดทราบพัฒนาการของลูกวาปกติ สงสัยลาชา หรือประเมินไมได
.............4. วันนี้ทานทราบชื่อวัคซีนทีล่ ูกไดรบั หรือไม
.............5. วันนี้ทานไดรับคําแนะนําเรื่องการใหเริ่มอาหารเสริมที่อายุ 6 เดือนควบคูกับนมแม
.............6. วันนี้ทานไดรับคําแนะนําเรื่องการสงเสริมพัฒนาการลูก ในเรื่องการเลานิทาน การสงเสริม
พัฒนาการเด็กวัย 5-6 เดือนตามสมุดบันทึกสุขภาพสีชมพู
.............7. วันนี้ทานไดคําแนะนําในการปองกันอุบัติเหตุ เชน การตกเตียง ที่นอนอุดจมูก ที่นั่งสําหรับเด็ก
ในรถ ปดมือโดนของรอน
คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย P ในชอง * ในกิจกรรมที่ทานเคยปฏิบัติกบั ลูก
1. การบันทึกพัฒนาการเด็กในสมุดชมพู
¨ บันทึก
¨ ไมไดบันทึก
2. การดูแลหลังไดรับวัคซีน ( เลือกไดมากกวา 1 ขอตามที่เคยปฏิบัติ)
¨ กินยาลดไข
¨ เช็ดตัว
¨ 24 ชั่วโมงแรกประคบบริเวณที่ฉีดยาดวยน้ําเย็น
¨ หลังจาก 24 ชั่วโมงประคบบริเวณที่ฉีดยาดวยน้ําอุน
3. การสงเสริมพัฒนาการในวัย 2-4 เดือนทีผ่ านมา ( เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
¨ ทักทาย เรียกชื่อลูกเมื่อพบกัน
¨ พูดคุย สัมผัส เลนและหัวเราะกับลูก
¨ พูดคุยโตตอบ และหยุดฟงรอใหลกู สงเสียง
¨ เขยากรุงกริ๋ง หรือใชของเลนสีสดใสใหลูกมองตาม
¨ จับนอนคว่ําเวลาตื่น
¨ นวดสัมผัสใหลูก
¨ อื่นๆ ระบุ.........................................................................................................................

แบบประเมินผลเรื่อง “การดูแลเด็กอายุ 6 เดือน”
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……………………………………………..
คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย Pหนาขอกิจกรรมที่ทานไดรับในวันนี้ ใสเครื่องหมาย X ในกิจกรรมที่ไมไดรับ
.............1. วันนี้ทานไดทราบภาวะโภชนาการของลูกวาอวน ผอม หรือสมสวน
.............2. วันนี้ทานไดรับคําแนะนําในการจุดกราฟการเจริญเติบโตในสมุดชมพู
.............3. วันนี้ทานไดทราบพัฒนาการของลูกวาปกติ สงสัยลาชา หรือประเมินไมได
.............4. วันนี้ทานทราบชื่อวัคซีนทีล่ ูกไดรบั หรือไม
.............5. วันนี้ทานไดรับคําแนะนําเรื่องการใหเริ่มอาหารเสริมที่อายุ 6 เดือนเริ่ม 1 มื้อตามแบบในสมุดบันทึก
สุขภาพสีชมพู
.............6. วันนี้ทานไดรับคําแนะนําเรื่องการสงเสริมพัฒนาการลูก ในเรื่องการเลานิทาน การใชถวยหัดดื่ม
การงดใชรถหัดเดิน และการสงเสริมพัฒนาการเด็กวัย 7-8 เดือนตามสมุดบันทึกสุขภาพสีชมพู
.............7. วันนี้ทานไดคําแนะนําในการปองกันอุบัติเหตุ เชน ตกจากที่สงู จมน้ํา ของเขาปาก แหยปลัก๊
.............8. ทานเคยไดรับคําแนะนําเรื่องการทําความสะอาดชองปาก
คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย P ในชอง * ในกิจกรรมที่ทานเคยปฏิบัติกบั ลูก
1. การบันทึกพัฒนาการเด็กในสมุดชมพู
¨ บันทึก
¨ ไมไดบันทึก
2. ทานเริ่มปอนอาหารเสริม น้ําผลไม นมผสมใหลูกเมื่อลูกอายุเทาไร
¨ อายุนอยกวา 6 เดือน
¨ อายุ 6 เดือนขึ้นไป
3. การดูแลหลังไดรับวัคซีน ( เลือกไดมากกวา 1 ขอตามที่เคยปฏิบัติ)
¨ กินยาลดไข
¨ เช็ดตัว
¨ 24 ชั่วโมงแรกประคบบริเวณที่ฉีดยาดวยน้ําเย็น
¨ หลังจาก 24 ชั่วโมงประคบบริเวณที่ฉีดยาดวยน้ําอุน
4. การสงเสริมพัฒนาการในวัย 4 – 6 เดือนที่ผานมา ( เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
¨ ยิ้มแยม ขณะพูดคุยโตตอบกับลูก เรียกชื่อลูกในทิศทางตางๆกัน
¨ พูดคุยกับลูกถึงกิจกรรมที่กาํ ลังทํากับลูก เชน อาบน้าํ กันนะ กินนมนะลูก
¨ หาของเลนที่มเี สียง สีสดใสใหลูกควาจับ
¨ การเลานิทาน
¨ หัดใหลูกพลิกคว่ํา พลิกหงาย และกระตุนใหคืบ
¨ อื่นๆ ระบุ...........................................................................................................................

แบบประเมินผลเรื่อง “การดูแลเด็กอายุ 9 เดือน”
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……………………………………………..
คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย Pหนาขอกิจกรรมที่ทานไดรับในวันนี้ ใสเครื่องหมาย X ในกิจกรรมที่ไมไดรับ
.............1. วันนี้ทานไดทราบภาวะโภชนาการของลูกวาอวน ผอม หรือสมสวน
.............2. วันนี้ทานไดรับคําแนะนําในการจุดกราฟการเจริญเติบโตในสมุดชมพู
.............3. วันนี้ทานไดทราบพัฒนาการของลูกวาปกติ สงสัยลาชา หรือประเมินไมได
.............4. วันนี้ทานทราบชื่อวัคซีนทีล่ ูกจะมารับ
.............5. วันนี้ทานไดรับคําแนะนําเรื่องการใหเริ่มอาหารเสริมที่อายุ 9 เดือนเริ่ม 2 มื้อ เนื้อหยาบใกลเคียง
กับผูใหญ
.............6. วันนี้ทานไดรับคําแนะนําเรื่องการสงเสริมพัฒนาการลูก ในเรื่องการเลานิทาน การงดดูทีวี
การงดใชรถหัดเดินและการสงเสริมพัฒนาการเด็กวัย 10-12 เดือนตามสมุดบันทึกสุขภาพสีชมพู
.............7. วันนี้ทานไดคําแนะนําในการปองกันอุบัติเหตุ เชน ตกจากที่สงู จมน้ํา ของเขาปาก แหยปลัก๊
.............8. วันนี้ทานไดรับคําแนะนําเรื่องหัดดืม่ น้ําหรือนมจากถวย หรือดูดจากหลอด
.............9. ทานเคยไดรับคําแนะนําเรื่องการแปรงฟน โดยใหเด็กหยิบแปรงเลน ผูใหญแปรงซ้ํา ไมใสยาสีฟน
คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย P ในชอง * ในกิจกรรมที่ทานเคยปฏิบัติกบั ลูก
1. การบันทึกพัฒนาการเด็กในสมุดชมพู
¨ บันทึก
¨ ไมไดบันทึก
2. ลูกกินอาหารวันละกี่มื้อ
¨ วันละ 1 มื้อ
¨ วันละ 2 มื้อ
¨ วันละมากกวา 2 มื้อ
3. การดูแลหลังไดรับวัคซีน ( เลือกไดมากกวา 1 ขอตามที่เคยปฏิบัติ)
¨ กินยาลดไข
¨ เช็ดตัว
¨ 24 ชั่วโมงแรกประคบบริเวณที่ฉีดยาดวยน้ําเย็น
¨ หลังจาก 24 ชั่วโมงประคบบริเวณที่ฉีดยาดวยน้ําอุน
4. การสงเสริมพัฒนาการในวัย 6-9 เดือนทีผ่ านมา ( เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
¨ อุมลูกขณะพบปะกับผูอื่น และใหเวลาลูกทําความคุนเคย
¨ พูดถึงสิง่ ที่กาํ ลังทําอยูกับลูก เชน หม่ําๆ
¨ อานนิทานใหลูกฟง และชี้ภาพประกอบ
¨ อุมลูกในทานั่ง ปลอยใหนงั่ เลนโดยดูแลอยูใกลๆ
¨ ทิ้งของเลนใหลูกมองตาม
¨ อื่นๆ ระบุ...........................................................................................................................
5. วิธีการทําความสะอาดชองปาก
¨ ไมไดทํา
¨ แปรงฟนใหลูก ¨ อื่นๆ ระบุ...........................................

แบบประเมินผลเรื่อง “การดูแลเด็กอายุ 1 ป”
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……………………………………………..
คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย Pหนาขอกิจกรรมที่ทานไดรับในวันนี้ ใสเครื่องหมาย X ในกิจกรรมที่ไมไดรับ
.............1. วันนี้ทานไดทราบภาวะโภชนาการของลูกวาอวน ผอม หรือสมสวน
.............2. วันนี้ทานไดรับคําแนะนําในการจุดกราฟการเจริญเติบโตในสมุดชมพู
.............3. วันนี้ทานไดทราบพัฒนาการของลูกวาปกติ สงสัยลาชา หรือประเมินไมได
.............4. วันนี้ทานทราบชื่อวัคซีนทีล่ ูกจะมารับ
.............5. วันนี้ทานไดรับคําแนะนําเรื่องการกินอาหารทีอ่ ายุ 1 ปกินได 3 มื้อ เนื้อหยาบใกลเคียงกับผูใหญ
วัยนี้จะกินนอยลง ฝกใหหัดกินอาหารเอง ไมเดินปอน
.............6. วันนี้ทานไดรับคําแนะนําเรื่องการสงเสริมพัฒนาการลูก ในเรื่องการฝกตักอาหารกินเอง การงดดูทีวี
ใหทําตามคําสั่งงายๆ และการสงเสริมพัฒนาการเด็กวัย 1 ป –1 ป 6 เดือนตามสมุดบันทึกสุขภาพสีชมพู
.............7. วันนี้ทานไดคําแนะนําในการปองกันอุบัติเหตุ เชน ตกจากที่สงู แหยปลั๊ก หกลม อันตรายจากสัตว
.............8. วันนี้ทานไดรับคําแนะนําเรื่องการแปรงฟน โดยใหเด็กหยิบแปรงเลน ผูใหญแปรงซ้ํา ไมใสยาสีฟน
.............9. เมื่อฟนขึ้นแลวลูกทานเคยไดรับการตรวจฟนและไดรับคําแนะนําในการดูแลสุขภาพในชองปาก
คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย P ในชอง * ในกิจกรรมที่ทานเคยปฏิบัติกบั ลูก
1. การบันทึกพัฒนาการเด็กในสมุดชมพู
¨ บันทึก
¨ ไมไดบันทึก
2. ลูกกินอาหารวันละกี่มื้อ
¨ นอยกวา 3 มื้อ
¨ วันละ 3 มื้อ
¨ มากกวา 3 มื้อ
3. การดูแลหลังไดรับวัคซีน ( เลือกไดมากกวา 1 ขอตามที่เคยปฏิบัติ)
¨ กินยาลดไข
¨ เช็ดตัว
¨ 24 ชั่วโมงแรกประคบบริเวณที่ฉีดยาดวยน้ําเย็น
¨ หลังจาก 24 ชั่วโมงประคบบริเวณที่ฉีดยาดวยน้ําอุน
4. การสงเสริมพัฒนาการในวัย 9 เดือน-1 ป ที่ผานมา ( เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
¨ หัดไหว
¨ บอกสิ่งที่ลูกไมควรทํา ทุกครัง้
¨ รองเพลง ทําทาเตนเลนกับลูก
¨ จูงลูกขึ้นลงบันได
¨ ใหลกู หยิบ ตักอาหารกินเอง
¨ ฝกใหลูกหวีผม
¨ ฝกใหลกู หยิบของให
¨ ชี้ใหรจู ักสวนตางๆของรางกาย
¨ ฝกการเก็บของเลนเขาที่
¨ ดื่มน้ํา หรือนมจากถวย
¨ อื่นๆ ระบุ...........................................................................................................................
พลิก มีตอดานหลังÜ
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5. วิธีการทําความสะอาดชองปาก
¨ แปรงฟนใหลูก
¨ ปลอยใหแปรงฟนเอง แลวผูใหญแปรงซ้ําให
¨ อื่นๆ ระบุ................................................................................................
6. ตรวจฟนและทําความสะอาดในชองปากใหเด็กเปนประจํา
¨ ไมไดทําเลย
¨ ทําเปนบางครัง้
¨ ทําทุกวัน
7. ผลการตรวจฟน
¨ ไมไดตรวจ
¨ ตรวจแลวผุ
¨ ตรวจแลวไมผุ
8. ปจจุบันการเลิกนมขวด
¨ กินนมแมจากเตา
¨ ยังไมเลิกขวด
¨ เลิกนมขวดแลว

แบบประเมินผลเรื่อง “การดูแลเด็กอายุ 2 ป”
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……………………………………………..
คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย Pหนาขอกิจกรรมที่ทานไดรับในวันนี้ ใสเครื่องหมาย X ในกิจกรรมที่ไมไดรับ
.............1. ทานไดทราบภาวะโภชนาการของลูกวาอวน ผอม หรือสมสวน
.............2. ทานไดรับคําแนะนําในการจุดกราฟการเจริญเติบโตในสมุดชมพู
.............3. ทานไดทราบพัฒนาการของลูกวาปกติ สงสัยลาชา หรือประเมินไมได
.............4. ทานทราบชื่อวัคซีนทีล่ ูกจะมารับ
.............5. ทานไดรับคําแนะนําเรื่องการปอนอาหารกินเอง
.............6. ทานไดรับคําแนะนําเรื่องการสงเสริมพัฒนาการลูก ฝกขีดเขียน การปนดินน้ํามัน และการสงเสริม
พัฒนาการเด็กวัย 2-3 ปตามสมุดบันทึกสุขภาพสีชมพู
.............8. ทานไดคําแนะนําในการปองกันอุบัตเิ หตุ เชน มือแหยปลั๊กไฟ โดนสัตวกัด ของมีคมปาด ถูกของรอน
ลวก กินสารพิษ
.............9. ลูกทานเคยไดรบั การตรวจฟนและไดรบั คําแนะนําการดูแลสุขภาพในชองปาก
คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย P ในชอง * ในกิจกรรมที่ทานเคยปฏิบัติกบั ลูก
1. การบันทึกพัฒนาการเด็กในสมุดชมพู
¨ บันทึก
¨ ไมไดบันทึก
2. ลูกกินอาหารวันละกี่มื้อ
¨ นอยกวา 3 มื้อ
¨ วันละ 3 มื้อ
¨ มากกวา 3 มื้อ
3. การสงเสริมพัฒนาการในวัย 1– 2 ป ที่ผานมา ( เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
¨ ใหโอกาสลูกตัดสินใจทําสิ่งตางๆดวยตนเองทีด่ ูวาปลอดภัย
¨ สอนใหรจู ักทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ
¨ พูดบอกอารมณของลูก เชน ตอนนี้กําลังโกรธ ดีใจ
¨ ใหลกู ทํางานบานงายๆ ตามพอแม
¨ ใหเลนกับเพือ่ น
¨ เลานิทาน ชี้ชวนใหลูกเปดหนังสือ
¨ ฝกบอกขับถาย
¨ ตอบคําถามลูก
¨ อื่นๆ ระบุ...........................................................................................................................
4. วิธีการทําความสะอาดชองปาก
¨ แปรงฟนใหลูก
¨ ปลอยใหแปรงฟนเอง แลวผูใหญแปรงซ้ําให
¨ อื่นๆ ระบุ................................................................................................
พลิก มีตอดานหลังÜ
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5. ตรวจฟนและทําความสะอาดในชองปากใหเด็กเปนประจํา
¨ ไมไดทําเลย
¨ ทําเปนบางครัง้
6. ผลการตรวจฟน
¨ ไมไดตรวจ
¨ ตรวจแลวผุ
7. ปจจุบันการเลิกนมขวด
¨ กินนมแมจากเตา
¨ ยังไมเลิกขวด

¨ ทําทุกวัน
¨ ตรวจแลวไมผุ
¨ เลิกนมขวดแลว
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แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ(อีคิว)สําหรับเด็กอายุ 3-5 ป
ลิขสิทธิจ์ ากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ขอความตอไปนี้เปนการอธิบายถึงอารมณ ความรูส ึก และพฤติกรรมของเด็กในชวงเดือนทีผ่ านมา
โปรดใสเครือ่ งหมาย P ลงในชองที่คิดวาตรงกับตัวเด็กมากที่สุด
องคประกอบความฉลาดทางอารมณ

ใช

ไมใช

ดี 1. บอกความรูส ึกของตนเองไดเมื่อถูกถาม เชน รูส ึกดีใจ เสียใจ โกรธ ไมชอบ ไมพอใจ
2. เต็มใจแบงปนสิ่งของใหคนอื่นๆ เชน ขนม ของเลน
3. บอกขอโทษหรือเขามาประจบเมื่อทําผิด
เกง 4. มักอยากรูอยากเห็นกับของเลนหรือสิ่งแปลกใหม
5. ยอมรับคําอธิบายเมื่อไมไดสิ่งที่ตองการ
6. กลาพูด กลาคุย ทักทายตอบกลับผูอื่น
สุข 7. ชวยเหลือตนเองมากขึ้นเมื่อไดรบั คําชม
8. รูจกั เผื่อแผความรักใหผอู ื่น เชน กอด ปลอบนองหรือเด็กที่เล็กกวา
9. แสดงอารมณสนุกรวมไปกับสิง่ ที่เห็น เชน รองเพลง กระโดดโลดเตน หัวเราะเฮฮา
ถาตอบวา “ใช” ตั้งแต 2 ขอขึ้นไป

ในแตละองคประกอบหลัก (ดี เกง สุข) ควรสงเสริมและรักษาความฉลาด
ทางอารมณใหคงไว
ถาตอบวา “ใช” นอยกวา 2 ขอขึ้นไป ในแตละองคประกอบหลัก (ดี เกง สุข) ควรไดรับการประเมินความฉลาด
ทางอารมณฉบับสมบูรณ เพิ่มเติมเพื่อวางแผนการพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณในแตละดานใหเหมาะสมกับวัย

หมายเหตุ ไมควรนําผลคัดกรองไปเปรียบเทียบกับเด็กอื่น กลาวตําหนิหรือใชเปนขอตัดสิน
ในการคัดเลือกเด็กในโอกาสตางๆ
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แบบคัดกรองโรคออทิสติก สําหรับเด็กอายุ 1-4 ป
โปรดใสเครือ่ งหมาย P ลงในชอง * หลังขอความแตละขอ
โดยเลือกคําตอบที่ใกลเคียงกับพฤติกรรมของเด็กมากทีส่ ุด
พฤติกรรม

ใช/ทําบอย

ไมใช/ไมคอยทํา

1. ยิ้มเวลาเห็นหนาคุณ หรือยิม้ ตอบเวลาเห็นคุณยิ้มให

*0

*1

2. ชี้หรือแสดงทาทางบอกความตองการ

*0
*0
*1
*0
*0
*0
*1
*0

*1
*1
*0
*1
*1
*1
*0
*1

*1

*0

3. อวดของเลน หรือสิง่ ที่ชอบใหคุณดู
4. ชอบเลนคนเดียว หรืออยูคนเดียวตามลําพัง
5. หันหนามามองเมื่อคุณเรียกชื่อ
6. เวลาชี้ใหดูสิ่งตางๆ เด็กสนใจมองตาม
7. มองหนา สบตาเวลาที่คุณพูดคุยหรือเลนดวย
8. ทําทาทาง (เชน สะบัดมือ เขยงเทา หมุนตัว ฯลฯ) ซ้ําๆ
9. เลนสมมติ เชน ทําทาปอนขาวตุกตา เลนขายของ ทําทาโทรศัพท
10. พูดชา หมายถึง มีขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
ก. ไมพูดคําเดี่ยวที่มีความหมาย เชน แม หม่ํา เมื่ออายุ 18 เดือน
ข. ไมพูดเปนกลุมคําที่มอี ยางนอย 2 คําตอกัน เชน กินขาว
ไปเที่ยว เมื่ออายุ 2 ป

รวมคะแนน = ............................................คะแนน
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ใบความรูเรือ่ ง...การดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ
ระยะตั้งครรภ จะใชเวลาประมาณ 40 สัปดาห หรือบางคนก็ใชเวลานอยกวานั้นแตสิ่งสําคัญ
ที่สุดคือการที่ทารกของคุณยังอยูในครรภ ทําใหเกิดอาการหลายอยางทีอ่ าจจะเกิดขึ้น มีดังตอไปนี้
1. อาการแพทองอาเจียน
อาการแพทอ ง อาจมีสาเหตุมาจากการเปลีย่ นแปลงของฮอรโมน อารมณ ความกังวล ความเครียด
วิธีการแกปญหาอาการแพทอง
•
กินทีละนอยๆ แตกินบอยๆ
•
หลีกเลีย่ งอาหารมันและเผ็ด
•
เตรียมของวางไวขางเตียง กินกอนลุกจากที่นอนตอนเชา
•
จิบน้ําอุนบอยๆ หรือใชเปนน้ําขิง
•
กินอาหารออน ยอยงาย
•
ใชสมาธิดว ยการ ฝกหายใจชาๆ กอนรับประทานอาหารทุกมือ้ โดยวางมือขางหนึ่งไวที่ทอง และอีก
ขางวางไวทที่ รวงอก เพงจิตไปทีท่ อ งพรอมกับหายใจเขาลึกๆและผอนลมหายใจออกชาๆ ทําเชนนี้
ประมาณ 5 นาที
•
ใชการกดจุด โดยการกดจุดบริเวณแขนดานใน เหนือรอยพับขอมือประมาณ 2 นิ้ว ทําวันละ 4
ครัง้ ๆละ 10 นาที
แตถา มีการแพทองมากผิดปกติ คือ รับประทานอาหารไมได อาเจียนมากรุนแรง น้ําหนักขึ้นนอย
หรือไมขนึ้ เลย อายุครรภครบ 3 เดือนแลวอาการยังไมดีขึ้น ใหแจงแพทยทราบ เพื่อพิจารณาการรักษา
2. มีเลือดออกจากชองคลอด
ในชวงตั้งครรภ ถามีอาการเลือดออกมาจากชองคลอด ไมวาจะมากหรือนอย ถือเปนสัญญาณบง
บอก ถึงความผิดปกติ ตองปรึกษาแพทยทันที
หากมีเลือดออกในระยะแรกของการตั้งครรภ อาจเกิดการแทงบุตรได แตหากมีเลือดไหลในระยะใกล
คลอด สันนิษฐานวาอาจคลอดกอนกําหนดหรือเนื่องจากมดลูกบีบตัวอยางรุนแรงหรือรกเกาะต่ําใหใส
ผาอนามัยไวเพื่อลดความเปยกชื้นบริเวณชองคลอด เปนการลดโอกาสติดเชื้อไปสูลูกในครรภ แลวรีบ
มาพบแพทย ทันที
3. น้ําคร่ํารั่ว (แตก) หรือมีน้ําเดินทางออกจากชองคลอด
น้ําเดินทาง ก็คือน้ําในถุง หุมทารกในครรภที่รั่วออกมาทางชอ งคลอด จะมีลักษณะใสๆ ไหล
ออกมาจากชอ งคลอด อาจสงสัยว าถุง น้ํา แตกหรื อ รั่ว ใหใสผา อนามั ยไว แลวรีบ มาโรงพยาบาล
เนื่องจากถาปลอยไวนานอาจทําใหทารกมีการติดเชื้อหรือเกิดภาวะน้ําคร่ํานอยหรือแหงจนกออันตราย
กับทารกในครรภได
4. ลูกดิ้นนอยลง
การดิ้นของทารกในครรภ เปนสิ่ง ชี้บง สําคัญ วาทารกในครรภมีสุขภาพเปนเชนไร การดิ้นที่
ผิดปกติสามารถบอกสภาวะผิดปกติหรือปญหาที่เ กิดขึ้นกับทารกในครรภได ตลอดจนเปนสัญญาณ
เตือนภัยใหบุคลากรทางการแพทยที่ดูแลสามารถประเมินและใหก ารชวยเหลือ ไดทัน ดัง นั้นหญิง
ตั้งครรภทุกคนควรไดรับการสอนและการแนะนําใหรูจักสังเกต และบันทึกการดิ้นของทารกในแตละวัน
โดยเริ่มบันทึกเมื่ออายุครรภ 28 สัปดาห
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การดิ้นของทารกในครรภ
หมายถึง การเคลื่อนไหวของทารกในทุกลักษณะ ไดแก การยืดแขนขาและลําตัว การโกงตัว การ
ถีบกระทุง เปนตน โดยหญิงตั้งครรภรูสึกวามีสวนของทารกมากระแทกที่หนาทองทุกครั้ง
ลักษณะการดิ้นของทารกในครรภที่นับเปนการดิ้น 1 ครั้ง
ลักษณะ

ความรูสึก

1. หมุน หรือพลิกตัว ทารกเคลื่อนไหวทัง้ ตัว มีแรงเบารูสกึ ไดทั่วทอง
2. การเตะหรือถีบ ทารกเคลือ่ นไหวเฉพาะบางสวนของรางกาย เชน แขน
ขา รูสึกเปนบางสวนของหนาทอง มีการเคลื่อนไหวเร็ว
ลักษณะที่ไมนบั เปนลูกดิ้น ไดแก อาการสะดุงหรือกระตุก และอาการสะอึก
ลักษณะ

ความรูสึก

ระยะเวลาที่ดิ้น
3-30 วินาที
นอยกวา 1 วินาที

ระยะเวลาที่ดิ้น

1. สะดุงหรือกระตุก ทารกเริ่มเคลื่อนไหวจากแขนขา และไมขยับทั้งตัว มักจะ 1 วินาที
เกิดขึ้นครั้งเดียวและเวนชวงพัก
2. สะอึก
รูสึกเหมือนกระตุก หรือเตนเปนจังหวะในทอง แตไมมี นอยกวา 1 วินาที
แรงกระแทกจากลําตัวของทารก
วิธีการนับลูกดิ้น
•
เลือกเวลาที่ทานวางและสะดวกที่สุด เชน หลังอาหารมื้อเย็น หรือขณะพักผอนกลางคืน
•
ใหนอนตะแคงขณะนับลูกดิ้น
•
เริ่มจับเวลาเมื่อเริ่มนับ ลูกดิ้นจนครบ 10 ครั้ง ลงบันทึกเวลาในตาราง โดยลงเวลาเริ่มตน
นับ และเวลาที่นับครบ 10 ครั้ง
•
ปฏิบัติทุกวันจนมารับบริการฝากครรภในครั้งตอไป
•
ถา ใช เ วลามากกว า 4 ชั่ว โมงในการนั บ ลูก ดิ้ นครบ 10 ครั้ง มัก พบร ว มกั บ ภาวะขาด
ออกซิเจนเรื้อรัง และอยูในภาวะอันตราย ตองรีบมาโรงพยาบาลโดยดวน
5. เกินกําหนดคลอดแลวแตยังไมเจ็บครรภ
เมื่ออายุครรภตั้งแต 40 สัปดาหขึ้นไป รกจะเริ่มเสื่อมสภาพทําใหทารกในครรภไดรับอาหารและ
ออกซิเจนนอยลง อาจทําใหเกิดปญหาขาดออกซิเจนจนกระทั่งเสียชีวิตได ควรมาโรงพยาบาลเพื่อให
แพทยตรวจสอบดูสภาพของรก
6. ปวดศีรษะ ตาพราลาย
ถามีอาการปวดศีรษะ ตาพราลายรวมกับขาบวมกดบุม มาก ตรวจพบโปรตีนในปสสาวะ และความดัน
โลหิตสูงกวา 140/ 90 มิลลิเมตรปรอท จะเปนอาการแสดงของครรภเปนพิษซึง่ จะสงผลทําใหทารกใน
ครรภมนี ้ําหนักนอย มารดาเองก็อาจชักในขณะตัง้ ครรภได ใหรบี มาโรงพยาบาลเพือ่ พบแพทย
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พัฒนาการ...ทารกในครรภ
10 วันภายหลังการปฏิสนธิไขที่ไดรับการผสมแลวเดินทางไปฝงตัวในผนังเยื่อบุมดลูก อาจทําใหมี
เลือดออกทางชองคลอดไดเล็กนอย ที่เรียกวา เลือดลางหนา ความเฉลียวฉลาดหรือความสามารถทาง
สติปญญาของลูกจะขึ้นอยูกับพันธุกรรม สภาพแวดลอมและประสบการณที่พอแมเตรียมใหลูกไดตั้งแต
อยูในครรภและในชวง 3 ปแรกของชีวิต สมองของเด็ก อายุ 3 ปมีขนาดประมาณ 80%ของผูใหญ
สมองจะแตกกิ่งกานสาขาของเสนใยสมอง และจุดเชื่อมตอจะทําหนาที่รับ-สงสัญญาณตางๆของเซลล
สมองหากคนเรามีเสนใยสมองและจุดเชื่อมตอมากเทาไรก็ยิ่งมีความเฉลียวฉลาดมากขึ้น ชวยใหสมอง
สามารถสื่อสารและประมวลความคิดมีเหตุมีผลที่สลับซับซอน
หลังจากการปฏิสนธิ 3 สัปดาหในครรภ เซลลสมองเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว จากนั้น 10-18
สัปดาหในครรภ จํานวนเซลลประสาทจะเริ่มคงที่แตจะมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ในระยะ 20 สัปดาห
ในครรภ สมองมีชวงเวลาการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว
และดําเนินตอไปจนเด็กอายุ 2 ป สมองจะมีขนาดใหญ เสนใยสมองจะ เเตกกิ่งกานสาขามากขึ้นใน
ขณะที่บางเซลลจะสูญหายไปและมีกระบวนการสรางสารเคลือบ ตามเซลลตางๆของสมองเพื่อควบคุม
ระบบประสาทและกลามเนื้ออยางตอเนื่องจนเด็กอายุ 4 ป
สัปดาหที่ 6 ชีวติ นอย ๆ มีขนาด 6 มิลลิเมตร หัวโต มีตงิ่ ยืน่ ออกมาจากใกลหวั คูห นึง่ ซึง่ ตอมาจะเจริญ
เปนแขน มีอกี สองติง่ อยูใ กลกบั สวนหางสวนนีจ้ ะเจริญเปนขาและสวนหางเล็ก ๆ จะกลายเปนกระดูกกนกบ
ระยะนีเ้ ริม่ มีการสรางอวัยวะตาง ๆ จึงไมควรรับประทานยาใด ๆ โดยไมขอคําแนะนําจากแพทย สายสะดือ
ซึง่ คอนขางใหญเมือ่ เทียบกับลําตัวจะทําหนาทีร่ บั และถายเทของเสีย หัวใจมี 4 หอง
สัปดาหที่ 8 ความยาวขนาด 2.5 เซนติเมตร ลักษณะคลายคนมากขึ้น หัวโต ใบหูเปนตุมเล็ก ๆ อา
ปาก หุบปากได เริ่มมีหนอฟน
สัปดาหที่ 12 มีแขน ขาครบ ตัวยาวขนาด 9 เซนติเมตร หัวโต มีเล็บมือและอวัยวะเพศแตยังเห็นไม
ชัดเจนถาดูจากอัลตราซาวด เริ่มดูดปากเปน มีหนอฟนขึ้นครบ
สัปดาหที่ 16 ทารกเริม่ ดิน้ ตัวยาวประมาณ 16 เซนติเมตร น้ําหนัก 1 ขีด (100กรัม) เริม่ มองเห็นเพศไดชดั
สัปดาหที่ 20 ตัวยาวประมาณ 25 เซนติเมตร น้ําหนัก 3 ขีด (300กรัม) มีเสนผมขึน้ แตเปลือกตายังปดอยู
สัปดาหที่ 24 ตัวยาวประมาณ 30 เซนติเมตร น้ําหนัก 6 ขีด (600กรัม) ปอดเริ่มทํางาน เปลือกตาเริ่ม
เปดลืมตา ดูดนิ้ว แยกเสียงได ตื่นนอนเปนเวลา
สัปดาหที่ 28 ตัวยาวประมาณ 35 เซนติเมตร น้ําหนัก 1 กิโลกรัม ลืมตาไดบาง มองเห็นไดบางครั้ง
สัปดาหที่ 36 ระยะนี้จะรูส ึกอึดอัดมากเพราะเปนชวงทีท่ ารกเจริญเติบโตเร็วที่สุดตัวยาวประมาณ 45
เซนติเมตร น้ําหนักประมาณ 2,300-2,500 กรัม ตอมาอีก 1 สัปดาหเริ่มฝกหายใจ ดูดและกลืน
สัปดาหที่ 40 เปนระยะกําหนดคลอดทารกจะสมบูรณเติบโตเติมที่ โดยเฉลี่ยน้ําหนักจะอยูในชวง
ประมาณ 2,500 – 3,000 กรัมผิวหนังจะเรียบ ไขที่หอหุมตัวเด็กจะนอยลง
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การสงเสริมพัฒนาการทารกในครรภ
1. มีอารมณทมี่ ีความสุขแจมใส
โดยทํากิจกรรมทีท่ าํ ใหมีความสุข เชน ฟงเพลง ไปเที่ยว ปลูกตนไม อานหนังสือที่ชอบ
หรือดูภาพเด็กสวย ๆ งาม ๆ
เพื่อผอนคลายความเครียด ความวิตกกังวลใหมากทีส่ ุด
เพราะขณะที่แมมีความเครียด ทารกในครรภนั้นสามารถรับรูได และอาจสงผลใหเกิดอาการแทง
การคลอดกอนกําหนด
การคลอดทารกน้ําหนักนอย
และเมื่อคลอดแลวจะเปนเด็กทีเ่ ลี้ยงยาก
จากการมีอารมณหงุดหงิดมากกวาปกติ
2. พักผอนใหเพียงพอ
การพักผอนทีเ่ พียงพอจะทําใหมีอารมณแจมใส ในระยะ 3 เดือนสุดทายใกลคลอดอาจจะ
นอนไมคอยหลับเนือ่ งจากทารกตัวโตขึ้น จนทําใหอึดอัด ใหนอนในทาตะแคงคลายกอดหมอนขาง
คือ ขาขางหนึ่งงอเขา และอีกขางหนึ่งเหยียดออก ชวงกลางวันควรหาเวลาพัก
3. การออกกําลังกาย
การออกกําลังกายจะชวยเพิ่มความมั่นใจ ผอนคลายความเครียด เลือดในรางกายไหลเวียน
ดีขึ้น การออกกําลัง กายจะมีผ ลตอการหลั่งสาร 2 ชนิดที่มีผลกับทารกโดยตรง คือ ฮอรโ มน
adrenaline จะผานรกไปยังทารกในครรภ ทําใหทารกตื่นตัวและกระปรี้กระเปรา สาร endorphin
หรื อ สารแห ง ความสุ ข สารนี้ จ ะหลั่ ง ออกมาในขณะออกกํ า ลั ง สารนี้ จ ะส ง ผา นรกไปยั ง ทารก
ทําใหมีความสุขตั้งแตอยูในครรภ
การออกกําลังกายควรทําเปนประจําทุกวันครั้งละเล็กๆ นอยๆ แตหลายๆ ครั้งจะดีกวาหักโหม
เพียงครัง้ เดียว เชน วายน้ํา โยคะ เดินเลน ควรหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายประเภทที่ตองใช
กลามเนื้อหนาทอง เชน การวิ่งจอกกิ้ง ซิกอัพ และควรเริ่มตัง้ แต 12 สัปดาหขึ้นไป ถาไมมีขอหาม
ควรทําเปนประจําอยางนอย 3 วันตอสัปดาหวันเวนวันครัง้ ละประมาณ 20 นาที
4. ลูบหนาทอง
การลูบสัมผัสลูกในครรภผานทางหนาทอง จะชวยใหเซลลสมองสวนรับความรูสึกมีขนาดใหญ
ขึ้น มีเสนใยประสาทมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพและความไวในการรับรู และสรางความผูกพันระหวาง
มารดาและทารก ในครรภ การลูบสัมผัสหนาทองทําไดโดยนั่งบนเกาอี้โยกทําใจใหสบาย วางมือบน
หนาทอง วนมือเปนวงกลมรอบสะดือเบาๆ หรือลูบไปตามทุกสวนของตัวทารก พรอมกับโยกเกาอี้
เบาๆ ชาๆ เปนจังหวะ ควรเริ่มตั้งแตอายุครรภ 5 เดือนขึ้นไปเพราะทารกเริ่มรับรูการเคลื่อนไหวของ
มารดา และทําใหมารดารูสึกผอนคลาย เมื่ออายุครรภได 28 สัปดาหควรสอบถามถึงตําแหนงของ
ทารกในครรภ และพยายามลูบไลทารกในครรภจากศีร ษะลงไปที่เทาเพื่อสื่อ สารกับทารก เปนการ
กระตุนระบบประสาทของทารก
5. เสริมระบบการไดยิน
ทารกในครรภเริ่มไดยินตั้งแตเดือนที่ 5–6 การไดยินเปนเครื่องมือในการเรียนรู ทารกชอบฟง
เสียงแมมากที่สุด เปนเสียงที่คุนเคย และตองการ เวลาพูดคุยควรใชเสียงที่นมุ นวล
มีอารมณ
ความรูสึกของความรัก พูดคําซ้ําๆ เพื่อใหมีความคุนเคย หรือจะเปนเพลงเหกลอม ชวงเวลาที่คุยควร
ทําขณะที่ทารกดิ้น ซึง่ แสดงวาตื่นแลว อาจจะบันทึกเสียงของพอแมเรียกชื่อ รองเพลง อานหนังสือลง
เทปแลวเปดใหฟง โดยนําลําโพงมาไว ที่บริเวณหนาทองของมารดา
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ถาจะเปนเสียงดนตรี ควรเปนเพลงเย็นๆเบาๆ อาจเปนเพลงบรรเลง หรือเพลงคลาสสิก เพลง
ไทยเดิมเปนประจําสม่ําเสมอใชเวลา 10–15 นาที โดยวางวิทยุเทปเพลงไวขางตัว เปดฟงทั้งมารดาและ
ทารกในครรภพรอมกัน เปดในชวงเย็นๆ ทารกจะแจมใส เคลื่อนไหวตื่นตัว พรอมที่จะรับฟงเพลง หรือ
หลังอาหาร 1 ชั่วโมง เพราะกลูโคสกําลังเดินทางไปเลี้ยงสมอง
ดนตรีของแตล ะทองถิ่นตางก็มีอิท ธิพลตอคนฟง ทั้ง นั้น แตห ากตองการพัฒ นาดานการรับ รู
จะตองใหเด็กคุนเคยกับดนตรีตอเนื่องกันไมนอยกวา 2 ปและตองเริ่มกอนเด็กอายุ 7 ขวบ เพราะเปน
ชวงที่สมองจะมีการเชื่อมโยงและแตกแขนงในสวนที่ใชงานเพื่อการพัฒนาได
6. สงเสริมสายตา การมองเห็น
การใชแสงไฟกระตุนการมองลูกใชแสงไฟจากกระบอกไฟฉายสองผานหนาทองมารดา ควรเริ่ม
เมื่ออายุครรภประมาณ 7 เดือนขึ้นไป เพราะทารกในครรภเริ่มมองเห็นไดบางแลว
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ใบความรูเรือ่ ง...การเตรียมตัวกอนคลอดและการคลอด
การคลอดเปนปรากฏการณตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพื่อขับทารก เยื่อหุมรก น้ําคร่ํา และรก
ออกมาจากโพรงมดลูก สูภายนอก หญิง ตั้ง ครรภจ ะตอ งปรับ ตัวทั้ง รางกายและจิตใจในระหวาง
ตั้งครรภและตลอดระยะการคลอด
อาการแสดงลวงหนาของการคลอด
ในระยะใกลครบกําหนดคลอดคือ ประมาณ 2 – 3 สัปดาหสุดทายของการตั้งครรภ พบวา
หญิงตั้งครรภจะมีอาการแสดงลวงหนาของการคลอด ดังตอไปนี้
1. ระดับหนาทองลดลง การที่ระดับยอดมดลูกลดลงซึ่งเปนผลมาจากการที่ศีรษะของทารก
ในครรภเคลื่อนเขาสูอุงเชิงกราน ดังนั้นระดับหนาทองจึงลดลง ทําใหหญิงตั้งครรภหายใจสะดวกขึ้น
2. ถายปสสาวะบอยขึน้ ซึง่ เกิดจากการทีศ่ รี ษะของเด็กในครรภเคลือ่ นลงต่ํา ทําใหมีการกดบน
กระเพาะปสสาวะและเหลือเนือ้ ทีจ่ ใุ นกระเพาะปสสาวะลดลง ดังนัน้ จึงเกิดมีการถายปสสาวะบอยขึน้
3. อาการปวดหลังเพิม่ ขึน้ ซึง่ เปนผลจากการหยอนตัวของขอตออุง เชิงกราน ประกอบกับการ
เพิ่มขึ้นของน้ําหนักมดลูกและเด็ก ทําใหน้ําหนักถวงมาขางหนามากขึ้นจึงเกิดการเกร็งของกลามเนื้อ
บริเวณหลัง ดังนั้นจึงเกิดอาการปวดหลังได
4. อาการเจ็บครรภเตือน เปนอาการเจ็บครรภทเี่ กิดจากการหดรัดตัวของมดลูกทีไ่ มสม่ําเสมอและ
ลักษณะความแรงของการหดรัดตัวของมดลูกจะคงทีไ่ มเพิม่ ขึน้ ลักษณะเจ็บอาการจะอยูบ ริเวณทองนอย
ดานหนา ไมมอี าการราวไปดานหลัง การเจ็บครรภจะดีขนึ้ หรือหายไปเมือ่ เปลีย่ นอิรยิ าบถหรือเมือ่ นอนพัก
อาการแสดงวาเขาสูระยะของการคลอด
อาการแสดงวาเขาสูร ะยะของการคลอดคืออาการเจ็บครรภจริง ซึง่ เกิดจากการหดรัดตัวของมดลูก
มีลกั ษณะของการเจ็บครรภทสี่ ม่ําเสมอแลวคอยๆ เพิม่ ขึน้ สามารถคลําไดทางหนาทอง เมื่อมดลูกหดรัด
ตัวจะรูส กึ วาหนาทองแข็ง และเมือ่ มดลูกคลายตัวหนาทองจะมีลกั ษณะนุม การหดรัดตัวแลวจะคอยๆ
เพิม่ ความแรงขึน้ จนกระทัง่ มดลูกหดรัดตัวแรงทีส่ ดุ แลวมดลูกก็จะเริ่มคลายตัว ความแรงของการรัดตัว
ของมดลูกคอยๆ ลดลง แลวเขาสูระยะพัก ระยะเจ็บมากขึ้น และถี่ขึ้น แมวาจะเปลี่ยนอิริยาบถหรือ
นอนพักอาการเหลานีจ้ ะไมลดลงและไมหายไป อาการปวดนีค้ ลายคลึงกับอาการปวดประจําเดือน แตจะ
ปวดทีบ่ ริเวณมดลูกทัง้ ใบ เมือ่ เจ็บครรภจริงแลว การคลอดจะดําเนินตอไปจนกระทั่งทารกคลอดในที่สุด
โดยไมมอี ะไรหยุดยัง้ การคลอดได และอาจมีอาการอืน่ รวมดวย เชน
1. อาการปวดหลังและราวมาที่หนาขาทั้งสองขางเพิ่มขึ้น ในขณะที่มดลูกมีการหดรัดตัวแรง
ขึ้นและนานขึ้น ทําใหมีการเคลื่อนของศีรษะเด็กลงมาในอุงเชิงกรานมากขึ้น ดังนั้นหญิงตั้งครรภบาง
คนอาจมีอาการปวดหลังและราวมาที่หนาขาทั้งสองขาง
2. มีมูกปนเลือดออกทางชองคลอด ในระยะเจ็บครรภอาจพบวาจะมีมูกปนเลือดออกมาทาง
ชองคลอดได
3. ถุง น้ําคร่ําแตก ในระยะเจ็บครรภอาจมีการแตกของถุงน้ําคร่ํา ทําใหมีน้ําสีขาวขุนไมมี
สี ไม มีก ลิ่น ไหลออกทางช อ งคลอด เมื่อ พบว ามี ถุง น้ําคร่ํา แตกแม วา จะไมมี อ าการเจ็ บ ครรภ
เลย ตองรีบไปโรงพยาบาล ทั้งนี้เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับทารกในครรภ
อาการเจ็บปวดเนื่องจากมดลูกหดรัดตัวถี่ขึ้น จะสงผลใหปากมดลูกเปดมากขึ้นเรื่อยๆ จนมาก
พอที่ศีรษะเด็กจะคลอดออกมาได ถาปากมดลูกเปดขยายไมหมด หามเบงคลอดเพราะจะทําใหปาก
มดลูกบวม จนทําใหการคลอดลาชาและอาจมีการฉีกขาดของปากมดลูกทําใหตกเลือดได
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ระยะของการคลอด แบงออกเปน 4 ระยะ ดังนี้
1. ระยะทีห่ นึ่ง เปนระยะปากมดลูกเปด ซึ่งเริ่มตั้งแตปากมดลูกเริ่มเปดถึงปากมดลูกเปดหมด
คือ ปากมดลูกเปดประมาณ 10 เซนติเมตร ในหญิงตัง้ ครรภทเี่ พิง่ คลอดเปนครัง้ แรกจะใชเวลาประมาณ
12 – 16 ชัว่ โมง หญิงตัง้ ครรภทเี่ คยผานการคลอดมาแลวจะใชเวลาประมาณ 6 – 12 ชัว่ โมง
2. ระยะที่สอง เปนระยะเบงคลอดซึ่งเริ่มตั้งแตปากมดลูกเปดหมดถึงทารกคลอดมาภายนอก
หญิงตัง้ ครรภทคี่ ลอดครัง้ แรกจะใชเวลาประมาณ 1 – 2 ชัว่ โมง หญิงตัง้ ครรภทเี่ คยผานการคลอดมาแลว
ใชเวลาประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชัว่ โมง
3. ระยะที่สาม เปนระยะคลอดรก โดยเริ่มตั้งแตหลังจากทารกคลอดออกมาถึงรกคลอดออก
หมด ระยะนีห้ ญิงตัง้ ครรภทคี่ ลอดเปนครัง้ แรกและทีเ่ คยผานการคลอดมาแลว ใชเวลาประมาณ 15 – 30 นาที
4. ระยะทีส่ ี่ เปนระยะ 2 ชัว่ โมงแรกหลังคลอด ระยะนีม้ ดลูกยังมีการหดรัดตัว ซึ่งสงผลใหไม
เกิดการเสียโลหิตหลังคลอด ปกติสามารถคลํามดลูกไดทางหนาทอง ซึ่งจะอยูต่ํากวาสะดือเล็กนอย มี
ลักษณะคอนขางกลมและแข็ง
การลดความเจ็บปวดจากการคลอด มี 2 วิธี คือ
1. การลดความเจ็บปวดโดยวิธีธรรมชาติ จะชวยใหลดความเจ็บปวดในระยะคลอดไดหากผูคลอด
สามารถปฏิบัติไดทุกครั้งที่เจ็บครรภ โดย
1.1 การกําหนดลมหายใจ จะชวยใหรางกายเกิดความสมดุลของปริมาณออกซิเ จนและ
คารบอนไดออกไซด ลดภาวะแทรกซอนตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น
วิธีทํา ขณะที่มดลูกเริ่มหดรัดตัวใหหายใจเขาลึกๆ ทางจมูกชาๆ พรอ มกับนับในใจ 1 – 4
แลวผอนลมหายใจออกทางปากชาๆ พรอมนับในใจ 1 – 5 ทําเชนนี้ตอไปเฉลี่ย 6 – 9 ครั้ง/นาที
จนกระทั่งมดลูกคลายตัวจึงหายใจปกติ
1.2 การลูบทอง ขณะลูบหนาทองจะรูสึกถึงการถูกสัมผัส
หนาทองและเพงความสนใจไปกับการลูบแทนความสนใจการหดรัด
ของมดลูกและความเจ็บปวด
วิธีทํา ใชอุมมือทั้งสองขางวางบนหนาทองบริเวณหัวเหนา
โดยทํามือใหมีลัก ษณะเปนอุม คลายพนมมือ แลวลูบ หรือนวด
เบาๆ เริ่ม จากบริ เ วณหัว เหนา ขึ้นไปทางยอดมดลูก พรอ มกั บ
หายใจเขา และจากยอดมดลูกใหลูบมือทั้งสองขางผานตรงลงมาที่
2. การใชยาบรรเทาปวด ซึ่งมี 2 วิธี คือ
2.1 การใชยาฉีดแกปวด ยาแกปวดสามารถบรรเทาความเจ็บปวดได แตไมหายปวดสมบูรณ
หลังฉีดยาอาจทําใหงวงนอน เวียนศีรษะ ดังนั้นจึงควรหลับตา หายใจเขาออกลึกๆ ทําจิตใจให
สบายอาการปวดจะทุเลาลง โดยจะฉีดไดเมื่อปากมดลูกเปด 3 – 4 เซนติเมตร เนื่องจากการใหยา
เร็วเกินไปอาจทําใหเกิดความตองการยาเพิ่มขึ้น ในการคลอดที่ใชเวลานาน หรือในกรณีที่ใหยาหลัง
ปากมดลูกเปดเกิน 4 เซนติเมตร การคลอดอาจเกิดขึ้นภายใน 4 ชั่วโมง สงผลใหฤทธิ์ของยาที่คง
คางอยูในรางกายของแม ซึ่งอาจกดการหายใจ ทําใหเด็กหายใจผิดปกติ ผิวกายเขียวคล้ําได
2.2 การฉีดยาชาที่ไขสันหลัง หรือที่เรียกกันวา “บล็อกหลัง” โดยจะฉีดยาชาเขาไปที่เยื่อ
หุมไขสันหลังชั้นนอก และใสส ายยางเล็กๆ คางไวเพื่อเติมยาชา หลัง จากฉีดยาชาประมาณ 10
นาที จะมีอาการชาตั้งแตขาถึงใตราวนม อาการเจ็บปวดจะหายไป จะมีฤทธิ์แกปวดนาน 1 – 2
ชั่วโมง หลังจากบล็อกหลังพยาบาลจะดูแลวัดความดันโลหิต ชีพจร และการหายใจอยางใกลชิด
เพื่อปองกันภาวะแทรกซอน เชน ความดันโลหิตต่ํา ศูนยควบคุมการหายใจถูกกด

53

การเจาะถุงน้ําคร่ําและการเคลื่อนต่ําของสวนนํา
โดยสวนใหญถุงน้ําคร่ําจะแตกในระยะคลอด แตถาถุงน้ําคร่ํายังไมแตกอาจตองเจาะเพื่อใหการ
คลอดกาวหนาเร็วขึ้น หลังจากเจาะถุงน้ําคร่ําผูคลอดจะรูสึกวามีน้ําซึมออกทางชองคลอดตลอดเวลา
สวนศีรษะเด็กจะเคลื่อนต่ําลงมาพรอมกับปากมดลูกจะคอยๆ เปดขยาย คลายกับศีรษะเด็กดันออก
จากคอเสื้อเวลาสวมเสื้อยืด แรงที่จะชวยดันใหทารกเคลื่อนต่ําลงมาและปากมดลูกเปดขยายเพิ่มขึ้น
นั้นคือแรงที่เกิดจากการหดรัดตัวของมดลูก
การเบงคลอดในระยะคลอด
เมื่อปากมดลูกเปด 10 เซนติเมตร หรือที่เรียกวาปากมดลูกเปดหมดแลว มดลูกจะมีการหด
รัดตัวถี่ขึ้น ระยะพักจะนอยลง ขณะที่มดลูกหดรัดตัวผูคลอดจะรูสึกอยากเบง และมีแรงเบงเพิ่มขึ้น
พยาบาลจะสอนวิธีเบงที่ถูกตอง ขณะที่ผูคลอดเบงพยาบาลจะชวยเบงโดยออกเสียงนําใหผูคลอดเบง
ตามการเบงแตละครั้งอยางถูกวิธีศีรษะเด็กจะเคลื่อนต่ําลงมาเรื่อยๆ จนเริ่มเห็นศีรษะเด็กบริเวณปาก
ชอ งคลอด พยาบาลจะเตรียมตัวเพื่อชวยทําคลอด ตอ จากนั้นพยาบาลจะฟอกทําความสะอาด
บริเวณอวัยวะสืบพันธภายนอกดวยน้ํายาฆาเชื้อ แลวนําผาที่นึ่งฆาเชื้อคลุมบริเวณที่ใชงาน หามจับผา
หรือวางมือบนผาทุกผืน เพราะอาจทําใหเกิดการติดเชื้อบริเวณฝเย็บหรือโพรงมดลูก เมื่อพยาบาล
เตรียมชวยคลอดแลวตอไปเปนหนาที่ของผูคลอดที่จะตองเตรียมเบงคลอดใหถูกวิธี ดังนี้
1. รอเวลามดลูกเริ่มหดรัดตัวหรือรูสึกปวดทอง ใหหญิงตั้งครรภสูดลมหายใจเขายาวๆ ลึกๆ
ใหเต็มปอด
2. เมื่อมดลูกหดรัดตัวเต็มที่ใหยกศีรษะ กมคางชิดอก มือจับขางเตียง เริ่มเบงโดยเบงลงไปที่
กนเหมือนกับเบงถายอุจจาระ เบงนานๆ เทาที่ทําได หากรูสึกหมดลมเบงแตมดลูกยังแข็งตัวอยูให
สูดลมหายใจเขาใหม รีบเบงจนมดลูกคลายตัว โดยทั่วไปการเจ็บทอง 1 ครั้ง ควรเบงใหได 3 ครั้ง
3. ขณะเบงควรปดปากใหสนิทไมใหมีเสียงออกมา หากเบงแลวปลอยลมหายใจออกทางปาก
จะทําใหแรงเบงนอย ศีรษะเด็กจะไมเคลื่อนต่ําลงมา ตองเสียเวลาเบงนาน
4. เมื่อมดลูกคลายตัวควรหายใจเขา – ออกยาวๆ ผอนคลายใหสบายเพื่อเก็บแรงไวเบงตอไป
5. หลังตัดฝเย็บผูคลอดตองเบงจนศีรษะเด็กโผลพนชองคลอดแลว พยาบาลจะบอกใหผูคลอด
หยุดเบง ใหอาปากหายใจเขาออกลึกๆ เพื่อใหพยาบาลหรือแพทยชวยทําคลอดตอไป
การตัดฝเย็บ หมายถึง การตัดสวนลางของชองคลอดและฝเย็บ โดยมีจุดประสงคเพื่อชวยให
ชองคลอด และฝเย็บกวางพอที่เด็กจะคลอดออกมาไดโดยปลอดภัย และชวยปองกันการฉีกขาดของ
ชองคลอด และการหยอนยานของชองทางคลอด เนื่องจากศีรษะเด็กมีการกดทําใหชองคลอดยื่นออก
มากผิดปกติ การตัดฝเย็บแลวเย็บซอมแซมจะทําใหเย็บงาย แผลหายเร็วทําใหชองคลอดคงสภาพ
เดิมเหมือนกอนคลอดมากที่สุด
การผาตัดคลอด เปนวิธีการหนึ่งที่แพทยพิจารณา หากใหคลอดทางชองคลอดอาจเปนอันตราย ตอ
มารดาและทารกได โดยมีขอบงชี้ในการผาตัดคลอดทางหนาทอง ดังนี้
1. เคยทําผาตัดคลอดทางหนาทองหรือเคยไดรับการผาตัดที่มดลูกมากอน
2. เชิงกรานมารดาและทารกไมไดสัดสวนกัน
3. รกเกาะต่ําหรือรกลอกตัวกอนกําหนด
4. เด็กอยูในทาผิดปกติ
5. เสียงหัวใจเด็กเตนผิดปกติ
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6. การคลอดไมกาวหนา
7. มีภาวะแทรกซอนจากโรคตางๆ เชน ครรภเปนพิษ โรคหัวใจ
8. เปนเริมที่อวัยวะเพศในระยะติดตอ
9. เคยทําผาตัดตกแตงทางชองคลอด
10. มีเนื้องอกขัดขวางการคลอด
11. มดลูกผิดปกติ
การเตรียมของใชทจี่ ะตองนํามาโรงพยาบาล มีดังนี้
1. ของใชสําหรับเด็กออน ของใชที่จําเปน เชน เสื้อผาเด็ก ผาออม ผาเช็ดตัว สําลีเช็ดตัว
และเช็ดกน แชมพูสระผม หมวก ผายางรองกน เบาะที่นอนที่ไมนุมนิ่มเกินไป หวีเด็ก ผาหมและ
น้ํายาซักผาเด็กออน ของใชสําหรับเด็กออนทั้งหมดตองซักทําความสะอาดกอนเนื่องจากของใชที่ไม
สะอาดจากฝุนละอองหรือคราบสารเคมีตางๆ อาจทําใหเด็กมีอาการแพ เกิดผดผื่น หรือตุมหนองจน
อาจเกิดการติดเชื้อได ไมแนะนําใหใชแปงและสบูในเด็กออน เนื่องจากเด็กอาจเกิดอาการแพสาร
ตางๆ ในแปงและสบูได นอกจากนี้ฝุนแปงยังกระตุนใหเกิดภูมิแพในเด็กอีกดวย ไมตองเตรียม
ขวดนมมาโรงพยาบาลเนื่องจากโรงพยาบาลมีนโยบายสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม
2. ของใชสําหรับ คุณแม ควรเตรียมของใชที่จําเปนสําหรับ คุณแมและเอกสารตางๆ เพื่อ
ประกอบการแจงเกิดดังนี้
•
สบู
•
ยาสีฟน แปรงสีฟน
•
ผาเช็ดตัว
•
หวี แปง
•
ผาอนามัยแบบหวง
•
สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก
•
บัตรประจําตัวประชาชน
•
สําเนาทะเบียนบานที่จะแจงลูกเขา
การเตรียมของใชดังกลาวขางตน ควรจัดไวเปนชุดๆ เพื่อใหสะดวกในการหยิบใชหรือเมื่อตอง
มาโรงพยาบาลเรงดวน และไมควรสวมเครื่องประดับตางๆ มาโรงพยาบาล โดยเฉพาะการสวม
แหวน ไมควรสวมในระยะตั้งครรภเนื่องจากในระยะตั้งครรภอาจมีอาการบวม ทําใหไมสามารถถอด
แหวนออกได ซึ่งเมื่อจําเปนตองผาตัดคลอดจะตองใชวิธีการตัดแหวนออกเพื่อไมใหแหวนเปนสื่อนํา
ไฟฟาในขณะผาตัด
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ใบความรูเรือ่ ง...การออกกําลังกาย
การตั้งครรภ เปนการแบกน้ําหนักทีเ่ พิ่มขึ้นของทั้งลูกและตัวเอง อวัยวะหลายอยางจะใหญขึ้น
ทั้งเตานม สะโพก ฯลฯ ขอตอตาง ๆ จะยืดหยุน มากกวาธรรมดา ชีพจรขณะพักก็เตนเร็วกวาปกติ
ทั้งนี้ เพราะมีการเผาผลาญ ในรางกายสูงขึ้น เหลานี้ลวนทําใหสมรรถภาพทางกายของหญิงตั้งครรภลด
นอยลง และเสี่ยงตอการบาดเจ็บของเนือ้ เยื่อในชวงของการดําเนินชีวิตประจําวัน การออกกําลังกายที่
ถูกตองในขณะตั้งครรภ เปนสิ่งทีม่ ีประโยชนอยางมากสําหรับหญิงตัง้ ครรภ เพราะจะชวยปองกันและ
ควบคุมอาการแทรกซอนตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหวางตั้งครรภ และหลังคลอดได
ประโยชนการออกกําลังกายในระยะตั้งครรภ
1. ชวยใหการทํากิจวัตรประจําวัน มีความคลองตัวขึ้น
2. เพิ่มความแข็งแรงของระบบหัวใจและหลอดเลือด
3. เพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้ออุงเชิงกรานทําใหคลอดบุตรงาย
4. เพิม่ ความแข็งแรงของกลามเนือ้ หนาทอง ชวยปองกันกลามเนือ้ หนาทองแตกลาย และปริแยก
5. ปองกันเสนเลือดขอด และลดการเปนตะคริวขณะตั้งครรภ
6. เพิ่มความแข็ง แรงของขา ในการรับ น้ําหนัก ที่เพิ่มมากขึ้นในระหวางตั้ง ครรภและเพิ่ม
ความแข็งแรงของแขน เพื่อใชในการอุมและดูแลลูกหลังคลอด
7. ปองกันอาการปวดหลัง และปองกันกลามเนื้ออุงเชิงกรานหยอน
8. เพื่อชวยเตรียมรางกายขณะคลอด และใหรูวิธีผอนคลายขณะเจ็บทองคลอด
9. ทําใหรางกายแข็งแรงภายหลังคลอด
หญิงตัง้ ครรภรายใด ที่ไมควรออกกําลังกาย
1. มีน้ําเดินทางหรือมีเลือดออกทางชองคลอด
2. ปากมดลูกเปด
3. มีภาวะรกเกาะต่ํา
4. โรคครรภเปนพิษ
5. หญิงมีครรภที่เปนโรคหัวใจ หรือโรคความดันโลหิตสูง
6. ครรภแฝด
7. เคยมีประวัติคลอดกอนกําหนด
8. มีประวัติแทงบอย
คําแนะนําในการออกกําลังกายขณะตั้งครรภ
1. ควรออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง วันเวนวัน
2. ควรอบอุนรางกายกอนและผอนคลายภายหลังการออกกําลังกายครั้งละ 5 นาที
3. ควรดื่มน้ํากอนออกกําลังกาย และดื่มน้ําเปนระยะๆ ประมาณ 1 แกว ทุกๆ 20 นาที เพื่อ
ชดเชยการเสียเหงื่อจากการออกกําลังกาย
4. ควรออกกําลังกายครั้งละนอยๆ กอน แลวจึงเพิ่มขึ้นอยางชาๆ
5. เริ่มออกกําลังกายเมื่อตั้งครรภได 2 เดือน แตสําหรับผูที่แทงงายติดตอกัน ควรเริ่มทําเมื่อ
ตั้งครรภได 3 เดือน
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6.

ไมควรออกกําลังกายในอากาศที่รอนชื้นหรือกําลังเปนไข และไมควรออกกําลังกายจน
อุณหภูมิรางกายสูงเกิน 38 องศาเซลเซียส ซึ่งการออกกําลังกายตามปกติรางกายจะมี
อุณหภูมิไมเกิน 38 องศาเซลเซียส
7. ไมควรออกกําลังกายที่ใชการเคลื่อนไหวแบบกระตุก หรือเคลื่อนไหวเร็วมากและไมควร
เหยียดแขนขามาก จนเกินไป เพราะจะทําใหเอ็นขอตอเกิดการบาดเจ็บได
8. ไมควรออกกําลังกายหนักและเหนื่อ ยมากจนเกินไป ใหสังเกตวาขณะออกกําลังกาย
ยังสามารถพูดคุยกับคนอื่นได ถารูสึกวาเริ่มหายใจไมทันใหผอนการออกกําลังกาย
9. หลังตั้งครรภได 4 เดือนขึ้นไป ไมควรออกกําลังกายในทานอนหงายนานเกิน 5 นาที
10. ไมควรออกกําลังกายในทาเบงหรือกลั้นลมหายใจ เพราะจะทําใหเลือดไหลกลับสูหัวใจ
นอยลงจนเกิดอาการเปนลมได
อาการทีผ่ ิดปกติที่ตองหยุดออกกําลังกาย
การออกกําลังกายแตละครั้งไมควรเกิน 30 นาที ทั้งนี้ใหสังเกตตัวเองเปนหลัก ถาขณะออกกําลัง
กาย รูสึกวามีอาการปวดทอง ปวดหัวเหนา ปวดหลัง หัวใจเตนผิดปกติ หายใจขัด หนามืดเปนลม เดิน
ลําบาก
มีเลือดออกชอ งคลอด ใหหยุดออกกําลัง กายแลวหายใจเขาออกลึก ๆ ถายัง มีอาการ
ผิดปกติหลังจากหยุดพัก 5-10 นาทีใหมาพบแพทย
จากหลายการศึกษาพบวาการออกกําลังกายระหวางตั้งครรภที่พอเหมาะ ไมมีผลเสียตอการ
ตั้งครรภ ไมไดทําใหคลอดกอนกําหนด น้ําเดินกอนเจ็บครรภ หัวใจทารกเตนผิดปกติ ทารกน้าํ หนักนอย
จะเห็นไดวาหญิงตั้งครรภสามารถเลือกการออกกําลัง กายที่เ หมาะสม และออกกําลัง กายไดอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีขึ้น
ขั้นตอนของการออกกําลังกายขณะตั้งครรภ
ขั้นตอนที่ 1. อบอุนรางกายโดยการยืดกลามเนื้อ (Warm UP)
ขั้นตอนที่ 2. การบริหารรางกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของแขนและสะโพก
ขั้นตอนที่ 3. การบริหารรางกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนือ้ หนาทองและอุง เชิงกราน
ขั้นตอนที่ 4. ทําเทคนิคการผอนคลาย (Cool Down)
ทาหมุนไหล
วิธีบริหาร นั่งสมาธิ ใชปลายนิ้วทั้ง 2 ขางแตะไหลทั้ง 2 ขางโดยศอกแนบลํา
ตัวหมุนแขนไปดานหนา ไปดานขาง เพื่อกลับไปสูทาเดิม ทําซ้ําไปมา 10 ครั้ง
หลังจากนั้นหมุนไหลไปในทิศทางตรงกันขาม ทําเหมือนเดิม 10 ครั้ง
ทายืดดานขางลําตัว
วิธีบริหาร นัง่ ขัดสมาธิ มือขางหนึง่ วางไวบนพื้น เหยียดแขนอีกขางหนึ่งขาม
ศีรษะไปทางซาย กลับสูท าตัวตรงและทําซ้ําอีก 10 ครั้ง หลังจากนั้นใหเปลี่ยน
เหยียดแขนอีกขางหนึ่งขามศีรษะไปทางขวากลับสูทาตรงซ้ําอีก 10 ครั้ง
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ทาบริหารเทา
วิธีบริหาร เริ่มตนนั่งตัวตรง เหยียดขาทั้ง 2 ขางไปขางหนาพรอมเหยียด
ปลายเทาใหตรงขึ้นไปขางหนา แขนทั้ง 2 ขางวางขางลําตัว จากนั้นคอยๆงอ
เขา และยกเทาทั้ง 2 ขางขึ้น ทําซ้ํากัน 10 ครั้ง
ทาบิดลําตัว
วิธีบริหาร นั่งสมาธิ ยืดตัวตรง วางมือ 2 ขาง ไวที่พื้นขางลําตัว ตามองตรงไป
ขางหนาบิดลําตัวไปขางซาย พรอมกับวางแขนซายไวดานหลัง เพือ่ คอยพยุงตัว
ตอมาทําสลับขาง โดยบิดลําตัวไปดานขวาบาง ทําขางละ 10 ครั้ง
ทาเหยียดสะโพก และตนขา
วิธีบริหาร นั่งงอเขา งอขา พรอมกับเหยียดแขน วางมือ 2 ขางไวดานหลัง
คอยๆ ยกสะโพกใหพนพื้น เพื่อเหยียดสะโพก และตนขา แลววางสะโพกลง
ทําซ้ํากัน 10 ครั้ง
ทาเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อ แขนและไหล
วิธีบริหาร โดยยืนหันหนาเขาหาฝาผนัง เทาทั้ง 2 ขางวางหางกันประมาณ
ชวง กวางของไหล ใหปลายเทาชี้ไปทางฝาผนัง ใชฝามือดันฝาผนังที่ระดับไหล
งอขอศอกและลําตัวโนมเขาไปหาฝาผนัง โดยเทาวางแนบพื้น เกร็งคางไว
พรอมกับหายใจออก นับ 1- 5 แลวคลายการเกร็ง ถอยหางออกจากกําแพง
พรอมกับหายใจเขา ทําเชนนั้นซ้ําๆ กัน 10 ครั้ง
ทาบริหารกลามเนือ้ หนาทอง เพือ่ ลดการเกิดหนาทองแตกลายและปริแยก
วิธีบริหาร นอนหงายชันเขาทัง้ 2 ขาง มืออยูในทาคลาย กอดอก สูด
หายใจเขาลึกๆยกศีรษะพนพื้น แขมวทอง พรอมกับหายใจออกใชมือ
ดันกลามเนื้อหนาทอง 2 ขางไปหาแนวกลางของลําตัว เกร็งคางไว นับ
1 – 5แลวลดศีรษะบนพื้นอยางชาๆพรอมกับหายใจเขา มือคลายการ
กดที่หนาทอง พรอมกับคลายการแขมวทอง (คือคลายการเกร็งของ
กลามเนื้อหนาทอง) ทําเชนนี้ซ้ําๆ กัน 10 – 12 ครั้ง
ทาบริหารกลามเนื้อหนาทอง และกลามเนื้ออุงเชิงกรานพรอมกัน
วิธีบริหาร ทําทาเหมือนทาที่ 1 แตเพิ่มการขมิบกน และยกกนลอย
เล็กนอยโดยใหหลังชิดกันกับพื้นขณะที่แขมวทองพรอมกับหายใจออก
เกร็งคางไวนับ1 – 5 แลวคลาย พรอมกับหายใจเขา ทําเชนนี้ซ้ําๆกัน
10 – 12 ครั้ง

58

ทาบริหารกลามเนื้อหนาทอง และกลามเนื้ออุงเชิงกรานพรอมกัน
วิธีบริหาร นอนหงายชันเขาทั้ง 2 ขาง สูดหายใจเขาลึกๆ แขมวทอง
ขมิบกน และเหยียดขา 2 ขางออกไป จากลําตัว พรอมกับหายใจออก
นับ 1 – 5 แลวดึงขา กลับเขาหาลําตัว พรอมกับคลายการเกร็ง
กลามเนื้อ และหายใจเขา ทําเชนนี้ 10-12 ครั้ง
ทาบริหารกลามเนื้อหนาทอง และกลามเนื้ออุงเชิงกรานพรอมกัน
วิธีบริหาร อยูในทาคลาน สูดหายใจเขาลึกๆ แขมวทอง ขมิบกน โกง
หลังบริเวณเอวขึ้นพรอมกับหายใจออกนับ 1–5 แลวทําหลังตรงคลาย
การเกร็งกลามเนื้อ และหายใจเขา ทําเชนนี้ซ้ําๆ กัน 10 –12 ครั้ง
เทคนิคการผอนคลาย
วิธีบริหาร นอนในทาสบาย เกร็งและคลายกลามเนื้อเปนพักๆ โดย
เริ่มจากขอเทาเลื่อนขึ้นไปยังกลามเนื้อบริเวณขา ตนขา อุงเชิงกราน
สะโพก ลําตัว แขน พรอมกับหายใจเขา ชา ๆ
การออกกําลังกายเพือ่ เพิม่ ความแข็งแรงของหัวใจและปอด
การออกกําลังกายขณะตั้งครรภมีอยูหลายวิธี เริ่มตั้งแตการขมิบกน วันละหลาย ๆ ครั้ง เพื่อชวย
ใหกระบังลมมีความยืดหยุนดี ทําใหการคลอดงายขึ้น หรือใชวิธีการเดินเร็ว ๆ นอกจากนี้หญิงตั้งครรภ
ควรไดออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของหัวใจและปอดรวมกัน เชน การเดินเร็ว การวิ่งเหยาะ
การวายน้ํา การขี่จัก รยาน การเตนแอโรบิก เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การวายน้ําจะดีตอหญิง
ตั้งครรภทั้งในแงของการถายเทความรอนออกจากรางกาย และหลีกเลี่ยงการกระทบกระแทก อยางไร
ก็ตามการออกกําลังกายระหวางตั้งครรภชวยใหมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น รูสึกสบายตัว อีกทั้งยังชวยทําให
น้ําหนักที่ขึ้นระหวางตั้งครรภอยูในเกณฑที่เหมาะสม น้ําหนักลดหลังคลอดไดเร็ว ไมหงุดหงิดงาย นอน
หลับ สนิท และอาจมี ผ ลใหร ะยะเวลาเจ็บ ทองสั้ นลง คลอดงายขึ้น แตก็ควรออกกําลัง กายอยา ง
พอเหมาะกับ สภาพรางกายเพื่อไมใหมีผลแทรกซอ นแตอยาลืมวา กอนออกกําลัง กายจะตองมีการ
อบอุนรางกายเสียกอน ดวยวิธี การเดินชา ๆ 5 นาที และภายหลังเสร็จสิ้น ในการออกกําลังกายแลว
อยาหยุดทันทีควรคอย ๆ ผอนรางกายใหเย็นลง ดวยการเดินชา ๆ 5 นาที เชนเดียวกันเพื่อปองกัน
การเปนลมหนามืด และลดอาการปวดตึงที่กลามเนื้อภายหลังการออกกําลังกาย
การออกกําลังกาย..ในหญิงหลังคลอด
มารดาหลัง คลอดปกติป ระมาณ 6-8 ชั่ว โมง ควรไดรั บ การกระตุ นใหรา งกายมี ก าร
เคลื่ อ นไหวเร็ ว ที่ สุ ด หลั ง การได รั บ การพั ก ผ อ นจากการผ า นระยะคลอดมาแล ว และไม มี
ภาวะแทรกซอนใดๆ ก็เริ่มออกกําลังกายไดทันที ทั้งนี้เนื่องจากอวัยวะสวนตางๆ ของรางกายที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตั้งแตระยะตั้งครรภจะไดกลับคืนสูสภาพเดิมในระยะเวลาอันสั้น
ประโยชนของการออกกําลังกายหลังคลอด
1. ชวยใหรางกายกลับคืนสภาพปกติดวยความรวดเร็ว
2. เปนการกระตุนการทํางานของตอมน้ํานม เปนการสงเสริมใหรางกายผลิตน้ํานมออกมา
เพียงพอ สําหรับใชเลี้ยงทารก
3. ชวยบรรเทาความเมื่อยลาและทําใหสดชื่น แจมใส และเอ็นและขอตางๆแข็งแรง
4. ชวยใหนอนหลับไดงายกวาปกติ ทําใหรางกายไดพักผอนมากขึ้น
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5.
6.
7.

ทําใหมสี ขุ ภาพสมบูรณแข็งแรงทัง้ ดานรางกายและจิตใจเปนการเตรียมพรอมสําหรับมารดาทีด่ ี
ชวยใหน้ําคาวปลาออกไดดยี งิ่ ขึน้
สลายไขมันสวนเกิน กลามเนือ้ แข็งแรง มีรปู ราง สัดสวนกระชับ

ขั้นตอนการออกกําลังกายหลังคลอด
การปฏิบตั กิ ารออกกําลังกายหลังคลอดซึง่ นําเสนอนีม้ ที ง้ั หมด 5 ทา ซึง่ แบงตามระยะเวลาหลังคลอด
โดยเริม่ จากทางายๆ และเบาๆ ในวันแรกหลังคลอด หลังจากนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามความสามารถ และ
ความพรอมของรางกาย ฝกทําทีละขางเปนจังหวะ ปฏิบตั ิตอเนื่อง 10 – 15 ครั้ง ถาฝกทําแลวมี
อาการบาดเจ็บรุนแรงของกลามเนื้อควรหยุดการออกกําลังกาย ดังนี้
ทาบริหารกลามเนื้อเอว
ทาบริหารกลามเนื้อขางลําตัว
วิธีบริหาร ยืนตรงเทาชิด ประสานมือ
วิธีบริหาร ยืนตรงแยกเทาหนึ่ง
พรอมแลวบิดลําตัวไปดานขางจนรูสึก
ชว งไหล ใชมื อ ข างหนึ่ ง แตะที่
ตึง แลวกลับมาจุดเริ่มตน
ศี ร ษะ อี ก ข า งหนึ่ ง ปล อ ยข า ง
ลําตัว พรอมแลวเอียงลําตัวไป
ด า นข า ง จนรู สึ ก ตึ ง แล ว ยก
ลําตัวตรงจุดเดิม
ทาบริหารกลามเนื้อตนขา
วิธีบ ริห าร ยืนตรงก าวเทาไป
ดานหนา 1 กาว ใชมือเทาเอว
ทั้ง สองขาง (ถาทรงตัวไมไดให
หาที่ จั บ ) พร อ มแล ว ยกเท า ที่
ก า วไปด า นหน า ขึ้ น มาจนตึ ง
หรื อ ขนานพื้ น แล ว ลดกลั บ

ทาบริหารกลามเนื้อตนขา, สะโพก
วิธีบริหาร ยืนตรงใหปลายเทาชิด สน
เทาแยก หัวเขาชิด ตนขาชิดติดกัน
มือเทาเอว พรอมแลวยอตัวลงเหมือน
จะนั่งเกาอี้ หัวเขาไมเลยปลายเทา จน
รูสึกตึงแลวยืดขึ้นมาจุดเริ่มตน

ทาบริหารกลามเนื้อหนาอก
วิธีบริหาร ยืนแยกเทาหนึ่ง ชวงไหล มือประกบชิดกัน ตนแขนแนบชิดลําตัวดัน
กลามเนื้ออก พรอมแลวยกแขนขึ้นดานบนจนแขนตึงแลวหมุนแขนเปนวงกลม

การออกกําลังกายควรทําอยางคอยเปนคอยไป จากทางายๆและเบาๆ ในวันแรกหลังคลอด หลังจาก
นั้นเพิม่ ความแข็งแรงขึน้ เรือ่ ยๆ ตามความสามารถและความพรอมของรางกาย แตตองไมหักโหมจนทําให
เกิดโทษแกรา งกาย การออกกําลังกายจําเปนตองทําอยางสม่ําเสมอจึงจะไดรบั ประโยชนของการออกกําลัง
กาย อยางไรก็ตามมารดาหลังคลอดควรประเมินสภาพความพรอมของรางกายอยูเ สมอ เพือ่ ชวยลดอันตราย
หรืออุบตั เิ หตุทอี่ าจเกิดจากการออกกําลังกายทีม่ ากเกินไป ทัง้ นี้การออกกําลังกายรูปแบบอื่นๆ ควรไดรับ
การตรวจหลังคลอดเพือ่ ประเมินความพรอมของรางกายกอนออกกําลังกาย
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ใบความรูเรือ่ ง...การนวดในหญิงตั้งครรภ
การนวดไทย เปนภูมิปญญาอันล้ําคาของคนไทยที่มีประวัติและเรื่องราวสืบทอดกันมาชานาน มี
บทบาทสําคัญในการรักษาโรคตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เปนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยที่ดูแล
และชวยเหลือกันเองภายในครอบครัว เชนสามีนวดใหภรรยา ภรรยานวดใหสามี ลูกหลานนวดใหพอ
แมหรือปูยาตายาย
ประโยชนของการนวดในหญิงตั้งครรภ
•
ลดการเกร็งตัวของกลามเนื้อ
•
เพิ่มระบบการไหลเวียนโลหิตและน้ําเหลือง
•
กระตุนระบบประสาท
•
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบทางเดินหายใจ
•
ฟนฟูสภาพของระบบกลามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบประสาท
•
ทําใหรสู ึกสบายคลายเครียด
ขอควรระวังในการนวด
•
ไมควรนวดหลังรับประทานอาหารอิ่มใหมๆ ทําไดหลัง 30 นาที
•
ไมนวดเมื่อมีอาการฟกช้ําตามผิวหนังหรือมีอาการอักเสบซ้ําซอน
•
มีอาการอักเสบติดเชื้อ คือ มีไขเกิน 38 องศาเซลเซียส ปวด บวม แดงรอน ไมควรจะนวด
ขอหามในการนวด
•
มีไขเกิน 38 องศาเซลเซียส
•
ไขพิษ ไขกาฬ สุกใส งูสวัด เริม
•
โรคผิวหนัง
•
โรคติดตอ เชนวัณโรค เอดส
วิธีการนวด

จัดทาใหหญิงตัง้ ครรภนั่งพับเพียบ โดยใหขาซายไวดานหนา ขาขวาวางขางลําตัว
ผูนวดอยูดา นหลัง
ทาที่ 1 เริ่มนวดกดจากปลายเทาดานซาย (เสนนอก) ไลขึ้นมาถึงตนขา(ทอนบน)
ไปมา 3 เที่ยว แลวเปลี่ยนมานวดปลายเทาดานซาย (เสนใน) ไลขึ้นมาถึงตนขา
(ทอนบน) ไปมา 3 เที่ยว จากนั้นเปลี่ยนขางนวดเชนเดิม
ทาที่ 3 นวดแนวบาขึ้นตน
ทาที่ 2 ใชสันเมือกดที่บริเวณ
คอ หางจากแนวกระดูกคอ
เอว เนนนั่งพับเพียบแลวไล
1 นิ้ว 3 รอบ
ขึ้น เสนกระดูกสันหลังใหได5
แนว ขึ้นไปมา 3 ครั้ง

ทาที่ 4 นวดเบาๆ ที่ทายทอยและขมับ มาถึง
หนาผาก 3 รอบ
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ทาที่ 5 จัดทาใหหญิงตัง้ ครรภนั่งเหยียดเทาไปขางหนา และผูนวดนั่งอยู
ปลายเทาดานหนา เริม่ กดทีป่ ลายเทาลง และดันขึ้น 3 รอบ
ทาที่ 6 ใชนิ้วมือสอดไปที่เสนเอ็นรอยหวาย แลวนวดจากเสนเอ็นรอย
หวายขึ้นไปถึงใตเขา กลับไปมา 3 ครั้ง

ทาที่ 7 ใชสันมือกดแนวขางตั้งแตใตเขา (ดานบน) ไลลงถึงขอขา 3 ครั้ง
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ใบความรูเรือ่ ง...การใชยา
หลักการใชยาในหญิงตั้งครรภ
1. เมื่อมีอาการเจ็บปวยในขณะตั้งครรภ...ควรเลือกใชยาอยางไร?
เมื่อหญิงตัง้ ครรภมีอาการเจ็บปวย ควรเลือกวิธีการรักษาโดยไมใชยาเปนอันดับแรก เชน อาการ
ทองอืด อาจแบงการรับประทานอาหารแตละมือ้ ใหนอยลง แตเพิ่มจํานวนมือ้ ใหมากขึ้น
เมื่อไมสามารถบรรเทาอาการเจ็บปวยไดจงึ เลือกการใชยาเปนลําดับตอไป
ซึง่ ยาสวนใหญ
สามารถใชไดอยางปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ (เชน ยาลดไขพาราเซตามอล, ยาลดน้ํามูกคลอเฟนิรามีน,
ยาแกคลื่นไสอาเจียน ดรามามีน, ยาฆาเชื้อกลุม เพนนิซลิ ิน) มียาบางชนิดเทานั้น (เนนวาไมใชยาทุก
ชนิด) สามารถผานรกไปเกิดอันตรายตอทารกในครรภได
โดยเฉพาะในชวงไตรมาสแรกหรือชวง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ ควรหลีกเลี่ยงการใชยา
หรือใชใหนอยที่สุด เพราะเปนชวงของการสรางอวัยวะตางๆ ของรางกาย อาจทําใหเกิดความพิการใน
ทารกได (เชน ยารักษาสิวกรดวิตามินเอ) สวนในชวงไตรมาสที่ 2 และ 3 ยาก็ยังสามารถเกิดอันตราย
ตอระบบการทํางานตางๆ ของอวัยวะทารกได
เมื่อแพทยหรือเภสัชกรเลือกใชยาที่มีความปลอดภัยสําหรับหญิงตั้งครรภ ก็ควรรับประทานยา
ตามแพทยสั่งใหครบถวนเพื่อรักษาอาการเจ็บปวยใหหายแลวควรหยุดใชยา บางคนมีความกังวลจนไม
กลาที่จะใชยาเลย ซึ่งอาจสงผลเสียตอสุขภาพของหญิงตั้งครรภเองและทารกในครรภ
2. กรดโฟลิก......ควรเริ่มกินตั้งแต กอนตั้งครรภ…เพื่อปองกันความผิดปกติระบบประสาทในทารก
กรดโฟลิกจัดเปนวิตามินชนิดหนึง่ ทีล่ ะลายในน้ํา มีบทบาทสําคัญในการสังเคราะหดีเอ็นเอ ซึ่งเปน
องคประกอบสําคัญพืน้ ฐานของเซลลตา งๆ หญิงตัง้ ครรภมคี วามตองการกรดโฟลิกเพิม่ ขึน้ เปนสองเทาในชวง
ของการปฏิสนธิ เนือ่ งจากเซลลมกี ารแบงตัวอยางมากเพือ่ สรางเปนอวัยวะระบบตางๆ ของทารก
หญิงตัง้ ครรภทไี่ ดรบั กรดโฟลิกในปริมาณ 400 ไมโครกรัมตอวัน จะชวยลดโอกาสเกิดความพิการแต
กําเนิดของหลอดประสาท, ปากแหวงเพดานโหว, โรคหัวใจแตกําเนิด, ความผิดปกติของแขนทารก
ดังนั้นควรเริ่มรับประทานกรดโฟลิกโดยเร็วที่สุดเมื่อรูวาตั้งครรภ หรือรับประทานกอนตั้งครรภ
ประมาณ 1 - 3 เดือน หรือแนะนําใหหญิงวัยเจริญพันธุรับประทานกรดโฟลิกเพิ่มทุกวันเปนประจํา โดย
สามารถซือ้ ยาเม็ดกรดโฟลิกขนาด 5 มิลลิกรัม ไดจากรานขายยาทัว่ ไป รับประทานทุกวัน วันละ 1 เม็ด
3. หญิงตั้งครรภ…..ควรรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กทุกวัน…เพื่อปองกันโลหิตจาง
ความสําคัญของธาตุเหล็กตอรางกาย
ธาตุเหล็กเปนสวนประกอบของฮีโมโกลบินในการสรางเม็ดเลือ ดแดง ซึ่ง ทําหนาที่ในการนํา
ออกซิเจนจากปอดไปเลี้ยงสวนตางๆ ของเซลลทั่วรางกาย
หญิงตั้งครรภจะมีการสรางเม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหรางกายสามารถนําสารอาหารและ
ออกซิเจนไปเลี้ยงคุณแม และทารกในครรภอยางเพียงพอ การไดรับธาตุเหล็กจากอาหารเพียงอยาง
เดียวมักไมเพียงพอตอความตองการที่เพิ่มขึ้นอยางมาก จึงควรรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กดวย
เพื่อปองกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเ หล็ก ซึ่ง บางคนยัง มีความเขาใจไมถูกตองวาสุขภาพ
แข็งแรงดีไมจําเปนตองรับประทานยาก็ได
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เกณฑชี้บอกภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ
หญิงตั้งครรภควรรีบฝากครรภทันทีเมื่อรูวาตนตั้งครรภ เพื่อรับการดูแลสุขภาพและตรวจเลือด
ถาตรวจพบระดับความเขมขนโลหิต (ฮีมาโตคริต) ต่ํากวา 33 % โดยที่ไมพบความผิดปกติของเม็ด
เลือดหรือมีประวัติโรคเลือด เชน ธาลัสซีเมีย เปนตน อาจสงสัยวามีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุ
เหล็ก จะไดรับคําแนะนําการดูแลสุขภาพ และที่สําคัญจะไดรับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก ซึ่งจะชวยปองกัน
และแกปญหาภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภได
ผลกระทบจากภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
หลายคนเขาใจผิดวาถาขาดธาตุเหล็กเมื่อใด สิ่งที่เปนอันตรายคือมีอาการซีด แตที่จริงแลว
ผลรายจากการขาดธาตุเหล็กเกิดขึ้นกอนที่จะมีอาการซีดเสียอีก สําหรับในหญิงตั้งครรภที่ขาดธาตุ
เหล็กจะเพิ่มความเสี่ยงของการแทงและการตกเลือดระหวางคลอด หรือการคลอดทารกทีม่ นี า้ํ หนักแรก
เกิดต่ํากวาเกณฑดวย
ธาตุเหล็กมีความสําคัญตอพัฒนาการและการเรียนรู ในเด็กทารกแรกเกิดจนอายุ 2 ขวบเปน
อยางมาก หากเกิดภาวะเลือดจางจากการขาดธาตุเหล็ก ในชวงวัยนี้โ ดยที่ไมไดรับการแกไขอยาง
ทันทวงที จะสงผลตอศักยภาพการเรียนรูอยางถาวร ทําใหเด็กไมสามารถพัฒนาไดเทากับเด็กปกติ การ
รักษาโดยการเสริมธาตุเหล็กในภายหลังจะแกไขไดเพียงภาวะเลือดจาง แตไมชวยใหพัฒนาการดีขึ้น
ทัดเทียมกับเด็กที่ไมมีการขาดธาตุเหล็ก
การขาดธาตุเหล็กในระดับเล็กนอยถึงปานกลางเปนระยะเวลานานจะมีผลกระทบตอระบบ
การเรียนรู และการเจริญเติบโตของเด็ก ทารก เด็กกอ นวัยเรียนและเด็กวัยเรียน นอกจากนี้ ยัง มี
ผลกระทบตอระบบภูมิคุมกันโรคและการเจ็บปวยในทุกกลุมอายุ ดังนั้น จึงควรปองกันไมใหเกิดการ
ขาดธาตุเหล็กในทารกโดยการรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กตั้งแตตั้งครรภ
ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กสําหรับหญิงตั้งครรภ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 8 มียา 2 รูปแบบ โดยในยา 1 เม็ดทั้งสองรูปแบบมี
ธาตุเหล็ก กรดโฟลิกและ ไอโอดีนในปริมาณที่เพียงพอตอหญิงตั้งครรภ (จึงไมจําเปนตองรับประทาน
ยาเม็ดกรดโฟลิกอีก 1 เม็ด) ไดแก
1. Triferdine หรือ Obimin AZ ใชในหญิงตั้งครรภที่ไมมีภาวะซีด เพื่อปองกันภาวะโลหิต
จางจากการขาดธาตุเหล็ก โดยรับประทานวันละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง หลังอาหารกลางวัน ทุกวัน (เพือ่
หลีกเลีย่ งการรับประทานพรอมยาแคลเซียมในตอนเชาและเย็น ซึ่งจะทําใหการดูดซึมยาลดลง) แตถา
ลืมรับประทานยาตอนกลางวัน ก็สามารถรับประทานเวลาใดก็ไดขอใหทานไดวันละ 1 เม็ด ยารูปแบบ
นี้เปนยาเม็ดแบบเคลือบฟลมซึ่งกลิ่นฉุนและอาจทําใหคลื่นไส ถาไมสามารถรับประทานไดอาจ
เปลี่ยนเปนยา FERLI-6 ใน ขอ 2 จะรับประทานไดงายกวา ยารูปแบบที่ 1 นี้ยังมี ไอโอดีน ผสมอยูดวย
ในปริมาณทีเ่ พียงพอตอความตองการ ชวยใหสมองทารกในครรภมีการเจริญเติบโตอยางปกติ หากขาด
สารไอโอดีน จะทําใหเด็กเปนโรคเออ หรือลดความเฉลียวฉลาด (ไอคิว) หรือระดับสติปญ
 ญาของเด็ก
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2. FERLI-6 ใชในกรณีที่ไมสามารถรับประทานยาในขอ 1 ได ยารูปแบบนี้เปนยาเม็ดเคลือบน้ําตาลไม
มี กลื่นฉุนรับประทานงายกวา โดยรับประทานวันละ 1 เม็ด และใชในกรณีที่หญิงตั้งครรภที่มีภาวะ
โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ใหรับประทานยาเพิ่มเปนวันละ 2 หรือ 3 เวลา เพื่อรักษาภาวะโลหิต
จางจากการขาดธาตุเหล็ก ยารูปแบบนี้ไมมีไอโอดีนผสมอยู หญิงตั้งครรภจึงควรรับประทานอาหารที่มี
ไอโอดีนหรือเกลือเสริมไอโอดีนดวย
หลังจากคลอดบุตรแลวแพทยจะใหรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กตอไปเพื่อทดแทนการเสีย
เลือด และใหรับประทานยาตลอดระยะใหนมบุตรดวย
วิธีรบั ประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ
การรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กในสัปดาหแรกอาจเกิดอาการขางเคียงขึ้นได เชน คลื่นไส
อาเจียน ทองผูก โดยเฉพาะในชวง 4 เดือนแรกของการตั้งครรภซึ่งความตองการธาตุเหล็กยังมีนอยอยู
อาจไมจําเปนตองใหธาตุเหล็ก เสริม เพราะแทนที่จ ะมีประโยชน อาจเปนผลทําใหมารดามีอาการ
คลื่นไส อาเจียน รุนแรงขึ้นไดจากผลขางเคียงของธาตุเหล็ก แพทยจึงมักใหเริ่มยาหลัง อายุครรภ 4
เดือน และควรปฏิบัติตนดังนี้
1. รับประทานยา 1 เม็ด หลังอาหารทันทีทุกวัน
2. ไมรับประทานยาพรอม นม, ชา กาแฟ (ขัดขวางการดูดซึม)
3. หลีกเลี่ยงการรับประทานพรอมยาแคลเซียม (การดูดซึมลดลง)
4. ควรรับประทานยา รวมกับอาหารที่ชวยในการดูดซึมธาตุเหล็ก (อาหารวิตามินซี) เชน สม
ฝรั่ง กลวยน้ําวา มะละกอสุก
5. รับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กแลว อาจจะทําใหอจุ จาระเปนสีดําไมตองตกใจ
ปริมาณสารอาหารอางอิงที่ควรไดรับประจํา วันสํา หรับหญิงตั้งครรภ (ตารางปริม าณสารอาหาร
อางอิงที่ควรไดรับประจําวันสําหรับคนไทย พ.ศ.2546 กองโภชนาการ กรมอนามัย)
ธาตุเหล็ก 60 มิ ล ลิ ก รั ม (ferrous fumarate 200 มิ ล ลิ ก รัม หรื อ ferrous sulfate 300
มิลลิกรัม)
กรดโฟลิก 600 – 800 ไมโครกรัม
ไอโอดีน
200 ไมโครกรัม
แคลเซียม 1,000 มิลลิกรัม
รูปแบบยาลดไขสาํ หรับเด็ก
ยาลดไขที่มีความปลอดภัยสูงในเด็ก คือ ยาน้ําพาราเซตามอล (Paracetamol) มี 2 รูปแบบ
คือ
1. รูปแบบหยด (drop) สํา หรับเด็กเล็ก อายุตั้งแตแรกเกิด ถึงอายุป ระมาณ 8 – 12 เดือ น
โดย ยา 1 ซีซี มีปริมาณพาราเซตามอล 60 มิลลิกรัม ซึ่งมีความแรงสูงกวา แบบน้ําเชื่อมหรือ
แบบน้ําแขวนตะกอน
ดังนั้นการปอนยาเด็กในรูปแบบหยดหา มใชชอนตวงยา ควรใชหลอดหยดยาที่ติดมากับ
กลองปอนยาเด็กเสมอ และตองปอนตามปริมาณที่แพทยหรือเภสัชกรสั่ง เหมาะสําหรับเด็กเล็กที่กิน
ยายาก และกินยาไดครั้งละไมมาก
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2. รูปแบบน้ําเชื่อม(syrup) สําหรับเด็กโต มีความแรง 2 ขนาด คือ
2.1 ขนาด 120 มิลลิกรัมตอยา 5 ซีซี (ยา 1 ซีซี มีปริมาณพาราเซตามอล 24 มิลลิกรัม)
2.2 ขนาด 250 มิลลิกรัมตอยา 5 ซีซี (ยา 1 ซีซี มีปริมาณพาราเซตามอล 50 มิลลิกรัม)
เหมาะกับเด็กโต และสามารถใชชอนตวงยาหรือกระบอกฉีดยาได
เมื่อเด็กมีไขสามารถใหยาน้ําพาราเซตามอลโดยใหกินยาทุก 4 – 6 ชั่วโมงจนไขลด (ปอนยาครัง้ ตอไป
หางกันอยางนอย 4 ชั่วโมง) แตถาอาการไมดีขึ้น ภายใน 2 วัน หรือมีไขสูงมากควรไปพบแพทย
นอกจากการใชยาลดไขแลว ควรเช็ดตัวดวยผาชุบน้ําหมาดๆ ตามขอพับ ตามซอกตาง ๆ และลําตัวจะ
ชวยระบาย ความรอน ลดไขไดดีขึ้น
ชนิดของอุปกรณในการปอนยาและเทคนิควิธีปอนยาในเด็ก
การใชหลอดหยดยา
เหมาะสมในกรณีของเด็กเล็กที่ตองใชขนาดยานอยมาก หรือในกรณีที่ยาบางชนิดที่เปนยาชนิด
เขมขน เชน พาราเซตามอล หรือ ยาขับลม ซึ่งยาเหลานี้จะมีหลอดหยดยามาพรอมกับยาในกลอง
กอนดูดยาทุกครั้งควรดูที่หลอดวามีการแบงขีดอยางไร และขีดปริมาตรที่เราตองการอยูที่ขีดใด
เพื่อใหไดปริมาณยาที่ถูกตอง
วิธีการใชโดยบีบที่หัวยางเพื่อไลอากาศกอน จากนั้นจึงจุมหลอดลงไปในยาแลวคอยๆ ปลอยมือ
ใหยาไหลขึ้นตามหลอดจนไดปริมาตรตามที่ตองการ
การใชชอนตวงยา
ชอนตวงยาเปนอุปกรณที่นิยมใช ซึ่งจะพบวาชอนชามาตรฐานที่ใชกันนั้นจะมีขีดแบงตรงกลาง
โดยรอบ ซึง่ ถือวาเปนครึ่งชอนชา โดยมีวิธีตวงยาสํารับปริมาตรตางๆ ดังนี้
1 ชอนชา = 5 ซีซี (ตวงยาใหเต็มขอบบนของชอนพอดี)
3/4 ชอนชา = 3.75 ซีซี (ตวงยาเลยขีดกลางขึ้นมาจนเกือบเต็ม แตไมเต็มชอน)
1/2 ชอนชา = 2.5 ซีซี (ตวงยาแคขีดกลางชอนพอดี)
การใชกระบอกฉีดยา
ควรฉีดยาไปบริเวณกระพุงแกมดานใดดานหนึ่งชาๆ อยาฉีดลงไปตรงกลางคอเพราะจะทําใหเด็ก
สําลัก
หลังจากใชแลวควรลางกระบอกฉีดยาโดยดึงกระบอกและกานฉีดออกจากกัน แลวทิ้งไวใหแหง
ทุกครั้งกอนเก็บ
เทคนิคการปอนยาเด็ก
1. ตองใจเย็นและมีความอดทน เพราะโดยธรรมชาติของเด็กมักไมชอบกินยา ควรพยายาม
หวานลอมและชักจูงเด็กมากกวาที่จะใชวิธีบังคับ เพราะยิ่งจะทําใหใหเด็กกินยา ยากยิ่งขึ้น
2. ไมควรบีบจมูกแลวกรอกยาใสปากเด็กและไมควรปอนยาใหเด็กขณะที่เด็กกําลังรองหรือดิ้น
เพราะนอกจากจะทําใหเด็ก สําลักแลว ยังสงผลทางดานจิตใจตอเด็กดวย
3. หากยามีรสชาติไมดีหรือมีกลิ่นไมนาทาน ควรผสมน้ําเชื่อมเพื่อเพิ่มรสชาติที่ดี ทําใหเด็กกิน
ยาไดงายขึ้น

66

4. ไมควรใสยาลงไปในขวดนมเพื่อใหเด็กไดรับยาจากการดูดนม เพราะถาเด็กดูดนมไมหมด จะ
ทําใหเด็กไดรับยาไมครบตามจํานวนที่ควรจะเปน นอกจากนั้นยาบางชนิดอาจทําใหรสชาติของนมเสีย
ไป อาจสงผลใหเด็กไมอยากกินนมอีกดวย
5. ไมควรใชชอนทานขาวหรือชอนชงกาแฟที่ใชในครัวเพราะจะทําใหไดปริมาณยาที่ไมถูกตอง
ควรใชชอนขนาดมาตรฐานจากโรงพยาบาลหรือรานขายยา ควรใหยาแตละครั้งในชอนเดียว ซึ่งจะเปน
การงายในการปอนยาเด็ก เพราะถาใหซ้ําเด็กบางคนจะปฏิเสธ
อาการและการดูแลอาการขางเคียงจากการใหวคั ซีนในเด็ก
เกิดผลขางเคียงอะไรบางหลังฉีดวัคซีนในเด็ก และมีขอแนะนําการปฏิบัติตัวอยางไร
ชื่อวัคซีน

อาการขางเคียง
บีซีจี
ตุมนูน อาจเปนหนอง แตกออก และกลายเปนแผลเปนในทีส่ ุด โดยใชเวลา
หลายสัปดาห
ตับอักเสบบี
พบนอย อาจมีไขต่ําๆ ปวดบวมบริเวณที่ฉีด เปนอยูนานไมเกิน 24 ชั่วโมง
หลังไดรับวัคซีน
คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ไขสูง รองกวน ชัก ซึ่งมักเกิดขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง หลังไดรบั วัคซีน
โปลิโอชนิดหยอด
อาการอัมพาต ซึ่งพบไดนอยมากและหายไดเอง
หัด-หัดเยอรมัน-คางทูม
ไขและผื่น ซึ่งมักเกิดขึ้นหลังไดรบั วัคซีน 5-7 วัน
ไขสมองอักเสบเจอี
สวนใหญมอี าการปวดศีรษะ คัน ผื่นลมพิษ ไข อาเจียน อาการที่รุนแรงแต
พบนอยมาก คือ อาการขางเคียงทางสมองและการแพวัคซีน
วัคซีนฮิบ
พบไดเล็กนอย เชน ปวดบวมบริเวณที่ฉีด อาจพบไขสูง ผื่น อาการ
กระสับกระสายไดบาง
เมื่อลูกของทานไดรบั วัคซีนแลว อาจเกิดอาการขางเคียงบางอยางจึงมีขอแนะนําดังนี้
ตุมหนอง มักเกิดจากวัคซีน บีซีจี ที่ใชปองกันวัณโรคซึ่งถูกฉีดที่ไหลซายตอนแรกคลอดจะพบ
ตุมหนอง / ฝหลังฉีด 2-3 สัปดาห และเปนๆยุบๆ 3-4 สัปดาห จึงหายเอง ไมจําเปนตองใสยาหรือปด
แผล
ปวด บวม แดง รอน บริเวณที่ฉีดวัคซีน เด็กอาจจะรองกวน งอแงได ถาอาการมากคุณแม
อาจใชผาชุบน้ําเย็นประคบใน 24 ชั่วโมงแรกและรับประทานยาแกปวด จากนั้นใหใชน้ําอุนประคบตอ
จนกวาอาการจะดีขึ้น
ไขตัวรอน มักเกิดในวัคซีคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ที่ฉีดตอนอายุ 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน
ขวบครึ่ง และ 4 ขวบ คุณแมควรชวยเช็ดตัวลูก ดวยผาชุบน้ําอุนหมาดๆ โดยเฉพาะบริเวณซอกคอ ขอ
พับตางๆ และใหรับประทานยาลดไขประเภทพาราเซตามอล
ไอ น้ํามูก ผื่น อาจพบหลังฉีดวัคซีนพวก หัด หัดเยอรมัน ไปแลว 5 วัน โดยมากจะไมรุนแรง
ถาเด็กมีอาการอื่นรวมดวย เชน ซึม เพลียมาก ไมเลน ไมดูดนม หรือรับประทานอาหารไมได ตองพา
กลับมาพบแพทย
ชัก มักไมเกิดจากผลของวัคซีนโดยตรง แตอาจเกิดจากไขสูงจัดเกินไป ดังนั้นการปองกันอยา
ใหไขสูง จึงมีความสําคัญมาก และเมื่อเกิดชักแลวตองปฏิบัติดังนี้
•
•

ผูปกครองตองตั้งสติใหดี ไมตกใจ
จับหนาของเด็กหันไปดานขาง ดานใดดานหนึ่ง หรือนอนคว่ํา เพื่อปองกันการสําลัก
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•
•

ไมแนะนําใหเอาแข็งเชน นิ้วมือ ชอน ไม ใสในปาก เพราะจะยิ่งทําใหสําลักมากขึ้น ยังไมเคย
พบใครชักแลว กัดลิ้นตัวเองขาด
รีบพาเด็กมาพบแพทย

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวัคซีน
1. กรณีมีไข ควรเลื่อนการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะกรณีไขสูงและวัคซีนที่ใหทําใหเกิดไขได ถาเจ็บปวย
เล็กนอย เชน เปนหวัด น้ํามูกไหล สามารถใหวัคซีนได สําหรับเด็กที่เคยชักจากไขสูง ควรใหยา
ลดไขรวมดวยหรือพิจารณาเปลี่ยนเปนวัคซีนชนิดอื่น
2. การใหวัคซีนซ้ําในกรณีไมแนใจวาเคยไดรับมากอนหรือไม ไมมีอันตรายนอกจากสิ้นเปลืองและ
เจ็บตัวเพิ่มขึ้น
3. การใหวัคซีนหางกันเกินกําหนดไมไดทําใหภูมิคุมกันต่ําลง แตถาระยะหางของวัคซีนสองครั้ง
ใกลเกินไป อาจทําใหเกิดภูมิคุมกันในระดับต่ํากวาที่ควรเปน
4. กรณีไมไดมารับวัคซีนตามนัด ไมมีความจําเปนตองเริ่มตนใหม ไมวาจะเวนไปนานเทาใด ใหนับ
ตอจากวัคซีนครั้งกอนไดเลย
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ใบความรูเรือ่ ง...ทันตสุขภาพ
เมื่อตั้งครรภ
ควรมีการดูแลสุขภาพของตนเองใหดีทสี่ ดุ และที่สําคัญทีส่ ุดเกี่ยวกับเรื่อง
สุขภาพฟนตองใหความใสใจเปนพิเศษ
ไมอยางนัน้ อาจทําใหเกิดปญหาภายในชองปากไดงาย
โดยเฉพาะโรคฟนผุ และโรคเหงือกอักเสบ พบวามีความสัมพันธอยางมากระหวางภาวะทันตสุขภาพ
ของลูกกับแม โดยระดับเชื้อ Streptococcus mutans ซึง่ เปนสาเหตุสําคัญที่ทาํ ใหเกิดโรคฟนผุ จะมี
ความสัมพันธกันระหวางแมกบั ลูก แมเปนแหลงสําคัญในการถายทอดเชื้อสูลกู โดยมีน้ําลายเปนพาหะ
ที่สําคัญ การที่เด็กไดรบั เชื้อจากแมนั้นขึ้นอยูกบั จํานวนเชื้อในแม หากระดับเชื้อในแมสูงจะทําใหลูกติด
เชื้อสูงตามไปดวย ดังนั้นการดูแลรักษาทันตสุขภาพในแมจงึ เปนการชวยลดการเกิดโรคในชองปากเด็ก
อีกทางหนึ่งดวย นอกจากนี้ยังพบวาหญิงตั้งครรภที่มเี หงือกอักเสบ ปริทันตอักเสบมีผลทําใหทารก
น้ําหนักนอย คลอดกอนกําหนดได เนื่องจากสารอักเสบทีเ่ กิดขึ้นจะเขาสูก ระแสเลือด อาจสงผลใหผนัง
หลอดเลือดมดลูกทํางานผิดปกติ ทารกในครรภไดรับอาหารนอยลง ไมเติบโตตามอายุครรภ
สาเหตุของการเกิดโรคฟนและโรคเหงือกอักเสบในหญิงตัง้ ครรภ
•
มีการเปลี่ยนแปลงฮอรโมนภายในรางกายของหญิงตั้งครรภเองซึ่งมีผลใหเหงือกบวม
เหงือกอักเสบได
•
ระยะทีม่ ีอาการแพทอง แลวทําความสะอาดหลังอาเจียนไมสะอาด ไมมีการแปรงฟน
หลังอาเจียน
•
ขณะที่คุณแมตั้งครรภมักมีพฤติกรรมการกินอาหารบอยขึ้น กินจุบจิบ และกินอาหาร
ประเภทแปงและน้ําตาลคอนขางบอย
•
แปรงฟนไมสะอาด ไมทั่วถึง ไมถูกวิธี
วิธีการปองกันการเกิดโรคในชองปากของหญิงตั้งครรภ
•
หญิงตั้งครรภ ควรตรวจฟนครั้งแรกตอนอายุครรภ 2-3 เดือนแรก
•
หากพบวามีฟน ผุ หรือเหงือกอักเสบ ควรทําการรักษาในชวงอายุครรภ 4-6 เดือน เพือ่ ปองกัน
ไมใหโรคในชองปากลุกลามขึน้ เนือ่ งดวยชวงอายุครรภ 4-6 เดือนเปนระยะทีไ่ มมอี าการคลื่นไส
อาเจียนแลว และขนาดทองไมใหญเกินไป สะดวกตอการลุกนั่ง นอกจากนี้ถาอายุครรภใกล
คลอดอาจทําเกิดการเจ็บครรภคลอดกอนกําหนดได เนือ่ งจากมีอาการเกร็งขณะทําฟน
•
หากมีอาการแพทอ ง คลืน่ ไส อาเจียน ควรบวนปากทุกครัง้ ถาสามารถทีจ่ ะแปรงฟนไดควรทํา
•
ควรหลีกเลี่ยง รับประทานอาหารประเภทแปงและน้ําตาล เพราะอาหารประเภทนี้เสี่ยงตอ
การเกิดโรคฟนผุ
•
หลังคลอดควรพบทันตแพทย เพื่อการตรวจสุขภาพฟนทุก 6 เดือน และในมารดาที่ไมไดรับ
การตรวจฟนในระยะตั้งครรภ ประมาณ 2 เดือนหลังคลอดควรไปพบทันตแพทย
การแปรงฟนอยางมีประสิทธิภาพ เปนวิธีการสําคัญที่ชวยขจัดเศษอาหารและคราบจุลินทรีย
ทําใหชวยปองกันฟนผุ และเหงือกอักเสบ และโรคตางๆในชองปากไดเปนอยางดี
การแปรงฟนใหสะอาด ควรวางขนแปรงที่คอฟนทํามุม 45 องศา ขยับไปมาสั้นๆ ฟนบนปดลง
ลาง ฟนลางปดขึ้นบน ตามลําดับ ดังนี้
ฟนบน เริ่ม จากฟนกรามซี่ในสุดดานกระพุง แกม ไลไปจนถึง ฟนกรามซี่ในสุดของอีกดานหนึ่ง คือ
ตําแหนงที่ 1,2,3และตําแหนงที่4,5,6 ดานเพดาน
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ฟนลาง เริ่ม จากฟนกรามซี่ในสุดดานกระพุง แกม ไลไปจนถึง ฟนกรามซี่ในสุดของอีก ดานหนึ่ง คือ
ตําแหนงที่7,8,9 และตําแหนงที่10,11,12 ดานลิ้นจากนั้นแปรงดานบดเคี้ยว ของฟนบนและฟนลาง
ตําแหนงที่ 13,14,15,16 และสุดทายอยาลืมแปรงลิ้น
แปรงสีฟน ควรเลือกแปรงที่มีขนออนนุม ปลายขนแปรงมน และมีดามจับถนัดมือเพื่อจะไดทํา
ความสะอาดบริเวณคอฟนไดดี โดยไมทําอันตรายตอเหงือกและฟน เมื่อใชเสร็จแลวใหลางทําความ
สะอาดดวยน้ําธรรมดาทุกครั้ง สะบัดใหแหง แลววางผึ่งในที่อ ากาศถายเท เพราะถาแปรงสีฟนชื้น
ตลอดเวลาจะเกิดเชื้อราไดงาย
ยาสีฟน ตองมีสวนผสมของฟลูออไรด เพื่อชวยปองกันฟนผุ และใชไหมขัดฟนเปนอุปกรณเสริม
ที่ชวยทําความสะอาดซอกฟนโดยเฉพาะฟนที่ซอนเก ควรบีบยาสีฟนประมาณครึ่งเซนติเมตรก็เพียงพอ
ในการแปรงฟนและเปนการประหยัด และเพื่อการรักษาสภาพยาสีฟนใหคงเดิมควรปดฝาหลอดยาสี
ฟนใหเรียบรอยทุกครั้งหลังการใช
ทันตสุขภาพในเด็ก
ฟนลูกจะสวยตองเริม่ ดูแลตั้งแตในระยะตั้งครรภ เนื่องจากฟนน้ํานมเริม่ มีการสรางตัง้ แตทารกใน
ครรภมีอายุครรภได 6 สัปดาห แลวเริ่มโผลพนเหงือกเมือ่ เด็กอายุประมาณ 6-9 เดือนแลวจะเริ่มมีซี่
ตอไปเริม่ ขึ้นมาเรื่อยๆ จนเด็กอายุประมาณ 2 ปครึ่ง ฟนน้ํานมจะขึ้นครบทั้งหมด 20 ซี่ ยาที่มีผลตอ
ฟนของทารกในครรภคือ ยาปฏิชีวนะกลุม ยา tetracycline ถาหญิงตั้งครรภไดรับในระหวางตั้งครรภ
ฟนน้ํานมของลูกจะเปนสีเทาหรือเปนสีน้ําตาลคล้ําในเนื้อฟน ซึ่งขัดไมออกเปนในชั้นเนือ้ ฟนถาวร
และในเด็กอายุไมเกิน 8 ปก็ไมควรใหรับประทานยาปฏิชีวนะกลุมยา tetracycline เพราะมีผล
เชนเดียวกันในฟนแท ทําใหฟนตกกระได
มีรายงานพบวาทารกอายุนอยทีส่ ุดที่พบวามีการติดเชื้อ Streptococcus mutans คืออายุ 4
เดือน จึงควรพาเด็กมาพบทันตแพทยครั้งแรกไดเมื่ออายุได 6 เดือนหรือเร็วทีส่ ุดหลังจากฟนน้ํานม ซี่
แรกขึ้นแลว เพื่อประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคฟนผุ และรับการตรวจฟน
การที่ผูปกครองมีความรูในเรือ่ งพฤติกรรมการดูดนม, การรับประทานอาหาร,การทําความ
สะอาดฟน และการใหฟลูออไรดเสริม จะทําใหลดการเกิดโรคฟนผุในเด็กได
พฤติกรรมการดูดนม
นมมื้อดึกเปนมื้ออันตรายกับฟน เพราะขณะนอนหลับ น้าํ ลายไมคอยไหลเวียน โดยธรรมชาติ
รวมกับการฝกฝนที่เหมาะสม เด็กนาจะเลิกนมมื้อดึกไดเมื่ออายุประมาณ 6 เดือน โดยจะนอนกลางคืน
ไดนานติดตอกัน 4-5 ชั่วโมง ไมตองตื่นมากินนม ควรเริม่ เตรียมตัวฝกลูกตั้งแตยงั เล็กๆและคอยเปน
คอยไป โดยธรรมชาติเด็กวัย 2-3 เดือนแรกจะตื่นบอย กินบอย เพราะเด็กกําลังปรับตัว วงจรการนอน
ยังไมแนนอน ความจุของกระเพาะอาหารยังเล็กจึงหิวบอย เมื่อโตขึ้น วงจรการนอนจะเหมือนผูใหญ
เริ่มนอนไดนานขึ้น
การเริ่มฝกในชวงอายุ 3-4 เดือน ก็คือการใหลูกเขานอนเปนเวลา ถาลูกยังกินนมมื้อดึกอยูก็เปน
เรื่องธรรมดา ควรฝกใหลูกหลับไดดวยตัวเอง ขณะตื่นขึ้นกลางคืน บางครั้งลูกขยับตัวนิดหนอยรอสัก
พักวาลูกหิวจริงหรือไม ถาไมไดหิวก็สัมผัสเบาๆ เชน ตบกนเบาๆ ก็จะชินกับการหลับไดเอง ไมรองขอ
นม แตถา อุมหรือใหดูดนมจนหลับคา เมื่อตื่นก็จะชินกับการปฏิบัติดังกลาว
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ฝกลูกจิบน้ําและนมจากแกว สลับกับขวดนมบางมือ้ ตั้งแตอายุ 4-5 เดือน พยายามจัดการเลิกนม
มื้อดึกใหไดเมื่ออายุ 5-6 เดือน อาจหาตุกตาหรือของเลนทีล่ ูกชอบใหพาเขานอนดวย ใหลกู ติดของเลน
จะดีกวาติดขวดนม โดยทั่วไปทารกที่กินนมผสมประมาณ 4 เดือนมักนอนกลางคืนนาน 4-5 ชั่วโมง โดย
ไมตื่นมากินนมมื้อดึก ในขณะที่ทารกที่กนิ นมแมมักเลิกไดเมื่ออายุประมาณ 5 เดือน เมือ่ ถึงวัยที่เริ่ม
อาหารเสริมควรฝกใหลูกมีความสุขในการกิน เมื่อเลิกขวดนม ลูกจะไมมีปญ
 หาเรือ่ งไมยอมกินขาว
หลายคนกังวลวาถาลูกเลิกขวดนมเร็วเกินไป จะมีผลเสียตอสภาพจิตใจของลูก กลัวลูกจะไมมี
ความมั่นคงทางอารมณ เรือ่ งนีส้ มาคมกุมารแพทย สหรัฐอเมริกาแนะนําวา ควรเลิกดูดนมจากขวด
เมื่ออายุ 1 ป ถาลูกยังไมยอมเลิก หรือทําอยางไรแลวลูกยังเลิกไมได ก็ใหรอไปถึง 1 ป 6 เดือนได พบวา
ถาใหเด็กเลิกหลังอายุ 1 ป 3 เดือนจะยากขึ้น เพราะเด็กติดใจขวดนมและไมยอมงายๆ
การปลอยใหเด็กดูดนมจากขวดหลังอายุ 1 ปสงผลเสียตอสุขภาพไดหลายประการ เชน ไมยอม
กินขาว ฟนผุ โรคอวน เสียโอกาสพัฒนากลามเนื้อมือและปาก เพราะเมื่อดูดนมจากขวดปริมาณน้ํานม
จะไหลไดสะดวก เด็กจะชอบมากกวาการเคี้ยวกลืน ประกอบกับวัยทีโ่ ตขึ้น คอยๆพัฒนาความเปนตัว
ของตัวเองมากขึ้น เมื่อชอบอะไรมักจะเลิกไดยาก
การรับประทานอาหาร
การใหนมแมจะชวยลดปญหาการเกิดฟนผุไดดี และเมื่อถึงวัยเริ่มอาหารควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มี
น้ําตาลเปนสวนประกอบ และการทําใหเด็กมีนิสัยกินจุบจิบ และควรดื่มน้ําหลังมื้ออาหารทุกครัง้
วิธีการทําความสะอาดชองปากเด็กอายุแรกเกิดถึง 1 ขวบ
ควรทําความสะอาดโดยใชผาสะอาดพันปลายนิ้วชุบน้ําอุน หรือน้ําสะอาดเช็ดฟน เหงือก
กระพุง แกมและลิ้นของเด็กใหทั่วอยางนอยวันละ 2 ครั้ง เชา–เย็น
เมื่อเด็กอายุ 5-6 เดือนฟนน้ํานมซีห่ นาลางจะขึ้นเปนซี่แรก ในระยะที่ฟนเริ่มขึ้นเด็กจะมีอาการ
คันเหงือกควรมียางสําหรับกัดใหเด็กไวกัดเลน เมื่อฟนซี่แรกโผลพนเหงือก ผูปกครองก็เริ่มแปรงฟนให
เด็กทุกวัน วันละ 2 ครั้ง การแปรงฟนใหเด็กใชวิธีขยับไปมาสั้นๆ ควรแปรงอยางเบามือ อยาใหเด็กรูส ึก
เจ็บเพราะจะสรางความรูส ึกที่ไมดีตอการแปรงฟน
การแปรงฟนระยะแรกยังไมตองใชยาสีฟนใหใช
แปรงชุบน้ําเปลาธรรมดา
ชวงอายุ 1–2 ปฟน น้ํานมจะเริม่ ขึน้ ประมาณ 4 ซีแ่ ละฟนกรามน้ํานมซีท่ ่ี 1 กําลังจะโผลเขามา
ในชองปาก แลวจะเริม่ มีซตี่ อ ไปเริม่ ขึน้ มาเรือ่ ยๆ จนเด็กอายุประมาณ 2 ปครึง่ ฟนน้ํานมจะขึน้ ครบ 20 ซี่
การดื่มนมของเด็กอายุ 1-2 ป เมื่อเด็กอายุ 1 ปควรจะเลิกดูดนมจากขวดไดแลว สามารถดื่มนม
จากแกวและดูดจากหลอดได ที่สําคัญหลังดื่มนมทุกครั้งควรใหเด็กดื่มน้ําตามจะเปนการชะลางในชอง
ปาก และควรรับประทานอาหารหลัก 3 มื้อ ควรดื่มนมเปนอาหารเสริมเทานั้น หากเด็กรับนมมาก
เกินไปจะทําใหไมไดรับสารอาหารครบหมวดหมู
วิธีการทําความสะอาดชองปากเด็กอายุ 1–2 ป
เด็กวัยนี้มีฟนกรามน้ํานมขึ้น และซี่อื่นๆจะทยอยขึ้นจนครบ 20 ซี่การแปรงฟนตองแปรงให
ทั่วทุกซี่และทุกดานของฟนและผูป กครองควรฝกใหเด็กแปรงฟนเอง
แลวผูป กครองแปรงซ้ําใหอีก
ครั้งโดยเฉพาะอยางยิง่ เวลากอนนอน สวนการใชยาสีฟนยังไมควรใชถาจะใชควรใชในปริมาณ
เล็กนอยเพียงแคแตะขนแปรงพอชื้นก็เพียงพอ และพยายามเช็ดออกใหดวยผาสะอาด
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ชวงอายุ 2–5 ปในชวงนี้มีฟนน้ํานมบนและลางประมาณ 16 ซี่ คือ มีฟนหนา 4 ซี่ ฟนเขี้ยวและ
ฟนกรามอยางละ 2 ซี่ ในขากรรไกรบนและลางแลวจะเริม่ มีซี่ตอไปขึ้นมาเรื่อยๆจนเด็กอายุประมาณ
2 ปครึ่ง จนเมื่ออายุประมาณ 4 ปภายในขากรรไกรจะเริ่มมีการสรางหนอฟนแท เมื่ออายุประมาณ
5 ปก็จะเริ่มมีการละลายของรากฟนน้ํานม เตรียมพรอมใหฟนซี่แรกขึ้นทีอ่ ายุประมาณ 6 ป
การรับประทานอาหารของเด็กอายุ 2 – 5 ป พอแมควรตระหนักถึงความสําคัญของอาหารทีม่ ี
ตอโรคฟนผุ และความจําเปนที่ตองจํากัดปริมาณอาหารทีม่ ีโทษตอฟน
ควบคูไปกับการทําความ
สะอาดฟนหลังการรับประทานอาหาร
ฝกใหเด็กรับประทานอาหารวางประเภทผลไมแทนลูกอม
ลูกกวาด และผูปกครองควรรับประทานอาหารใหเปนตัวอยางที่ดีแกเด็ก
วิธีการทําความสะอาดชองปากเด็กอายุ 2–5 ป
ในช วงนี้ใ หใ ชแ ปรงสี ฟน ถูบ นฟ นกรามและบริ เ วณฟ นหนา ไปมาในแนวนอนเป นช วงสั้น ๆ
โด ยแ ปร ง ให ทั่ ว ทั้ ง ด าน ที่ ใ กล ริ มฝ ปา กแ ล ะด าน ที่ อ ยู ใก ล ลิ้ น ใ นเ รื่ อ งขอ งย าสี ฟ น นั้ น
ตราบใดที่ เ ด็ ก ยั ง ไม ส ามารถควบคุ ม การกลื น ได ก็ ค วรใช ป ริ ม าณน อ ยๆเท า เม็ ด ถั่ ว เขี ย ว
และพยายามเช็ดออกใหดวยผาสะอาด วัยนี้ควรมีการเริ่มใชเสนใยทําความสะอาดบริเวณซอกฟน
โดยทําทุกวันๆ ละ 1 ครั้ง
วิธีการแปรงฟนในเด็กเล็ก
วิธที แี่ นะนํา คือ ถูไปมา ตามแนวนอน โดยวางขนแปรงบริเวณคอฟน ใหตงั้ ฉากกับผิวฟน ถูไปมา
แนวนอนคลายถูพนื้ ขยับสัน้ ๆ ซ้ําๆประมาณ 10 ครัง้ แลวจึงขยับแปรงไปแปรงทีอ่ นื่ แปรงใหทวั่ ทุกซี่
วิธีแปรงฟนแบบถูไปมาเหมาะกับโครงสรางฟนน้ํานมที่มีสวนปองที่คอฟนทําใหคราบจุลินทรีย
หลุดออกไดงาย ขนแปรงไมเปนอันตรายตอเหงือก และฝกหัดใหเด็กแปรงได
การเริ่มแปรงฟนใหเด็ก
1. เลือกบริเวณที่มีแสงสวางเพียงพอ พื้นหองที่ใดก็ได หรือเปนโซฟาที่นั่งสบาย
2. ใชทาแปรงฟนที่ใหความรูสึกสบายทั้งเด็กและผูแปรง โดยยืน หรือนอน และหันหนาไปทาง
เดียวกัน เพื่อใหมองเห็นฟนเด็กไดชัดเจน และใชมือโอบคางเด็กไวใหนิ่ง
3. ขณะแปรงฟนใชนิ้วมือขางที่ไมไดจับแปรง ชวยกันแกมและริม ฝปากเด็ก เพื่อใหเห็นฟน
ชัดเจน และปองกันไมใหแปรงกระแทกเหงือกและกระพุงแกม
4. ผูปกครองควรเปนผูแปรงฟนใหเด็ก ตั้งแตมีฟนขึ้น จนถึงอายุประมาณ 8 ป ซึ่งกลามเนือ้ มือ
ของเด็กจะพัฒนาพอที่แปรงฟนเองไดแลว โดยสังเกตจากเด็กสามารถผูกเชือกรองเทาไดเอง
5. แปรงฟนใหเด็กอยางนอยวันละ 2 ครัง้ ตอนเชา ตอนเย็นหรือหลังอาหารมือ้ สุดทายของวัน
6. เมื่อเริ่มแปรงฟนใชเวลาสั้นๆ เพียง 5 – 10 นาที เพื่อใหเด็กคุนเคย ใหรางวัลเด็กทันทีเมื่อ
แปรงเสร็จ เชน โอบกอด ชมเชย หรืออนุญาตใหเลน
7. เลือกแปรงสีฟน มีขนาดพอเหมาะกับปากเด็ก ขนาดขนแปรงควรคลุมฟนไมเกิน 3 ซี่ ขนแปรงเปน
ชนิดออน โดยดูจากฉลากขางกลอง คอยเปลีย่ นแปรงสีฟน ใหเด็กเมือ่ ขนบานมาก หรือประมาณ 3 เดือน
8. เลือกใชยาสีฟนผสมฟลูออไรด เพื่อชวยใหผลึกฟนของเด็กแข็งแรงมากขึ้น ควรใชในปริมาณ
นอยๆ เพื่อปองกันการกลืนยาสีฟน ในเด็กอายุต่ํากวา 3 ป ใชแปรงแตะยาสีฟนใหติดเปนจุดก็พอ
หรือใชขนาดเมล็ดถั่วเขียว แปรงเสร็จแลวใชผาเช็ดฟองยาสีฟนออก เพื่อปองกันการกลืนในเด็กอายุ
มากขึ้น บีบจากหลอดไมยาวเกิน 0.5 ซม. ขนาดประมาณเมล็ดขาวโพด
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ขอสรุปการดูแลฟนเด็กเล็ก
1. แรกเกิดถึง 6 เดือน ใหกินนมแมดีทสี่ ุด
2. อายุ 4 เดือน เริ่มเช็ดชองปาก เพื่อปองกันการเกิดฝาขาว
3. เมื่อเด็กฟนขึ้น แปรงฟนใหเด็กทุกวันดวยน้ําเปลา และเริ่มใชยาสีฟนแคแตะเปนจุดบนขน
แปรง หรือเทาเมล็ดถั่วเขียวเมื่อเด็กเริ่มมีพฤติกรรมการบวนน้ําที่ดี และใหผูปกครองดูแลอยางใกลชิด
แปรงเสร็จแลวใชผาเช็ดฟองยาสีฟนออก เพื่อปองกันการกลืนยาสีฟนในเด็ก
4. ในกรณีที่เด็กดื่มนมขวดใหเลือกนมรสจืด ฝกใหเด็กดื่มนมจากถวยเมือ่ เด็กนัง่ ได และใหเลิก
ดูดนมจากขวด อายุไมเกิน 18 เดือน ไมควรใสสงิ่ ใดๆ เชน น้ําหวาน น้ําผึ้ง น้ําอัดลม ในขวดนมให
เด็กดูด และไมวาดื่มนมวิธีใดก็ตามตองใหเด็กดื่มน้ําตามทุกครั้ง โดยเฉพาะเมื่อเด็กเขานอนไมควรให
เด็กดูดนมแลวหลับไปเลย เพราะการที่ฟนเด็กสัมผัสกับนมตลอดเวลาตลอดคืน ทําใหฟนผุไดเร็วและ
หลายซี่
5. เลือกอาหารวางที่มีคุณคาของสารอาหาร ไมมีสวนผสมของน้ําตาล เกลือมากเกินควรและ
ไมมีสารปรุงแตงรส เชน นมจืด ผลไมสดและสะอาด ถั่วหรือธัญพืช
6. ไมควรใหเด็กดูดนมจากขวด หรือ ขนมระหวางมื้ออาหารหลัก มากกวา 2 ครั้งตอวัน
7. ตรวจฟนใหเด็กอยางสม่ําเสมอ
8. พาเด็กไปรับการตรวจฟน และพบทันตบุคลากรอยางนอยปละครั้ง
ความรูเรือ่ งฟลูออไรด
ฟลูออไรดชวยปองกันหรือลดการผุของฟนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีผลตอฟน 2 ลักษณะ คือ
ขณะทีฟ่ นยังไมขนึ้ และมีการสรางตัวอยูใ นขากรรไกร โดยรวมตัวกับสารในสวนทีจ่ ะเปนผลึกฟน ทําให
แข็งแรงขึน้ และในกรณีฟน ขึน้ แลวฟลูออไรดชวยในการซอมแซมกระบวนการผุเริม่ แรกของฟนทีบ่ ริเวณ
ของเคลือบฟนใหคืนสูส ภาพปกติและมีผลใหคราบจุลนิ ทรียล ดการสรางกรดทีเ่ ปนอันตรายตอฟน
การรับประทานฟลูออไรดใหไดประโยชนที่แทจริงตองใชกบั วัยเด็กตั้งแต 6 เดือนถึง 12 ป และ
ใชยาสีฟนที่มีฟลูออไรดผสมอยู ซึง่ จะทําใหสภาพชองปากไดรับฟลูออไรดในความเขมขนต่ําๆอยาง
ตอเนื่อง
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ใบความรูเรือ่ ง...โภชนาการ
โภชนาการมีสวนสําคัญสําหรับหญิงตั้งครรภควรที่จะใหความสนใจในเรื่องพลังงานที่เพียงพอ
การไดรับโปรตีนและสารอาหารอื่นๆที่เพิ่มขึ้นทั้งคุณภาพและปริมาณจะชวยใหการพัฒนาการของ
ทารกในครรภมีความสมบูรณ และสุขภาพของหญิงตั้งครรภเองก็แข็งแรง
ชวงของการตั้งครรภแบงไดเปน 3
ระยะซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการทํางานของอวัยวะ
ตางๆเพิม่ มากขึ้น
หญิงตัง้ ครรภจึงมีภาวะเสี่ยงตอการเกิดภาวะทุพโภชนาการถาขาดความใสใจใน
เรื่องการบริโภคอาหาร มีพฤติกรรมการบริโภคไมเหมาะสม
ความตองการพลังงานและสารอาหาร
1. พลังงาน
คนทั่วไปตองการพลังงานวันละ 2000 กิโลแคลอรี สวนในหญิงตั้งครรภควรไดรบั พลังงาน
เพิ่มวันละ 300 กิโลแคลอรี โดยน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นจะเปนสิ่งบงบอกการไดรับพลังงานทีเ่ พียงพอ
นอกจากนั้นยังตองคํานึงถึงสารอาหารที่ไดรบั
2. โปรตีน
เปนสารอาหารที่สําคัญในการเจริญเติบโตของรางกายและทารกในครรภ หญิงตัง้ ครรภควรไดรบั
โปรตีนเพิ่ม 30 กรัม/วัน แหลงของโปรตีนที่ดี เชน เนื้อสัตว ไข นม ถั่วและผลิตภัณฑจากนม
3. คารโบไฮเดรต
เปนแหลงที่ใหพลังงานแกหญิงตัง้ ครรภและชวยในการสรางเนื้อเยื่อทุกสวนของทารกในครรภ
แหลงอาหารที่พบไดแก ขาว แปง และธัญพืชตางๆ เชนขาวกลอง อุดมไปดวยวิตามินบี
4. วิตามิน
ชวยในเรื่องระบบการทํางานอวัยวะตางๆใหเปนปกติ
ระยะตั้งครรภควรไดรบั เพิม่ โดยเฉลี่ย
รอยละ 25-50 ของความตองการ ดังนี้
•
วิตามินซี ชวยในเรื่องการซอมแซม การหายของบาดแผล อีกทั้งยังเพิม่ ภูมิตานทาน
พบไดในผักและผลไม เชน ผลไมท่มี รี สเปรี้ยว ฝรัง่ สับปะรด เปนตน
•
วิตามินบี1 ชวยในเรื่องการทํางานของระบบประสาท
ชวยในการหมุนเวียนโลหิต
ลดอาการชาปลายมือ
เทา
และขบวนการเผาผลาญของคารโบไฮเดรต
แหลงที่พบมากไดแก ขาวซอมมือ ขาวกลอง ถั่ว งา ขาวโพด
•

•
•
•

วิตามินบี 2 ชวยในเรื่องระบบประสาททํางานอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นปองกันการเกิด
โรคปากนกกระจอก การยอยอาหารทีผ่ ิดปกติ แหลงทีพ่ บ เชนในถั่วลิสง ถั่วเหลือง แอปเปล
ผักใบเขียว
วิตามินบี 6 ชวยในเรื่องความจํา บํารุงกลามเนื้อ ผิวหนังและสรางเม็ดเลือด พบมากใน
เนื้อสัตว ขาวกลอง ถั่วตางๆ
ไนอาซิน ชวยในเรื่องการเผาผลาญของคารโบไฮเดรต ใหพลังงานแกรางกาย ปองกัน
ความจําเสื่อม ลดอาการผิวหนังอักเสบ มีมากในเนื้อสัตว ปลา และธัญพืชตางๆ
วิตามินเอ ชวยในเรื่องการมองเห็น บํารุงสายตาการเจริญเติบโตและเพิม่ ภูมิตานทาน
แกทารกในครรภ พบมากในผักและผลไมท่มี สี ีเหลืองหรือสม เชน ฟกทอง แครอท
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5.

แรธาตุตา งๆ ระยะตัง้ ครรภรางกายตองการเกลือแรหลายอยาง ดังนี้
•
แคลเซียม หญิงตัง้ ครรภควรไดรบั วันละ 1200 มิลลิกรัม เพือ่ ชวยปองกันการดึงแคลเซียม
ลดอาการปวดเมือ่ ยกลามเนือ้ ตลอดจนถึงอาการตะคริว พบมากใน โยเกิรต ปลาเล็กปลานอย
•
ธาตุเหล็ก ชวยในการสรางเม็ดเลือดแดง การดูดซึมธาตุเหล็กไดดีตองมีวิตามินซีชวย
พบมากใน เนื้อสัตวตางๆ เครื่องในสัตว ไขแดง
•
ไอโอดีน หญิงตัง้ ครรภควรไดรบั วันละ 175 ไมโครกรัม เพือ่ ชวยทําใหการตัง้ ครรภสมบูรณ
และยังเปนสวนประกอบของฮอรโมนจากตอมไทรอยด
ซึง่ ในขณะตัง้ ครรภตอ มไทรอยด
จะทํางานมากขึน้ ทําใหความตองการไอโอดีนเพิม่ ขึน้
ถาหญิงตัง้ ครรภไดรบั ไอโอดีนไม
เพียงพอจะทําใหเปนโรคคอหอยพอก ในกรณีทขี่ าดอยางรุนแรงจะสงผลใหการเจริญเติบโต
ของทารกผิดปกติ ทําใหตวั เล็ก แคระแกร็น สติปญ
 ญาต่ํา หรือทีเ่ รียกวาโรคเออ
อาจพบทารกพิการทัง้ ทางรางกายและสมองได
แหลงอาหารทีม่ ไี อโอดีนสูงพบไดใน
อาหารทะเล เชน กุง หอย ปลาทะเล นอกจากนัน้ ยังพบในเกลือไอโอดีนทีใ่ ชสําหรับในการ
ปรุงอาหาร แตอยางไรก็ตามไมควรบริโภคเกลือไอโอดีนมากกวา 1 ชอนชาตอวัน
•
ฟอสฟอรัส ชวยในเรื่องการสรางกระดูกและฟนรวมกับแคลเซียม พบไดในผักใบเขียว
เนื้อสัตวและนม
6.
ไขมัน
ไดจากน้ํามันพืช
ชวยใหความอบอุนแกรางกาย
ปองกันผิวหนังแตกแหง
หญิงตัง้ ครรภมีความตองการเพียงเล็กนอยเทานั้น
ปริมาณอาหารที่หญิงตั้งครรภควรรับประทานในแตละวัน ตามธงโภชนาการ
กลุมขาว-แปง
วันละ 8-12 ทัพพี
กลุมผัก
วันละ 4-6 ทัพพี
กลุมผลไมรสไมหวาน
วันละ 3-5 สวน
กลุมเนื้อสัตวไมติดมัน ไข ถั่ว
วันละ 6-12 ชอนกินขาว
กลุมเกลือ น้ํามัน น้ําตาล
ใชนอยๆ เทาที่จําเปน
องคประกอบของธงโภชนาการ
ภายในธงโภชนาการมีองคประกอบ 4 สวน หรือ 4 ระดับ โดยมี วัตถุประสงคเพื่อสื่อสารให
ผูบริโภคเขาใจความหมาย ดังนี้
สวนที่ 1 คือ สวนที่ประกอบดวยอาหารกลุมขาว แปง
กลุมนี้ใหคารโบไฮเดรตเปนหลัก เปนแหลงพลังงานทีส่ ําคัญทีส่ ุด มีปริมาณพื้นที่มากที่สุดในธง
โภชนาการ หมายถึงใหบริโภคในปริมาณทีม่ ากทีส่ ุดตอวัน
ขาวหนึ่งสวนคือ ขาว 1 ทัพพี ใหพลังงานเทากับ ขนมปง 1 แผน กวยเตี๋ยวหนึ่งจาน บะหมี่หนึง่ กอน
คนที่รับประทาน 8 ทัพพี คือ ตองการพลังงานราวๆ 1600 กิโลแคลอรี
คนที่รับประทาน 10 ทัพพี คือ ตองการพลังงานราวๆ 1800 กิโลแคลอรี
คนที่รับประทาน 12 ทัพพี คือ ตองการพลังงาน 2000 กิโลแคลอรี
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สวนที่ 2 คือ สวนที่ประกอบดวยอาหารกลุม ผัก และผลไม
มีปริมาณพื้นที่เปนอันดับ 2 หมายถึงใหบริโภคในปริมาณรองลงมาจากสวนที่ 1 โดยแยกพื้นที่
ออกเปน 2 สวน คือ ผัก และผลไม โดยใหบริโภคผักมากกวาผลไม
หมวดผัก มีไฟเบอร วิตามิน และเกลือแร ใหพลังงานที่ต่ํา ผักหนึ่งสวน คือ ผักสุก 1 ทัพพี ผัก
ดิบ 1 ถวยตวง หรือ ผักสุกครึ่งถวยตวง การกินผัก 4-6 ทัพพี จะใหไฟเบอรราวๆ 25 กรัม
หมวดผลไมใหวิตามินเกลือแร ไฟเบอรแตนอยกวาหมวดผัก แถมยังมีน้ําตาลที่ใหพลังงานไดเร็ว
ผลไมหนึ่งสวนนั่นแตกตางกันไป ตามแตชนิดผลไม
ผลไมผลใหญๆ อยาง แตงโม มะละกอ สับปะรด นับ 8-10 ชิ้นที่กินพอดีใน 1 คํา
ผลไมขนาดกลางๆอยาง ฝรัง่ กลวยหอมผลใหญ มะมวงสุกขนาดกลาง มะมวงดิบผลใหญ ให 1/2 ลูก
ผลไมขนาดเล็กอยางสม แอปเปล กลวยไข กลวยน้ําวา ใหนับ 1 ลูก
ผลไมขนาดเล็กมากอยาง เงาะ ลําไย ลิ้นจี่ ชมพู ใหนับ 4 ลูก
องุนใหนับ 20 ผล
ทุเรียน 1 เม็ด
ผลไม 3 สวนสําหรับผูท ี่ตองการพลังงาน 1600 กิโลแคลอรี
ผลไม 5 สวนสําหรับผูตอ งการพลังงาน 2000 กิโลแคลอรี
สวนที่ 3 คือ สวนที่ประกอบดวยอาหารกลุม เนื้อสัตว ไข และนม มีพื้นที่เปนอันดับ 3 หมายถึงให
บริโภคในปริมาณนอยกวาสวนที่ 2 โดยแยกพื้นที่เปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 เนื้อสัตว ไข ถั่วเมล็ดแหง
และผลิตภัณฑ มีพื้นที่มากกวา สวนที่ 2 คือสวนของนม และผลิตภัณฑ เชน เนยแข็ง
หมวดเนื้อสัตว หนึ่งสวนหนัก 30 กรัม หรือ 2 ชอนโตะ
หมวดนม นมหนึ่งสวนคือ 250 มล หรือ 1 กลอง หรือ 1 แกว แตถาเปนคนไมดื่มนม สามารถ
ชดเชยดวย ผลไม 1 สวน กับเนือ้ สัตว 1 สวน
สวนที่ 4 คือ สวนที่ประกอบดวยอาหารกลุม ไขมัน น้ําตาล และเกลือ มีพื้นที่นอยทีส่ ุด เพราะตองการ
ใหบริโภคนอยมากตอวัน หรือบริโภคเทาทีจ่ ําเปน
เกลือไมเกิน 1 ชอนชา
น้ําตาลไมเกิน 4 ชอนชา
อาหารหลัก 5 หมู ประกอบดวย
หมูที่ 1 เนื้อสัตว ไข นม และถั่วเมล็ดแหง จัดเปนอาหารปองกันโรค
หมูที่ 2 ขาว แปง น้ําตาล เผือก มัน จัดเปนอาหารใหพลังงาน
หมูที่ 3 ผักใบเขียว จัดเปนอาหารปองกันโรค
หมูที่ 4 ผลไม จัดเปนอาหารปองกันโรค
หมูที่ 5 ไขมัน น้ํามันจากพืช และสัตว กะทิ เนยเทียม จัดเปนอาหารที่ใหพลังงาน
ขอปฎิบัติเกี่ยวกับโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีของหญิงตั้งครรภกับทารกในครรภ ดังนี้
•
เลือกรับประทานอาหารที่มีคุณคาสารอาหารครบถวนและหลากหลาย
•
ควรบริโภคอาหารใหครบทุกมื้อ
มีมื้อวางเสริมชวยเพิ่มพลังงานและสารอาหาร
ถามีปญหาการยอยควรแบงเปนมือ้ เล็กๆ
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•
•
•
•
•

เลือกรับประทานอาหารประเภทแปงที่ไมผานการขัดสี เชน ขาวกลอง ขนมปงโฮลวีท
และ ธัญพืชตางๆ นอกจากใหคารโบไฮเดรต ยังมีเสนใยและวิตามินบีสูง
หลีกเลีย่ งการบริโภคอาหารรสจัด เชน หวาน มัน เค็ม เพราะอาจทําใหเกิดโรคเบาหวาน
ขณะตั้งครรภ โรคความดันโลหิตสูงได
ควรเลือกรับประทานผัก ผลไมสด ตามฤดูกาล ไดวิตามินครบและใหเสนใยอาหาร
บริโภคอาหารทีส่ ะอาด และปรุงสุกเสมอ ปองกันเชื้อโรคและพยาธิตางๆเขาสูรา งกาย
ระมัดระวังการบริโภคผักประเภทกะหล่ําปลี ถั่วลิสง มันสําปะหลัง หัวผักกาด ขณะดิบ
อาจกอใหเกิดโรคคอหอยพอกได
เนื่องจากมีสารที่ไปยับยั้งการดูดซึมไอโอดีน
ดังนั้นกอนบริโภค ควรทําใหสกุ เสียกอนเพราะความรอนจะทําลายสารดังกลาวได

โภชนาการในหญิงหลังคลอด
ในระยะใหนมลูก แมตอ งการอาหารเพิม่ ขึน้ กวาระยะกอนตัง้ ครรภ เพราะตองใชอาหารเพื่อสรางน้ํานม
ใหลูก ควรกินอาหารที่มพี ลังงานเพิม่ ขึน้ อีกประมาณ 500 กิโลแคลอรี และมีโปรตีนเพิม่ ขึน้ ประมาณวันละ
25 กรัม อาหารที่มีคุณคาสูงจะชวยใหมีน้ํานมอยางเพียงพอ ชวยบํารุง ซอมแซม และฟนตัวของคุณแม
ไดเร็วยิ่งขึ้น ในทางตรงขาม ถาไดรับอาหารไมเพียงพอรางกายจะทรุดโทรม ภูมิตานทานต่ํา อาจเกิด
โรคแทรกซอนได
แนวทางในการรับประทานของหญิงใหนมบุตร ดังนี้
•
ปริมาณและคุณคาอาหารสําคัญมาก แมควรกินอาหารใหครบ 5 หมู หลากหลาย
•
ควรบริโภคอาหารมากกวาปกติ เพื่อชวยเสริมสรางน้ํานม โดยเฉพาะกลุมโปรตีน
•
เลือกรับประทานอาหารกลุม ผักผลไมสด ไมต่ํากวา 1 มือ้ ชวยใหวติ ามินและเสนใย อาหารทีด่ ี
•
ดื่มน้ําใหไดอยางนอย 7-8 แกวตอวันเพื่อชวยเพิ่มน้ํานมมากขึ้น
•
ไม ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม หรื อ อาหารที่ มี แ อลกอฮอล เนื่ อ งด ว ยแอลกอฮอลส ามารถออกมา
ทางน้ํานมได อาจสงผลใหการเจริญเติบโตของสมองเด็กไดไมเต็มที่
โภชนาการในเด็ก
อาหารมีสว นชวยทีส่ ําคัญตอการเจริญเติบโต สติปญ ญา เสริมสรางภูมติ า นทานและสุขภาพ ของเด็ก
ใหแข็งแรง วัยทารกเปนชวงทีร่ า งกายของเด็กเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว มากกวาวัยอืน่ ๆโดยเฉพาะอยางยิง่
คือสมองทัง้ เพิม่ จํานวนและขนาดเซลล น้าํ หนักตัวทีเ่ พิม่ มากขึน้ เมือ่ ทารกอายุ 5 เดือน ควรมีน้ําหนักตัว
เพิม่ ขึน้ 2 เทาจากน้ําหนักแรกเกิด และเมือ่ อายุ 1 ปควรมีน้ําหนักตัวเพิม่ ขึน้ 3 เทาจนกระทัง่ เมือ่ อายุ
มากกวา 1 ป จนถึง 5 ปจดั อยูใ นกลุม วัยกอนเรียน ซึง่ การเจริญเติบโตคอนขางรวดเร็ว
ดังนั้นภาวะโภชนาการที่ดี เปนการวางรากฐานของชีวิตใหมี คุณภาพที่ดีในระยะยาว ซึ่งใน
ทางตรงขาม ถาเด็กขาดสารอาหาร มาจากการไดรบั อาหารขาดทั้งปริมาณและคุณภาพ พฤติกรรม
บริโภคไมถูกตองอาจสงผลในระยะยาวเปนตน
ในชวง 6 เดือนแรก อาหารทีเ่ หมาะสมคือน้ํานมแมเพราะมีสารอาหารพอเหมาะตอการ
เจริญเติบโตของทารกทั้งทางรางกายและสมองเพิ่มภูมิคุมกันโรค
นอกจากนั้นยังชวยสานสายใย
สัมพันธระหวางแมกบั ลูกหลังจาก 6 เดือน เริ่มใหอาหารเสริมตามวัยในชวงเปลี่ยนของอาหารนี้
สําคัญเนื่องจากลักษณะอาหารเหลวเปนอาหารออนนุม
ซึ่งจะตองใหทารกปรับตัวใหเหมาะสมและ
เพียงพอเมื่อทารกอายุ 1 ป อาหารที่ใหควบคูกับนมแมจะกลายเปนอาหารหลักซึ่งนมแมเปนอาหาร
เสริมทีส่ ามารถใหตอเนือ่ งถึง 2 ป
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ขอแนะนําการใหอาหารสําหรับทารก ดังนี้
1. เตรียมอาหารใหเหมาะสมกับอายุเด็ก เชน บดอาหารใหละเอียดในชวงแรกและหยาบขึ้น
เมื่อเริ่มมีฟน
2. การใหอาหารครัง้ แรกควรเริม่ ทีละนอยกอนแลวคอยเพิ่มปริมาณภายหลัง
3. ไมควรปรุงอาหารรสจัดใหเด็ก เชน น้ําตาล น้ําปลา ผงชูรส ทําใหเด็กติดรสชาด
4. กอนมื้ออาหาร 1-2 ชั่วโมง ไมควรใหเด็ก กินขนมหรือของเลน เด็กจะอิ่มกอนมื้ออาหาร
5. ควรเวนระยะการใหอาหารใหมแตละชนิดเพื่อดูการแพอาหาร
6. ใหทารกกินนมแมตามทุกครั้ง
7. ควรระมัดระวังเรือ่ งความสะอาดของอาหาร จะตองใหมเสมอ
อาหารที่ใหสําหรับเด็กใน 1 วัน
อายุ

อาหาร

อายุ 6 เดือนเต็ม

นมแมและอาหาร 1 มื้อ มีผลไมเปนมื้อวาง ดังนี้
• ขาวบดละเอียด 3 ชอนกินขาว
• ไขแดงครึ่งฟองสลับกับตับบด 1 ชอนกินขาวหรือปลาบด 2 ชอนกินขาว
• ผักบดครึ่งชอนกินขาว
• ผลไมสุก 2 ชิ้นหรือกลวยน้ําวาสุก 1 ผล
• กินนมแมตามจนอิ่ม

อายุ 7 เดือนเต็ม

นมแมและอาหาร 1 มื้อ มีผลไมเปนมื้อวาง ดังนี้
•
ขาวบดละเอียด 4 ชอนกินขาว
•
ไขทั้งฟองสลับกับเนื้อปลา 2 ชอนกินขาวหรือเนื้อหมู 2 ชอนกินขาว
•
ผักบด1 ½ ชอนกินขาว
•
ผลไมสุก 2-3 ชิ้นหรือสม 1 ผล
•
กินนมแมตามจนอิ่ม

อายุ 8-9 เดือนเต็ม

นมแมและอาหาร 2 มื้อ มีผลไมเปนมื้อวาง ดังนี้
•
ขาวสุกนิ่มๆ 5 ชอนกินขาว
•
ไขทั้งฟองและเนื้อปลา 2 ชอนกินขาวหรือเนื้อหมู 2 ชอนกินขาว
•
ผักบด 2 กินขาว
•
ผลไมสุก 2-3 ชิ้นหรือสม 1 ผล
•
กินนมแมตามจนอิ่ม
นมแมและอาหาร 3 มื้อ มีผลไมเปนมื้อวาง ดังนี้
•
ขาวสุกนิ่มๆ 5 ชอนกินขาว
•
ไขทั้งฟอง และเนื้อหมู 2 ชอนกินขาวหรือตับ 1 ชอนกินขาว
•
ผักบด 2 ชอนกินขาว
•
ผลไมสุก 3-4 ชิ้นหรือกลวยน้ําวาสุก 1 ผล
•
กินนมแมตามจนอิ่ม

อายุ 10-12 เดือนเต็ม
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คุณคาของชนิดอาหารสําหรับเด็ก
ไขแดง ใหไดเมื่อลูกอายุครบ 6 เดือน เปนอาหารที่สําคัญเพราะเปนแหลงอาหารที่ดีของโปรตีน
วิตามินเอและแรธาตุ เชน ฟอสฟอรัส
ไขทั้งฟอง สามารถใหไดเมื่อลูกอายุครบ 7 เดือนจะเปนไขไกหรือไขเปดก็ไดควรทําใหสุกจึงจะ
ยอยงาย ไมควรใหเปนยางมะตูม หรือทําเปนไขลวก เพราะถาทําไมสะอาดอาจมีเชื้อโรคติดอยูได
ตับ ใหลูกกินไดเมื่ออายุครบ 6 เดือน เพราะตับเปนแหลงของสารอาหารที่ดี ไดแก โปรตีน
วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 โดยเฉพาะธาตุเหล็ก
ถั่วเมล็ดแหงและผลิตภัณฑถั่วเหลือง เปนอาหารทีม่ ีโปรตีนชวยในเรื่องของการเจริญเติบโตของ
เด็ก ควรจะตมสุกจะไดยอยงายและทองไมอืด เชน เตาหู
ปลา เริม่ เมือ่ อายุ 6 เดือน โดยจะตองนํามาทําใหสุก ปลาเปนแหลงโปรตีน ปลาทะเลเปนแหลง
กรดไขมันโอเมกา 3
ผักตางๆ เริม่ ใหอายุ 6 เดือน มีวิตามินและกากใยชวยขับถาย เชน ผักตําลึง ฟกทอง ผักกาดขาว
ผลไม เริม่ ใหอายุ 6 เดือน เชน กลวยน้ําวา มะละกอสุก มะมวงสุก สมเขียวหวาน ใหวิตามิน
และ กากใย
เคล็ดลับการเตรียมอาหาร ประหยัด รวดเร็วไดคุณคา
1. ควรเลือกวัตถุดิบจากทองถิ่นที่มีหรือจากเมนูของผูใหญ ซึ่งคุณคาสารอาหารใกลเคียงกัน
2. อาหารประเภทที่เตรียมไวในครัวเรือน เชน แกงจืดตางๆ
สามารถแบงมาใชเปนสวนประกอบ ของลูกนอยได
3. ควรกําหนดสวนประกอบหรือเมนูกอนเตรียมมื้ออาหาร จะไดเมนูที่ไมซ้ําเดิม
เด็กอายุมากกวา 1 จนถึงอายุ 5 ป จัดอยูในกลุมวัยกอนเรียน เปนวัยที่เสี่ยงตอการขาด
สารอาหาร เนื่องจากเด็กจะมีชวงเวลาเลนเพิม่ มากขึ้น โดยเฉพาะเด็กที่ตองอยูกบั คนดูแลอาจทําใหเด็ก
ไดรับสารอาหารไมเพียงพอ
แนวทางการจัดเตรียมอาหารใหกบั เด็กอยางเหมาะสม มีดังนี้
1. จัดอาหารใหครบ 5 หมู และหลากหลายเพือ่ ใหเด็กไดรับสารอาหารครบถวนเพียงพอ
2. จัดอาหารในปริมาณที่พอเหมาะ สะดวกแกการรับประทาน ควรมีขนาดเล็กและยอยงาย
3. การเตรียมอาหารควรคํานึงถึง สีสัน กลิ่น รสและคุณคาอาหาร
4. ไมควรวิตกหรือลงโทษเมือ่ เด็กไมรับประทานอาหาร ควรใหเด็กคอยปรับตัว
5. ฝกหัดใหเด็กไดหัดรับประทานอาหารเอง รวมโตะอาหารกับคนในบาน

79

ปริมาณอาหารสําหรับเด็ก 1- 5 ป ใน 1วัน ที่ควรไดรับ
กลุมอาหาร

ปริมาณ
เด็กอายุ 1-3 ป

เด็กอายุ 4-5 ป

1 - 2 แกว

1 - 2 แกว

3 ชอนกินขาว

5 ชอนกินขาว

ขาว

4 ½ ทัพพี

6 ทัพพี

ผัก

1 ½ ทัพพี

3 ทัพพี

ผลไม

3 สวน

3 สวน

ไขมัน

2- 3 ชอนชา

3 ชอนชา

นม
เนื้อสัตว(สุก)

การสรางนิสัยบริโภคที่ดีกบั เด็ก
1. ผูปกครองหรือพอแมตองเปนแบบอยางที่ดีกบั เด็กในการรับประทานอาหารทีม่ ีประโยชน
ไมเลือกรับประทานอาหาร
2. ไมสงเสริมใหเด็กรับประทานอาหารกรุบกรอบ อาหารทีร่ สจัดเชน หวาน มัน เค็ม
3. สรางวินัยการรับประทานอาหารไมเดินปอนอาหาร รูจกั นัง่ โตะรับประทานอาหาร
4. สรางบรรยากาศในการรวมรับประทานอาหารที่ดี ไมบน ไมเครียด ระหวางรับประทาน
5. ใหเด็กใชชอนตักอาหาร หยิบจับอาหาร เพื่อเสริมสรางพัฒนาการ
การแปลความหมายการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการ
ควรใชดัชนีรวมกัน 3 ดัชนีเพื่อความถูกตองชัดเจน
ดัชนี
ลําดับ
การแปลผลการเติบโตและ
ที่
ภาวะโภชนาการ
น้ําหนักตามอายุ สวนสูงตามอายุ น้ําหนักตามสวนสูง
1

นอยกวาเกณฑมาก

เตี้ย

ผอม

2

นอยกวาเกณฑ

เตี้ย

สมสวน

3

น้ําหนักตามเกณฑ

เตี้ย

เริ่มอวน

เปนเด็กที่มีการขาดสาร
อาหารมีผลใหตัวเตี้ยซึ่งยัง
ขาดอยางตอเนื่อง
น้ําหนักนอยมีผลทําใหเตี้ย
มาจากการขาดอาหารเปน
เวลานานในอดีตปจจุบัน
เตี้ยสมสวน
ขาดอาหารมาเปนระยะเวลา
นานในอดีตมีผลใหเตีย้ แต
ปจจุบนั ไดรบั สารอาหารเกิน
จนทําใหอว นควรเสริมดาน
การออกกําลังกาย

80

ดัชนี

ลําดับ
ที่

การแปลผลการเติบโตและ
ภาวะโภชนาการ
สวนสูงตามอายุ น้ําหนักตามสวนสูง

น้ําหนักตามอายุ

4

มากเกินเกณฑ

เตี้ย

อวน

5

นอยกวาเกณฑมาก

สูงตามเกณฑ

ผอม

6

น้ําหนักตามเกณฑ

สูงตามเกณฑ

สมสวน

เติบโตดีทงั้ น้ําหนักและสวนสูง

7

มากเกินเกณฑ

สูงตามเกณฑ

เริ่มอวน

เติบโตดีแตเริม่ ไดรบั อาหาร
มากเกินไปออกกําลังกาย
นอย เริ่มอวน

8

นอยกวาเกณฑ

สูง

ผอม

9

น้ําหนักตามเกณฑ

สูง

ผอม

เติบโตดานโครงสรางดีได
รับพลังงานจากอาหารไม
เพียงพอ
คลายขอ8ถาสวนสูงชะลอ
ตัวน้ําหนักจะปรับสมดุล

10

มากเกินเกณฑ

สูง

สมสวน

มีภาวะโภชนาการปกติเพราะ
น้ําหนักสมดุลสวนสูง

11

มากเกินเกณฑ

สูง

อวน

รูปรางสูงใหญไดรับอาหาร
มากเกินไปหรือออกกําลังกาย
นอย น้ําหนักมากเริ่มอวน

ขาดอาหารมาเปนระยะ
เวลานานในอดีตมีผลให
เตี้ยแตปจจุบันไดรบั สาร
อาหารเกินจนทําใหอวน
ไดรับอาหารดีในอดีต
แตปจจุบันขาดอาหารจึงทํา
ใหรูปรางผอม
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ใบความรูเรือ่ ง...นมแม
มีการศึกษามากกวา 30 ชิ้นที่แสดงใหเห็นวา ทารกที่ไดรบั นมแมเพียงพอ มีระดับพัฒนาการ
และเชาวปญญาที่ดีกวาทารกที่ไดรบั นมผสม
ความสําคัญและประโยชนของการเลีย้ งลูกดวยนมแม
1. นมแมมสี ารอาหารครบถวน
โดยเฉพาะในระยะ 6 เดือนแรกไมจําเปนตองเพิ่มอาหารเสริมใหทารก โปรตีนในนมแมมี
กรดอะมิโนที่แตกตางจากนมวัวจึงยอยงายและสามารถนําไปใชไดอยางเต็มที่ คารโบไฮเดรตที่มาก
ที่สุดในนมแม คือ แลคโตส ชวยการดูดซึมของธาตุเหล็กและแคลเซียมในลําไส ไขมันในนมแมมี
กรดไขมันที่จําเปนครบถวน จําเปนตอการเจริญเติบโตของเซลลสมองและเสนใยสมอง มีความสมดุล
และพอเหมาะแกความตองการของทารก โซเดียมและเกลือแรอื่นในนมแมมีนอยกวานมวัว ไตของ
ทารกจึงไมตองทํางานหนักเกินไปในระยะเริ่มตนของชีวิต
ไขมันในน้ํานมแมถูกนําไปใชไดดี เพราะในน้ํานมแมมีน้ํายอยไขมันดวย เพื่อใหทารกใชไขมัน
เปนแหลงพลังงานไดอยางเต็มที่ ทารกเล็กๆยังสรางน้ํายอยไขมันไดไมดี ธรรมชาติจึงสงน้ํายอยไขมัน
มาทางน้ํานมแมซึ่งสารนี้ไมมีในน้ํานมผสม
ไขมันในน้ํานมแมมกี ารปรับเปลีย่ นตามระยะการเจริญเติบโตของทารก น้ํานมแมจะมีปริมาณไขมัน
มากและมีโมเลกุลขนาดเล็กทําใหมีสัดสวนของไขมันที่สําคัญตอการสรางสมอง (ฟอสโฟไลปด) มาก
ซึง่ จะชวยเสริมสรางเครือขายและจุดเชือ่ มตอในสมองไดดสี ง ผลตอพัฒนาการและความฉลาดของทารก
น้ํานมยอยงาย และดูดซึมไปใชใหเกิดประโยชนไดดีกวานมผสม ถายสะดวก ทองไมผูก แตเมื่อ
อายุมากขึ้น ทารกจะดูดนมไดมากขึ้นจนเกลี้ยงเตา จะถายหางขึ้นเพราะน้ํานมในชวงทายๆใน
เตานมจะมีไขมันสูง จะใชเวลายอยและดูดซึมนานขึ้น อุจจาระก็จะหางขึ้น บางคนอาจเปน 10 วัน
แตถายไมแข็ง ทองไมอืด ยังไมอึดอัดแนนทอง ถือวาปกติ
2. นมแมสรางภูมิคุมกันโรค
ใน 2-3 วัน หลังคลอดน้ํานมแมจะขน มีสีเหลืองเขมเรียกวา “หัวน้ํานม” มีภูมิคุมกันโรคสูงมาก
เสมือนวัคซีนหยดแรกของชีวิตลูก กระตุนการเจริญเติบโตของเซลลปองกันโรคภูมิแพ นมแมมีสารที่
ปกปองลําไสจากการติดเชื้อ กรดอะมิโนในนมแมชวยการเจริญในลําไส ทั้งหมดนี้กระตุนการสราง
เสริมภูมิคุมกันโรคในรางกายทารกใหเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในชวง 6 เดือนแรกของชีวิต เมื่อเทียบกับ
ทารกที่กินนมผสมพบวาลดโอกาสเกิดโรคตางๆ ดังนี้
โรคทองเสีย – ปอดบวม
หูชั้นกลางอักเสบ
โรคลําไสอักเสบ
โรคเยื่อหุมสมองอักเสบ
โรคทางเดินปสสาวะอักเสบ
โรคภูมิแพ
โรคเบาหวานชนิดที่ 1

3.5 – 4.9
3-4
20
3.8
2.6 – 5.5
2.7
2–4

เทา
เทา
เทา
เทา
เทา
เทา
เทา
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กรรมพันธุเปนสาเหตุสําคัญของการเกิดโรคภูมิแพ แตการที่ทารกไดรับ อาหารที่มีโปรตีน
แปลกปลอมในระยะที่ทางเดินอาหารยังไมแข็งแรง คือระยะ 6 เดือนแรก
เนื่องดวยในระยะ 6
เดือนแรกเยื่อบุทางเดินอาหารไมแข็งแรง น้ํายอยอาหารยังไมพอ สารภูมิคุมกันที่จะคอยดักจับของ
แปลกปลอมยังมีไมพอ ดังนั้นถาไดรับโปรตีนแปลกปลอมซึ่งมีในนมผสมซึ่งเปนนมวัว จึงมีโอกาส
หลุดรอดไปกระตุนใหเกิดภูมิแพได
ซึ่งตางจากน้ํานมแมซึ่งเปนโปรตีนของคนจึงไมกระตุนใหเกิด
การแพ
โดยทั่วไปทารกที่กินนมผสมมีโอกาสเปนโรคภูมิแพมากกวาทารกที่กินนมแม 2–7 เทา
การใหนมแมอยางเดียว 4 เดือนชวยลดความเสี่ยงตอการเปนโรคหอบหืดเมื่ออายุ 6 ป นอกจากนี้นม
แมยังชวยลดอัตราเกิดผื่นแพที่ผิวหนัง ในทารกที่มีประวัติภูมิแพในครอบครัว
3.

นมแมทําใหทารกเจริญเติบโตอยางเต็มที่
ทารกที่ไดรับนมแมอยางเดียว 6 เดือน จะมีขนาดของเสนรอบศีรษะโตกวาคามาตรฐานในขวบ
ปแรก จอประสาทตามีปฏิกิริยาตอบสนองที่รวดเร็ว เปนตนทุนที่ดีของพัฒนาการและการสรางเสริม
IQ ของทารก
4. นมแมชวยสรางพัฒนาการทางสมองและเชาวนปญญา
ทารกที่ไดรับนมแมชวง 4-6 เดือนแรก ของชีวิต เมื่อเด็กอายุ 7-13 ป จะมีระดับสติปญญาสูง
กวากลุมที่ไมไดรับนมแม
5.

นมแมชวยลดการเกิดฟนผุ
น้ํานมแม เปนน้ํานมตามธรรมชาติที่ไมมีการปรุงแตง มีสารอาหารชวยปองกันฟนผุ ไดแก
• แคลเซียม ฟอสฟอรัส ชวยลดการละลายแรธาตุ และชวยเพิม
่ การสะสมแรธาตุทผี่ วิ เคลือบฟน
• ไขมันในน้ํานมจะเคลือบผิวฟน ชวยลดการเกาะตัวของเชื้อโรคฟนผุ
• โปรตีนในน้ํานม ลดสภาพกรดดางในชองปาก ทําใหไมเหมาะกับการเกิดฟนผุ
• เอ็นไซม ภูมิคุมกันในนมแม ชวยทําลายเชื้อโรคฟนผุ
• น้ําตาลในนมแม คือน้ําตาลแล็คโตส ซึง่ เมือ
่ เทียบกับน้ําตาลตัวอืน่ ๆ จะมีผลตอการเกิดฟนผุนอ ย
ทีส่ ดุ และมีความหวานนอยกวาน้ําตาลซูโครสถึง 5 เทา จึงชวยทางออมไมใหเด็กติดหวาน
ที่สําคัญคือ กลไกการดูดนมแมแตกตางจากการดูดนมขวด การดูดนมแมผิวฟนสัมผัสกับน้ํานม
ไดนอยกวาการดูดนมจากขวด เพราะน้ํานมแมจะไหลออกมาเมื่อเด็กออกแรงดูด น้ํานมจะพุงเขาดาน
หลังของฟน ประกอบกับหัวนมแมมีความยืดหยุนไดดีกวาหัวนมที่ทาํ จากยาง เด็กจึงดูดไดลึก ทําให
น้ํานมพุงลงสูทางเดินอาหารมากกวาที่จะเออลนในปาก
6.

นมแมมีผลตอจิตใจของแมและลูก
ลูกกินนมแม มิใชเพียงแตได “น้ํานมแม” แตลูกจะได”ตัวแม” อยูใกลชิดดวย การที่แม-ลูกได
สัมผัสกันกอใหเกิดความผูกพันระหวางแม-ลูก ลูกจะรูสึกปลอดภัย อบอุน ไดรับความรักเต็มเปยม
สรางเสริมความมั่นคงทางดานจิตใจของทั้งแมและลูก การสัมผัสและการมีปฏิสัมพันธระหวางแมและ
ลูกตั้งแตระยะแรกเกิดอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องชวยสรางเสริมความมัน่ คงทางดานจิตใจของทัง้ แมและ
ลูก ชวยกระตุนจุดเชื่อ มโยงในสมองใหแข็งแรงยิ่งขึ้นกอใหเกิดพัฒนาการทางดานสมอง สติปญ ญา ความ
ฉลาดทางอารมณ และบุคลิกภาพ ทีส่ มบูรณพรอมในวัยเด็กโตและวัยผูใ หญ
7. นมแมชวยลดอาการตัวเหลืองของลูก
น้ํานมเหลืองชวยขับถายขี้เทา ทําใหทารกสามารถขับสารที่ทําใหเกิดอาการตัวเหลืองออกจาก
รางกายไดเร็ว
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8.

นมแมชวยปกปองสุขภาพของแม
•
การใหลูกกินนมแมทันทีหลังคลอด ชวยการบีบตัวของมดลูก จึงทําใหภาวะตกเลือดหลัง
คลอดลดลง มดลูกเขาอูเร็ว
•
ลดความเสี่ยงตอการเปนมะเร็ง เชน มะเร็งรังไข มะเร็งเตานม
•
ปองกันภาวะกระดูกพรุน เพราะในระหวางใหนมบุตรจะมีฮอรโมนที่อยูในกระแสเลือด
หลายชนิด ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมแคลเซียมจากอาหารที่รับประทานเขาสู รางกายไดใน
อัตราที่สูงขึ้นเปนเทาตัว
•
รูปรางดีขนึ้ จากการลดไขมันสวนเกิน เพราะรางกายไดนําไขมันสวนเกินนัน้ มา ใชสรางน้ํานม
•
ปองกัน การตกไข ในระยะแรกหลัง คลอดเปนการคุม กําเนิดโดยธรรมชาติ อาจจะ
สามารถคุมกําเนิดได 98% โดยจะตองประกอบดวยเงื่อนไขตอไปนี้ ทารกจะตองดูดน้ํานมจากอกแม
เทานั้น การใหทารกกินนมผสม หรือการใชเครื่องปมนมแทนที่จะใหทารกดูดจากอก และการใหอาหาร
เสริม จะลดความสามารถในการคุมกําเนิด ทารกจะตองไดดูดนมจากอกแมทุกๆ 4 ชั่วโมง ในตอน
กลางวัน และทุกๆ 6 ชั่วโมง ในตอนกลางคืน เปนอยางนอย และทารกอายุไมเกิน 6 เดือน และแม
จะตองไมมีประจําเดือนอยางนอย 56 วันหลังคลอด
9. นมแมมีประโยชนตอเศรษฐกิจ ครอบครัว และสิ่งแวดลอม
การเลี้ยงลูกดวยนมแมชวยประหยัดคาใชจายเพื่อซื้อผลิตภัณฑทดแทนนมแม คาอุปกรณในการ
ใหอาหารทารก ลดคาใชจายดานการเจ็บปวย

เคล็ดลับใหนมแมเพียงพอ
ในเตานมของแมแตละคน จะมีตอมสรางน้ํานมใกลเคียงกัน ดังนั้นแมทุกคนจึงสามารถสราง
น้ํานมไดในปริมาณใกลเคียงกัน ในระยะแรกหลังคลอด แมบางคนอาจมีน้ํานมออกชาหรือเร็วตางกัน
ดังนั้นแมที่ยังมีน้ํานมไมมาก จึงไมตองวิตกกังวลมากนัก เพราะแมสามารถทําใหน้ํานมตนเองมาไดเร็ว
และเพียงพอตอความตองการของลูกโดยใชหลัก 4 ดูด ได ดังนี้
ดูดที่ 1 ดูดเร็ว โดยใหทารกดูดนมมารดาใหเร็วที่สุดภายในครึ่งชั่วโมงหลังคลอด ทําให น้ํานม
มาเร็วเพราะกระตุนการสรางน้ํานมโดยเร็ว
ดูดที่ 2 ดูดบอย ภายใน 2-3 วันแรก ควรใหแมลูกนอนภายในบริเวณเดียวกันเพื่อใหทารกไดดูด
นมแมทุก 2-3 ชั่วโมง เพราะลูกจะไดหัวน้ํานมซึ่งมีภูมิคุมกันมาก และมีสารชวยกระตุนการเคลื่อนตัว
ของลําไส ชวยเรงขับขี้เทาออก และหลังจากนั้นใหไดตามความตองการของลูก
ดูดที่ 3 ดูดถูกวิธี รวมถึงการจัดทาอุม การเอาหัวนมเขาปากลูก การใหลูกอมหัวนมอยางถูกตอง
และการเอาหัวนมออกจากปากลูก แมและลูกควรอยูใ นทาทีผ่ อ นคลาย แมนงั่ หรือนอนใหนมลูกก็ได ถานัง่
ควรมีทพ่ี งิ ใหหลังตรง ไมเกร็ง ไมควรโนมตัวไปขางหนาหรือเอนไปขางหลังมากเกินไปเพราะจะทําใหเมือ่ ย
หลัง อาจใชหมอนชวยรองใตขอศอก (ขางหัวลูก) หรือรองตัวลูกไว หัวและลําตัวของลูกอยูในแนว
เดียวกัน หนาของลูกหันเขาหาเตานมแม จมูกลูกอยูตรงขามหัวนมแมพอดี แมอมุ ลูกแนบชิดตัวแม
ทาที1่ . Cradle hold
แมอุมลูกวางบนตัก ประคองศีรษะลูก โดยใหศีรษะลูกวางบนทองแขนแม
ใชมือและแขนอีกขางประคองบริเวณกนและตนขา (หรืออาจใชแขนขาง
เดียวกันกับทีป่ ระคองศีรษะลูก) เปนทาที่แมสวนใหญถนัดมากที่สุด
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ทาที่ 2.modiﬁed cr adl e แมใชฝามือ จับศีรษะลูก บริเวณทายทอย ลูกดูดนมแมดานตรงขามกับฝา
มือแมทจ่ี ับลูก ในทานี้สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของศีรษะลูก ซึ่งจะ
ชวยไดมากในลูกที่เกิดกอนกําหนด น้ําหนักตัวนอย เพราะกลามเนือ้
บริเวณคอยังไมแข็งแรง หรือลูกทีม่ ีปญ
 หาดูดนมแลวหลุดบอยๆ

แมสามารถควบคุมการ
ทาที่ 3 football hold แมอุมลูกใชฝามือจับศีรษะบริเวณทายทอย
เคลื่อนไหวของศีรษะลูกได สวนลําแขนแมประคองไหล ลําตัวลูก ลูกดูด
นมแมดานเดียวกันกับแขนแมท่ปี ระคองลูก ลําตัวลูกอยูดา นขางใตรักแร
แม ทานี้มปี ระโยชนในรายแม หลังผาตัดคลอด ลูกแฝด ลูกตัวเล็ก
คลอดกอนกําหนด ลูกที่มีปญ
 หาดูดนมแลวหลุดบอยๆ ลูกที่ปวย แมท่ี
เตานมใหญ ใชเปนทาเปลี่ยนตําแหนงการกดของเหงือกลูกเวลามีปญหา
หัวนมเจ็บแตก
ทาที่ 4 Side lying
ลูกนอนตะแคงหันหนาเขาหาแม ประคองลูกใหลําตัวชิดแม หรือใช
position
ผาออมพับหรือหมอนใบเล็กๆ วางดานหลังลูก เพื่อไมใหลูกหลังพลิกได
มีประโยชนในการใหนมตอนกลางคืน หรือในรายหลังผาตัดคลอด
วันแรกๆ ที่แมอาจจะสะดวกในการนอนใหนมมากกวานั่ง หรือแมหลัง
คลอดใหม ที่ออ นเพลียมาก

วิธีการใหลูกดูดนมอยางถูกตอง
ประคองเตานมในทาที่ถูกตอง โดยใหนิ้วหัวแมมอื อยูดา นบนเตานม อีก 4 นิ้วทีเ่ หลือพยุงเตานม
ดานลางขึ้นเล็กนอย ประคองเตานมไว หลังจากประคองเตานมแลวใหเอาหัวนมเขี่ยที่รมิ ฝปากลางของ
ลูกเบา ๆรอจนลูกอาปากกวางเต็มที่ จึงรีบโอบศีรษะของลูกเขาหาหัวนมของแม จนริมฝปากของลูก
อมลานนมไดหมดหรืออมลานนมลึกอยางนอย 1-1.5 เซนติเมตร ใหจมูกและคางของลูกสัมผัสกับเตา
นมของแม ลําตัวของลูกแนบกับลําตัวของแม ถาแมเกรงวาลูกจะหายใจไมสะดวกก็ใหขยับกนของลูก
เขามาชิดกับลําตัวของแมใหมากขึ้น ไมควรใหนิ้วมือกดหัวนมดานบนลง เพราะจะทําใหหัวนมเลื่อน
ออกจากปากของลูกและในแตละมื้อควรใหดูดทั้งสองขางนานประมาณ 10 – 15 นาที
ดูดที่ 4 ดูดเกลี้ยงเตา ควรใหลูกดูดนมแมทั้ง 2 ขาง โดยใหดูดไดเกลี้ยงเตาทีละขาง เมื่อใหนมลูก
ในมื้อตอไป ก็ใหเริ่มจากเตาที่ดูดคางไวในมื้อกอน เพื่อใหลูกไดน้ํานมทั้ง 2 สวน คือสวนหนาและสวน
หลัง อยางตอเนื่อง น้ํานมสวนหนา (Foremilk) ซึ่งเปนน้ํานมที่ไหลออกมาในชวงแรกของการใหนม จะ
คอนข างใส ไขมั นต่ํา คารโ บไฮเดรตสู ง น้ํา นมสว นหลัง (Hindmilk) ซึ่ง เปนน้ํา นมจะไหลออกมา
หลังจากใหนมทารกไปไดระยะหนึ่ง จะมีลักษณะขนกวาจะมีไขมันสูง เมื่อลูกไดน้ํานมสวนหลังจะทําให
ลูกอิ่มทอง และหลับไดนาน
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ลูกดูดนมแมไดอยางไร
ทารกแรกเกิดปกติ มีรีเฟล็กซท่ชี วยในการดูดนมแม 3 ชนิดคือ
1. Rooting reﬂex เปนรีเฟล็กซ ที่ชวยใหทารกในการหาตําแหนงหัวนม เมื่อบริเวณใกลริมฝปากทารก
ถูกกระตุนโดยการสัมผัส และถาทารกหิวจะหันเขาหา และอาปากกวาง
2. Sucking reﬂex รีเฟล็กซการดูด เมื่อมีสิ่งใดก็ตามเขาไปในปากทารก และสัมผัสกับเพดานปาก จะ
กระตุนใหทารกดูดโดยอัตโนมัติ รีเฟล็กซการดูดมีไดแข็งแรงตั้งแตในชั่วโมงแรกหลังเกิด
3. Swallowing reﬂex เมื่อในปากทารกมีน้ํานมอยูเพียงพอ จะกระตุนใหทารกกลืนน้ํานมลงไปในคอ
การดูแลเตานมและหัวนม
•
อาบน้ํา ฟอกตัว ตามปกติวันละ 2 ครั้ง ไมควรฟอกสบูทหี่ ัวนมมากเกินไป หากมีสะเก็ด
แผลทีห่ ัวนมใหใชสําลีชุบน้ําเช็ดออกเบา ๆ
•
สวมเสื้อยกทรงที่มีขนาดเหมาะกับเตานมที่ขยายใหญขึ้น และเสื้อที่สวมใสไมเปยกชื้น
•
เมื่อเตานมมีปญ
 หา เชน หัวนมบอด บุม ควรพบเจาหนาที่เพื่อดําเนินการแกไขในขณะ
ตั้งครรภถาหัวนมบุม ใช nipple puller หรือใช syringe ที่ดัดแปลง ชวยดึงหัวนมออก
เชนเดียวกับในระยะกอนคลอด ถาลานหัวนมตึงแข็ง แกใหนุมยืดหยุนดีดว ยการใชปทุมแกว
ครอบหัวนมและใสยกทรงทับ ใชปทุมแกวชวงกลางวันเทานั้น หยุดใชปทุมแกวเมื่อลาน
หัวนมยืดหยุนดีแลว
สภาพรางกาย และจิตใจของแม
•
รับประทานอาหารใหครบ 5 หมู และปริมาณอาหาร ในแตละวันควรมากพอ
•
ดื่มน้ําประมาณวันละ 3 ลิตร และควรดื่มทุกครั้งที่กระหาย หรือกอนและหลังใหนม
•
ไมดื่มเครื่องดื่มทีมีคาเฟอีน และ แอลกอฮอล
•
ไมสูบบุหรี่ / หลีกเลี่ยงจากควันบุหรี่
•
เมื่อจําเปนตองใชยาควรปรึกษาแพทยกอน เพราะยาบางชนิด อาจทําใหน้ํานมลดลงได
•
พักผอนใหเพียงพอ โดยนอนพักชวงกลางวันอีก 1 – 2 ชั่งโมง
•
ขณะใหนมลูก ควรทําจิตใจใหสบายไมวิตกกังวล หรือหงุดหงิด เพราะจะทําใหน้ํานมหลั่ง
นอยลงได
หากมีปญหาเรือ่ งน้ํานมออกนอยหรือหัวนมบอดบุม ภาวะสุขภาพแมและลูกไมแข็งแรง จะ
แนะนําใหแมบบี น้ํานมใหลูกดื่มนมจากแกวแทนการดูดนมจากเตา เพื่อปองกันปญหาเรื่องการสับสน
หัวนม ซึ่งการดืม่ จากแกวลูกจะใชการไลลิ้นเปนคลื่นเชนเดียวกับการดูดจากเตานมแม เมื่อลูกแข็งแรงดี
แลวก็สามารถกลับมาดูดนมแมจากเตาไดตามเดิม
น้ํานมมานอยหลังคลอด 2 วัน จะทําอยางไร
อยางทีร่ มู าแลววานมแมเปนอาหารสมองที่ดีทสี่ ุดสําหรับทารก ควรใหลูกดูดนมแมอยางเดียว 6
เดือนแรกของชีวิต จากนั้นหลัง 6 เดือนควรใหนมแมควบคูกับอาหารไปจนกระทัง่ ลูกนอยอายุ 2 ป
หรือนานกวานั้น เพื่อใหเกิดผลดีตอสุขภาพของลูกและของแมอยางเต็มที่
แตในระยะ 1-2 วันแรกหลังคลอด แมสว นใหญจะพบวาน้ํานมมานอย ซึง่ เปนเรือ่ งปกติ แมควรใหลกู
ดูดนมบอยๆ วันละ 8-12 ครัง้ หรือบอยกวานัน้ พยายามตัดความกังวลใจ จะชวยใหน้ํานมมาเร็ว แลวตัวแม
ควรรับประทานอาหารและดืม่ น้ําใหเพียงพอ บํารุงสุขภาพดวย
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ควรจะใหลกู ดูดนมแมบอ ยแคไหน
การใหลูกกินนมแมนั้นไมจําเปนตองกําหนดเวลาที่จะใหลูกกินเพราะลูกจะรูเองวาจะกินเมื่อไร
เพียงแตเขมงวดในชวง 2-3 วันแรกใหลูกดูดนมบอยๆ ทุก 2-3 ชั่วโมง เพื่อกระตุนใหแมมีน้ํานม ถา
น้ํานมไหลตามปกติก็สามารถใหลูกดูดไดบอยตามความตองการ
ลูกกินนมแมอยางเดียวในชวง 6 เดือนแรก ทําไมจึงไมตอ งใหลกู ดูดน้ําตาม
ในน้ํานมแมมีน้ําเพียงพอแลว ในเฉพาะแรกเกิดถึง 6 เดือน กระเพาะลูกยังมีขนาดเล็ก การให
ลูกกินน้ําจะทําใหน้ําไปแยงที่น้ํานมแม ทําใหไดนมแมนอยลง
จะรูไ ดอยางไรวาลูกไดรบั นมแมเพียงพอ
•
เตานมแมคดั ตึงกอนใหนมและนิม่ ลงหลังใหนมแลว
•
ลูกปสสาวะ 6- 8 ครัง้ ขึน้ ไปใน 24 ชัว่ โมง
•
ลูกถายอุจจาระ 4-8 ครัง้ ใน 24 ชัว่ โมง หรือไมถา ยบอย แตปริมาณมากในแตละครัง้
•
ขณะทีล่ กู ดูดนมขางหนึง่ น้ํานมก็ไหลอีกขางหนึง่ ดวย
•
ไดยนิ เสียงลูกกลืนน้ํานม
แมเจ็บหัวนมขณะที่ใหลกู ดูดนม และหัวนมแตกเปนแผลเกิดจากอะไร และแกไขอยางไร
•
อาการหัวนมเจ็บขณะใหลูกดูดนม เกิดจากลูกอมหัวนมไมลึกถึงลานหัวนม ควรแกไขโดยจัด
ทาอุม ลูกดูดนมแมใหถนัด ใหลูก อมหัวนมใหลูก ถึงลานหัวนม อาการเจ็บ ก็จะลดลงและ
หายไป
•
ถาหัวนมแตกเปนแผล แมไมจําเปนตองใหลูกหยุดดูดนมแม แตควรปรับใหลูกดูดนมแมโดย
ไมใหงับบริเวณที่เปนแผล และใชน้ํานมทาบริเวณหัวนมจะทําใหแผลที่แตกแหง และทุเลา
การเจ็บ ถาเจ็บมากจนทนไมได อาจหยุดขางทีเ่ จ็บชัว่ คราว แตใหบบี น้ํานมขางนัน้ ออกทุก 3
ชัว่ โมง เพือ่ คงสภาพน้ํานมไว
ปญหาเตานมคัด เตานมอักเสบเกิดไดอยางไร แกไขไดอยางไร
เกิดจากการที่ลูก ไมไดดูดนมแมบอ ยมากพอหรือมีการคั่ง ของน้ํานมเมื่อมีเ ตานมคัดจะทําให
บริเวณลานนมตึงหัวนมแบนลงลูกจะดูดนมไดยาก ถาไมไดรับการแกไขอาจทําใหมีการติดเชื้อได ควร
ปฏิบัติดังนี้
•
ใชผาชุบน้ําอุนจัดประคบและนวดเตานมเบาๆขางละ 5 นาที
•
บีบน้ํานมออกจากเตาดวยมือจนลานนมนิ่ม
•
ใหลูกดูดนมบอยขึ้นทุก 2-3 ชั่วโมงและนานขางละ 15-20 นาที
•
ใหลูกดูดนมในสถานที่สงบและผอนคลาย ทําจิตใจใหสบาย ถาปวดมากสามารถรับประทาน
ยาแกปวดพาราเซตามอลได
การทํางานนอกบานคูกบั การเลี้ยงลูกดวยนมแม
เพือ่ ปองกันความยุง ยากทีอ่ าจเกิดเมือ่ ไปทํางาน แมควรวางแผนไวลว งหนาตัง้ แตกอ นไปทํางานดังนี้
•
กอนไปทํางาน ใหลกู ดูดนมแมมอื้ เชากอน ระหวางทีแ่ มอยูใ นทีท่ ํางานใหหาเวลาบีบน้ํานมออกเปน
ระยะๆ ตามเวลาทีล่ กู เคยดูด หรืออยางนอยในชวงพักกลางวัน เก็บน้ํานมที่บีบไดเก็บใสตูเย็น เพือ่ ให
ลูกกินในวันตอๆไป
•
ในชวงเย็นและตอนกลางคืน ใหลูกดูดนมจากเตา เพื่อกระตุนการสรางน้ํานมใหคงอยู ในชวง
วันหยุดสุดสัปดาหควรใหลูกดูดนมจากเตาเชนเดียวกัน
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ถาลูกไมยอมดูดนมจากขวด ในระยะที่เริ่มฝกใหมๆ ซึ่งควรเริ่มในชวงอายุ 1-2 เดือน แตเด็ก
บางคนอาจยังมีปญหาไมยอมรับ มีวิธีชวยใหเด็กปรับตัวไดดังนี้
•
ใหคนอื่นปอนนมแทน อาจเปนพอ หรือคนเลี้ยง
•
แมตองไมอยูใหลูกเห็น ควรอยูหางๆ เพื่อไมใหลูกไดยินเสียง หรือไดกลิ่น
•
ใหคนเลี้ยงอุมลูกในทาเดียวกับที่ลูกเคยกินนมแม อาจหอตัวดวยเสื้อผา หรือสิ่งอื่นทีมีกลิ่น
ของแมอยูดวย
•
ใหอยูในบรรยากาศสงบสบาย
•
ในชวงแรกๆ อาจใหนมในขณะที่ลูกงวง ลูกจะตอตานนอยกวา
•
ขวดนม ใหใชจุกนมที่นิ่มและขวดขนาดเล็กกอน
•
ชวงแรกควรใหนมแมที่บีบเก็บไวอุนแลวเทใสขวด เพื่อไมใหรูสึกแตกตางมากนักกับนมที่ดูด
จากเตานมแม
การบีบเก็บน้ํานม
•
ระวังเรือ่ งความสะอาด ควรลางมือดวยสบูใ หสะอาดทุกครัง้ กอนเสมอ
•
ควรบีบน้ํานมในบรรยากาศที่สงบ
•
วางหัวแมมือไวที่ขอบลานหัวนมและนิ้วมืออีก 4 นิ้วไวใตนมที่ขอบลานหัวนม
•
กดนิ้วดันเขาหาตัวแม แลวบีบนิ้วหัวแมมือกับนิ้วทั้ง 4 เขาหากัน
•
คลายนิ้วที่บีบ แลววางนิ้วที่ตําแหนงเดิม บีบเปนจังหวะ ยายตําแหนงที่วางนิ้วไปรอบๆ เตา
นมเพื่อบีบน้ํานมใหออกจากกระเปาะน้ํานมทุกอัน
การเก็บรักษาน้ํานมแมทบ่ี ีบออกมาแลว
•
ควรเก็บน้ํานมในปริมาณที่ลกู กินหมดพอดี
•
ควรปดภาชนะใหมิดชิด เขียนวันที่และเวลาที่เก็บไว จัดเรียงตามลําดับกอนหลัง
•
อายุของน้ํานมแมทเ่ี ก็บไวใช
•
อุณหภูมิหอง เก็บไดนาน 1 ชั่วโมง
•
ตูเย็นชองธรรมดา เก็บไดนาน 48 ชั่วโมงใตชองแชแข็ง
•
ตูเย็นชองแชแข็งแบบประตูเดียวจะเก็บไดนาน 2 สัปดาห
•
ตูเย็นชองแชแข็งแบบ 2 ประตูจะเก็บไดนาน 3 เดือน
การนําน้ํานมทีเ่ ก็บไวมาใหลูกกิน
•
ถาเปนน้ํานมแมที่เก็บในตูเย็นชองธรรมดาอันดับแรกใหนํามาวางขางนอกใหหายเย็นกอน
หรือจะนําไปแชในน้ําอุนก็ได
•
น้ํานมแชแข็งใหยายลงมาวางในตูเย็นชองธรรมดากอน 1 คืนเพื่อใหละลาย
•
ในกรณีที่เดินทางใหแชในกระติกน้ําแข็ง ใหมีน้ําแข็งเพียงพอกับการทําความเย็น
•
หามแชน้ํานมในน้ํารอนหรืออุน ดวยเตาไมโครเวฟ เพราะจะทําใหภมู ติ า นทานในน้ํานมแมสญู เสียไป
วิธีใหนมแกทารกที่มีภาวะเจ็บปวยแรกเกิด มี 4 วิธี
1. การใหทารกดูดเอง
2. การปอนดวยที่หยด (dropper) ชอน (spoon) หรือถวย (cup)
3. การใหทางหลอดใหอาหาร ( feeding tube )
4. การใหน้ํานมอยางตอเนื่อง ( continuous feeding)
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ขอบงชี้ การใหทารกดูดเอง
• ทารกมีการดูด การกลืน และการหายใจสัมพันธกน
ั ทารกกลืนไดดี เมือ่ ปอนนมดวยชอนหรือดวยถวย
• ทารกดูดปากตัวเอง หรือเอามือเขาปาก
• ทารกไมมี ภาวะหายใจเร็ว หรือเขียว
ขอบงชี้ การปอนดวยที่หยด( dropper) หรือ ชอน (spoon) ในทารกกอนกําหนด หรือ ถวย (cup) ใน
ทารกครบกําหนด
•
สําหรับทารกทีด่ ดู -กลืนไดดแี ละอยูใ นระหวางคอยใหดดู นมแมตอ ไป หากทารกและมารดามีความพรอม
•
การใหทารกดูดนมจากขวด อาจทําใหทารกปฏิเสธการดูดนมแมซึ่งกลไกการดูดแตกตางกัน ภาวะ
นี้เรียกวา Nipple/teat confusion
ขอบงชี้ การใหทางหลอดใหอาหาร ( feeding tube)
•
ทารกมีอัตราหายใจเกิน 60 ครั้ง/นาที
•
ทารกทีม่ ีการดูดและการกลืนบกพรอง
•
ทารกทีม่ ีอายุครรภนอยกวา 32-34 สัปดาห
•
ทารกเกิดกอนกําหนดทีอ่ ยูใ นระยะฝกดูดนม หรือมีอาการเหนือ่ ยเวลาดูดนม หรือ ดูดไดไมหมด
•
ทารกมีปากแหวง เพดานโหว หรือ คางเล็ก (micronagthia) ควรหลีกเลีย่ งการใหทางหลอดอาหาร
เพราะทารกแรกเกิดเปน obligatory nose breather ทําใหเพิม่ แรงตานทานทีท่ างเดินหายใจสวนบน
และอาจเกิด nasal septum erosion และ otitis mediaไดBolus feeding ใหนมไหลเขาสูก ระเพาะ
ตามแรงดึงดูดของโลก การใหนมดวยอัตราการไหลทีเ่ ร็วไป อาจกระตุน reﬂex ทีเ่ กิดจากกระเพาะ
อาหารขยายตัวอยางเร็ว มีผลใหทารกหยุดหายใจ
ขอควรระวังกอนใหนมทางหลอดใหอาหาร( feeding tube)
กอนใหนมแตละมื้อ ใหตรวจตําแหนงของหลอดใหอาหาร และดูดของเหลวที่คางอยูในกระเพาะ
เพื่อใหคืนของเหลวกลับสูกระเพาะทุกครั้งใหปริมาณน้ํานมที่จะปอนเพิ่ม โดยหักออกเทากับปริมาณ
ของเหลวทีด่ ดู ได หากดูดออกไดเทากับหรือมากกวาปริมาณทีจ่ ะปอน ใหงดนมมือ้ นัน้
ขอบงชี้การใหนมอยางตอเนื่อง (Continuous feeding)
ใชในทารกที่ไดรับการปอนนมทางหลอดใหอาหารเปนมื้อๆ แลว ทองอืดหรืออาเจียน หรือทารก
มีการหยุดหายใจ โดยใช syringe pump เพื่อใหนมเขากระเพาะอาหารอยางชาๆ และสม่ําเสมอ
ขอควรระวังในการใหนมอยางตอเนือ่ ง (Continuous feeding)
ระวังการปนเปอนเชื้อโรคในนม และการสูญเสียไขมัน ใชเวลาปอนนมทีส่ ั้นที่สุดที่ไมทาํ ใหทารก
อาเจียน ทองอืด หรือ หยุดหายใจ
ขอที่ตองระวังเกี่ยวกับไขมันคือ
การบีบนมแมไวในภาชนะอาจทําใหไขมันติดอยูกบั ภาชนะ
กระบอกฉีดยาและ feeding tube เกิดการแยกสวนของไขมัน เมื่อตั้งทิง้ ไว ซึ่งตองเขยาเพื่อใหผสม
เขากันดี และควรตั้งกระบอกฉีดยาไวในแนวดิ่ง
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ใบความรูเรือ่ ง...การดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอด
ระยะหลังคลอด หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตคลอดลูกจนถึง 6-8 สัปดาหหลังคลอด ซึ่งเปนระยะที่
อวัยวะตางๆของรางกายพยายามปรับตัวใหกลับคืนสูสภาพเดิมเหมือนกอนตั้งครรภ โดยทั่วไปนั้นหาก
แมคลอดธรรมชาติ สวนใหญจ ะพัก อยูในโรงพยาบาลประมาณ 2-3 วัน ถาคลอดโดยผาตัดคลอด
อาจจะตองนอนพักอยูในโรงพยาบาลนานกวานี้ เมื่อกลับไปอยูบานแลว แมควรหลีกเลี่ยงการทํางาน
การยกของหนัก หรือขึ้นลงบันไดบอยๆอยางนอย 1-1½ เดือน แลวจึงไปทํางานไดตามปกติ
ลักษณะทางคลินิกที่พบในระยะหลังคลอดและการปฏิบัติตัว
1. ออนเพลีย
แมจะรูสึกออนเพลีย และเหนื่อยงาย เนื่องจากตั้งแตขณะตัง้ ครรภจนถึงหลังคลอด ระบบตางๆ
ของรางกายมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากมาย นอกจากนี้ยงั ตองใชแรงและพลังงานของรางกายระหวาง
ที่อยูในชวงการคลอดอยางมากอีกดวย
การปฏิบัติตน
•
นอนหลับพักผอน.ใหเพียงพอกับความตองการของรางกาย
•
รับประทานอาหารที่มปี ระโยชนครบถวน รวมทัง้ ผักผลไม เพื่อปองกันไมใหทองผูก
•
ดื่มน้ํามากๆ
•
จัดสิง่ แวดลอมใหสะอาด สงบ อากาศถายเทสะดวก เพือ่ ใหมบี รรยากาศเหมาะกับการพักผอน
•
ทําจิตใจใหสบาย ผอนคลายและไมตึงเครียด
•
ควรหาคนมาอยูเ ปนเพือ่ น สําหรับไวคอยดูแลและชวยเหลือ เพราะบางคนอาจออนเพลียมาก
เกิดอาการหนามืดเปนลมได ดังนั้นหลังคลอดใหมๆ ไมควรลุกเขาหองน้ําตามลําพังเพื่อ
ปองกันการเกิดอุบัตเิ หตุ
2. มีน้ําคาวปลาออกทางชองคลอด
ภายหลังคลอดลูก รางกายจะขับเนื้อเยื่อและเซลลตางๆที่คั่งคางภายในโพรงมดลูกออกมาพรอม
กับเลือดและน้ําคาวปลา ดวยแรงจากการหดรัดตัวของกลามเนื้อมดลูก ในระยะ 2-3 วันแรกจะออก
มากและมีสีแดงสด หลังจากนั้นจะออกนอยและสีจางลงจนกลายเปนสีชมพูเรื่อๆ หลังจาก 10 วันไป
แลวก็จะกลายเปนมูกสีขาวๆ โดยปกติน้ําคาวปลามักหมดไปภายใน 14 วัน สําหรับแมที่ผาตัดคลอด
น้ําคาวปลาอาจจะหมดลงเร็วกวาคลอดปกติ
การปฏิบัติตน
•
ใสผาอนามัยเพื่อรองรับน้ําคาวปลาและทําความสะอาด รวมทั้งเปลี่ยนผาอนามัยทุกครั้งเมื่อ
มีน้ําคาวปลาออกจํานวนมาก เพือ่ ปองกันการสะสมของเชื้อโรค
•
สังเกตลักษณะและกลิน่ ของน้ําคาวปลา หากพบลักษณะผิดปกติและกลิน่ เหม็น ควรบอกให
พยาบาล / แพทย ทราบ เพราะอาจเกิดการอักเสบติดเชือ้ ในบริเวณโพรงมดลูกหรือชองคลอดได
3. เหงื่อออกมากกวาปกติ
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอรโมนในรางกาย และเปนวิธกี ารทีร่ า งกายจะขับของเหลว
สวนเกินขณะตัง้ ครรภ บางครัง้ แมอาจรูส กึ มีไขต่ําๆ รวมดวย
การปฏิบัติตน
•
แนะนําดื่มน้ํามากๆ เพื่อลดไขและสูญเสียน้ําออกจากรางกาย

90

4.

ปวดมดลูก
ภายหลังคลอดลูกใหมๆ มดลูกจะยังมีการบีบรัดตัวตามธรรมชาติ เพื่อปองกันการตกเลือดและ
ขับน้ําคาวปลาออกจากโพรงมดลูก จะมีอาการปวดทองนอย คลายๆปวดประจําเดือน ปวดเปนพักๆ
เวลาใหนมลูกอาจรูสึกปวดมากกวาปกติ
เนื่องจากเวลาที่ลูกดูดนมจะกระตุนใหสมองหลัง่ ฮอรโมน
ออกมาชนิดหนึง่ ซึ่งมีฤทธิ์กระตุนใหมดลูกบีบตัวมากขึ้น
การปฏิบัติตน
•
แมทค่ี ลอดลูกตามธรรมชาติใหนอนคว่ํา และใชหมอนประคองบริเวณมดลูกไวเพือ่ บรรเทาอาการปวด
•
ควรดืม่ น้ํามากๆและถายปสสาวะทุกครัง้ ทีป่ วด เมือ่ กระเพาะปสสาวะวางจะทําใหมดลูกทํางานไดดขี นึ้
•
สามารถรับประทานยาแกปวดตามที่แพทยสงั่ และควรรับประทานหลังใหนมลูกเรียบรอย
แลว เพื่อลดยาทีจ่ ะเทไปสูลกู ทางน้ํานม
5. อาการปวดแผลฝเย็บ
การปฏิบัติตน
•
ทําความสะอาดบริเวณแผลฝเย็บหลังการขับถายและเปลี่ยนผาอนามัยทุกครั้ง ซับบริเวณ
แผลฝเย็บใหแหงสนิท
•
รับประทานยาแกปวด ตามที่แพทยสั่ง
•
บริหารรางกายโดยการขมิบบริเวณชองคลอดเพื่อชวยใหเลือดไหลเวียนไดดีขึ้นกลามเนื้อ
บริเวณแผลฝเย็บแข็งแรงและหายเร็วขึ้น
6. เตานมคัดตึง
เกิดจากการที่เตานมขยายโตขึ้น ซึ่งถือเปนเรื่องปกติ แตจะไมปกติเมื่อเตานมเกิดการคัดจนทํา
ใหแมมีไขขึ้น
การปฏิบัติตน
•
ใชผาขนหนูชุบน้ําอุนประคบเตานม พรอมๆกับบีบนวดเบาๆทั่วทั้งเตา แลวบีบเอาน้ํานม
ออกมาจนลานนมนิม่ แลวใหลูกดูดหลังน้ํานมออกมาจนเกลี้ยงเตา แลวใชผาขนหนูชุบน้ํา
เย็นมาประคบเตานมทัง้ สองขาง
•
ควรใสเสื้อยกทรงไวเสมอ เพื่อประคองทรงปองกันไมเตานมหยอนยานเนื่องจากการขยาย
ใหญกวาปกติ
•
ในกรณีที่ปวดเตานมมาก ใหรับประทานยาแกปวด ตามที่แพทยสงั่ จนกวาอาการดีขึ้น แตถา
มีอาการบวมแดงกดเจ็บ หรือไขสูงมากควรไปพบแพทย
7. ตึง อาการทองผูก
เปนอาการปกติที่เกิดที่เกิดขึ้นไดภายหลังคลอด เพราะกลามเนื้อที่ทําหนาที่ขับถายอุจจาระ
เคลื่อนไหวชาลง เนื่องจากมีแรงดันมากขณะเบงคลอด ทําใหรสู ึกชาบริเวณชองทวารหนัก และหลัง
คลอดสวนใหญจะพักบนเตียง ไมคอยไดเคลือ่ นไหวรางกาย ดังนั้นอาจไมถายอุจจาระภายใน 5 วัน
แรกหลังคลอด แตถานานกวา 1 สัปดาหขึ้นไปควรปรึกษาแพทย
การปฏิบัติตน
•
รับประทานอาหารประเภทผักและผลไมสด รวมทัง้ ดูดน้ําหรือนม เพื่อชวยในการขับถาย
•
ออกกําลังกายอยางเหมาะสม ไมหกั โหม เชน เดินเลน เพื่อใหมีการเคลื่อนไหวของลําไส
•
ถาทองผูกมากควรปรึกษาแพทย เพื่อพิจารณาใหยาขับถายอยางออน แตไมควรซื้อยามา
รับประทานเอง
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8.

ความรูสึกหดหูใจหลังคลอด
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงระบบภายในและฮอรโมนของรางกาย การปรับเปลี่ยนบทบาทเปนแม
ซึง่ ตองเลีย้ งดูลกู ทําใหเกิดความเครียด เหน็ดเหนือ่ ยและวิตกกังวล บางครัง้ เกิดอาการหดหู และรําคาญใจ
เศราใจ และรองไหงายซึ่งอาการเหลานี้อาจเกิดขึ้นในชวง 1 สัปดาหหลังคลอด
การปฏิบัติตน
•
พอเปนบุคคลสําคัญทีจ่ ะชวยดูแลประคับประคองจิตใจ และชวยเหลือแบงเบาภาระในการ
เลี้ยงดูเจาตัวนอยตามความสามารถที่จะทําได
วิธีปฏิบัติตัวสําหรับแมในระยะหลังคลอดเพื่อสุขภาพที่ดี
1. การรับประทานอาหาร
ในระยะใหนมลูก แมตอ งการอาหารเพิม่ ขึน้ กวาระยะกอนตัง้ ครรภ เพราะตองใชอาหารเพื่อสรางน้ํานม
ใหลูก ควรกินอาหารที่มพี ลังงานเพิม่ ขึน้ อีกประมาณ 500 กิโลแคลอรี่ และมีโปรตีนเพิม่ ขึน้ ประมาณวันละ
25 กรัม อาหารที่มีคุณคาสูงจะชวยใหมีน้ํานมอยางเพียงพอ ชวยบํารุง ซอมแซม และฟนตัวของคุณแม
ไดเร็วยิ่งขึ้น ในทางตรงขาม ถาไดรับอาหารไมเพียงพอรางกายจะทรุดโทรม ภูมิตานทานต่ํา อาจเกิด
โรคแทรกซอนได
แนวทางในการรับประทานของหญิงใหนมบุตร ดังนี้
•
ปริมาณและคุณคาอาหารสําคัญมาก แมควรกินอาหารใหครบ 5 หมู หลากหลาย
•
ควรบริ โ ภคอาหารมากกว า ปกติ เพื่ อ ช ว ยเสริ ม สร า งน้ํ า นม โดยเฉพาะกลุ ม โปรตี น
เชนควรดื่มนมเพิ่ม 1-2 แกวตอวัน สลับกับปลาเล็กปลานอย
•
เลือ กรั บ ประทานอาหารกลุม ผัก ผลไมส ด ไม ต่ํา กว า 1 มื้ อ ชว ยใหวิต ามิ นและเส นใย
อาหารที่ดี
•
ดื่มน้ําใหไดอยางนอย 7-8 แกวตอวันเพื่อชวยเพิ่มน้ํานมมากขึ้น
2.

การพักผอนนอนหลับ
ควรพักผอนและนอนหลับใหเต็มที่ในระยะ 1-2 วันแรกภายหลังคลอด อยางนอยวันละ 6-8
ชั่วโมง และหาเวลาพักผอนบางในขณะทีล่ ูกหลับ
3. การทํางาน
สามารถทํางานเบาๆไดตามปกติ เชน กวาดบาน หุงขาว ทํากับขาว แตไมควรยกของหนัก หรือ
ขึ้นลงบันไดบอยๆ เพราะอาจทําใหแผลฝเย็บแยก และมีผลตอการยืดและคลายกลามเนือ้ มดลูก ทําให
เกิดกระบังลมหยอนได
4.
•

•

การทําความสะอาดรางกาย
ควรอาบน้ําอยางนอยวันละ 2 ครั้ง เพราะแมจะมีกลิ่นตัวจากหลายๆแหลงผสมผสานกันทั้ง
กลิ่นน้ํานมแม กลิ่นตัว กลิ่นน้ําคาวปลา การอาบน้ําจะชวยบรรเทากลิ่นรบกวนเหลานี้ได โดย
ใชขันตักอาบ หรือน้ําฝกบัวโดยไมควรลงแชในอางน้ํา สระน้ําหรือแมน้ําลําคลอง เพราะเชื้อ
โรคอาจเขาสูโพรงมดลูกได เนื่องจากปากมดลูกยังปดไมสนิท
ทําความสะอาดบริเวณแผลฝเย็บ ใหสะอาดจากจากบริเวณดานหนาไปดานหลัง(ทวารหนัก)
โดยการใชน้ําสะอาด หรือสบู และหมั่นเปลี่ยนผาอนามัยบอยๆ
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•

แปรงฟนใหสะอาดอยางนอยวันละ 2 ครั้ง และแปรงลิ้นทุกครั้งหลังการแปรงฟน โดยเลือกใช
ยาสีฟนผสมฟลูออไรด ควรบวนปากหลังการกินอาหารทุกมื้อ เพราะสวนใหญแมหลังคลอด
อาจพบวากลิ่นปากแรงขึ้นควรและสําคัญในแมที่ไมไดรับการตรวจฟนในระยะตั้งครรภ ควรไป
พบทันตแพทย ประมาณ 2 เดือนหลังคลอดหรือพรอมกลับวันที่นัดมาตรวจหลังคลอด

5.

การเริ่มมีเพศสัมพันธภายหลังคลอด
ควรละเวนการมีเพศสัมพันธในระยะ 6 สัปดาหหลังคลอด เนื่องจากยังมีแผลในโพรงมดลูกซึ่งยัง
ไมหายดี ปากมดลูกยังปดไมสนิท กลามเนื้อชองตลอดยังไมแข็งแรง การมีเพศสัมพันธ อาจทําใหเกิด
การฉีกขาดบริเวณแผลฝเย็บ ชองตลอด และเกิดการติดเชื้อได กอนมีเพศสัมพันธควรไปรับการตรวจ
รางกายหลังคลอดวาระบบภายในเปนปกติแลว
6.

การตรวจภายในหลังคลอด
ควรไปรับการตรวจภายใน ประมาณ 6 สัปดาหหลังคลอด เพือ่ รับการดูองุ เชิงกรานวาปกติหรือไม
ตรวจแผลฝเย็บ ตรวจสอบวามีการอักเสบในมดลูกหรือไม และการตรวจหาเซลลมะเร็งปากมดลูก
7. การรับประทานยา
ควรรับประทานยาตามแพทยสั่ง หามซื้อยารับประทานเอง เพราะยาบางชนิดขับออกทางน้ํานม
เปนอันตรายตอลูกได
8.

การคุมกําเนิด
มี 2 แบบ คือ วิธคี มุ กําเนิดแบบชัว่ คราว และวิธีคุมกําเนิดถาวร
วิธคี มุ กําเนิดแบบชัว่ คราว เหมาะสําหรับครอบครัวทีต่ อ งการเวนระยะการมีบตุ ร
ยาเม็ดคุมกําเนิด เปนยาเม็ดฮอรโมนที่ทําใหไมมีไขสุกมูกปากมดลูกเหนียวขนและเยื่อบุโพรง
มดลูกไมเจริญ จึงปองกันการตัง้ ครรภได มีทง้ั ทีม่ ีผลตอน้าํ นมและไมมผี ลตอน้ํานมยาคุมกําเนิด ยา
เม็ดคุมกําเนิดนั้นตองกินทุกวันจึงจะไดผลดีตอการคุมกําเนิด ในสวนของอาการขางเคียงอาจพบเวียน
ศีรษะ คลื่นไส อาเจียนได แตไมพบวาทําใหความสนใจทางเพศในสตรีลดลง
ยาฉีดคุมกําเนิด เปนฮอรโมนที่ฉีดเพื่อปองกันการตัง้ ครรภเชนเดียวกับยาเม็ดคุมกําเนิด หนึ่งเข็ม
สามารถคุมกําเนิด 2- 3 เดือน แลวแตชนิดของยาหลังฉีดยาอาจมีเลือดประจําเดือนขาดหรือมากระ
ปริดกระปรอย ซึง่ ไมเปนอันตรายแตอยางใด และเมือ่ ครบกําหนดควรไปฉีดยาใหตรงตามนัด หากไม
ตรงนัดยาหมดฤทธิ์ ก็อาจตั้งครรภได
ยาฝงคุมกําเนิด เปนฮอรโมนที่บรรจุอยูในหลอดเล็กๆ โดยการฝงหลอดยาใตผิวหนังบริเวณตน
แขนดานใน หลังฝงยาแลวสามารถคุม กําเนิดไดนาน 3-5 ปแลว แตชนิดของยา หลังฝงยาอาจพบ
เลือดออก กระปริดกระปรอย ซึ่งอาจมีรบกวนตอการมีเพศสัมพันธได
หวงอนามัย เปนอุปกรณปองกันการตั้งครรภที่สอดผานชองคลอด เขาไปในโพรงมดลูก ไมมผี ล
ตอฮอรโมนเพศ สามารถปองกันการตั้งครรภไดผลสูงถึง 97% หลังใสหวงอนามัยแลว สามารถ
คุมกําเนิดไดนาน 3-8 ป แลวแตชนิดของหวง
หวงอนามัยจึงเหมาะกับแมหลังคลอดที่ตองการ
คุมกําเนิดนานๆ และผูท ี่มีขอหามในการใชฮอรโมนในการคุมกําเนิด ซึง่ ถาเปนแมหลังคลอดจะใสควร
เริ่มใสเมื่อหลังคลอด 6- 8 สัปดาห แตถาเปนสตรีทั่วไปใหใสในขณะเปนประจําเดือน และภายใน
ระยะ 2-3 เดือนแรกหลังใสหว งอนามัยอาจมีประจําเดือนมากขึ้นเล็กนอย แตอยูในเกณฑปกติและอาจ
มีตกขาวเล็กนอย ในบางรายอาจมีผลกระทบตอการมีเพศสัมพันธได ถาสายหวงอนามัยนั้นยาวหรือ
สั้นเกินไป ก็กลับมาปรับได
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ถุง ยางอนามัย ใชสวมที่อวัยวะเพศของผูชาย ใชไดส ะดวก และไมมีภาวะแทรกซอน ชวย
ปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ โดยเฉพาะโรคเอดสไดเปนอยางดี ซึ่งลดความวิตกกังวลในขณะมี
เพศสัมพันธได แตอาจพบมีความเจ็บปวดในขณะมีเพศสัมพันธได โดยเฉพาะในสตรีวัยใกลหมดระดู
เนื่องจากชองคลอดแหงและอาจทําใหความพึงพอใจทางเพศลดลงได
วิธคี มุ กําเนิดถาวร เหมาะสําหรับครอบครัวที่มีลูกพอแลว ไดแก
การทําหมันหญิง เปนการปองกันการตัง้ ครรภ โดยทําใหทอ รังไขทงั้ สองขางตีบตันหรือขาดจากกัน จน
ไขไมสามารถออกมาผสมกับอสุจิของฝายชายได
การทําหมันชาย เปนการผูกและตัดทออสุจิใหขาดจากกันทําใหอสุจิผานออกมาไมได หลังทํา
หมันชายเมื่อมีการรวมเพศยังคงมีการหลั่งน้ําเชื้อออกมาตามปกติ แตไมมีตัวอสุจิปนออกมา หลังทํา
หมันชาย ตองคุมกําเนิดดวยวิธีอื่นควบคูไป จนกวาจะตรวจไมพบน้ําเชื้ออสุจิ
อาการผิดปกติหลังคลอดที่ควรมาพบแพทย
หากมีอาการผิดปกติดังตอไปนี้ในระยะหลังคลอด หรือเมื่อกลับไปอยูบาน ควรรีบมาพบแพทย
เพื่อรับการตรวจรักษาทันที่
•
มีเลือดสดๆ ออกทางชองคลอด
•
แผลฝเย็บ หรือแผลผาตัดคลอดลูก หรือแผลทําหมันเจ็บมากขึ้น เปนหนอง อักเสบ บวม แดง
หรือแยก
•
มีไขสูง หนาวสั่น
•
ปวดศีรษะรุนแรง ตาพรามัว
•
ปวดเตานม ลูกดูดนมแลวไมดีขึ้น เตานมอักเสบ บวมแดง
•
ปสสาวะแสบ ขัด ขุน
•
ปวดทองอยางรุนแรง (ปวดจนบิด) โดยไมมีเพศสัมพันธ
•
คลําพบมดลูก หรือกอนทางหนาทองภายหลังคลอด 2 สัปดาหไปแลว
อาการผิดปกติของทารกที่ควรมาพบแพทย
1.อุณหภูมิกายสูง (มีไข)
อาการ ระยะแรกทารกจะหงุดหงิด เมื่อรอนมากขึ้น การเคลือ่ นไหวลดลง หายใจเร็วและแรง
หรือหยุดหายใจ ซึม
การดูแลเบื้องตน
•
อุณหภูมิกายอยูร ะหวาง 37.5-39 c ใหถอดเครือ่ งหอหุม กายทารกออก และใหทารกอยูใน
อุณหภูมิหองทีเ่ ย็นจนกวาอุณหภูมิกายจะปกติ
•
อุณหภูมิกายสูงเกิน 39 c ใหเช็ดตัวเพื่อลดไขโดยใชน้ําอุนเช็ดตัว ภายใน 1 ชั่วโมงถาอุณหภูมิ
กายปกติ แตทารกยังมีอาการซึม ควรรีบพามาพบแพทย
2. อุณหภูมิกายต่ํา (ตัวเย็น)
อาการ เริ่มแรกทารก ซึม ดูดนมชา ไมยอมดูดนม อาเจียน ทองอืด น้ําหนักลด
การดูแลเบื้องตน
•
ควบคุมอุณหภูมิใหอยูในเกณฑทเี่ หมาะสม อยาใหลมธรรมชาติหรือกระแสอากาศ จากพัดลม
หรือเครื่องทําความเย็น พัดผานตําแหนงที่ทารกนอน
•
ใหความอบอุนแกรางกายทารกโดยการสวมหมวกและเสือ้ ผาและหมผาให
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3. ภาวะตัวเหลือง
ทารกทุกรายจะมีอาการตัวเหลืองในสัปดาหแรกโดยเฉพาะวันที่ 3 หลังคลอด และคอยๆ หายไป
สาเหตุเกิดจากการสลายตัวของเม็ดเลือดแดงและการทํางานของตับยังไมสมบรูณ เมือ่ ทารกไดนมมากขึน้
อวัยวะตางๆ ทํางานเปนปกติอาการตัวเหลืองจะหายไปเอง
การตรวจวาทารกเหลืองหรือไม
•
การสังเกตสีผิวดวยตาเปลา ทารกเมเหลืองที่ใบหนากอน และคอยๆไลไปทีห่ นาอก ทอง แขนขา
มือและเทา บริเวณตาขาวของทารกจะมีสีเหลือง
•
การใชนิ้วมือกดลงบนผิวหนังทารก เมื่อปลอยมือ ควรจะเห็นเปนสีขาวซีด แตถา ทารกตัวเหลือง
จะเห็นเปนสีเหลือง
การดูแลเบื้องตน
•
กระตุนดูดนมทุก 2-3 ชั่วโมง
•
สังเกตเห็นเด็ก ซึม ดูดนมนอยลงหรือไมดูดนม ควรรีบพาไปพบแพทยเพื่อทําการรักษา
4. อาเจียน
การแหวะนมเล็กๆนอยๆ เปนภาวะปกติของทารกแรกเกิด เนือ่ งจากหูรดู กระเพาะอาหารยังทํางานได
ไมดที ําใหรดู ปดไมสนิท แตการอาเจียน หมายถึง การมีน้ํานมออกมาจํานวนมากและอาจออกทางจมูก
การดูแลเบื้องตน
•
หลังมื้อนมตองไลลมใหทารกโดยการจับทารกใหนงั่ ตัวตรงบนตัก หรืออุม พาดบานาน 5-10 นาที
•
จัดใหนอนตะแคงขวารวมกับนอนทาศีรษะสูงชวยปองกันการอาเจียนได
•
ขณะที่ทารกอาเจียนจัดใหทารกนอนราบและตะแคงตัวเพื่อปองกันการสําลัก
5. สะดือ
5.1 สะดือหลุดชา ปกติสะดือจะแหงและหลุดออกภายใน 5-10 วัน ถาหลุดชาแตไมมกี ารอักเสบ
การดูแลเบื้องตน
•
ดูแลโคนสะดือ และสะดือใหแหง ไมตองใหการรักษา
5.2 เลือดออกที่สะดือ ซึ่งพบบอยวันที่ 2-7 วันหลังคลอด
การดูแลเบื้องตน
•
ถาออกเล็กนอยดูแลเช็ดโคนสะดือใหแหง
•
ถาเลือดออกมากและตลอดใหปรึกษาแพทยทันที
5.3 สะดืออักเสบ ผิวหนังรอบๆโคนสะดือแดงบวม และรอน อาจมีหนองไหลและมีกลิน่ เหม็น
ทารกอาจมีไข ซึม ดูดนมไมดี
การดูแลเบื้องตน
•
ลางมือใหสะอาดกอนสัมผัสทารก
•
ปรึกษาแพทยทันที
5.4 สะดือแฉะ
การดูแลเบื้องตน
•
ลางมือใหสะอาดกอนและหลังเช็ดสะดือ
•
หลีกเลีย่ งการโรยสะดือดวยสารทีเ่ ปนผง เชน แปง ยาฆาเชื้อ
5.5 สะดือจุน เกิดจากการปดไมสมบูรณของวงรอบสะดือ ซึง่ จะสัมพันธกบั การไอบิดตัว รองไห
หรือเบง กอนปูดและสัมผัสนุม ภาวะนีจ้ ะหายไดเองหลังอายุ 1 ปขนาดใหญอาจหายเมือ่ อายุ 5-6 ป

95

6. โรคปวดทองหรือออน 3 เดือน รองเวลาเดียวกัน กวนหรือรองเกิน 3 ชัว่ โมง/วัน หรือ 3 วัน/สัปดาห
และนานกวา 3 สัปดาห
การดูแลเบื้องตน
•
หลังมื้อนมตองไลลมใหทารกทุกครั้ง
•
ใหนมทารกในปริมาณที่พอเหมาะ
•
วางทารกใหนอนคว่ําขวางบนตักแม
7. ทารกรองกวนจากการคัดจมูก ทารกหายใจเขาจะไดยินเสียงลมผานจมูกที่คัด และจะสูดลม
หายใจเขาแรง ทารกรองกวนเวลาดูดนม หรือหายใจลําบาก หายใจเร็วและเขียว
การดูแลเบื้องตน
•
ใชไมพันสําลีขนาดเล็กทีพ่ อเหมาะกับจมูกทารก ชุบน้ําตมสุกที่เย็นแลว เช็ดน้ํามูกออก
8. เชื้อราในปาก 7-10 วันหลังคลอดพบแผนสีขาวคลายคราบนม ติดตามริมฝปาก ลิ้น เหงือก
เพดาน หรือกระพุงแกม แผนติดแนนเขี่ยออกยาก ทารกอาจดูดนมนอยลง
การดูแลเบื้องตน
•
เชื้อราในปากพบนอยมากในทารกที่เลี้ยงลูกดวยนมแม
•
ทารกทีเ่ ลี้ยงดวยนมผสม ขวดนมและจุกนมตองสะอาด
•
ถาเช็ดไมออกหรือหลังเช็ดมีเลือดออกและเปนมากบริเวณกระพุง แกมทัง้ สองขางควรไปพบแพทย
9. ตาอักเสบ ทารกมีขี้ตาซึง่ มักเกิดจากทอน้ําตาอุดตัน
การดูแลเบื้องตน
•
โดยนวดหัวตาเบาๆขางที่มีน้ําตาชวยใหทอน้ําตาเปด เพื่อปองกันถุงน้ําตาและเยื่อบุตาอักเสบ
ใหนวดวันละ 2-6 ครั้ง ครั้งละ 10 นาที
•
แตถาขี้ตามีสีเหลืองหรือเขียวแสดงวามีการอักเสบของตาควรพบแพทย
•
ไมซื้อยามารักษาเอง
10. ฝจากวัคซีนวัณโรค ตําแหนงที่ฉีดหัวไหลดานซาย เมือ่ อายุ 1 เดือนตําแหนงที่ฉีดจะปรากฏเปน
ฝเล็กๆและแหงกลายเปนแผลเปนบุม เมื่ออายุประมาณ 2 เดือน โดยไมตองใหการรักษาใดๆ
ถาเปนฝขนาดใหญ แตกและมีหนองไหลและเปนฝอยูนานกวา 2 เดือนใหดูแลโดยใช
70% แอลกอฮอล วันละหลายๆครั้งจนกวาแผลแหง
11. ขี้กลากน้ํานม ผิวหนังมีผื่นแดง มีน้ําเหลืองเยิ้ม เริม่ ปรากฏที่แกมสองขางแลวกระจายไปที่
ใบหนา คอ ขอมือมือ ทองและแขนขา
การดูแลเบื้องตน
•
หลีกเลีย่ งการอาบน้ําบอย การฟอกสบู และการอาบดวยน้ําอุน การใชผา หรือฟองน้ําถูบริเวณผิวหนัง
•
หากมีการติดเชื้อโดยมีน้ําเหลืองเยิม้ มากหรือแหงกรัง ควรปรึกษาแพทย
12. ผืน่ ผาออม เปนการอักเสบของผิวหนังจากการระคายเคืองของสิง่ ทีม่ าสัมผัส การเสียดสี การสัมผัสปสสาวะ
และอุจจาระทีน่ านเกิน การคัง่ คางของน้ํายาซักผาออม การอับแฉะ ผืน่ มีลกั ษณะเปนตุม พองขนาดเล็ก หรือเม็ด
พองขนาดใหญ อาจมีรอยแยก หากเปนเรือ้ รัง ผิวหนังอาจมีลกั ษณะเปนผืน่ นูนราบ หรือเปนปุม เล็ก
การดูแลเบื้องตน
•
ผิวหนังใตผาออมตองดูแลใหแหงและสะอาด อยาปลอยใหแชอุจจาระหรือปสสาวะ รีบเปลี่ยน
ผาออม ลางดวยสบูออนๆ และน้ําแลวเช็ดใหแหง
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ใบความรูเรือ่ ง...การอาบน้ําทารก
ขั้นตอนการอาบน้ําทารก
1. ลางมือใหสะอาด เตรียมอุปกรณอาบน้ํา เช็ดตา เช็ดสะดือทารกใหพรอม
2. ผสมน้ําอุนครึ่งกะละมัง ใชขอศอกหรือหลังมือจุมน้ํา เพื่อทดสอบความอุนของน้ําใหพอดี
3. ถอดเสื้อผาทารก ในรายที่เปอนอุจจาระตองทําสะอาดกอนนําทารกอาบน้ํา
4. หอตัวทารกดวยผาขนหนูใหกระชับ แบบมัมมี่
5. ประคองศีรษะทารกใหอยูในอุงฝามือ ใชแขนและศอกหนีบลําตัวไวขางเอว ใชมือพับใบหูทั้ง
สองขาง เพื่อปองกันน้ําเขาหู
6. ใชน้ําลูบหนาทารกใหสะอาด จากนั้นลูบศีรษะใหทั่ว ใชสบู/ยาสระผมนวดผมเบาๆ ลางออก
ดวยน้ําสะอาด
7. คลี่ผาขนหนูที่ใชหอ ตัวทารก เช็ดผมทารกใหแหง อยาปลอยใหแหง เอง เพราะจะทําให
ทารกเปนหวัดได
8. ทําความสะอาดกะละมัง แลวเปลี่ยนน้ําใหม ชอนตัวทารกใหศีรษะพาดบนขอมือ โดยใชมือ
จับที่หัวไหล ใชมืออีกขางชอนกนและจับไวที่ตนขา
9. ลูบตัวทารกดวยน้ํา ใชสบูลูบตัวทารกใหทั่ว ลางออกดวยน้ําสะอาดทีละสวน ตั้งแตแขนทีละ
ขาง ซอกคอ ลําตัว จนถึงขาทั้งสองขาง
10. ใชอีกขางจับที่หัวไหล โดยอุมคว่ําใหอกพาดที่แขนเพื่อลางดานหลัง ลูบสบูใหทั่วหลัง กน
และขา แลวลางออกดวยน้ําสะอาด
11. อุมทารกขึ้นจากกะละมังวางบนผาขนหนูผืนใหม แลวซับตัวใหแหง โดยเฉพาะซอกคอและ
ขอพับตางๆ หอตัวทารกใหอบอุน
ขั้นตอนการเช็ดตาทารก
1. ลางมือใหสะอาด
2. ใชสําลีสะอาดชุบน้ําตมสุกที่เย็น แลวบีบใหหมาดๆ
3. จับสําลีดานนอกแยกออกจากกัน โดยเช็ดจากหัวตาไปหางตา อยาเช็ดซ้ําไปมา หากยังไม
สะอาดเปลี่ยนสําลีใหม แลวเช็ดซ้ําใหสะอาด
ขั้นตอนการเช็ดสะดือทารก
1. ลางมือใหสะอาด
2. ใชสําลีกอนหรือไมพันสําลี 2 อันชุบน้ํายา Providine Solution
ไมที่ 1 เริ่มเช็ดที่ปลายตัดที่สะดือ แลวเช็ดจากปลายสะดือไปยังโคน
ไมที่ 2 เช็ดที่โคนสะดือใหสะอาด

97

ใบความรูเรือ่ ง...การดูแลทารกตัวเหลือง
สาเหตุตัวเหลือง มี 2 ชนิด คือ
1. ตัวเหลืองที่เปนปกติ
ทารกแรกเกิดที่แข็งแรงดีประมาณรอยละ 60 อาจมีอาการตัวเหลือง ซึ่งถือวาเปนภาวะปกติ
เนือ่ งจากตับของทารกยังทํางานไดไมเต็มที่ คือยังไมสามารถกําจัด “สารเหลือง” ออกจากรางกายได ทํา
ใหเกิดการสะสมไวในรางกาย และตามผิวหนัง โดยเฉพาะทารกที่ถายขี้เทาชา หรือดูดนมไดนอยเกินไป
ทารกที่คลอดกอนกําหนดหรือตัวเล็กมาก ก็มีโอกาสเปนตัวเหลืองชนิดนี้ไดมากกวาทารกที่คลอดครบ
กําหนดและมีน้ําหนักปกติ อาการตัวเหลืองที่เปนปกติ ในทารกแรกเกิดจะพบหลังคลอด 1 วันไปแลว
และจะหายไปไดเองภายใน 7-10 วัน โดยทีท่ ารกไมมอี าการผิดปกติอนื่ ๆ ยังดูดนมไดปกติ
2. ตัวเหลืองทีผ่ ิดปกติ
อาการตัวเหลือ งที่ผิดปกติ คือ ทารกมีความผิดปกติอ ยางใดอยางหนึ่งที่เปนสาเหตุทําใหตัว
เหลือง ซึ่งอาจเกิดจากเลือดแมกับลูกไมเขากัน เม็ดเลือดแดงผิดปกติ ขาดสารบางชนิดในเม็ดเลือด
แดง มีการติดเชื้อตั้งแตอยูในครรภหรือหลังคลอด จะพบวาตัวเหลืองเกิดขึ้นอยางรวดเร็วภายใน 1 วัน
แรกหลังคลอด และจะเหลืองอยูนานมากกวา 1-2 อาทิตย เด็กที่มีคาตัวเหลืองสูงมาก เด็กจะมีอาการ
ซึมลง ดูดนมไดนอยลง และถาไมไดรับการรักษาอยางถูกตองสมองของเด็กจะถูกทําลาย ทําใหมีอาการ
สั่นกระตุก ชักหลังแอน รองเสียงแหลม สมองพิการ ถึงเสียชีวิต
การดูแลทารกตัวเหลืองขณะสองไฟรักษา
1. ทารกจะถูกถอดเสื้อผาออก เหลือเพียงผาออมเพื่อใหผิวหนังไดรับแสงเต็มที่
2. ปดตาทารกไว เพื่อไมใหแสงระคายเคืองตา และเปลี่ยนทุกครั้งเมื่อเช็ดตัวทารก
3. เปลี่ยนทานอนทารกเปนหงาย คว่ํา หรือตะแคง ทุก 2-4 ชั่วโมง เพื่อใหไดรับแสงทั่วถึง
4. มารดาควรใหนมทารกโดยเร็วทีส่ ุดในแตละมื้อไมควรเกินครึ่งชั่วโมงและใหบอ ย ๆ ทุก
3 ชั่วโมง เพราะนมแมจะชวยขับสารสีเหลืองออกไดมากขึ้นทางอุจจาระ และถาทารกไมยอมดูดนม
ใหแจงเจาหนาที่ทันทีเพือ่ จะไดชวยกันแกปญ
 หา
5. ดูแลเช็ดตัวใหทารกตามปกติวันละ 2 ครั้ง หามทาแปงเพราะแปงจะไปบังแสงทําใหทารก
ไดรับแสงไมเต็มที่
6. มารดาตองพูดคุยกับทารก สัมผัสโอบกอดเพื่อใหทารกเกิดความอบอุนมากขึ้น
ปญหาที่มักพบเมื่อลูกสองไฟ ไดแก
1. มีผดผื่นขึ้นตามลําตัว ซึ่งจะหายไดเองเมื่อเลิกสองไฟแลว
2. ลูกอาจมีไขหรือตัวเย็น ซึ่งปองกันโดยการตรวจอุณหภูมิโดยการวัดปรอททุก 4 ชั่วโมง
3. ลูกจะถายอุจจาระบอยขึ้น ไมตองกังวลเพราะเปนการขับสารสีเหลืองออกจากรางกาย
4. เยื่อบุตาอาจถูกทําลายได จากแสงไฟที่สอง มีการปองกันโดยใหลูกหลับตาและใสแผน
ปดตาไวใหสนิททุกครั้งขณะที่สองไฟ
5. สีผิวของทารกอาจเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล ถาไดรับการสองไฟนานๆ แตภาวะนี้สามารถหาย
เปนปกติไดเอง
6. ถาพบวาลูกมีอาการซึม ดูดนมลดลง มีอาการชักกระตุก ควรแจงเจาหนาที่ทราบทันที
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การดูแลทารกตัวเหลืองเมื่อกลับไปอยูบาน ควรปฏิบัติดงั นี้
1. ใหลูกดูดนมแมไดตามปกติ มารดารับประทานอาหารใหครบ 5 หมูตามปกติ
2. สังเกตอาการผิดปกติของทารก เชน ดูดนมนอยลง ซึม ตัวเหลืองมากขึ้น ถายอุจจาระสี
ซีด ใหรีบพาทารกมาพบแพทย
3. พาลูกไปรับวัคซีนปองกันโรคไดตามปกติ และพามาตรวจตามแพทยนัดทุกครั้ง
4. ใหสังเกตพัฒนาการของลูกวาเปนไปตามปกติหรือไม ถาพบวาผิดปกติควรพามา
ปรึกษาแพทยเพื่อทําการตรวจรักษาอีกครัง้
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ใบความรูเรือ่ ง...การดูแลทารกคลอดกอนกําหนด
ทารกคลอดกอนกําหนด หมายถึง ที่เกิดกอนอายุครรภ 37 สัปดาห โดยไมคํานึงถึงน้ําหนักตัว
ทารกที่คลอดกอนกําหนดสวนใหญจะมีปญหาตาง ๆ เกิดขึ้น เพราะอวัยวะตาง ๆ ยังไมพรอมที่จะ
ทํางานไมวาจะจะเปนดานการหายใจ การปรับอุณหภูมริ างกายใหเขากับสิง่ แวดลอม ตลอดจนระบบ
การยอยและการดูดซึม เปนตน
การดูแลทารกคลอดกอนกําหนดเมื่อทารกกลับบาน
1. ดูแลเรือ่ งการหายใจ
ควรมีการดูแลทางเดินหายใจใหโลงโดยเช็ดทําความสะอาดรูจมูกโดยใชสําลีพันปลายไม ชุบน้ํา
หมาดเช็ดถายังไมดีขึ้น อาจใชวิธีการดูดเสมหะดวยลูกยางแดง โดยดูดเสมหะในปากกอนในจมูก
2. ดูแลเรื่องการควบคุมอุณหภูมิ
เพื่อลดการสูญเสียความรอนออกจากรางกาย โดยปองกันการสูญเสียความรอนทางการ
ระเหย การแผรังสี การนําความรอน และการพาความรอน เชน ในกรณีที่หลังอาบน้ําทารก ควรเช็ด
ตัวใหแหง สวมหมวก สวมถุงเทา ไมควรปลอยใหเด็กนอนแชปสสาวะ อุจจาระ หลีกเลี่ยงการนําเด็กไว
ในสถานที่มลี มโกรก
3. ดูแลเรื่องการติดเชื้อ
หลีกเลี่ยงทารกใหหางจากบุคคลที่เปนโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และมีอาการเปนหวัด
ไปจามแตถาแมปวยดวยอาการดังกลาวก็สามารถดูแลใหนมลูกไดโดยใชผาปดปากปดจมูก
ตลอด
เพราะแมดูแลใกลชิดกับลูกตลอดเวลา และและหมั่นลางมือทุกครั้ง
4. ดูแลเรื่องการใหอาหารทารก
ในระยะที่ปวยอยูโ รงพยาบาลแมตอ งหมั่นบีบ น้ํานมใหลูก ไวจนกระทั่ง ลูก น้ําหนัก ดีขึ้นและ
แข็งแรงขึ้นแลว แพทยจะฝกการดูดนมจากเตานมมารดาจนชํานาญแลวจึงใหกลับบานไดเมื่อกลับบาน
แมควรใหนมแมตอไป
การสงเสริมสุขภาพทารกคลอดกอนกําหนด
ในทารกคลอดก อ นกําหนดนั้น ควรมีก ารส ง เสริม สุขภาพเพื่อ กระตุนการเจริ ญ เติ บ โตและ
พัฒ นาการที่ดี ขึ้น โดยการกระตุนประสาทสัมผัสซึ่งมีหลายรูป แบบไดแก การกระตุนทางดานการ
สัมผัส การกระตุนทางการไดยิน การกระตุนทางการมองเห็น การกระตุนทางดานการทรงตัวและ
การเคลื่อนไหว การกระตุนทางการไดกลิ่นและการรับรส
1. การกระตุนทางดานการสัมผัส
ผิวหนังเปนอวัยวะรับสัมผัสทีม่ ีมากที่สุดในทารกคลอดกอนกําหนด มีการศึกษาพบวา การ
กระตุนโดยการสัมผัสลูบตัวเด็กสามารถชวยทําใหน้ําหนักตัวทารกเพิ่มขึ้น ลดการรองกวน
2. การกระตุนทางการไดยิน
ทารกแรกเกิดมีความสามารถไดยินเสียงและสามารถแยกความแตกตางของเสียงได
จะมี
ปฏิกิริยาเสียงของมนุษยและมีความไวตอจังหวะของเสียงและความตอเนื่องของเสียง เชน เสียง
รองเพลง หรือ เสียงการเตนของหัวใจ ทารกสามารถเรียนรูที่จะแยกเสียงบิดามารดาจากเสียงอื่นได
และชอบเสียงผูห ญิงมากกวาผูชาย
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3. การกระตุนทางการมองเห็น
การมองของทารก พบวาทารกมองวัตถุในระยะ 7-9 นิ้ว จากใบหนาไดดีทสี่ ุด มีความสนใจตอ
รูปแบบตารางหมากรุก การจองหนาเด็กดวยความรัก ตามองตา จะทําใหเกิดความรักและผูกพัน
ถาจองหนาเด็กนาน 15 วินาทีเด็กจะขยับมือ ขยับเทา ควาของ ถาใหเด็กดูวัตถุที่แขวนไวครั้งละ 1-2
นาที เชา เย็น เด็กจะจองมองพรอมที่จะมองตามวัตถุ ไขวควา ยื่นมือออกจับของ เพื่อควบคุม
สิ่งแวดลอม
4. การกระตุนทางดานการทรงตัวและการเคลื่อนไหว
การกระตุนการทรงตัวมีวิธีการตาง ๆ มากมาย เชน โดยใหทารกนอนบนเตียงน้ําเคลื่อนไหวไป
มาไดหรือเตียงทีโ่ ยกไปมาในชวงระยะเวลา 10 นาที จะพบวาทารกทารกมีน้ําหนักเพิม่ มากขึ้นและ
นอกจากนั้นยังชวยลดภาวะการหยุดหายใจของทารกลงดวย
และยังชวยสงเสริมพัฒนาการของใย
ประสาท
5. การกระตุนทางการไดกลิ่น
การไดกลิ่นสามารถกระตุนใหเกิดการเคลื่อนไหวของใบหนา การกระตุนดวยกลิ่นหอมหวาน
ทําให ทารกแสดงสีหนาพอใจ สวนกลิ่นเหม็นจะทําใหทารกแสดงสีหนารังเกียจ
6. การกระตุนทางการรับรส
ทารกแรกเกิดสามารถแยกรสของสิ่งตาง ๆ ได เชน เมื่อแตะน้ําหวาน ทารกจะแสดงสีหนายิ้ม
ดูดปากจุบจับดวยความพอใจ ถาเปนรสเปรี้ยวทารกจะทําหนาบึ้ง ทําปากจู สวนรสขมทารกจะ
แสดงสีหนาไมชอบ อาปากและพยายามเอาลิ้นออกมาวางบนริมฝปากลาง
สรุปแนวทางในการสงเสริมสุขภาพทารกคลอดกอนกําหนด
บิดาและมารดาสามารถทีจ่ ะไดโดยใหบดิ ามารดาไดสัมผัสบุตรตนเองโดยการลูบตามแขน ขา
ลําตัว หรือการอุมทารก แลวแตสภาพของทารกแตละคน
กอนใหนม : ใหทารกดมกลิ่นน้ํานมมารดา
ขณะใหนม : อุมทารก มองสบตา พูดคุยกับทารก รองเพลงกลอมลูบตามรางกายทั่วๆไป
หลังใหนม : อุมไกวทารก หรือนั่งเกาอี้โยก แขวนสิ่งเคลื่อนไหวเหนือเตียง 8-12 นิ้ว เปด
เพลงเบา ๆ กลอม ขณะที่ทารกนอนควรใหทารกนอนบนผาปูที่นอนทีม่ ี
ลายดําสลับขาว
ขณะเปลี่ยนผาออม : มองสบตาทารก พูดคุยกับทารก
การปฏิบัติของมารดาเมื่อทารกคลอดกอนกําหนดกลับบาน
มาตรวจตามนัดเปนระยะ ๆ เพือ่ ประเมินพัฒนาการดานตาง ๆ วาสมวัยหรือไม ทารกอาจตอง
ไดรบั การกระตุน พัฒนาการดานทีล่ า ชาเพิม่ เติม โดยใชวธิ กี ารกระตุน แตกตางจากบิดามารดาทีเ่ คยปฏิบตั ซิ งึ่
บิดามารดาควรมาฟงคําแนะนําและฝกปฏิบตั ดิ ว ยตนเองเพือ่ จะไดนําไปปฏิบตั กิ บั ทารกไดถกู ตอง
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ใบความรูเรือ่ ง...กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็กตามวัย
กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการตามวัย..การนวดสัมผัสทารกแรกเกิด
การนวดสัมผัสเปนการสงเสริมพัฒนาการดานรางกายและจิตใจ ทางดานรางกายจะชวยผอน
คลายกลามเนื้อ การไหลเวียนของเลือดมาเลี้ยงกลามเนื้อไดดีขึ้น สวนทางดานจิตใจ พอแมได
ถายทอดความรักความอบอุนใหกับลูกนอย และเปนการกระตุนประสาทสัมผัสดานอื่นๆดวย จากการที่
พูดคุยกับลูก การมองสบตา ลูกก็จะรูส ึกถึงความรักความอบอุน ที่พอแมมอบให
ผลของการวิจัย พบวา การนวดสัมผัสมีประโยชน ดังตอไปนี้
1.
2.
3.

การเจริญเติบโตของเซลลประสาทและใยประสาทของเซลลสมอง เปนไปอยางสมบูรณ
ลดการเจ็บปวดโดยการยับยัง้ การนําสัญญาณความเจ็บปวดไปสูส มอง
ชวยกระตุนการทํางานของระบบการยอย อาหาร และลําไส การดูดซึมอาหารดีขึ้นมีผลทํา
ใหน้ําหนักตัวเพิม่ ขึ้นเร็ว
4. กระตุนการไหลเวียนของโลหิตและน้ําเหลือง นําอาหารไปเลีย้ งเนื้อเยื่อ และขับถายของเสีย
ออก รวมทัง้ ลดอาการบวม
5. ชวยใหกลามเนือ้ ผอนคลาย
สงผลใหเลือดไปเลี้ยงทั่วรางกายทําใหทารกหลับไดนาน
มากกวาปกติ ลดการใชพลังงานมีผลทําใหน้ําหนักตัวมากขึ้น กลามเนือ้ แข็งแรง สงเสริม ให
มีพัฒนาการดานการเคลื่อนไหวตามวัย
6. ชวยกระตุนระบบภูมิตานทานโรคของรางกายทําใหโอกาสเจ็บปวยลดนอยลง
7. ชวยกระตุนฮอรโมนในการเจริญเติบโต ทําใหน้ําหนักตัวมากขึ้น
8. ทําใหทารกนอนหลับไดดีขึ้น และมีรปู แบบการนอนคงที่
9. สงเสริมความรักความผูกพันระหวางพอ-แม-ลูก
ขอควรระวังในการนวด
•
ไมนวดทารกที่มีภาวะตัวเย็น
•
ไมนวดบริเวณกระดูกหัก หรือ เจาเลือด
•
นวดหลังการฉีดวัคซีน 24-48 ชั่วโมง
•
ไมนวดทารกเจ็บปวย มีไข เกิน 37.80 C
•
ไมนวดทารกทีผ่ ิวหนัง มีผื่น ติดเชื้อ
ขั้นตอนการปฏิบัตเิ กี่ยวกับการนวดสัมผัส
1. ควรนวดในชวงที่ทารกอารมณดี ไมหิว เชน หลังอาบน้ํา หรือหลังจากรับประทานนมแลวอยาง
นอย 1 ชั่วโมง เพื่อใหนมยอยกอนปองกันทารกอาเจียน
2. จัดสิ่งแวดลอมที่ชวยใหทารกสงบ อาจลดแสงสวางลงบาง อุณหภูมิหองไมรอ นหรือเย็น เกินไป
3. ลางมือใหสะอาด ถอดเครื่องประดับ ที่นิ้วมือและ ขอมือออก
4. เริม่ ตนพูดคุยกับทารก แลวใชมอื วางบนศีรษะ อีกมือหนึง่ วางบริเวณลําตัว เพือ่ ใหทารกรับรูก าร
เริม่ ตนทีจ่ ะนวด
5. นวดสัมผัสเริ่มจากศีรษะ ไปหนาผาก ใบหนา ทรวงอก แขน ทอง ขาและหลัง รวมทัง้ สังเกต
พฤติกรรมที่ทารกตอบสนองตอการนวดสัมผัส
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6.

การนวดสัมผัสจําเปนตองใชแรงกดพอควร ไมแนะนําใหเพียงสัมผัสเบาๆ ซึง่ เปนการรบกวน
ทารก เนื่องจากเปนการกระตุนทําใหทารกรูส ึกจัก๊ จี้ ( tactie stimulate ) แรงของการนวด
ขึ้นอยูกับสวนของรางกายที่จะนวด อาจ เบาหนัก ความแรงที่ใชนวดจะเพิ่มขึ้นทีละนอย
ขณะที่ทารกคุนเคยและมีการตอบสนองที่ดรี ะหวางผูนวดและทารก
7. ถาในระหวางการนวดทารกแสดงพฤติกรรม ทางลบ เชน รองให มีการเคลื่อนไหวมากขึ้น สีผิว
เปลี่ยนแปลง อาเจียน ควรหยุดนวดทันที และรอจนกวา ทารกจะดีขึ้นจึงเริม่ นวดใหม
ระยะเวลาของการนวด ทารกตอบสนองตอการนวดครั้งแรกประมาณ 10 นาที และทารกที่อายุ
นอยกวา 1 เดือนจะตอบสนองตอการนวด ระยะสั้น ซึ่งการนวดแตละครั้งไมควรเกิน 15 นาที
ทานวดที่ถูกตอง (นวดทาละ 5 ครั้ง)
ทาที่คาดผม
จัด ทา ใหลู ก นอนหงายวางฝ า มือ ทั้ ง 2 ข างบนศี ร ษะใหนิ้ ว มือ ประสานกั น
เล็กนอยตรงแนวกึ่งกลางศีรษะลูบลงมาจนถึงปลายคาง
ทาหลังคาบาน
ใชปลายนิ้วชี้และนิ้วกลางลูบไลจากบริเวณกึ่งกลางหนาผากลงมาที่ขมับ

ทายิ้มแฉง
ใชนิ้วหัวแมมือทั้ง 2 ขางวางตรงกลางบริเวณเหนือริมฝปากบน แลวลากลงมา
เปน เสนตรงจนสุดขอบปาก 5 ครั้ง ตอจากนั้นนวดบริเวณใตริมฝปากลางใน
ลักษณะเดียวกัน
ทาเปดหนังสือ
ใชฝามือทั้ง 2 ขางลูบไลจากบริเวณกลางหนาอกแยกมือออกจากกันไปทางดาน
ขางของลําตัวตามแนวซี่โครงโคงลงมาชนกันที่กลางทองนอย โดยใหตําแหนง
ของการเคลื่อนไหวตั้งแตตนจนจบเหมือนการวาดรูปหัวใจ
จับ ข อ มื อ ลู ก ยกขึ้ น เหนื อ ศี ร ษะ นวดบริ เ วณใต รั ก แร ซึ่ ง เป น การนวดต อ ม
น้ําเหลืองใตรักแร ( ทําเหมือนกันทั้ง 2 ขาง )

ทาบีบแขนนวดไปรอบๆ
นวดแขนลูกทีละขางโดยจับแขนลูกยกขึ้นแลวใชมืออีกขางจับรอบแขน นวด
คลึงเปนหวงวงกลมจากตนแขนคอยๆ เลื่อนไปสูขอมือ แลวเคลื่อ นลงไปตน
แขน ขึ้น – ลง ( ทํา 5 ครั้ง ) ตอ จากนั้นใชหัวแมมือกดฝามือลูกเบาๆ ( ทํา
เหมือนกันทั้ง 2 ขาง )
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นวดกระตุนระบบทางเดินอาหาร เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของกลามเนื้อในระบบ
ทางเดินอาหาร
ทาไอ เลิฟ ยู
ใช มือ ลูบ เป นเสน ตรงจากใต ร าวนมด านซา ยถึ ง บริเ วณทอ งน อ ยเป นตั วไอ
( ทํา 5ครั้ง )
ใชฝามือลูบเปนตัวแอลกลับ หัว บริเ วณทอ งโดยเริ่มจากซายไปขวาของคุณ
(ทํา 5 ครั้ง )
ใช ฝ า มื อ ลู บ บริ เ วณท อ งเป น ตั ว ยู ค ว่ํ า โดยเริ่ ม จากซ า ยไปขวาของคุ ณ
( ทํา 5 ครั้ง)

ทาระหัดวิดน้ํา
วางฝามือทั้งสองขางตั้งฉาก โดยเริ่ม จากใตราวนมเคลื่อนมือลงดานลางถึง
บริเวณทองนอยทีละขางเปนจังหวะ เมื่อมือขางหนึ่งเคลื่อนลงจนสุด ก็เริ่มอีก
ข า งหนึ่ ง ลงล า งทํ า สลั บ กั น ( ทํ า 5 ครั้ ง โดยนั บ มื อ ใดมื อ หนึ่ ง เป น หลั ก )
ตอจากนั้ นใชมือ ซายจับ ขอเทาทั้ ง สองข างรวบเขา ดว ยกัน ชว ยผ อ นคลาย
กระเพาะโดยใชมือขวาลูบลงจากชายโครงลงมาเหนือหัวเหนา ( ทํา 3 ครั้ง )
ทาปูไตพุง
ใชนิ้วมือขางขวาไตบริเวณทองนอย โดยเริ่มจากซายไปขวา ( ทํา 5 ครั้ง )

ทาบีบนวดขาไปรอบๆ
นวดขาลูกทีละขาง โดยจับขายกขึ้นแลวใชมืออีกขางจับรอบขา นวดคลึงเปน
หวงวงกลม เริ่มจากตนขาคอยๆเลื่อนไปสูปลายเทาแลวเคลื่อนลง ( ทําขางละ
5 ครั้ง ) ตอจากนั้นใชหัวแมมือกดฝาเทาลูกเบาๆ
ทาลูกกลิ้ง
ใชฝามือทั้ง 2 ขาง กลิ้งขาลูกไปมา โดยเริ่มจากหัวเขาไปขอเทา แลวกลิ้งลง(ทํา
ขางละ 5 ครั้ง )
ทาเดินหนาและถอยหลัง
จับลูกนอนคว่ํา เริ่มจากบริเวณไหลดานหลังถูมือกับหลังในจังหวะเดินหนาและ
ถอยหลังโดยใหมือหนึ่งเคลื่อนลง และอีกมือหนึ่งเคลื่อนขึ้นขณะเดียวกันใหนวด
เคลื่อนลงมาจนถึงกนกบ แลวเคลื่อนขึ้น (ขึ้น– ลง 5 ครั้ง)
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กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการตามวัย..การเลน
ของเลนหรือการเลน มีความสําคัญตอการเรียนรู ของเด็กอยางมาก ถือวาเปนกุญแจดอกสําคัญ ทีจ่ ะ
นําไปสูก ระบวน การเรียนรูข องเด็กในอนาคต ดัง้ นัน้ ถาพอแมหรือผูเ ลีย้ งดู ไดเขาใจ และสามารถนําของเลน
หรือกิจกรรมการเลนไปใชกบั เด็กไดอยางมีประสิทธิภาพแลว ทักษะพัฒนาการ และการเรียนรูข องเด็ก จะ
กาวไปอยางมีคณ
ุ ภาพยิง่ ขึน้ ซึง่ เมือ่ เด็กมีพนื้ ฐานทางพัฒนาการทีด่ ี และเหมาะสมกับวัย เด็กจะสามารถ นํา
ประสบการณตา งๆ ทีผ่ า นมาไปประยุกตใช กับการเรียนรูใ นอนาคตได อยางมีคณ
ุ ภาพ
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัย 0-5 ป
เด็กวัยนีเ้ รียนรูผ า นการเลน และเรียนรูผ า นทางการใชประสาทสัมผัสทัง้ 5 คือ ตาดู หูฟง จมูกรับกลิน่
ลิน้ รับรส และผิวหนังรับสัมผัส ในวัยนีเ้ ด็กมักชอบนําของทุกชนิดเขาปาก โดยใชปากในการสํารวจของนัน้ ๆ
ทัง้ ดูด เลีย อม พอแมควรสงเสริมใหเด็กไดใชทกั ษะเหลานี้ โดยหาของเลนทีม่ ขี นาดเหมาะมือ น้ําหนักเบา
ขนาดไมเล็กจนเกินไป ปลอดภัย ลางทําความสะอาดงาย เพือ่ ใหเด็กไดฝก ทักษะ ในการใชมอื และตา
ประสานกัน ในการควาจับ เขยา เอาเขาปาก พอ แมหรือผูเ ลีย้ งดู ไมควรดึงมือหรือของเลนออกจากปากเด็ก
เพราะจะทําใหเด็กหงุดหงิด อารมณเสีย และขาดโอกาสในการใชปากสํารวจเพือ่ การเรียนรู และทีส่ าํ คัญพอ
แมควรพูดคุย และ มีปฎิสมั พันธกบั ลูก ขณะอยูก บั ลูกชีช้ วนใหลกู เลนอีกดวย
พอแมหรือผูใหญบางทาน อาจไมเขาใจถึงพฤติกรรมของเด็กในวัยนี้ จึงจํากัด หรือหาม
ปราม ไมใหเด็กเอาของเขาปาก อาจเพราะกลัวสกปรกหรือสําลัก ซึ่งจะทําใหเด็กหงุดหงิด , อารมณ
เสีย และไมเกิดการเรียนรู ดังนั้นพอแม และผูใหญท่ใี กลชิดควรเขาใจ ในพฤติกรรมของเด็ก และ
สงเสริมการเรียนทักษะเหลานี้ ใหถูกตองเหมาะสม รวมทัง้ ดูแลเรือ่ งความปลอดภัย ในการเลนของลูก
โดยเฉพาะอุปกรณการเลน ควรที่จะมีขนาดใหญ สีสันปลอดภัย จับ / กําถนัดมือ สามารถใหเด็กได
สัมผัสผานการกัด , ดูด , เลียได ขนาดและน้ําหนัก ตองเหมาะสมกับเด็กแตละคน สามารถลาง / ซัก
อุปกรณของเลนได เมื่อสกปรก ตลอดทั้งพอแม ควรมีปฏิสัมพันธกับเด็กชิ้นระหวางการเลนอีกดวย
อยาปลอยใหเด็กเลนคนเดียว เพราะเด็กยังไมรจู กั วาของเลนแตละชิ้นมีวิธีการเลนอยางไร
การเลนเปนกิจกรรมการเรียนรู และเปนตัวกระตุนใหเด็กเกิดการรับรูท ี่ดี ตลอดทัง้ ใหเด็กได
เรียนรู ตัวเองและบุคคลอื่นโดยไมรูตัว และนอกจากนี้ การเลนยังมีผลตอพัฒนาการทางสมอง และ
ระบบประสาทอีกดวย
ประโยชนของการเลน
1.
ชวยเสริมสรางใหเด็กมีพัฒนาการในทุกดาน
2. ชวยเสริมสรางการใชประสาทสัมผัสทัง้ 5 ดาน
3. ชวยพัฒนาดานสติปญญา เสริมสรางจินตนาการ และความคิดสรางสรรค
4. ชวยพัฒนาความสามารถในดานการสือ่ สาร โดยเฉพาะคําศัพท
5. ชวยเสริมสรางความมั่นใจในตัวเอง
6. ชวยเสริมสรางลักษณะนิสัยที่ดีทางสังคม เชน การแบงปน (sharing) การผลัดเปลี่ยน (turn
taking) การชวยเหลือ (co-operation) การอดทนตอการรอคอย ความยืดหยุน (ﬂexi bi lity)
7.
ชวยเสริมสรางใหเด็กรูจกั ตนเองไดดีขึ้นซึ่งจะนําไปสูค วามสําเร็จที่ไดกระทํา
8. ชวยเสริมสรางสุขภาพจิตและอารมณที่ดี
9. ชวยพัฒนาและสงเสริมบทบาททางเพศ และบทบาทสมมุติ
10. ชวยพัฒนาและเสริมสรางความสนใจและสมาธิ
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การเลือกของเลน ใหเหมาะกับความสามารถของเด็ก ในแตละวัย มีความสําคัญตอการพัฒนา
ศักยภาพของเด็กเปนอยางมาก พอแม หรือผูดูแล จึงมีบทบาทสําคัญตอการเลือกสรรของเลน และจัด
สภาพแวดลอมใหเอื้ออํานวยตอเด็ก ใหเกิดศักยภาพในการเรียนรู โดยคํานึงถึง
1. ความปลอดภัย
2. ความเหมาะสมกับอายุและพัฒนาการของเด็ก
3. ความสนใจของเด็ก
4. ความสะอาด
5. ความเหมาะสมของราคา
6. วิธีการเลน
ของเลนตามวัยเด็ก
อายุ

ของเลนสงเสริมพัฒนาการ

2 เดือน

•

4-6 เดือน

•

•

9-12 เดือน

1-3 ป

โมบาย รูปสัตว /ดอกไม แขวนไว
ที่หัวเตียงหรือเปล
โมบาย กรุง กริง่ ตุก ตายาง ผิวหยาบ หรือ
นิม่ อาจทําจากผาหรือพลาสติก มีเสียง
กระจกเงา

ประโยชน
•

•

•

•

ของเลนพวกไขลาน เชน ลูกเปด
ลูกไก และอื่นๆที่มเี สียงดนตรี
ประกอบ

•

•

ตบมือเปาะแปะ

•

•

เกมสจะเอ

•

•

บล็อกขนาดตางๆ

•

สงเสริมการใชสายตาในการมองวัตถุขณะ
ทีเด็กนอนเลน
เพื่อฝกควาจับหรือสัมผัส ฝกฟงเสียงขณะ
บีบ เขยา เคาะ
เพื่อฝกการมองและการสังเกต การ
เคลื่อนไหวของหนาตาและทาทาง ขณะ
เด็กมองเลน
ขณะที่ของเลนไขลาน เด็กสนใจและมอง
ตามและเปนการกระตุนใหเด็กเกิดการ
เคลื่อนไหวตนเอง เชนคืบคลาน เกาะเดิน
เหนี่ยวตัวลุกขึ้น เกาะยืน
เปนการฝกการใชกลามเนือ้ มือทัง้ 2ขางและ
เปนการเสริมความสัมพันธของบุคคลอืน่ ดวย
และเปนการฝกฟงจังหวะในขณะตบมือ
เปนการฝกใหเด็กรูจ กั คนหาวัสดุที่หายไป
ตลอดทั้งเปนการฝกความสนใจ สมาธิใน
การฟงจังหวะเสียงและยังเปนการสราง
ปฏิสัมพันธระหวางเด็กกับผูใหญ
เพื่อ ฝกทักษะกลามเนื้อมัดเล็กในการวาง
ซอนและเรียงการใชมอื ประสานตา การ
กะระยะการเปรียบเทียบขนาดตางๆของ
วัตถุ
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อายุ
1-3 ป

ของเลนสงเสริมพัฒนาการ

ประโยชน

•

กระดานคอนตอก

•

•

ของลากจูง เชน รถ เรือ สัตวตางๆ

•

•

•

•

อุปกรณเลนทราย เชนพลั่ว ชอนถัง
พลาสติก ใชเลนกับทราย
หนังสือรูปภาพ ทําดวยกระดาษแข็ง
พลาสติกรวมทัง้ โปสเตอรภาพสัตว
ตางๆและอื่นๆ
สีเทียน สีเมจิก ขีดเขียนบนกระดาษ

•

เกมสจ้ําจี้มะเขือเปาะ

•

•

•

•

เพื่อ ฝกทักษะกลามเนื้อมัดเล็กทักษะการ
ใชมือ ขอมือ แขน ตลอดทั้งการใชมือ
ประสาน สายตา
เพือ่ ฝกความคลองแคลวของการใชกลามเนือ้
มัดใหญ ในการเดินหรือวิง่ ในการลากจูง
เพื่อฝกการใชนิ้วมือ แขนและการทํางาน
ประสานสายตา
เพือ่ ฝกการใชมอื นิว้ มือ ขอมือ ในการพลิก
หนาหนังสือ และใชนวิ้ ชีร้ ปู ภาพตางๆตลอด
จนทักษะดานความเขาใจภาษาและการพูด
เพื่อใชขีดเขียน.ในลักษณะที่ไมเปนรูปราง
ใดๆ ทั้งสิ้น เด็กจะขีดเขียนเอง และ
สรางสรรคจินตนาการของตนเอง โดยเด็ก
จับดินสอในลักษณะกํา ตอมาจึงจับโดย
ลักษณะของการใชนิ้วมือในที่สุด และเริ่ม
ขีดเขียนแบบมีรูปทรงเรขาคณิตไดมากขึ้น
เพื่อฝกความสัมพันธกับบุคคลโดยผูใหญ
หรือเด็กเปนผูนํากลุม เปนการฝกการฟง
สรางความสนใจและการมีสมาธิในการเลน
กิจกรรม

กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการตามวัย..การเลานิทาน
เด็กในวัยขวบปแรกนั้นเกิดการเรียนรูไดอยางมากมายจนนามหัศจรรย เริ่มตั้งแตเมื่อพอแมอาน
หนังสือออกเสียงดังๆ เด็กๆ จะแสดงความสนใจใครรู ดวยการจองหนาพอ มองหนาแมที่กําลังอาน
หนังสือ เมื่อพอแมทําบอยๆ ทําทุกๆวัน วันละ 5 -10 นาที เด็กเกิดการซึมซับน้ําเสียง สีหนา และภาษา
ของพอแม ทําใหเกิดผลสําเร็จที่สําคัญยิ่งคือ พอแมลูกไดใกลชิดกันมากขึ้น มีความสุขรวมกันมากขึ้น
ดวยบรรยากาศในบานที่อ บอุนสนุกสนาน ลูกจะไดรับ การพัฒ นาทัก ษะการฟง และการพูด สราง
จินตนาการแกเด็ก ฝกสมาธิใหเด็กรูจักสํารวจใจใหจดจออยูกับเรื่องที่ฟง ซึ่งเปนพื้นฐานการเตรียม
ความพรอมดานการอานหนังสือ และปลูกฝงนิสัยรักการอานใหแกเด็กไปดวย
ควรเริ่ม เลานิท านตั้งแตอายุ 3 เดือ น ถึงแมวาเด็กยังพูดไมได แตแคไดอยูในออมแขนและฟง
เสียงพอแม อยูใกลๆ เด็กก็มีความสุขแลว เด็กในวัย 4-6 เดือน เวลาที่พอแมอานหนังสือใหฟงเด็กจะ
มองเห็นรูปภาพสวยๆในหนังสือ และมองเห็นหนาพอแม จําเสียงได และมือก็กําแบไดแลวลองใหลูก
จับหนังสือนุมๆ ที่พอแมอานใหฟง พอแมจึงควรเลือกหนังสือที่มีภาพประกอบสีสันสดใสตัดกับสีพื้น
อาจทําดวยผานุมมือหรือวัสดุที่ทนทาน ทําความสะอาดงาย และใชสีปลอดพิษ การอานนิทานใหเด็ก
ฟงควรอานชวงสั้นๆ 2-3 นาทีเปนลักษณะคลายชวนเด็กคุย ถาเด็กเริ่มหงุดหงิดใหหยุดไวกอน แลว
คอยเริ่มวันใหมหรือเดือนใหม
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การเลานิทานไดผลดีเมื่ออายุ 7-8 เดือน เด็กวัยนี้นั่งไดแลว เริ่มสํารวจวัตถุที่อยูในมือ ชอบจับ
และควาของเขาปาก เด็กอาจจะจับหนังสือมากัดที่ขอบ หรือจับหนังสือขวาง พอแมอาจตองโอนออน
ผอนตามลูกไปกอน เพราะเด็กอาจตั้งใจฟงทีหลังก็ได พอแมควรอุมลูกไวบนตักกอดไว แลวเริ่มอาน
นิทานสนุกๆใหฟง แมวาเด็กจะยังไมรูเรื่อง แตก็ชอบที่จะดูภาพสวยๆและชอบเวลาที่พอแมอานเสียง
สูงๆต่ําๆ แลวถาปลอยใหเด็กชวยถือหนังสือดวยจะดีมาก พอแมควรหาหนังสือที่ทําจากกระดาษแข็ง
เปดพลิกงาย ขนาดกะทัดรัด ใหลูกไดถือเลน หรือหัดเปดเอง ภาพประกอบสีสดใส และในแตละหนา
ควรมีภาพเพียงหนึ่งหรือสองภาพ เนื้อหาควรเกี่ยวกับสัตว เด็กเล็ก หรือสิ่งที่ลูกคุนเคย และใชคําซ้ําๆ
หรือคําที่มีเสียงคลองจอง
ถาเด็กไมยอมฟงนิทาน พอแมไมควรหมดกําลังใจ เด็กอาจตองการคลานหรือเดินมากกวา การที่
เด็กไดเดินหรือสํารวจสิ่งแวดลอมรอบๆตัว จะทําใหเด็กสนใจหนังสือทีหลังได เมื่อไหรที่เด็กคลานขึน้ มา
นั่งบนตักฟงพอแมอานนิทาน นั่นคือเด็กสนใจที่จะฟงมากขึ้นแลว
เด็กวัย 9-12 เดือนเริ่มเปดหนังสือเองไดแลว และมีสวนรวมในการอานหนังสือมากขึ้น เมื่อเด็ก
ชอบ เวลาพอแมอานนิทานใหฟงเด็กจะสงภาษามั่วๆ ของลูก เพื่อบอกวาสนุกจังเลย เด็กๆจะชอบเรื่อง
ที่มีเสียงคลองจอง เปนจังหวะ และมีคําซ้ําเยอะๆ และถามีหนังสือที่อานไปดวย เลนไปดวยได ก็จะดี
มาก เพราะจะไดบริหารนิ้วมือใหแข็งแรงดวย ควรหาหนังสือที่มีผิวสัมผัสแบบตางๆ หรือหนังสือที่
สอดแทรกกิจกรรมสนุกๆสําหรับ เด็กเล็กๆ เชน หนังสือ pop up หนังสือที่มีชิ้นสวนใหดึง กด ลาก
หรือมีรูสําหรับเอานิ้วแหยไดและควรมีขนาดกะทัดรัด น้ําหนักเบา ทําดวยกระดาษแข็งอาบมัน เพื่อให
เด็กเปดเองได ถาเด็กเริ่มพูดเปนคําๆ ก็ควรอานหนังสือที่เด็กอานตามไดอาจเปนคําคลองจองงายๆ
หรือเปนวลีสั้นๆ เพราะเด็กเริ่มจําไดแลว ควรเลือกหนังสือที่มีรูปภาพคุนตา และเปนเรื่องราวรอบตัวที่
คุนเคย เพราะจะดึงดูดความสนใจไดดี
เด็กวัย 1-2 ปจะจําเนื้อเรื่องในนิทานที่พอแมอานใหฟงบอยๆไดแลว แตก็ยังชอบฟงเรื่องเดิม
ไมเคยเบื่อ เวลาอานหนังสือกับพอแม เด็กอยากจะเปนคนเปดหนังสือเอง บางทีก็เลียนแบบการเลา
นิท านของพอ แมโดยเลานิท านใหตุก ตาตัวโปรดฟง เด็ก เริ่มเรียนรูเ หตุผ ล เชื่อมโยงความสัมพันธ
ระหวางเนื้อเรื่องกับภาพได เริ่มเขาใจความหมายที่พอแมพูด จากการสังเกตน้ําเสียง ฉะนั้นเด็กจะมี
อารมณรวมกับนิทานที่พอแมอานใหฟงมากขึ้น สามารถจดจําเรื่องราวตางๆได จึงควรอานชาๆ และ
แบงเปนวรรคสั้นๆ เพื่อใหลูกจดจําไดงายขึ้น
หนังสือที่เหมาะกับเด็กวัยนี้ จึงควรเปนหนังสือที่มีภาพสัตวหรือภาพคน และมีตัวอักษรตัวโตๆ
มาอานใหลูกฟง และควรเปนหนังสือที่ทําจากระดาษแข็ง เพราะเปดงายและทนทาน ควรปลอยใหเด็ก
ไดสํารวจหนังสือและพลิกหนากระดาษเอง โดยพอแมแสดงวิธีเปดหนาหนังสือที่ถูกตองใหลูกดูกอน
เด็กวัย 2-3 ปฟงนิทานรูเรื่องแลว เวลาที่พอแมชี้ที่ตัวอักษร ลูกก็จะมองตามนิ้วไปดวย ก็เลยทํา
ใหเด็กเริ่มคุนเคยกับตัวอักษรบางแลว ถึงจะยังอานไมออก แตอานตามได ถาเปนประโยคสั้นๆ เพราะ
เด็กเริ่มพูดไดดีขึ้น จะชอบเวลาที่พอแมเลานิทานสลับกับถามคําถามใหตอบ เพราะเด็กเริ่มอยากเลา
นิทานใหพอแมฟงบางแลว เด็กวัยนี้ยังมีความสนใจสั้นอยู คืออยูนิ่งไดเพียงไมกี่นาที หนังสือจึงไมควรมี
เนือ้ หายาวมากนัก โครงเรือ่ งไมซบั ซอน จํานวนคํานอยๆ เปนคําคลองจอง เพราะวัยนีเ้ ริม่ พัฒนาทักษะทาง
ภาษา ผานภาษาดนตรีทมี่ จี งั หวะ และมีการย้ําคําซ้ําไปซ้ํามา เนือ้ หาควรเกีย่ วของกับสิง่ รอบตัวและกิจวัตร
ประจําวันงายๆ ทีส่ ามารถชวยเหลือตนเองได เชน การแตงตัว การแปรงฟน การเขาหองน้ํา การกินขาว
เวลาอานหนังสือใหลูกฟง พอแมควรตั้งคําถามงายๆ และพูดเชื่อมโยงภาพหรือเนื้อหาในหนังสือกับสิ่ง
ใกลตัว เชน “ดูสิ รูปถวยน้ําสีแดง รองเทาลูกก็สีแดง แลวแอบเปลสีอะไรเอย” เพื่อเด็กจะไดเรียนรู
เรื่องการเชื่อมโยง ความเหมือน ความตาง และพัฒนาทักษะการคิดตอไป
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กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการตามวัย..เทคนิคการสอนลูกหัดพูด
ทําไมเด็กแตละคนถึงมีลักษณะการพูดไมเหมือนกัน เชน คนหนึ่งพูดจอไมหยุด อีกคนไมยอม
พูดกับใคร
ความแตกตางนี้ขึ้นอยูที่ปจ จัยหลายดาน
ทั้งดานพัฒนาการของเด็กวาปกติหรือไม
สภาพแวดลอม การเลี้ยงดูและที่สําคัญคือ การเรียนรู อยางไรก็ดีการพูดเปนเรื่องที่หัดกันได
1. การพูดชาๆ ออกเสียงใหชัด
จะทําใหเด็กจดจําไปเปนแบบสําหรับสรางคําพูดของตัวเอง และงายในการเลียนแบบ และยังเปนการฝก
ประสาทของเด็กใหสามารถแยกแยะความแตกตางของเสียงทีไ่ ดยนิ ได ซึง่ จะสงผลทีด่ ตี อ การฝกอานเมือ่ โตขึน้
2. เนนคํา
การเนนคําใดคําหนึ่งในประโยค จะเปนการสรางจุดสนใจใหเด็ก เชน “มาทานขาวไดแลว” “นี่
หมานอยของหนู” เปนตน เพราะเมื่อเด็กสนใจแลว ก็จะจําคําๆ นั้นไดงายขึ้น
3. พูดซ้ําๆ
การพูดซ้ําก็เหมือนกับการขีดเสนใตประโยคคํานั่นเอง แตการพูดซ้ําๆ นั้นไมตองใชคําที่ยากน
เพราะเด็กอาจจะเบือ่ หรือเซ็งซะกอน และที่สําคัญ ตองมีการโตตอบกันเกิดขึ้น จึงควรหัดใหเด็กได
พูดคุยโตตอบกัน และขณะทีพ่ ูด ก็ควรใชมือชี้ประกอบไปดวย เชน พูดวา เตียง ก็ชี้ไปที่เตียง เด็กจะ
เชื่อมโยงความหมายเขาดวยกันไดเร็วขึ้น
4. กระตุนใหเด็กพูดโตตอบ
เมื่อเด็กอายุเพียง 4 เดือน จะสามารถสังเกตเห็นรูปปากไดแลว จะสังเกตไดวาเสียงไหนตองทํา
ปากยังไง ดังนั้นเวลาที่พูดก็ใหยื่นหนาไปคุยใกลๆ แลวก็ตองตั้งใจฟงดวย วาเด็กพูดวาอะไรตอบมา
เพราะวัยนีเ้ คาจะเริ่มชอบการพูดคุยโตตอบ แมวาชวงแรกๆ จะเปนเสียงพูดที่ไมมีความหมายก็ตาม
5. พูดคุยกับเด็กบอยๆ
ยิ่งพูดคุยกับเด็กบอยเทาไหร เด็กก็จะจําศัพทไดเยอะขึ้นเทานั้น และยังชวยใหพูดไดเร็วขึ้น แต
สิ่งสําคัญคือ การพูดคุยตองมีการโตตอบกันซึง่ กันและกัน เพือ่ พัฒนาการทางดานภาษาที่ดี เพราะมีการ
สื่อสารทัง้ สองทางนั่นเอง
6. ไมตองกลัวประโยคยาวๆ
เด็กที่พอแมชอบใชประโยคที่มีวลีขยายซับซอน อยางเชน ประโยคที่มีคําวา “เพราะวา” “ทีซ่ ึ่ง”
เด็กมักจะพัฒนาการพูดดวยประโยคงายๆ ไดเร็วกวาเด็กที่มพี อแมไมคอยพูดประโยคเหลานี้ ไมตอง
หวงวาเด็กจะสับสน
กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการตามวัย..สื่อทีวีและผลกระทบ
เด็กบางคน เริ่มสนใจดูทีวีตั้งแตอายุยงั นอยมากอยางไมนาเชื่อเชน อายุเพียง 9 เดือนเทานั้น
และมักดูตอเนื่องมาเรื่อยๆและนานขึ้น เรือ่ ยๆเมื่ออายุมากขึ้น เด็กกลุมนีจ้ ัดเปนกลุมทีม่ ีพัฒนาการทาง
ภาษาลาชา เนื่องจากจากการ ขาดการกระตุน ขาดการมี ปฏิสัมพันธกับผูเลี้ยงดู เด็กเรียนรูการพูดผาน
การมี ปฏิสมั พันธกับพอแม แตปจจุบันเด็กเล็กๆ หลายคนเติบโตมาพรอมกับจอสีเ่ หลี่ยมทีเ่ หมือนมีคน
อยูขางใน พูดคุยได หัวเราะได รองไหได ประวัติที่สําคัญที่พบในกลุม เด็กที่พูดชาคือพอแมใหลูกดูทีวี
มากเกินไปหรือไม โดยทั่วไปปญหาจะ เกิดกับเด็กที่ดูนาน 6-8 ชั่วโมงตอวัน ไมใชแค 1-2 ชั่วโมง และ
มักไมใชเด็กที่ดูทีวีแบบชวงสั้น เชนดู แตโฆษณาบางอันที่ชอบ แลวไป เลน แตมักเปนเด็กทีส่ นใจดู
ตอเนื่อง 30 นาที บางครัง้ เปนชั่วโมง ถาเปนวิดีโอซีดีก็สนใจดูจนจบแผน อาจดูซ้ําๆหลายรอบ และมัก
มีอารมณรวมกับเนื้อหาที่ดูมหี ัวเราะลุกขึ้นเตนตาม
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ทั้งหมดนี้ทําใหเกิดปญหาก็เพราะทีวีนั้นตางกับคนตรงที่การดูทีวีนั้นเปนการสื่อสารทางเดียว
( One way communication )คือไมวาเด็กจะยิม้ หัวเราะ หรือพยายามสื่อสารทางกายดวย ทีวีไม
เคยตอบสนองกลับคืนมาเลย มันจะสงภาพและเสียงออกมาตามสัญญาณโทรทัศนที่ไดเทานั้น ทีวีหรือ
วิดีโอซีดีจึงแทนความสัมพันธกบั คนไมได เด็กที่ดูทีวีตลอดวันจึงเรียนรูแตการรับ อยางเดียว ไมเรียนรู
การสง หรือการสื่อสารออกไป โทรทัศนซงึ่ เปนการสื่อสารทางเดียว เด็กก็จะขาดเวลาและโอกาสที่จะ
ไดรับการกระตุนทางการพูดคุย และไมมีปฏิสมั พันธกับพอแม เซลลประสาทสมองทีเ่ กี่ยวกับพัฒนาการ
ทางภาษาโดยเฉพาะการทีจ่ ะมีปฏิสัมพันธกบั ผูอ ื่นก็จะไมไดรับการกระตุน
สื่อ โทรทัศนมผี ลกระทบตอเด็กในหลายๆ ดาน รวมทัง้ พฤติกรรม ทัศนคติ และความเชื่อ ซึ่งผล
อาจเห็นไดในทันที เชน ขัดใจ กระทืบเทา รองกรี๊ดๆ เหมือนดาราคนโปรด หรือผลกระทบนั้นคอยๆ
สะสม เมื่อเด็กรับขอมูลนั้นซ้ําแลวซ้ําอีก เชน ใชการตอสูหรือใชวิธีรุนแรงเปนแนวทางในการแกไข
ปญหาตางๆ เห็นวาการสูบบุหรีห่ รือดื่มเหลาทําใหดมู ีเสนห นาสนใจ โดยไมไดคํานึงถึงผลเสียตอ
สุขภาพ การมีเพศสัมพันธเปนเรื่องปกติที่ใครๆ ก็ทํากัน โดยไมตองรับผิดชอบ ไมตองคํานึงถึงผลเสียที่
จะตามมาทั้งการติดโรค และตั้งครรภ เปนตน ผูปกครองจึงจําเปนตองมีความรู และเขาใจถึง
ผลกระทบของโทรทัศนทจี่ ะมีตอการเจริญเติบโต พัฒนาการและพฤติกรรมของเด็ก
ผลตออารมณและพฤติกรรม
มีการศึกษามากมายถึงความกาวราวรุนแรงในโทรทัศนที่มีตอ เด็กและวัยรุน ซึ่งพอสรุปไดดังนี้
เด็กที่ดูโทรทัศนต้งั แตเล็ก ๆ จะเรียนรู สังเกต จดจํา และซึมซับความรุนแรง และใชความกาวราว
รุนแรงตอคนอื่นในการแกปญหา แทนที่จะใชการควบคุมตนเองหรือใชวิธีการอื่น การรับรูความรุนแรง
ผานทางสื่อซ้ําแลวซ้ําเลาเปนเวลานานๆ จะทําใหเด็กชาชินไปกับความรุนแรง และขาดความเอื้ออาทร
ตอบุคคลอื่นในชีวิตจริง และอาจแสดงออกถึงความกาวราวเมื่อโตเปนวัยรุนหรือผูใหญ เพราะ เด็กที่ใช
เวลาอยูหนาจอโทรทัศนเปนเวลานานๆ จะซึมซับสิ่งตาง ๆ ที่เห็น รายการตาง ๆ ในโทรทัศนจะเปน
แมแบบ สรางคานิยม ทัศนคติ หลอหลอมเด็ก หากพอแมไมมีเวลาคอยสอนหรือชี้แนะ
พฤติกรรมทางเพศ
รายการตางๆ มีการแสดงออกของพฤติกรรมทางเพศมากขึน้ รวมทัง้ การใชบหุ รี่ เหลา ยาและสารเสพ
ติดในลักษณะเชิญชวนโดยไมไดแสดงถึงผลเสียของสิง่ เหลานี้ จาก คณะทํางานของ AAP ลงความเห็นวาการ
มีเพศสัมพันธกอ นวัยในวัยรุน เปนปญหาทีส่ ําคัญ และวัยรุน เรียนรูเ รือ่ งเกีย่ วกับเพศศึกษาจากสือ่ ตางๆ เปน
อันดับสองรองจากโรงเรียน เด็กๆ ไดเห็นพฤติกรรมทางเพศของผูใ หญผา นสือ่ โทรทัศน ซึง่ แสดงออกถึงความ
สนุกสนาน ตืน่ เตน และถือเปนเรือ่ งปกติโดยไมไดสอดแทรกถึงผลเสียทีจ่ ะตามมาจากการมีเพศ สัมพันธกอ น
วัย การติดโรค ตัง้ ทอง ความรับผิดชอบหรือหลักศีลธรรมทีถ่ กู ตอง เด็กวัยรุน ดูแลวอาจเขาใจผิด อยากลอง
อยากรู หรืออยากทําตามเพือ่ ใหไดรบั การยอมรับวาเปนผูใ หญ มีขอ มูลทีแ่ สดงวาวัยรุน ทีด่ รู ายการทีม่ กี าร
แสดงบทบาททางเพศบอยๆ มักจะมีเพศสัมพันธทอี่ ายุนอ ยกวาวัยรุน ทีไ่ มไดดู
ผลทางโภชนาการ
เด็กใชเวลาในการดูโทรทัศนมากเปนอันดับสองรองจากการนอน
เด็กทีด่ โู ทรทัศนมากมักจะอวน
เพราะ เวลาสวนใหญถกู ใชไปในการดูโทรทัศน จึงไมมเี วลาเหลือในการออกกําลังกาย หรือเคลือ่ นไหว และ
ขณะดูโทรทัศนเด็กมักกินเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะอาหาร เครือ่ งดืม่ หรือขนมขบเคีย้ วทีม่ แี คลลอรีส่ งู ทีโ่ ฆษณาใน
โทรทัศน นอกจากนัน้ สือ่ โทรทัศนยงั เนนภาพลักษณทตี่ อ งผอมบาง ทําใหเด็กหญิงกังวลเกีย่ วกับน้าํ หนัก และ
พยายามทีจ่ ะควบคุมน้ําหนักตัง้ แตอายุยงั นอย ซึง่ จะมีผลเสียตอการเจริญเติบโตของเด็ก (เด็กสวนใหญไม
เขาใจวาภาพลักษณทดี่ ดู ใี นโฆษณานัน้ สือ่ โทรทัศนไดใชเทคนิคตางๆ ตกแตงเพือ่ ใหดสู วยงาม)
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ผลตอความคิดสรางสรรคและภาษา
เด็ก ทีใ่ ชเวลาอยูห นาจอโทรทัศนเปนเวลานานๆ จะเหลือเวลานอยลงในการเลน อานหนังสือ ทํา
การบาน หรือพูดคุยกับเพือ่ นหรือผูใ หญ ทักษะทางภาษาจะพัฒนาไดดตี อ งอาศัยการพูดคุยสือ่ สารสองทาง
โตตอบกันไปมาผานทางการเลน การอาน และทํากิจกรรม รายการ โทรทัศนทางการศึกษา บางรายการที่
ผลิตมาเฉพาะสําหรับเด็ก อาจชวยใหเด็กทีอ่ ายุมากกวา 2 ปไดเรียนรูค ําศัพทใหม ๆ บทสนทนาหรือทักษะ
ทางสังคม แตสําหรับเด็กเล็กๆแลว เด็กจะเรียนรูจ ากของจริงหรือประสบการณตรงไดมากกวา
ผลตอการเรียน
เวลาที่เด็กใชในการทําการบานมีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเรียนหนังสือ หากดู TVนาน
จะมีผลตอการทําการบานและรบกวนเวลานอนของเด็ก ซึ่งจะทําใหเด็กงวงนอน ไมมีสมาธิในเวลาเรียน
และคะแนนตกต่ํา
เด็กๆ ดูโฆษณา > 20,000 รายการตอป วัยรุนยอมรับวาโฆษณาบุหรี่ เบียร ไวน เหลาใน
โทรทัศนมีผลทําใหวัยรุนอยากลองสูบและดื่ม โดยที่ โฆษณาเหลานั้นจงใจที่จะไมบอกถึงผลเสียทีจ่ ะ
ตามมา เด็กเล็กๆ มักจะตกเปนเหยื่อของโฆษณา ซึ่งเด็กๆ มักจะรบเราใหพอแมซอื้ อาหารหรือสิ่งของ
ตางๆ ตามที่เห็นในโฆษณา
ผลกระทบของโทรทัศนตอ เด็กเล็ก
Anderson และ Pempek 2005 ได รวบรวมงานวิจัยถึงผลกระทบของโทรทัศนทมี่ ีตอเด็กเล็ก
เพื่อยืนยันและสนับสนุนคําแนะนําของ AAP ที่ไมใหเด็กอายุนอยกวา 24 เดือนดูโทรทัศน เพราะ
ปจจุบันมีรายการที่ตั้งใจผลิตมาเพื่อเด็กเล็ก
และเด็กๆปจจุบันนี้ใชเวลาอยูห นาจอโทรทัศนนาน
มากกวาในอดีต เมื่อเปรียบเทียบกันพบวาเด็กเรียนรูจ ากการมีประสบการณจริงมากกวาการ เรียนรู
จากโทรทัศน การ ศึกษาสวนใหญยืนยันถึงผลกระทบในแงลบทีม่ ีตอการเรียนรู พัฒนาทางภาษา และ
สมาธิของเด็กเล็ก หากพอแมดูโทรทัศนเปนเวลานานๆ จะลดเวลาที่จะเลนและมีปฎิสมั พันธกับเด็กลง
ทําใหการเรียนรูของเด็กลดลง
ผลตอพัฒนาการดานการมองและการฟง
ขณะ ดูโทรทัศน ลูกตาจะมีการเคลื่อนไหวนอยมาก ซึ่งการกลอกตาและใหลกู ตาไดมีการ
เคลื่อนไหวมองสํารวจ สังเกตสิง่ ตางๆ จําเปนสําหรับการมองเห็นและพัฒนาดานมิตสิ ัมพันธ (การกะ
ระยะและมองภาพ 3 มิติ) ซึ่งการดูโทรทัศนนอกจากเปนการมองภาพเพียงสองมิติแลว ยังมีผลตอการ
จองมอง สังเกต และสมาธิ สวนในเรื่องของทักษะการฟงนั้น การเปดโทรทัศนตลอดเวลาจะรบกวน
สมาธิในการฟงของเด็กสวนผลของรายการโทรทัศนซึ่งนําเสนอภาพและเสียงที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
อาจจะกระตุนเด็กมากเกินไป มีผลตอสมาธิของเด็ก และอาจมีปญ
 หาเรื่องสมาธิสั้นเมื่อเขาสูวัยเรียนนั้น
งานวิจัยยังมีขอขัดแยงและยังไมสามารถสรุปได
บทบาทของพอแม
พอแมควรมีบทบาทในการดูโทรทัศนของเด็กโดย
1. เขาใจถึง บทบาทและอิทธิพลของโทรทัศนที่มีตอเด็ก ทั้งในแงบวกและลบ เพื่อเลือกใช
โทรทัศนใหไดประโยชนเต็มที่แกเด็ก เด็กเล็กๆ แมอายุนอยกวา 1 ป ชอบและสนใจดูโทรทัศน แตพอ
แมควรหลีกเลี่ยงการใหเด็กอายุนอยกวา 2 ปดูโทรทัศน ถึงแมวาจะมีการผลิตรายการโทรทัศนสําหรับ
เด็กเล็กๆ ก็ตาม งานวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการของสมองแสดงใหเห็นวาเด็กเล็กๆ ควรไดทํากิจกรรมที่มี
ปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นและกระตุนการเรียนรูผาน ประสาทสัมผัสทั้งหา เชน รองเพลง พูดคุย อาน
หนังสือ เลานิทาน วิ่งเลน และทํากิจกรรมหลากหลาย เพื่อกระตุนการเจริญเติบโตและพัฒนาของ
สมองและทําใหเด็กพัฒนาทักษะทางสังคม อารมณและทักษะดานอื่นๆ ไดอยางเต็มที่
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2. พอแมควรมีความรูเกี่ยวกับสื่อ เพื่อใหเขาใจและรูทันสื่อ สามารถเลือกใชโทรทัศนใหเกิด
ประโยชนแกเด็กและหลีกเลี่ยงผลเสียที่จะตาม มา ในการดูโทรทัศน เชนพอแมควรสรางกฎ กติกาใน
ก า ร ดู โ ท ร ทั ศ น กั บ ลู ก แ ล ะ ทํ า ใ ห ไ ด เ ด็ ก อ า ยุ น อ ย ก ว า 2 ป ไ ม ค ว ร ดู โ ท ร ทั ศ น
เด็กอายุ 2-5 ป ไมควรดูโทรทัศนมากกวาวันละ 1-2 ชม. เด็กวัยเรียนอาจดูไดมากกวานี้ แตพอแม
ควร ตองชวยเลือกรายการหรือดูโทรทัศนรวมกับลูกๆ พูดคุยถึงรายละเอียดของรายการที่ลูกดู เพื่อชวย
ชีแ้ นะ ถาม-ตอบ
ฝกแกปญ
 หา ไมใหมีโทรทัศนในหองนอนเด็ก เลือกรายการที่มสี าระ ใหขอมูลขาวสาร ให
ความรูแกเด็ก และควรหลีกเลี่ยงรายการที่มีความกาวราวรุนแรง กําหนดรายการทีจ่ ะดู โทรทัศนให
ชัดเจน เมื่อจบรายการใหปด ทีวี ไมกดปุมเปลี่ยนชองไปเรือ่ ยๆ สนับสนุนใหเด็กและวัยรุนไดทํา
กิจกรรมอื่น เชน เลนกีฬา อานหนังสือ หางานอดิเรกทําไมดูโทรทัศนขณะทานอาหารหรือกอนทํา
การบานเสร็จพอแมตองเปนตัวอยางที่ดีในการดูโทรทัศน เพราะพอแมจะเปนตนแบบใหเด็กทําตาม
โดยสรุป
โทรทัศน เปนสื่อที่สําคัญที่เขาถึงทุกครัวเรือน และมีอิทธิพลอยางมากตอพัฒนาการ พฤติกรรม
และการเรียนรูของเด็ก ผูปกครองควรทราบถึงผลดี และผลเสียของรายการโทรทัศนที่มีตอเด็ก จํากัด
เวลาและรายการที่เหมาะสมรวมกับเด็ก พรอมทั้งใหพอแมไดมีโอกาสพูดคุย แลกเปลี่ยนสถานการณ
กับเด็กโดยใชรายการโทรทัศนเปนสื่อ เพือ่ ใหเกิดประโยชน และปองกันผลเสียทีจ่ ะตามมาจากสื่อ
โทรทัศน
กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการตามวัย..การเลิกนมขวด และการใชถวยหัดดื่ม
การทีเ่ ด็กเลิกดูดขวดนมหลังอายุ 1 ปขึ้นไปจะนําสูป ญหาดังนี้
1. ฟนผุ จัดเปนโรคติดเชือ้ แบคทีเรีย จํานวนเชือ้ จะเพิม่ ขึน้ เมือ่ สัมผัสอาหารทีก่ อ ใหเกิดฟนผุเชนนม หรือ
น้ําตาล และแบคทีเรียในคราบของจุลนิ ทรียจ ะยอยสลายน้ําตาลในนมใหเปลีย่ นมาเปนกรด และเมือ่ มีกรด
มากเนือ่ งจากฟนสัมผัสกับน้ําตาลเปนเวลานาน ซ้ําๆ บอยๆเชนการดูดขวดนม คาความเปนกรดดางในชอง
ปากจะเปลีย่ นแปลง จะทําใหเกิดการสลายตัวของแรธาตุในฟนมากขึน้ เรือ่ ยๆจนเกิดฟนผุ
2. ไมยอมกินขาว ปกติเด็กอายุ1ป ตองกินขาวเปนอาหารหลัก 3มื้อ และไดรบั นมวันละ2-3มื้อ แต
ถายังดูดนมจากขวด เด็กมีแนวโนมติดใจการดูด บางครัง้ ไมหิวก็ยังอยากดูด ทําใหปริมาณนมมากจน
อิ่ม เด็กที่ติดขวดนมมักคุนเคยกับอาหารเหลวๆที่กลืนงาย เหมือนนม ไมชอบอาหารหยาบที่ตองเคี้ยว
จึงเกิดปญหาปฏิเสธอาหาร
3. อวน พบปญหาโภชนาการเกินในวัยอนุบาล ตอเนื่องจนเปนผูใหญ ปกติเด็กวัยเตาะแตะ 2-3 ขวบ
ตองการนมเพียง 16-24 ออนซเทานั้นแตการติดขวดนมมักทําใหไดรับนมมาถึง 32 ออนซ เกินความ
ตองการของรางกายทําใหเด็กเปนโรคอวน
4. รบกวนวงจรการนอนของเด็ก การนอนเปนชวงเวลาทีท่ าํ ใหรางกายไดพักและปรับสภาพเพื่อให
เกิดการเจริญเติบโตทั้งรางกายและสมองที่ดีปกติเด็กออนมักนอนชวงสั้นๆ 2-3 ชั่วโมงและตื่นบอยแต
เมื่ออายุ 4 เดือน วงจรการนอนจะปรับเปลี่ยน ทําใหเด็กไดนอนหลับติดตอกันถึง 6-8 ชั่วโมง โดยไมหิว
เมือ่ อายุ 6 เดือน บางคนอาจนอนหลับยาวได 8-10 ชัว่ โมงระหวางนีร้ า งกายจะสลับเปนวงจรระหวางการ
หลับลึก และตืน้ ซึง่ อาจมีการรองและขยับตัวเปนพักๆโดยทีเ่ ด็กไมรตู วั หากผูเ ลีย้ งดูอมุ ขึน้ มากลอมหรือใหนม
จะทําใหวงจรการนอนเกิดการเปลีย่ นแปลงจนเด็กเคยชินกับการรองและตืน่ กลางดึก เพือ่ กินนมหรือใหพอ
แมกลอม ซึง่ เปนสุขนิสยั การกินการนอนทีไ่ มดี นําไปสูป ญ
 หาเด็กติดขวดนมและรองตืน่ กลางดึก

112

5. ผลตอการไดยิน และพัฒนาการทางภาษา เนื่องจากจากดูดนมขวด จะมีปญ
 หาติดเชื้อในชอง
ปาก ซึ่งระหวางชองปากและชองหูมีทอ ที่เชื่อมตอถึงกัน ทําใหเกิดการติดเชื้อในชองหูตามมาได เกิด
การอักเสบของหู หูน้ําหนวก ทําใหประสิทธิภาพการไดยินลดลง และมีผลตอการรับรูภาษา และการใช
ภาษา
6. ขาดวิตามินและแรธาตุที่สาํ คัญตอการพัฒนาทางสมอง กินนมมากเสี่ยงตอการขาดธาตุเหล็ก
สาเหตุเกิดจากในน้ํานมมีแคลเซียม ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็ก
กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการตามวัย..การเตรียมความพรอมลูกกอนไปโรงเรียน
การเขาเรียนครั้งแรกเปนเหตุการณนาตื่นเตน ประทับใจทั้งพอ แม ลูก จึงตองมีการเตรียมพรอม
กันพอควร สําหรับการกาวสูโลกกวางของลูกนอย
โรงเรียนอนุบาลเปนแหลงสงเสริมการเรียนรูข องเด็ก เสริมพัฒนาการครบทุกดาน ใหความรูส กึ มัน่ คง
ฝกฝนนิสยั การกิน การเลน การดู การฟง การมีเหตุผล การปฏิบตั ติ นในชีวติ ประจําวันทีพ่ งึ่ พาตนเองได
พรอมทีจ่ ะอยูก บั ผูอ นื่ หลอหลอม การเปนคนดี มีคณ
ุ ธรรม จึงตองควรเตรียมความพรอมลวงหนาดังนี้
การเตรียมตัวเตรียมใจ พอ แม ลูก ควรพูดถึงการไปโรงเรียนในภาพพจนที่ดี มีคุณครูใจดี เพื่อน
ๆ นารัก ของเลนสนุก ไดวาดรูป อานนิทาน เปนตน
2. การแตงตัวไปโรงเรีย น ตองฝก ใหส ามารถแตง ตัวไดเองในชวงเชาที่รีบเรง ลูก ตองตื่นเชา เขา
หองน้ํา ลูกจะคอย ๆ รูหนาที่ คือนอนหัวค่ํา ถาจะใหดีควรได 10 ชั่วโมง คือนอน 3 ทุม เนื่องจาก 4
ทุมถึงตี 2 จะมีการหลั่ง Growth hormone เต็มที่ เด็กจะพัฒนาสมอง รางกาย การเรียบเรียงขอมูล
โดยสมองจะเลือกเก็บขอมูลที่มีประโยชน อยาใหลูกนอนดึกจะตื่นสายและขี้เกียจไปโรงเรียน ตืน่ เชาจะ
สดชื่นพรอมเรียนรู ฝกใหลูกจัดขาวของไปโรงเรียนใหเรียบรอยกอนเขานอน ตอนเชาจะไดไมวุนวาย
และรองงอแง พานใหอารมณเสียกันทั้งบาน
3. การขับถายของลูก วันแรก ๆ ของการเปดเรียนอาจจะโกลาหล ถาไมไดฝกซอมไวลวงหนาสัก 2
สัปดาห ความรีบเรง และตื่นเตนอาจทําใหเด็กทองผูก หรือไมขับ ถายที่โ รงเรียน เด็กหลายคนที่ยัง
ควบคุมการขับถายไดไมดีนัก ควรบอกใหคุณครูทราบ ซึ่งคุณครูและพี่เลี้ยงตองดูแลเด็กหลายคน ถาฝก
ใหลูกควบคุมได และบอกไดเมื่อถึงเวลาจะขับถาย จะชวยไดมาก
4. อยาลืมอาหารเชา อาหารเชาสําคัญเปนพลังสมองและรางกาย เด็กตองการอาหารสมองในการ
เรียนรู แตธรรมชาติของเด็กเล็กมักโยเยไมกินอาหารเชา จึงควรใหเด็กนอนเร็ว ตื่นเชา และกินอาหาร
เชากอนเปดเทอมจริง ถาทําไมไดก็เริ่มตั้งแตวันเปดเรียนเพื่อปรับความเคยชินใหลูก อยารีบเรงมากนัก
เพื่อไมใหทุกคนเครียดในวันแรก อาหารเชาควรมีคุณคาทางโภชนาการควรมีนมเสริมอาหารเชาสัก 1
แกว ถาปรับเวลาไดเด็กจะกินอาหารเชาไดดี
5. การนอนดึก มีผลตอการเรียนรูของเด็ก เด็กนอนดึกจะนอนไมพอ งอแงในตอนเชา การเรียนรูไมดี
จนสงผลตอศักยภาพในการเรียนรูและไอคิว อีคิวได ดังนั้นพอแมอยานอนดึกเพราะลูกจะนอนดึกดวย
คือวันศุกร-เสารอาจจะอนุโลมได กอนนอนใหลูกแปรงฟน สวดมนต ฟงนิทานใหจิตใจสงบ ไมมที วี ี เปด
ดังในหองนอน หรี่ไฟลงใหลูกหลับ อาจรองเพลงใหฟงหรือเลานิทาน เลาเรื่องดี ๆ ของวันแรกในการไป
โรงเรียนใหเขาฝนดี
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6. เริ่มฝกเรื่องการรักษาเวลาและตรงตอเวลา เด็ก ๆ มีห ลายประเภท คือทําอะไรรวดเร็วหรือ
ยืดยาด ตอรอง งอแง โดยเฉพาะวันแรกหรือวันจันทร ควรใหลูกเริ่มฝกวินัยเรื่องกําหนดเวลา เชน
•
ตอนเชาลูกจะมีนาฬิกาปลุก หรือพอแมปลุก ควรอาบน้ําแปรงฟน แตงตัวเสร็จในเวลากีโ่ มง สอนให
ลูกดูนาฬิกาและเวลาของวันดวย อาหารเชาเวลากีโ่ มง ขึน้ รถไปโรงเรียนกีโ่ มง
•
กลับจากโรงเรียนใหลกู วิง่ เลนได แลวอาบน้ํากีโ่ มง เวลาตัง้ โตะอาหารกีโ่ มง ทําการบานกีโ่ มง ดูทวี ไี ด
นิดหนอย 3 ทุม เข็มนาฬิกาอยูท เี่ ลข 9 (สอนลูกดูนาฬิกาดวย) ลูกควรแปรงฟน เตรียมเขานอน
7. พอแมเปนตนแบบใหลูกทําตาม ถาพอแมรักษาเวลา รักษาระเบียบและกฎเกณฑในบานลูกจะทํา
ตาม เมื่อเขาทําความดีคําพูดชมเชยมีประโยชน ไมทําอันตรายตอลูก แตไมตามใจจนลูกทําอะไรไมได
ดวยตนเอง
8. ใหลูกชวยเหลือตัวเองใหไดมากที่สุด ลูกอยูบานเปนทั้งแกวทั้งแหวน บางครั้งเราก็ตามใจลูกมาก
ไมตองทําอะไรดวยตนเอง อยากไดอะไรก็ตะโกนเรียกใหผูใหญทําแทน ทําใหลูกออนแอและไมพัฒนา
จึงตองใหลูกแสดงความสามารถ เชน ลากกระเปาเล็ก ๆ หิ้วกระติกน้ําเอง หรือใสและถอดรองเทาเอง
ถาเขาทําไดจะมีความภูมิใจมาก
ยามลูกเจ็บปวย ลูกอาจไมสบายมากขึ้น จากการเดินทางหรือการเขาเรียน และกิจกรรม อีกทั้ง
อาจแพรเชื้อสูผูอื่น หรือ รับเชื้อจากผูอื่นงายขึ้น หากใหคุณครูจัดเด็กปวยพรอมกันจะสับสนได เมื่อ
แพทยแนะนําวามาเรียนไดจึงคอยมา ปแรกของชีวิตอนุบาลเด็กจะปวยกันบอย ๆ จากโรคหวัด เชื้อ
ไวรัส และอื่น ๆ ปที่ 2 และ 3 จะปวยนอยลงตามลําดับ
10. ลูกบอกความตองการตนเองใหคนอื่นเขาใจได เด็กที่ไมคุนกับสถานที่ที่ ไมใชบาน บางคนไม
บอกความตองการตนเอง และคุณครูก็ไมรูวาเด็กตองการอะไร บางคนเอาแตรองไห หรืออาละวาด
ตองฝก ลูก วาถาตองการอะไรจะตอ งบอกวาอยางไร เชน หนูป วดฉี่ ปวดอึ หนูหิว หนูกลัว ก็ใหพูด
ออกมากับคุณแมบอย ๆ แลวเขาก็จะพูดใหคุณครูฟงเขาใจได
11. ลูกควรฝกการรอคอย เกิดจากการตามใจเด็กมาก อยากไดอะไรตองไดโดยเฉพาะวัย 3 ป จึง
ตองฝกฝนเพื่อใหเขาเปนเด็กดี มีอีคิวที่ดี รอได ตองฝกที่บาน เพราะคุณครูมีคนเดียวเด็กหลายคน จะ
ใหคุณครูดูแลพรอมกันทุกคนเปนไปไมได เวลาจะเลนก็ตองมีการตอแถว จะรอเวลา ซึ่งเด็กจะทําไดถา
เขารวมกิจกรรม
12. ลูกควรฟงผูอื่นดวย เด็กที่พูดไมหยุด ไมฟงใคร ทําใหการเรียนรู การเขากลุมเปนไปไดไมดี ตอง
ฝกใหลูกรูจกั ฟง เชน จากการเลานิทานใหลูกฟงและแมซักถาม ทบทวนวาจับใจความไดหรือไม คุณกับ
ลูก ถึงประสบการณตาง ๆ ที่ผานมาในแตละวัน ใหลูกเลาวาวันนี้เลนกับใครเลนอะไรกัน คุณครูอาน
นิทานเรื่องอะไร
13. เรียนรูแบงปนผูอื่น การเลนกับเพื่อน ๆ แบงของเลนกัน เลนดวยกัน ชวยกันเก็บของเลน เด็กจะ
เรียนรูทักษะ คือเปนทั้งผูรับ ผูให ฝกการเปนผูนํา เปน LEADERSHIP ไดตั้งแตเด็ก ๆ
14. ลูกมีพรสวรรคดานใด เด็กทุกคนมีความ "เกง" ที่ซอนอยูในตัว เพียงแตคุณพอคุณแมเปดโอกาส
ใหลูกไดแสดงถึงศักยภาพนั้นหรือไม บางคนเกงทางการเคลื่อนไหวรางกาย บางคนพูดเกง บางคนตลก
เกง บางคนเงียบ ๆ แตอานนิทานเร็ว บางคนนํากลุมเกง (มีภาวะผูนํา) ฯลฯ
การมาโรงเรียนเด็กจะมาเรียนรูจากคุณครูและเพื่อน ๆ เปนการเพิ่มทักษะของตนเอง มีเพื่อน
มากขึ้น มีความสุข มีพัฒนาการครบถวน ทั้งรางกายเติบ โตแข็งแรง อารมณมั่นคง พัฒนาอีคิวและ
พรหมวิหาร 4 การเขาสูคนหมูมากและสังคมสติปญญาพัฒนา มีจริยธรรม คุณธรรมสูความเปนเด็กเกง
ดี มีสุข นั่นเอง
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ใบความรูเรือ่ ง...อุบตั ิเหตุตามวัยและการปฐมพยาบาลเบื้องตน
อุบัติเหตุตามวัยเด็กอายุ 2 เดือน-5 ป
สถิติการเสียชีวิตของเด็ก เกิดจากอุบัติเหตุเปนสาเหตุอันดับแรกของเด็กไทย ไมวาจะเปนใน
เมือง หรือในชุมชน ซึ่งอุบัติเหตุดังกลาวเกี่ยวของกับปจจัย 2 อยาง คือ พฤติกรรม และสิ่งแวดลอม
พฤติกรรมอาจจะเปนพฤติกรรมของเด็ก หรือพฤติกรรมการดูแลเด็ก และสิ่งแวดลอมที่อยูร อบๆ ตัว
เด็ก ซึ่งทัง้ 2 อยาง นี้ไมใชเรื่องงายทีเ่ ราจะแกไข และทําความเขาใจ เนื่องจากความแตกตางทาง
วัฒนธรรมของแตละชุมชน แตละพื้นที่และฐานะ
เด็กอายุ 2-6 เดือน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น การตกจากที่สูง ที่นอนหรือผาหมอุดจมูก ของรอนลวก การจมน้ํา อันตราย
จากปลั๊กไฟ และรถหัดเดิน อาหาร หรือสิ่งของที่ทําใหสําลักเขาหลอดลม การกินสารพิษ
เด็กวัย 2-6 เดือน สาเหตุการเสียชีวิตจะคลายๆ กับเด็กชวง 0-2 เดือน แตก็มีสาเหตุที่เพิม่ เขามา
เนื่องจากเด็กในชวงวัยนี้เริ่มใชมือแลว เด็กจะเริ่มควาของเขาปาก รูจกั การใชมือปดของใกลๆ ตัว และ
เริ่มใชรถหัดเดิน (6 เดือน) คุณพอคุณแมควรระมัดระวัง โดยเฉพาะของรอนพวกชา-กาแฟ น้ํารอน
ปลั๊กไฟเด็กในชวงวัยนี้คุณพอคุณแมมักจะซื้อของเลนใหกบั ลูกแลว การเลือกของเลนจึงควรระมัดระวัง
เพราะเด็กมักจะเอาของเลนเขาปาก การเลือกของเลนจึงตองระวัง สวนประกอบตองแนนหนา ไมหลุด
งาย เพราะอาจจะหลุดเขาปากเด็ก เขาไปอุดตันทางเดินหายใจ ทําใหเด็กเสียชีวิตไดและเด็กในวัยนี้จะ
เริ่มคลานแลว คุณพอคุณแมจงึ มักจะเริ่มใชรถหัดเดิน อาจจะเปนเพราะการไมมเี วลา หรือปองกันเด็ก
ซน แตคณ
ุ พอคุณแมหลายคนไมทนั คิดถึงอุบัติเหตุทจี่ ะเกิดขึ้น ไมวาจะเปนการทีเ่ ด็กไปดึงปลัก๊ ไฟที่
เสียบไว การปนบายทีส่ ูง จนทําใหรถพลิกคว่ํา เปนตน เพราะการใหเด็กใชรถหัดเดินนั้น จะตองไดรับ
ความใสใจอยางสูงจากผูใหญ รูพฤติกรรมของเด็กในชวงวัยนี้ วิธีที่ดีที่สุดในการใหเด็กหัดเดิน คือการ
เดินดวยตัวเอง โดยมีผูใหญอยูใกลๆ
เด็กวัย 6-12 เดือน สาเหตุของอุบัติเหตุทจี่ ะเกิดขึ้นกับเด็กวัยนี้ คือ การดึงสายไฟ กาน้ํารอน ประตู
หนีบมือ และที่นาเปนหวงทีส่ ุดคือเรื่องการจมน้ํา ซึง่ เปนสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กที่นาเปนหวง การ
จมน้ําไมจําเปนจะตองอยูรมิ น้ําเสมอไป อาจจะเปนกระปองน้ําในบาน ทอน้ํา สระน้ํา หรือแหลงน้ําที่
ผูใหญคิดวาไมนาจะเปนอันตรายกับเด็ก แตที่ผานมาอุบัตเิ หตุจากการจมน้ําเปนสาเหตุอันดับ 1 ในการ
เสียชีวิตของเด็ก เพราะพฤติกรรมของเด็กคือชอบเลนน้ํา เด็กมักจะเอามือลงไปแกวงในน้ํา จึงทําใหเกิด
อุบัติเหตุได ความแตกตางของโครงสรางเด็กแตกตางจากผูใหญ เพราะเด็กหัวจะหนักเพราะการทรงตัว
ยังไมดี หัวเด็กจะคว่ํางาย ทําใหเด็กหัวทิ่มลงใบในถังน้ําไดงา ย วิธีการปองกันคือ การเทน้ําในกระปอง
ทิ้งเมื่อใชเสร็จ หรือใชฝาปด หรือปดประตูหองน้ํา หรือกั้นพื้นที่ปลอดภัย ปองกันไมใหเด็กเขาใกล
แหลงน้ํา
การบาดเจ็บในเด็กอายุ 2-4 ปและการปองกัน
ความเสี่ยง การพลัดตกหกลม(falls)และการชนกระแทก(struck)
คําแนะนํา
•
เด็กวัยนี้จะวิ่งและปนปายได ดังนั้น เด็กจะมีความเสี่ยงสูงตอการตกบันไดหกลมชนกระแทก
•
ราวบันไดและระเบียงตองมีชองหางไมมากพอทีเ่ ด็กจะรอดได
•
หนาตางตองอยูสงู พอทีเ่ ด็กจะปนปายเองไมได
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เฟอรนิเจอรเชนโตะ ตู ตองไมมีมุมคม หากมีควรใสอุปกรณกันกระแทกที่มุมขอบทุกมุม
ตูวางของตางๆตองวางบนพื้นราบ มั่นคง ไมลมงายเมื่อเด็กโหน หรือปนปาย หากไมแนใจวาตู
อยูในสภาพที่มั่นคงใหยึดติดตูดวยสายยึดกับกําแพง
ใชอุปกรณปองกันประตูหนีบมือ
หมั่นตรวจสอบประตูรั้วบานโดยเฉพาะประตูอัลลอยดซึ่งมีขนาดใหญและมีน้ําหนักมากวามี
ความมั่นคงหรือไมประตูนี้อาจหลุดจากรางและลมทับเด็กไดงายหากเด็กปนปาย
นอกจากในบานแลวเด็กวัยนี้จะวิ่งเลนในละแวกบานดวยดังนั้นการสํารวจและแกไขจุดอันตราย
ในชุมชนเชนทอระบายน้ําที่เปดฝาไวโครงสรางที่มีความแหลมคมและขวางทางเดินหรือวิ่งของ
เด็ก พื้นสนามเด็กเลนที่แข็ง หรือเครื่องเลนสนามที่ชํารุด
พื้นสนามเด็กเลนที่ลดความเสี่ยงตอการบาดเจ็บของสมองจากการ ตกจากเครื่องเลนคือพื้นยาง
สังเคราะห หรือพื้นทรายที่ลึก 20 ซม . ขึ้นไป)หากเด็กตกจากที่สูง และไดรับบาดเจ็บที่ศีรษะ
ควรปรึกษาแพทย

ความเสี่ยง การบาดเจ็บที่ตา ( eye injuries )
คําแนะนํา
•
ไมควรใหเด็กเลนของเลนชนิดปนที่มลี ูกกระสุนชนิดตางๆเชนปนอัดลม ปนลูกดอก หรือธนู
เพราะอาจทําใหเกิดการกระแทกลูกตาและมีเลือดออกในชองตาได
ความเสี่ยง การจมน้ํา(drowning)
คําแนะนํา
•
เด็กวัยนีต้ อ งระวังการจมน้ําจากการเลนน้ําในอางอาบน้ํา สระวายน้ํา หรือการวิง่ เลนใกลแหลงน้าํ เชน
สระน้ํา คลอง บอ ดังนัน้ ตองกําจัดแหลงน้าํ ทีไ่ มจาํ เปนในบานและละแวกบาน หรือกัน้ รัว้ กัน้ ประตู
ไมใหเด็กอยูใกลแหลงน้ําได
•
รอยละ 37 ของเด็กที่จมน้ําเสียชีวิตเกิดในเด็กเล็กและมีผดู ูแลเด็กรับผิดชอบอยู แตผูดูแลเด็ก
เผลอชั่วขณะเชนเดินไปลางจาน ตากผา รับโทรศัพท หรืองีบหลับดังนั้นในสิ่งแวดลอมทีม่ ีแหลง
น้ําที่เด็กสามารถเขาถึงได ผูดูแลเด็กตองเฝาดูตลอดเวลา หามเผลอแมเพียงชั่วขณะ
•
อายุ 2 ป สามารถสอนเลี้ยงตัวเมื่อตกน้ํา เพือ่ ใหโผลพนน้ําชั่วขณะ ( water recovery ) และ
สอนใหวายน้ําระยะสั้นๆเพือ่ ใหตะกายเขาฝง ได การปฐมพยาบาลที่ถูกวิธีคือการผายปอดดวยวิธี
เปาปากในกรณีทผี่ ูจมน้ําไมหายใจเอง สําหรับการอุมพาดบา กระโดดหรือวิ่งรอบสนาม หรือวาง
บนกระทะคว่ําแลวรีดน้ําออก ไมใชวิธีที่ถูกตองและจะทําใหขาดอากาศหายใจนานยิ่งขึ้น
ความเสี่ยง การอุดตันทางเดินหายใจ(suffocation)
คําแนะนํา
•
ไมควรใหเด็กเลนของเลนที่มีขนาดเล็กกวาทรงกระบอกที่มเี สนผาศูนยกลาง 3.17 ซม . และ
ความยาว 5.71 ซม . เพราะของเลนขนาดนี้อาจทําใหสําลักอุดตันทางเดินหายใจได
•
สอนเด็กไมใหวิ่ง หรือหัวเราะขณะกินอาหาร ผูดูแลเด็กควรไดรับการฝกการชวยชีวิตเด็กเมือ่ เกิด
การอุดตันทางเดินหายใจ
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ความเสี่ยง ความรอนลวก ( burn ) และอันตรายจากไฟฟา(electricalhazard)
คําแนะนํา
•
อยาวางภาชนะบรรจุน้ํารอนบนพื้นเชน หมอน้ําแกง เด็กอาจสะดุดลมลงในน้ํารอนและมีอาการ
บาดเจ็บรุนแรงได
•
หองครัวเปนจุดอันตราย ควรมีประตูกั้นเพื่อมิใหเด็กเขาไปในบริเวณนั้นได โดยเฉพาะในเวลาที่มี
การทําอาหารหรือตมน้ําอยู
•
หากเด็กไดรับบาดเจ็บจากความรอนลวก ใหใชน้ําเย็นหรือน้าํ ประปาสะอาดแชหรือลางบาดแผล
เพื่อลดความรอนลง จนเด็กหยุดรองจากความเจ็บปวด หลังจากนั้นใชผาสะอาดปดบาดแผล
กอนนําสงพบแพทย หามทาบาดแผลดวยน้ําปลา หรือยาสีฟน เพราะจะทําใหเกิดการติดเชื้อได
•
เพื่อปองกันการไฟไหม ควรติดตั้งเครื่องจับควันเพื่อเตือนภัยเมื่อมีควันไฟเกิดขึ้น ผูติดตัง้ ควร
ตรวจสอบแบตเตอรีท่ ี่ใชอยางสม่ําเสมอ
•
ติดตั้งปลัก๊ ไฟสูง 1.5 เมตร เพื่อไมใหเด็กเลนได
•
ตอสายดินกับอุปกรณไฟฟาที่เปนสื่อนําไฟฟาไดเชนตูแชแข็ง ตูกดน้ําดื่ม
•
ตอเครื่องมือตัดไฟฟาอัตโนมัติเมือ่ เกิดการลัดวงจร
ความเสี่ยง สัตวกัด(animal bites)
คําแนะนํา
•
สอนเด็กไมใหเลนกับสุนัขจรจัดสุนัขเลี้ยงที่ไมรูจกั และลูกสุนขั แรกเกิดทีม่ ีแมอยูดว ย
•
สอนเด็กไมใหรงั แกสัตวเชนดึงหู ดึงหาง แยงจานอาหาร ของเลนของสัตว
•
ไมปลอยใหเด็กทารกอยูตามลําพังกับสุนัข
•
ฉีดวัคซีนปองกันพิษสุนัขบาแกสุนัขเลี้ยง
ความเสี่ยง อุบัติเหตุจราจร(trafﬁc inj ur ies)
คําแนะนํา
•
การโดยสารรถยนตอยางปลอดภัยควรใชที่นั่งสําหรับเด็ก 1-4 ป โดยติดตั้งบนที่นั่งดานหลังรถ
การนั่งเบาะหลังจะลดความเสี่ยงตอการบาดเจ็บรุนแรงลง 5 เทา
•
สําหรับรถปกอัพใหติดตั้งดานหนาขางคนขับและหามใชถุงลมในที่นั่งดานขางคนขับเพราะถุงลม
ที่กางออกขณะเกิดอุบัติเหตุนั้นจะทําใหเด็กไดรับบาดเจ็บได
•
อยาทิ้งเด็กไวในรถคนเดียว ความรอนภายในรถจะทําใหเกิดอันตรายได
•
กอนถอยหลังรถออกจากบาน หรือในเขตชุมชน ใหสํารวจหลังรถกอนวามีเด็กเล็กซึง่ ไมสามารถ
มองเห็นไดจากกระจกสองหลังอยูห รือไม
•
ควรหลีกเลีย่ งการโดยสารรถจักรยานยนต หากจําเปนจะตองใสหมวกนิรภัยทีม่ ขี นาดเหมาะสมกับอายุเสมอ
•
เด็กทีโ่ ดยสารรถจักรยาน ควรมีทน่ี งั่ พิเศษสําหรับเด็ก โดยทีน่ งั่ นีย้ ดึ ติดกับรถจักรยานอยางแข็งแรง มี
เข็มขัดยึดเด็กติดกับทีน่ งั่ มีทว่ี างเทาเพือ่ ปองกันเทาเขาซีล่ อ และเด็กควรสวมใสหมวกนิรภัย
•
ไมใหเด็กถีบสามลอหรือจักรยาน หรือวิ่งเลนบนถนน หรือบนทางเทา
ความเสี่ยง สารพิษ (poisoning)
คําแนะนํา
•
หากเด็กกินสารพิษ ใหติดตอศูนยพิษวิทยาหมายเลข 022011083, 022468282 เพื่อขอรับ
คําแนะนําในการปฐมพยาบาลอยางถูกวิธี
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คณะผูจัดทํา
ที่ ป รึ ก ษากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์
นายแพทย ช าญชั ย
นายแพทย ช าญชั ย

พิ ณ เมื อ งงาม
บรรพตปราการ

ที่ ป รึ ก ษา
นายแพทย ชั ย นั น ต

เถี ย รสุ ท ธิ กุ ล

แพทย ห ญิ ง ไสววรรณ

ไผ ป ระเสริ ฐ

นายแพทย ชั ย วั ฒ น

อภิ วั น ทนา

คณะทํา งาน

ทั น ตแพทย ก อ งเกี ย รติ เติ ม เกษมศานต

นางสุ จิ ต รา

บางสมบุ ญ

นางสาวพิ ม พ ช นก

นางสาวปราณี

สุ วั ฒ นพิ เ ศษ

นางบุ ษ รา

ใจแสน

นางศศิ ช ล
นายเพิ่ ม ศั ก ดิ์

หงษ ไ ทย
รุ ง จิ ร ารั ต น

นายศิ ว พล

สุ ว รรณบั ณ ฑิ ต

นางจั น ทิ ร า

สุ โ พธิ์

นางเพียงฤทัย

พิ พั ฒ น ศิ ริ

นางสาวสิริวรรณ

พั น รอด

นางสาวชิดชไม

กวางแก ว

นางสาริศา

สื บ จากดี

นางสาวเยาวลักษณ

กาญจนะ

นางวิราวรรณ

โพธิ์ ง าม

นายมานพ

ศรี ช มพู

แพสุ ว รรณ

ผู เ รี ย บเรี ย งและประสานงาน
นางศศิ ช ล
หงษ ไ ทย
นางสาววิ จิ ต รา
ค้ํา ชู

