
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
  
 จากการวิจัยประเมินผลการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่นในระดับ
พ้ืนที่ และถอดบทเรียนผลการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่นในระดับพ้ืนที่ 
พบวา ศักยภาพของแตละกองทุนมีความแตกตางกันในวิธีการดําเนินงานการสรางเสริม
สุขภาพ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับหลายปจจัยทั้งดานความรูความเขาใจในการดําเนินงาน ความกังวลใน
การใชงบประมาณ และภาวะผูนําของผูบริหารกองทุน กองทุนที่มีผูนําที่เขมแข็งมีทั้งที่
ดําเนินการไดดีและดําเนินการไมประสบความสําเร็จ หรือผูนําที่ไมเขมแข็งแตมีเงินไมทราบ
วาจะเอาเงินไปทําอะไร ไมรูวาจะทําโครงการอะไร ในหลายพื้นที่มีความคิดริเริ่มใหม จัด
โครงการและกิจกรรมไดดีตอบสนองความตองการของประชาชนได เกิดประโยชนตอการ
สรางเสริมสุขภาพของประชาชน แตอีกจํานวนมากมีปญหาในเรื่องไมทราบวาประชาชนใน
แตละกลุมเปาหมายนั้นมีปญหาอะไร  ตองจัดโครงการกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพอะไร 
 วัตถุประสงคในการจัดทําเพ่ือพัฒนาเมนูการสรางเสริมสุขภาพสําหรับกองทุน
หลักประกันสุขภาพทองถิ่นในระดับพ้ืนที่ สําหรับเปนแนวทางในการดําเนินการจัดโครงการ
สรางเสริมสุขภาพใหกับประชาชนในกลุมเปาหมายตางๆ  
 คําวา “เมนู” หมายถึง รายการความรูเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพของบุคคลใน
กลุมเปาหมายตางๆ ไดแก กลุมหญิงมีครรภและหลังคลอด เด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน วัยรุน 
วัยผูใหญ วัยผูสูงอายุ กลุมผูพิการและทุพพลภาพ ครอบครัวและชุมชน พรอมตัวอยาง
โครงการนําทางสูเมนูการสรางเสริมสุขภาพของกลุมตางๆ  
 วิธีการดําเนินงานการพัฒนาเมนูการสรางเสริมสุขภาพสําหรับกองทุนหลักประกัน
สุขภาพทองถิ่นในระดับพ้ืนที่ไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
 1. สังเคราะหการดําเนินงานการจัดทําโครงการตางๆ ของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพทองถิ่นในระดับพ้ืนที่จากผลงานวิจัย 
 2. ศึกษาแนวคิดทฤษฏีเอกสารที่เกี่ยวของ 
 3. ลงพ้ืนที่ทําสนทนากลุม (Focus group) เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกกับกลุม
คณะกรรมการกองทุน ผูรับบริการ เจาหนาที่สาธารณสุขและบุคคลที่เกี่ยวของ 
 4. ราง และออกแบบตนฉบับเมนู 
 5. จัดสัมมนาผูใชเมนูโดยมีผูเขารวมสัมมนาประกอบดวย คณะกรรมการกองทุน 
ตัวแทนประชาชน บุคลากรสาธารณสุข และนักวิชาการโดยใหกลุมผูเขารวมสัมมนาวิพากษ
เน้ือหา รูปแบบ และประเมินความเปนไปไดในการนําไปใช 
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 6. นําขอเสนอจากกลุมสัมมนามาปรับแก รายละเอียด เน้ือหา รูปแบบ วิธีการ
นําเสนอ 
 7. จัดสัมมนาผูใชเมนูครั้งที่ 2 โดยกลุมผูเขารวมสัมมนาเปนกลุมเดิม และมี
คณะกรรมการกองทุนที่ไมไดเขารวมในครั้งแรกมารวมวิพากษดวย 
 8. นําขอเสนอจากกลุมสัมมนามาปรับแกไขทั้งดานเนื้อหา รูปแบบ และการ
นําเสนอ 
 9. จัดพิมพรูปเลมสงใหผูเชี่ยวชาญอานและนําขอเสนอแนะมาปรับแกไข 
 สาระสําคัญของเมนูการสรางเสริมสุขภาพสําหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น
ในระดับพ้ืนที่ คณะผูจัดทําจัดพิมพแยกเปนหนังสือ 2 เลม คือ 
 
เลมที่ 1 เมนูการสรางเสริมสุขภาพสําหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่นในระดับ
พ้ืนที่ 1 มีสาระสําคัญดังน้ี 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการสรางเสริมสุขภาพประชาชน มีเน้ือหา
เกี่ยวกับ แนวคิดในการสรางเสริมสุขภาพ กลุมเปาหมายสําคัญที่ตองดูแล บทบาทหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน เครือขายที่เกี่ยวของกับการ
สรางเสริมสุขภาพในชุมชน 

 เมนูสรางเสริมสุขภาพสําหรับหญิงตั้งครรภและหลังคลอด มีเน้ือหาเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงในระยะตั้งครรภ ความเสี่ยงและปญหาสุขภาพที่สําคัญของหญิงต้ังครรภ  
แนวทางการดูแลหญิงต้ังครรภ การเปลี่ยนแปลงในระยะหลังคลอด ความเสี่ยงและปญหา
สุขภาพที่สําคัญของมารดาหลังคลอด ตัวชี้วัดที่ควรรู แนวทางการดูแลมารดาหลังคลอด 
โครงการนําทางสูเมนูสุขภาพหญิงต้ังครรภและมารดาหลังคลอด       
  เมนูสรางเสริมสุขภาพสําหรับเด็กปฐมวัย มีเน้ือหาเกี่ยวกับ การเจริญเติบโต
และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย (แรกเกิด-5 ป) สถานการณสุขภาพ ความเสี่ยง และปญหา
สุขภาพที่สําคัญของเด็กปฐมวัย ตัวชี้วัดสถานะสุขภาพของเด็กปฐมวัย แนวทางการดูแลเด็ก
ปฐมวัย โครงการนําทางสูเมนูสุขภาพ เด็กปฐมวัย   
  เมนูสรางเสริมสุขภาพสําหรับเด็กวัยเรียน มีเน้ือหาเกี่ยวกับ การเจริญเติบโต
และพัฒนาการของเด็กวัยเรียน สถานการณสุขภาพ ความเสี่ยง และปญหาสุขภาพที่สําคัญ
ของเด็กวัยเรียน ตัวชี้วัดสถานสุขภาพของเด็กวัยเรียน แนวทางการดูแลเด็กวัยเรียน โครงการ
นําทางสูเมนูสุขภาพวัยเรียน 
  เมนูสรางเสริมสุขภาพสําหรับวัยรุน มีเน้ือหาเกี่ยวกับ การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของวัยรุน สถานการณสุขภาพ ความเสี่ยง และปญหา ตัวชี้วัดสถานะสุขภาพของ
วัยรุน แนวทางการดูแลวัยรุน โครงการนําทางสูเมนูสุขภาพวัยรุน  
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เลมที่ 2 เมนูการสรางเสริมสุขภาพสําหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่นในระดับ
พ้ืนที่ 2 มีสาระสําคัญดังน้ี 

  เมนูสรางเสริมสุขภาพสําหรับวัยผูใหญ มีเน้ือหาเกี่ยวกับ เรียนรูสูวัยผูใหญ 
การปรับตัวในวัยผูใหญตอนตน สิ่งที่ควรรูในวัยกลางคน ความเสี่ยงและปญหาสุขภาพที่มัก
เกิดในวัยผูใหญ  ตัวชี้วัดสถานะสุขภาพของวัยผูใหญ แนวทางการดูแลผูใหญ (อายุ 25 ป ถึง 
59 ป) ในชุมชน โครงการนําทางสูเมนูสุขภาพวัยผูใหญ  

  เมนูสรางเสริมสุขภาพสําหรับวัยผูสูงอายุ มีเน้ือหาเกี่ยวกับ วัยผูสูงอายุ การ
เปลี่ยนแปลงในวัยผูสูงอายุ ปญหาสุขภาพในผูสูงอายุ การเกิดอุบัติเหตุในผูสูงอายุ สิทธิของ
ผูสูงอายุ กิจกรรมสงเสริมทีท่าํใหผูสูงอายมุสีุขภาพดี แนวทางการดูแลผูสูงอายุ โครงการนํา
ทางสูเมนูสขุภาพผูสูงอายุ  

  เมนูสรางเสริมสุขภาพสําหรับคนพิการและทุพพลภาพ มีเน้ือหาเกี่ยวกับ การ
เปลี่ยนแปลงในคนพิการ ประเภทของความพิการ ความเสี่ยงและปญหาสุขภาพที่สําคญัของ
คนพิการ ปญหาอุปสรรคและปจจัยการปรับตัวของคนพิการ แนวทางการดูแลคนพิการใน
ชุมชน สิทธิคนพิการ เครือขายในการดูแลคนพิการ โครงการนําทางสูเมนูสุขภาพคนพิการ 

  เมนูสรางเสริมสุขภาพสําหรับครอบครัวและชุมชน มีเน้ือหาเกี่ยวกับความ
เสี่ยงและปญหาสุขภาพที่สําคัญของครอบครัว ตัวชี้วัดความสําเร็จ ครอบครัวจะเขมแข็งได
อยางไร บทสรุปของครอบครัวเขมแข็ง ความเสี่ยงและปญหาสุขภาพที่สําคัญของชุมชน 
ตัวชี้ วัดความสําเร็จ เราจะดูแลสุขภาพชุมชนอยางไร บทสรุปของครอบครัวเขมแข็ง  
โครงการนําทางสูเมนูสุขภาพครอบครัวและชุมชน  

  แนวทางการเขียนและประเมินโครงการ มีเน้ือหาเกี่ยวกับ การเขียนโครงการ 
ความหมายของโครงการ  ลักษณะของโครงการที่ดี คําถามในการเขียนโครงการ ตัวอยาง
โครงการ  
 
 การนําไปใชประโยชน เมนูที่พัฒนาขึ้นจะเกิดประโยชนสําหรับคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่นระดับพ้ืนที่ นําไปเปนแนวทางในการดําเนินงาน ชวย
เสริมสรางความมั่นใจใหกับคณะกรรมการกองทุนที่จะศึกษาความรูเกี่ยวกับการสรางเสริม
สุขภาพ และนําไปเปนเครื่องมือในการจัดทําโครงการสรางเสริมสุขภาพใหชุมชนได  
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องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
กับการสรางเสริมสุขภาพประชาชน 

รัชนี สรรเสริญ 
เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 

วรรณรัตน ลาวัง 

แนวคิดในการสรางเสริมสุขภาพชุมชน 
 
            จากกระแสการปฏิรูประบบสุขภาพที่เกิดขึ้น สงผลตอการ
ดูแลสุขภาพของประชาชนที่ใหความสําคัญกับการดําเนินงานดูแล
สุขภาพที่เนน การดูแลสุขภาพในภาวะปกติ ครอบคลุมดานการ
สงเสริม ปองกันโรค และการฟนฟูสภาพ ที่มุงการดูแลสุขภาพโดยใช
ชุมชนเปนฐานของการบริการ (Community-Based Care) โดยเนน
วิธีการบริหารจัดการสุขภาพของกลุมประชาชนหรือกิจกรรมการ
พยาบาลที่เนนกลุมคนสวนใหญของชุมชนทุกระดับ สิ่งสําคัญที่ตอง
คํานึงถึงในการใหบริการคือ ผูรับบริการทุกระดับจะตองมีสวนรวม
ในการดูแลสุขภาพและเปนการตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการอยางแทจริง ผูรับบริการไมจําเปนตองมารับบริการ ณ 
สถานบริการ   

 

ความสําคัญของการสรางเสริมสุขภาพ 
           การสรางเสริมสุขภาพเปนกระบวนการที่เพ่ิมศักยภาพดาน
สุขภาพโดยการดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่สามารถควบคุมปจจัยที่สงผล
ตอสุขภาพ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพในการดํารงชีวิตที่มีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทั้งในระดับบุคคล 
ครอบครัว และชุมชน  และเพื่อใหคนในชุมชนมีสุขภาพดี การสงเสริมและปองกันสุขภาพใน
ระดับชุมชนนั้น  ตองประกอบดวย  ความรวมมือจากหลายฝาย ซึ่งจะชวยใหประชาชนเพิ่ม
ความสามารถในการควบคุมตนเองดานสุขภาพ และเพื่อปรับปรุงสุขภาพของตนเองใหดีขึ้น  
ใหสามารถมีสถานะสุขภาพที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ และสังคม โดยใหประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญของการดูแลสุขภาพตนเองในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 
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กลยุทธแหงการสงเสริมสุขภาพ  เปนแนวทางการดําเนินงานใหประชาชนมี
สุขภาพดี มีกลยุทธที่สําคัญ  คือ 
               1. การสนับสนุนจากภาคีเครือขายในชุมชนอยางเต็มที่ เปนการใหขอมูลขาวสาร
แกสาธารณชนเพื่อสรางกระแสทางสังคมและสรางแรงกดดันใหแกผูมีอํานาจในการตัดสินใจ
ไดกําหนดนโยบายในเรื่องการสงเสริมสุขภาพ 

 2. การสรางการมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพ การใหโอกาส เอื้ออํานวย เปน
การดําเนินการเพื่อใหประชาชนไดใชศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่เพ่ือใหมีสุขภาพที่ดี โดย
กําหนดใหมีสิ่งแวดลอมที่สงเสริมสุขภาพ ประชาชนไดรับขอมูลอยางทั่วถึงมีทักษะในการ
ดําเนินชีวิต และมีโอกาสที่จะเลือกทางเลือกที่มีคุณภาพเพ่ือสุขภาพ ทั้งน้ีประชาชนตอง
สามารถควบคุมสิ่งตางๆเหลาน้ีได 

 3.  การประสานเปนสื่อกลาง เปนสื่อกลางในการประสานงานระหวางกลุม/
หนวยงานตางๆ ในสังคมทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของกับการแพทยและ
สาธารณสุขและหนวยงานดานเศรษฐกิจสังคมและสื่อมวลชน ทั้งน้ีเพ่ือใหเกิดการมีสุขภาพที่ดี
ของประชาชน 

นอกจากนี้การดําเนินการเพื่อการสงเสริมสุขภาพ ควรตองมีกิจกรรมที่สําคัญคือ 
1) การสรางนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ   ไดแก  การมีนโยบายที่

ชัดเจนในทุกระดับของผูกําหนดนโยบาย  ทั้งในระดับประเทศ  ทองถิ่น  และชุมชน ตาง ๆ  
และจะตองประสานกันเพื่อนําไปสูสุขภาพ  รายได  และความเสมอภาคของสังคม  กอใหเกิด
สินคาและบริการตางๆ  ที่ปลอดภัย  และมีผลดีตอสุขภาพ  รวมทั้งสิ่งแวดลอมที่สะอาด 
         2) การสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ จะตองรวมกันดูแลสิ่งแวดลอม
และธรรมชาติ โดยตองถือวาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทั่วโลกเปนภารกิจรวมกันของ

ประชาคมโลก 
 การสรางสิ่งแวดลอมที่
เอื้ออํานวย  ควรทําในทุกระดับ  เชน  
การอนุรักษทรัพยากรของโลก  ของ
ประเทศ  ของชุมชน  และการสราง
บรรยากาศที่ปราศจากมลภาวะในที่
ต า ง ๆ  ต้ั ง แ ต ใ นบ า น   ที่ ทํ า ง าน  
สถานที่ราชการ  สาธารณสถานทุก
แหง  เปนตน 
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 3) การสรางชุมชนใหเขมแข็ง  ไดแกการกระจายอํานาจ  การสรางประชาคมใน
ชุมชนตาง ๆ  เมื่อชุมชนเขมแข็งก็มีผลเกิดเชื่อมโยงไปสูการสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวยดวย  
และนําไปสูการพัฒนาทักษะสวนบุคคลและการปรับเปลี่ยนบริการสุขภาพ  การสงเสริม
สุขภาพจะประสบความสําเร็จตองดําเนินการโดยอาศัยการปฏิบัติการของชุมชนที่เปนรูปธรรม  
และมีประสิทธิผล  ทั้งในการจัดลําดับความสําคัญของปญหา  การตัดสินใจ  การวางแผน  
และการดําเนินการ  เพ่ือบรรลุสภาวะสุขภาพที่ดีกวาเดิม  หัวใจของกระบวนดังกลาว  คือ  
การสรางอํานาจของชุมชน  ความรูสึกเปนเจาของ  การควบคุมความเพียรพยายาม   และ
การคํานึงถึงอนาคตของพวกเขา 
 

 การพัฒนาชุมชนจะตองระดมทรัพยากร  (ทั้งมนุษยและวัตถุ)  ภายในชุมชน เพ่ือ
ยกระดับการชวยเหลือตนเอง และการสนับสนุนทางสังคม รวมทั้งพัฒนาระบบที่มีลักษณะ
ยืดหยุน ในการเสริมสรางความแข็งแกรงแกการมีสวนรวมของชุมชนและการควบคุมกํากับใน
เรื่องของสุขภาพ ทั้งน้ีโดยชุมชนจะตองเขาถึงขอมูล ขาวสาร โอกาสของการเรียนรู และแหลง
ทุนสนับสนุนอยางเต็มที่และตอเนื่อง 

4)  พัฒนาทักษะสวนบุคคล การสงเสริมสุขภาพโดยการสนับสนุนในเรื่องของ
การพัฒนาบุคคลและสังคม ดวยการใหขอมูลขาวสาร การศึกษาเพื่อสุขภาพ   และการเสริม
ทักษะชีวิตน้ัน   
 การสงเสริมใหประชาชนสามารถเรียนรูตลอดชีวิตเตรียมพรอมในการดําเนินชีวิตใน
วัยตางๆ  และสามารถควบคุมโรคเรื้อรังและการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับตนเอง จะตองริเริ่มจัดให
เกิดกระบวนการดังกลาวขึ้นในโรงเรียน  ในบาน  ในที่ทํางาน  ในชุมชนตางๆ รวมทั้งภายใน
หนวยงานของตนเอง 

 
            5) ปรับเปลี่ยนบริการสาธารณสุข  
ภาระหนาที่ของระบบบริการสาธารณสุขใน
การสงเสริมสุขภาพ  เปนความรับผิดชอบ
รวมกันระหวางบุคคล  ชุมชน  บุคลากร
สาธารณสุข  สถาบันบริการสาธารณสุขและ
รัฐบาล  ซึ่งจะตองทํางานรวมกัน เพ่ือมุงไปสู
สุขภาพของประชาชนนอกเหนือจากงาน
รักษาพยาบาลแลว  ภาคสาธารณสุขจะตอง
หันมาทํางานดานการสงเสริมสุขภาพใหมาก
ขึ้น  โดยจะตองมีพันธะในการสนับสนุนให
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บุคคลและชุมชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น  ในลักษณะที่ไวตอปญหาและสอดคลองกับวัฒนธรรมชุมชน  
นอกจากนี้  ยังจะตองเปดกวางในการรวมมือกับภาคอื่นๆ  เชน  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  
สิ่งแวดลอม 
 

 

 

 

 

 

 

จากแนวคิดในการสรางเสริมสุขภาพชุมชนนี้มีสิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึงในการ
ใหบริการ คือ ประชาชนทุกระดับของชุมชนจะตองมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ การมีสวน
รวมของชุมชนโดยใหคนในชุมชนรวมคิดวิเคราะห กําหนดทิศทาง แนวทางในการแกไขปญหา 
และพัฒนาดวยตนเองของคนในชุมชนอยางเต็มที่ เจาหนาที่มีหนาที่เพียงชวยสงเสริมและ
สนับสนุนใหคนในชุมชนไดใชความคิดอยางอิสระซึ่งชุมชนจะไดรับประโยชนในการมีสวนรวม
แบบนี้ คือ  

- ชุมชนตระหนักในปญหาของตนเองมีสวนรวมพัฒนาหรือแกปญหาของตน 
- ชุมชนมีโอกาส ใชความคิดการตัดสินใจ และการกระทําของตนไดอยางเต็มความ

สามรถ 
- เปนการระดมทรัพยากรมนุษย มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกชุมชนนั้นๆ 
- ชุมชนจะมีความรูสึกในความเปนเจาของ  ทําใหการพัฒนามีความมั่นคงถาวร

และประหยัด ในชุมชนมีทรัพยากรมากมาย เชน วัสดุอุปกรณ  เงิน  และกําลังคน  สามารถ
นํามาใชและทําใหประชาชนทุกคนยอมรับ  และเขาถึงการบริการได  โดยเฉพาะคนยากจน
และผูดอยโอกาส 

- เปนขบวนการพัฒนาความสามารถ  และพลังของชุมชนในการพึ่งพาตนเอง 
- เปนการสงเสริมระบอบประชาธิปไตย  สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมฯ 
- ชุมชนรับผิดชอบและมีอํานาจสูงสุดในการพัฒนาชุมชนของตนเองเนื่องจาก

ประชาชนมีสิทธิและหนาที่ที่จะมีสวนรวม ในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีผลตอชีวิตความ
เปนอยูของตนเอง 



 

  

7 

- เปนการแสดงออกถึงการเคารพ นับถือ เชื่อใจ และศรัทธาในชุมชนวามีความรู
ความสามารถเพราะเทคโนโลยีทางการแพทยอยางเดียว ไมสามารถแกไขปญหาสุขภาพใน
ชุมชนไดดีเทากับการดูแลตนเองของชุมชน 

 
   สรุป  กลวิธีหลักในการสงเสริมสุขภาพชุมชน ควรดําเนินการหลายๆ วิธี เริ่มต้ังแต

การกําหนดนโยบาย มาตรการ ใหเปนที่ยอมรับของชุมชน ซึ่งนโยบายนี้ควรมีผลตอการ
ปรับปรุงสิ่งแวดลอม ใหเอื้อตอการสุขภาพดีหรือเอื้อตอใหการเกิดพฤติกรรมสงเสริม
พฤติกรรม ในขณะเดียวกันควรมีผลตอระบบบริการสุขภาพใหเปนแหลงในการกระจายความรู  
และวิธีการที่จะสงเสริมใหประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง และกระตุนชุมชนให
เขมแข็ง ซึ่งการที่ชุมชนเขมแข็งจะเปนกลวิธีสําคัญที่ชวยในการควบคุมกํากับระบบบริการ
สุขภาพ ดูแลสิ่งแวดลอม และพัฒนาทักษะของแตละบุคคลในชุมชนดวย 

 
กลุมเปาหมายสําคัญในการดูแล  
จําแนกตาม กลุมบุคคล  ครอบครัวและชุมชน  

 2.1  การเสริมสรางสุขภาพใน กลุมบุคคลเปนบริการสรางเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคที่มุงสําหรับประชาชนในกลุมเปาหมาย 5 กลุม ไดแก กลุมหญิงมีครรภ กลุมเด็ก
เล็กต้ังแตแรกเกิดถึงตํ่ากวา 6 ป กลุมเด็กโตและเยาวชน อายุต้ังแต 6 ป ถึงตํ่ากวา 25 ป กลุม
ผูใหญ คือ อายุต้ังแต 25 ปขึ้นไป และกลุมผูพิการและทุพพลภาพ  ซึ่งบริการเหลาน้ีควรเปนไป
ตามกรอบแนวคิดการจัดบริการสาธารณสุขของหนวยบริการในการสรางเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคของชุมชน ดังน้ี 

2.1.1 การจัดบริการสําหรับหญิงมีครรภ   เนนการจัดหาบริการฝากครรภ 4 
ครั้ง เฉพาะการตั้งครรภปกติตามแนวทางขององคการอนามัยโลก พ.ศ.2545 โดยมีเปาหมายที่
การลดอัตราการเสียชีวิตของมารดา และลดอัตราการ
เกิดทารกน้ําหนักนอย           

2.1.2 การจัดบริการสําหรับเด็กเล็ก (แรก
เกิด ถึงตํ่ากวา6 ป) โดยมีบริการการซักประวัติ การ
ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ การตรวจรางกายมีการสราง
เสริมภูมิคุมกัน การใชยา และการทําหัตถการเพื่อสราง
เสริมสุขภาพ และปองกันการเจ็บปวย มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม การใหคําปรึกษาแนะนําและการใหความรู
แกพอแมและผูดูแลเด็ก 
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2.1.3 การจัดบริการสําหรับเด็กโต (อายุ 6 ป ถึงตํ่ากวา 25 ป) โดยมีบริการการ
ซักประวัติ การประเมินพฤติกรรมสุขภาพ และการตรวจรางกายมีบริการการสรางเสริม
ภูมิคุมกัน การใชยา และการทําหัตถการเพื่อสรางเสริมสุขภาพ และปองกันการเจ็บปวย มี
บริการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การใหคําปรึกษาแนะนําและการใหความรู (รวมทั้งแกพอ
แมและผูปกครอง) 

2.1.4 การจัดบริการสําหรับผูใหญ (อายุต้ังแต 25 ปขึ้นไป) โดยมีบริการการซัก
ประวัติ การประเมินพฤติกรรมสุขภาพ และการตรวจรางกาย ปญหาสุขภาพทั้งรางกายและ
จิตใจที่เกิดจากความเสี่ยงจากพฤติกรรมสุขภาพหรือ ความเสี่ยง 

ตอสุขภาพจากลักษณะงานที่ทํา  มีบริการการตรวจทางหองปฏิบัติการ มีบริการ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การใหคําปรึกษาแนะนํา และการใหความรูทางสุขภาพตางๆ  

2.1.5 การจัดบริการสําหรับกลุมผูพิการและทุพพลภาพ มีบริการในดานเย่ียม
บาน การทํากายภาพบําบัด การฝกสอนญาติในการดูแล และการอาชีวะบําบัด ฯลฯ 

            2.2 การสรางเสริมสุขภาพระดับครอบครัวและชุมชน 
        เปนการจัดบริการการตรวจคัดกรองสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพ การ

ปองกันการเจ็บปวย บริการการสรางเสริมภูมิคุมกัน การใชยา และการทําหัตถการเพื่อ
ปองกันการเจ็บปวย และ บริการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดย การใหการปรึกษาแนะนํา 
และการใหความรู 

 

บทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสรางเสริม
สุขภาพในชุมชน 
 

        องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับ ควรมีอํานาจ หนาที่และภารกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ ซึ่งรวมการสงเสริมดูแลสุขภาพการปองกัน
ควบคุมโรคและปจจัยคุกคามทางดานสุขภาพของประชาชนในเขตทองถิ่น การจัดบริการ
สาธารณสุข การสรางหลักประกันสุขภาพใหกับทุกกลุมในพื้นที่ โดยผานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล ซึ่งมีวัตถุประสงคดังน้ี 
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วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหนวยบริการหรือสถาน

บริการอื่นรวมทั้งสถานบริการทางเลือก โดยเนนเรื่องการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค 
และการฟนฟูสุขภาพที่จําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิต 

2. เพ่ือสงเสริมใหกลุมแมและเด็ก กลุมผูสูงอายุ กลุมผูพิการและกลุมผูประกอบอาชีพ
ที่มีความเสี่ยงและกลุมผูปวยเรื้อรังที่อยูในเขตพื้นที่สามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขในการ
สรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรคและการฟนฟูสมรรถภาพ ไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
อยางนอยตามประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุขที่คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติกําหนด 

3. เพ่ือใหเกิดการพัฒนาสุขภาพคนในทองถิ่นหรือพ้ืนที่ โดยการบริหารจัดการอยางมี
สวนรวมของบุคคลในทองถิ่นหรือพ้ืนที่ 
               3.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับ ควรมีบทบาทในการสงเสริมดูแลสุขภาพ 
การปองกันควบคุมโรคและปจจัยคุกคามทางดานสุขภาพของประชาชนในเขตทองถิ่นดังน้ี 
                 1) กําหนดนโยบายสาธารณะใหเอื้อตอการสรางเสริมสุขภาพและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือพัฒนาสุขภาวะ 
                 2) กําหนดนโยบายและงบประมาณในการเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบทางดาน
สุขภาพและสิ่งแวดลอม ใหมีเปาหมายและแนวทางปฏิบัติรวมกันที่ชัดเจน 
                 3) กําหนดขอบังคับในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งใน
ชุมชนและสถานที่ทํางานอยางสมดุลและยั่งยืน โดยประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการออก
กฎระเบียบขอบังคับ ควบคูกับสรางจิตสํานึก และความตระหนักใหกับประชาชน 
                 4) ใหมมีาตรการและกลไกกํากับ ตรวจสอบ พิจารณา ตอใบอนุญาต ของ
ภาคอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม 
                 5)  จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการสรางเสรมิสุขภาพในชุมชนอยาง
สมานฉันท เพ่ือสรางความรูและความเขาใจ เพ่ือการดูแลสุขภาพทุกวัยรวมกัน  
                 6)  สงเสริมและสนับสนุนการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนและรับเรื่อง
รองเรียนและเฝาระวังดานสุขภาพและสิ่งแวดลอมในพื้นที่อยางกวางขวาง ทั่วถึงและเพียงพอ  

      7) สงเสรมิและสนับสนุนการดําเนินงานจัดโครงการสรางเสริมสุขภาพสําหรับ
กลุมวัยผูใหญอยางเปนระบบและเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในพื้นที่ โดยเฉพาะ
ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคการเมืองทุกระดับ และพัฒนาองคกรสวน
ทองถิ่น 
                 8) พัฒนาบุคลากรสาธารณสขุ และอาสาสมคัรสาธารณสขุในตําบล และจัดต้ัง
กองทุนการศึกษาเฉพาะดานเพ่ือดําเนินการพัฒนาบุคลากรทุกภาคฝายเพื่อการดูแลสุขภาพ
วัยผูใหญ 
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                  9) จัดใหมีหลักสูตรการสรางเสริมสุขภาพและดุแลสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับ
ทองถิ่น สงเสริมและสนับสนุนงบประมาณใหกลุมวัยผูใหญไดสามารถจัดต้ังกองทุน กลุมที่
สรางเสริมสุขภาพ 
                10) สรางและยกระดับกระบวนการเรียนรูและพัฒนาเครือขาย และภาคีวิชาการ 
ในการดูแลสุขภาพวัยผูใหญ บนฐานภูมิปญญาทองถิ่น วิถีชีวิต วัฒนธรรมความเชื่อ  
              11) เชื่อมโยงบูรณาการจัดระบบและแกไขปญหาสุขภาพ และจัดการสิ่งแวดลอม
ระหวางทองถิ่นที่มีพ้ืนที่ตอเนื่องถึงกัน หรือมีลักษณะภูมินิเวศเดียวกันเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ 
              12) พัฒนาระบบขอมูล เทคนิค วิชาการ ตลอดจนขอมูลเครือขายองคกรที่เอื้อ
ตอการดําเนินงานทางสุขภาพ โดยรวมมือกับองคกรเอกชนหรือหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 การจัดบริการการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน ประกอบดวย 
1)   การจัดบริการตามชุดสิทธิประโยชน ใหสําหรับกลุมเปาหมาย 5 กลุมหลัก 

ไดแก กลุมหญิงมีครรภ กลุมเด็กเล็กต้ังแตแรกเกิดถึงตํ่ากวา 6 ป กลุมเด็กโต
และเยาวชน อายุต้ังแต 6 ป ถึงตํ่ากวา 25 ป กลุมผูใหญ คือ อายุต้ังแต 25 ป
ขึ้นไป และกลุมผูพิการและทุพพลภาพ   

2) การสนับสนุนงบประมาณแกหนวยบริการสุขภาพที่อยูในชุมชนทองถิ่น เชน 
สถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชน เปนตน 

3) การสรางเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนทองถิ่น เปนกิจกรรมที่เกิด
จากความริเริ่มของประชาชนในชุมชนทองถิ่นของประชาชนเอง 

4) การบริหารกองทุน/การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและอื่นๆ 
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เครือขายที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน 
 

 การสงเสริมสุขภาพในวัยผูใหญจะประสบความสําเร็จไดหากไดรับความรวมมือจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของในทุกภาคสวนและทุกระดับ ซึ่งมีบุคคลหลายฝายดวยกัน ดังน้ี 

• บุคลากรจากองคการปกครองสวนทองถิ่นใกลเคียงและที่เปนเครือขาย 
• บุคลากรจากสถานบริการสาธารณสุข ไดแก สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพ

ชุมชน ศูนยแพทยชุมชน โรงพยาบาลในพื้นที่ ตลอดจนศูนยอนามัยในพื้นที่ 
• เจาหนาที่ทางดานการเกษตรและสหกรณในพื้นที่ 
• เจาหนาที่ทางดานพัฒนากรในพื้นที่ 
• ครู อาจารย และผูทรงเชี่ยวชาญทางดานการศึกษาในโรงเรียน วิทยาลัย 

หรือมหาวิทยาลัยที่ต้ังในพื้นที่ 
• เจาหนาที่ตํารวจจากสถานีตํารวจ 
• เจาของกิจการ หางรานที่ประกอบอาชีพ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

ครอบคลุมทั้งภาคอตุสาหกรรม และภาคเกษตร 
• บุคลากรจากอุตสาหกรรมจังหวัด 
• เจาอาวาส พระ เณร และชี ลูกวัด 
• เจาหนาที่และสมาชิกองคกร มูลนิธิ หรือชมรมกลุมตางๆในชุมชน 
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เมนูสรางเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภและหลังคลอด 
สมพร รักความสุข 

รัชนี สรรเสริญ 
เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 

วรรณรัตน ลาวัง 
พิมพใจ ลังการพินธุ 

หญิงตั้งครรภ 
เมื่อหญิงมีการตั้งครรภรางกายจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติหลาย

อยาง รางกายจะคอย ๆ ปรับสรีระเพื่อใหพรอมที่จะตั้งครรภ ทําใหมีโอกาสเกิดความ
เสี่ยงทั้งกับหญิงต้ังครรภ และลูกในทอง  

การตั้งครรภมีระยะเวลาประมาณ 9 เดือนซึ่งถือวาเปนระยะเวลาที่นาน
พอสมควรดังน้ันการสรางเสริมสุขภาพหญิงต้ังครรภจึงแบงเปนการดูแลทั้งใน ระยะ
ต้ังครรภและหลังคลอด 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
การเปลี่ยนแปลงระยะตั้งครรภ 

ในระหวางต้ังครรภรางกายมีการเปลี่ยนแปลง 3 ดานคือ ดานกายวิภาค 
สรีรวิทยาและชีวเคมี ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นทันทีหลังการปฏิสนธิ และเกิดขึ้น
ไดตลอดระยะเวลาของการตั้งครรภ ซึ่งเปนกระบวนการที่มีความซับซอน เพ่ือใหงาย
ตอการทําความเขาใจจึงแบงชวงการตั้งครรภออกเปน 3 ชวง ดังน้ี  

ทองแลวจา   



 

 

16 

การเปลี่ยนแปลงในชวงเดือนที่ 1-3  
           การเปลี่ยนแปลงของรางกาย ระยะ 3 เดือนแรกรางกายเริ่มมีการ
ปรับตัว อาจมีอาการแพทอง เชน คลื่นไส ออนเพลีย ปวดหลัง อารมณ
เปลี่ยนแปลง และเครียด เปนอาการที่เกิดขึ้นตามปกติ และจะหายไปเมื่อ
อายุครรภเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ แตสําหรับบางคนแลวอาจจะไมมีอาการใดๆ เกิดขึ้น
เลย โดยสามารถสังเกตอาการ ดังน้ี 
                   -  เหน่ือยงาย เปนการเตือนใหรางกายหยุดพัก หลังจากทํางาน
อยางหนักเพ่ือพัฒนาชีวิตนอยๆ ในครรภ  

      -  ปสสาวะบอย เพราะมดลูกจะมีการขยายขนาดใหญขึ้นซึ่งจะ
ไปกดที่กระเพาะปสสาวะทําใหเกิดอาการปสสาวะบอย   

      -  นํ้าหนักเพ่ิม ชวงแรกของการตั้งครรภ นํ้าหนักจะเพิ่มขึ้นประมาณ ½ 
ก.ก.ตอเดือน 

      -  เมื่อสิ้นสุดสามเดือนแรก ทารกจะมีขนาดยาวประมาณ 7.5 ช.ม. หนัก
ประมาณ 15 กรัม ทารกจะมีการเคลื่อนไหวตอบสนองเมื่อมีการกดที่หนาทอง 
 

การเปลี่ยนแปลงในชวงเดือนที่ 4-6  
           ทองจะมีขนาดใหญจนเห็นไดชัด นํ้าหนักเพ่ิมขึ้น และ ทารกในครรภ
เจริญเติบโตขึ้น สามารถรูสึกไดถึงทารกในครรภมีการเคลื่อนไหว จะมีอาการปวดเมื่อย
และอาการอื่นๆ เกิดขึ้นได  

อายุครรภในชวงเดือนที่ 4 -6 เปนชวงที่รางกายแสดง
ลักษณะที่บงบอกถึงการตั้งครรภอยางสมบูรณ ทองที่ใหญจน
เห็นไดชัด นํ้าหนักเพ่ิม ทารกในครรภมีการเคลื่อนไหว ดวย
สาเหตุน้ีเอง ทําใหมีอาการหลายๆ อยางตามมา  

   - รูสึกเจ็บในทอง กนกบและ ตนขา ปวดหลัง 
หายใจสั้น ผิวหนัง หนาทองลาย ผิวแหงและคล้ําลง มือและ
น้ิวมีขนาดใหญขึ้น   
             -  มีอาการตะคริวที่นอง และ หากมีอาการคันที่
ทอง ฝามือ และ หลังเทา ใหปรึกษาแพทย  

  -  หากมีอาการคลื่นไส เบื่ออาหาร อาเจียน ตัว
เหลือง หรือ ออนเพลีย อาการเหลาน้ีอาจจะเกิดจากปญหา
เกี่ยวกับตับที่เรียกวา ดีซาน 
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             -  นํ้าหนักเพ่ิม การเพิ่มนํ้าหนักมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับแตละบุคคล 
โดยปกตินํ้าหนักจะเพิ่มขึ้นอาทิตยละ 1 /2 ก.ก. หรือ ประมาณ 2 ก.ก. ตอเดือนในชวงนี้  

  -  ทารกจะมีการพัฒนาของนิ้วมือ น้ิวเทา ขนตา คิ้ว ประมาณเดือนที่ 5 คุณ
แมสามารถรับรูไดถึงการดิ้นของทารก เดือนที่หก จะพบวา อวัยวะตางๆ เชน หัวใจ 
ปอด และไต ไดมีการพัฒนาอยางเต็มที่ 

  -  เมื่อสิ้นสุดเดือนที่หก ทารกในครรภจะหนักประมาณ 1 ก.ก. และยาว
ประมาณ 30 ซ.ม. 

 

การเปลี่ยนแปลงในชวงเดือนที่ 7-9  
 ระยะนี้หญิงต้ังครรภควรจะได เรียนรู เกี่ยวกับอาการปวดทองคลอด          

การคลอด และการผาตัดคลอด มีอาการหายใจลําบาก รวมถึงการเขาหองนํ้าบอยซึ่ง
เกิดจากทารกในครรภตัวใหญขึ้นทําใหกดอวัยวะตางๆ 

ในระยะสุดทายของการตั้งครรภ เปนระยะที่ทองมีขนาดใหญที่สุด การ
เจริญเติบโตของทารกสมบูรณ พรอมที่จะคลอด ยิ่งใกลคลอดมากเทาไหร อาการที่
ตามมาก็มากขึ้นตามไปดวย ดังน้ี 

 -  อาการแสบยอดอก หรือ กระเพาะอาหาร  
 -  มีอาการบวมบริเวณขอเทา น้ิวมือและใบหนา แตถาเมื่อไหรที่มีอาการบวม

รวมกับนํ้าหนักที่เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว ตองรีบพบแพทยเพราะอาจเกิดอาการชักขณะ
ต้ังครรภ หรือ ภาวะโลหิตเปนพิษ  

 -  ริดสีดวงทวาร  
 -  เตานมคัดตึง  
 -  อาการตะคริวที่นอง  

              -  อาจจะมีปญหาในการนอนหลับ ยิ่งใกลชวงวันครบกําหนดคลอด ปาก
มดลูกจะเริ่มบางและนิ่มขึ้น ซึ่งเปนสิ่งปกติ ที่จะชวยในกระบวนการคลอด บางครั้งแพทย
จะตรวจทางชองคลอดเพื่อดูความพรอมดวย 

 - นํ้าหนักเพ่ิม ในระยะนี้นํ้าหนักที่เพ่ิมขึ้นจะแตกตางกัน เฉลี่ยแลวจะ
ประมาณ ½ ก.ก.ตอสัปดาหหรือ 2 ก.ก.ตอเดือน  
           -  ตลอดระยะเวลาของการตั้งครรภ นํ้าหนักจะขึ้นประมาณ 10 – 15 ก.ก. 
ประมาณ 3.5 ก.ก.จะเปนของทารก 
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ครรภมารดาที่มีขนาดใหญขึ้น ยอมแสดงถึงการเจริญเติบโตของทารกที่อยูใน
ครรภดวย ระยะเวลา 9 เดือนของการตั้งครรภทารกมีพัฒนาการในหลายๆ ดานดังน้ี   

- ทารกยังคงเจริญเติบโตและเคลื่อนไหว มดลูกจะมีพ้ืนที่นอย ทําใหมารดา
อาจจะรู สึกว าทารกดิ้นหรือ เคลื่ อนไหวนอยลงไม เทากับในเดือนที่สี่ ถึ งหก 
     - กอนคลอดทารกสามารถลืมตา หลับตาหรือแมกระทั่งดูดน้ิวมือได 

- ทารกจะเคลื่อนไหวเตรียมพรอมในทาที่จะคลอด คือหัวทารกจะกลับลงในอุง
เชิงกราน ซึ่งทาน้ีจะสามารถชวยลดความกดดันที่ปอดและกระบังลมจากยอดมดลูก 
ทําใหสามารถหายใจไดสะดวกขึ้น  

-  ความยาวของทารกแรกเกิดจะอยูระหวาง 50 -53 ฃ.ม. และหนักประมาณ 
3.2 ก.ก.  ซึ่งนํ้าหนักเฉลี่ยของทารกจะอยูระหวาง  3 – 3.5 ก.ก.  

 

ความเสี่ยงและปญหาสุขภาพที่สําคัญของหญิงตั้งครรภ 
 
สถานการณปญหาสุขภาพที่สําคัญ 

ลูกเปนสุดยอดความรัก ความหวงใย สายใยรัก
แหงครอบครัว พอ แมทุกคนหวังใหลูกเปนคนเกง คนดี 
และมีความสุข โดยไดรับการเลี้ยงดูใหเจริญเติบโต และ
พัฒนาการสมวัยทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและ
สติปญญา  ซึ่งปจจัยที่สงผลตอพัฒนาการแบบองครวมของ
เด็กมี ดังน้ี  

-   ภาวะโภชนาการในชวงการตั้งครรภ   
-   โรคถายทอดทางพันธุกรรม เชน ธาลัสซีเมีย โรคติดเชื้อ โรคเอดส ซิฟลิส หัด 

เยอรมัน 
            -   การขาดสารไอโอดีนของหญิงต้ังครรภ ในเด็กอายุ 0-5 ป  
            -   ภาวะโลหิตจางในหญิงต้ังครรภ  

-   การตั้งครรภของแมอายุตํ่ากวา 20 ปเพ่ิมสูงขึ้น 
-   คูสมรสมีโอกาสมีบุตรเปนโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงสูง  

            -   ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน  
-   ทารกแรกเกิดนํ้าหนักนอยกวา 2,500 กรัม 
-   เด็กอายุตํ่ากวา 2 ป ติดเชื้อเอช ไอ วี จากแมสูลูก  
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-   การเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน มีอัตตราต่ํา (กรมอนามัย, 2551)  
ในขณะตั้งครรภ รางกายเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ดานจนอาจทําให

เกิดภาวะอันตรายหรือความผิดปกติบางอยางเกิดขึ้น ความผิดปกติเหลาน้ีมีสาเหตุมา
จากปจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นในระหวางต้ังครรภ  
 

ปจจัยเสี่ยงระหวางตั้งครรภ   
           -   การไมฝากครรภหรือฝากครรภชา  การฝากและตรวจครรภนอยกวา 4 
ครั้ง มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอนตอมารดาและทารก และมีโอกาสคลอดกอนกําหนด
ไดมากกวาผูที่ตรวจมากกวา    

-   การมีเลือดออกกอนคลอด  มีสาเหตุมาจากภาวะรกเกาะต่ํา  และรกลอก
ตัวกอนคลอด  โดยทั่วไปการมีเลือดออกกอนคลอด จะทําใหเกิดการคลอดกอน
กําหนด ทารกในครรภเจริญเติบโตชา  ภาวะเลือดจางทั้งมารดาและทารก 

 -  การตั้งครรภทารกหลายคน   ทําใหทารกตายจากการคลอดกอนกําหนด 
มารดามีโอกาสเกิดภาวะความดันโลหิตสูงขณะ
ต้ังครรภ ภาวะโลหิตจาง ครรภแฝดน้ํา และตก
เลือดหลังคลอดมากขึ้น  

 
- ภาวะความดันโลหิตสูงจากการ

ตั้งครรภ  อาจเกิดขึ้นเล็กนอยหรือรุนแรงถึงชีวิต
ได เชน อาจเกิดภาวะไตวาย เสนเลือดในสมอง
แตก ทารกในครรภเจริญเติบโตชา รกลอกตัวกอน
กําหนด  การคลอดกอนกําหนด และตายคลอด
มากขึ้น 

-  ถุงน้ําคร่ําแตกหรือรั่วกอนเจ็บครรภ ทารกอาจตายปริกําเนิดเนื่องจาก
ทารกคลอดกอนกําหนด การเจริญเติบโตในครรภชา ติดเชื้อ และภาวะหายใจลําบาก 

หมายเหตุ การตายปริกําเนิด คือการที่ทารกตายนับต้ังแตอยูในครรภครบ 
22 สัปดาหเต็ม ถึงนอยกวา 7 วันหลังคลอด  

-  ภาวะการเจริญเติบโตชาของทารกในครรภ หมายถึง ภาวะที่ทารกแรก
เกิดมีนํ้าหนักตัวนอยกวา 10% ของนํ้าหนักเฉลี่ยของทารกแรกเกิดที่มีอายุครรภ
เดียวกัน ทารกมีโอกาสตายกอนคลอด ขาดออกซิเจนขณะคลอด และมีปญหาการ
เจริญเติบโต 
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-  การตั้งครรภเกินกําหนด  หมายถึงการตั้งครรภที่มีอายุต้ังครรภต้ังแต   42 
สัปดาหขึ้นไป ทารกจะมีโอกาสเกิดการตายปริกําเนิด อันตรายจากการคลอด ภาวะ
สําลักขี้เทา ระดับนํ้าตาลในเลือดต่ํา และพัฒนาการหลังคลอดผิดปกติ 

-  ทารกพิการแตกําเนิด มักเกิดจากทารกมีการเจริญเติบโตชาในครรภ และ
ยังเสี่ยงตอการคลอดกอนกําหนด และถุงนํ้าคร่ําแตกกอนกําหนด 

-  ทารกสวนนําและทาผิดปกติ เปนการเพิ่มความเสี่ยงตอทั้งมารดาและ
ทารก มารดาเสี่ยงตอการผาคลอด ทารกเสี่ยงตอการขาดออกซิเจนขณะคลอด จาก
การคลอดที่ยาวนานหรือภาวะสายสะดือยอย 

-  การตั้งครรภแฝดน้ําและการตั้งครรภที่มีน้ําคร่ํานอย มักพบรวมกับ
ทารกพิการในครรภไดบอย หรืออาจพบในมารดาที่เปนโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ  
               

คําแนะนําสําหรับหญิงตั้งครรภในการดูแลสุขภาพ 
            การดูแลรักษาสุขภาพใหแข็งแรงสมบูรณ จะสงผลใหสุขภาพของมารดา และ
ทารกในครรภดีตามไปดวย แตเน่ืองจากการตั้งครรภเปนสภาวะการเปลี่ยนแปลงของ
รางกาย ซึ่งทําใหมีโอกาสเกิดปญหาสุขภาพตามมาได มารดาจึงควรดูแลรักษาสุขภาพให
แข็งแรงอยูเสมอเพ่ือสุขภาพของตัวเอง และทารกที่อยูในครรภ  สิ่งที่หญิงต้ังครรภควรรู เชน 
 
 

 
 อายุ สตรีที่อายุนอยกวา 20 ป มีโอกาสเกิดการ
คลอดกอนกําหนด และอายุมากกวา 35 ป มีความเสี่ยงของ
การคลอดบุตรที่มีโครโมโซมผิดปกติ 
  น้ํ าหนักเพิ่มขึ้น  ตลอดระยะเวลาของการ
ต้ังครรภ หญิงต้ังครรภควรมีนํ้าหนักเพ่ิมขึ้นประมาณ 10 – 
12 กิโลกรัม เน่ืองจากมดลูกขยายตัว เตานมขยายใหญขึ้น 
ปริมาณเลือดเพ่ิมขึ้น เกิดการสะสมไขมัน 
 หากน้ําหนักเพ่ิมมากเกินไปก็อาจจะทําใหครรภเปนพิษ เปนอันตรายตอแม
และเด็กในครรภ  
 ในทางตรงขามหากน้ําหนักเพ่ิมนอยเกินไปอาจจะทําใหคลอดกอนกําหนด
หรือลูกนํ้าหนักนอยจนเกิดอันตรายได  
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              อาการทองผูก  มักจะเกิดขึ้นในระยะใกลคลอด เน่ืองจากเด็กในครรภเจริญ 
เติบโตขึ้นจนไปกดทับลําไส  
              แพทอง  มักจะเกิดขึ้นในตอนเชา หรือขณะที่รางกายออนเพลีย พักผอนไม
เพียงพอ ในรายที่มีอาการมากอาจทําใหใหขาดสารอาหาร ความดันโลหิตสูง สวนมาก
มักจะเกิดขึ้นหลังจากตั้งครรภได 5 เดือนขึ้นไป  
 
ปจจัยที่สงผลตอทารก 

สุขภาพของมารดาสงผลตอการเจริญเติบโตของทารกที่อยูในครรภ สุขภาพ
ของทารกจะเปนอยางไรก็ขึ้นอยูกับการดูแลรักษาสุขภาพของผูเปนแม นอกจากการ
ดูแลสุขภาพแลว ควรคํานึงถึงปจจัยอื่น ๆที่สงผลตอทารกในครรภ ไดแก 

 
    -  โรคเบาหวาน หรือมีคนในครอบครัวเปนโรคเบาหวาน  

- ประวัติการคลอด เคยคลอดบุตรที่มีนํ้าหนักตัวมากกวา 4, 000 กรัม   
 - โรคความดันโลหิตสูง หรือโรคทางอายุรกรรมอื่นๆที่อาจทําใหเกิด
ภาวะแทรกซอนที่เปนอันตรายตอสตรีต้ังครรภและทารกในครรภ 
               -  โรคเลือด ไดแก โรคโลหิตจางจากสาเหตุตางๆ 
               -  การรับประทานอาหาร การรับประทานอาหารไมครบ 5 หมู ทําใหทารก

ในครรภมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตชาได  
  -  การสูบบุหรี่ หญิงต้ังครรภที่สูบบุหรี่เกิน อาจทําใหคลอดกอนกําหนด การ
ตายคลอด และน้ําหนักแรกคลอดนอยกวา 2,500 กรัม การ
เจริญเติบโตในชวง 1 ปแรกชากวาทารกที่มารดาไมไดสูบบุหรี่   
 
  - การดื่มสุรา หญิงต้ังครรภที่ด่ืมสุราเปนประจํา 
ทารกจะมีโอกาสเกิดความพิการหลายประการ เชน การมี
ใบหนาผิดปกติ ปญญาออนและเจริญเติบโตชา 
  -  การติดยาเสพติด หญิงต้ังครรภที่ติดยา ทารกมี
โอกาสมีความพิการแตกําเนิด คลอดกอนกําหนด  และ
เจริญเติบโตชา 
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ตัวชี้วัดกรมอนามัย 
            การตั้งครรภเปนเรื่องสําคัญตอการพัฒนาประเทศ การดูแลสุขภาพของหญิง
ต้ังครรภจึงเปนเรื่องที่ไมควรละเวน เพราะนอกจะสงผลตอสุขภาพตอหญิงต้ังครรภ 
และลูกแลวยังสงผลถึงคนในชุมชนดวย ดวยเหตุน้ีกรมอนามัยจึงไดกําหนดตัวชี้วัด
สถานบริการสุขภาพของหญิงต้ังครรภ ดังน้ี  
            -  หญิงมีครรภอายุตํ่ากวา 20 ป ไมเกินรอยละ 10 
            -  อัตราหญิงมีครรภฝากครรภครั้งแรกกอนอายุครรภ 12 สัปดาห   ไมนอย
กวารอยละ 50 
            -  อัตราการฝากครรภครบ 4 ครั้งตามเกณฑ ไมนอยกวารอยละ 90 
            -  อัตราการคลอดในสถานบริการ   ไมนอยกวารอยละ 95 

              -  หญิงต้ังครรภมีภาวะโลหิตจางไมเกินรอยละ 10 

              -  หญิงต้ังครรภไดรับวัคซีนปองกันบาดทะยักหรือคอตีบบาดทะยัก  
รอยละ 95 

              -  หญิงต้ังครรภไดรับการตรวจเชื้อเอดส 
              -  หญิงมีครรภไดรับการตรวจธาลัสซีเมีย รอยละ 60 

              -  หญิงต้ังครรภไดรับการตรวจคัดกรองไธรอยด รอยละ 80 

 
แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ 
 

การดูแลหญิงต้ังครรภใหมีสุขภาพที่สมบูรณ จะสงผลตอสุขภาพของทารกไป
ดวย ทําใหไมมีภาวะแทรกซอนและปญหาตางๆ  การสงเสริมการดูแลแบงตามชวงของ
การตั้งครรภได 3 ชวง  

 

การสงเสริมสุขภาพและการเตรียมความพรอมชวง 1-3 เดือน  
           การตั้งครรภเปนการเปลี่ยนแปลงไมใชเพียงแคหญิงต้ังครรภเทาน้ัน ยัง
รวมถึงสมาชิกในบานที่จะตองปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่ โดยการพูดคุยระหวางหญิง
ต้ังครรภกับคนในครอบครัว นอกจากการพูดคุยกันแลวจะตองเตรียมการตางๆ เพ่ือ
สมาชิกใหมของครอบครัว 
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เกี่ยวกับครอบครัวและสมาชิก 
-  จัดเตรียมที่อยูอาศัยและเครื่องใชในการเลี้ยงดู

ทารกอยางพอเพียงตามกําลังความสามารถ 
- แบงภาระ หนาที่รับผิดชอบในบานเรือนใหม 

เพ่ือใหภรรยาในขณะตั้งครรภไดมีการพักผอน และไมเสี่ยงตอ
การเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจะมีผลกระทบกระเทือนทารกในครรภ 
           -  ปรับรูปแบบเพศสัมพันธใหเหมาะสมกับระยะ
ต้ังครรภ 
           -  หาความรูและวางแผนในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการตั้งครรภ การคลอด และ
การเปนพอ แมในอนาคต 

 
สุขอนามัยของหญิงตั้งครรภ  
            ความสะอาดของรางกายเปนสิ่งที่ไมควรมองขาม เพราะการรักษาความ
สะอาดของรางกายจะทําใหเกิดภาวะแทรกซอนระหวางการตั้งครรภนอยลง และทําให
สุขอนามัยของทั้งแมและทารกในครรภดีตามไปดวย 
           -  ควรอาบน้ําอยางนอยวันละ 2 ครั้ง และชําระลางบริเวณอวัยวะสืบพันธุ
ภายนอกใหสะอาดขณะอาบน้ําและหลังการขับถาย  
 
 
 
 
 
 
           
 
           - ควรสระผมอยางนอยสัปดาหละ 1-2 ครั้ง และพบทันตแพทยต้ังแต
ระยะแรกของการตั้งครรภ เพ่ือตรวจฟน และขูดหินปูน ถาพบฟนผุจะไดอุดฟน หรือมี
เหงือกอักเสบ จะไดรักษาตั้งแตระยะแรกๆ 
           - เตานม ทําความสะอาดดวยการใชผาหรือฟองน้ําชุบนํ้าหมาดๆถูเปนวงกลม 
เริ่มจากบริเวณหัวนมเพ่ือเช็ดคราบตางๆออกและลางดวยนาสะอาด  
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           - การพักผอนและการนอนหลับ ระหวางต้ังครรภจะรูสึกเหน่ือยและออนเพลีย
งาย กลางคืนควรหลับใหเต็มอิ่ม ประมาณ 6-8 ชม. ควรนอนตะแคงเพราะทําให
ไหลเวียนของเลือดไปยังมดลูก และทารกในครรภ และควรหาเวลาพักในชางกลางวันดวย 

 
การไปตรวจครรภตามนัด  
         หลังจากฝากครรภแลว หญิงต้ังครรภ
ค ว รมาตรวจครรภ ต ามที่ หมอ นัดอย า ง
สม่ํ า เสมอ  เ พ่ือ เปน ดูความพรอมในการ
ต้ังครรภ หญิงต้ังครรภควรมาตรวจครรภครั้ง
แรกภายใน 3 เดือนแรก (12 สัปดาห) และการ
นัดครั้งตอไปคือ กอนอายุ 28 สัปดาห นัด
ตรวจทุก 4 สัปดาห              
       -  อายุครรภ 28-36 สัปดาหนัดตรวจทุก 
2 สัปดาห   
       -  อายุครรภ 36 สัปดาหขึ้นไป นัดตรวจ

ทุก 1 สัปดาห และหากมีอาการผิดปกติ เชน เลือดออกจากชองคลอด นํ้าเดิน เด็กด้ิน
นอยลง หรือปวดทองนอยมาก เปนตน ควรรีบไปโรงพยาบาลทันที 
           -  แพทยมักจะสั่งยาบํารุงธาตุเหล็กใหรับประทาน เน่ืองจากปริมาณธาตุ
เหล็กในอาหารไมเพียงพอ  
           - อาการขางเคียงจากการรับประทานยาคือ อุจจาระมีสีดําบางครั้งอาจ
ทองเสีย หรือทองผูก และคลื่นไสได    

ถามีอาการคลื่นไสซึ่งเปนอาการที่พบได
บอยในหญิงต้ังครรภ บางคนคลื่นไสถึงขนาดกิน
อะไรไมได เลย อาจทําใหขาดสารอาหารหรือ
นํ้าหนักตัวลด จนอาจเปนอันตรายตอทารกใน
ครรภได มีขอปฏิบัติเมื่อมีอาการคลื่นไส ดังน้ี  
        -  รับประทานทีละนอยแตบอยครั้ง ประมาณ 
5-6 มื้อตอวัน  
        -  เลือกรับประทานอาหารที่ยอยงาย ทําเสร็จ
ใหมๆไมมีไขมัน 
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        -  ไมควรดื่มนํ้ามากในขณะรับประทานอาหาร แตควรดื่มระหวางมื้อ
อาหาร  
        -   หลีกเลี่ยงการแปรงฟนหลังอาหารทันที เพราะจะกระตุนใหอาเจียน  
        -   ด่ืมนํ้าประมาณ 8 แกวตอวัน ไมควรดื่มเครื่องด่ืมกอนนอน 
        -   อยูในที่ที่มีอากาศถายเทสะดวก  
        -   ถามอีาการคลื่นไสอาเจียนมาก รับประทานอาหารไมได นํ้าหนักลด 
ออนเพลียมาก มีอาการขาดน้ํา หรือหลังอายุครรภ12 สัปดาห ยังมีอาการ 
ควรปรึกษาแพทย 

                   -   อยากลั้นปสสาวะ เพราะอาจทําใหเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดิน
อาหาร  
         -   ฝกบริหารกลามเน้ือโดยการขมิบชองคลอดวันละประมาณ 50-100 ครั้ง   
ถามีอาการแสบขัด ควรปรึกษาแพทย  

 
การสงเสริมสุขภาพในชวง 4 - 6 เดือน 
 การดูแลสุขภาพในชวง 4 – 6 เดือน จะเนนใน การสงเสริมพัฒนาการ
ของทารก และการบริหารรางกายในทาทางตาง ๆ เพราะในชวงน้ีทารกเริ่มมี
พัฒนาการจึงตองดูแลสุขภาพครรภเปนพิเศษ โดยใหคําแนะนําดังตอไปน้ี 
                                                    
       สอนลูกใหฉลาดตั้งแตในครรภ  

  การสงเสริมพัฒนาการของทารก
ในครรภ เปนการกระตุนพัฒนาการโดยอาศัย
ห ลั ก ก า ร ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ ศิ ล ป ะ 
ประกอบดวย การสงเสริมพัฒนาการดานการ
สัมผัส การไดยิน และการมองเห็น 
  -  การสัมผัส หรือลูบคลําบริเวณ
หนาทองของมารดาเปนวงกลมและสัมผัสซํ้าๆ
ประมาณวันละ 10 นาทีในชวงเย็นเน่ืองจากเปน
เวลาที่มารดาผอนคลายและทารกยังไมหลับ 
             -  การไดยิน ดวยการใชเสียงของ
บิดามารดา เพราะเปนเสียงธรรมชาติที่ถือวา

เปนเสียงที่ทารกสามารถสื่อสารได 
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 -  การมองเห็น สิ่งที่มารดาควรปฏิบัติคือ การใชแสงสวางตามธรรมชาติ 
โดยอยูในสถานที่ที่มีทองฟาแจมใส เงียบสงบ  
 
การออกกําลังกาย  
 หลายคนคงจะคิดวาเมื่อต้ังครรภ
แลวไมจําเปนตองออกกําลังกาย แตความจริงแลว
แมวาจะตั้งครรภการออกกําลังกายก็ยังเปนสิ่งที่
จําเปนอยู 
 การออกกําลังกายในระยะตั้งครรภ
ควรเนนที่การทรงตัว การบริหารอยูกับที่ หรือ
ออกกําลังกายในน้ํา ไมเนนการใชกําลังแตจะเนน
การทรงตัวเพื่อใหรางกายไดมีการเปลี่ยนทาทาง 
เปนการกระตุนการไหลเวียนเลือด ปอด หัวใจ 
กลามเน้ือสวนตางๆ ของรางกาย กระดูกสันหลังมีความแข็งแรง และยืดหยุนดี    
 ระยะเวลาของการออกกําลังกาย เริ่มตนทําไดต้ังแตครรภได 2 เดือน 
จนกระทั่งคลอด แตผูที่แทงงายใหทําภายหลังต้ังครรภได 3 เดือนแลว   
 

กรณีตัวอยางการใหคํ าแนะนํา
สําหรับเจาหนาท่ี  
          วันน้ีสมชายพาสมศรี ภรรยาที่
กําลังต้ังครรภมาฝากครรภกับคุณหมอ
กันย หลังจากฝากครรภเสร็จ สมชาย
และสมศรีจึงถามคําถามที่สงสัยมานาน  
         สมชาย : คุณหมอครับภรรยา
ผมกําลังต้ังครรภได 5 เดือนแลว 
สามารถมีเพศสัมพันธไดหรือไมครับ 
 หมอกันย: แหมสมชาย อยากรู
เรื่องน้ีกอนเลยนะ ไดๆ หมอจะบอกให

นะ โดยทั่วไปสามารถมีเพศสัมพันธไดจนถึงกอนครบกําหนดประมาณ 4 สัปดาห 
ยกเวนในรายที่มีเลือดออกผิดปกติทางชองคลอดหรือเจ็บครรภกอนกําหนด  
 สมชาย : สมศรีทอง 5 เดือนแลวนะหมอจะมีเพศสัมพันธไดจริง ๆ เหรอครับ 
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 หมอกันย : ไดสิ แตอยาหักโหมมากนักนะ หมอจะบอกเคล็ดลับ สมชายตอง
หลีกเลี่ยงทาที่ทาบทับที่ทองและมดลูกโดยตรง เพราะจะเปนอันตรายได อยางอื่นก็ไป
ตกลงกับสมศรีกันเอาเองนะ 
 สมศรี : หมอขาขอถามบางคะ สมชายถามเยอะแลว 
 หมอกันย : ได ๆ มีอะไรถามมาไดเลย วาที่คุณแมคนใหม 
 สมศรี : ตอนนี้รูสึกอึดอัดมากเลยคะ ทําอะไรไมคอยสะดวก ทํายังไงดีคะหมอ 
        หมอกันย : มันเปนธรรมดาของคนทองนะ สมศรีก็ตองเลือกเสื้อผาที่ใสสบาย ที่
สําคัญอยาใสรองเทาสนสูงนะ จะไดไมปวดหลัง 
        สมศรี : ต้ังแตดิฉันทองก็มีอาการหลายอยางทั้งแพทอง คลื่นไส อาเจียน แตก็ไม
คอยไดมาตรวจ แลวลูกในทองจะเปนอะไรรึเปลาคะ 
        หมอกันย : อาการที่สมศรีบอกเปนอาการธรรมดานะ แตถาผิดปกติอยางเชน 
ลูกยังไมเริ่มด้ิน มีอาการบวมรวมกับปวดศีรษะ หรือตาพรามัว จุกแนนใตลิ้นป 
นํ้าหนักเพ่ิมเกิน 0.5 กก./สัปดาห มีเลือดหรือนํ้าคร่ําออกทางชองคลอด ปวดทองนอย 
ตกขาวมากผิดปกติ ตองรีบมาพบหมอทันที อยาปลอยไวเพราะจะเปนอันตรายกับลูก
ของสมศรีได 
        สมศรี: คะ ถามีอาการอยางที่หมอบอก จะรีบมาพบหมอทันทีเลยคะ  
        สมชาย : วันน้ีเรา 2 คนตองขอตัวกลับกอน ขอบคุณคุณหมอมากนะครับ 
        หมอกันย : ไมเปนไรเปนหนาที่ของหมออยูแลว แลวอยาลืมมาตรวจครรภตามที่
หมอนัดนะ  
        สมศรี : คะ ไมลืมคะหมอ จะรีบมาเลยคะ วันน้ีขอบคุณมากคะ  
 

การสงเสริมสุขภาพในเดือนที่ 7-9    
            ในระยะสุดทายของการตั้งครรภ รางกายทั้งของ
มารดาและทารกในครรภมีความสมบูรณ คําแนะนําในการ
ปฏิบัติตนในระยะนี้ คือ การเตรียมจิตใจใหพรอมที่จะดูแลลูก
นอยที่กําลังจะเกิดมา สุขภาพกายที่ดี ตองควบคูกับสุขภาพใจที่
ดีดวย เมื่อมีเวลาวางควรฝกจิตใจดวยการนั่งสมาธิ หรือหลับตา
กําหนดลมหายใจ ก็สามารถชวยฝกจิตใจ และยังสามารถ
บรรเทาอาการปวดหลัง หรือเจ็บบริเวณตาง ๆ ได  ดังน้ี 
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 -  การดูแลสุขภาพกายเปนเรื่องที่สําคัญ แตสุขภาพใจที่ดีก็เปนสิ่งสําคัญของการ
ต้ังครรภดวยเชนกัน เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงตางๆในหญิงมีครรภ ยอมกอใหเกิดความ
กังวลและความเครียดตามมา  
 -   อารมณมีอิทธิพลตอภาวะแทรกซอนของการตั้งครรภและการคลอด เชน ทํา
ใหระยะการเจ็บครรภนานกวาปกติ หรือทําใหคลอดกอนกําหนดหรือคลอดเกินกําหนด  
 -  วิธีที่จะชวยใหมีสุขภาพจิต และอารมณที่ดี คือ การไดรับคําปรึกษาจากคน
ในครอบครัว หญิงที่เคยตั้งครรภ หรือพยาบาล  ทั้งในเรื่องความปลอดภัยในการตั้งครรภ
และการคลอด ความผิดปกติของบุตร และปญหาอื่นๆที่เกิดขึ้นได   
 การดูแลสุขภาพในขณะตั้งครรภและกอนคลอดที่มีคุณภาพ จะทําใหทั้งมารดา
และทารกในครรภมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ ลดภาวะแทรกซอนที่จะเกิดขึ้น 
และนําไปสูพัฒนาการที่ดี รางกายที่สมบูรณของทารก และเมื่อถึงกําหนดคลอดจะได
ไมมีเรื่องที่เปนกังวล เตรียมรับสมาชิกใหมของครอบครัวไดอยางมีความสุข 
  
 

ระยะหลังคลอด  
 

ระยะหลังคลอด  หมายถึงระยะเวลาตั้งแตหลัง
คลอดทารกไปจนกระทั่งอวัยวะตางๆ ในระบบสืบพันธุที่
เปลี่ยนแปลงไปจากการตั้งครรภและการคลอด กลับคืนสู
สภาพปกติเหมือนกอนตั้งครรภ ซึ่งใชเวลาประมาณ  6 – 8 
สัปดาห 
  

การเปลี่ยนแปลงหลังคลอด 
ในชวงตั้งครรภรางกายไดมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให

พรอมสําหรับการตั้งครรภ หลังจากคลอดแลวรางกายก็จะ
เปลี่ยนแปลงเพื่อกลับไปสูภาวะปกติ  

การเปลี่ยนแปลงของรางกายภายหลังคลอดจะเปนไปตามธรรมชาติ  แตอาจมี
ภาวะแทรกซอนได  หากมารดาไมเขาใจหรือมีการปฏิบัติตัวไมถูกตอง จึงตองทําความ
เขาใจ และเรียนรูเมื่อรางกายมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งแตระระบบของรางกายมีการ
เปลี่ยนแปลง ดังน้ี 
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การเปลี่ยนแปลงหลังคลอดดานรางกาย 
ระบบอวัยวะสืบพันธุ   

เปนระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงของรางกายในชวงตั้งครรภมากที่สุด เพราะการ
ต้ังครรภเปนเรื่องที่เกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุโดยตรง หลังคลอดลูกแลว อวัยวะสืบพันธุจึงมี
ความสําคัญที่สุดตอการปรับเปลี่ยนเพ่ือใหระบบของรางกายดําเนินไปไดอยางปกติ  

- มดลูก จะลดขนาดและน้ําหนักเพ่ือกลับคืนสูสภาพปกติเหมือนกอน
ต้ังครรภ  เรียกวา  มดลูกเขาอู ขนาดจะลดลงเฉลี่ยวันละ  1 ซ.ม ใชระยะเวลา 6 – 8 
สัปดาหหลังคลอด จนเทาขนาดปกติหนักประมาณ 50 – 60 กรัม 

-  นํ้าคาวปลา  อาจมีจนถึง  2 – 6 สัปดาหหลังคลอด และจะเปลี่ยนสีเปนระยะ
จากแดงจัดเปนชมพู และน้ําตาลดํา ภายใน 10 วันหลังคลอด ตอจากนั้น จะเปนสีขาว
ออกเหลืองๆ ในสัปดาหที่ 3 และ 4 หลังคลอด  

-  การเปลี่ยนแปลงบริเวณที่รกเกาะ  เยื่อบุมดลูกจะกลับมาสมบูรณประมาณ 
3 สัปดาหหลังคลอด แผลบริเวณที่รกเกาะ จะหายอยางสมบูรณภายใน 6 สัปดาหหลัง
คลอด 

-  เยื่อบุชองทองและผนังหนาทอง เยื่อบุชองทองและผนังหนาทองจะหยอนมี
รอยยน  อาจพบการแยกของกลามเน้ือหนาทอง   

-  การมีประจําเดือน   ในมารดาที่ไมเลี้ยงบุตรดวยนมมารดา  อาจมี
ประจําเดือนภายใน  6 – 8 สัปดาหหลังคลอด แตในมารดาที่เลี้ยงบุตรดวยนมมารดา 
อาจมีประจําเดือนชา ประมาณ 2 – 18 เดือนหลังคลอด ประจําเดือนที่มาครั้งแรกอาจ
มามากกวาปกติ  

-  เตานม  ขนาดจะขยายใหญขึ้น  มีการผลิตและหลั่ง
นํ้านม  การคงสภาพของน้ํานมขึ้นอยูกับการกระตุนการผลิต
นํ้านม  ชนิดของน้ํานม  มี 3 ชนิด คือ นํ้านมเหลือง นํ้านม
กอนน้ํานมแท และน้ํานมแท 

 
ระบบทางเดินอาหาร   มารดาจะรูสึกหิวและ

กระหายน้ํามาก และอาจเกิดอาการทองผูก 
 
 ระบบกลามเนื้อและกระดูก   ขอตอตางๆ และศูนยการทรงตัวจะเขาสู
สภาพปกติประมาณ 6 – 8 สัปดาห 
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 ระบบผิวหนัง   ฝาบริเวณใบหนาจะหายไป   สีของลานนมจะเขมขึ้น เสน
กลางหนาทองและรอยแตกของผิวหนังสีจะจางลง มีการขับเหงื่อออกมาก 
    

การเปลี่ยนแปลงหลังคลอดดานจิตใจ 
 มารดาหลังคลอดจะตองเผชิญและยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจที่มี
ผลกระทบจากปจจัยหลาย ๆ ดาน  และอาจสงผลใหมารดาเกิดพฤติกรรมตาง ๆ ได เชน 
 -  มารดาอาจมี อารมณเศราหลังคลอด พบไดใน 10 วันหลังคลอด   
อาจเกิดจากความตื่นเตน และการเปลี่ยนแปลง
ทางดานรางกายและจิตใจอยางมากในระยะแรก   
 -  รูสึกทอแท ไมสามารถอธิบายได อาการ
อาจเริ่มจาก หงุดหงิด นอนไมหลับ เบื่ออาหาร 
รองไหโดยไมมีสาเหตุ   
          -   ถาอาการรุนแรงมากอาจเกิดความ
ผิดปกติทางจิตเวช ภาวะนี้อาจเปนชั่วคราวประมาณ 
48 – 72 ชั่วโมงแลวก็หายไป  
 อาการทั้ งหมดที่ เ กิ ดขึ้ น เปน เ พียงการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพจิตใจเพียงชั่วคราวเทาน้ัน คนใกลชิดหรือคนในครอบครัว
เพียงแตใหกําลังใจและหวงใย ก็จะแกไขภาวะนี้ได  
 
 

ความเสี่ยงและปญหาสุขภาพที่สําคัญของมารดาหลังคลอด 
   
หากมีอาการดังตอไปน้ีควรแนะนํามารดาหลังคลอดมาพบแพทยหรือ

โรงพยาบาลทันที หรือภายใน 12 ชั่วโมง  
-  มีเลือดออกมาทางชองคลอด ใน 1 ชั่วโมง ชุมผาอนามัย 1 อัน และเลือดที่

ออกมาเปนกอน  
-  ปวดทองมาก (ปวดจนบิด) โดยไมสัมพันธกับอาหาร  
-  มีไข หรือหนาวสั่น อุณหภูมิเกินกวา 38 องศาเซลเซียส  
-  เจ็บปวด หรือแสบขัดเวลาถายปสสาวะ  
-  มีนํ้าหนอง หรือเลือดไหลจากแผลผีเย็บ หรือแผลผีเย็บบวมแดงมากขึ้น จนปวด 

ถวงถึงทวารหนัก  
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-  ระดูขาวมีกลิ่นเหม็น  
-  นํ้าคาวปลามีกลิ่นเหม็น มีสีแดงตลอดภายใน 15 วัน หลังคลอด  
-  ปวดศีรษะรุนแรง  
-  มีกอนที่เตานม หรือเตานมบวมแดง  

 
ตัวชี้วัด 

1.  ทุกสถานีอนามัยมีการสงเสริมการเลี้ยงดวยนมแม   รอยละ 30 

            2.  หญิงมีครรภไดรับการดูแลหลังคลอดตามเกณฑ 
 

แนวทางการดูแลมารดาหลังคลอด 
การสงเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอด 

การใหความรูดานสุขภาพอนามัยสําหรับคุณแมหลังคลอด เปนสิ่งสําคัญ 
เพราะหลังคลอดเปนชวงที่รางกายมีการปรับตัว เพ่ือจะเขาสูภาวะปกติ ดังน้ันคุณแม
หลังคลอดจึงควรมีความรู ความเขาใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง จึงควรไดรับการ
สงเสริมสุขภาพในเรื่องตางๆตอไปน้ี 
  
อาหาร  

-  อาหารที่ควรรับประทาน ไดแก เน้ือสัตวตาง ๆ ไข นมสด ผักทุกชนิด ผลไม 
ด่ืมนํ้าใหเพียงพอ อาหารเหลาน้ีนอกจากจะชวยใหสุขภาพของมารดาสมบูรณ คุณภาพ
ของนํ้านมดีแลว ยังชวยในการขับถาย   

-  งดเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล ยาดอง
เหลา อาหารหมักดอง นํ้าชา กาแฟ เพราะ
สามารถผานมาทางน้ํานมได  

-  ไมควรรับประทานอาหารทีไ่ม
สะอาดหรือไมสุก โดยความรอน   

-  อยาซื้อยารับประทานเอง   
-  บางรายอาจไมอยากรับประทาน

อาหาร จึงควรไดรับวิตามินเสริมตอไป จนกวา
จะไดตรวจหลังคลอด  
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 การพักผอน  
มารดาควรพักผอนอยางนอยวันละ 6 - 8 ชั่วโมง ใน

เวลากลางคืน สวนเวลากลางวันควรไดหลับพักผอนบางขณะ
ทารกหลับ ถาไมหาโอกาสพักผอน มารดาจะออนเพลียมากขึ้น  

 
การทําความสะอาดรางกาย  

-  ไมควรแชอาบในอางหรือแมนํ้าลําคลอง จะทําใหเชื้อ
โรคเขาสูชองทางคลอดได  

- ควรทําความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ
ภายนอกดวยสบูและน้ําสะอาด และลางทุกครั้งหลังถาย
ปสสาวะ อุจจาระ ซับใหแหง  

-  ถายังมีนํ้าคาวปลาอยู หมั่นเปลี่ยนผาอนามัย
บอยๆ  

-  ในมารดาที่ผาทองคลอด ควรใชวิธีเช็ดตัว 
จนกวาจะตัดไหมและสังเกตวาแผลแหงดี ถาเจ็บแผลใหใช
ผารัดทองชวยพยุงแผลไวในขณะเดิน  

ชวงน้ีหามใชผาอนามัยแบบสอดในชองคลอด   
จนกระทั่งประมาณ 4 - 8 สัปดาหหลังคลอด จะมี
ประจําเดือนมาครั้งแรก บางรายจะมีนอยกวาปกติเพราะรัง
ไข ยังปรับตัวไดไมดี     

ผูที่ใหนมบุตรสม่ําเสมอ มารดาจะไมมีประจําเดือนนาน 6 - 8 เดือนหลังคลอด 
ทําใหมารดามีบุตรยากขณะนั้นแตไมสามารถใชแทนการคุมกําเนิดได  
 
การดูแลแผลฝเย็บ  

-  มารดาจะรูสึกเจ็บแผลเย็บประมาณ 2 - 3 สัปดาหหลังคลอด โดยแผลปกติ
จะหายใน 7 วันหลังคลอด และไหมที่เย็บจะละลายเอง  

-  การทําความสะอาดควรใชสบูหรือนํ้ายาฆาเชื้ออยางออน ๆ กับนํ้าประปา 
ชําระจากดานหนาไปดานหลัง  

-  ไมชําระยอนจากกนมาดานหนา เพราะจะนําเชื้อโรคจากทวารหนักมาสู
แผลและชองคลอด  
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-  ถามีอาการเจ็บปวดหรืออักเสบมาก อาจแชดวยน้ําอุนผสมนํ้ายาฆาเชื้อ 
สวนผสมโดยประมาณ นํ้ายา 1 ชอนโตะ หรือดางทับทิม (ละลายน้ําจนเปนสีชมพูออน) 
กับนํ้าอุน 1 ลิตร แชนานประมาณ 10 - 15 นาที เพ่ือใหรูสึกสบายขึ้นและทําให การ
ไหลเวียน ของเลือดดีขึ้นชวยใหแผลหายเร็วขึ้น 
    
การออกกําลังกาย 

การออกกําลังกายจะทําไดบางในบางทาที่ไมหนักมาก จนกวาจะไดรับการ
ตรวจหลังคลอดเมื่อครบ 4 สัปดาหหลังคลอด ถาจะใหไดผลดี ควรบริหารหรือออก
กําลังกายอยางนอยวันละ 2 ครั้งควรคอย ๆ ทําและเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากจะทําให
รูปรางกลับมาดีเหมือนเดิมแลว ยังชวยใหใหนํ้าคาวปลาออกดี และมดลูกเขาอูเร็วขึ้น 
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เพศสัมพันธและการวางแผนครอบครัว 
คูสมรสหลายคู โดยเฉพาะคุณสามีทั้งหลายคงจะมีความสงสัยวาหลังจากที่

ภรรยาคลอดลูกแลวจะสามารถมีเพศสัมพันธไดเมื่อไหร  
คําตอบ คือ  คูสามีภรรยาสามารถมีเพศสัมพันธกันไดก็ตอเมื่อ 4 สัปดาหหลัง

คลอด หรือหลังจากไดรับการตรวจหลังคลอด เพราะปากมดลูกยังไมปดจะมีอาการติด
เชื้อไดงาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การคุมกําเนิด  
-  การคุมกําเนิดเปนการวางแผนครอบครัวเมื่ออยูในชวงระยะเวลาที่ยังไม

พรอมในที่จะมีบุตร การคุมกําเนิดขึ้นอยูกับการตัดสินใจของคูสามีภรรยา นอกจาก
การตัดสินใจของทั้งคูแลวก็ควรที่จะปรึกษาแพทยหรือพยาบาล เพ่ือที่จะไดคุมกําเนิด
ไดอยางถูกวิธี   

-  การคุมกําเนิดควรใชวิธีที่ไมทําใหนํ้านมลดลง ไดแก การใชหวงคุมกําเนิด 
ยาฝงคุมกําเนิด ยาฉีดคุมกําเนิด และยาเม็ดคุมกําเนิดที่มีแตฮอรโมนโปรเจสเตอโรน 
อยางเดียว หรือใหสามีเปนฝายคุมกําเนิดโดยใชถุงยางอนามัย  

-  ในกรณีที่มีบุตรเพียงพอแลว แนะนําใหทําหมัน ซึ่งอาจทําหมันหญิงหรือ
หมันชายก็ได 
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การใหคําแนะนําในการปองกัน/แกไขการเกิดความผิดปกติของ
มารดาหลังคลอด 

หลังคลอดมารดาหลังคลอดหลายคนอาจจะยังมีอาการตางๆ เชน ปวดมดลูก 
ทองผูก หรืออาการตางๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งยังต้ังครรภ แมวาจะคลอดแลวก็ยังไมหาย 
มารดาหลังคลอดควรไดรับคําแนะนําเพื่อดูแลและรักษาอาการตางๆ ใหสามารถ
ดําเนินชีวิตไดอยางปกติ ดังน้ี 
การตรวจสุขภาพหลังคลอด 

- การตรวจหลังคลอด จะตรวจ 4 สัปดาหหลังคลอด เพ่ือจะไดทราบวารางกาย
เขาสูภาวะปกติหรือไม  

- ตรวจมะเร็งปากมดลูกและพิจารณาเลือกวิธีการคุมกําเนิดหลังคลอด 
การบรรเทาอาการปวดมดลูก    

เปนเรื่องปกติสําหรับมารดาหลังคลอดที่จะเกิดขึ้นใน 1 - 2 วันแรกหลังคลอด 
ถาปวดมดลูกมากทนจนไมไหวใหรับประทานยาแกปวดได ซึ่งมารดาทองหลัง ๆ จะมี
อาการปวดมดลูก บอยกวามารดาทองแรก 
อาการทองผูก  

ใหด่ืมนํ้า รับประทานผักและผลไมมากๆ ถาเปนมากๆ อาจใชยาระบายตาม
แพทยสั่ง 
ริดสีดวงทวาร 
  ควรทําความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุและทวารหนักอยางสม่ําเสมอ อาจ
ประคบดวยถุงนํ้าแข็ง เพ่ือลดความเจ็บปวด ถาปวดมากอาจใชครีม หรือยาเหน็บ ตาม
แพทยสั่ง  
การคัดตึงเตานม  
 การคัดตึงเตานมเปนสิ่งที่ทําใหคุณแมหลายๆคนรูสึกเจ็บปวดจนไมสามารถ
ทํากิจวัตรประจําวันได แตก็ไมใชเรื่องที่แกไขไมได หากรูวิธีที่ชวยคลายความเจ็บปวด
แลว ในเวลาไมนานก็จะสามารถใชชีวิตไดตามปกติ  

-  หามปมนม เพราะนมคัดในระยะแรกเกิดจาก
การคั่งของเลือดและน้ําเหลือง การปมจึงไมมีประโยชน 
เพราะขณะนั้นไมมีนํ้านมและจะทําใหรูสึกเจ็บปวดมากขึ้น  

-  พยุงเตานม เปนสิ่งที่จําเปนมาก เพราะเตานมที่
ใหญขึ้นจะถวงทําใหผูคลอดปวดแสบปวดรอนมากขึ้น หาก
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ไมพยุงเตานมจะทําใหเตานมถวงหอยจนอาจทําใหเสียรูปทรง 
           การพยุงเตานมทําไดโดยใชผาพัน และรั้งเตานมไว หรือสวมยกทรงขนาด
พอเหมาะกับเตานมที่ขยายใหญขึ้น   

 

           -  ปองกันนมคัด โดยใหทารกดูดนมทุก ๆ 3 – 4 ชั่วโมง เพราะจะเปนการ
ชวยในการสรางนํ้านมและปองกันหรือบรรเทาใหอาการคัดทุเลาลง ควรบีบนํ้านมทิ้ง
หลังทารกดูด  

ถานมคัดมากบวกกับมีไขแสดงวามีอาการอักเสบของเตานม งดการดูดนม
ของเด็กไวกอนจนกวาอาการจะดีขึ้น 

ถาปวดมาก อาจตองประคบดวยน้ําเย็นและน้ํารอนสลับกัน และกินยาแก
ปวด แตถาเตานมเปนฝใหรีบไปพบแพทย 
 

 การรักษาหัวนมแตก 
หัวนมแตกเปนสิ่งที่ทําใหคุณแมหลายทานรูสึกเจ็บแลว ยังเกิดความกังวลวา

หัวนมจะไมกลับมาเหมือนเดิม จึงขอแนะนําวิธีรักษาหัวนมแตกเพื่อคลายความ
เจ็บปวดและเพิ่มความมั่นใจใหกับคุณแมทุกทาน 
  1. ใชสําลีชุบนํ้ามันมะกอก เช็ดคราบ
หรือสะเก็ดของน้ํานมแลวจึงใชนํ้าสะอาดเช็ดออก 
  2.  มารดาจัดทาอุมทารกใหถนัด และให
หัวนมเขาปากพอดี โดยใหเหงือกอยูบริเวณลาน
นม ไมเสียดสีกับหัวนม  
 

ในรายที่ หั วนมสั้ นทารกดูด ไม ถ นัด 
เปลี่ยนวิธีอุมโดยใหตัวทารกตะแคงเขาหาดานขาง
ของลําตัวมารดา ใชหมอนรองตัวทารกแทนหนา
ตักมารดา 
           3. อยาดึงหัวนมออกจากปากทารกขณะดูด ใหกดคางหรือกดมุมปากทารกจะ
คลายหัวนมออกเอง 
           4. อยาปลอยใหทารกดูดนมจนหลับ เพราะหัวนมที่เปยกจะทําใหเน้ือเยื่อ
ระคายเคืองทําใหหัวนมแตกไดงาย 
  5. เริ่มใหทารกดูดนม ใหดูดจากขางที่ไมแตกหรือแตกนอยกอน 
            6. หลังใหนมทารกแลวควรผึ่งหัวนมใหแหงกอนสวมยกทรงทุกครั้ง 
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          7. งดใหนมทารกชั่วคราวถาผิวหนังบริเวณหัวนมแตกเปนแผลหรือมีเลือดออก 
ควรบีบนมจากเตาใสขวดใหทารกดูดหรือใชชอนปอน แตตองระวังรักษาความสะอาด
ดวย 
 
การใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม  
 นํ้านมแม เปนอาหารที่มีประโยชนกับลูกมากที่สุด นอกจากจะเปนอาหารที่มี
คุณคาทางอาหารสูงแลว การเลี้ยงลูกดวยนมแมยังเปนกระตุนใหเกิดความผูกพันทาง
จิตใจระหวางแมและลูก กระตุนใหแมเกิดความเปนแมมากขึ้น ซึ่งจะทําใหแมดูแลเอา
ใจใสในการเลี้ยงดูลูกอยางใกลชิด การใหนมลูกมีวิธีการปฏิบัติ ดังน้ี  

1. ดูแลทารกใหสะอาด แหง เพ่ือใหทารกรูสึกสบายขณะดูดนม 
2. กอนใหนมบุตรมารดาควรขับถายใหเรียบรอย ลางมือ น่ังในทาที่สบาย 

ขณะใหนมบุตรมารดาควรผอนคลายและสงบ ไมควรมีความเครียด การอุมทารกเปน
การสื่อภาษาทางกายที่ทารกรับรูได 
 3. ทาของทารก ดานหนาทองของทารกควรจะหันเขาหาดานหนาทองของ
มารดา หันหนาตรงเขาหาเตานม 
 4. มารดาใช 2 น้ิว กดบริเวณลานนมและประคองเตานมไว เพ่ือใหปากทารก
จับบริเวณลานนมไดอยางเหมาะสม 
 5. ริมฝปากทารกควรอมถึงลานนม 
 6. แตละครั้งใหทารกดูดทั้ง 2 ขางสลับกัน 
 7. การจะใหทารกปลอยหัวนม ใหสอดนิ้วเขาไประหวางลานนมและริมฝปาก
ทารก คอยๆ ใหทารกปลอยหัวนม ไมควรจะดึงหัวนมออกจากปากทารกแรงๆ 
 8. เมื่อทารกดูดนมอิ่มแลวใหอุมทารกพาดบาหรือจับทารกนั่งตัวตรง ลูบหลัง
เบา ๆ ใหเรอกอนนําทารกไปนอน 
 9. หลังกินนมไมตองใหทารกกินนํ้าตาม เพราะในน้ํานมมารดามี สารที่ยับยั้ง
การเจริญของเชื้อรา ซึ่งจะชวยใหไมมีเชื้อราในปากและไมมีทองเสีย หากใหนํ้าหลังให
นมแลวจะเปนการลางสารดังกลาวไปจากปากทารก ทําใหมีโอกาสเกิดเชื้อราในปากไดงาย 
 10. ใหทารกดูดนมไดบอยตามที่ลูกตองการทั้งกลางวันและกลางคืน หาก
ทารกหลับเกิน 3 ชั่วโมง ควรปลุกใหทารกดูดนมมารดา 
 11. กอนและหลังใหทารกดูดนม ไมจําเปนตองลางและเช็ดหัวนม เมื่อทารก
อิ่มปลอยใหหัวนมแหง แลวจึงใสยกทรง 
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การบีบน้ํานม 
 -  ใชน้ิวหัวแมมือและนิ้วชี้ วางที่ขอบของลานหัวนม และอยูคนละดานใหน้ิว

ทั้งสองและหัวนมอยูในแนวเดียวกัน  
 -  กดนิ้วทั้งสองเขาหาหนาอกแมกอนแลวจึงบีบน้ิวเขาหากัน จะทําใหนํ้านม

ไหลพุงออกมา คลายนิ้วแลวทําซ้ํา แลวจึงเปลี่ยนตําแหนงของน้ิวเพ่ือบีบใหรอบลาน
หัวนม 

 -  เพ่ือใหลูกมีพัฒนาการที่สมบูรณแข็งแรง มารดาควรเลี้ยงลูกดวยนมของ
ตนเองอยางเดียวนานอยางนอย 6 เดือนและใหควบคูกับอาหารเสริมตามวัยจนลูกอายุ 2 ป 

 -  หากมารดาทํางานนอกบาน อาจบีบนํ้านมใสขวดแชในชองแข็งตูเย็น  
 -  ควรใชขวดพลาสติก เพราะขวดแกวจะทําใหสารที่เปนภูมิคุมกันเกาะ

ดานขางขวด   
 -  นํ้านมที่บีบแชตูเย็นควรใชภายใน 48 ชั่วโมง สวนน้ํานมที่แชแข็งในขวด

พลาสติกหรือถุง สามารถเก็บในตูเย็นไดถึง 6 เดือน 
 

การใหคําแนะนําในการใหภูมิคุมกันโรคใน
ทารก   

การใหภูมิคุมกันโรคเปนการปองกันลูกจากโรค
ตางๆ มารดาควรพาทารกมาตรวจรางกายและเริ่มให
ภูมิคุมกันโรค (โรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ) เมื่อ 
ครบ 2 เดือน เพ่ือใหแพทยไดตรวจความเจริญเติบโตหรือ
ความผิดปกติของทารก และวางแผนใหภูมิคุมกันโรค ซึ่ง
จะตองใหหลายครั้ง ตามกําหนดที่แพทยวางแผนไว เมื่อถึง
กําหนดนัดถาทารกชวยมีไข นํ้ามูกไหล ตองพาไปพบแพทย
เพ่ือ รับการรักษาใหหาย จึงนํามาใหภูมิคุมกันได  

 
ทารกเปนวัยที่ยังขาดภูมิคุมกัน รางกายยังไม

คอยแข็งแรง ยังไมสามารถปรับตัวกับสภาพแวดลอม
ไดมากนัก อาจเกิดอาการผิดปกติไดงาย แมและคนใน
ครอบครัวจึงตองสังเกตอาการตางๆ ของลูก เพ่ือจะได
ดูแลรักษาไดทันทวงที  อาการที่จะกลาวตอไปนี้ เปน
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อาการที่เมื่อทารกแสดงอาการตองรีบนําสงโรงพยาบาลทันที 
     1. ทารกมีไขสูงเกิน 38 องศาเซลเซียส ระหวางเดินทางมาพบแพทยควร

เช็ดตัวลดไข เพ่ือปองกันการชัก ถาทารกมีอุณหภูมิตํ่ากวา 36.1 องศาเซลเซียส ควรให
ความอบอุนแลวรับนําสงแพทย  

     2. ทารกอาเจียนพุงมากกวา 1 ครั้ง ซึ่งจะเกิดไดต้ังแตทารกเริ่มไดนํ้านม
หรือนํ้า และมีจํานวนมากวาสํารอก ซึ่งมักจะมีอาการอื่นรวมดวย เชน รองกวนหรือ
ผิดปกติ ถาทารกอาเจียน ใหจับทารกนอนราบแลวหันศีรษะไปขางใดขางหน่ึง เพ่ือ
ปองกันการสําลักอาเจียน  

     3. ทารกปฏิเสธการใหนมติด ๆ กันเกินกวา 2 ครั้ง  
     4. ทารกงวงซึมไมเคลื่อนไหวแมกระตุน  
     5. ทารกหนาเขียวขณะใหนม ควรงดใหนม  
     6. ทารกไมหายใจเกิน 15 วินาที  
 

การใหคําแนะนําในการสังเกตการขับถายของทารก 
     -   ใน 2 - 3 วันแรกหลังคลอด อุจจาระจะเปนสีเทาดําตามปกติ เรียกวา ขี้เทา   
    -  ทารกที่ไดรับนมมารดา อุจจาระจะเหลวและมักจะถายเสมอหลังใหนม  
    -  ทารกที่ไดรับนมผสม อุจจาระจะแข็งและมีกากมากวาทารกที่ไดรับนมแม  
    -  ถาทารกถายอุจจาระเหลว 6 - 10 ครั้งตอ 1 วัน ถือวาผิดปกติ  
    -  ทารกปกติควรปสสาวะ 6 - 10 ครั้งตอ 1 วัน ถาตํ่ากวาควรใหนํ้ามาก ๆ  
 

หลังคลอดจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกระบบของรางกาย เพ่ือกลับคืนสูสภาพปกติ
เหมือนกอนตั้งครรภ  ยกเวนเตานม ซึ่งยังคงมีการเจริญตอไปในมารดาใหบุตรดูดนม
ตนเอง นอกจากนี้ยังมีการปรับตัวของมารดาและสมาชิกในครอบครัว    ควรตองให
ความรูทั้งการดูแลตนเอง ดูแลทารก สัมพันธภาพระหวางมารดา – ทารกและ
ครอบครัว รวมทั้งการประเมินภาวะสุขภาพอนามัยและการใหการพยาบาลมารดาหลัง
คลอด จะชวยสงเสริมใหมารดาหลังคลอดปฏิบัติตัวไดอยางถูกตองเหมาะสม ปองกัน
ภาวะแทรกซอนหรืออาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได 
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 หลังจากที่ไดทราบขอมูลเกี่ยวกับการตั้งครรภ การดูแลรักษาสุขภาพ ทั้ง
ดานอาหาร สุขอนามัย การวางแผนครอบครัว ของทั้งมารดาตั้งครรภและหลังคลอด
แลว สิ่งที่จะสงเสริมสุขภาพ และความสัมพันธอันดีในครอบครัว และระหวางครอบครัว
กับชุมชน ควรมีการจัดทําโครงการตางๆ เพ่ือการดูแลหญิงต้ังครรภและมารดาหลัง
คลอด ซึ่งโครงการที่ควรดําเนินการไดเสนอไวเปนตัวอยาง เพ่ือเปนแนวทางในการ
จัดทําตอไป 
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โครงการนําทางสูเมนูสุขภาพหญิงตั้งครรภและมารดาหลัง
คลอด 

 
1.  โครงการเตรียมความพรอมกอนการตั้งครรภ    

 2.  โครงการเตรียมความพรอมของหญิงต้ังครรภในชวง 3 เดือนแรก 
3.  โครงการมเตรียมความพรอมของหญิงต้ังครรภในชวง 4 - 6 เดือน 
4.  โครงการเตรียมความพรอมของหญิงต้ังครรภในชวง 7-9 เดือน 
5.  โครงการเตรียมความพรอมกอนคลอด                
6.  โครงการเฝาระวังโรคเบาหวานในหญิงต้ังครรภ     
7.  โครงการเสริมสรางความรูในการออกําลังกายในหญิงต้ังครรภ         
8.  โครงการบริหารรางกายในหญิงต้ังครรภ     
9.  โครงการรูทันอาการผิดปกติในหญิงต้ังครรภ       
10. โครงการมเสรมิสรางสุขภาพจิตในหญิงต้ังครรภโดยการมสีวนรวมของคูสมรส 
11. โครงการมเครือขายภมูิปญญาเพื่อการดูแลหญิงต้ังครรภในชุมชน 
12. โครงการนมแมน้ี...ดีที่หน่ึง 

       13. โครงการพอเฒาแมเฒาบอกกลาว กับสายใยรักในครอบครัว 
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ชื่อโครงการ โครงการเตรยีมความพรอมกอนการตั้งครรภ 
หนวยงานเครือขาย 1. สถานีอนามยั ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ 

2. งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาล 
3. องคกรปกครองสวนทองถิน่ 

สรุปสาระสําคญั/ 

จุดเนนของ
โครงการ 

โครงการนี้เนนความรูเกี่ยวกับอายุที่เหมาะสมในการตั้งครรภและผลเสยีที่เกิด
จาการตั้งครรภที่ไมเหมาะสม 

วัตถุประสงคหลัก 
 

1. เปนการเตรยีมความพรอมสําหรบักลุมเปาหมายในการวางแผนการมบีุตร
ในอนาคต 
2. เพ่ือลดปญหาที่เกิดจาการตั้งครรภในวัยที่ไมเหมาะสม 

ตัวชี้วัด(กรม
อนามัย) 

ในชุมชนมีหญิงมีครรภอายุตํ่ากวา 20 ป  ไมเกินรอยละ 10 

กลุมเปาหมาย หญิงวัยเจริญพันธุ และหญิงที่แตงงานแลวแตยังไมมีบุตรอายุนอยกวา 
 20 ป 

กิจกรรมหลัก 1.  นัดประชุมกลุมเปาหมาย 
2.  ประเมินความรูเกี่ยวกับการตั้งครรภในวัยที่เหมาะสม 
3. ใหความรูเกีย่วกับการตั้งครรภในวัยที่เหมาะสมและผลเสียทีเ่กิดจากการ
ต้ังครรภในวัยที่ไมเหมาะสม 
4.  ประเมินความรูหลังการดําเนินการ 
5.  ติดตามผลหลังดําเนินการ 

สถานที่ใหบริการ 1. สถานีอนามยั ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ หรือ 
2. สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

วิธีการประเมนิผล 1. จากแบบประเมินความรูเกีย่วกับการตั้งครรภในวัยที่เหมาะสมและผลเสียที่
เกิดจากการตั้งครรภในวัยที่ไมเหมาะสมกอนและหลังการดําเนินการ 
2. ติดตามผลการตั้งครรภโดยการติดตามเยี่ยมบาน และเมื่อมารบับริการ 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หญิงต้ังครรภไดรับการเตรียมความพรอมกอนการตั้งครรภและมีการตั้งครรภ
ในวัยที่เหมาะสม 
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ชื่อโครงการ การเตรียมความพรอมของหญิงตั้งครรภในชวง 3 เดือนแรก   
หนวยงานเครือขาย 1. สถานีอนามยั ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ 

2. งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาล 
3. องคกรปกครองสวนทองถิน่ 
 

สรุปสาระสําคญั/ 

จุดเนนของโครงการ 
โครงการนี้เนนความรูเกี่ยวกับการดูแลหญิงต้ังครรภในชวง 3 เดือนแรก   

วัตถุประสงคหลัก เพ่ือใหหญิงต้ังครรภมีความรูในการดูแลตนเองในชวง 3 เดือนแรก   
ตัวชี้วัด (กรมอนามัย) 1. หญิงมีครรภฝากครรภครั้งแรก กอนอายุครรภ 12 สัปดาห   ไมนอย

กวารอยละ 50 

2. หญิงต้ังครรภไดรับวัคซีนปองกันบาดทะยักหรือคอตีบบาดทะยัก รอย
ละ 95 

กลุมเปาหมาย หญิงต้ังครรภในชุมชน 
กิจกรรมหลัก 1.  นัดประชุมกลุมเปาหมาย 

2. ประเมินความรูเกี่ยวกับการดูแลหญิงต้ังครรภในชวง 3 เดือนแรก   
3.  ใหความรูเกี่ยวกับการดูแลตนเองในชวง 3 เดือนแรก  เชน การ
ปรับตัว การเปลี่ยนแปลงของรางกายขณะมคีรรภ การนัดตรวจครรภ  
การรับวัคซีนฯลฯ 

สถานที่ใหบริการ 1. สถานีอนามยั ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ หรือ 
2. สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

วิธีการประเมนิผล 1. จากแบบประเมินความรูในการดูแลหญิงต้ังครรภในชวง 3 เดือนแรก  
กอนและหลังการดําเนินการ 
2. การติดตามผลการฝากครรภ โดยการเยี่ยมบาน 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. หญิงต้ังครรภในในชวง 3 เดือนแรก  มีสุขภาพอนามัยที่ดี ไมมี
ภาวะแทรกซอน 
2.  หญิงต้ังครรภฝากครรภครั้งแรก กอนอายุครรภ 12 สัปดาห    
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ชื่อโครงการ การเตรียมความพรอมของหญิงตั้งครรภในชวง 4-6 เดือน 
หนวยงานเครือขาย 1. สถานีอนามยั ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ 

2. งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาล 
3. องคกรปกครองสวนทองถิน่ 

สรุปสาระสําคญั/ 

จุดเนนของโครงการ 
โครงการนี้เนนความรูเกี่ยวกับการดูแลหญิงต้ังครรภในชวง 4-6 เดือน 

วัตถุประสงคหลัก  เพ่ือใหหญิงต้ังครรภมีความรูในการดูแลตนเองในชวง 4-6 เดือน 
ตัวชี้วัด 1. หญิงต้ังครรภ ไมมีภาวะขาดสารอาหาร 

2. ทารกในครรภไดรับการสงเสริมพัฒนาการ 
3. หญิงต้ังครรภมีความรูในการสังเกตอาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย 

กลุมเปาหมาย หญิงต้ังครรภในชุมชน 
กิจกรรมหลัก 1.  นัดประชุมกลุมเปาหมาย 

2. ประเมินความรูเกี่ยวกับการดูแลหญิงต้ังครรภในชวง 4-6 เดือน 
3.  ใหความรูเกี่ยวกับการดูแลตนเองในในชวง 4-6 เดือนเชน  อาหาร การ
สงเสริมพัฒนาพัฒนาของทารก อาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย ฯลฯ 

สถานที่ใหบริการ 1. สถานีอนามยั ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ หรือ 
2. สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

วิธีการประเมนิผล จากแบบประเมินความรูในการดูแลหญิงต้ังครรภในชวง 4-6 เดือนกอนและ
หลังการดําเนนิการ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ  หญิงต้ังครรภมีความรู ความเขาใจในการดูแลตนเองในชวง 4-6 เดือน
เพ่ิมขึ้น 
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ชื่อโครงการ การเตรียมความพรอมของหญิงตั้งครรภในชวง 7-9 เดือน  
หนวยงานเครือขาย 1. สถานีอนามยั ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ 

2. งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาล 
3. องคกรปกครองสวนทองถิน่ 

สรุปสาระสําคญั/ 

จุดเนนของโครงการ 
โครงการนี้เนนความรูเกี่ยวกับการดูแลหญิงต้ังครรภในชวง 7-9 

เดือน 
วัตถุประสงคหลัก เพ่ือใหหญิงต้ังครรภมีความรูในการดูแลตนเองในชวง 7-9 เดือน 
ตัวชี้วัด 
(กรมอนามัย) 

หญิงมีครรภ ฝากครรภครบ 4 ครั้งตามเกณฑ ไมนอยกวา 
รอยละ 90 

กลุมเปาหมาย หญิงต้ังครรภในชุมชน 
กิจกรรมหลัก 1. นัดประชุมกลุมเปาหมาย 

2. ประเมินความรูเกี่ยวกับการดูแลหญิงต้ังครรภในชวง  
7-9 เดือน 
3.  ใหความรูเกี่ยวกับการดูแลตนเองในในชวง 7-9 เดือน เชน การ
ตรวจครรภครบตามเกณฑ การเตรียมครอบครัวเพื่อสมาชิกใหม  
การเลี้ยงทารกดวยนมมารดา  การเตรียมเครื่องใชสําหรบัมารดา
และทารกขณะอยูโรงพยาบาล และ 

สถานที่ใหบริการ 1. สถานีอนามยั ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ หรือ 
2. สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

วิธีการประเมนิผล 1. จากแบบประเมินความรูในการดูแลหญิงต้ังครรภในชวง 
 7-9 เดือนกอนและหลังการดําเนินการ 
2. การติดตามผลการฝากครรภโดยการเยี่ยมบาน 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หญิงต้ังครรภมคีวามรู ความเขาใจในการดูแลตนเองในชวง 
7-9 เดือนเพ่ิมขึ้น 
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ชื่อโครงการ การเตรียมความพรอมกอนคลอด  
หนวยงานเครือขาย 1. สถานีอนามยั ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ 

2. งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาล 
3. องคกรปกครองสวนทองถิน่ 

สรุปสาระสําคญั/ 

จุดเนนของโครงการ 
โครงการนี้เนนความรูเกี่ยวกับการเตรียมตัวคลอดและสถานที่คลอด 

วัตถุประสงคหลัก เพ่ือใหหญิงต้ังครรภมีความพรอมกอนคลอด 
กลุมเปาหมาย หญิงต้ังครรภในชุมชน 
ตัวชี้วัด  
(กรมอนามัย) 

หญิงต้ังครรภมอีัตราการคลอดในสถานบริการ   ไมนอยกวา 
รอยละ 95 

กิจกรรมหลัก 1. นัดประชุมกลุมเปาหมาย 
2. ใหความรูเกีย่วกับการเตรยีมตัวคลอด ประโยชนของการไปคลอด
ในสถานบริการ   

สถานที่ใหบริการ 1. สถานีอนามยั ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ หรือ 
2. สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

วิธีการประเมนิผล 1. จากแบบประเมินความรูในการเตรียมตัวกอนคลอดหลังการ
ดําเนินการ 
2. จากการติดตามผลหลังคลอด 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หญิงต้ังครรภมคีวามรู ความเขาใจในการเตรียมตัวคลอด และไป
คลอดในสถานบริการทีเ่หมาะสม 
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ชื่อโครงการ การเฝาระวังโรคเบาหวานในหญิงตั้งครรภ 
หนวยงานเครือขาย 1. สถานีอนามยั ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ 

2. งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาล 
3. องคกรปกครองสวนทองถิน่ 

สรุปสาระสําคญั/ 

จุดเนนของโครงการ 
โครงการนี้เนนการคัดกรองโรคเบาหวานในหญิงต้ังครรภ  

วัตถุประสงคหลัก 
 

เพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนขณะตั้งครรภ และลดปญหาความรุนแรง
ของโรคขณะตั้งครรภ 

ตัวชี้วัด  หญิงต้ังครรภไดรับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานทุกราย 
กลุมเปาหมาย  หญิงต้ังครรภในชุมชน 
กิจกรรมหลัก 1.  นัดประชุมกลุมเปาหมาย 

2. ใหความรูเกีย่วกับโรคที่มีผลกระทบขณะตั้งครรภและความสําคัญ
ของการตรวจคัดกรองโรค 
3. ตรวจเพื่อคัดกรองโรคในหญิงต้ังครรภทกุรายที่มารับบริการ 
4.  ประเมินผลการตรวจคัดกรอง 

สถานที่ใหบริการ 1. สถานีอนามยั ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ หรือ 
2. สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

วิธีการประเมนิผล ผลการตรวจคัดกรองโรคจากสถานบริการ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หญิงต้ังครรภไมมีภาวะแทรกซอนจากโรคขณะตั้งครรภ 
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ชื่อโครงการ การเสริมสรางความรูในการออกําลังกายในหญิงตั้งครรภ 
หนวยงานเครือขาย 1. สถานีอนามยั ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ 

2. งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาล 
3. องคกรปกครองสวนทองถิน่ 

สรุปสาระสําคญั/ 

จุดเนนของโครงการ 
โครงการนี้เนนความรูในการออกําลังกายที่ถูกตองในหญิงต้ังครรภ
และการนําไปใชเพ่ือการปฏิบัติ 

วัตถุประสงคหลัก หญิงต้ังครรภมคีวามรูที่ถูกตองในการออกกําลังกาย  
ตัวชี้วัด หญิงต้ังครรภมกีารออกําลังกายสัปดาหละ 3 วัน 
กลุมเปาหมาย หญิงต้ังครรภในชุมชน 
กิจกรรมหลัก 1.  นัดประชุมกลุมเปาหมาย 

2.  ประเมินความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกายที่ถูกตอง 
3.  ใหความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกายที่ถกูตอง 
4.  ประเมินความรูหลังการดําเนินการ 
5.  ติดตามผลการนําไปปฏิบติั 

สถานที่ใหบริการ 1. สถานีอนามยั ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ หรือ 
2. สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

วิธีการประเมนิผล 1. จากแบบประเมินความรูในการออกกําลังกายที่ถูกตองในหญิง
ต้ังครรภกอนและหลังการดําเนินการ 
2. ติดตามผลการปฏิบัติโดยการติดตามเยี่ยมบาน 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หญิงต้ังครรภมคีวามรูที่ถูกตองในการออกกําลังกายและสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง 
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ชื่อโครงการ การบริหารรางกายในหญิงตั้งครรภ 
หนวยงานเครือขาย 1. สถานีอนามยั ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ 

2. งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาล 
3. องคกรปกครองสวนทองถิน่ 

สรุปสาระสําคญั/ 

จุดเนนของโครงการ 
โครงการนี้เนนการออกกําลังกายที่ถูกตองและการรูจักการใชทาทางใหถกูตอง 

วัตถุประสงคหลัก 
 

1. เพ่ือใหมีการพัฒนาลักษณะทาทางที่ดี 
2. ชวยใหกระดูกขอตอตางๆของรางกาย เชน หัวเขา ขอเทา คลาย
ความเครียด ความเมื่อย และไมเสียพลังงานดวยการใชกลามเน้ือบางสวนโดย
ไมจําเปน 
3. ชวยใหระบบขับถายทํางานไดดีขึ้น 

ตัวชี้วัด มีเครือขายสุขภาพหญิงต้ังครรภในชุมชน 
กลุมเปาหมาย หญิงต้ังครรภในชุมชน 
กิจกรรมหลัก 1. นัดประชุมกลุมเปาหมาย 

2. ประเมินสภาพทั่วไปของหญิงต้ังครรภเพ่ือดูความพรอมในการเขากลุม 
3. ใหความรูเกี่ยวกับทาการบริหารรางกายที่จําเปนและประโยชนของการ
บริหาร เชน การบริหารเทา การบริหารไหล เปนตน 
4. ฝกปฏิบัติการบริหารรางกาย โดยใหหญิงต้ังครรภที่มีประสบการณเปนผูนํา
การบริหาร 
5. ประเมินผลการฝกปฏิบัติ 

สถานที่ใหบริการ 1. สถานีอนามยั ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ หรือ
โรงพยาบาล 
2. สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

วิธีการประเมนิผล 1. จากความสม่ําเสมอของการเขารวมกิจกรรม 
2. ความพึงพอใจของการเขารวมกิจกรรม 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ลดอาการแทรกซอนที่เกิดจากการตั้งครรภ เชน อาการปวดเมื่อยตางๆ 
2. หญิงต้ังครรภมีสุขภาพรางกายแข็งแรงเพ่ิมขึ้น 
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ชื่อโครงการ รูทันอาการผดิปกติในหญิงตั้งครรภ 
หนวยงานเครือขาย 1. สถานีอนามยั ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ 

2. งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาล 
3. องคกรปกครองสวนทองถิน่ 

สรุปสาระสําคญั/ 

จุดเนนของโครงการ
โครงการนี้เนนเกี่ยวกับการสงัเกตอาการผิดปกติของหญิงต้ังครรภที่ควรรีบมา
โรงพยาบาล  เชน เลือดออกกอนกําหนด  ทารกดิ้นนอยลง นํ้าหนักไมเพ่ิมขึ้น 
รับประทานอาหารไดนอยลง ฯลฯ และการปฏิบัติตนเพื่อปองกันการเกดิภาวะ
ผิดปกติขณะตั้งครรภ เชน การมาตรวจครรภตามนัด การรับประทานอาหาร
เพียงพอเหมาะสมฯลฯ 

วัตถุประสงคหลัก 
 

1. เพ่ือใหหญิงต้ังครรภมีความรูเกี่ยวกับอาการผิดปกติขณะตั้งครรภ ที่ควรรีบมา
โรงพยาบาล  
2. เพ่ือใหหญิงต้ังครรภมีความรูและปฏิบัติตนเพื่อปองกันการเกิดภาวะผิดปกติ
ขณะตั้งครรภ 
3. ลดความเสีย่งตอการเกิดภาวะผิดปกติขณะต้ังครรภ และหลังคลอด 

ตัวชี้วัด 1.  มีอัตราตายปริกําเนิดไมเกนิ 9:100,000การเกิดมีชีพ 
2. มีอัตราทารกแรกเกิดมีนํ้าหนักนอยกวา 2500 กรัม ไมเกินรอยละ 7 หรือลดลง
จากฐานเดิม รอยละ 0.5 ตอป 

กลุมเปาหมาย หญิงต้ังครรภในชุมชน 
กิจกรรมหลัก 1.  นัดประชุมกลุมเปาหมาย 

2.  ใหความรูเกี่ยวกับอาการผิดปกติขณะตั้งครรภที่ควรรบีมาโรงพยาบาล 
3.  ใหความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติเพ่ือปองกันอาการผิดปกติขณะตั้งครรภ 
4.  ประเมินความรูหลังการดําเนินการ 

สถานที่ใหบริการ 1.  สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ หรือ 
2.  สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

วิธีการประเมนิผล 1. จากแบบประเมินความรูในการออกกําลังกายที่ถูกตองในหญิงต้ังครรภ 
2. การติดตามเยี่ยมบาน 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หญิงต้ังครรภมคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกับอาการผิดปกติ 
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ชื่อโครงการ  โครงการ นมแมนี้ ..ดีที่หนึ่ง 
หนวยงาน
เครือขาย 

1. องคกรบริหารสวนตําบล   
2. สถานบริการระดับปฐมภูมิ  สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทย
ชุมชนในพื้นที่   
3. คลินิกนมแม แผนกสูติกรรม หรืองานสงเสรมิสุขภาพ ของโรงพยาบาล
ชุมชน 

สรุปสาระสําคญั/

จุดเนนของ
โครงการ 

เปนการสงเสรมิและสนับสนุนการมีจิตสํานึกที่ดีของแมในการเลี้ยงลูกดวย
นมตนเอง โดยการใหความรูเกี่ยวกับการเลีย้งดูบุตรดวยนมแม  และ การให
อาหารเสริมตามวัย 

วัตถุประสงคหลัก

 

1. เพ่ือใหมารดามีความรู ความเขาใจเกีย่วกบัการเลี้ยงลูกดวยน้ํานมแม 
2. เพ่ือใหทารกไดรับนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือน 
3. เพ่ือใหทารกไดรับนมแมตอเนื่องไปจนอายุ 2 ป หรือมากกวาพรอมกับ
การไดรับอาหารเสริมตามวัยที่ถูกตอง 

ตัวชี้วัด สถานีอนามัยและองคกรปกครองสวนทองถิน่มีการสงเสรมิการเลี้ยงดวยนม
แม รอยละ  30 

กลุมเปาหมาย กลุมพอแมหลังคลอด  หรือผูที่ชวยเลี้ยงดูเด็กในครอบครัว 
กิจกรรมหลัก 1. การใหความรูความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงดบูุตรดวยนมแม   ฯลฯ 

2.  การสาธิตการใหนมแมแกคุณแมมือใหม  โดยใชกลุมเพ่ือนชวยเพ่ือน 
3. การใหปฏิญญาในการเลี้ยงดูบุตรดวยนมแมเพียงอยางเดียวเปนเวลา 
อยางนอย 6 เดือน จนกระทั่งถึง  2 ปเปนอยางมาก 

สถานที่ใหบริการ 1. สถานบริการระดับปฐมภูมิ สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชน
ในพื้นที่ หรือ 
2. พ้ืนที่ที่เปนศูนยกลางในชุมชน   

วิธีการ
ประเมินผล 

1. จํานวนกลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการ   
2. ประเมินความรูโดยการทดสอบหลังการใหความรู 
3. ติดตามเยี่ยมการเลี้ยงลูกดวยนมแม  

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

1. กลุมเปาหมายมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเลี้ยงลกูดวยนมแม   
2. ทารกไดรับนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือน 
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ชื่อโครงการ  โครงการ พอเฒาแมเฒาบอกกลาว กับสายใยรักในครอบครัว 
หนวยงาน
เครือขาย 

1. องคกรบริหารสวนตําบล   
2. สถานบริการระดับปฐมภูม ิ 
3. คลินิกนมแม แผนกสูติกรรม หรืองานสงเสรมิสุขภาพ ของโรงพยาบาลชุมชน 

สรุป
สาระสําคัญ/

จุดเนนของ
โครงการ 

มุงเนนการสรางสายใยของครอบครัวโดยใชทารกเปนจุดศูนยกลางความสนใจ  ดึง
ศักยภาพ ประสบการณผูสูงอายุ ปรับทัศนคติ คานิยม ของการมองคนสูงอายุที่
ทรงคุณคาในครอบครัว เปนผูที่ใหคําแนะนําแกผูที่เปนพอแมในเรื่องของการ
กลอมเกลี้ยงเลีย้งดูบุตร ฯลฯ 

วัตถุประ 
สงคหลัก 

1.  เพ่ือสนับสนุนสงเสรมิสมัพันธภาพภายในครอบครัว และภายในชุมชน 
2.  เพ่ือสงเสรมิใหเกิดการดาํรงไวซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงามของทองถิ่นไทย 
3.  เพ่ือใหทารกยังคงไดรับนํ้านมแมในขณะที่มารดาออกไปทํางานนอกบาน 

ตัวชี้วัด ทุกสถานีอนามัยมีการสงเสรมิการเลี้ยงดวยนมแม        รอยละ  30 

กลุมเปา 
หมาย 

1.  กลุมพอแมหลังคลอด จนกระทั่งพอแมที่มีบุตรอายุครบ 2 ป 
2.  กลุมปู ยา ตา ยาย หรือผูที่ชวยเลี้ยงดูเด็กในครอบครัว 

กิจกรรมหลัก 1.  กิจกรรมกลุมการอยูไฟหลงัคลอด โดยใชภูมิปญญาไทย 
2.  ภูมิปญญาไทยกับอาหารการกินแมหลังคลอด 
3. ประกวดเพลงกลอมเด็กของยาย 
4. สานสายใยสองวัย ปูยาตายาย เลี้ยงหลาน (พอแมไมอยูหลานก็ไดกินนมแม) 

สถานที่
ใหบริการ 

1. สถานบริการระดับปฐมภูม ิ 
2. พ้ืนที่ที่เปนศูนยกลางในชุมชน   

วิธีการ
ประเมินผล 

1. จํานวนกลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการ   
2. ประเมินความรูโดยการทดสอบหลังการใหความรู 
3. ติดตามเยี่ยมการเลี้ยงลูกดวยนมแม ทุกครั้งตามระยะเวลาการนําบุตรมารบั
วัคซีน 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

1. กลุมเปาหมายมีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว  และระหวางครอบครัว 
2. กลุมปูยาตายาย มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคุณประโยชนของนมแม  วิธีการใหนม
ทารกอยางถูกวิธี และทารกไดรบันมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือน 
3. กลุมพอแม และปูยาตายาย มีความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาไทยในการดูแลมารดาหลังคลอด 
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ชื่อโครงการ เสริมสรางสุขภาพจิตในหญิงตั้งครรภโดยการมีสวนรวมของคู
สมรส 

หนวยงานเครือขาย 1. สถานีอนามยั ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ 
2. งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาล 
3. องคกรปกครองสวนทองถิน่ 

สรุปสาระสําคญั/ 
จุดเนนของโครงการ 

โครงการนี้เนนเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณใน
การดูแลหญิงต้ังครรภ 

วัตถุประสงคหลัก 
 

1. เพ่ือใหหญิงต้ังครรภและคูสมรส มีการแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณการดูแลรวมกับผูอื่น 
2. เพ่ือเสริมสรางสมัพันธภาพที่ดีระหวางหญิงต้ังครรภและคูสมรส 
จากการที่ไดรวมกันรับรูปญหาและรวมกันใหคําแนะนําเพื่อ
แกปญหา ทั้งของตนเองและของผูอื่น 
3. เพ่ือเสริมสรางกําลังใจในการดูแลตนเองของหญิงต้ังครรภ 

ตัวชี้วัด มีเครือขายความรวมมือในการดูแลหญิงต้ังครรภในชุมชน 
กลุมเปาหมาย หญิงต้ังครรภในชุมชนและคูสมรส 
กิจกรรมหลัก 1.  นัดประชุมกลุมเปาหมาย 

2. ประเมินความรูเกี่ยวกับการดูแลหญิงต้ังครรภ 
3.  ทํากิจกรรมละลายพฤติกรรม เพ่ือใหกลุมมีความคุนเคยกัน 
4.  ใหแตละคูสมรส เลาเกี่ยวกับประสบการณการดูแลขณะตั้งครรภ
และแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 
5.  สรุปประเด็นที่ไดจากการแลกเปลี่ยนกันของกลุม 
6. ใหความรูเสริมเกี่ยวกับการดูแลหญิงต้ังครรภ 
7.  จัดต้ังกลุมเครือขาย การดูแลหญิงต้ังครรภในชุมชน 

สถานที่ใหบริการ 1. สถานีอนามยั ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ หรือ 
2. สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

วิธีการประเมนิผล จากแบบประเมินความรูในการดูแลหญิงต้ังครรภกอนและหลังการ
ดําเนินการ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. หญิงต้ังครรภมีกําลังใจในการดูแลตนเองมากขึ้น 
2. เกิดครือขายความรวมมือในการดูแลหญิงต้ังครรภในชุมชน 
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ชื่อโครงการ เครือขายภูมิปญญาเพื่อการดูแลหญิงตั้งครรภในชุมชน 
หนวยงาน
เครือขาย 

1. สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชมุชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ 
2. งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาล 
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
4. แกนนําชุมชน 

สรุปสาระสําคัญ/ 

จุดเนนของ
โครงการ 

โครงการนี้เนนเกี่ยวกับการดูแลหญิงตั้งครรภในรูปแบบที่เปนเครือขาย 

วัตถุประสงคหลัก 1. เพื่อใหหญิงตั้งครรภไดรับการดูแลที่ตอเนื่อง และไดรับการแกไขเมื่อมีปญหาเกิดขึ้น 
2. เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแลหญิงตั้งครรภ 

ตัวชี้วัด มีเครือขายความรวมมือในการดูแลหญิงตั้งครรภในชุมชนที่เขมแข็ง 
กลุมเปา 
หมาย 

1. หญิงหลังคลอดที่มีประสบการณการดูแลตนเองขณะตั้งครรภท่ีดี 
2. อสม./แกนนําชุมชน 
3. ปราชญชุมชนที่ไดรับการยอมรับในชุมชนเกี่ยวกับการดูแลหญิงตั้งครรภ 
5. ทีมสุขภาพ 
6. อบต. (ดานสาธารณสุข) 

กิจกรรมหลัก 1.  นัดประชุมกลุมเปาหมาย  
2. ทบทวนความรูเกี่ยวกับการดูแลหญิงตั้งครรภโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ หรือ
จัดเวทีพูดคุยสะทอนปญหาและระดมสมองเพื่อแกปญหาและพัฒนาการดูแลหญิง
ตั้งครรภท่ีเหมาะสมตามสภาพการณ 
3. อบรมความรูเพิ่มเติมในผูท่ียังไมเคยมีประสบการณมากอน เชน แกนนํา หรือ อบต. 

4. จัดแบงเขตรับผิดชอบ ในการติดตามเยี่ยมหญิงตั้งครรภ 
5. ประเมินผลรวมกันเปนระยะ   

สถานที่ใหบริการ 1. สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชมุชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ หรือ 
2. สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

วิธีการประเมินผล จากผลการติดตามเยี่ยมบานหญิงตั้งครรภ 
ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

1. หญิงตั้งครรภไดรับการดูแลสุขภาพกอนคลอดครบตามเกณฑ 
2. เครือขายความรวมมือในการดูแลหญิงตั้งครรภในชุมชนมีความเขมแข็งมากขึ้น 

 
 
 



 

  

55 

บรรณานุกรม 
 

กนก  สีจรและคณะ. (2542) . สูติศาสตร.  พิมพครั้งที่2.  ขอนแกน : คลังนานาวิทยา. 

กระทรวงสาธารณสุข. (2550). สรุปตัวชี้วัดในแผนตรวจราชการและนเิทศงานกรณี
ปกติ ระดับกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  ประจําปงบประมาณ  2550. 
วันที่คนขอมูล 9 กรกฏาคม 2552, เขาถึงไดจาก http://202.129.37.110/ 

news/download/KPI_ket3.doc 

กรมอนามัย. (2551). แนวทางการดําเนินงานประเด็นยุทธศาสตรกรมอนามัย 
พัฒนาอนามัยแมและเด็กและตัวชี้วัดที่กรมอนามัยกําหนดในป 2552. 

วันที่คนขอมูล 9 กรกฏาคม 2552, เขาถึงไดจาก http://203.157.71.157/ 

ewtadmin/ewt/hpc 7/ewt_news.php?nid=297 
จิราพร วรวงศ และคณะ. (2550.). การพยาบาลสูติศาสตร.  กรุงเทพฯ : โครงการ

สวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก. 

ตติรัตน สุวรรณสุจริต และ วิไลพรรณ สวัสด์ิพาณิชย. (2548). การดูสุขภาพมารดา 
ทารกแรกเกิดปกติและครอบครัว 1. ชลบุรี: ศรีศิลปะการพิมพ.  

ธีระพงศ เจริญวิทย บุญชัย เอื้อไพโรจนกิจ ศักนัน มะโนทัย สมชาย ธนวัฒนาเจริญ
และกระเษียร ปญญาคําเลิศ. (2551). สูติศาสตร. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: 

โอ.เอส. พริ้นต้ิงเฮาส. 
ธีรศักด์ิ ธํารงธรีะกุล และคณะ. (ม.ป.ป.). การตั้งครรภและการคลอด. วันที่คนขอมูล 

9 กรกฏาคม 2552, เขาถึงไดจาก http://www.vibhavadi.com/fertility 

/knowledge.php?topic=11 
ไทยคลินิกดอทคอม. (ม.ป.ป.). คูมือดูแลมารดาหลังคลอด. วันที่คนขอมูล 8 

กรกฎาคม 2552, เขาถึงไดจาก : http://www.thaiclinic.com/newborn.html 
ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล. (2546). การดูแลการตั้งครรภ.ในอติวุธ กมุทมาศ. (บรรณิ

การ). ตําราสูติศาสตรชุด การตั้งครรภและการคลอดปกติ (หนา 136-

150). กรุงเทพฯ: บุคเน็ท จํากัด. 

วรรณรัตน  จงเจริญยานนท . (2543) . การพยาบาลสูติศาสตร เลม 1 . กรุงเทพ ฯ : 
ประชุมชาง จํากัด. 



 

 

56 

วิทยา ถิฐาพันธ. (2544). การตั้งครรภที่มีความเสี่ยงสูง.ในวิทยา ถิฐาพันธและวิบูล
พรรณ ฐิตะดิลก. (บรรณาธิการ). เวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ 
(หนา 25-36). พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ยูเน่ียน ครีเอชั่น จํากัด. 

ศิริพร กัญชนะและพวงเพ็ญ ชั้นประเสริฐ. (2540). การตายปริกําเนิด (Perinatal 

Mortality). อนามัยแมและเด็ก, 3(2), fact sheet. 

ศรีนวล  โอสถเสถียร และคณะ . (2547) . เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาล
ครอบครัวและการผดุงครรภ หนวยที่ 11-15 . พิมพครั้งที่ 2.  สุโขทัย : 
สุโขทัยธรรมาธิราช . 

สุพัฒนา เดชาติวงศ ณ อยุธยา. (ม.ป.ป.). อิทธิพลอารมณแม. วันที่คนขอมูล 25 

มิถุนายน 2552, เขาถงึไดจาก 
http://www.geocities.com/yongyang_98/doctors2/lady_emotion01.html 

 สุรศักด์ิ  ฐานีพานิชสกุล . (2546) . เทคโนโลยีการคุมกําเนิด . กรุงเทพฯ : ดีไซร 
 จํากัด. 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสรมิสขุภาพ. (2551). งานวันสัปดาหสงเสริม
การเลี้ยงลูกดวยนมแมโลกป 2551. วันที่คนขอมูล 8 กรกฎาคม 2552, 

เขาถึงไดจาก: http://www.thaihealth.or.th/node/5236 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

59 

เมนูสรางเสริมสุขภาพสําหรับวัยเด็กปฐมวัย 
(แรกเกิดถึงต่ํากวา 6 ป) 

นฤมล ธีระรังสิกุล 
รัชนี สรรเสริญ 

เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 
วรรณรัตน ลาวัง 

 
 
 
 
 
เด็กปฐมวัย 
   

เด็กปฐมวัย เปนเด็กที่อยูในชวงวัยทารกแรกเกิดถึง  5 ป นับวาเปนวัยที่มี
ความสําคัญที่สุด เน่ืองจากเปนวัยของการวางรากฐานการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของเด็กทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม ซึ่งการมีรากฐานที่ดีจะ
ชวยใหเด็กสามารถเจริญเติบโตและพัฒนาเปนผูใหญที่มีคุณภาพที่ดีในอนาคต  

วัยทารกนับต้ังแตแรกเกิดจนถึงหน่ึงป วัยเตาะแตะหรือหัดเดิน นับต้ังแต 1-3 ป 
สวนวัยกอนเรียนนั้นนับต้ังแต 3-5 ป  

  

1. การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
(แรกเกิด-72เดือน) 

   
 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กเปนกระบวนการที่สลับซับซอน
สัมพันธซึ่งกันและกัน   พัฒนาการตางๆของเด็กน้ัน มีทั้งดานรางกาย ดานภาษา     
ดานสังคม ดานสติปญญาและจิตใจ และมีผลตอสุขภาพเด็กแตละวัย การมีพ้ืนฐาน 
ความรูเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก จะชวยใหการประเมิน ดูแลและ
ใหการชวยเหลือไดตอไป 
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ตารางที่ 1 พัฒนาการของเด็กแรกเกิดถึง 72 เดือน (กระทรวงสาธารณสุข, 2551) 
อายุ พัฒนาการตามวัย 
แรกเกิด-1เดือน o มองหนาแม สบตา 

o ตอบสนองเสียงพูด ทําเสียงในคอ 
o เคลื่อนไหวแขนขาทั้งสองขาง 

1-2 เดือน o ยิ้มตอบ ยิ้มทักทาย 
o แสดงทาดีใจเมื่อแมอุม 
o ทําเสียงอืออา สนใจฟงและมองหาเสียง 
o มองตามสิ่งเคลื่อนไหว 

3-4 เดือน o ทักทายคนคุนเคย 
o หันหาเสียงหัวเราะ สงเสียงออแอโตตอบ 
o เอามือจับกัน มองตามจากดานหนึ่งจนสุดอีกดานหนึ่ง  
o ในทาคว่ํา ใชแขนยันชูคอตั้งขึ้น 90 องศา 

5-6 เดือน o แสดงอารมณและทาทาง เชนดีใจ จําหนาพอแมได 
o หันตามเสียงเรียกชื่อ สงเสียงสูงตํ่า 
o ควาของมือเดียวและสลับมือ ถือของได 
o พลิกคว่ํา พลิกหงาย คืบ 

7-8 เดือน o กลัวคนแปลกหนา รูสึกผูกพัน ติดคนที่เลี้ยงดู 
o ชูมือใหอุม   
o ทําเสียงพยางคเดียว เชน จะ ปะ หม่ํา  
o หันหาเสียงเรียกไดถูกตอง 
o มองตามของตก ถือของมือละชิ้น 
o น่ังทรงตัวไดเอง โดยไมตองใชมือยัน 

9-10 เดือน o เลนจะเอ ปรบมือ มองหาของที่ซอนอยู 
o หยิบอาหารกินเองดวยมือ 
o ใชทาทางหรือบอกความตองการ 
o ฟงรูภาษา เขาใจสีหนา ทาทางและตอบสนอง 
o สงเสียงหลายพยางค เชน หม่ําๆ จะจา 
o ใชน้ิวชี้และหัวแมมือหยิบของ 
o มองหาของ 
o คลาน เกาะยืนและเหนี่ยวตัวลุกขึ้นยืนจากทาน่ัง 
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อายุ พัฒนาการตามวัย 
11-12 เดือน o เลียนแบบทาทางตางๆ เชนไหว โบกมือลา หอมแกม โยกตัวตาม

จังหวะเพลง 
o ด่ืมนํ้าจากถวยโดยตองชวยเหลือ 
o พูดได 1 คํา อยางมีความหมาย เขาใจเสียงหามและหยุดทํา 
o ถือสิ่งของขนาดพอมือ 2 อัน เคาะกัน 
o ยืนเองไดชั่วครู หรือต้ังไข  

13-15 เดือน o เลียนแบบทํากิจกรรมงายๆ เชน หวีผม รูจักรับและใหของ 
o ถือชอนและพยายามปอนอาหารเขาปาก 
o ทําตามคําบอกงายๆ เชนชี้อวัยวะ หรือรูปภาพ และพูดคําที่มี

ความหมายได 1-3 คํา 
o หยิบของ 2-3 ชิ้น ใสถวยหรือกลอง 
o เดินไดเอง 

16-18 เดือน o ดีใจเมื่อไดรับความสนใจ รูจักปฏิเสธ เชน สายหนา หรือบอกวาไม 
o ถือถวยดื่มนํ้าและนมดวยตนเอง อาจหกเล็กนอย 
o ทําตามคําสั่งงายๆได พูดเปนคําๆที่มีความหมายได 5 คํา 
o วางของซอนกัน  2-3 ชิ้น เลนหาของที่ซอนไว 
o ว่ิง จูงมือเดียวเดินขึ้นบันได  

19-24 เดือน o แสดงอารมณตางๆ 
เชน กลัว โกรธ 
อิจฉา เห็นใจ 

o ใชชอนตักอาหาร 
กินไดเอง หกเพียง
เล็กนอย 

o พูด 2-3 คํา
ติดตอกันอยางมี
ความหมายหรอืพูด
คําที่มีความหมาย
อยางนอย 50-100 
คํา และโตตอบไดเขาใจ 

o เปดหนังสือไดทีละหนา ขีดเขียนเสนยุงๆ 
o เตะบอล ยืนกมเก็บของไดไมลม 
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อายุ พัฒนาการตามวัย 
25-30 เดือน o เลนสมมติ  ตอตานเมื่อถูกบังคับ 

o ชวยทํางานบานงายๆ และถอดเสื้อผาไดเอง 
o พูดคุยโตตอบเปนประโยคสั้นๆได 
o ชี้หรือทําตามคําบอกเชน ชื่อ อวัยวะอยางนอย 6 สวน หรือรูปภาพ 
o ขีดเขียนเปนเสนวนๆ 
o เดินขึ้นบันไดไดเอง 

31-36 เดือน o รูจักรอคอย เลนสมมติเปนเรื่องตอเนื่องกัน 
o ถอดและใสเสื้อผาโดยตองชวยบาง บอกไดเมื่อจะถายอุจจาระ 
o บอกชื่อตนเองได พูดใหคนอื่นเขาใจความหมายได รูจักซักถาม 

ชอบฟงนิทานและเขาใจเรื่องราว 
o เขาใจ ใหญ-เล็ก สั้น-ยาว  เพศชาย-เพศหญิง มาก-นอย 
o เลียนแบบ ลากเสนแนวตั้ง 
o กระโดดอยูกับที่ โยนลูกบอลไปขางหนา โดยยกแขนสูง 

37-48 เดือน o แสดงความเปนอิสระ อยากลองทําดวยตนเอง เลนรวมกลุมอยางมี
กติกางายๆ 

o บอกไดเมื่อจะปสสาวะ และไปหองสวมไดเอง 
o บอกไดอยางนอย 1 สี และพูดเลาเรื่องใหคนอื่นเขาใจเกือบทั้งหมด 
o เขียนรูปวงกลมตามแบบได รูจักจํานวน 1-3 ชื้น 
o เดินลงบันได สลับเทาและยืนขาเดียวไดชั่วครู 

49-60 เดือน o รู จักไหวทําความเคารพ ขอบคุณ 
และขอโทษ  

o เลนสมมติโดยใชจินตนาการ  
o แตงตัวและติดกระดุมเอง 
o เขาใจและอธิบายเหตุผลงายๆ ชอบ

ถามคําถาม 
o นับและรูจักจํานวน 1-5 บอกสี รูจัก

ตัวอักษร 
o จับดินสอไดถูกตองและวาดรูปคน

อยางงายๆหรือวาดรูปสี่เหลี่ยม 
o กระโดดขาเดียวได 2-3 ครั้ง

ติดตอกัน 
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อายุ พัฒนาการตามวัย 
61-72 เดือน o ทํางานบานงายๆ ปฏิบัติตามเกณฑและขอตกลง 

o ชวยจัดโตะอาหารโดยตักขาว รินนํ้าเอง 
o รูซาย-ขวา-บน-ใต-หนา-หลัง รูจํานวน 1-10 ชิ้น อานตัวอักษรและ

สะกด 
o วาดสามเหลี่ยมและเขียนตัวอักษรงายๆ 
o ใชสองมือรับลูกบอล 

 

2. สถานการณสุขภาพ ความเสี่ยง และปญหาสุขภาพที่สําคัญ
ของเด็กปฐมวัย 

 
การเนนที่มาตราปองกันความผิดปกติในชวงปริกําเนิด การตั้งครรภ การคลอด 

ความพิการแตกําเนิดและโรคติดเชื้อ จะเปนการลดการตายในเด็กทารก ไดถึงกวา    
รอยละ 70 และเด็กวัยกอนเรียนจะไดรับการปองกันการตายไดครึ่งหน่ึงดวยมาตรา
ปองกันอุบัติเหตุ โดยเฉพาะการจมน้ําและอุบัติเหตุ และโรคติดเชื้อ (จันทรเพ็ญ          
ชูประภาวรรณ, 2543) 

  

สถานการณปญหาสุขภาพที่สําคัญ  

 ในการตรวจสุขภาพเด็กปฐมวัยเมื่อป พ.ศ. 2539-2540 พบสุขภาพทั่วไปของ
เด็กสวนใหญอยู ในเกณฑปกติ แต
อย าง ไรก็ตามเด็ก วัยนี้  ยั งมีการ
เจ็บปวยดวยสาเหตุหรืออาการดังน้ี 
(จันทรเพ็ญ ชูประภาวรรณ, 2543) 

1. อาการชัก ผูเลี้ยงดูเด็กให
ประวัติวาเด็กวัยนี้เคยชักเมื่อมีไขสูง 
ถึงรอยละ 88.8 และพบอาการชักที่ไม
ท ร าบสา เหตุ และ เป นลมบ าหมู     
รอยละ 0.9  
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2. การเจ็บปวยดวยโรคติดตอพบมากที่สุดคือระบบทางเดินหายใจ และ
ทางเดินอาหาร ในป 2541 เด็กติดเชื้อหวัด 6-8 ครั้งตอคนตอป โดยเปนเด็กในเขต
เทศบาลมากกวานอกเขตเทศบาล และรอยละ 2 เด็กตองนอนรักษาในโรงพยาบาล แต
ไมมีการเสียชีวิต สวนปอดบวมซึ่งเปนการติดเชื้อทางเดินหายใจสวนลาง เปนเหตุใหเด็ก
ตองนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลถึง 1,799.5 ตอแสนคนตอป  

 สวนอุจจาระรวง เด็กเปนเฉลี่ย 0.4-2.4 ครั้งตอคนตอป และมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น
ทุกป  อัตราตายลดลงเหลือเพียง 5.2 คนตอแสนในป 2541 
 โรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีนลดลงจนเกือบหมดแลว คงเหลือ โรค
บาดทะยัก 4 ราย ไอกรน 24 ราย คอตีบ 23 ราย ไมมีรายงานผูปวยโรคโปลิโอเลย แตมี
รายงานผูปวยอัมพาตเฉียบพลันชนิดกลามเน้ือออนแรง ทั้งหมด 268 ราย หัด 4,813 
ราย และไมมีรายงานเสียชีวิต  ไขเลือดออก พบอุบัติการณ 419.3 คนตอแสน อัตราปวย
ตาย รอยละ 0.4  รายงานของกองระบาดวิทยาป พ.ศ. 2543 พบวา เด็กอายุ 0-4 ป ที่
ติดเชื้อเอดส ต้ังแต พ.ศ. 2527 จนถึง 2547 มีจํานวน   6,720 ราย มีแนวโนมลดลง
เรื่อยๆ เน่ืองจากการใชยาตานไวรัสในหญิงต้ังครรภที่ติดเชื้อเอดส และการงดใหทารก
ดูดนมมารดาที่ติดเชื้อเอดส   
                  3. ฟนน้ํานมผุ พบบอยในเด็กวัยกอนเรียนและมักถูกละเลย อัตราฟนนํ้านม
ผุอยูระหวางรอยละ 53-95 และฟนผุเฉลี่ย 2.8-8.8 ซี่ตอคน เด็กชายฟนผุมากกวา
เด็กหญิง จากการสํารวจในป 2539-2540 พบเด็กฟนนํ้านมผุมากที่สุด รอยละ 43.4   
(ไมรวมเด็กปแรกที่ฟนนํ้านมขึ้น)  

    4. ภาวะโภชนาการขาดและเกิน  
ภาวะโภชนาการขาด หมายถึงภาวะ

ขาดอาหารหรอืทุโภชนาการหรือภาวะผอม 
และภาวะโภชนาการเกินหมายถึงภาวะอวน   
จากการศึกษาของลัดดา    เหมาะสุวรรณ 
(2547) ไดเปรียบเทียบกบัการศึกษาเมื่อ 5 
ปที่ผานมา พบวาในภาพรวมเด็กมีภาวะผอม
นอยลงแตมีภาวะอวนเพิ่มขึ้น และเด็กวัย 1-
5 ป มีภาวะเตี้ยถึงรอยละ 10.7 มากกวากลุม
อายุอื่น  โดยเฉพาะเด็กอายุ 2-3 ป และมี
ภาวะอวนถึง รอยละ 8.2 ในขณะที่ภาวะผอม
พบเพียง รอยละ 2.0 ภาคตะวันออกเฉียงมีสัดสวนของเด็กนํ้าหนักนอยกวาเกณฑสูงสุด 
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รอยละ 6.4 สวนเด็กภาคเหนือมีภาวะเตี้ยสูงถึง รอยละ 8.4 เด็กในกรุงเทพมหานครมี
ภาวะอวนมากที่สุดรอยละ 11.6 สรุปวาเด็กปฐมภูมมิีภาวะอวนเพิ่มขึ้นรอยละ 36 ใน
รอบ 5 ป   

 

      5. ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก เด็กวัยน้ีถาขาดธาตุเหล็กจะทําให
การเจริญเติบโตชา ภูมิตานทานโรคต่ํา ซึม พัฒนาการและการเรียนรูดอยกวาเด็กปกติ 
จากการตรวจเลือดเด็กเพ่ือประเมินความชุกของโรคโลหิตจาง พบวามีความชุกสูงถึง 
รอยละ 25.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงสุด รอยละ 29.2 

6. ภาวะขาดสารไอโอดีน เด็กวัยน้ีถาขาดจะทําใหการสรางฮอรโมนไทรอยด
ตํ่า ซึ่งทําใหรางกายเติบโตชา เกิดคอพอก และปญญาออนได แมวาประเทศไทยไดมี
การรณรงคปองกันและแกไขการขาดไอโอดีนทั่วประเทศมาแลว แตยังพบวาเด็กปฐมวัย
มีภาวะคอพอก ถึงรอยละ 1.97 โดยพบที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 2.99 และ
ภาคใต รอยละ 4.14 แตไมพบที่ภาคเหนือและภาคกลางเลย 

 

 

 

 

 

สถานการณพฤติกรรมความเสี่ยงทางสุขภาพที่สําคัญ  
 
1. อุบัติเหตุ จากการศึกษาของ จันทรเพ็ญ ชูประภาวรรณ (2543) อุบัติเหตุ

เด็กปฐมวัย ในชวง 2 สัปดาหแรกเกิด พบการเกิดแตกตางกัน คือรอยละ 3.1-17.4 ชาย
มากกวาหญิง นอกเขตเทศบาลพบอุบัติเหตุตํ่ากวาในเขตเทศบาล และพบอุบัติเหตุพลัด
ตกหกลมมากที่สุด คือ รอยละ 6.3 ของเด็กวัยนี้ แตไมมีรายงานเสียชีวิต สวนอุบัติเหตุ
จราจรทางบกพบ รอยละ 2.0 อุบัติเหตุตกนํ้าพบนอยคือรอยละ 0.8 แตอัตราเสียชีวิตสูง
กวาอุบัติเหตุจารจรทางบกและเปนสาเหตุการตายลําดับแรกของเด็กปฐมวัย  
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การเกิดอุบัติเหตุในเด็กมักเกี่ยวของกับอาชีพของมารดา การตั้งบานเรือนและ
สิ่งแวดลอมที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ เชนใกลนํ้า ครอบครัวไมดูแลบุตรอยางใกลชิด  

2. การเลี้ยงดูเด็กวัยปฐมวัย  วัยน้ีเปนวัยที่มีความสําคัญยิ่งในการสราง
รากฐานสําหรับสุขภาพ พฤติกรรม อนามัย และคุณภาพของบุคคลที่มีผลไปจนตลอด
อายุขัย จากขอมูลการสํารวจในป พ.ศ. 2539-2540 พบวา ในชวงกลางวันเด็กรอยละ 
54.2 ถูกเลี้ยงดูในบาน รองลงมารอยละ 37.3 อยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ผูเลี้ยงดูคือ
มารดาเปนสวนใหญ ถึงรอยละ 53.1 รองลงมาคือ ญาติ รอยละ 19.7 ผูเลี้ยงดูไดจัด
โอกาสใหเด็กเลนหรือทํากิจกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนาการอยางตอเนื่องในดานกลามเน้ือ
มัดใหญ ไดแก แขน ขา รอยละ 80.2 ไมแตกตางกันระหวางในเขตและนอกเขตเทศบาล 
สวนกลามเน้ือมัดเล็ก ไดแก น้ิวมือ รอยละ 59.9 ดานภาษารอยละ 49.8 ซึ่งทั้งสองดาน
น้ีเด็กในเขตเมืองมีโอกาสมากกวาเด็กนอกเขตเทศบาล โดยเฉพาะภาคกลาง       
(จันทรเพ็ญ ชูประภาวรรณ, 2543)  

 สวนพฤติกรรมการใหอาหารทารกพบวาทารกรอยละ 79 กินนมแมต้ังแตแรก
เกิด โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกินนมแมคอนขางสูง ขณะที่ทารกใน
ภาคกลางกินนมแมนอยที่สุด นอกจากนี้ทารกในเขตชนบทไดกินนมแมมากกวาทารก
ในเมือง ทารกที่กินนมแมจะไดรับสารที่ชวยทําใหเด็กมีภูมิตานทานโรคจากน้ํานมแม 
เด็กจะมีสุขภาพแข็งแรง 

3. การดูโทรทัศน การศึกษาพบวาเด็กปฐมวัย รอยละ 24.9 ดูโทรทัศนเปน
ประจํา โดยดูวันละมากกวา 2 ชั่วโมงขึ้นไป 
พบวาเด็กในกรุงเทพมหานครดูเปนประจํา
สูงถึง รอยละ 40.1 (จันทรเพ็ญ ชูประภา
วรรณ, 2543) เด็กในเขตเทศบาลใชเวลาดู
โทรทัศนมากกวาเด็กนอกเขตเทศบาล และ
ผูเลี้ยงดูเด็กรอยละ 40.1 ไมเคยเลือก
รายการโทรทัศนใหเด็กดู ในขณะที่รอยละ 
36.2 เลือกรายการโทรทัศนใหเด็กดู 
รายการที่เลือกใหเด็กดู 3 อันดับแรก คือ 
รายการการตูน รอยละ 56.6 รายการ
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สําหรับเด็ก รอยละ 16.0 และละครหรือภาพยนตร รอยละ 7.8 (ลัดดา เหมาะสุวรรณ 
และคณะ, 2547)  

ผลเสียของการที่เด็กดูโทรทัศนมากเกินไปทําใหเด็กไดรับการสื่อสารเพียงทาง
เดียว เด็กไมไดมีการโตตอบกลับ หรือการกระตุนพัฒนาการดานภาษา เด็กจะหมกมุน
อยูอยางเดียวโดยไมสนใจสิ่งแวดลอมรอบขาง และการที่ไดรับสื่อที่มีความรุนแรงจะทํา
ใหเด็กสะสมพฤติกรรมความรุนแรงนั้น 

4. ปญหาจิตใจ อารมณและสังคม เด็กวัยน้ีนับวามีความรุนแรงมาก คือเด็ก
ถูกกระทําทารุณทางกาย ทางเพศหรือจิตใจ ซึ่งไมมีตัวเลขที่ชัดเจน แตมีขาวปรากฏทาง
สื่อสารมวลชนเกือบทุกวัน ในปหน่ึงๆ นาจะมีเด็กถูกกระทําทารุณ ไมนอยกวา 300-400 
คน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเฆี่ยนตีอยางรุนแรงภายในครอบครัว สวนปญหาดานอารมณ
และจิตใจนั้น จากการศึกษาของวรุณา กลกิจโกวินท (2539) เรื่องปญหาพฤติกรรม
อารมณของเด็กวัยกอนเรียนอายุ 1-5 ป ที่มาตรวจสุขภาพและไดรับวัคซีนปองกัน
โรคที่คลินิกสุขภาพเด็กดี ศูนยบริการสาธารณสุขตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร6 
แหง เดือนตุลาคม พ.ศ.2538 ถึงกุมภาพันธ พ.ศ. 2539 จํานวนผูปกครองเด็กที่เขา
สัมภาษณมีจํานวน 600 คน เปนชาย 286 คน และหญิง 314 คน พบวาปญหา
พฤติกรรมอารมณเด็กที่ผูปกครองตอบ 5 อันดับแรก คือ ปญหาการกิน รอยละ 
35.3 ปญหาอารมณของเด็ก รอยละ 27.7 ปญหารองอาละวาดเมื่อถูกขัดใจ รอยละ 
25.8 ปญหาซนมากอยูไมน่ิง รอยละ 24.7 และปญหาพฤติกรรมกาวราว รอยละ 
21.7 และผูปกครองมีความกังวลหวงใยในปญหาพฤติกรรมอารมณของเด็กถึง  
รอยละ 80.3 ของผูปกครอง 

ปญหาการกินที่พบสวนมากคือ กินยาก ปฏิเสธอาหาร กินนาน อมขาว 
และยังดูดขวดนมอยู  นอกจากนั้นชวงอายุ 3-5 ป ยังพบวาปญหานี้เพ่ิมขึ้น ซึ่งใน
ความเปนจริงแลว ถาเด็กไดรับการฝกหัดนิสัยการกินที่ถูกตองนาจะมีปญหานี้
นอยลง ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากปญหาการกินในชวงอายุ 1-3 ป เด็กไมไดรับ
การแกไขหรือแกไขผิดวิ ธี เชน พอแมกังวลหวงเรื่องสุขภาพเด็ก ไมเขาใจ
พัฒนาการปกติของเด็กที่แสดงความเปนตัวของตัวเอง พอแมพ่ีเลี้ยงทําใหมากจน
เด็กไมไดรับการฝกหัด เด็กจึงไมไดรับผิดชอบเอง และมีความตองการในการพึ่งพา
ผูอื่นนานเกินไปจึงขัดขวางความเปนตัวของตัวเอง พอแมพยายามปอนบังคับให
เด็กกิน ซึ่งจะเปนปญหาการกินได เด็กยิ่งตอตานจึงเกิดปญหาอารมณตอกันได
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มาก เม่ือเด็กไมไดชวยตนเองในการกินอาหาร และพอแมใหกินอาหารอื่นแทน
อาหารหลัก ทําใหเด็กไมรูจักหิวและขวนขวายกระตือรือรนอยากกิน ส่ิงเหลานี้อาจ
เปนสาเหตุที่พบปญหาการกินเพิ่มขึ้น 

ปญหาอารมณของเด็ก เปนปญหาที่พบมากคือ ขี้อาย ขี้กลัว เสียใจงาย 
รองไหมาก ชอบโตเถียง และใจรอน จะเห็นไดวา ชวงอายุ 3-5 ป พบปญหานี้
เพ่ิมขึ้น อาจเนื่องจากเมื่อเด็กโตขึ้น พอแมเริ่มใหความสําคัญกับการฝกหัดเรื่อง
ระเบียบวินัยตางๆ จึงเริ่มเห็นวาปฏิกิริยาเหลานี้เปนปญหา จึงใหขอมูลมากขึ้น 
และอาจเนื่องจากการเลี้ยงดูเด็กไมถูกวิธีตามวัยตั้งแตเริ่มตน ทําใหเด็กมีความเปน
ตัวของตัวเองนอยลงไป นอกจากนี้อาจเนื่องจากพัฒนาการดานความคิดของเด็ก
วัยนี้มีการพัฒนาขึ้นทําใหเด็กคิดส่ิงตางๆ ไดมากขึ้น เกิดปฏิกิริยาทางอารมณได
มากขึ้นดวย 

5. พัฒนาการดานตางๆ ของเด็ก พบวาเด็กอายุ 1-3 ป สวนมากมีระดับ
พัฒนาการอยูในเกณฑปกติ ในขณะที่เด็กอายุ 3-5 ป สวนใหญมีระดับพัฒนาการอยูใน
เกณฑปกติถึงคอนขางเร็วกวาวัยเมื่อทดสอบดวยการวาดรูปคน แตเมื่อทดสอบดวยการ
วาดรูปทรงเรขาคณิต เด็กสวนใหญมีระดับพัฒนาการอยูในเกณฑคอนขางชากวาวัย 
สวนทักษะการใชภาษาเด็กปฐมวัย ในกรุงเทพมหานครไดคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เด็กใน
ภาคกลางและภาคใตไดคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด เด็กในเขตเทศบาลไดคะแนนเฉลี่ยสูงกวา
เด็กนอกเขตเทศบาล เปนที่สังเกตวาขอทดสอบที่เด็กทําไดนอยที่สุดตรงกันทุกชวงอายุ
คือ การกลาวปลอบโยน ขอที่เด็กทําไดมากที่สุดตรงกันเกือบทุกชวงอายุ 2 อันดับแรก 
คือ การบอกความตองการเมื่อตองการของและตองการอยากจะเลนดวย 
นอกจากนั้นการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ ในป 2541 
พบวา โดยภาพรวมเด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสูงกวาอายุ รอยละ 43.5 เทากับอายุ
รอยละ 29.86 และต่ํากวาอายุรอยละ 27.05 หรือหนึ่งในส่ีของเด็กมีพัฒนาการดาน
สติปญญาไมสมอายุ ดังน้ันจึงควรมีการกระตุนพัฒนาการในดานนี้ ดานความคิด
สรางสรรคอยูในระดับมาก ปานกลางและนอย รอยละ 19.61, 66.84 และ13.55 
ตามลําดับ  
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3. ตัวชี้วัดสถานะสุขภาพของเด็กปฐมวัย 

 ตัวชี้วัดสถานการณสุขภาพของเด็กปฐมวัยมีการกําหนดไวดังน้ี 

ตั ว ชี้ วั ด ต ามคว ามจํ า เ ป น
พ้ืนฐาน (จปฐ.) ชวงแผนฯ 10 
ป 2550-2554 

ตัวชี้วัดตามกรมอนามัย 
ป 2552 

ตัวชี้ วัดตามงานสรางเสริม
สุ ขภาพและป อ ง กัน โ รค
ของสปสช. ป 2552  

o รอยละของทารกแรกเกิด
ถึง  1 ปเต็ม ไดรับการฉีด
วัค ซีนปองกัน โรคครบตาม
ตารางสรางเสริมภูมิคุมกันโรค  

o รอยละของทารกแรกเกิด
ไดกินนมแมอยางเดียวอยาง
นอย 4 เดือนแรกติดตอกัน 

o รอยละของทารกแรกเกิด
ถึง 5 ป เจริญเติบโตตามเกณฑ
มาตรฐาน 

o รอยละของเด็กอายุต่ํากวา 
3 ปเต็ม ไดรับการสงเสริมการ
เรียนรู จากการทํ ากิ จกรรม
รวมกับผูใหญในบาน 

o รอยละของเด็กอายุ 3-5 ป
เต็ม  ไดรับบริการเลี้ยงดูเตรียม
ความพรอมกอนวัยเรียน  

o รอยละของครอบครัวมี
ความอบอุน 

o รอยละของเด็กอายุ 
0-5 ป มีพัฒนาการ
สมวยั 

o รอยละของเด็กอายุ 
0-5 ป เจริญเติบโตตาม
เกณฑมาตรฐานอายุ 
น้ําหนัก  

o รอยละของอัตรา
ทารกตาย  

o รอยละของทารก
ตายปริกําเนิด คือทารก
ตายภายใน 7 วันหลัง
การคลอด 

o รอยละ 100 ของ
ศูนยเด็กเล็กผานเกณฑ
การประเมินเปนศูนย
เ ด็ ก เ ล็ ก น า อ ยู
ระดับพื้นฐาน 9 ขอ 

o ร อยละ  30  ของ
ศูนยเด็กเล็กผานเกณฑ
การประเมินเปนศูนย
เด็กเล็กนาอยู (ระดับดี 
+ ดีมาก) 
 

o รอยละของอัตราตาย
ทารกปริกําเนิดคือทารกตาย
ภายใน 7 วันหลังการคลอด 

o รอยละของทารกแรก
เกิดถึง  5 ปไดรับการฉีด
วัคซีนปองกันโรคครบตาม
เกณฑมาตรฐาน  

o รอยละของทารกแรกที่
เ จาะ เลื อดตรวจหาระดับ
ฮอร โมนของตอมไทรอยด
(TSH) แลวพบวาผิดปกติ 
ไดรับการตรวจยืนยันภาวะ
พรองไทรอยดฮอรโมน 

o รอยละของเด็ก 0-5 ป มี
พัฒนาการสมวัย  
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4. แนวทางการดูแลเด็กปฐมวัย 

 แนวทางการดูแลเด็กปฐมวัยสามารถทําได ดังน้ี 

1.  การสงเสริมสุขภาพ 

 1.1   ภาวะโภชนาการ ภาวะโภชนาการที่ดี เปนพ้ืนฐานของการมี
สุขภาพที่สมบูรณทั้งดานรางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ สังคม และจิตวิญญาณของ
มนุษย 

  ในวัยทารก การใหนมมารดานับวาเปนอาหารที่ดีที่สุดสําหรับทารก
แรกเกิดถึงอายุ 6 เดือน  เพราะในน้ํานมมารดาประกอบดวยสารอาหารครบถวน ไดแก 
คารโบไฮเดรต  โปรตีน ไขมัน เกลือแร และวิตามินตาง ๆ ในปริมาณที่พอเหมาะกับ
ความตองการของทารก นอกจากนี้ยังมีภูมิตานทานโรคติดเชื้อ อีกทั้งยังสะอาด สะดวก 
ปลอดภัย และประหยัด ที่สําคัญคือเปนการสงเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหวางมารดาและ
ทารก ทารกไดรับความอบอุนจากการโอบกอดของมารดา เกิดความรูสึกมั่นคง  
ภายหลัง 6 เดือนไปแลว ทารกควรไดรับอาหารเสริมนอกเหนือจากนมมารดา  อาหาร
เสริมจะคอย ๆ กลายเปนอาหารหลัก เมื่อทารกอายุครบ 1 ป ในขณะที่นมกลายเปน
อาหารเสริมในที่สุด อาหารเสริมที่ใหควรเปนอาหารที่สด หางายในทองถิ่น คุณคา
อาหารสูง ปลอดภัยจากสารเคมี 

เมื่อเด็กยางเขาสูวัยเตาะแตะและวัยกอนเรียนเด็กยังมีความตองการแคลอรี่
และอาหารประเภทโปรตีนสูง เน่ืองจากเปนวัยที่มีการเจริญเติบโตของกลามเน้ืออยาง
รวดเร็ว และเปนวัยที่มีกิจกรรมมาก เด็กวัยนี้สวนมากจะแสดงความตองการอาหารนอยลง
จากการที่มีอัตราการเจริญเติบโตชาลง และเด็กมีความสนใจสิ่งแวดลอมมาก เด็กมีความ
เปนตัวของตัวเองมากขึ้น จึงปฏิเสธอาหารรวมทั้งความอยากอาหารของเด็กไมแนนอน บาง
วันรับประทานมาก บางวันรับประทานนอยหรือบางวันไมรับประทานเลยอาจ ทําใหเกิด
ภาวะทุโภชนาการหรือขาดสารอาหารได  ดังน้ันการเลือกคุณภาพของอาหารจึงมี
ความสําคัญกวาปริมาณ  ปริมาณอาหารที่จัดใหในแตละมื้อ ไมควรมากเกินไป จัดให
พอเหมาะกับอายุ การจัดอาหารมากเกินไป อาจทําใหเด็กรับประทานอาหารมากเกินความ
ตองการของรางกาย หรืออาหารที่เด็กรับประทานเปนพวกไขมันสูง แคลอรี่สูงหรือพวก
อาหารจานดวน (ฟาสฟูด) อาจทําใหเด็กเปนโรคอวนได  
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 1.2 การดูแลสุขภาพฟน วัยทารกการเสริมฟลูออไรด   จะชวยลดอัตรา
การเกิดโรคฟนผุ เน่ืองจากฟลูออไรด มีบทบาทสําคัญในการสรางเสริมความแข็งแรงของ
เน้ือฟนเพิ่มความตานทานของฟนตอการสูญเสียแรธาตุ  สงเสริมใหเกิดการสรางเสริมกลับ
ของแรธาตุ  และลดความสามารถของจุลินทรียที่ทําใหฟนผุ การใหฟลูออไรดในวัยทารก 

การไดรับฟลูออไรดในขนาดที่มากเกินไป จะทําใหฟนที่
กําลังสรางตัว มีลักษณะผิดปกติ ที่เรียกวา ฟนตกกระได      
เด็กเขาสูวัยเตาะแตะและวัยกอนเรียน การดูแลความ
สะอาดของชองปากเปนสิ่งสําคัญ การรักษาสุขภาพฟน
และเหงือก การแปรงฟนและใชไหมขัดฟน  การทําความ
สะอาดซอกฟนอยางถูกวิธี จะเปนการกําจัดหินปูนและจุ
ลินทรียที่อยูตามซอกฟน ซึ่งเปนสาเหตุของการเกิดฟนผุ 
และโรคเหงือกไดดีที่สุด รวมทั้งผูปกครองหรือผูดูแลควร
สอนและฝกใหเด็กแปรงฟนเปน
นิสัย หลีกเลี่ ยงการกินทอฟฟ 
นํ้าอัดลม และลูกอม  

       
 1.3  การขับถาย  วัยทารกจํานวนการถายอุจจาระ

จะคอยๆลดลงเหลือวันละ 2 ครั้ง เมื่ออายุประมาณ 2 เดือน ลักษณะ
อุจจาระของทารกที่ดูดนมมารดาจะมีสีเหลืองทอง  น่ิม บางครั้งอาจมี
ลักษณะกึ่งเหลว แตกตางจากอุจจาระทารกที่ดูดนมผสมซึ่งมีลักษณะ 
มีสีนํ้าตาล  เปนกอน และแข็งกวา สีของอุจจาระจะเปลี่ยนแปลงไป
ในชวงที่เริ่มอาหารเสริม  ทารกที่ดูดนมมารดาจะถายนอยกวาทารก
ที่ดูดนมผสม  จํานวนครั้งของการขับถายอุจจาระของทารกแตละคน
แตกตางกันไป  ทารกบางคนขับถายวันละหลายครั้ง ในขณะที่บางคน 2-3 ครั้งตอวันซึ่งถา
ลักษณะอุจจาระไมแข็งก็ถือวาปกติ  การขับถายปสสาวะ ทารกมีการปสสาวะเพิ่มขึ้น  
เน่ืองจากมีการดูดนํ้ามากขึ้น ทารกบางคนอาจถายปสสาวะวันละ 6-12 ครั้งตอวันในชวง 2-
3 เดือนแรกซึ่งถือวาปกติ เมื่อเด็กยางเขาสูวัยเตาะแตะควรไดรับการฝกการขับถายใน
ชวงเวลาที่เหมาะสม คือ ชวงอายุ 18-24 เดือน เน่ืองจากเปนชวงเวลาที่เด็กไดพัฒนาทักษะ
การใชกลามเน้ือที่จําเปนสําหรับการขับถาย เชน เดิน ยืน ถอดกางเกง และสามารถสื่อสาร
ถึงความตองการของตนเองได การฝกการขับถายในเวลาที่เหมาะสมจะชวยใหเด็กสามารถ
ควบคุมการขับถายอุจจาระ ปสสาวะ ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนไดในเด็กวัยกอนเรียน 
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 1.4  การนอนหลับพักผอน  วัยทารกตองการนอนหลับพักผอน  วันละ 
12-14  ชั่วโมงในตอนกลางคืน และ 1-4  ชั่วโมงในกลางวัน การนอนเปนกิจกรรมการ
สงเสริมสุขภาพที่สําคัญมาก  เพราะจะชวยใหรางกายมีการเจริญเติบโต พัฒนาการตามวัย 
และมีสุขภาพแข็งแรง บิดามารดาจึงควรจัดสิ่งที่ชวยใหสงเสริมการนอนหลับของทารก เชน 
จัดสภาพแวดลอมที่เงียบสงบ  จัดของเลนแขวนไวที่เตียงใหทารกมอง หรือทํากิจกรรม

บางอยางที่ชวยใหทารกหลับ  เชน การ
เลานิทาน  เปนตน  สวนเด็กวัยเตาะแตะ
และกอนวัยเรียนมีความตองการ การ
นอนหลับพักผอนนอยกวาวัยทารก เด็ก
มักไมชอบการนอน โดยเฉพาะการนอน
กลางวัน เน่ืองจากเปนวัยที่มีพลังสะสม
มากมาย สามารถเลนไดตลอดเวลา จึง
ควรดูแลให เด็กไดพักผอนตามความ
ตองการของรางกาย คือประมาณ 9-13 

ชั่วโมงตอวัน นอกจากนี้ยังเปนวัยที่เริ่มตนมีปญหาการนอนหลับ เพราะเด็กกลัวความมืด 
อีกทั้งเด็กมีการสรางจินตนาการ ดังน้ันในชวงกลางคืนสิ่งตาง ๆ ในหองนอนจึงเปนสิ่งนา
กลัวสําหรับเด็ก  เด็กบางคนอาจแสดงความกลัว ออกมาในรูปของการฝนราย  และละเมอ
กลัว  ดังน้ันจึงควรเปดไฟดวงเล็กๆในหองนอนเด็ก 

  1.5  การสงเสริมพัฒนาการ  การใหความรูแกบิดามารดาเกี่ยวกับขั้น
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย การสงเสริมพัฒนาการแกบิดามารดาจะชวยใหบิดามารดา
สามารถสงเสริมพัฒนาการ และตอบสนองความตองการของไดเด็กปฐมวัยไดอยาง
เหมาะสม โดยการจัดการเลน  ที่สงเสริมพัฒนาการใหทุกดาน เชน ดานกลามเนื้อ  
ชวยสงเสริมความสามารถในการหยิบจับวัตถุ  การทรงตัว ดานภาษาสงเสริม
ความสามารถดานการสื่อสาร  ดานสติปญญา ชวยใหเกิดการเรียนรูวัตถุ  บุคคล  ดาน
สังคมชวยใหเกิดการเรียนรูการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลในสังคม  นอกจากนี้การเลนยัง
ทําใหเกิดความสนุกสนาน  เพลิดเพลิน ชวยผอนคลายความตึงเครียดทางอารมณ  
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2.  การปองกันความเจ็บปวย 
 

 2.1 การปองกันโรคติดเชื้อ ในวัยทารก
เปนวัยที่มีโอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้อสูง เน่ืองจาก
อวัยวะที่ทําหนาที่ในการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคยัง
ไมเจริญเติบโตเต็มที่ และภูมิคุมกันที่ทารกแรกเกิด
ไดจากมารดาจะคอย ๆ หมดไปใน 6 เดือนแรก 
ดังน้ันการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค โดยการใหเด็ก
ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบตามเกณฑ
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข จึงเปนวิธีที่
ปองกันโรคที่ดี  

   2.2  การปองกันการบาดเจ็บ ดวยการจัด
สภาพแวดลอมใหปลอดภัย  ทารกมีโอกาสเกิดความพิการหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุถา
ไมไดรับการเอาใจใสที่เพียงพอ โดยเฉพาะในชวง 7-12 เดือน เพราะเปนชวงที่ทารกมีการ
เคลื่อนไหวมากขึ้น และชอบสํารวจสิ่งของตาง ๆ ที่อยูรอบตัว  นอกจากนั้นสภาพแวดลอมที่
ไมปลอดภัยเปนปจจัยเสี่ยงเชนกัน  บิดามารดาจึงควรใหการดูแลเด็กอยางใกลชิดและเก็บ
ของมีคมหรือสารพิษ เชน ยาฆาแมลง ใหมิดชิดและไกลมือเด็ก ทําที่กั้นบันได ปดประตู
หนาตาง  เพ่ือมิใหเด็กปนปาย อุบัติเหตุที่พบบอยในวัยทารก ไดแก ตกจากที่สูง ไดรับ
สารพิษ นํ้ารอนลวก จมน้ํา ตกบันได หกลม  เปนตน นอกจากนี้บิดามารดาหรือผูปกครอง
ควรระวัง และสอนใหเด็กรูจักระวังตนเอง (อายุ 2-6 ป) เรื่องอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได เชน 
การขามถนน การเลนนอกบาน การพูดคุยกับคนแปลกหนา 

 
เด็กปฐมวัย เปนวัยที่มีความสําคัญที่สุด เน่ืองจากเปนวัยของการวางรากฐาน

การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กทุกดาน การวางรากฐานที่ดีจะชวยใหเด็กพัฒนาเปน
ผูใหญที่มีคุณภาพที่ดีตอไป  
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โครงการนําทางสูเมนูสุขภาพเด็กปฐมวัย 
 

1. การดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิดถึง 3 ป 
2. ความรูเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของลูกนอยในปฐมวัย 
3. ความรูเรื่องการใหภูมิคุมกนัและการปองกันความเจ็บปวยของเด็กปฐมวัย 
4. ความรูเรื่องความเสี่ยงและปญหาสุขภาพที่สําคัญของเด็กปฐมวัย 
5. หนูนอยฟนสวย 
6. สงเสรมิพัฒนาการและสานสัมพันธลูกนอยกับครอบครัว 
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ชื่อโครงการ โครงการดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิดถึง 3 ป 
หนวยงานเครือขาย 1. สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ 

2. งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาล 
3. อบต. /ผูใหญบาน  

สรุปสาระสําคัญ/ 
จุดเนนของโครงการ 

กลุมเด็กแรกเกิดถึง 3 ป เปนวยัที่มีพัฒนาการดานรางกาย สมองสติปญญา
อยางรวดเร็ว ถาไดรับการสนับสนุนการพัฒนาการในทุกดานจะทําใหเปน
ทรัพยากรที่มีคุณภาพตอไปในอนาคต 

วัตถุประสงคหลัก 1. เพื่อดูแลกระตุนการพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 3 ป เปนไปตามมาตรฐาน 
2. เพื่อเสริมสรางขวัญกําลังใจแกผูปกครองในการพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 3 
ป มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง 

ตัวชี้วัด 1. รอยละ 80 ของมารดา/ผูดูแลเด็กสามารถบอกพัฒนาการของเด็กแตละวัย
ไดอยางถูกตอง 
2. รอยละ 100ของเด็กที่ไดรับนมแมไมเพียงพอไดรับนมผสม/อาหารเสริม
อยางถูกตอง 

กลุมเปาหมาย 1. เด็กแรกเกิดในเขตพื้นที่ จํานวน 10 คน 
2. เด็ก 0 – 3 ป จํานวน 100 คน 

กิจกรรมหลัก 1. จัดทําทะเบียนหญิงตั้งครรภ 
2. จัดทําทะเบียนเด็กแรกเกิดถึง 3 ป ในเขตตําบลตากฟาทุกคน 
3. จัดซ้ือชุดของขวัญตอนรับเด็กแรกเกิดประกอบดวย แปง สบู ผาออม 
ผาเช็ดตัว ฯลฯ 
4. จัดซ้ือนม / อาหารเสริม กรณีท่ีนมแมไมเพียงพอ 
5. ติดตามภาวะโภชนาการเด็กทุกเดือน 
6. ติดตามเยี่ยมเด็ก / ใหคําแนะนําภารปฏิบัติตัวโดย จนท.สาธารณสุข อสม. 
คณะกรรมการกองทุน ฯลฯ 

สถานที่ใหบริการ 1. สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ 
2.  ท่ีพักอาศัยของแม/ผูดูแลเด็ก 

วิธีการประเมินผล 1. มารดา/ผูดูแลเด็กสามารถบอกพัฒนาการของเด็กแตละวัยไดอยางถูกตอง
รอยละ 80 
2. เด็กที่ไดรับนมแมไมเพียงพอไดรับนมผสม/อาหารเสริมอยางถูกวิธีรอยละ 
100 

ผลที่คาดวาจะไดรับ เด็กแรกเกิดถึง 3 ป ไดรับการกระตุนทางพัฒนาการเปนไปตามมาตรฐานและ
มีรางกายสมบูรณแข็งแรงเปนทรัพยากรที่มีคุณภาพของสังคมตอไป 
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ชื่อโครงการ โครงการใหความรูเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของลูกนอย
ปฐมวัย 

หนวยงาน
เครือขาย 

1. องคกรบริหารสวนตําบล/เทศบาลตําบล  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของ
ชุมชน 
2. สถานบริการระดับปฐมภูม ิ สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนย
แพทยชุมชนในพื้นที่   
3. งานสงเสรมิสุขภาพ คลินิก สุขภาพเด็กดี ของโรงพยาบาลชุมชน 

สรุปสาระสําคญั/
จุดเนนของ
โครงการ 

ความรูเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  

วัตถุประสงคหลัก เพ่ือใหกลุมเปาหมายมีความรูในการประเมนิและคนหาปญหาเกี่ยวกับ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารก 

ตัวชี้วัด รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย 
รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป เจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐานอายุ 
นํ้าหนัก  

กลุมเปาหมาย 1. กลุมพอแม ผูเลี้ยงดูหลัก 
2. กลุมครูผูดูแลเด็กทารก  กลุมผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

กิจกรรมหลัก ความรูเรื่องการประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย   
สถานที่ใหบริการ 1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรบริหารสวนตําบล/เทศบาลตําบล   

2. สถานบริการระดับปฐมภูม ิสถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนย
แพทยชุมชนใน  พ้ืนที่ 
3.พ้ืนที่ที่เปนศูนยกลางในชุมชน   

วิธีการประเมนิผล 1. จํานวนกลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการ   
2. ประเมินความรูโดยการทดสอบหลังการใหความรู 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

1.  กลุมพอแม ผูเลี้ยงดูหลัก  กลุมครูผูดูแลเด็กทารก ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ในชุมชนเขารวมโครงการ 
2. กลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการมีความรูมากกวารอยละ 80   
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ชื่อโครงการ ความรูเรื่องการใหภูมิคุมกันและการปองกันความเจ็บปวยของเด็ก
ปฐมวัย 

หนวยงานเครือขาย 1. องคกรบริหารสวนตําบล /เทศบาลตําบล  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของชุมชน 
2. สถานบริการระดับปฐมภูม ิ สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทย
ชุมชนในพื้นที่   
3. งานสงเสรมิสุขภาพ คลินิกตรวจสุขภาพเด็กดี ของโรงพยาบาลชุมชน 

สรุปสาระสําคญั/
จุดเนนของโครงการ 

ความรูเรื่อง การใหภมูิคุมกันและการปองกันความเจ็บปวยของเด็กปฐมวัย 
เชน การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค การปองกันโรคติดเชื้อ  การดูแลสุขวิทยา
ของรางกาย  การปองกันการบาดเจ็บดวยการจัดสภาพแวดลอมใหปลอดภัย   

วัตถุประสงคหลัก เพ่ือใหกลุมเปาหมายมีความรูในการเรื่องการสงเสริมสุขภาพของเด็กปฐมวัย 
ตัวชี้วัด รอยละของทารกแรกเกิดถึง  5 ปไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบตาม

เกณฑมาตรฐาน  
กลุมเปาหมาย 1. กลุมพอแม ผูเลี้ยงดูหลัก 

 2. กลุมครูผูดูแลเด็กทารก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
กิจกรรมหลัก การใหความรูเรื่อง การใหภูมคิุมกันและการปองกันความเจ็บปวยของเด็ก

ปฐมวัยเชน 1. การสรางเสรมิภูมิคุมกันโรค  
2. การปองกันโรคติดเชื้อ   
3.การดูแลสุขวิทยาของรางกาย   
4.การปองกันการบาดเจ็บดวยการจัดสภาพแวดลอมใหปลอดภัย   

สถานที่ใหบริการ 1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรบริหารสวนตําบล /เทศบาลตําบล  หรือ 
2. สถานบริการระดับปฐมภูม ิสถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทย
ชุมชนในพื้นที่ หรือ  
3.พ้ืนที่ที่เปนศูนยกลางในชุมชน   

วิธีการประเมนิผล 1. จํานวนกลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการ   
2. ประเมินความรูโดยการทดสอบหลังการใหความรู 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1.  กลุมพอแม ผูเลี้ยงดูหลัก  กลุมครูผูดูแลเด็กทารก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
ชุมชนเขารวมโครงการ 
2. กลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการมีความรูมากกวารอยละ 80   
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ชื่อโครงการ ความรูเรื่องความเสี่ยงและปญหาสุขภาพที่สําคัญของเด็กปฐมวัย 
หนวยงานเครือขาย 1. องคกรบริหารสวนตําบล/เทศบาลตําบล  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

ชุมชน 
2. สถานบริการระดับปฐมภูม ิ สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน  
ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่   
3. งานสงเสรมิสุขภาพ คลินิกสุขภาพเด็กดีของโรงพยาบาลชุมชน 

สรุปสาระสําคญั/
จุดเนนของ
โครงการ 

ความรูเรื่องความเสี่ยงและปญหาสุขภาพทีส่ําคัญของเด็กวัยปฐมวัยที่
สําคัญ ไดแก ปญหาจากพัฒนาการ  ปญหาจากพฤติกรรมเสี่ยง และ
ปญหาสุขภาพของเด็กปฐมวัย 

วัตถุประสงคหลัก เพ่ือใหกลุมเปาหมายมีความรูในการประเมนิและคนหาความเสี่ยงและ
ปญหาสุขภาพที่สําคัญของเด็กปฐมวัย 

ตัวชี้วัด รอยละของเด็กอายุ 3-5 ปเต็ม  ไดรับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพรอม
กอนวัยเรียน  

กลุมเปาหมาย 1. กลุมพอแม ผูเลี้ยงดูหลัก 
2. กลุมครูผูดูแลเด็กเด็กวัยเตาะแตะและวัยกอนเรียน ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

กิจกรรมหลัก ความรูเรื่องการประเมินความเสี่ยงและปญหาสุขภาพที่สําคัญของเด็กวัย
เตาะแตะและวัยกอนเรียน ที่สําคัญ ไดแก 
1. ปญหาจากพฤติกรรมเสี่ยง  
2. ปญหาสุขภาพของเด็กวัยเตาะแตะและวัยกอนเรียน 

สถานที่ใหบริการ 1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคกรบริหารสวนตําบล หรือ 
2. สถานบริการระดับปฐมภูม ิสถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนย
แพทยชุมชนในพื้นที่ หรือ  
3. พ้ืนที่ที่เปนศูนยกลางในชุมชน   

วิธีการประเมนิผล 1. จํานวนกลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการ   
2. ประเมินความรูโดยการทดสอบหลังการใหความรู 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. กลุมพอแม ผูเลี้ยงดูหลัก  กลุมครูผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใน
ชุมชนเขารวมโครงการ 
2. กลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการมีความรูมากกวารอยละ 80   
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ชื่อโครงการ หนูนอยฟนสวย 
หนวยงานเครือขาย 1. ครูสอนอนามัยโรงเรียน 

2. องคกรบริหารสวนตําบล /เทศบาลตําบล 
3. สถานบริการระดับปฐมภูม ิ สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนย
แพทยชุมชนในพื้นที่   

สรุปสาระสําคญั/
จุดเนนของโครงการ 

เพ่ือใหพอแม ผูปกครอง ครู ตระหนักและใหความสําคัญกับการดูแล
อนามัยภายในชองปากของเดก็วัยกอนเรียน ซึ่งการมีฟนผุจะมีผลให
เหงือกอักเสบและสงผลตอการขึ้นของฟนแท 

วัตถุประสงคหลัก 
 

1. เพ่ือปองกันฟนผุ 
2. เพ่ือรักษาสขุอนามัยภายในชองปาก 

ตัวชี้วัด - รอยละของเด็กอายุตํ่ากวา 3 ปเต็ม ไดรับการสงเสริมการเรียนรูจากการ
ทํากิจกรรมรวมกับผูใหญ ในบาน 
- รอยละของเด็กอายุ 3-5 ปเต็ม  ไดรับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพรอม
กอนวัยเรียน  

กลุมเปาหมาย 1. เด็กวัยกอนเรียน 
2. พอแม ผูปกครองหรือผูดูแลเด็ก 

กิจกรรมหลัก 1. ครูจัดกิจกรรมแปรงฟนกอนและหลังต่ืนนอน 
2. พอแม หรือผูดูแลเด็กตองดูแลการแปรงฟนและการทําความสะอาด
ภายในชองปากของเด็กกอนและหลังต่ืนนอน รวมถึงเวลาที่เด็ก
รับประทานของหวานและลูกอมดวย 
3. จัดประกวดหนูนอยฟนสวย 

สถานที่ใหบริการ 1. โรงเรียน 
2. สถานบริการระดับปฐมภูม ิสถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนย
แพทยชุมชนในพื้นที่ 

วิธีการประเมนิผล รอยละ 90 ของเด็กมีสุขภาพฟนดีผานตามเกณฑ 
ผลที่คาดวาจะไดรับ เด็กมีสุขภาพฟนและภาพลักษณที่ดี  
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ชื่อโครงการ สงเสริมพัฒนาการและสานสัมพันธลูกนอยกับครอบครัว 
หนวยงาน
เครือขาย 

อบต./เทศบาล สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนใน
พ้ืนที่ ครอบครัว  

สรุปสาระสําคญั/ 
จุดเนนของ
โครงการ 

เนนการสงเสรมิใหเด็กไดแสดงออกตามพัฒนาการที่เหมาะสม และ
เสรมิสรางการมีสวนรวมของพอแม หรือผูปกครอง โดยการแขงขัน 

วัตถุประสงคหลัก 
 

1.ใหพอแม หรือผูปกครองสนใจและตระหนักในการสงเสรมิใหเด็กไดกลา
แสดงออกตามพัฒนาการที่เหมาะสมและตามความสามารถของตนเอง 
2. พอแม หรือผูปกครองมีสวนรวมในการสงเสริมและกระตุนพัฒนาการ
ตามความสามารถและศักยภาพของเด็ก 
3. เด็กไดรับการกระตุนพัฒนาการและมีสวนรวมในการแสดงออกถึง
พัฒนาการดานรางกาย จิตใจ สังคมและอารมณ 

กลุมเปาหมาย พอแม หรือผูปกครองที่มีบุตรอายุระหวาง 1-5 ป / เด็กอายุ 1-5 ป 
ตัวชี้วัด - รอยละของเด็กอายุตํ่ากวา 3 ปเต็ม ไดรับการสงเสริมการเรียนรูจากการ

ทํากิจกรรมรวมกับผูใหญ ในบาน 
- รอยละของเด็กอายุ 3-5 ปเต็ม ไดรับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพรอม
กอนวัยเรียน 
- รอยละของครอบครัวมีความอบอุน  

กิจกรรมหลัก 1. ชี้แจงและอธิบายใหพอแม หรือผูปกครองมคีวามรู 
เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กวัยกอนเรียน และใหเห็นความ สําคัญของการ
สงเสริมพัฒนาการทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคมและอารมณ 
2. ใหพอแม หรือผูปกครองมสีวนรวมในการดูแลบุตร และกระดุน
พัฒนาการเด็กทั้ง 4 ดาน เพ่ือเตรียมตัวเขารวมในกิจกรรมงานสงเสริม
พัฒนาการเด็ก 
3. พอแมหรือผูปกครองนําบุตรเขารวมกิจกรรมงานสงเสริม พัฒนาการ
เด็กตามระดับอายุ โดย การแขงขัน ดังน้ี 
   - พอแมหนูอยูไหน (คลานหาพอแม) 
   - หนูแขงกันแตงตัว 
   - หนูคนหาของกับพอ แม  
   - ครอบครัวรวมออกกําลังกายตามจังหวะเพลง 
4. ผลการตัดสิน 
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5. จัดต้ังชมรมพอแมสงเสริมพัฒนาการลูก 
สถานที่ใหบริการ สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ 
วิธีการประเมนิผล 1. ผลจากการตัดสินของคณะกรรมการ 

2. ความพึงพอในของบิดามารดาและผูปกครองมีความ 
ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

1. พอแมหรือผูปกครองมีความรู และเห็นความสาํคัญของการ สงเสรมิ
พัฒนาการทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคมและอารมณ 
2. เด็กไดรับการสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ สังคมและอารมณ
จากพอแม หรือผูปกครอง 
3. พอแมหรือผูปกครองและเด็กไดรับความสนุกสนานและรวม 
แลกเปลี่ยนเรยีนรูซึ่งกันและกัน 
4. รอยละ 80 พอแม และผูปกครองมีความพึงพอใจในโครงการ 
5. ไดเกิดความรวมมือทีม่ีระหวางรัฐและประชาชน และมีสรางเครือขาย
ชมรมผูปกครองเด็กวัยกอนเรียน 
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เมนูสรางเสริมสุขภาพสําหรับเด็กวัยเรียน 
อายุ 6 ป ถึง 12 ป 

นฤมล ธีระรังสิกุล 
รัชนี สรรเสริญ 

เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 
วรรณรัตน ลาวัง 

วัยเรียน  
  
 เด็กวัยเรียน เปนวัยที่มีอายุระหวาง 6-12 ป เริ่มจากเด็กเขาโรงเรียนชั้นประถม
ตนจนกระทั่งจบประถมปลาย แบงเปน 2 ชวง คือชวงอายุ 6-8 ป เรียกวาวัยเด็กตอนตน 
และชวงวัยเด็กตอนปลาย คืออายุ 9-12ป เด็กสวนใหญอยู โรงเรียน ใชชี วิตยูใน
สิ่งแวดลอมสังคมภายนอกอยางจริงจัง ชอบไปบานเพื่อน เริ่มเรียนรูคานิยมจากกลุม
เพ่ือนหรือครู มีพัฒนาการความคิดเชิงวิเคราะหและเปรียบเทียบได ลักษณะพัฒนาการ
ที่สําคัญเกิดขึ้นในชวงน้ีคือ การเตรียมตัว เพ่ือเปนเด็กวัยรุนและผูใหญที่สามารถ
รับผิดชอบตนเองในดานตางๆได 
 

1.  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยเรียน 
 

1.  พัฒนาการดานรางกาย  เด็กวัยน้ี
อัตราการเจริญเติบโตจะชาลงเล็กนอยแตเปนไปอยาง
สม่ําเสมอ  เด็กหญิงจะโตเร็วกวาเด็กชาย เมื่อเขาสู
วัยรุนตอนปลายเด็กชายจะโตทันและเร็วกวาเด็กหญิง 
รางกายจะขยายออกทางสวนสูงมากกวาสวนกวาง      
มีรูปรางทาทางดีขึ้น สัดสวนรางกายใกลเคียงกับผูใหญ
มากขึ้น ศีรษะยังใหญกวาลําตัว  ไขมันถูกนํามาใชมาก
ขึ้นและจะเพิ่มการสรางกลามเน้ือมัดตางๆ มากขึ้น    
ฟนนํ้านมเริ่มหักและฟนแทเริ่มขึ้น  ฟนมีทั้งหมด 28 ซี่ 
การใชกลามเน้ือและอวัยวะตางๆประสานกันได ดี   
โดยเฉพาะแขนขา มีการพัฒนาทักษะตางๆ ไดอยาง
รวดเร็ว แตกระดูกยังไมแข็งแรงเทาที่ควร   ตอม
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นํ้าเหลืองตางๆ มีขนาดใหญขึ้น  เริ่มมีการสรางฮอรโมนเพศมากขึ้น ในชวงปลายของวัย
น้ีเด็กจะเขาสูพัฒนาการทางเพศระดับทุติยภูมิ   

 

2.พัฒนาการดานอารมณ เด็กวัยน้ีมักมีอารมณราเริง แจมใส ชอบเลน 
อารมณตางๆของเด็กวัยนี้มีทั้งที่ดีและไมดี โดยเด็กวัยเรียนตอนตนยังมีอารมณที่
เปลี่ยนแปลงงาย ยึดตนเองเปนศูนยกลาง เครียด กลัว ใจนอย อิจฉาริษยา เน่ืองจาก
ตองปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งกิจวัตรประจําวัน
จากบานสูโรงเรียน ชวงปลายของวัยนี้เด็กจะสามารถปรับตัวไดดีขึ้น  เขาใจตนเองและ
อารมณของผูอื่นมากขึ้น รูจักควบคุมอารมณและแสดงออกในรูปแบบที่สังคมยอมรับ รัก
สมาชิกในครอบครัว 

 
 3. พัฒนาการดานสังคม เปนลักษณะเดนของเด็กวัยเรียน  โดยเฉพาะ
การสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นทั้งในบานและนอกบาน ทั้งกลุมเดียวกันและวัย
ผูใหญ มีสัมพันธภาพกับผูใหญนอกบานมากขึ้น มักมีการรวมกลุมกันระหวางเด็กวัย
เดียวกันและเพศเดียวกัน   ลดความรูสึกวาตนเองเปนหนึ่ง และลดการยึดตนเองเปน
ศูนยกลาง เด็กวัยเรียนจัดอยูในขั้นพัฒนาความขยันหมั่นเพียรหรือความรูสึกดอย     
การที่เด็กมีรากฐานความเปนคนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค เด็กจะเกิดความขยันขันแข็ง     
มุมานะกับการเรียน ยิ่งเด็กประสบความสําเร็จในการเรียน ชอบการแขงขันเด็กจะมี
ความมั่นใจในตัวเอง แตถา
เด็กไมกลา กลัวทําอะไรผิด 
ทําไมสํ า เร็จ  เ ด็กจะรู สึก
ลมเหลวเกิดความรูสึกดอย  
ทอถอยได   
 

 

 4. พัฒนาการ
ด านสติปญญาและ
จิตใจ สมองของเด็กวัยนี้มี
ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต อ ย า ง
ร ว ด เ ร็ ว สั ม พั น ธ กั บ
พัฒนาการดานสติปญญา
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ของเด็ก เด็กเริ่มตนคิดและมีเหตุผลตามความจริงที่สามารถพิสูจนได พิจารณาเหตุผล
เชิงวิทยาศาสตรมากขึ้น รับรูเขาใจสิ่งที่มองเห็นไดเปนรูปธรรมแตยังไมเขาใจสิ่งที่เปน
นามธรรม สามารถบวกลบเลขได คิดเลขยอนกลับไปกลับมาได จําแนกประเภทสิ่ง
ตางๆ ได เขาใจการคงอยูของวัตถุ    
   

สวนพัฒนาการดานภาษา เด็กจะพูดไดชัดเจนถูกตองตามอักขระ อายุ 7 ป 
ออกเสียง  ร. เรือ ไดชัดเจน สามารถเลาเรื่องที่ซับซอนได  เขาใจสุภาษิต โคลง กลอน  
เด็กจะเปลี่ยนความคิดจากที่เคยเฉพาะเจาะจง ไปสูความคิดที่กวางขึ้นแตยังยึดอยูกับ
ประสบการณเฉพาะอยางของเด็กแตละคน  

 

สวนพัฒนาการดานศีลธรรมจรรยา เด็กจะเห็นขอเท็จจริงเรื่องศีลธรรม  
เคารพกฎเกณฑอยางไมต้ังคําถามสงสัย และนํากฎนั้นมาตัดสินการกระทําถูก-ผิด เมื่อ
อายุ 10 ปขึ้นไป จะอยูในขั้นที่ 3 คือเขาใจเรื่องศีลธรรมจรรยาอยางมีเหตุผลวากฎนั้นมี
ไวเพ่ือควบคุมการกระทําของคนใหอยูรวมกันอยางมีความสุข นอกจากนั้นเด็กมีความ
ตองการเรียนรูเกี่ยวกับพระเจาในศาสนาของตน สนใจเรื่องนรก สวรรค กลัวตกนรกถา
เปนเด็กไมดี เริ่มเขาใจความแตกตางของปรากฏการณธรรมชาติและเหนือธรรมชาติ 
เด็กที่สวดมนตหรือเขารวมพิธีทางศาสนาเปนประจํา จะชวยใหเด็กสามารถเผชิญกับ
สถานการณตางๆ ได  

 

2. สถานการณสุขภาพ ความเสี่ยงและปญหาสุขภาพที่สําคัญ
ของเด็กวัยเรียน 
 

สถานการณปญหาสุขภาพที่สําคัญ 

      จากการศึกษาโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สถานการณดานสุขภาพ
ของเด็กมีการเปลี่ยนแปลงไปเปนโรคตาง ๆ ดังน้ี 

        1. ภาวะการเจริญเติบโต  

           จากการเฝาระวังการเจริญเติบโตของสวนอนามัยเด็กวัยเรียน ของกรมอนามัย 
ในกลุมเด็กประถมศึกษา พบนักเรียนประถมศึกษาที่มีนํ้าหนักตํ่ากวาเกณฑรอยละ 10 
นักเรียนประถมศึกษาในเขตเมืองที่มีนํ้าหนักเกินเกณฑ (อวน) พบวามีถึงรอยละ 15.4 
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ในป 2541 และรอยละ 13.6 ในป 2543 นอกจากนั้นการสํารวจสถานะสุขภาพเด็ก
ประถมศึกษาในป พ.ศ. 2539-2540 พบวาเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ป) เต้ียผิดปกติ    
รอยละ 9.2 โดยเปนเด็กนอกเขตเทศบาล รอยละ 12.4 และ ในเขตเทศบาล รอยละ 5.7 
และจากการศึกษาของกองโภชนาการ (กองโภชนาการ, 2549) พบวา มีภาวะเตี้ย
มากกวาภาวะอวน เด็กที่มีภาวะอวนในภาพรวมพบในเมืองมากกวาชนบท โดยในเมือง
พบ รอยละ 8.7 ขณะที่ในชนบทพบเพียง รอยละ 3.9 เปนที่สังเกตวาภาวะเตี้ยจะลดลง
ตามอายุที่เพ่ิมขึ้น สวนภาวะอวนจะเพิ่มขึ้นตามอายุที่เพ่ิมขึ้น          

 2. ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก  

           จากการเฝาระวังและควบคุมปองกันโรคโลหิต
จาง โดยการเสริมยาเม็ดธาตุเหล็กสัปดาหละ 1 เม็ด 
ของกรมอนามัย รวมทั้งการใหเด็กนักเรียนและเยาวชน
ไดรับประทานอาหารกลางวันที่มีธาตุเหล็กสูง ทําให
พบวาภาวะโลหิตจางในกลุมนักเรียนมีแนวโนมลดลง 
จาก  รอยละ 14.6 ในป 2538 เหลือรอยละ 5.99 ในป 
2543  

  

 3. ภาวะทันตสุขภาพ  

                   3.1 โรคฟนผุ จากรายงานผลการ
สํารวจ สภาวะทันตสุขภาพแหงชาติ โดยกองทันต
สาธารณ สุขป พ.ศ. 2537 พบอัตราโรคฟนผุใน
นักเรียนเพิ่มมากขึ้นตามอายุ ซึ่งผลการสํารวจ
พบวาอัตราฟนผุในฟนนํ้านมของ นักเรียนกลุมอายุ 
3 ป จะนอยกวากลุมอายุ 6 ป และในทํานอง
เดียวกัน นักเรียนกลุมอายุ 12 ป จะมีอัตรา ฟนผุ
ของฟนแทนอยกวานักเรียนกลุมอายุ 17-19 ป  
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                  3.2 โรคเหงือก ผลการสํารวจในป 2537 พบวาเด็กอายุ 12 ปที่ไมมีโรค
เหงือกอักเสบ รอยละ 24.7 ผลการสํารวจในป 2542 พบวา เด็กอายุ 12 ป ที่ไมมีโรค
เหงือกอักเสบ รอยละ 76.8  

       4. ภาวะการเจ็บปวย  

                4.1 โรคที่ปองกันไดดวยวัคซีน ในป พ. ศ. 2540 พบวาเด็กวัยเรียน (4 - 5 
ป) เปนโรคไอกรน โรคคางทูม โรคหัด และคอตีบ รอยละ 67.57, 58.20, 54.88 และ 
37.84  

                4.2 โรคติดเชื้อ โรคติดตอที่พบมากที่สุดในเด็กวัยเรียน (5 - 14 ป) ในป พ. 
ศ. 2540 คือ ไขเลือดออก รองลงมาคือ ไขสมองอักเสบ และโรคมาลาเรีย รอยละ 67.66, 
37.95 และ 18.92 สําหรับโรคอุจจาระรวง พบรอยละ 10.37  

        5. ความผิดปกติท่ีพบเสมอในเด็กนักเรียน  

                  5.1 ความผิดปกติของอวัยวะการเรียนรู มีนักเรียนสายตาผิดปกติรอยละ 
4.3 โดยเฉพาะ กรุงเทพมหานคร นักเรียนมีสายตาผิดปกติมากที่สุดถึงรอยละ 12.3 ใน
ป 2543 พบนักเรียนประถมศึกษาที่มีสายตาผิดปกติ รอยละ 0.69 การไดยินผิดปกติพบ
ปญหามากที่สุดในกรุงเทพมหานคร รอยละ 5.8 ในเขตชนบทและเขตเมือง พบอัตรา
การไดยินผิดปกติใกลเคียงกันคือ รอยละ 3.9 และ 3.2 ตามลําดับ ในป 2543 พบ
นักเรียนประถมศึกษาที่มีการไดยินผิดปกติลดลงเหลือรอยละ 0.62  

                  5.2 โรคที่เปนผลจากสุขวิทยาสวนบุคคลไมดี โรคเหา เกลื้อน และกลาก 
พบอัตราการเปนโรคในป พ. ศ. 2538 รอยละ 5.9, 6.0 และ 0.3 ตามลําดับ นักเรียน
ประถมศึกษาเปนเหามากที่สุดรอยละ 11.6  
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สถานการณพฤติกรรมความเสี่ยงทางสุขภาพ 

เด็กวัยนี้ชอบทํากิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมกลางแจงที่ตองใชพลังและทักษะ
ทางดานรางกาย  ทําใหเด็กมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการเลนหรือกิจกรรมนอกบานมาก
ขึ้น  อุบัติเหตุมักเกิดบริเวณใกลบานหรือที่โรงเรียน  ลักษณะของอุบัติเหตุ ขึ้นอยูกับ
สิ่งแวดลอมบริเวณนั้น หรือลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมการเลนของเด็ก ถึงแมจะอยูใน
วัยที่เชื่อฟงพอแมมากขึ้น เคารพกฎหรือขอบังคับที่พอแมต้ังขึ้น แตในขณะเดียวกันเด็กก็
มีความตองการเปนตัวของตัวเองสูง  รวมทั้งอยากเลนโลดโผนเพื่ออวดเพื่อนหรืออยาก
ใหเพ่ือนยอมรับ จึงเปนปจจัยใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย  จากการศึกษาของลัดดา        
เหมาะสุวรรณ และคณะ (2546) พบพฤติกรรมเสี่ยงดังน้ี  

1. อุบัติเหตุจากการขับขี่จักรยาน เด็กกลุมที่เคยขี่รถจักรยานยนตไมสวม
หมวกนิรภัย รอยละ 39 ไมคาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับรถยนต รอยละ 20.1 เคยขี่รถ 
จักรยานยนต/ขับรถยนตหลังด่ืมสุรา รอยละ 38.4  

2. การใชเวลาวาง เด็กเกือบทั้งหมดใชเวลาวาง
ในการดูโทรทัศนหรือวิดีโอ ดูโทรทัศนเฉลี่ยวันละ 2.8 
ชั่วโมง ในวันธรรมดาเฉลี่ย 2.5 ชั่วโมง วันหยุดเฉลี่ย 4.2 
ชั่วโมง จากการศึกษา พบวาจํานวนชั่วโมงที่เด็กดูทีวีมี
ความสัมพันธกับภาวะอวนสูงกวากลุมที่ดูโทรทัศนนอย  

 3. ความรุนแรง เด็กเคยพกมีด/เหล็กแหลม/อาวุธอื่น รอยละ 5.3 เคยชกตอย/
ตบตีตอสู รอยละ 31.5    
   4. สารเสพติด เด็กเคยสูบบุหรี่ รอยละ 0.9 เคยดื่มสุรา รอยละ 1.3 เคยดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลนอกจากเหลา รอยละ 5.0 สูดดมกาว/ทินเนอร รอยละ 0.3   

 5. พฤติกรรมทางเพศ  จากการเฝาระวังพฤติกรรมที่สัมพันธกับการติดเชื้อ
เอดส ป 2550 ของ สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ในกลุมนักเรียน ม.2 จํานวน 
18,802 คน พบวา นักเรียนชายรอยละ 3 และนักเรียนหญิงรอยละ 2 เคยมีเพศสัมพันธ 
อายุเฉลี่ยการมีเพศสัมพันธครั้งแรก 13 ป และมีแนวโนมวาเด็กจะมีเพศสัมพันธอายุ
นอยลง ซึ่งสนับสนุนการศึกษาสถานการณทางเพศของนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่พบวาเด็กและเยาวชนไทยมีเพศสัมพันธในชวงอายุ 11-14 ปมากขึ้น 
เด็กเริ่มมีเพศสัมพันธอายุเฉลี่ยต่ําสุดเพียง 11 ป (ขาวประชาสัมพันธออนไลน 
ThaiPR.NET) 
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3.  ตัวชี้วัดสถานะสุขภาพของเด็กวัยเรียน 

 ตัวชี้วัดสถานสุขภาพของเด็กวัยเรียนมีการกําหนดไวดังน้ี 

ตัวชี้วัดตามความจําเปน
พ้ืนฐาน (จปฐ.) ชวงแผนฯ10 ป 
2550-2554 

ตัวชี้วัดตามกรม
อนามัย ป 2552 

ตัวชี้วัดตามงานสราง
เสริมสุขภาพและปองกัน
โรคของ สปสช. ป 2552 

o รอยละของคนอายุ 6 ป 
ขึ้นไป ออกกําลังกายอยาง
นอยสัปดาหละ 3 วันๆละ 30 
นาที 

o รอยละของเด็กอายุ 6-12 
ปไดรับการฉีดวัคซีนปองกัน
โรคครบตามตารางสราง
เสรมิภูมิคุมกันโรค 

o รอยละของเด็กอายุ 6-15 
ป เจริญเติบโตตามเกณฑ
มาตรฐาน 

o รอยละคนในครัวเรือน
ไมติดสุรา 

o รอยละคนในครัวเรือน
ไมสูบบรุี ่

o รอยละคนในครัวเรือน มี
สวนรวมแสดงความคิดเห็น
เพ่ือประโยชนของชุมชนหรือ
ทองถิ่น 

o รอยละของคนอายุ 
6 ป ขึ้นไปออกกําลัง
กายอยางนอย
สัปดาหละ 3 วันๆละ 
30 นาที 

o รอยละ50 ของ
โรงเรียนทุกสังกัดผาน
เกณฑมาตรฐาน
โรงเรียน                   
สงเสริมสุขภาพ 
(ระดับทองแดง +  
เงิน  +  ทอง) 
 

o รอยละของ
นักเรียน ชั้น ป.1 ไดรับ
บริการเคลือบหลุมรอง
ฟน  

o รอยละของ
นักเรียน ชั้น ป.1 และ 
4 ไดรับบริการตรวจ
สุขภาพชองปากและลง
บันทึก  
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4.  แนวทางการดูแลเด็กวัยเรียน 
 
 เด็กวัยนี้มีความเขาใจเหตุผลการรักษาสุขภาพมากขึ้น และสามารถดูแลตนเอง
ในเรื่องสุขอนามัย อาหาร การออกกําลังกาย การนอน และความปลอดภัย ไดมากขึ้น
จนเกือบสมบูรณในชวงทายของวัยเรียน  
 
1. กิจกรรมสันทนาการและการออกกําลังกาย การเลน 

การเลนถือวาเปนงานของเด็ก ทําใหเด็กมีความสุกสนานและเพลินเพลิน อีกทั้ง
เปนการสงเสริมพัฒนาการทั้งดานรางกาย สติปญญา จินตนาการ  เชน การอานนิทาน 
การตูน  จะชวยใหเด็กมีความคิดสรางสรรค และมีความสุขที่ ไดอยูในโลกแหง
จินตนาการ  สงเสริมใหเด็กมีสมาธิ  สวนการเลนเปนทีมจะชวยใหเด็กเรียนรูบทบาท
ของตนเองในหนาที่ที่รับผิดชอบในทีม  
และสมาชิกทีมแตละคนมีความสําคัญใน
การชวยใหทีมไปสูจุดหมาย  ซึ่งจะนํามา
ประยุกตใชในบทบาทที่ไดรับในชีวิตจริง  
เด็กจะเรียนรูธรรมชาติของการแขงขันวา
ตองมีแพมีชนะ  เด็กจะมีความมานะใน
การฝกฝนทักษะตางๆเพื่อใหสามารถเขา
อยูในทีมได  มีการฝกฝนสติปญญาในการ
วางแผนการเลน  สงเสริมการตัดสินใจ
เพ่ือใหชนะเกม 
 

2. การพักผอนนอนหลับ 
เด็กวัยน้ีตองการเวลานอนหลับ

ประมาณ 9 ½ ชั่วโมงตอวัน และไม
ตองการการนอนกลางวัน แตความ
ตองการเวลาในการนอนหลับของเด็ก
แตละคนอาจไมเทากัน กิจกรรมที่ให
เด็กทํากอนนอนไมควรหนักมาก  
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3. การปองกันและลดปญหาดานพฤติกรรม 
สวนใหญปญหามักเกิดจากความเครียดที่เกิดตามขั้นพัฒนาการของเด็กเอง

รวมทั้งจากคนเลี้ยงดู จากสภาพสังคมในปจจุบันที่มีการแขงขันเรงรัดสูง จึงควรให
ความรูความเขาใจกับผูเลี้ยงดูหรือเกี่ยวของกับเด็กเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตามขั้น
พัฒนาการทุกดาน  และวิธีสงเสริมการปรับตัวใหกับเด็กเชน ยอมรับเด็ก  มีบรรยากาศ
ในบานที่อบอุน แนะนําการปรับตัวกับกลุมเพ่ือนและการดําเนินชีวิตประจําวัน เปนตน 

 
4. การปองกันอุบัติเหตุ   

ควรใหความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงตามวัยของเด็ก อันตรายและการปองกัน
ใหแกเด็กและผูปกครอง  สอนเด็กเรื่องกฎจราจร เชน สัญญาณไฟจราจร การขามและ
การเดินถนนที่ถูกตองปลอดภัย การใชอุปกรณปองกันในรถที่เหมาะสมกับเด็ก ควร
แนะนําใหผูปกครองเลือกใชจักรยานที่มีขนาดเหมาะสม  สอนใหเด็กวายน้ํา เตรียม
อุปกรณชวยเหลือ เชน หวงยาง และทักษะการชวยฟนคืนชีพ  
 

5. เพศศึกษา  
การเปลี่ยนแปลงเขาสูวัยเจริญ

พันธุของเด็กจะสรางความกังวลใจใหแก
เด็ก เด็กผูหญิงอาจกังวลเรื่อง เตานมที่มี
ขนาดใหญขึ้นและเจ็บตึง  ขนาดสะโพกที่
ใหญขึ้นจนใสกระโปรงหรือกางเกงตัวเดิม
ไมไดและคิดวาตนเองอวนขึ้นจนพยายาม
ลดน้ําหนัก และบางคนกังวลกับการมี
ประจําเดือนครั้ งแรก  ดัง น้ันบุคคลที่
เกี่ ยวของกับเ ด็กควรใหความรู เ รื่ อง
เพศศึกษาแกเด็กต้ังแตชั้นประถมตน เชน เรื่องการเตรียมตัวเขาสูวัยรุน การปองกันการ
ถูกคุกคามทางเพศแกเด็ก เปนตน ควรใหขอมูลเกี่ยวกับเพศศึกษาแกเด็กและผูปกครอง
โดยใชคําพูดที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก และอยางตรงไปตรงมา  แกไขประเด็นที่เด็กเคย
เขาใจผิด  โดยอธิบายใหเห็นเปนรูปธรรมและเปดโอกาสใหซักถาม 
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โครงการนําทางสูเมนูสุขภาพวัยเรียน 
 

1. ความรูเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กวัยเรียน 
2. ความรูเรื่องความเสี่ยงและปญหาสุขภาพที่สําคัญของเด็กวัยเรียน 
3. ความรูเรื่อง การสงเสริมสุขภาพของเด็กวัยเรียน 
4. อวน....สลายได 
5. ศิลปะสื่อภาษา สื่อความคิด สื่ออารมณ 
6. เรียนรูจากชุชมชนของเรา 
7. โครงการพยาบาลนอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

95 

ชื่อโครงการ ความรูเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กวัยเรียน 
หนวยงานเครือขาย 1. องคกรบริหารสวนตําบล /เทศบาลตําบล 

2. สถานบริการระดับปฐมภูม ิ สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน 
ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่   

สรุปสาระสําคญั/
จุดเนนของโครงการ 

ความรูเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการดานตางๆของเด็กวัย
เรียนทั้ง 4 ดาน คือ พัฒนาการดานรางกาย  พัฒนาการดาน
ภาษา พัฒนาการดานสังคม  และพัฒนาการดานสติปญญาและ
จิตใจ  

วัตถุประสงคหลัก 
 

เพ่ือใหกลุมเปาหมายมีความรูในการประเมนิและคนหาปญหา
เกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กวัยเรียน 

ตัวชี้วัด รอยละของเด็กอายุ 6-15 ปเจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐาน 
กลุมเปาหมาย กลุมพอแม ผูปกครองหรือผูดูแล 
กิจกรรมหลัก  ความรูเรื่องการประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการดาน

ตางๆของเด็กวัยเรียนทั้ง 4 ดาน คือ พัฒนาการดานรางกาย 
พัฒนาการดานภาษา พัฒนาการดานสังคม  และ 
พัฒนาการดานสติปญญาและจิตใจ  

สถานที่ใหบริการ 1. องคการบรหิารสวนตําบล /เทศบาลตําบล 
2. สถานบริการระดับปฐมภูม ิสถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน 
ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ หรือ  
3. อาคารอเนกประสงค หรอืพ้ืนที่ที่เปนศูนยกลางในชุมชน   

วิธีการประเมนิผล 1. จํานวนกลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการ   
2. ประเมินความรูโดยการทดสอบกอนและหลังการใหความรู 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. กลุมพอแม ผูปกครองหรือผูดูแลเด็กเรียนไดในชุมชนเขารวม
โครงการ 
2. กลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการมีความรูมากกวารอยละ 80   
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ชื่อโครงการ ความรูเรื่องความเสี่ยงและปญหาสุขภาพที่สําคัญของเด็กวัยเรียน 
หนวยงานเครือขาย 1. องคกรบริหารสวนตําบล  /เทศบาลตําบล 

2. สถานบริการระดับปฐมภูม ิ สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนย
แพทยชุมชนในพื้นที่   

สรุปสาระสําคญั/
จุดเนนของโครงการ 

ความรูเรื่องความเสี่ยงและปญหาสุขภาพทีส่ําคัญของเด็กวัยเรียนที่
สําคัญ ไดแก ปญหาจากพัฒนาการ  ปญหาจากพฤติกรรมเสี่ยง และ
ปญหาสุขภาพของเด็กวัยเรียน 

วัตถุประสงคหลัก 
 

เพ่ือใหกลุมเปาหมายมีความรูในการประเมนิและคนหาความเสี่ยงและ
ปญหาสุขภาพที่สําคัญของเด็กวัยเรียน 

กลุมเปาหมาย กลุมพอแม ผูปกครองหรือผูดูแลเด็ก 
ตัวชี้วัด รอยละของเด็กอายุ 6-15 ปเจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐาน 
กิจกรรมหลัก ความรูเรื่องการประเมินความเสี่ยงและปญหาสุขภาพที่สําคัญของเด็ก

วัยเรียนที่สําคญั ไดแก ปญหาจากพัฒนาการ ปญหาจากพฤติกรรม
เสี่ยง และปญหาสุขภาพของเด็กวัยเรียน 

สถานที่ใหบริการ 1. องคกรบริหารสวนตําบล/เทศบาลตําบล  
2. สถานบริการระดับปฐมภูม ิสถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนย
แพทยชุมชนในพื้นที่  
3. อาคารอเนกประสงค หรอืพ้ืนที่ที่เปนศูนยกลางในชุมชน   

วิธีการประเมนิผล 1. จํานวนกลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการ   
2. ประเมินความรูโดยการทดสอบกอนและหลังการใหความรู 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. กลุมพอแม ผูเลี้ยงดูหลัก กลุมครูผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
ชุมชนที่เขารวมโครงการ 
2. กลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการมีความรูมากกวารอยละ 80   
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ชื่อโครงการ ความรูเรื่อง การสงเสริมสุขภาพของเด็กวัยเรียน 
หนวยงานเครือขาย 1. องคกรบริหารสวนตําบล /เทศบาลตําบล   

2. สถานบริการระดับปฐมภูม ิ สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนย
แพทยชุมชนในพื้นที่  

สรุปสาระสําคญั/
จุดเนนของโครงการ 

ความรูเรื่องการสงเสรมิสขุภาพของเด็กวัยเรียนดานตางๆ ไดแก 
โภชนาการ การนอน การขับถาย  การเลน พฤติกรรม/ นิสัย ความวิตก
กังวล/ กลัวการไปโรงเรียน 

วัตถุประสงคหลัก เพ่ือใหกลุมเปาหมายมีความรูในการเรื่องการสงเสริมสุขภาพของเด็กวัย
เรียน  

กลุมเปาหมาย พอแม ผูปกครองหรือผูดูแลเด็ก 
ตัวชี้วัด รอยละของเด็กอายุ 6-15 ปเจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐาน 
กิจกรรมหลัก ความรูเรื่องการสงเสรมิสขุภาพของเด็กวัยเรียนดานตางๆ ไดแก   

โภชนาการ การนอน    การขับถาย  การเลน พฤติกรรม/ นิสัย ความ
วิตกกังวล/ กลัวการไปโรงเรียนและการสงเสริมพัฒนาการ 

สถานที่ใหบริการ 1. องคกรบริหารสวนตําบล หรือเทศบาลตาํบล 
2. สถานบริการระดับปฐมภูม ิสถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนย
แพทยชุมชนในพื้นที่  
3. อาคารอเนกประสงค หรอืพ้ืนที่ที่เปนศูนยกลางในชุมชน   

วิธีการประเมนิผล 1. จํานวนกลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการ   
2. ประเมินความรูโดยการทดสอบกอนและหลังการใหความรู 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. พอแม ผูปกครองหรือผูดูแลเด็กไดในชุมชนเขารวมโครงการ 
2. กลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการมีความรูมากกวารอยละ 80   
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ชื่อโครงการ  อวน....สลายได 
หนวยงานเครือขาย 1. โรงเรียน  

2.  องคกรบริหารสวนตําบล หรือเทศบาลตําบล   
3.  สถานบริการระดับปฐมภมูิ  สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพ
ชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ 

สรุปสาระสําคญั/
จุดเนนของโครงการ

ความอวนกอใหเกิดโรคตางๆ เชน ไขมันในหลอดเลือดสูง 
โรคหัวใจ ขอเขาเสื่อกอนวัยอันควร เปนตน ซึ่งโรคเหลาน้ีจะ
ตามมาเมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆ 

วัตถุประสงคหลัก เพ่ือลดปญหาโรคอวน  
ตัวชี้วัด รอยละของเด็กอายุ 6-15 ปเจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐาน 
กลุมเปาหมาย เด็กอวนและเด็กมีนํ้าหนักมากเกินปรกติ 
กิจกรรมหลัก 1. คัดกรองภาวะสุขภาพนักเรียน (คัดเลือกเด็กที่มีภาวะเด็กอวน

เกินไป) 
2. กําหนดใหมกีารบริหารรางกายที่เหมาะสมกับเด็กที่มภีาวะ
เด็กอวนเกินไป ทุกวันๆ กอนเขาเรียน 15 นาที และ กอนกลับ
บาน 
3. สงเสรมิใหเดินหรือขี่จักรยานมาโรงเรียนแทนการนั่งรถรับสง 
(กรณีบานอยูหางโรงเรียนในระยะไมเกิน 500 เมตร) 

สถานที่ใหบริการ 1. โรงเรียน 
2. องคกรบริหารสวนตําบล หรือเทศบาลตาํบล 
3. อาคารอเนกประสงค หรอืพ้ืนที่ที่เปนศูนยกลางในชุมชน   

วิธีการประเมนิผล 1. ทดสอบสมรรถภาพรางกายเปนระยะ เชน ทุก 1 เดือน 
ติดตามทุก 4 เดือน หรือ 6 เดือน และ 1 ป 
2. เด็กนํ้าหนักลดลงอยูในเกณฑปกติ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ  รอยละ 80 ของเด็กในโครงการมีนํ้าหนักเหมาะสมตามเกณฑ   
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ชื่อโครงการ  ศิลปะสื่อภาษา สื่อความคิด สื่ออารมณ 
หนวยงาน
เครือขาย 

1.  โรงเรียน  
2.  องคกรบริหารสวนตําบล หรือเทศบาลตําบล   
3.  สถานบริการระดับปฐมภูมิ  สถานีอนามัย  
ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที ่
4. ศูนยศิลปวัฒนธรรมในชุมชน หรือเขตพื้นที่ใกลเคียง 

สรุปสาระสําคญั/
จุดเนนของ
โครงการ 

ศิลปะจะชวยพัฒนาการดานการสื่อภาษา ดานสติปญญาและจิตใจ และ
ดานอารมณ ทําใหเด็กมีการแสดงออกตามจินตนาการที่เหมาะสม มีการ
คิดและใหเหตุผลเกี่ยวกับสิ่งท่ีแสดงออก 

วัตถุประสงคหลัก
 

1. เพื่อสงเสริมการสื่อภาษา การแสดงออกทางความคิดและเหตุผล และ
การแสดงอารมณจากภาพวาด 
2. เพื่อเบี่ยงเบนพฤติกรรมเสี่ยงตามวัย 

ตัวชี้วัด รอยละคนในครัวเรือนไมติดสุรา 
รอยละคนในครัวเรือนไมสูบบุรี่ 
รอยละของเด็กอายุ 6-15 ปเจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐาน 

กลุมเปาหมาย เด็กวัยเรียน   
กิจกรรมหลัก 1. จัดตั้งชมรมรักศิลปะ กําหนดวันนัดพบของสมาชิก และวาดรูปรวมกัน 

2. คัดเลือกบุคคลในชุมชนที่มีความสามารถดานศิลปะในชุมชน (ศิลปะ
แขนงตางๆ) เพื่อใหเปนครู หรือแบบอยางที่ดีใหแกเด็กรุนหลัง 
3. กําหนดใหแตละครั้งหลังจากวาดภาพเสร็จเรียบรอยแลว ใหเด็กแตละคน
บอกถึงความคิดและเหตุผลจากภาพที่วาดวาสื่ออะไร 
4. จัดประกวดภาพวาดทุกๆ 4 เดือน  

สถานที่ใหบริการ 1. โรงเรียน                                      2. วัด  
3. อาคารอเนกประสงคของชุมชน           4. หองสมุดชุมชน  
5. ลานกิจกรรมหมูบาน  

วิธีการประเมนิผล 1. ภาพวาด 
2.แสดงออกทางความคิด การใหเหตุผลถึงภาพที่ตองการสื่อถึงสิ่งใด 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

1. เด็กมีพัฒนาการดานการสื่อภาษา การแสดงออกทางความคิดและ
เหตุผล และการแสดงอารมณ 
2. รอยละ 80 ของเด็กที่เขารวมโครงการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
หางไกลพฤติกรรมเสี่ยง 
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ชื่อโครงการ  เรียนรูจากชุมชนของเรา  
หนวยงานเครือขาย 1.  โรงเรียน  

2.  องคกรบริหารสวนตําบล หรือเทศบาลตําบล   
3.  สถานบริการระดับปฐมภมูิ  สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน 
ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ 

สรุปสาระสําคญั/
จุดเนนของ
โครงการ 

สิ่งแวดลอมเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีความสาํคัญตอการพัฒนาวัยเด็ก
ไปสูวัยตอไปในอนาคต หากในชุมชนมีสภาพแวดลอมที่ไมดี มี
แหลงมั่วสุมหรอืแหลงการพนัน ซึ่งจะนําไปสูการหนีเรียน ไมอยู
บานในวันหยุดหรือหลังเลิกเรยีน ทําใหเด็กมีพฤติกรรมเสีย่งและ
เปนอันตรายตอเด็กได 

วัตถุประสงคหลัก 
 

1. เพ่ือปรับปรงุสภาพแวดลอมของโรงเรียนและชุมชนใหนาอยู 
2. เพ่ือสรางความรวมมือ/ ความสามัคคีของเด็กกับกลุมแกนนํา
ชุมชน 
3. สงเสรมิการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
4. สงเสรมิการรักธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัด รอยละคนในครัวเรือนไมติดสุรา 
รอยละคนในครัวเรือนไมสูบบุรี ่
รอยละคนในครัวเรือน มีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเพ่ือประโยชน
ของชุมชนหรือทองถิ่น 

กลุมเปาหมาย เด็กวัยเรียน 
กิจกรรมหลัก 1. จัดกิจกรรมคนหาทรัพยากรธรรมชาติทีม่ีคุณคาของชุมชน 

    - จัดทําบันทึกรายการทรพัยากรธรรมชาติ 
    - กําหนดวิธีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไวคูชุมชน และใช
ประโยชนไดยาวนาน 
    - เพ่ิมคุณคาทรัพยากรธรรมชาติโดยทําใหคงอยู และมีมากขึ้น 
2. จัดกิจกรรมคนหาปญหาสิง่แวดลอมในชุมชน 
    - จัดทําบันทึกรายการปญหาสิ่งแวดลอม 
    - กําหนดวิธีการปรับปรงุ/ แกไขสิ่งแวดลอม 
    - หาวิธีการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยรักษาสิ่งแวดลอมเดิมที่ดีให
คงอยู และสรางสิ่งแวดลอมใหมที่ดี เหมาะสมกับสภาพชมุชน  
3. มีการกาํจัดแหลงการพนันและแหลงมั่วสุมในชุมชน 
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สถานที่ใหบริการ 1. โรงเรียน                                                   
2. วัด  
3. อาคารอเนกประสงคของชุมชน               
4. หองสมุดชุมชน  
5. ลานกิจกรรมหมูบาน 

วิธีการประเมนิผล 1. เด็กไดใชเวลาวาง และเปนประโยชนกับชุมชน 
2. เด็กมีความสามัคคีกับกลุมแกนนําชุมชน หรือผูที่ตางวัย 
3. ทัศนียภาพ/ สภาพแวดลอมในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง ไมมี
แหลงการพนันและแหลงมั่วสุมในชุมชน 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

1. ชุมชนนาอยู  
2. เด็กไดอยูในชุมชนที่ดี นาอยู เหมาะแกการพัฒนาเด็กไปสูวัย
ผูใหญที่ดี 

 

ชื่อโครงการ โครงการพยาบาลนอย 
หนวยงานเครือขาย 1. สถานบริการระดับปฐมภูมิ  สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน 

ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ 
2.  โรงเรียน 
3.  องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลตําบล 

สรุปสาระสําคญั/ 
จุดเนนของโครงการ 

เพื่อใหเยาวชนไดกลับมาสนใจดูแลสุขภาพของตนเองและสมาชิกใน
ครอบครัวและชุมชนจึงจําเปนอยางยิ่งที่เยาวชนตองรูหลักการ
พยาบาลเพราะเปนพื้นฐานสําคญัของการดูแลสุขภาพเบื้องตนของ
มนุษยซ่ึงการพยาบาลในที่นี้เนนไปที่การพยาบาลประชาชนไมให
เกิดความเจ็บปวยและชวยผูท่ีเจ็บปวยใหฟนฟูสมรรถภาพรางกายให
กลับสูสภาพปกติท่ีสามารถดํารงชีวิตอยูไดโดยภาคภูมิ การพยาบาล
ยังรวมถึงการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรคและการฟนฟูสภาพ
ครอบคลุมทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน 

วัตถุประสงคหลัก 1.  เพื่อฝกปฏิบัติพยาบาลนอยใหมีความสามารถดานการพยาบาล
ขั้นพื้นฐาน 

2.  เพื่อใหพยาบาลนอยมีแนวคิดทัศนคติท่ีดีตอการพยาบาล 
3.  เพื่อใหประชาชนไดรับการพยาบาลจากบุตรหลานของตนเอง 
4.  เพื่อใหเกิดความรักความผูกพันในครอบครัวและชุมชน 

ตัวชี้วัด - รอยละ 70 ของพยาบาลนอยจํานวน 30 คน ท่ีผานการฝกอบรม
มีความรูความเขาใจดานการพยาบาล 



 

 

102 

- รอยละ 100 ของพยาบาลนอยผานการฝกปฏิบัติท่ีสถานีอนามัย
และชุมชน 
- รอยละ 60 ของประชาชนในพื้นที่นํารองของตําบลไดรับการ
บริการดานการพยาบาล จากพยาบาลนอย 

กลุมเปาหมาย 1. เยาวชน อายุระหวาง 10-13 ป จํานวน  30 คน 
2. ประชาชนไดรับการพยาบาล  ไมนอยกวา   150  ครอบครวั 

กิจกรรมหลัก 1. สํารวจชุมชนที่มีความจําเปนที่ตองการ การพยาบาลในชุมชน 
2.  รับสมัคร/คนหาเยาวชนที่มีอายุระหวาง 10-12 ป จํานวน 30 
คน 
3. ประชุมซักซอมความเขาใจ/สรางพลังใหเห็นถึงความสําคัญของ
การดําเนินโครงการพยาบาลนอยโดยมีคณะกรรมการระบบ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา  คณะอาจารย และเจาหนาที่ตํารวจ 
4. ขออนุญาตผูบริหารโรงเรียนจํานวน 6 แหงและผูปกครอง
นักเรียน เพื่อนํานักเรียนเขารับการฝกอบรม 
5.  ฝกอบรม 
6. ฝกปฏิบัติจริงท่ีสถานีอนามัยและชุมชน 
7. ดําเนินกิจกรรมการพยาบาลในชุมชน 
8. ติดตาม/ประเมินผลทุกเดือน 
9. สรุปผลการดําเนินงาน 

สถานที่ใหบริการ 1.สถานบริการระดับปฐมภูมิ  สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน 
ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ 
2.  โรงเรียน 

วิธีการประเมนิผล 1. พยาบาลนอยจํานวน 30 คน ที่ผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจ
ดานการพยาบาล ไมนอยกวารอยละ 70 
2. พยาบาลนอยผานการฝกปฏิบัติที่สถานีอนามัยและชุมชนรอยละ 100 
3. ประชาชนในพื้นที่นํารองของตําบลหนองแซงไดรับการบริการดานการ
พยาบาล จากพยาบาลนอย ไมนอยกวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1.  พยาบาลนอยมีความรูความสามารถดานการพยาบาลขั้นพื้นฐาน 
2.  พยาบาลนอยสามารถเปนแมขายในการถายทอดความรูดาน
การพยาบาลขั้นพื้นฐานได 
3.  ประชาชนมสีุขภาพรางกายที่แข็งแรงสมบูรณ 
4.  ประชาชนไดรับการพยาบาลจากบุตรหลานของตนเอง 
5.  ครอบครัว / ชุมชนมีความรกัความผูกพันกันมากขึ้น 
6. เกิดการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในชุมชน 
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เมนูสรางเสริมสุขภาพสําหรับวัยรุน 
อายุ 12 ป ถึงต่ํากวา 25 ป 

นฤมล ธีระรังสิกุล 
รัชนี สรรเสริญ 

เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 
วรรณรัตน ลาวัง 

วัยรุน  
 วัยรุนเปนวัยที่เปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กสูผูใหญ ชวงระยะเวลาของวัยรุนมีการ
แบงชวงอายุที่แตกตางกันออกไป ในตางประเทศเริ่มจากอายุ 10 ป ถึง 21 ป โดย
แบงเปน 2 ระยะ คือ วัยรุนตอนตนเริ่มจาก 10-12 ป หรือ 10-15 ป วัยรุนตอนปลาย
คือ 15-19 ป  แตในประเทศไทยวัยรุนตอนตนเริ่มจากอายุ 13-15 ป วัยรุนตอนกลาง
อายุ 15-18 ป และวัยรุนตอนปลายอายุ 18-21 ป (สุชา จันทนเอม, 2533) เด็กผูหญิง
จะมีการเจริญเติบโตเร็วกวาเด็กผูชาย 1-2 ป  วัยรุนเปนชวงเวลาที่พัฒนาจากวัยเด็ก
ไปสูวัยผูใหญ มีการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่สําคัญทั้งทางดาน รางกาย จิตใจ อารมณ 
สังคม สติปญญาและจริยธรรม เปนการพัฒนาความมั่นคงของบุคลิกภาพและทักษะ
สังคมเพื่อที่จะสงเสริมการทําหนาที่ในวัยผูใหญใหมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน วัยรุนจึงควร
ใสใจสุขภาพตนเองและเขาใจตนเองใหมากขึ้นเพื่อการเจริญเติบโตอยางสมบูรณทั้ง
รางกายและจิตใจ มีความรับผิดชอบที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ ดีและดํารงตนใหเปน
ประโยชนตอสังคมและชุมชน รวมทั้งเปนการเตรียมพรอมที่จะกาวไปสูวัยผูใหญอยางมี
คุณภาพ  
 

1.  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุน 
 
 วัยรุนเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมากในดานตางๆ เชน 
ดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา และจิตใจ  
 1.  พัฒนาการดานรางกาย  ชวงวัยรุนรางกายจะมีการ
เจริญเติบโตอยางมาก รองจากชวงที่อยูในครรภและชวงวัยทารก   
เน่ืองจากการทํางานของตอมไรทอ  ทําใหรางกายมีการเปลี่ยนแปลงทั้ง
โครงสรางของรางกาย และพัฒนาการทางเพศ  วัยรุนจะสูงขึ้นอยางรวดเร็ว  แขนขา
เจริญกวาลําตัว ทําใหดูเกงกาง  อกและไหล กวางและขยายใหญมากขึ้น  โครงสราง
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และสัดสวนของใบหนาเปลี่ยนแปลงไปจากวัยเด็กที่ผานมา  โดยใบหนาและกระดูก
สวนคางจะยื่นไปขางหนาและแลดูยาวขึ้น   ในสวนของพัฒนาการทางเพศ จะพบวา 
ผลของฮอรโมนทางเพศ  ทําใหวัยรุนหญิงเริ่มมีประจําเดือน  เตานมเจริญขึ้น มีขนขึ้น
ตามอวัยวะเพศและรักแร ขณะที่วัยรุนชายจะมีหนวด ขน องคชาติและอัณฑะจะ
พัฒนาขึ้น วัยรุนชายจะหลั่งนํ้าอสุจิเมื่ออายุประมาณ 14 ป นอกจากนี้ปริมาณไขมันใน
รางกายของวัยรุนหญิงจะมีมากขึ้น โดยเฉพาะตนขา สะโพก หนาอก และกน ทําให
วัยรุนหญิงรูปรางกลมกวาวัยรุนชาย ตอมเหงื่อและตอมไขมันทํางานมากขึ้น  
โดยเฉพาะหนา คอ ไหล หลังสวนบน และอก ทําใหเกิดปญหาสิว และกลิ่นตัวไดงาย 
ถาดูแลไมดีพอ จะทําใหเกิดปญหากลาก และเกลื้อนตามมา  กลองเสียงและสายเสียง
พัฒนามากขึ้นทําใหเสียงเปลี่ยน พัฒนาการทางเพศของวัยรุนจะมีเต็มที่ใน ชวงอายุ 
18-20 ป  

2. พัฒนาการดานอารมณ  วัยรุนตอนตนจะมีอารมณรุนแรง  ตรงไปตรง 
มา เปดเผยเปลี่ยนแปลงไปมางาย เรียกวาเปนอารมณแบบพายุบุแคม  แตวัยรุนจะ
ควบคุมตนเองไดดีขึ้นในชวงปลาย เน่ืองจากมีการเรียนรูจากสังคมและ รูจักผอนคลายดวย
วิธีตางๆที่เปนประโยชนมากขึ้น ถาแบงตามลักษณะอารมณจะสามารถแบงได 3 กลุม
อารมณคือ 1) อารมณสนุก  2) อารมณกาวราวรุนแรง และ3) อารมณเก็บกด ซึ่งเปน
ลักษณะอารมณที่อันตรายมากที่สุด   
 3. พัฒนาการดานสังคม เพ่ือน
เปนสังคมที่สําคัญที่สุดของวัยรุนและมีอิทธิพล
ตอวัยรุนมาก   กลุมเพ่ือนวัยรุนจะแตกตางจาก
เพ่ือนในวัยเด็ก มักเปนเพ่ือนตางเพศ   เมื่อ
รวมกลุมกันวัยรุนจะสรางกฎระเบียบ ภาษาและ
ประเพณีภายในกลุม กลุมเพ่ือนมีความสําคัญ
ตอจิตใจและมีบทบาทสําคัญในการพัฒนา
ตนเองของวัยรุน  วัยรุนจะใชเพ่ือนเปนที่ปรึกษา 
เลียนแบบ และทํากิจกรรมรวมกัน  การทําตาม
กลุมเพ่ือนมีทั้งดานดีและไมดี 
 วั ย รุ น ต อนต น มั ก เ อ า อ ย า ง แ ล ะ
เลียนแบบเพื่อนมากกวาวัยเด็ก เน่ืองจากตองการคนหาเอกลักษณของตนเอง   การ
รวมตัวกันเปนกลุมของวัยรุนมีอิทธิพลและควบคุมชีวิตวัยรุน วัยรุนมีความสนใจเพศ
ตรงกันขามและเริ่มใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามบทบาททางเพศ  สวนพฤติกรรม
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การแสดงออกของวัยรุนไดรับอิทธิพลมาจากครอบครัว แมวาพอแมและครอบครัวจะมี
ความสัมพันธกับวัยรุนลดลงเมื่อเทียบกับกลุมเพ่ือน  แตทั้งพอแม ครอบครัวและกลุม
เพ่ือนตางมีอิทธิพลตอพฤติกรรมวัยรุน ซึ่งขึ้นอยูกับลักษณะของเรื่องแตละเรื่อง  เชน 
เรื่องเงิน การศึกษา และแผนอนาคต  ครอบครัวจะมีอิทธิพลตอความคิดและการ
ตัดสินใจมากกวา  ขณะที่เรื่องการใชชีวิตในสังคม ทั้ง การแตงตัว รสนิยมตางๆ เพ่ือน
จะมีอิทธิพลมากกวา  การตระหนักถึงวุฒิภาวะและความเปนตัวของตัวเองของวัยรุน
และการเลี้ยงดูใหวัยรุนมีความนับถือตนเองหรือความภาคภูมิใจในตนเอง เปนสิ่งที่
ครอบครัวควรใหความสําคัญ ซึ่งจะชวยใหวัยรุนไดประสบความสําเร็จ สวนการควบคุม
และปลอยปละละเลยเด็กมากเกินไป จะทําใหวัยรุนเสี่ยงตอการมีปญหาพฤติกรรม
ตอไป   
 4.  พัฒนาการดานสติปญญา และจิตใจ  เ น่ืองจากสมองมีการ
เจริญเติบโตเต็มที่ต้ังแตวัยเด็ก  ขณะที่ในวัยรุนอวัยวะการเรียนรูพัฒนาถึงขีดสูงสุด  
ภาษามีการพัฒนาอยางมาก พัฒนาการดานความคิดจึงเขาสูระดับวุฒิภาวะสูงสุดหรือ
คิดแบบผูใหญ เปนระยะความคิดแบบนามธรรม ลักษณะความคิดแบบนี้ทําใหวัยรุน
สามารถทําอะไรๆ ที่ซับซอน  วิเคราะหหาสาเหตุ
ต้ังสมมติฐานและสรุปความจริงจากสวนใหญมา
หาสวนยอยได การรับรูและการดูแลสุขภาพจึง
เปนไปไดกวางขวางมากขึ้น อยางไรก็ตาม วัยรุน
จะพัฒนาขีดความสามารถดานความคิดถึง
จุดสูงสุดไดไมพรอมกัน ขณะเดียวกันความคิด
ของวัยรุนยังมีขอจํากัดและแตกตางจากผูใหญ
ตรงที่ วัยรุนยังมีความคิดแบบยึดตัวเองและ
สิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวเปนศูนยกลาง  และมักจะ
คิดอยางอุดมคติเกินความจริง    
 

 สวนพัฒนาการดานจริยธรรมน้ัน วัยรุนตอนตน
สวนใหญ จะพัฒนาอยูในขั้นระดับกฎเกณฑ คือทําความดี
ใหเปนที่ยอมรับของกลุม หรือทําตามกฎระเบียบและ
กฎเกณฑของสังคมกลุมเพ่ือนและความคาดหวังของ
ครอบครัว วัยรุนจึงตองเผชิญกับความขัดแยงระหวาง
ศีลธรรมที่เปนสากลและกฎเกณฑของกลุมเพ่ือน  หากสิ่งที่
ปฏิบัติไมสอดคลองกัน  ในชวงวัยรุนตอนปลายพัฒนาการ
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ดานจริยธรรมจะสูงขึ้นถึงระดับเหนือกฎเกณฑ คือ เขาใจและทําตามกฎเกณฑศีลธรรม
ที่เปนสากล ยอมรับหนาที่และสิทธิผูอื่น ถึงแมวาจะมีความขัดแยงบางในบางครั้ง แต
วัยรุนจะสามารถใชเหตุผลและมโนธรรมของตนเองการตัดสินใจเลือกกระทําได 
 

2. สถานการณสุขภาพ ความเสี่ยง และปญหาสุขภาพที่สําคัญ
ของวัยรุน 

 
วัยรุนนับวาเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งดานรางกายและอารมณอยางมาก 

ทําใหมีการสงผลใหเกิดปญหาทั้งดานรางกายและจิตใจ ดังน้ี  
 

สถานการณปญหาสุขภาพที่สําคัญ  

1. โรคทางรางกาย 

1.1 ความผิดปกติของอวัยวะการเรียนรู เชน สายตา และการไดยิน   
ซึ่งพบวานักเรียนสายตาผิดปกติรอยละ 4.3 โดยเฉพาะวัยรุน
ในกรุงเทพมหานคร นักเรียนมีสายตาผิดปกติมากที่สุดถึง
รอยละ 12.3 และรอยละ 5.69 เปนนักเรียนมัธยมศึกษามาก
ที่สุด (สวนอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน, 2544) ในป 2543 
พบนักเรียนประถมศึกษามีสายตาผิดปกติ รอยละ 0.69 การ
ไดยินผิดปกติพบปญหามากที่สุดในกรุงเทพมหานคร รอยละ 
5.8 ในเขตชนบทและเขตเมือง พบอัตราการไดยินผิดปกติ
ใกลเคียงกันคือ รอยละ 3.9 และ 3.2 ตามลําดับ และในป 
2543 พบนักเรียนประถมศึกษาที่มีการไดยินผิดปกติลดลง
เหลือเพียงรอยละ 0.62  

1.2 โรคอวน  วัยรุนตอนตน (13-18 ป) มีภาวะ
อวนมากกวากลุมเด็กอายุอื่น  และโรคที่ตามมาจากภาวะโรคอวนพบไดหลายโรค เชน 
เบาหวานชนิดที่ 2 วัยรุนไทยพบไดสูงกวาเมื่อ 5 ปกอนถึง 3 เทา คิดเปนรอยละ 17.9 
ของวัยรุนทั้งหมด  (ลัดดา เหมาะสุวรรณ, 2547) 
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1.3 โรคผิวหนัง โรคผิวหนังมักพบในวัยรุนเนื่องจากเปนชวงที่มีการ
ทํากิจกรรมมากเชน กีฬา หรือการออกกําลัง ถาไมรักษาความสะอาด และสุขอนามัย 
ของรางกาย อาจกอใหเกิดโรคผิวหนังได เชน สิว กลาก และเกลื้อน และพบสิว ไดบอย
ที่สุด โดยพบวาประชากรรอยละ 85-100 เคยเปนสิวในชวงหน่ึงของชีวิต โดยเฉพาะใน
วัยรุนเพศชาย มีโอกาสเปนสิวมากกวาในหญิง  

 
1.4 โรคทางเพศสัมพันธ / HIV/ 

เอดส จากสถิติของกองโรคเอดสพบวา เด็กและ
วัยรุนอายุตํ่ากวา 25 ป ไปรับการตรวจกามโรค 
ถึงรอยละ 37 ของผูไปรับการตรวจทั้งหมดทั่ว
ประเทศ กลุมที่ไปตรวจมากที่สุดคืออายุ 20 - 
24 ป เปนกามโรค รอยละ 29 ของผูปวยทั้งหมด
ทั่วประเทศ (ขอมูลต้ังแต ตุลาคม 2543 - 
กันยายน 2544) ผูปวยเอดส อายุ 20 - 24 ป 
(รอยละ 83.4) นอกจากนั้นเด็กและวัยรุนอายุตํ่า
กวา 25 ป ติดเชื้อเอดสที่มีอาการ จํานวน 
23,521 คน คิดเปนรอยละ 12.5 ของผูติดเชื้อที่
มีอาการทั้งหมด และสวนใหญมีปจจัยเสี่ยงจาก
การมีเพศสัมพันธ (ขอมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 
2545) 

 

 ปญหาการทําแทงพบวา ประมาณรอยละ 46 ของการทําแทงทั้งหมด
เปนสตรีอายุตํ่ากวา 25 ป และรอยละ 30 เปนสตรีวัยรุนอายุตํ่ากวา 20 ป  

 

2. โรคทางจิตใจ  ติดเกมส และเพศสัมพันธ  
2.1 จิตใจ จากรายงานสถานการณเด็กและเยาวชน ประจําป 2549-

2550 ของสํานักสงเสริมและพิทักษเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย พบความเครียด โรคซึมเศราในเด็กวัยรุน โดยเด็กอายุ 6-18 ป มีปญหา
สุขภาพจิตและพฤติกรรมที่ถือวาผิดปกติ ตองพบจิตแพทยหรือผูเชี่ยวชาญดาน
สุขภาพจิต ไดแก อาการวิตกกังวล ซึมเศรา คิดฆาตัวตาย พฤติกรรมเด็กกวาวัย เกเร 
ผิดกฎระเบียบ อยูไมสุข หุนหันพลันแลน มีปญหาสังคม พฤติกรรมกาวราว และมี
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ปญหาทางเพศ โดยวัยรุนหญิงจะมีปญหามากที่สุด และพบมากที่สุดในภาคใต 
รองลงมาคือกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ยังพบวา ความสัมพันธแบบควบคุม แตไม
แสดงความรักเอาใจใส หรือความ "พรองรัก" มีมากกวาความสัมพันธแบบอื่นในแทบ
ทุกภาค โดยภาคอีสานความสัมพันธในครอบครัวดี แมวาจะมีความยากจนกวาภาคอื่น
ก็ตาม สวนการฆาตัวตายพบวา ผูพยายามฆาตัวตายเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 
โดยมีทั้งกลุมอายุตํ่ากวา 17 ป และกลุมอายุระหวาง 18-25 ป 

เอแบคโพลลไดสํารวจเยาวชนจํานวน 4,645 คนทั่วประเทศ ในป 
2547 พบวัยรุนไทยถึง  รอยละ 71 มีปญหาอยางนอย 1 อยางใน 9 ปญหาพฤติกรรม 
ไดแก สูบบุหรี่ ด่ืมสุรา เที่ยวสถานบันเทิง เลนการพนัน เสพยาเสพติด ใชจายฟุมเฟอย 
มีเพศสัมพันธ ทะเลาะวิวาท และคิดฆาตัวตาย โดยภาพรวมเฉลี่ยมีปญหาคนละเกือบ 
2 ปญหาตอคน การแกปญหาดังกลาวตองทําทั้งดานสิ่งแวดลอม เชน การปราบปราม
ปจจัยเสี่ยงตางๆ ทั้งเหลา บุหรี่ การพนัน สถานเริงรมย เกม อินเตอรเน็ตที่ไม
สรางสรรค และดานบุคคล เชน การพัฒนาเยาวชน ครอบครัว ซึ่งสําคัญอยางยิ่งเพ่ือ
ลดปญหาสังคมวัตถุนิยม จะนําไปสูการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร   

2.2 ติดเกมส  ปพ.ศ. 2545 
สํานักงานสถิติสํารวจเด็กและเยาวชน 
11-24 ป  พบวา 3 ลานคนเลนเกมส 
และมีสถิติที่สูงขึ้นเรื่อยๆในการใช
คอมพิวเตอรเพ่ือเลนเกมส ทั้งน้ีเปน
การออนไลนที่ไมไดประโยชน  โดย
ใชออนไลนเพ่ือเลนมากกวาการ
คนควาและทํางาน  ซึ่งเปนทั่วทั้งโลก   
สิ่งที่นาหวงคือเลนเกมสมากเกินไป
จนติดเกมส ซึ่งผลของเกมสที่รุนแรง
เชนการยิง ฆา  จะเสริมใหวัยรุนมี
ความคิด  อารมณและพฤติกรรมที่กาวราวรุนแรง  การเรียน การทํางานจะมีปญหา 

นอกจากนั้นวัยรุนไทยยังใชเวลากับสื่อตางๆ สูงมากถึงวันละ 6 -7 ชม.โดย
หมดไปกับโทรทัศนราว 3 ชั่วโมง อินเตอรเน็ตกวา 2 ชั่วโมง และโทรศัพทอีก 1 ชั่วโมง
ครึ่ง หรือเทากับครึ่งชีวิตยามตื่นของเด็ก  
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 2.3 เพศสัมพันธุ  ปญหาการตั้งทองในวัยเรียนของวัยรุน ซึ่งนับวันปญหานี้
จะเปนปญหาเรื้อรังและมีเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จนเปนปญหาหลักๆ ของสังคมไทย แตบางคน
ก็มองเห็นเปนเรื่องปกติไปเสียแลวสวนกลุมวัยรุนหญิงที่ถูกกระทํารุนแรงทางเพศมาก
นอยขนาดไหนนั้นไมเห็นตัวเลขที่ชัดเจนนัก จะพบวัยรุนจํานวนไมนอยที่มีปญหาเรื่อง
ของการทําแทง โดยมูลนิธิสุขภาพหญิงรายงานวา รอยละ 61 ของผูหญิงที่ทําแทงนอก
โรงพยาบาลนั้นมีอายุไมเกิน 24 ป และในจํานวนนั้นเปนวัยรุนรอยละ 30 มีอายุตํ่ากวา 
20 ป สถิติของกรมอนามัยพบวาเด็กวัยรุนอายุตํ่ากวา 20 ป เขารับการรักษา
ภาวะแทรกซอนจากการทําแทง  กวารอยละ 30 โดยสาเหตุที่วัยรุนไมคิดแตงงาน
เกิดขึ้นจากการถอยหางและความไมรับผิดชอบของผูชาย 
 

สถานการณพฤติกรรมความเสี่ยงทางสุขภาพที่สําคัญ  
 

 1. การเสพสิ่งเสพติด/สุรา จากการศึกษาของลัดดา เหมาะสุวรรณ  
(2547) ในเด็กอายุ 13-18 ป พบวาเคยสูบบุหรี่ รอยละ 8.1 เคยดื่มสุรา รอยละ 15.6  
เคยดื่มเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอลนอกจากเหลา  รอยละ 21.0  สูดดมกาว/ทินเนอร  
รอยละ 0.5  สูบกัญชา รอยละ 0.3 เสพยาบา รอยละ 0.8 ผูใชยาบาและเสพเฮโรอีนจะ
เริ่มเมื่ออายุ 17-18 ป วัยรุนในเมืองจะดื่มเหลามากกวาชนบท และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ไดสํารวจความเห็นในเรื่องปญหานักเรียน
จากผูบริหาร สพท. และผูบริหารสถานศึกษาจาก 4 ภาค พบปญหาเกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชน คือปญหาหนีเรียนและโดดเรียนของนักเรียน รอยละ 18.2 ปญหาการสูบบุหรี่
และดื่มของมึนเมาของนักเรียน รอยละ 17.9 ปญหาการเลนเกม คอมพิวเตอร รอยละ 
13.9 และปญหาทะเลาะวิวาทของนักเรียน รอยละ 13.6 

 2. พฤติกรรมทางเพศ  วัยรุนไทยในกรุงเทพมหานครชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1-6 เคยมีเพศสัมพันธแลว รอยละ 12 และใชถุงยางอนามัยรอยละ 60 (สุวรรณา    
เรืองกาญจนเศรษฐ, 2544)  

จากการศึกษาของศิริกุล อิศรานุรักษและคณะ (2543) พบวาเด็กชั้นมัธยมมี
ความรูและทัศนคติในเรื่องน้ีตํ่า สวนในระดับอาชีวศึกษาสวนใหญมีความรูเรื่อง
เพศศึกษาในระดับปานกลาง แตที่ไมรูและจําเปนตองรูมีอีกมาก ผูชายมักใหผูหญิงใช
วิธีคุมกําเนิด และสวนใหญเห็นวาควรเปดกวางเรื่องการทําแทง ประสบการณการมี
เพศสัมพันธน้ันพบในชายรอยละ 17.9-68.5 ในหญิงรอยละ 3.7-15.0 เคยเปนกามโรค 
และเคยทอง ในระดับอุดมศึกษา พบวายอมรับการมีเพศสัมพันธกอนแตงงานมากขึ้น 
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โดยเฉพาะเพศชาย โดยเฉพาะในเขตเมืองยอมรับมากกวาชนบท ประสบการณการมี
เพศสัมพันธน้ันพบในชายรอยละ 38.7-52.8 ในหญิงรอยละ 18.3-24 (จันทรเพ็ญ       
ชูประภาวรรณ, 2543) 

 

3. พฤติกรรมความรุนแรงและการไดรับอันตรายหรือ
บาดเจ็บ 

3.1 พฤติกรรมความรุนแรง จากการสํารวจสภาวะสุขภาพของ
ประชาชน ของสถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย พบวาเด็กมีพฤติกรรมกาวราว เกเร รอยละ 
10.7 มีการทะเลาะเบาะแวงและใชความรุนแรงในครอบครัว รอยละ 10.5 เด็กวัยเรียน
รอยละ 6.7 เคยถูกทํารายจากคนในครอบครัว   รอยละ 0.2 เคยถูกลวงเกินทางเพศ
จากบุคคลในครอบครัว รอยละ 0.3 สงสัยวาใชสารเสพติด และการสํารวจสภาวะ
เยาวชนไทยป พ.ศ. 2541 ไดสอบถามอาการตางๆในระยะ 6 เดือนที่ผานมาเพื่อวัด
ระดับความเครียดของเยาวชนอายุ 15-24 ป พบวาอาการที่เกิดบอยกับเด็กในเขตเมือง
ถึงรอยละ 25.5 คืออารมณเสีย ฉุนเฉียว รองลงมาคือ เหน่ือยงาย ปวดทอง นอนไม
หลับ รอยละ 14 สวนอาการเบื่อหนายคนรอบขางพบ รอยละ 10.4 สวนเยาวชนในเขต
ชนบทมีอาการบอยครั้งมากที่สุดคือรอยละ 23.6 คือ อารมณเสีย ฉุนเฉียว สวนอาการ
นอนไมหลับพบเพียง รอยละ 6 สวนอารมณซึมเศราเคยคิดหรือพยายามฆาตัวตาม 
รอยละ 3.2 เด็กเคยพกมีด/เหล็กแหลม/อาวุธอื่น รอยละ 11.4 เคยชกตอย/ตบตีตอสู 
รอยละ 20.4 (ลัดดา เหมาะสุวรรณ และคณะ, 2547) 

 
จากสถิติเด็กและเยาวชนกระทําความผิด  เมื่อวิเคราะหในชวง 10 ปที่ผานมา 

(พ.ศ. 2539-2548) พบประเด็นที่นาสนใจดังน้ี 
1. เด็กและเยาวชนกระทําความผิด เกี่ยวกับชีวิต รางกายในป 2548      

เพ่ิมเปน 3 เทาของป 2539 คือ จากเดิมในป พ.ศ. 2539 พบรอยละ 5.9 ของจํานวนคดี
ทั้งหมด ป พ.ศ. 2548 พบรอยละ 16.9 ของจํานวนคดีทั้งหมด สาเหตุการกระทํา
ความผิดเปลี่ยนแปลงไป จากสาเหตุครอบครัว เปนจากการคบเพื่อน   คือจากเดิมในป 
พ.ศ. 2539 พบสาเหตุจากครอบครัวเปนอันดับ 1 สําหรับป 2548 สาเหตุมาจากการ
คบเพื่อนเปนอันดับ 1  

2. ปจจุบันแนวโนมการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนมี
พฤติกรรมการกระทําความผิดที่รุนแรงมากขึ้นโดยกระทําความผิดโดยไมคํานึงถึง
ความเสียหายหรือสภาพรางกาย จิตใจของเหยื่อ   
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นอกจากนั้นปจจุบันมีเด็กแวน เด็กซิ่ง แซบ สกอย แกงกวนเมือง  ซึ่งเปน
วัยรุนที่ชอบความรุนแรงจะขับมอเตอรไซดว่ิงแขงกันบนถนนกวนชาวบานไปวันๆ  และ
แขงกันในตอนกลางคืน ซึ่งเสียงมอเตอรไซดจะดังมากดัง “แวนๆ ๆ” เปนแกงที่พบได
ในเมือง ซึ่งจะตองมกีารรวมมือชวยเหลือกันหลายฝาย 

3.2 อุบัติเหตุ  ในปหน่ึง ๆ มีวัยรุนตายดวยอุบัติเหตุตางๆ ประมาณ 
3,000 ราย เปนเพศชายมากกวาเพศหญิงถึง 7 เทา และพบวาวัยรุนมากกวารอยละ 50 
ที่ไมสวมหมวกนิรภัยขณะใชรถจักรยานยนต และมีวัยรุนนอยกวารอยละ 10 ที่คาดเข็ม
ขัดนิรภัยขณะใชรถยนต สวนอัตราตายของเด็ก
และเยาวชนดวยอุบัติเหตุจากการขนสงทางบก มี
จํานวนสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของลัดดา 
เหมาะสุวรรณ (2547) พบวาเด็กกลุมที่เคยขี่
รถจักรยานยนตไมสวมหมวกนิรภัยถึง รอยละ 
44.5 ไมคาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับรถยนต รอยละ 
18.8 และเคยขี่รถจักรยานยนต/ขับรถยนตหลังด่ืม
สุรา รอยละ 19.9 (ลัดดา  เหมาะสุวรรณ และ
คณะ, 2546 

4. พฤติกรรมการเผชิญความเครียด การสํารวจสภาวะเยาวชนไทยปพ.ศ. 

2541 ไดสอบถามอาการตางๆในระยะ 6 เดือนที่ผานมาเพื่อวัดระดับความเครียดของ
เยาวชนอายุ 15-24 ป พบวาอาการที่เกิดบอยกับเด็กในเขตเมืองถึงรอยละ 25.5 คือ
อารมณเสีย ฉุนเฉียว รองลงมาคือ เหน่ือยงาย ปวดทอง นอนไมหลับ รอยละ 14 สวน
อาการเบื่อหนายคนรอบขางพบ รอยละ 10.4 สวนเยาวชนในเขตชนบทมีอาการ
บอยครั้งมากที่สุด คือรอยละ 23.6 คือ อารมณเสีย ฉุนเฉียว สวนอาการนอนไมหลับ
พบเพียง รอยละ 6 (จันทรเพ็ญ ชูประภาวรรณ, 2543) สวนอารมณซึมเศราเคยคิดหรือ
พยายามฆาตัวตาม รอยละ 3.2 (ลัดดา เหมาะสุวรรณ และคณะ, 2546)     

ผูปวยในจิตเวชของหนวยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต พบวา สัดสวนของจํานวน
ผูปวยในจิตเวชที่เปนเด็กและวัยรุนเปรียบเทียบกับผูปวยในจิตเวชทั้งหมด ระหวางป 
2539 - 2541 มีแนวโนมลดลงจากรอยละ 32.68 (ป 2539) เปนรอยละ 11.07 (ป 
2540) และรอยละ 12.96 (ป 2541) 

ผลการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาเด็กกระทําความผิดระหวางเดือนกรกฎาคม 
–กันยายน 2549 พบวา เด็กและเยาวชนขาดความภาคภูมิใจในตนเอง รอยละ 29.10 



 

 

 

116 

ซึมเศรา รอยละ 26.10 หุนหันพลันแลน รอยละ 24.03 รูสึกไมเปนมิตร รอยละ 16.48 
มีประวัติถูกทารุณกรรม/ถูกปลอยปละละเลย รอยละ10.7 

 

5. พฤติกรรมบริโภค   วัยรุนมักมีพฤติกรรมการบริโภค ดังน้ี (กระทรวง
สาธารณสุข, 2552) 
 1. อดอาหารบางมื้อ เพราะเปนหวงรูปรางมากกวาอยางอื่น โดยเฉพาะ
เด็กหญิงกลัวความอวนหรือนํ้าหนักมากเกินไปทําใหรูปรางไมสวย จึงมักแกปญหาโดย
การอดอาหาร 
            2. นิสัยการบริโภคไมดี เน่ืองจากกิจกรรมตางๆ ทั้งในดานการศึกษาและ
สังคม ทําใหไมคอยไดบริโภคอาหารที่บาน นิสัยการบริโภคอาจเปลี่ยนแปลงตามเพื่อน
มากกวาบิดามารดา 
            3. เบื่ออาหาร เปนปญหาที่พบมากในเด็กวัยรุน ถามีเหตุทําใหกระทบ- 
กระเทือนทางจิตใจหรือ อารมณถูกรบกวน เชน ผิดหวังเสียใจในเรื่องตางๆ ก็เปนเหตุ
ใหเบื่ออาหาร หรือไมอยากอาหารได  
            4. ชอบบริโภคอาหารจุบจิบ คือ บริโภคอาหารตามมื้อแลวไมเพียงพอ ยัง
บริโภคอาหารระหวางมื้ออีกดวย ซึ่งทําใหบริโภคอาหารมากกวาที่ควร ซึ่งทําใหเกิดโรค

อวน และโรคฟนผุ 
            5. ความเชื่อผิด ๆ ในเรื่องอาหาร เด็กวัยรุน
มักจะหลงเชื่อและบริโภคอาหารที่โฆษณาวามีคุณคา
ตางๆ เชน ลดความอวนได 

   6. การออกกําลังกาย เยาวชนไทยที่ออกกําลัง
กายอยางสม่ําเสมอมีเพียงรอยละ 30 เฉลี่ยสัปดาหละ 
3.5 ครั้งตอสัปดาห ครั้งละประมาณครึ่ง และการออก
กําลังกายของวัยรุนจะลดลงเมื่ออายุเพ่ิมขึ้น (สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, 2545) 
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3.  ตัวชี้วัดสถานะสุขภาพของวัยรุน 

ตัวชี้วัดสถานสุขภาพของวัยรุนมีการกําหนดไวดังน้ี 

ตัวชี้วัดตามความจําเปน
พื้นฐาน (จปฐ.) ชวงแผนฯ
10 ป 2550-2554 

ตัวชี้วัดตามกรมอนามัย 
ป 2552 

ตัวชี้วัดตามงานสรางเสริม
สุขภาพและปองกันโรค
ของ สปสช. ป 2552  

o รอยละของคนอายุ 6 ปขึ้น
ไป ออกกําลังกายอยางนอย
สัปดาหละ 3 วันๆ ละ 30 
นาที 

o รอยละของคนในครัวเรือน
มีการปองกันอุบัติภัยอยาง
ถูกตอง 

o ร อยละของครอบครั วมี
ความอบอุน 

o รอยละของคนอายุ 6 ปขึ้น
ไปทุกคนไดปฏิบัติกิจกรรม
ทางศาสนาอยางนอยสัปดาห
ละ 1 ครั้ง 

o รอยละของคนในครัวเรือน
ไมติดสุรา  

o รอยละของคนในครัวเรือน
ไมสูบบุหรี่ 

o รอยละของคนในครัวเรือน
กินอาหารถู กสุ ข ลักษณะ
ปลอดภัยและไดมาตรฐาน  
รอยละของคนในครัวเรือนมี
ความรูในการใชยาที่ถูกตอง 

o รอยละของคนในครัวเรือน มี
สวนรวมแสดงความคิดเห็น
เพื่อประโยชนของชุมชนหรือ
ทองถิ่น 

o รอยละของคนในครัวเรือนมี

o รอยละของคนอายุ 6 ป 
ขึ้นไป ออกกําลังกายอยาง
นอยสัปดาหละ 3 วันๆละ 
30 นาที 

o รอยละของหญิงตั้งครรภ
ติดเชื้อ HIV 

o รอยละของชายไทยอายุ 
15 ปขึ้นไป มีรอบเอวไม
เกิน 90 ซม. 

o รอยละของหญิงไทยอายุ 
15 ปขึ้นไป มีรอบเอวไม
เกิน 80 ซม. 

o รอยละของประชากรอายุ 
15 ปขึ้นไป ไดรับการวัด
รอบเอวปละ 2 ครั้ง  
 

o รอยละของประชากรอายุ 15 
ปขึ้นไปไดรับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตามความเสี่ยง 

o รอยละของประชากรอายุ 15 
ปขึ้นไปที่สูบบุหรี่ ไดรับการ
ปรึกษาเพื่อลด/เลิกบุหรี่ 

o รอยละของประชากรอายุ 15 
ปขึ้นไปไดรับการตรวจคัด
กรองความเสี่ยง 
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ตัวชี้วัดตามความจําเปน
พื้นฐาน (จปฐ.) ชวงแผนฯ
10 ป 2550-2554 

ตัวชี้วัดตามกรมอนามัย 
ป 2552 

ตัวชี้วัดตามงานสรางเสริม
สุขภาพและปองกันโรค
ของ สปสช. ป 2552  

สวนรวมในการทํากิจกรรม
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร อ นุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่ อ
ประโยชนของชุมชน 
       
 

4. แนวทางการดูแลวัยรุน 
 
  การจะแกไขปญหาเด็กวัยรุน ตองลดปจจัยเสี่ยงในตัวเด็กและสิ่งแวดลอมลง 
และสรางปจจัยปกปองเพ่ิมขึ้นในดานตางๆ ดังน้ี                       
 1. ความเสี่ยงในตัวเด็ก ซึ่งมีผลมาจากครอบครัว การไมไดรับการยอมรับ
จากคนในครอบครัว ถูกมองวาเปนแกะดํา ใชไมได ทําอะไรก็ไมไดเรื่อง จะทําใหเด็กมี
ความคิดตอตานสังคม  
 2. ความเสี่ยงจากครอบครัว ครอบครัวบางครอบครัวยอมตามใจเด็ก ไมรู
วิธีที่จะจูงใจเด็กใหทําตามคําสั่งของพอแม บางครอบครัวทิ้งเด็กไมเคยรูวาเด็กมีปญหา
อยางไร บางครอบครัวใชวิธีบังคับรุนแรงแตไมเคยแกปญหาใหเด็กไดจริง ครอบครัวมี
ความขัดแยง มีปญหาในครอบครัว เด็กไมอยากกลับบาน ออกไปใชชีวิตนอกบาน ใน
ที่สุดมีกลุมของตนเองซึ่งเด็กรูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุมมากกวาของครอบครัว  บาง
ครอบครัวสงเสริมพฤติกรรมที่เปนปญหา มีทัศนคติยอมรับพฤติกรรมของเด็ก และ
มองปญหาวามาจากคนอื่น เชน โทษวาเพื่อนเด็กเปนตนเหตุ ปกปองเด็กในทางที่ผิด 
ไมฝกเด็กใหรับผิดชอบการกระทําของตนเอง พอแมแกไขปญหาพฤติกรรมเด็กดวยวิธี
ที่ผิด  นอกจากนี้การที่มีพอแมมีปญหาพฤติกรรมไมนอยไปกวาลูก เรียกวาเปนพอปู
กับลูกปูเดินตามกันมา จะทําใหเด็กซึมซับความเห็นแกตัว ไมสนใจเรื่องศีลธรรมมา
จากตัวพอ 
 3.ความเสี่ยงในชุมชนและสังคม เปนปจจัยที่สําคัญปจจัยหนึ่ง การ
เขาถึงอบายมุข เหลา ยา อาวุธ เรียกวาแวดลอมดวยสิ่งจูงใจใหมีความเสี่ยง ทัศนคติ
ของชุมชนเองยอมรับอบายมุข ยอมใหมีสิ่งมอมเมา ผูใหญทําผิดใหเด็กเห็นคานิยมของ
สังคมที่ยอมรับพฤติกรรมเสี่ยง ผูใหญมีพฤติกรรมเสี่ยงเหมือนเด็ก ผูใหญบางคนเปน
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ตนแบบทางสังคมแตมีวิถีชีวิตที่ไมเหมาะสม ขาดมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม
เพ่ือแกไขปญหาที่มีความเสี่ยง 

        สํ า ห รั บ ห น ท า ง ใ น ก า ร
แกปญหา ตองหาทางปองกันหรือลด
ความเสี่ยงลง และสรางภูมิตานทาน
ใหกับเด็ก ดังน้ี 
 

                  1. สงเสริมความนับถือ
ตนเอง หรือการตระหนักรูในคุณคาที่
มี ใ น ต น เ อ ง  เ พ่ื อ นํ า ไ ป สู ค ว า ม
ภาคภูมิใจ ซึ่งขั้นตอนงายๆ คือ   

1.1 ใหเด็กไดรูศักยภาพของตนเอง วาเด็กมีความสามารถอะไรเปน
พิเศษ ซึ่งเด็กแตละคนจะมีลักษณะนิสัยหรือศักยภาพไมเหมือนกัน การเลี้ยงดูหรือ
การศึกษาจึงตองพัฒนาความสามารถใหตรงกับตัวเด็กมากที่สุด  

1.2. กําหนดจุดมุงหมายของชีวิต คือ ใหเด็กไดกําหนดตามศักยภาพ
ของเขาเอง ไมสูงหรือตํ่าเกินไป...ถาสูงเกินไปก็เปนฝนกลางวัน ถาตํ่าเกินไปก็เปนการ
ดูถูกตัวเอง โดยกําหนดเปนมโนภาพในใจวาในอนาคตโตขึ้นเราอยากเปนอะไร...
บังเกิดเปนแรงดลบันดาลใจ มีพลัง 

1.3. ขยัน มุมานะพากเพียรพยายาม เพ่ือเปนพลังหรือแรงขับดันให
ชีวิตมุงมั่นสูจุดมุงหมายที่ต้ังไว...ตรงขามกับความขี้เกียจหรือรักสนุก - ชอบสบาย  

2.  สรางบุคลิกภาพที่มั่นคง เปนผลมาจากการเติบโตในสภาพแวดลอมที่
เด็กมีความเชื่อมั่นในคนรอบขางโดยเฉพาะคนที่เปนพอและแม เชื่อมั่นวาพอแม
สามารถใหคําแนะนําอยางเขาใจ พูดคุยปญหากับพอแมได มั่นใจในตนเอง มีความ
ภาคภูมิใจ จะสัมพันธกับความมั่นใจวาตนเองสามารถมีชีวิตที่ดีแมจะแวดลอมดวยสิ่งที่
เปนอบายมุข เด็กกลุมน้ีจะมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนรอบขาง ทําใหมีกลุมเพ่ือน คนที่
เด็กสามารถไววางใจได 

3. มีความเชื่อในสิ่งที่ถูกตอง เปนสิ่งที่ไดรับการปลูกฝง อบรมสั่งสอนตั้งแต
วัยเด็ก สามารถแยกแยะสิ่งที่ถูกตองได และมีความเชื่อมั่น แมจะเห็นคนอื่นทําสิ่งที่ผิด 
แตยังยืนหยัดที่จะทําสิ่งที่ถูกตองตอไป ชวงวัยรุนเปนชวงที่เด็กแสวงหาความหมายของ
ชีวิต การมีประสบการณที่สอนเรื่องชีวิตทําใหเด็กเขาใจสถานการณในชีวิตดีขึ้น พ้ืนที่
ดีๆ ที่สอนการเรียนรูสําหรับเด็กจึงเปนสิ่งจําเปน  
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ในสวนของครอบครัวยอมมีความสําคัญในการแกปญหา เริ่มจากสัมพันธภาพ
ในครอบครัว จะเปนตัวบงบอกวาสมาชิกอยากกลับมาที่บานและเปนสวนหนึ่งของ
ครอบครัว สายสัมพันธที่มีตอกันทําใหเด็กคํานึงวาสิ่งที่ตนกระทําจะเกิดผลอยางไรกับ
ครอบครัว  พอแมควรสื่อสารดวยเหตุผลและบอกความตองการของตนเอง พรอมรับ
ฟงความตองการของลูก 

 
 วัยรุนนับวาเปนจุดวิกฤตของเด็กเพราะมีการเปลี่ยนแปลงดานรางกายหลาย
อยาง แตไมรูวาคือ อะไร...แน... วัยนี้ฮอรโมนหลายตัวเริ่มทํางานกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงใหญหลวงตอตัวเด็ก ทั้งดานรางกาย อารมณซึ่งจะสงผลออกมาภายนอก 
อีกทั้งยังตองปรับตัวตออารมณตนเองที่ยังไมคงเสนคงวาซึ่งจะมีผลกระทบตอบุคคล
รอบขาง ดังน้ันจึงควรเขาใจเด็กและสงเสริมใหเด็กไดมีความรูสึกเห็นคุณคาของตนเอง 
หรือมีความรูสึกนับถือตนเองและภาคภูมิใจในตนเองอันจะนําไปสูความมั่นใจใน
ตนเอง และเด็กจะไมถูกชักจูงในทางที่ไมดีหรือหันไปพ่ึงอบายมุข  
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โครงการนําทางสูเมนูสุขภาพวัยรุน 
 

1. ความรูเรื่อง การสงเสริมสุขภาพของเด็กวัยรุน 
2. อวน....ภัยมืดที่มองไมเห็น 
3. อวน....สลายได 
4. ศิลปะสื่อภาษา สื่อความคิด สื่ออารมณ 
5. เรียนรูจากชุชมชนของเรา 
6. ทองโลกอินเตอรเน็ตเรื่องพัฒนาการวัยรุน 
7. เครือขายเพื่อนเตือนเพ่ือน 
8. วัยรุนสมัยใหม ไรเหลา ปลอดบุหรี่ 
9. วัยรุนยุคใหม มีรัก ไมมีเซ็กซ 
10. เปาหมายชีวิตและประสบการณของพ่ีแบงปนใหนอง 
11. ขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ 
12 .สรางสายสัมพันธ สานสายใยรักพอแม 
13. โครงการคายเยาวชนตานภัยอบายมุข 
14. ทู บี นัมเบอร วัน (To be Number 1)  
      แอโรบิคแดนซสําหรับวัยรุน 
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ชื่อโครงการ ความรูเรื่อง การสงเสริมสุขภาพของเด็กวัยรุน 
หนวยงานเครือขาย 1. องคการบริหารสวนตําบล หรือเทศบาลตําบล   

2. สถานบริการระดับปฐมภูมิ  สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทย
ชุมชนในพื้นที่   

สรุปสาระสําคัญ/
จุดเนนของโครงการ 

ความรูเรื่องการสงเสริมสุขภาพของเด็กวัยรุนดานตางๆ ไดแก การเจริญเติบโต 
ความผิดปกติของระบบสืบพันธุ พฤติกรรมการกิน การออกกําลังกาย พฤติกรรม
ทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงอันตราย การใชแอลกอฮอลและหรือสารเสพติด การใช
โทรศัพท และอินเตอรเน็ตนาน 

วัตถุประสงคหลัก เพื่อใหกลุมเปาหมายมีความรูในการเรื่องการสงเสริมสุขภาพของเด็กวัยรุน 
ตัวชี้วัด - รอยละของคนอายุ 6 ป ขึ้นไป ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วันๆละ 30 

นาที 
- รอยละของชายไทยอายุ 15 ปขึ้นไป มีรอบเอวไมเกิน 90 ซม. 
- รอยละของหญิงไทยอายุ 15 ปขึ้นไป มีรอบเอวไมเกิน 80 ซม. 
- รอยละของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป ไดรับการวัดรอบเอวปละ 2 ครั้ง  
- รอยละของคนในครัวเรือนไมติดสุรา  
- รอยละของคนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่ 
- รอยละของคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะปลอดภัย และไดมาตรฐาน  
- รอยละของครอบครัวมีความอบอุน 

กลุมเปาหมาย พอแม ผูปกครองหรือผูดูแลเด็กวัยรุน 
กิจกรรมหลัก ความรูเรื่องการสงเสริมสุขภาพของเด็กวัยรุนดานตางๆ ไดแก การเจริญเติบโต

โภชนาการ ความผิดปกติของระบบสืบพันธุ พฤติกรรมการกิน การออกกําลังกาย 
พฤติกรรมทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงอันตราย การใชแอลกอฮอลและหรือสารเสพ
ติด การใชโทรศัพท และอินเตอรเน็ตนาน และการสงเสริมการเปลี่ยนแปลงของ
วัยรุน 

สถานที่ใหบริการ 1. องคการบริหารสวนตําบล หรือเทศบาลตําบล 
2. สถานบริการระดับปฐมภูมิ สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทย
ชุมชนในพื้นที่  
3. อาคารอเนกประสงค หรือพื้นที่ท่ีเปนศูนยกลางในชุมชน   

วิธีการประเมินผล 1. จํานวนกลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการ   
2. ประเมินความรูโดยการทดสอบกอนและหลังการใหความรู 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. พอแม ผูปกครองหรือผูดูแลเด็กวัยรุนไดในชุมชนเขารวมโครงการ 
2. กลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการมีความรูมากกวารอยละ 80   
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ชื่อโครงการ อวน....ภัยมืดที่มองไมเห็น 
หนวยงานเครือขาย 1. โรงเรียน  

2.  องคการบรหิารสวนตําบลหรือเทศบาลตาํบล   
3.  สถานบริการระดับปฐมภมูิ  สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน 
ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ 

สรุปสาระสําคญั/
จุดเนนของโครงการ 

ความอวนกอใหเกิดโรคตางๆ เชน ไขมันในหลอดเลือดสูง โรคหัวใจ 
ขอเขาเสื่อมกอนวัยอันควร เปนตน ซึ่งโรคเหลาน้ีจะตามมาเมื่ออายุ
มากขึ้นเรื่อยๆ 

วัตถุประสงคหลัก เพ่ือใหความรูเกี่ยวภาวะโรคอวน  
ตัวชี้วัด รอยละของชายไทยอายุ 15 ปขึ้นไป มีรอบเอวไมเกิน 90 ซม. 

รอยละของหญิงไทยอายุ 15 ปขึ้นไป มีรอบเอวไมเกิน 80 ซม. 
รอยละของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป ไดรับการวัดรอบเอวปละ2 
ครั้ง   

กลุมเปาหมาย 1. เด็กอวนเกินไป 
2. พอแม ผูปกครองหรือผูดูแลเด็กวัยรุน  

กิจกรรมหลัก 1. คัดกรองภาวะสุขภาพนักเรียน (คัดเลือกเด็กที่มีภาวะเด็กอวน
เกินไป) 
2. ใหความรูเรือ่งภาวะโรคอวน ไดแก ผลกระทบจากความอวน
ระยะสั้น ระยะยาว 
การปฏิบัติตัวที่เหมาะสม  

สถานที่ใหบริการ 1. โรงเรียน 
2. องคการบรหิารสวนตําบลหรือเทศบาลตาํบล 
3. อาคารอเนกประสงค หรอืพ้ืนที่ที่เปนศูนยกลางในชุมชน   

วิธีการประเมนิผล 1. จํานวนกลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการ   
2. ประเมินความรูโดยการทดสอบกอนและหลังการใหความรู 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. เด็กมีความรูเรื่องภาวะโรคอวนเกินรอยละ 70 
2. พอแม ผูปกครองหรือผูดูแลเด็กมีความรูเรื่องภาวะโรคอวนเกิน
รอยละ 80 
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ชื่อโครงการ อวน....สลายได 
หนวยงานเครือขาย 1. โรงเรียน  

2.  องคการบรหิารสวนตําบลหรือเทศบาลตาํบล   
3.  สถานบริการระดับปฐมภมูิ  สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน 
ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ 

สรุปสาระสําคญั/
จุดเนนของโครงการ 

ความอวนกอใหเกิดโรคตางๆ เชน ไขมันในหลอดเลือดสูง โรคหัวใจ 
ขอเขาเสื่อกอนวัยอันควร เปนตน ซึ่งโรคเหลาน้ีจะตามมาเมื่ออายุ
มากขึ้นเรื่อยๆ 

วัตถุประสงคหลัก เพ่ือลดปญหาโรคอวน  
ตัวชี้วัด - รอยละของคนอายุ 6 ป ขึ้นไป ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 

วันๆละ 30 นาที 
- รอยละของชายไทยอายุ 15 ปขึ้นไป มีรอบเอวไมเกิน 90 ซม. 
- รอยละของหญิงไทยอายุ 15 ปขึ้นไป มีรอบเอวไมเกิน 80 ซม. 
- รอยละของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป ไดรับการวัดรอบเอวปละ 2 
ครั้ง   

กลุมเปาหมาย เด็กอวนเกินไป  
กิจกรรมหลัก 1. คัดกรองภาวะสุขภาพนักเรียน (คัดเลือกเด็กที่มีภาวะเด็กอวน

เกินไป) 
2. กําหนดใหมกีารบริหารรางกายที่เหมาะสมกับเด็กที่มภีาวะเด็ก
อวนเกินไป ทุกวันชวงกอนเขาเรียน 15 นาที เลนกีฬาเชน ตระกรอ 
หรือบาสเก็ตบอล ชวงพักเรียนหรือกลางวันและกอนกลับบาน ครั้ง
ละอยางนอย 15 นาที 
3. สงเสรมิใหเดินหรือขี่จักรยานมาโรงเรียนแทนการนั่งรถรับสง 
(กรณีบานอยูหางโรงเรียนในระยะไมเกิน 500 เมตร) 

สถานที่ใหบริการ 1. โรงเรียน 
2. องคการบรหิารสวนตําบลหรือเทศบาลตาํบล 
3. อาคารอเนกประสงค หรอืพ้ืนที่ที่เปนศูนยกลางในชุมชน   

วิธีการประเมนิผล 1. ทดสอบสมรรถภาพรางกายเปนระยะ เชน ทุก 1 เดือน ติดตาม
ทุก 4 เดือน หรือ 6 เดือน และ 1 ป 
2. เด็กนํ้าหนักลดลงอยูในเกณฑปกติ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. รอยละ 60 ของเด็กอวนมีนํ้าหนักเหมาะสมตามเกณฑ  
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ชื่อโครงการ  ศิลปะสื่อภาษา สื่อความคิด สื่ออารมณ 
หนวยงานเครือขาย 1. โรงเรียน  

2. องคการบรหิารสวนตําบลหรือเทศบาลตาํบล   
3. สถานบริการระดับปฐมภูม ิ สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน 
ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ 
4. ศูนยศิลปวัฒนธรรมในชุมชน หรือเขตพื้นที่ใกลเคียง 

สรุปสาระสําคญั/
จุดเนนของโครงการ 

ศิลปะจะชวยพัฒนาการดานการสื่อภาษา ดานสติปญญาและจิตใจ 
และดานอารมณ ทําใหเด็กมกีารแสดงออกตามจินตนาการที่
เหมาะสม มีการคิดและใหเหตุผลเก่ียวกับสิ่งที่แสดงออก และอาจสื่อ
ใหผูใหญเห็นถงึสิ่งทีเ่ด็กวัยรุนตองการ 

วัตถุประสงคหลัก 
 

1. เพ่ือสงเสรมิการสื่อภาษา การแสดงออกทางความคิดและเหตุผล 
และการแสดงอารมณจากภาพวาด 
2. เพ่ือเบี่ยงเบนพฤติกรรมเสีย่งตามวัย 

ตัวชี้วัด รอยละคนในครัวเรือน มีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเพ่ือประโยชน
ของชุมชนหรือทองถิ่น 

กลุมเปาหมาย เด็กวัยรุน (อายุ 13-18 ป) 
กิจกรรมหลัก 1. กําหนดวันการมาพบปะ และวาดรูปรวมกัน 

2. คัดเลือกบุคคลในชุมชนที่มีความสามารถดานศิลปะในชุมชน 
(ศิลปะแขนงตางๆ) เพ่ือใหเปนครู หรือแบบอยางที่ดีใหแกเด็กรุน
หลัง 
3. กําหนดใหแตละวันหลังจากวาดภาพเสรจ็เรียบรอยแลว ใหเด็กแต
ละคนบอกถึงความคิดและเหตุผลจากภาพที่วาดวาสื่ออะไร 
4. จัดประกวดภาพวาดทุกๆ 4 เดือน  

สถานที่ใหบริการ 1. โรงเรียน  
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2. วัด  
3. อาคารอเนกประสงคของชุมชน  
4. หองสมุดชุมชน  
5. ลานกิจกรรมหมูบาน  

วิธีการประเมนิผล 1. ภาพวาด 
2.แสดงออกทางความคิด การใหเหตุผลถึงภาพที่ตองการสื่อถึงสิ่งใด 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. เด็กมีพัฒนาการดานการสื่อภาษา การแสดงออกทางความคิด
และเหตุผล และการแสดงอารมณ 
2. รอยละ 80 เด็กไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน หางไกลพฤติกรรม
เสี่ยง 

 

ชื่อโครงการ  เรียนรูจากชุมชนของเรา  
หนวยงานเครือขาย 1. โรงเรียน  

2. องคการบรหิารสวนตําบลหรือเทศบาลตาํบล   
3. สถานบริการระดับปฐมภูม ิ สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน 
ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ 

สรุปสาระสําคญั/
จุดเนนของโครงการ 

สิ่งแวดลอมเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีความสาํคัญตอการพัฒนาวัยเด็ก
เด็กวัยรุนไปสูวัยผูใหญในอนาคต หากในชุมชนมีสภาพแวดลอมที่ไม
ดี มีแหลงมั่วสุมหรือแหลงการพนัน ซึ่งจะนําไปสูการหนีเรยีน ไมอยู
บานในวันหยุดหรือหลังเลิกเรยีน ทําใหเด็กมีพฤติกรรมเสีย่งและ
เปนอันตรายตอเด็กได 

วัตถุประสงคหลัก 
 

1. เพ่ือปรับปรงุสภาพแวดลอมของโรงเรียนและชุมชนใหนาอยู 
2. เพ่ือสรางความรวมมือ/ความสามัคคีของเด็กกับกลุมแกนนํา
ชุมชน 
3. สงเสรมิการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
4. สงเสรมิการรักธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัด รอยละคนในครัวเรือน มีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเพ่ือประโยชน
ของชุมชนหรือทองถิ่น 
รอยละของคนในครัวเรือนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมเกี่ยวกับการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือประโยชนของชุมชน 

กลุมเปาหมาย เด็กวัยรุน (อายุ 13-21 ป) 
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กิจกรรมหลัก 1. จัดกิจกรรมคนหาทรัพยากรธรรมชาติทีม่ีคุณคาของชุมชน 
   - จัดทําบันทึกรายการทรัพยากรธรรมชาติ 
   - กําหนดวิธีการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติไวคูชุมชน และใช
ประโยชนไดยาวนาน 
   - เพ่ิมคุณคาทรัพยากรธรรมชาติโดยทําใหคงอยู และมีมากขึ้น 
2. จัดกิจกรรมคนหาปญหาสิง่แวดลอมในชุมชน 
   - จัดทําบันทึกรายการปญหาสิ่งแวดลอม 
   - กําหนดวิธีการปรับปรุง/ แกไขสิ่งแวดลอม 
   - หาวิธีการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยรักษาสิ่งแวดลอมเดิมที่ดีใหคง 
อยู และสรางสิ่งแวดลอมใหมที่ดี เหมาะสมกับสภาพชุมชน  
3. มีการกาํจัดแหลงการพนันและแหลงมั่วสุมในชุมชน 

สถานที่ใหบริการ 1. โรงเรียน                                                   
2. วัด  
3. อาคารอเนกประสงคของชุมชน               
4. หองสมุดชุมชน  
5. ลานกิจกรรมหมูบาน 

วิธีการประเมนิผล 1. เด็กไดใชเวลาวาง และเปนประโยชนกับชุมชน 
2. เด็กมีความสามัคคีกับกลุมแกนนําชุมชน หรือผูที่ตางวัย 
3. ทัศนียภาพ/ สภาพแวดลอมในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง ไมมี
แหลงการพนันและแหลงมั่วสุมในชุมชน 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ชุมชนนาอยู  
2. เด็กไดอยูในชุมชนที่ดี นาอยู เหมาะแกการพัฒนาเด็กไปสูวัย
ผูใหญที่ดี 
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ชื่อโครงการ ทองโลกอินเตอรเน็ตเรื่องพัฒนาการวัยรุน  
หนวยงานเครือขาย 1. โรงเรียน  

2. องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลตําบล   
3. สถานบริการระดับปฐมภูมิ  สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนใน
พื้นที่ 

 

สรุปสาระสําคัญ/
จุดเนนของโครงการ 

ปจจุบันวัยรุนมีการใชอินเตอรเน็ตเปนหนทางหนึ่งในการสื่อสารระหวางเพื่อนและคน
รูจัก ฉะนั้นเพื่อใหการใชเทคโนโลยีของวัยรุนมีประโยชนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น อินเตอรเน็ต 
จึงเปนสื่อหนึ่งท่ีทําใหวัยรุนไดแสดงความสามารถ และเรียนรูเกี่ยวกับวัยของตนเอง 

 

วัตถุประสงคหลัก 
 

1. เพื่อใหเด็กทราบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามวัยของตนเอง 
2. เพื่อใหเด็กมีสวนรวมในการสรางฐานความรูของโรงเรียนและชุมชน 

 

ตัวชี้วัด รอยละคนในครัวเรือน มีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชนของชุมชนหรือ
ทองถิ่น 
รอยละของคนในครัวเรือนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชนของชุมชน 

 

กลุมเปาหมาย วัยรุน  
กิจกรรมหลัก 1. ผูบริหารโรงเรียน ครู ผูปกครอง องคกรชุมชน ประชุมรวมกันหารือเกี่ยวกับการ 

เปลี่ยนแปลงตามวัยของเด็ก 
2. สราง fact sheet: สรุปพัฒนาการดานตางๆ ตามวัย  
3. จัดประกวดการออกแบบ 
    3.1 กําหนดเนื้อหาตามเอกสาร 
    3.2 ใหนักเรียนออกแบบการนําเสนอขอมูลทางอินเทอรเน็ต 
4. จัดทําเวบไซดโดยความรวมมือของครู ผูปกครอง องคกรชุมชน และราน
อินเทอรเน็ตในชุมชน 

5. เผยแพรขอมูล/ ความรูดังกลาวทางเวบไซดในแหลงตางๆ ของชุมชน 
6. จัดกิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนประสบการณจริง ความรูจากการทองโลกพัฒนาการ
วัยรุน โดยครู ผูปกครอง เปนผูกําหนดหัวขอดานพัฒนาการตามวัยมาพูดคุยกัน
เดือนละ 1 ครั้งตอ 1 เรื่อง 

 

สถานที่ใหบริการ 1. โรงเรียน                                     2. วัด  
3. อาคารอเนกประสงคของชุมชน          4. หองสมุดชุมชน  

 

วิธีการประเมินผล 1. ทดสอบความรูกอน-หลังเขารวมโครงการ และหลังเขารวมโครงการ 4 เดือน  
ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. รอยละ 80 เด็กมีความรูเรื่องพัฒนาการวัยรุน 

2. เด็กไดเรียนรูวิธีการจัดการตอการเปลี่ยนแปลงของตนเองจากเพื่อน ครู และ
ผูปกครอง 
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ชื่อโครงการ เครือขายเพ่ือนเตือนเพื่อน 
หนวยงานเครือขาย 1. โรงเรียนตางๆ ในพื้นที่ 

2. องคการบรหิารสวนตําบลหรือเทศบาลตาํบล   
3. สถานบริการระดับปฐมภูม ิ สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน 
ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ 

สรุปสาระสําคญั/
จุดเนนของโครงการ 

พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุนในปจจุบันมีหลากหลาย ทั้งพฤติกรรม
การกิน การออกกําลังกาย พฤติกรรมทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยง
อันตราย การใชแอลกอฮอลและหรือสารเสพติด การใชโทรศัพท 
และอินเตอรเน็ตนาน หากเด็กไมไดรับการใสใจดูแลอยางจริงจัง 
อาจนําไปสูปญหาสังคมได 

วัตถุประสงคหลัก 
 

1. เพ่ือเบี่ยงเบนและลดพฤติกรรมเสี่ยงเก่ียวกับเหลา (เครื่องด่ืม
มึนเมา) บุหรี่ และการมีเพศสัมพันธ 
2. เพ่ือสงเสรมิการคิดและการแสดงออกอยางเหมาะสม 
3. เพ่ือสงเสรมิความรวมมือระหวางโรงเรียน (สถาบันทีเ่กี่ยวของ)  

ตัวชี้วัด - รอยละของคนอายุ 6 ป ขึ้นไป ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาห
ละ 3 วันๆละ 30 นาที 
- รอยละของคนในครัวเรือนไมติดสุรา  
- รอยละของคนในครัวเรือนไมสูบบุหรี ่
- รอยละของคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสขุลักษณะปลอดภัยและ
ไดมาตรฐาน  

กลุมเปาหมาย เด็กวัยรุน (อายุ 13-21 ป) 
กิจกรรมหลัก 1. อบรม/ ใหความรูเรื่อง 

    - ผลกระทบตอสุขภาพจากเหลา บุหรี่ และการมีเพศสมัพันธ
กอนวัยอันควร 
    - ทักษะการปฏิเสธ/ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง 
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2. จัดใหกลุมวัยรุนไดแสดงออกในทางที่เหมาะสม ดวยการจัดเปด
โลกกิจกรรมการเผยแพรความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุน
ผานสื่อตางๆ โดยจัดแสดงในโรงเรียน ชุมชน กิจกรรมดังกลาว 
ไดแก  
   - การแสดงละครใบ ละครเพลง และละครพูด 
   - แฟชั่นเพจโชว ลดพฤติกรรมเสี่ยง 
   - ประกวดรองเพลง (แตงเพลง) ตานภัยเหลา บุหรี่ และเซ็กซ 
3. จัดใหมีกลุมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณซึ่งกันและกัน 
4. จัดใหมีกลุมชวยเหลือกันและกัน 

สถานที่ใหบริการ 1. โรงเรียนตางๆ ในพื้นที่ 
2. พ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลตําบล   
3. สถานบริการระดับปฐมภูม ิ สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน 
ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่                                                   
4. อาคารอเนกประสงคของชุมชน หรือลานกิจกรรมหมูบาน 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. เด็กมีความรูเกินรอยละ 80 
2. เด็กไดแสดงออกทางพฤติกรรมอยางถูกตอง เหมาะสม 
3. เด็กไดแสดงออกทางความคิดไดอยางอิสระ และมีความภูมิใจ 

 
ชื่อโครงการ วัยรุนสมัยใหม ไรเหลา ปลอดบุหรี ่
หนวยงานเครือขาย 1. โรงเรียน  

2. องคการบรหิารสวนตําบลหรือเทศบาลตาํบล   
3. สถานบริการระดับปฐมภูม ิ สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพ
ชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ 

สรุปสาระสําคญั/จุดเนน
ของโครงการ 

กลุมวัยรุนในปจจุบันมักมีการใชแอลกอฮอลและหรือสาร
เสพติดในงานสังสรรค หรือการรับนองใหม ซึ่งนําไปสูการ
ทะเลาะวิวาทและปญหาสังคม ดังน้ันเพ่ือใหวัยรุนตระหนัก
ถึงอันตรายอันเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงดังกลาว จึงควรมีการ
ใหความรู และสงเสริมการหลักเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง 

วัตถุประสงคหลัก 
 

เพ่ือใหกลุมเปาหมายมีความรูเรื่องผลกระทบของการใช
แอลกอฮอลหรือเครื่องด่ืมมึนเมา และหรือสารเสพติดหรือ
บุหรี่  
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ตัวชี้วัด    - รอยละของคนในครัวเรือนไมติดสุรา  
   - รอยละของคนในครัวเรือนไมสูบบุหรี ่
   - รอยละของครอบครัวมีความอบอุน 

กลุมเปาหมาย เด็กวัยรุน (อายุ 13-18 ป) 
กิจกรรมหลัก 1. อบรม/ ใหความรูเรื่อง 

    - ผลกระทบตอสุขภาพจากเหลา บุหรี่  
    - ทักษะการปฏิเสธ/ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง 
2. จัดใหกลุมวัยรุนไดแสดงออกในทางที่เหมาะสม ดวยการ
จัดเปดโลกกิจกรรมการเผยแพรความรูเกี่ยวกับพฤติกรรม
เสี่ยงในวัยรุนผานสื่อตางๆ โดยจัดแสดงในโรงเรียน ชุมชน 
ซึ่งกิจกรรมดังกลาว ไดแก  
   - การแสดงละครใบ ละครเพลง และละครพูด 
   - แฟชั่นเพจโชว ลดพฤติกรรมเสี่ยง 
   - ประกวดรองเพลง (แตงเพลง) ตานภัยพฤติกรรมเสี่ยง 
   - ประกวดวาดผนังโรงเรียน 

สถานที่ใหบริการ 1. โรงเรียน                                                   
2. อาคารอเนกประสงคของชุมชน               
3. ลานกิจกรรมหมูบาน 

วิธีการประเมนิผล 1. ทดสอบความรู 
2. จํานวนเด็กที่ไดเขารวมโครงการ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. เด็กมีความรูเกินรอยละ 80 
2. เด็กไดแสดงออกทางพฤติกรรมอยางถูกตอง เหมาะสม 
3. เด็กไดแสดงออกทางความคิดไดอยางอิสระ และมีความ
ภูมิใจ 

 

 ชื่อโครงการ วัยรุนยุคใหม มีรัก ไมมีเซ็กซ 
 หนวยงานเครือขาย 1.  โรงเรียน  

2.  องคการบรหิารสวนตําบลหรือเทศบาลตาํบล   
3.  สถานบริการระดับปฐมภมูิ  สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพ
ชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ 

 สรุปสาระสําคญั/จุดเนน ความรูเรื่องการมีความรักในวัยเรียนสําหรบัวัยรุน และ
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ของโครงการ ทักษะการปฏิเสธ/ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ
กอนวัยอันควร 

 วัตถุประสงคหลัก 
 

1. เพ่ือใหกลุมเปาหมายมีความรูเรื่องการมีความรักในวัย
เรียน 
2. เพ่ือใหกลุมเปาหมายมีทักษะในการปฏิเสธ 

 ตัวชี้วัด  รอยละของหญิงต้ังครรภติดเชื้อ HIV 
 กลุมเปาหมาย เด็กวัยรุน (อายุ 13-18 ป) 
 กิจกรรมหลัก 1. อบรม/ ใหความรูเรื่อง 

   - การมีความรักในวัยเรียน 
   - ทักษะการปฏิเสธ/ หลีกเล่ียงพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ
กอนวัยอันควร 
2. จัดใหกลุมวัยรุนไดแสดงออกในทางที่เหมาะสม ดวยการจัด
เปดโลกกิจกรรมการเผยแพรความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงใน
วัยรุนผานสื่อตางๆ โดยจัดแสดงในโรงเรียน ชุมชน กิจกรรม
ดังกลาว ไดแก  
   - การแสดงละครใบ ละครเพลง และละครพูด 
   - แฟชั่นเพจโชว ลดพฤติกรรมเสี่ยงดังกลาว 
   - ประกวดรองเพลง (แตงเพลง) ตานภัยพฤติกรรมเสี่ยง 

 สถานที่ใหบริการ 1. โรงเรียน                                                   
2. อาคารอเนกประสงคของชุมชน               
3. ลานกิจกรรมหมูบาน 

 วิธีการประเมนิผล 1. ทดสอบความรู 
2. จํานวนเด็กที่ไดเขารวมโครงการ 

 ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. เด็กมีความรูเกินรอยละ 80 
2. เด็กไดแสดงออกทางพฤติกรรมอยางถูกตอง เหมาะสม 
3. เด็กไดแสดงออกทางความคิดไดอยางอิสระ และมีความภูมิใจ 
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ชื่อโครงการ เปาหมายชีวิตและประสบการณของพ่ีแบงปนใหนอง 
หนวยงานเครือขาย 1. โรงเรียน  

2. องคการบรหิารสวนตําบลหรือเทศบาลตาํบล   
3. สถานบริการระดับปฐมภูม ิ สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน 
ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ 

สรุปสาระสําคญั/
จุดเนนของโครงการ 

ในวัยรุนการมีเปาหมายในชีวิตเปนเรื่องสําคญั การคนพบสิ่งที่
ตนเองตองการ และมีความหวังในอนาคต ทําใหเด็กเชื่อมัน่และ
ตองการเดินทางไปใหถงึ ความมุงมั่นในเปาหมายจะทําใหเด็ก
ต้ังใจ ยึดมั่นในความสําเร็จมากกวาใชเวลากับสิ่งที่ยั่วย ุ

วัตถุประสงคหลัก เพ่ือใหเด็กมีแนวทางในการวางเปาหมายชีวิตของตนเอง 
ตัวชี้วัด รอยละของครอบครัวมีความอบอุน 
กลุมเปาหมาย เด็กวัยรุน 
กิจกรรมหลัก 1. จัดกิจกรรมแบงปนประสบการณตางๆ เชน การเลือกเรียนตอ 

การเตรียมตัวสอบเรียนตอ การใชชีวิตในสถาบันการศึกษาแหง
ใหม วิธีการเรยีน เปนตน 
2. ใหเด็กวาดภาพชีวิตที่ตองการ  

สถานที่ใหบริการ 1. โรงเรียน  
2. องคการบรหิารสวนตําบลหรือเทศบาลตาํบล   

วิธีการประเมนิผล ใหเด็กเขียนสะทอนคิดเกี่ยวกับเปาหมายชีวิตของตนเอง 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. เด็กไดมีแนวทาง/ แบบอยางที่ดีในการวางแผนเปาหมายของตนเอง 

2. เด็กไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกันและกัน 
3. เด็กจะยึดมั่นในเปาหมายของตนเองมากกวาใชเวลากับสิ่งท่ีย่ัวยุ
ตางๆ  
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ชื่อโครงการ ขับขีป่ลอดภัย ลดอุบัติเหตุ  
 

หนวยงานเครือขาย 1. โรงเรียน  
2. องคการบรหิารสวนตําบลหรือเทศบาลตาํบล   
3. สถานบริการระดับปฐมภูม ิ สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน 
ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ 
4. ปอมตํารวจชุมชน 
5. สํานักงานขนสงจังหวัด 

สรุปสาระสําคญั/
จุดเนนของโครงการ 

การขับขี่ ยวดยานพาหะที่เสี่ยงอันตรายสําหรับวัยรุนมักขับขี่ดวย
ความคึกคะนอง ขับขี่ไมระวัง ชอบแขงกัน ตลอดจนการขาดความ
ตระหนักและระวังภัยที่อาจจะเกิดขึ้น จึงตองมีการอบรม/ ให
ความรูเกี่ยวกับการปองกันภยัจากการขับขีย่านพาหนะ 

วัตถุประสงคหลัก 
 

1. เพ่ือใหความรูเรื่องการขบัขี่ที่ปลอดภัย 
2. เพ่ือปองกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ 

ตัวชี้วัด รอยละของคนในครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกตอง 
กลุมเปาหมาย วัยรุน (อายุ 13-21 ป) 
กิจกรรมหลัก 1. ใหความรูเรือ่งการขับขีท่ี่ปลอดภัย การสวมใสอุปกรณปองกัน

อันตราย กฎหมายจราจร 
2. จัดใหมีการสอบใบขับขี่ (กรณีผูที่ยังไมม)ี 

สถานที่ใหบริการ 1.  โรงเรียน  
2.  องคการบรหิารสวนตําบลหรือเทศบาลตาํบล   

วิธีการประเมนิผล 1. จํานวนกลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการ   
2. ประเมินความรูโดยการทดสอบกอนและหลังการใหความรู 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. เด็กมีความรูเกินรอยละ 90 
2. เด็กขับขี่ยานพาหนะดวยความปลอดภัย 
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ช่ือโครงการ สรางสายสัมพันธ สานสายใยรักพอแม ลูก 
หนวยงานเครือขาย 1. โรงเรียน 

2. องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลตําบล 
3. สถานบริการระดับปฐมภูมิ  สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทย
ชุมชนในพื้นที ่

สรุปสาระสําคัญ/จุดเนน
ของโครงการ 

การสงเสริมสัมพันธภาพระหวางพอแม ลูก และสมาชิกในครอบครัว กับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับความคิด ความรูสึก ความตองการของแตละฝาย 

วัตถุประสงคหลัก 1. เพื่อสงเสริมสัมพันธภาพพอแม ลูก และสมาชิกในครอบครัว 
2. เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันและกัน 

ตัวชี้วัด  รอยละของครอบครัวมีความอบอุน 
กลุมเปาหมาย 1. กลุมพอแม ผูปกครองหรือผูดูแลเด็กในชุมชน 

2. เด็กวัยรุน (อายุ 13-18 ป) 
กิจกรรมหลัก 1. จัดใหมีกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูกันและกันระหวางพอแม ลูก และสมาชิกใน

ครอบครัว 
2. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการเลี้ยงดูบุตรในวัยรุนสําหรับพอแมในหัวขอ “เล้ียงลูก
อยางไรใหเปนคนดี” “กลยุทธการเลี้ยงลูกในวัยรุน” “ความตองการของพอแม 
และลูก” เปนตน 
3. การจัดนิทรรศการความรูเกี่ยวกับวัยรุน 
4. ประกวดภาพถายในหัวขอ “ท่ีสุดแหงสัมพันธภาพครอบครัว” 

สถานที่ใหบริการ 1. องคการบริหารสวนตําบล 
2. สถานบริการระดับปฐมภูมิ สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทย
ชุมชนในพื้นที่  
3. อาคารอเนกประสงคหรือพื้นที่ท่ีเปนศูนยกลางในชุมชน   

วิธีการประเมินผล 1. จํานวนกลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการ   
2. การมีสวนรวมในกิจกรรม 
3. สํารวจความพึงพอใจในการดําเนินกิจกรรม 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. กลุมพอแม ผูปกครองหรือผูดูแลเด็กนําบุตรหลานในชุมชนเขารวมโครงการ 
2. รอยละ 90 กลุมเปาหมาย ท่ีมีสวนรวมในกิจกรรมมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 
3. รอยละ 80 กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจในการดําเนินกิจกรรม 
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ชื่อโครงการ โครงการคายเยาวชนตานภัยอบายมุข 
หนวยงานเครือขาย 1. โรงเรียน 

2. องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลตําบล 
3. สถานบริการระดับปฐมภูม ิ สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนย
แพทยชุมชนในพื้นที่ 

สรุปสาระสําคญั/ 
จุดเนนของโครงการ 

เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชน สนับสนุนใหมีการออกกําลังกาย
เพ่ือสุขภาพแขง็แรง อบรมใหความรูเรื่องการปองกันยาเสพติด การปอง
การการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร และปองกันโรคเอดสในเยาวชน 

วัตถุประสงคหลัก 1. เพ่ือใหความรูแกเยาวชนในการดูแล ปองกันตนเอง 
2. เพ่ือใหเยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
3. เพ่ือใหเยาวชนมีทัศนคติที่ดีตอการดูแล 

ตัวชี้วัด 1. รอยละ 90 ของเยาวชนที่เขารวมโครงการพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม 
2. รอยละ 70 ของเยาวชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในทางที่ดี 

กลุมเปาหมาย เด็กอายุ 12 ป ถึงตํ่ากวา 25 ป จํานวน 70 คน 
กิจกรรมหลัก 1. กิจกรรมเขาคายพักแรม ใหเยาวชนไดเรียนรูการใชชีวิตกลางแจง 

การออกกําลังกายเพ่ือใหมีรางกายแข็งแรง การเลนเกมสกีฬาตางๆ 
2. กิจกรรมใหความรูดานสุขภาพอนามัย ภารปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรค
เอดส ปองกันการมีเพศสมัพันธกอนวัยอันควร การปองกันยาเสพติด 
3. กิจกรรมกลุมสัมพันธใหเยาวชนไดละลายพฤติกรรม และปรับ
แนวความคิดการทํางานรวมเปนหมูคณะ สรางความสมัพันธกับชุมชน 

สถานที่ใหบริการ สถานที่ทีส่ามารถพักแรมไดจํานวนตั้งแต 50 คนขึ้นไป และมีความ
ปลอดภัยสูง 

วิธีการประเมนิผล 1. เยาวชนที่เขารวมโครงการพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมรอยละ 90 
2. เยาวชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไดรอยละ 70 

ผลที่คาดวาจะไดรับ เยาวชนกลุมเปาหมายไดรับการดูแลสงเสรมิสุขภาพและการปฏิบัติตน
ไดอยางถูกตอง และตอเนื่องไมนอยกวารอยละ 80 

 

 

 

 

 



 

  

137 

ชื่อโครงการ ทูบีนัมเบอรวัน (To be Number 1) แอโรบิคแดนซสําหรับวัยรุน 
หนวยงานเครือขาย 1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 

2. สถานบริการระดับปฐมภูมิในพื้นที่ 
3. งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาลชุมชน 
4. สถานศึกษา  

สรุปสาระสําคญั/ 
จุดเนนของโครงการ 

ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการสงเสรมิการออกกําลงักายของ
กระทรวงสาธารณสุขโดยมีเปาหมายใหคนไทยอายุ 6 ปขึ้นไปออกกําลัง
กายอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน วันละ 30 นาที และไดรวมจัดกิจกรรม 
ตามแนวทางของโครงการ To be Number 1 เพ่ือสรางสรรคกิจกรรมที่มี
ประโยชนตอสุขภาพ 

วัตถุประสงคหลัก 1. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษารักการออกกําลังกายเพิ่มมากขึ้น 
2. เพ่ือสงเสรมิสุขภาพทั้งทางดานรางกายและจิตใจ 
3. เพ่ือสรางสมัพันธภาพที่ดีระหวางบุคลากรในชุมชน 

ตัวชี้วัด 1. รอยละ 80 ของผูที่เขารวมมีดัชนีมวลกายอยูในเกณฑปกติ 
2. รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่อง 

กลุมเปาหมาย เด็กโตอายุ 12 ป ถึงตํ่ากวา 25 ป 
กิจกรรมหลัก ฝกซอมการออกกําลังกายกับผูเขารวมแขงขนัประกวดแขงขันการเตน  

แอโรบิคแดนส เปนประจําทุกวัน 
สถานที่ใหบริการ สนามกีฬาภายในสถานศึกษา 
วิธีการประเมนิผล 1. ดัชนีมวลกายผูเขารวมโครงการอยูในเกณฑปกติหรือดีขึ้น 

2. ผูเขารวมโครงการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
ผลที่คาดวาจะไดรับ วัยรุน(อายุ 12 ป ถึงตํ่ากวา 25 ป) มีการออกกําลังกายเปนประจําอยาง

สม่ําเสมอ 
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รายชื่อผูวิพากษ 
เมนูการสรางเสริมสุขภาพสําหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น 

ในระดับพื้นที่ 
 

    ช่ือ นามสกุล สถานที่ปฏิบัติงาน 
ทันตแพทยจเร   
 

วิชาไทย  แผนงานรวมสรางเสริมสุขภาพกับระบบ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา 

นางอรจิตต    
  

บํารุงสกุลสวัสดิ์ กลุมงานสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคี 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

นางมุกดา  สํานวนกลาง แผนงานรวมสรางเสริมสุขภาพกับระบบ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา 

ผศ.ดร.พิมสุภาว   จันทนะโสตถิ์ ภาควชิาพยาบาลสาธารณสุขศาสตร  
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ดร.มลินี  สมภพเจริญ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร  
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

รศ.สุกัญญา  บูรณเดชาชัย ภาควิชานิเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

อาจารยตวงทอง  สรประเสริฐ ภาควิชานิเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

วาที่รอยตรี วิสูตร ดอนแนไพร เทศบาลตําบลหนองแซง  
อําเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท 

นางสาวสายพิน  จันทรมา เทศบาลตําบลหนองแซง  
อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

นางภารดี แกวแกมกาจน เทศบาลตําบลเกาะขวาง  
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

นางสุปาณี กลับสุวรรณ เทศบาลตําบลเกาะขวาง  
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

นายประภาส จารประพาฬ องคการบริหารสวนตําบลปากพูน  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นางกระจาย ชวารสิทธิ ์ องคการบริหารสวนตําบลปากพูน  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นางแววตา ธรรมา องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท  
อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ 
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    ช่ือ นามสกุล สถานที่ปฏิบัติงาน 
นายเดนณรงค ธรรมา องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท  

อําเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ 
นางพรเพ็ญ ภัทราภรณ ศูนยแพทยชุมชนตําบลบานบึง  

อําเภอบานบึง  จังหวัดชลบุรี 
นายสุรสิตย    กังวลจิต ภาคประชาชน อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี 
นางลูกคิด จันทรกุญชร สถานีอนามัยตําบลบอทอง  

อําเภอบางระกํา  จังหวัดพิษณุโลก 
นางกฤษณา เอ่ียนเปลี่ยน โรงพยาบาลพิจิตร 
นางสาวสุทธินนัท น้ําเพชร โรงพยาบาลพระจอมเกลา เพชรบุรี 
นายศรีสวัสดิ์ นันทโกวัฒน สถานีอนามัยบานบางออ  

อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก 
นางวิราภรณ ทองยัง เทศบาลเมืองไรขิง  

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
นางนิรมล พระสุพรรณ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหวานใหญ  

จังหวัดมุกดาหาร 
นางสาวปาริชาติ  ออมบุญ องคการบริหารสวนตําบลบางระกํา  

อําเภอบางระกํา  จังหวัดพิษณุโลก 
นางจารุวรรณ บุญวุฒิวิวัฒน ศูนยสุขภาพชุมชนตําบลบางระกํา   

อําเภอบางระกํา  จังหวัดพิษณุโลก 
นายโกศล โมมา จิตอาสา อ.นายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
นางรัถยา รัตนทิพย องคการบริหารสวนตําบลบางน้ําผึ้ง  

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
นายอาจองค อ่ิมแยม องคการบริหารสวนตําบลบางน้ําผึ้ง  

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
นางเรณู  กฤษณะทรัพย สถานีอนามัยตําบลบางเสด็จ  

อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง 
นายพิเชษฐ   กฤษณะทรัพย สถานีอนามัยตําบลบางเสด็จ 

อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง 
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