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การให้บริการ เรื่องแนวทางการจัดบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี
( Well Child Clinic)
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1

แนวทางการจัดบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี คปสอ.นาแก
ปีงบประมาณ 2561
การสร้างให้เด็กมีสุขภาพดี พัฒนาการสมวัย มีความฉลาดทางเชาว์ปัญญาและอารมณ์ นาไปสู่
อนาคตของเด็ก เยาวชน วัยทางาน และผู้สูงอายุที่มีคุณภาพของประเทศชาติ เมื่อปี 2554 มีการสารวจระดับ IQ
ของเด็ ก ไทยผลการส ารวจพบว่ า ยั ง อยู่ ใ นระดั บ ค่ อ นข้ า งต่ า และมี แ นวโน้ ม ลดลง โดยเฉพาะเด็ ก ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคใต้ แสดงได้ถึงแนวโน้มอนาคตของคุณภาพประชากรของประเทศไทยอาจ
ลดลงตามไปด้วย ดังนั้นแนวทางที่จะดาเนินการเพื่อกระตุ้น พัฒนา สร้างเสริมให้ผู้ดูแลเด็กเห็นถึงความสาคัญ ใน
การเลี้ ย งดู เด็ก ให้ เ ด็ กได้รั บ การเลี้ ย งดูอย่ า งถูกต้ อง เหมาะสม รวมทั้ง สามารถประเมิน ภาวะการเจริญเติบโต
พัฒนาการ การรับวัคซีนตามเกณฑ์อายุ เพื่อให้เด็กเติบโตทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาได้เต็มศักยภาพ พร้อม
มีวุ ฒิ ภ าวะทางอารมณ์ โดยคลิ นิ ก สุ ข ภาพเด็ก ดี คุ ณ ภาพ จะเป็น หน่ ว ยบริ ก ารที่ มีค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการ
ดาเนินการเพื่อให้เป้าประสงค์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง เพื่อสร้างเด็กไทยสู่ คุณภาพพร้อมในทุก
ด้านต่อไป
หลักการและเหตุผล
เด็กปฐมวัย เป็นช่วงทองของชีวิต เนื่องจากเหตุผลหลายประการ คือ
1. เป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการเร็วมาก อวัยวะที่เจริญมากที่สุดระยะนี้ คือ สมอง ฉะนั้น
ถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้น จะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและสติปัญญาเด็ก ซึ่งสามารถแก้ไขได้น้อยหรือไม่ได้
เลย
2. เป็นวัยที่มีอัตราตายสูงกว่าวัยอื่น เป็นวัยที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อมากกว่าวัยอื่น เนื่องจากร่างกายยังไม่
สามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้ดี และภูมิคุ้มกันโรคบางอย่างไม่สามารถถ่ายทอดมาจากแม่ได้
3 . เป็นวัยที่เริ่มมีการพัฒนาทางบุคลิกภาพที่สาคัญ อันจะเป็นรากฐานของบุคลิกภาพที่ดีต่อไปอนาคต
เด็กที่มีความสัมพันธ์อันดีกับพ่อแม่ และครอบครัว ได้รับความรัก ความอบอุ่นและการดูแลเอาใจ
ใส่เป็นอย่างดี จะทาให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีเป็นมิตรและมีความรักให้กับตนเองและผู้อื่น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องมีการดูแลสุขภาพของเด็กวัยนี้อย่างใกล้ชิต่อเนื่อง เด็กจึงควรได้รับการอบรมเลี้ยงดูและอยู่ในสภาพแวดล้ อม
ที่ให้มีพัฒนาการอย่างเป็นองค์รวม หมายถึง พัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม จากพ่อแม่
ผู้เลี้ยงดูเด็กและผู้เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ของการจัดบริการคลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพ
1. การส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ตามบริการมาตรฐานเด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมให้มี
สุขภาพดีทุกด้าน เช่น ด้านพัฒนาการ ภาวะโภชนาการสุ ขภาพกายและทันตสุขภาพ หากพบ
ความผิดปกติจะได้ให้การช่วยเหลือหรือแนะนาตั้งแต่แรกเริ่ม พ่อแม่ผู้เลี้ยงดูเด็กได้รับความรู้และ
ทักษะการอบรมเลี้ยงดู เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีในทุกด้านตั้งแต่แรกเกิด
2. การลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคและความผิดปกติที่เป็นปัญหาต่อการเติบโตและพัฒนาการเด็ก
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3. เฝ้าระวังและวินิจฉัยโรคแต่เริ่มแรก และให้การรักษาทันที เช่น ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่
กาเนิด การมองเห็น การได้ยิน ภาวะโลหิ ตจาง การติดเชื้อ การรับวัคซีนป้องกันโรคครบตาม
เกณฑ์
หลักการดาเนินการให้บริการ
1. ลงทะเบียน/การซักประวัติ
- บันทึกชื่อ- สกุล ที่อยู่
- ประวัติสุขภาพแรกเกิด
- การเจ็บป่วย
- การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
- การรับภูมิคุ้มกัน
- การปัญหาการเลี้ยงดูเด็ก
- ปัญหาพฤติกรรม
2. การตรวจร่างกาย ตรวจร่างกายตามระบบ การได้ยิน รวมถึงการตรวจสุขภาพช่องปาก
3. การประเมินภาวะโภชนาการ และแปลผล (Weight for age, Hight for age, Weight for Hight) แจ้งผล
การ ประเมิน แนะนาผู้ปกครองเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการและการส่งเสริมภาวะโภชนาการ
ติดตามต่อเนื่องเมื่อพบ ปัญหาภาวะโภชนาการผิดปกติ
4. การประเมินพัฒนาการเด็ก 0 – 5 ปี และแปลผล โดยใช้คู่มือDSPM( เล่มสีขาว )ในกรณีเด็กกลุ่มปกติ และ
DAIM (เล่มสีเขียว) ในกรณีเด็กกลุ่มเสี่ยง(เด็กแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัมและเด็กขาดออกซิเจน
เมื่อแรกคลอด) แจกคู่มือเมื่อแรกคลอดที่ห้องคลอดรพ.นาแก โดยเจ้าหน้าที่ประเมินและบันทึกใน 4 ช่วง
อายุคือ 9,18,30 และ 42 เดือนช่วงอายุอื่นๆประเมิน เฝ้าระวังพัฒนาการโดยพ่อแม่ ผู้ปกครองและ
เจ้าหน้าที่ เมื่อพบสงสัยล่าช้า ให้คาแนะนากระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้า 1 เดือน พัฒนาการปกติ
แนะนา 2ก 2ล กระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่อง ถ้ายังสงสัยล่าช้าส่งเพื่อพบแพทย์ รพช. กระตุ้นพัฒนาการโดย
เครื่องมือ TDSI 300 ข้อ,TEDA4I 145 ข้อ นัดประเมินซ้า 3 เดือนถ้าปกติส่งต่อ รพ.สต.ดูแลกระตุ้น
พัฒนาการต่อเนื่อง แนะนาส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ แนะนา 2ก2ล ถ้าผิดปกติรพช. ส่ง รพท./รพศ.
หรือรพ.จิตเวชราชนครินทร์จังหวัดนครพนม เพื่อพบจิตแพทย์
5 . การตรวจพิเศษตามช่วงอายุ
-เจาะ Hct ( เด็ก อายุ 9 เดือน ต่ากว่า 33 เปอร์เซนต์ ส่งพบแพทย์ )
-ตรวจ UA ( เด็กอายุ 4 ปี ในรพ.สต.ใช้สตริปแบบ 10 แถบจุ่ม ตรวจหาLecocyte,Nitite,Albumin,Sugar
และความผิดปกติอื่นๆ พร้อมซักประวัติมีอาการข้างเคียงเช่น มีไข้ ปัสสาวะบ่อยแสบขัด บวมผิดปกติ ส่ง
รพช. ตามCPG ในโพยาบาลส่งตรวจ UA เด็ก 4 ปี ทุกราย ผลผิดปกติส่งพบแพทย์แผนกผู้ป่วยนอก )
-วัดความดันโลหิต (เด็กอายุ 4 ปี พบ Systolicpressure130 mmhgขึ้นไป/ Diastolicpressure 80
mmhg ขึ้น ไป ส่งแพทย์)
-วัด VA โดยใช้รูป E-chat หรือรูปภาพ ( เด็ก 4-5 ปี )
5. การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามช่วงอายุและให้คาแนะนาหลังรับวัคซีน การนัดหมายครั้งต่อไป เน้นการสังเกตุ
อาการและภาวะแทรกซ้อนหลังให้วัคซีน 30 นาที ก่อนกลับบ้าน
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6. การจ่ายยาน้าเสริมธาตุเหล็ก อายุ 6 เดือนถึง 5 ปี
7. การให้ความรู้ตามแนวทางโรงเรียนพ่อแม่และให้คาแนะนาล่วงหน้าตามช่วงอายุ (อย่างน้อย 2 ครั้ง) โดยมีเนื้อหา
ครอบคลุมดังต่อไปนี้
- การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่/อาหารเสริมตามวัย
- การส่งเสริมพัฒนาการและวิธีประเมินพัฒนาการ
- การประเมินการเจริญเติบโต
- การป้องกันอุบัติเหตุตามวัย
- วัคซีนตามวัย และการดูแลหลังรับวัคซีน
- การดูแลอนามัยช่องปาก
8. การมอบหนังสือนิทานและแนะนาผู้ปกครองอ่านให้เด็กฟังกระตุ้นพัฒนาการตามวัย (นิทานตั้งไข่ล้มมอบแรก
คลอด ,นิทานติ๊กตอกเมื่ออายุครบ 6 เดือนและนิทานอิสปเมื่ออายุครบ 1 ปี 6 เดือน )
9. การจัดทาทะเบียนติดตามเด็กกลุ่มเสี่ยง เช่น พัฒนาการช้า LBW HIV ธาลัสซีเมีย ดาวน์ซินโครม
Birth asphysia หรือเด็กผอม อ้วน เตี้ย
10. ส่งต่อกรณีผิดปกติ / นัดหมายครั้งต่อไป
การจัดระบบการบริการคลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพ
1. ระบบบริการ
สถานบริ ก ารสาธารณสุ ข แต่ ล ะแห่ ง มี ข้ อ จ ากั ด ที่ แ ตกต่ า งกั น แต่ บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรให้
ความสาคัญกับความเหมาะสมของสถานที่ สัดส่วนของบุคากรต่อจานวนผู้รับบริการและทรัพยากร โดยคานึงถึง
ความเหมาะสมครบถ้วน ความถูกต้องของการให้บริการที่เด็กควรได้รั บ โดยผสมผสานงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การค้นหาปัญหาของเด็กและครอบครัวการให้คาแนะนาที่เหมาะสมและส่งต่อเมื่อมี
ปัญหา
2. สถานที่
คลินิกสุขภาพเด็กดีควรจัดเป็นสัดส่วนแยกออกจากคลินิกเด็กป่วย เพื่อไม่ ให้เด็กที่มีสุขภาพดีคลุก
คลีกับเด็กป่วย รวมทั้งแยกอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการบิการ
3. เครื่องมือและของใช้
เครื่องมือที่จาเป็นสาหรับตรวจร่างกาย การประเมินการเจริญเติบโต การคัดกรองพัฒนาการของ
เด็ก ได้แก่
- เครื่องชั่งน้าหนักเด็กเล็ก ชนิดนอน
- เครื่องชั่งน้าหนักเด็กโตชนิดยืน
- ที่วัดความยาวเด็กชนิดนอนสาหรับเด็กอายุต่ากว่า 2 ปี และทีว่ ัดส่วนสูงสาหรับเด็กโต
- สายวัดขนาดรอบวงศีรษะ และรอบอก
- ชุดประเมินพัฒนาการเด็ก (มีกระดิ่งสาหรับทดสอบการได้ยิน)
- Chart วัดสายตา เด็กเล็ก และเด็กโต
- แปรงสีฟัน
- ไม้กดลิ้น
- ไฟฉาย
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หนังสือนิทาน, ซีดี

หูฟัง (Stethoscope)
สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
อุ ป กรณ์ สื่ อ การสอนส าหรั บ โรงเรี ย นพ่ อ แม่ เช่ น แผ่ น พั บ ,ภาพพลิ ก ,โปสเตอร์ ,หุ่ น จ าลอง
ฯลฯ

กิจกรรมการให้บริการในคลินิกเด็กดี
1. ลงทะเบียน/การซักประวัติ
- บันทึกชื่อ- สกุล ที่อยู่
- ประวัติสุขภาพแรกเกิด
- การเจ็บป่วย
- การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
- การรับภูมิคุ้มกัน ประวัติ AF
- การปัญหาการเลี้ยงดูเด็ก
- ปัญหาพฤติกรรม
2. การตรวจร่างกาย (ตามขีดความสารถของสถานบริการสาธารณสุข)
ตรวจร่างกายตามระบบ การได้ยิน การมองเห็นรวมถึงการตรวจสุขภาพช่องปาก
3. การประเมินภาวะโภชนาการ และแปลผล (Weight for age, Hight for age, Weight for Hight)
4. การประเมินพัฒนาการ และแปลผล ( คู่มือDSPM และคู่มือDAIM )
5. การตรวจพิเศษตามช่วงอายุ
- Hct (เด็ก อายุ 1 ปี ต่าก่วา 30 เปอร์เซนต์ ส่งรพช.)
ตารางที่ 1 เกณฑ์การตัดสินภาวะโลหิตจาง จากการขาดธาตุเหล็ก
กลุ่มวัย
ช่วงอายุ (ปี)
ฮีโมโกลบิน(กรัม/เดซิลิตร) Hemacrit(%)ต่ากว่า
ต่ากว่า
เด็กปฐมวัย
0-5
11
33
-ตรวจตาโดยใช้รูป E-chat หรือรูปภาพ (เด็กอายุ 4-5 ปี)
เกณฑ์ในการส่งต่อคือ
-ระดับสายตาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20/50 ในตาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้ง 2 ข้าง
-ระดับสายตาทั้ง 2 ข้างอ่านได้ผลต่างกันมากกว่าหรือเท่ากับ 2 แถว
-สังเกตเห็นอาการผิดปกติ เช่น การมองอย่างไร้จุดหมาย ตาการะตุก การไม่ตอบสนองต่อแสงหรือวัตถุ
ตาเหล่เขเข้าหรือเขออก
-UA (เด็กอายุ 4 ปี โดยใช้สตริป ตรวจหาLymphocyte,Nitryte พร้อมซักประวัติมีอาการข้างเคียงเช่นมี
ไข้ ปัสสาวะบ่อยแสบขัด ส่งรพช.)
-วัดความดันโลหิต (เด็กอายุ 4 ปี พบSystolicpressure130 mmhgขึ้นไป/ Diastolicpressure 80 mmhg
ขึ้นไป ส่ง รพช.)
6. การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เน้นการสังเกตุอาการหลังให้วัคซีน 30 นาที (ตามเกณฑ์อายุ)
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ตารางที่ 2 ก าหนดการให้ วั ค ซี น แก่ เ ด็ ก ตามแผนการสร้ า งเสริ ม ภู มิ คุ้ ม กั น โรคของกระทรวงสาธารณสุ ข
ปีงบประมาณ 2561
อายุ
แรกเกิด

วัคซีนที่ให้
BCG
HB1
HB2

ปริมาณที่ให้
0.1 ml ID
0.5 ml IM
0.5 ml IM

DTP-HB1
OPV1
DTP-HB2
OPV2
IPV
DTP-HB3
OPV3
MMR1

0.5 ml IM
1-2 หยด oral
0.5 ml IM
1-2 หยด oral
0.5 ml IM
0.5 ml IM
1-2 หยด oral
0.5 ml SC

1 ปี
1 ปีครึ่ง
2 ปีครึ่ง
4 ปี
7 ปี (ป.1)

LAJE1
DTP4,OPV4
LAJE2,MMR2
DTP5,OPV5
MR
LAJE
BCG
dT, OPV
IPV

0.5 ml SC
0.5 ml IM,1-2 หยด oral
0.5 ml SC
0.5 ml IM,1-2 หยด oral
0.5 ml SC
0.5 ml SC
0.1 ml ID
0.5 ml IM,1-2 หยด oral
0.5 ml

11ปี นร.หญิง
ป.5
12 ปี(ป.6)

HPV1,HPV2

0.5 ml IM

เฉพาะรายที่ได้รับไม่ครบตามเกณฑ์
เฉพาะรายที่ได้รับไม่ครบตามเกณฑ์
ให้ในกรณีไม่มีหลักฐานว่าเคยได้รับและไม่มี
แผลเป็น
เฉพาะรายที่ได้รับไม่ครบตามเกณฑ์
เฉพาะรายที่ได้รับไม่ครบตามเกณฑ์
ให้ 2 เข็มห่างกันอย่างน้อย 6 เดือน

dT

0.5 ml IM

ตามแผนปฏิบัติงานฉีดวัคซีนนักเรียนชั้น ป.6

1 เดือน
2 เดือน
4 เดือน
6 เดือน
9 เดือน

ข้อแนะนา
ฉีดให้เด็กก่อนออกจากโรงพยาบาล
HB1 ควรให้เร็วที่สุดภายใน 24 ชม.หลังคลอด
เฉพาะรายที่มารดาเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบี
หรือ
น้าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,000 กรัม
IPV Single dose ฉีด 1 เข็มพร้อมกับโปลิโอ
ชนิดหยอด 1 ครั้ง

หากไม่ได้ให้เมื่ออายุ 9 เดือนรีบติดตามฉีดเร็ว
ที่สุด
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ตารางที่ 3 กาหนดการให้วัคซีนแก่เด็กที่มารับวัคซีนล่าช้า
ครั้งที่
1

ช่วงอายุ 1 – 6 ปี
เดือนที่
วัคซีน
0
DTP-HB1,OPV1,IPV
เมื่อพบเด็กครั้ง MMR1
แรก
BCG*

2

1

3
4
5

2
4
12

DTP-HB2,OPV2
LAJE1
MMR2
DTP-HB4,OPV4
DTP-HB4,OPV4
LAJE2

อายุตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป
เดือนที่
วัคซีน
0
dT1,OPV1
เมื่อพบเด็กครั้งแรก MR/MMR
BCG*
1
2
7
12

ข้อแนะนา

*ให้ในกรณีไม่มี
หลักฐานการฉีด/ไม่มี
แผลเป็น

HB1
LAJE1
dT2,OPV2,HB2
HB3
dT3,OPV3
LAJE2

7. การจ่ายยาน้าเสริมธาตุเหล็ก (อายุ 6 เดือนถึง 5 ปี) คือ
- เด็ก 6 เดือน – 2 ปีให้ขนาด 12.5 mg ( 3ซีซี ต่อสัปดาห์ )
- เด็กอายุ 3-5 ปี ให้ขนาด 25 mg ( 6ซีซี ต่อสัปดาห์)
8. การให้ความรู้ตามแนวทางโรงเรียนพ่อแม่และให้คาแนะนาล่วงหน้าตามช่วงอายุ (อย่างน้อย 2 ครั้ง)
9. การมอบหนังสือนิทานกระตุ้นพัฒนาการตามวัย (ตั้งไข่ล้มแจกเมื่อแรกคลอด ติ๊กต๊อกเมื่ออายุครบ 6 เดือน
นิทานอิสปเมื่ออายุครบ 1 ปี 6 เดือน )
10. ส่งต่อกรณีผิดปกติ, ตามความต้องการของผู้ปกครองและญาติ
11. นัดหมายครั้งต่อไป
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ขั้นตอนการให้บริการคลินิกสุขภาพเด็กดี คปสอ.นาแก
ซักประวัติ
- ประเมินความเสีย่ ง/การเจริญเติบโตเด็กปฐมวัย 0 – 5 ปี
- ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบศีรษะ ลงการบันทึกการ
เจริญเติบโตให้คา แนะนา
- วัดความดันโลหิตสูง (อายุ 4 ปี)

- ประเมินพัฒนาการเด็กปกติใช้ DSPM (เล่มขาว) โดยเจ้าหน้าที่
ช่วงอายุ 9,18,30,42 เดือน
- ประเมินเด็กกลุม่ เสีย่ ง( LBW/BA )ใช้ DAIM (เล่มเขียว)
โดยเจ้าหน้าที่ทุกช่วงวัย
- แนะนาการการส่งเสริมพัฒนาการ
ผิดปกติ
- กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่
- โภชนาการและอาหารตามวัย/นมแม่
- พัฒนาการตามวัย การส่งเสริมพัฒนาการ 2ก2ล
อุบัติเหตุตามวัย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
นัดคลินิกนมแม่

-

ตรวจร่างกายทุกระบบ,ตรวจการได้ยิน (ดีดนิ้ว เรียกชื่อ)
ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน (แรกเกิด – 5 ปี)
ตรวจตา (อายุ 4 ปี)
Hct (9 เดือน)
ตรวจ UA ,Urine strip (อายุ 4 ปี )
จ่ายยาน้าเสริมธาตุเหล็ก (6 เดือน - 5 ปี)
พบแพทย์/พยาบาล
1.รับวัคซีน 2.ให้คาแนะนา 3.รับยา
4.นัดหมายครั้งต่อไป 5.สังเกตอาการ 30 นาที

กลับบ้าน

ปกติ

นัด 1เดือน
ประเมินซ ้า

ล่าช้าส่งรพ.นาแก

แนะนาคลินิกกระตุ้น
วันจันทร์เวลา08.00-12.00 น.
กระตุ้นTIDA4i 3 เดือน
ส่งต่อกรณี ผิดปกติ

รพท./รพศ จิต
เวช
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แนวทางการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนหลังรับวัคซีนคปสอ.นาแก
Well baby clinic
OPD / IPD / ER

ให้บริการวัคซีนตามเกณฑ์อายุ หลังรับ
วัคซีนเฝ้าระวังอาการ AEFI นาน 30 นาที
สังเกตอาการต่อที่บ้าน

พบผู้ป่วย AEFI
1.เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ
2.อาการทางระบบประสาท เช่น ชัก กล้ามเนื้ออ่อนแรง
3.แพ้รุนแรง Anaphylaxis, Severe allergic
4.ติดเชื้อในกระแสโลหิต
5.อาการไข้สูง บวมแดงเกิน 3 วัน บริเวณที่ฉีด

ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยา

การรายงานผู้ป่วย AEFI
รายงานภายใน 24 ชม.WCC/OPD/IPD/ER
(SRRT/สอบสวนโรค)

การแจ้งผู้ป่วย AEFI
พบผู้ป่วย แจ้งผู้รับผิดชอบงานระบาดทันที
รายงานสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ภายใน 24 ชั่งโมง
รายงานสานักระบาดวิทยา
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แนวทางการดูแลเด็กที่เกิดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวี
เด็กที่เกิดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวี

เสี่ยงทั่วไป

เริ่มยาเร็วที่สุด 1 ชั่วโมงหลังคลอด

-VL ≤50 cpm
-มารดากินยา > 12 Wk
-กินสม่าเสมอ
-ANC

ดีที่สุดพิจารณาตามความเสี่ยง

GAที่คลอด AZT Syr
>35Wk
4 mg/kg/dose ทุก 12hr×4Wk
30-35 Wk 2 mg/kg/ dose ทุก 12hr×2Wk
2 mg/kg/ dose ทุก 12hr×2Wk
<30 Wk
2 mg/kg/ dose ทุก 12hr×4Wk

เสี่ยงสูง
-VL > 50 cpm
-มารดากินยา ≤ 12Wk
-กินไม่สม่าเสมอ
-NO ANC

AZT Syr. 4 mg/kg/dose ทุก 12 hr
3TC Syr. 2 mg/kg/dose ทุก 12 hr
NVP Syr. 4 mg/kg/dose ทุก 12 hr
กินนาน 6 สัปดาห์

- ให้ Bactrim 6-8 mg/kg/day×3d/wk จนผล PCR เป็นลบ 2 ครั้ง
- กรณี NPO ยังต้องให้ AZT
- กินแล้วอาเจียนภายใน 12 ชั่วโมง ให้ยาซ้าเท่าเดิม
- งดนมมารดาโดยเด็ดขาด /มารดางดเคี้ยวอาหารป้อนเด็ก
- แจกนมผสมนาน 18 เดือน หรือมากกว่ารับที่รพช.นาแก
- แรกเกิดเจาะ DNA PCR FOR HIV /TSH/PKU/CAH
ส่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นัด F/U PCR for HIV ที่รพ.นาแก
เสี่ยงทั่วไปเจาะ PCR 3 ครั้ง แรกเกิด 2 mo, 4 mo
เสี่ยงสูงเจาะ PCR 4 ครั้ง แรกเกิด 1 mo ,2 mo ,4 mo
รับนมผสม/ประเมินพัฒนาการ/รับวัคซีนตามเกณฑ์อายุ

ส่งต่อข้อมูลให้รพ.สต.ติดตามดูแลต่อเนื่อง
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แนวทางการคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน
แต่กาเนิดและการดูแลเด็กต่อเนื่อง
ทารกที่คลอด รพ.นาแก

นอนตึกผู้ป่วยใน รพ.นาแก ครบ 48 ซม.(บางกรณี)
กรณีไม่นอนนัดมาเจาะเลือดครบ 48 ซม.ที่ห้องคลอด
พยาบาลตึกหลังคลอดเจาะ TSH+PKU+
CAH (Congonital Adenal Hyperplasia) คัดกรองภาวะต่อมหมวกไตทางานมากผิดปกติ

ส่งศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นนทบุรี
(แจ้งผลทางFAX,SMS กรณี TSH ≥25 mU/Lหรือ www.neoscreen.go.th
ปกติ
แจ้งข้อมูลให้ รพ.สต ทราบ

ผิดปกติ
ฝ่ายส่งเสริมติดตามเด็กมาเจาะTSH/T4ซ้า
ส่งศูนย์วิทยาศาสตร์ จ.นนทบุรี
แพทย์พิจารณาการรักษา
และติดตามพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

แจ้งข้อมูลให้ รพ.สต.ทราบติดตามดูแลต่อเนื่องรวมทั้ง
TSH > 11.2 mU/Lรพ.สต.พื้นที่ติดตามพัฒนาการ
ต่อเนื่องส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ 2ก 2ล
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แนวทางการช่วยเหลือเด็กกลุ่มอาการดาวน์
ผูป้ ่วยนอก

ผู้ป่วยใน

คลินิกเด็กดี

ผู้ป่วยใน

งานกระตุ้นพัฒนาการ

ทารกแรกเกิด
มีปัญหาการดูดกลืน

คัดกรอง/ประเมิน

ซักประวัติ/ให้คาปรึกษา

เด็กที่มีปญ
ั หา
พัฒนาการ

ประเมินพัฒนาการ/สภาพเด็ก

ฝึกกระตุ้นพัฒนาการรายบุคคล

ส่งพบแพทย์/กระตุ้น/ติดตามพัฒนาการ

กระตุ้น/ติดตามพัฒนาการ

แนะนา/ส่งต่อ
- ระบบฝึกโครงการ
- กลุ่มเตรียมความพร้อม
- กลุ่มผู้ปกครอง
- การศึกษาพิเศษ

ส่งต่อปรึกษาแพทย์ด้านต่างๆ
นักจิตวิทยา

ปรึกษาแพทย์
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การบันทึกข้อมูลพัฒนาการเด็กกลุ่มปกติ
กลุ่มเด็กปกติ
Person 0-5 ปี
ตรวจพัฒนาการ
1B260

ปกติ

สงสัยล่าช้า ส่งต่อทันที
สงสัยล่าช้า
ต้องกระตุ้นภายใน 30 วัน
1B261
รพ.สต.ประเมินซ้า

1260

สมวัยหลังกระตุ้น
ส่งกลับรพ.สต.
ล่าช้า

GM
1B202

FM
1B212

RL
1B222

EL
1B232

PS
1B242

DSPM
รพช. ประเมินซ้า
1B260

สมวัยหลังประเมิน
ส่งกลับรพ.สต.
ล่าช้า

ส่งต่อ
จิตเวช

GM
????

TEDA41/DENVER
FM
RL
EL
????
????
????

PS
????

1B262

13

การบันทึกข้อมูลพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง
LWB/Birth Asphyxia
ตรวจพัฒนาการ
1B260,1B216
1B226,1B236
1B246

ปกติ

สงสัยล่าช้า
ต้องกระตุ้นภายใน 30 วัน
GM
1B207

FM
1B217

RL
1B227

EL
1B237

PS
1B247

ประเมินซ้า
1B206,1B216
1B226,1B236
1B246

สมวัยหลังกระตุ้น
ล่าช้า
GM
1B207

FM
1B217

RL
1B227

EL
1B237

PS
1B247

DAIM
ประเมินต่อ
????

สมวัยหลังประเมิน
ล่าช้า
GM
????

TEDA41/DENVER
FM
????

RL
????

EL
????

PS
???
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แนวทางการให้ยาเสริมธาตุเหล็ก
เด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ทุกราย
ให้ยาเสริมธาตุเหล็ก
เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี HEMONIC Syr. ขนาด 0.5 cc ทุกวัน
หรือ 3 cc สัปดาห์ละครั้ง

เด็กอายุ 3 ปีถึง 5 ปีให้ HEMONIC Syr. 1 cc ทุกวัน
หรือ 6 cc สัปดาห์ละครั้ง

เด็กอายุ 9 เดือน ตรวจ Hct
เด็กอายุ 6 เดือนถึง 5 ปี
( เริ่มให้ 6 เดือน )
ให้ 1mg.of elemental
iron/kg/dayหรือ 12.5mg
HEMONIC 15 cc.มี FERRIC
AMMONIUM CITRATE 70.95 mg
1 cc. มี FERRIC 4.73 mg
2 cc. มี FERRIC 9.46 mg.
3 cc. มี FERRIC 14.19 mg.
4 cc. มี FERRIC 18.92 mg.
5 cc. มี FERRIC 23.65 mg.
6 cc. มี FERRIC 28.38 mg.
ใช่

Hct.≥33vol.%

Therapeutic trial
ให้ Ferrous sulfate ทุกวัน
4-6- mg of
elemental
iron/kg/day
for 1 mo

Hct.≤33vol.%

HEMONIC 3 cc.bid

นัด 1 เดือน

พบแพทย์ รพ.นาแก
Repeat Hct เพิ่มขึ้น > 3 %

ไม่ใช่

Iron Deficiency anemia

หาสาเหตุภาวะซีดอย่างอื่นเช่น

ให้ ยาเสริ มธาตุเหล็กต่อไป

Hemoglobin Typing
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แบบคัดกรองโรคออทิซึมในเด็กอายุ 1-6 ปี
ชื่อเด็ก……………………………….. …เลขบัตรประชาชน……………………….……..เพศ
1 ชาย
2 หญิง
HN………………........สถานบริการ......................................อาเภอ..................................จังหวัด............................................
วัน/เดือน/ปีเกิด……………………….. อายุ………………ปี …………………เดือน
ที่อยู่…………………………………. ................................................โทรศัพท์……………………………………………..
ผู้ตอบ
 1 บิดา
 2 มารดา
 3 ญาติ/ผู้ปกครอง
การศึกษาผูต้ อบ
 1 ประถม  2 มัธยมต้น
 3 มัธยมปลาย/ปวช.
 4 ปริญญาตรี/สูงกว่า
 5 อื่นๆ ….........................................ไม่ได้เรียน
ผู้ตอบอ่านหนังสือออกหรือไม่
 1. อ่านไม่ออก  2 อ่านออก
โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่องสี่เหลี่ยมหลังข้อความแต่ละข้อ โดยเลือกคาตอบที่ใกล้เคียงกับพฤติกรรมของเด็กมากที่สุด
กรุณาทาทุกข้อ

พฤติกรรม

ใช่/ทาบ่อย

ไม่ใช่/ไม่ค่อยทา

ยิ้มเวลาเห็นหน้าคุณ หรือยิ้มตอบเวลาเห็นคุณยิ้ม

0

1

ชี้หรือแสดงท่าทางบอกความต้องการ

0

1

อวดของเล่นหรือสิ่งที่ชอบให้คนอื่นดู

0

1

ชอบเล่นคนเดียวหรืออยู่คนเดียวตามลาพัง

1

0

หันหน้ามามองเมื่อคุณเรียกชื่อ
เวลาชี้ให้ดูสิ่งต่างๆ เด็กสนใจมองตาม

0
0

1
1

7. มองหน้า สบตาเวลาที่คณุ พูดคุยหรือเล่นด้วย
8. ทาท่าทาง (เช่น สะบัดมือ เขย่งเท้า หมุนตัว ฯลฯ) ซ้า ๆ

0
1

1
0

9. เล่นสมมติ เช่น ทาท่าป้อนข้าวตุ๊กตา เล่นขายของ ทาท่าโทรศัพท์
10. พูดช้า หมายถึง ยังทาไม่ได้ในข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้

0

1

1

0

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ก. ไม่พูดคาเดียวที่มีความหมาย เช่น แม่,หม่า เมื่ออายุ 18 เดือน
ข. ไม่พูดเป้นกลุ่มคาที่มีอย่างน้อย 2 คา ต่อกันเช่น กินข้าว

คะแนนรวม

=

คะแนน

หมายเหตุ
ผู้ปกครองที่เลีย้ งดูเด็กเป็นผูต้ อบแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยเลือกคาตอบที่ใกล้เคียงพฤติกรรมของเด็กมากที่สดุ
การให้คะแนน ให้ 0 คะแนนสาหรับคาตอบว่า ใช่/ทาบ่อย
ให้ 1 คะแนนสาหรับคาตอบว่า ไม่ใช่/ไม่ค่อยทา
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
การแปลผล ถ้าได้คะแนนมากกว่า 5 คะแนนขึ้นไป ถือว่าเสี่ยงที่จะเป็นโรคออทิซึม (PDDs)
ผลการตรวจ
 ปกติ
 ผิดปกติ
 พบแพทย์
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แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กอายุ 1-3 ปี
รพ./รพ.สต................................. อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ชื่อ-สกุล................................................................อายุ................ ปี
ที่อยู่บา้ นเลขที…่ ……..หมู…่ …ตาบล……………………อาเภอ……………………จังหวัด………………………
ครั้งที่ประเมิน.............วันที่........................................
ความหมาย
พฤติกรรมการบริโภคอาหารแต่ละข้อนั้น หมายถึง พฤติกรรมที่เหมาะสม หากพฤติกรรมในข้อใดไม่ปฏิบัติ แสดงว่า ต้องปรับปรุง
พฤติกรรมในเรื่องนั้น
วิธีประเมิน
1. ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารในช่วง 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
2. ให้ทาเครื่องหมาย  ลงในช่องปฏิบัติหรือไม่ปฏิบตั ิในพฤติกรรมแต่ละข้อ ถ้าไม่ปฏิบตั ิ ให้ดูว่าสิ่งทีท่ านั้นน้อยกว่าหรือมากกว่าจาก
ที่แนะนา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารทีเ่ หมาะสม

1. กินอาหารเช้าที่มีกลุ่มอาหารอย่างน้อย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มข้าว-แป้งและเนื้อสัตว์ หรือกลุ่มข้าว-แป้งและนม ทุกวัน
2. กินอาหารหลัก วันละ 3 มื้อ (เช้า กลางวัน เย็น) ทุกวัน
3. กินอาหารว่าง วันละ 2 ครั้ง (ช่วงสายและช่วงบ่าย) ทุกวัน
4. ปริมาณอาหารที่บริโภคในแต่ละกลุ่ม
4.1 กินอาหารกลุ่มข้าว-แป้ง วันละ 3 ทัพพี ทุกวัน
4.2 กินอาหารกลุ่มผัก วันละ 2 ทัพพี ทุกวัน
4.3 กินอาหารกลุ่มผลไม้ วันละ 3 ส่วน ทุกวัน
4.4 กินอาหารกลุ่มเนื้อสัตว์ วันละ 3 ช้อนกินข้าว ทุกวัน
4.5 ดื่มนม
 นมสดรสจืด วันละ 2-3 แก้วหรือกล่อง ทุกวัน สาหรับเด็กไม่อ้วน และเด็กอ้วนอายุ 1-2 ปี
 นมพร่องมันเนย/นมขาดมันเนย วันละ 2-3 แก้วหรือกล่อง ทุกวัน สาหรับเด็กอ้วนอายุ 3 ปี
5. กินปลา สัปดาห์ละอย่างน้อย 3 วัน
6. กินไข่ สัปดาห์ละ 3-7 วัน ๆ ละ 1 ฟอง
7. กินอาหารที่เป็นแหล่งธาตุเหล็ก เช่น ตับ เลือด เป็นต้น สัปดาห์ละ 1-2 วัน
8. กินยาน้าเสริมธาตุเหล็ก (เลือกให้ตรงตามภาวะการเจริญเติบโตของเด็ก)
 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 ช้อนชา สาหรับเด็กที่มีการเจริญเติบโตดี
 ทุกวัน ๆ ละ 1 ช้อนชา สาหรับเด็กที่ขาดอาหารและกลุ่มเสี่ยง เป็นเวลา 1 เดือน
9. กินอาหารประเภทผัด ทอด และกะทิ (เลือกให้ตรงตามภาวะการเจริญเติบโตของเด็ก)
 ไม่มากกว่า 4 อย่างต่อวัน สาหรับเด็กที่มีการเจริญเติบโตดี
 ไม่มากกว่า 3 อย่างต่อวัน สาหรับเด็กอ้วนและกลุ่มเสี่ยง
 มากกว่า 4 อย่างต่อวัน สาหรับเด็กขาดอาหารและกลุ่มเสี่ยง
10. ไม่กินเนื้อสัตว์ติดมัน เช่น หมูสามชั้น ขาหมู คอหมู หนังไก่ หนังเป็ด เป็นต้น
11. ไม่กินขนมที่มีรสหวาน เช่น ไอติมหวานเย็น ช็อคโกแล็ต หมากฝรั่ง ลูกอม เยลลี่ เป็นต้น
12. ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวาน เช่น น้าอัดลม น้าหวาน โกโก้เย็น ชาเย็น น้าปั่น น้าผลไม้ นมเปรี้ยว เป็นต้น
13. ไม่กินขนมเบเกอรี่ เช่น เค้ก พาย โดนัท เป็นต้น
14. ไม่กินขนมขบเคี้ยว เช่น ปลาเส้นปรุงรส มันฝรั่งทอด ขนมปังเวเฟอร์ ขนมปังแท่ง เป็นต้น
15. ไม่เติมเครื่องปรุงรสเค็ม เช่น น้าปลา ซี้อิ๊ว แม็กกี้ ในอาหารที่ปรุงสุกแล้ว ทุกครั้ง
16. ไม่เติมน้าตาลในอาหารที่ปรุงสุกแล้ว

ปฏิบตั ิ

ไม่ปฏิบัติ
น้อยกว่า

มากกว่า
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แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กอายุ 4-5 ปี
รพ./รพ.สต...................................... อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ชื่อ-สกุล...................................................................อายุ.............ปี
ที่อยู่บ้านเลขที…่ ……..หมู…่ …ตาบล……………………อาเภอ……………………จังหวัด………………………
ครั้งที่.............วันที่............................................
ความหมาย
พฤติกรรมการบริโภคอาหารแต่ละข้อนั้น หมายถึง พฤติกรรมที่เหมาะสม หากพฤติกรรมในข้อใดไม่ปฏิบัติ แสดงว่า ต้องปรับปรุง
พฤติกรรมในเรื่องนั้น
วิธีประเมิน
1. ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารในช่วง 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
2. ให้ทาเครื่องหมาย  ลงในช่องปฏิบัติหรือไม่ปฏิบตั ิในพฤติกรรมแต่ละข้อ ถ้าไม่ปฏิบตั ิ ให้ดูว่าสิ่งทีท่ านั้นน้อยกว่าหรือมากกว่าจาก
ที่แนะนา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม
1. กินอาหารเช้าที่มีกลุ่มอาหารอย่างน้อย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มข้าว-แป้งและเนื้อสัตว์ หรือกลุ่มข้าว-แป้งและนม ทุกวัน
2. กินอาหารหลัก วันละ 3 มื้อ (เช้า กลางวัน เย็น) ทุกวัน
3. กินอาหารว่าง วันละ 2 ครั้ง (ช่วงสายและช่วงบ่าย) ทุกวัน
4. ปริมาณอาหารที่บริโภคในแต่ละกลุ่ม
4.1 กินอาหารกลุ่มข้าว-แป้ง วันละ 5 ทัพพี ทุกวัน
4.2 กินอาหารกลุ่มผักวันละ 3 ทัพพี ทุกวัน
4.3 กินอาหารกลุ่มผลไม้ วันละ 3 ส่วน ทุกวัน
4.4 กินอาหารกลุ่มเนื้อสัตว์ วันละ 3 ช้อนกินข้าว ทุกวัน
4.5 ดื่มนม
 นมสดรสจืด วันละ 2-3 แก้วหรือกล่อง ทุกวัน สาหรับเด็กไม่อ้วน
 นมพร่องมันเนย/นมขาดมันเนย วันละ 2-3 แก้วหรือกล่อง ทุกวัน สาหรับเด็กอ้วน
5. กินปลาสัปดาห์ละอย่างน้อย 3 วัน
6. กินไข่ สัปดาห์ละ 3-7 วัน ๆ ละ 1 ฟอง
7. กินอาหารที่เป็นแหล่งธาตุเหล็ก เช่น ตับ เลือด เป็นต้น สัปดาห์ละ 1-2 วัน
8. กินยาน้าเสริมธาตุเหล็ก (เลือกให้ตรงตามภาวะการเจริญเติบโตของเด็ก)
 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 ช้อนชา สาหรับเด็กที่มีการเจริญเติบโตดี
 ทุกวัน ๆ ละ 1 ช้อนชา สาหรับเด็กที่ขาดอาหารและกลุ่มเสี่ยง เป็นเวลา 1 เดือน
9. กินอาหารประเภทผัด ทอด และกะทิ (เลือกให้ตรงตามภาวะการเจริญเติบโตของเด็ก)
 ไม่มากกว่า 4 อย่างต่อวัน สาหรับเด็กที่มีการเจริญเติบโตดี
 ไม่มากกว่า 2 อย่างต่อวัน สาหรับเด็กอ้วนและกลุ่มเสี่ยง
 มากกว่า 4 อย่างต่อวัน สาหรับเด็กขาดอาหารและกลุ่มเสี่ยง
10. ไม่กินเนื้อสัตว์ติดมัน เช่น หมูสามชั้น ขาหมู คอหมู หนังไก่ หนังเป็ด เป็นต้น
11. ไม่กินขนมที่มีรสหวาน เช่น ไอติมหวานเย็น ช็อคโกแล็ต หมากฝรั่ง ลูกอม เยลลี่ เป็นต้น
12. ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวาน เช่น น้าอัดลม น้าหวาน โกโก้เย็น ชาเย็น น้าปั่น น้าผลไม้ นมเปรี้ยว เป็นต้น
13. ไม่กินขนมเบเกอรี่ เช่น เค้ก พาย โดนัท เป็นต้น
14. ไม่กินขนมขบเคี้ยว เช่น ปลาเส้นปรุงรส มันฝรั่งทอด ขนมปังเวเฟอร์ ขนมปังแท่ง เป็นต้น
15. ไม่เติมเครื่องปรุงรสเค็ม เช่น น้าปลา ซี้อิ๊ว แม็กกี้ ในอาหารที่ปรุงสุกแล้ว ทุกครั้ง
16. ไม่เติมน้าตาลในอาหารที่ปรุงสุกแล้ว

ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ
น้อยกว่า

มากกว่า
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แบบสอบถามผู้รับบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี
รพ./รพ.สต....................................... อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
วัตถุประสงค์
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพือ่ ประเมินความรู้ของผูม้ ารับบริการคลินิกสุขภาพเด็กดีเพื่อนาผลการประเมิน
แก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ไปพัฒนาปรับปรุง

แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2. ระดับความรู้ก่อน-หลังรับบริการ 3. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่ เติม

ตอนที่1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ( โปรดทาเครื่องหมาย / หน้าคาตอบที่ตรงกับความเป็นจริง )
1. เพศ

ชาย

2. อายุ

< 20 ปี

หญิง
20-40ปี

3. วุฒิการศึกษาสูงสุด

ต่ากว่าปริ ญญาตรี

4. ประเภทผูร้ ับบริ การ

บิดา-มารดา

41-50ปี

51ปี ขึ้นไป
ปริ ญญาตรี

ปริ ญญาโท

ปริ ญญาเอก

ผูป้ กครอง/ญาติ

ตอนที่2. ระดับความรู้ของผู้รับบริการ ( ระดับความรู้ 5= มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด)
ประเด็นสอบถามความรูผ้ ู้รับบริการ

5

ก่อนรับบริการ
4
3
2

1

5

หลังรับบริการ
4
3
2

1.ท่านมีความรู้เรื่องการสอนและการสาธิตการดูแลช่องปาก
2.ท่านมีความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
3.ท่านมีความรู้เรื่องอาหารเสริมตามวัย
4.ท่านมีความรู้เรื่องการเจริญเติบโต
5.ท่านมีความรู้เรื่องการประเมินพัฒนาการเด็ก
6.ท่านมีความรู้เรื่องการดูแลหลังได้รับวัคซีน
7.ท่านมีความรู้เรื่องประโยชน์ของสื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
8.ท่านมีความรู้เรื่องอุบัติเหตุที่พบบ่อยในเด็กตามวัย

ตอนที่ 3.ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................

1
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ชื่อเด็ก.....................................................วดป.เกิด........................................ที่อยู่........................................
แบบประเมินพัฒนาการเด็ก อายุ 9 เดือน (วันที่ตรวจ..........................................)
ด้าน ข้อ
GM 27
GM 28
FM 29
FM 30
RL 31
EL
EL
PS

32
33
34

รายละเอียด
ลุกขึ้นนั่งได้จากท่านอน
ยืนอยู่ได้โดยใช้มือเกาะเครื่องเรือนสูงระดับอก
หยิบก้อนไม้จากพื้นและถือไว้มือละก้อน
ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วอื่นๆหยิบของขึ้นจากพื้น(ไม่ใช้ฝ่ามือ)
ทาตามคาสั่งง่ายๆเมื่อใช้ท่าทางประกอบ เช่น โบกมือ ตบมือ (ดู
ว่าเด็กพยายามยกแขนและเคลื่อนไหวมือ)
เด็กรู้จักการปฏิเสธด้วยการแสดงท่าทาง(สอบถามผู้ปกครอง)
เลียนเสียงคาพูดที่คุ้นเคยได้1เสียง เช่น หม่า ไป (สอบถาม)
ใช้นิ้วยิบอาหารกินได้ (สอบถาม)

ทาได้

ทาไม่ได้

แนวทางแก้ไข

แบบประเมินพัฒนาการเด็ก อายุ 18 เดือน (วันที่ตรวจ..................................................)
ด้าน
GM
GM
FM
FM
RL
RL
EL
EL

ข้อ
50
51
52
53
54
55
56
57

PS
PS

58
59

รายละเอียด
วิ่งได้ (วิ่งตามลูกบอลได้)
เดินถือลูกบอลไปได้ไกล3เมตร
เปิดหน้าหนังสือที่ทาด้วยกระดาษแข็งทีละแผ่นได้
ต่อก้อนไม้ 2 ชิ้น(ทาได้2ใน3ครั้ง)
เลือกวัสดุตามคาสั่งได้ถูกต้อง 3 ชนิด(ตุ๊กตาผ้า บอล รถ)
ชี้อวัยวะได้ 1 ส่วน (ชี้ได้ถูกต้อง 3 ใน 3 ครั้ง)
พูดเลียนคาที่เด่นหรือคาสุดท้ายของคาพูดได้
พูดเป็นคาๆ ได้ 4 คา เรียกชื่อสิ่งของหรือทักทาย(ที่ไม่ใช่พ่อแม่
หรือชื่อที่คุ้นเคย)
สนใจ/มองตามสิ่งที่ผู้ใหญ่ชี้ที่อยู่ไกลออกไปอย่างน้อย 3 เมตร
ดื่มน้าจากแก้วโดยไม่หก(ใช้แก้วหู)

ทาได้

ทาไม่ได้

แนวทางแก้ไข
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ชื่อเด็ก.....................................................วดป.เกิด........................................ที่อยู่........................................
แบบประเมินพัฒนาการเด็ก อายุ 30 เดือน (วันที่ตรวจ..........................................)
ด้าน
GM
GM
FM
FM
RL
RL
EL
PS
PS

ข้อ
70
71
72
73
74
75
76

รายละเอียด
กระโดดข้ามเชือกบนพื้นไปข้างหน้าได้
ขว้างลูกบอลเล็กได้ โดยยกมือขึ้นเหนือศีรษะ
ต่อก้อนไม้4เหลี่ยมได้สูง8ก้อน (ทาได้ 1 ใน 3 ครั้ง)
หยิบวัสดุยื่นให้ผู้ทดสอบได้ 1 ชิ้นตามคาสั่ง(ทา 2 ครั้ง)
สนใจฟังนิทานได้นาน 5 นาที
วางวัสดุไว้ข้างบนและข้างใต้ ตามคาสั่ง (วางก้อนไม้บนโต๊ะ/ใต้โต๊ะ)
พูดติดต่อกัน 2 คาขึ้นไปอย่างมีความหมายโดยใช้คากริยาให้ถูกต้อง
อย่างน้อย 4 คา เช่น เดิน นั่ง นอน วิ่ง กิน (โดยใช้ตุ๊กตาผ้า)
77 ร้องเพลงได้บางคาหรือร้องเพลงคลอตามทานองได้(ถามผู้ปกครอง)
78 เด็กรู้จักรอให้ถึงรอบตนเองในการเล่นโดยมีผู้ใหญ่คอยบอก(เล่นผลัด
กันใส่ก้อนไม้ลงในถ้วย)

ทาได้ ทาไม่ได้

แนวทางแก้ไข

แบบประเมินพัฒนาการเด็ก อายุ 42 เดือน (วันที่ตรวจ..................................................)
ด้าน
GM
GM
FM
FM
FM
RL
RL
EL
EL
PS
PS

ข้อ
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

รายละเอียด
ยืนขาเดียวได้5วินาที
ใช้แขนรับลูกบอลได้
แยกรูปทรงเรขาคณิตได้3แบบ(วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม)
ประกอบชิ้นส่วนของภาพที่ถูกตัดออกเป็น3ชิ้นได้
เขียนวงกลมตามแบบได้โดยไม่มีเหลี่ยม
วางวัตถุไว้ข้างหน้าและข้างหลังได้ตามคาสั่ง
เลือกจัดกลุ่มวัตถุตามประเภทเสื้อผ้าได้ (เลือกได้อย่างน้อย2ใน3)
พูดถุงเหตุการณ์ที่เพิงผ่านไปใหม่ๆได้
พูด ขอ หรือ ขอบคุณหรือ ให้ ได้เอง
บอกเพศของตัวเองได้ถูกต้อง
ใส่เสื้อผ้าได้เองโดยไม่ต้องติดกระดุม

ทาได้ ทาไม่ได้

แนวทางแก้ไข
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ทะเบียนการรับยาน้าเสริมธาตุเหล็กแก่เด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล......................... ตาบล..................... อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

อายุ

จานวนยาน้าเสริม
ธาตุเหล็กที่ได้รับ

หมายเหตุ
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เรียนผู้ปกครองของ.....ด.ช./ด.ญ...........................................................
ด้วยทางรพ./รพ.สต.............................................ได้ทาการประเมินภาวะการเจริญเติบโตของเด็กโดยการ ชั่งน้าหนัก วัด
ส่วนสูง จึงขอแจ้งผล ดังนี้
แสดงน้าหนักตามเกณฑ์อายุ

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

แสดงส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ

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

แสดงน้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง .........................................................
คาแนะนาสาหรับผู้ปกครอง
1. เด็กต้องการอาหารที่มีประโยชน์ มีสารอาหารครบถ้วนเพื่อการเจริญเติบโตเต็มที่ของร่างกาย บารุงเซลล์ประสาท เสริมสร้าง
กล้ามเนื้อ ควรให้อาหารเหล่านี้แก่เด็ก
- ตับ ไข่แดง เลือด ช่วยเสริมความจา และสมาธิ
- ปลา ช่วยเพิ่มความจา การเรียนรู้ง่ายและรวดเร็ว
- ผัก ผลไม้ มีวิตามินซี ช่วยเสริมสร้างเยื่อบุต่างๆ
- นม เนื้อสัตว์ มีแร่ธาตุ มีผลต่อการทางานของสมอง
- อาหารทะเล มีไอโอดีนมีผลต่อ IQ
2. พ่อแม่มีส่วนช่วยให้เด็กรับประทานอาหารได้ง่ายขึ้นโดย
- ให้เด็กได้รับประทานอาหารครบทั้ง 3 มื้อ
- จัดอาหารให้น่ารับประทาน สีสันดึงดูด ชมเชยเมื่อเด็กรับประทานอาหารหมด
- พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการรับประทานอาหาร ไม่เลือกอาหาร และสนุกกับการรับประทานอาหาร
- สร้างบรรยากาศที่ดีในการรับประทานอาหารร่วมกัน
การพัฒนาศักยภาพทางสมองของเด็กขึ้นกับ อาหาร พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และอีกสิ่งหนึ่งที่สาคัญคือ การมีโอกาสได้ใช้
ความคิดอยู่เสมอ สมองจึงจะพัฒนาได้เต็มศักยภาพ แล้วประเทศของเราจะพัฒนาตามไปด้วย ดังคากล่าว "เด็กฉลาด ชาติเจริญ"
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ทะเบียนเด็กกลุม่ เสี่ยงที่มารับบริการ
รพ./รพ.สต................................... ตาบล................................... อ.นาแก จ.นครพนม
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ว.ด.ป.เกิด

ผลการติดตาม
พัฒนาการ

ประเภทเด็กกลุ่มเสี่ยง
ภาวะ
โภชนาการ
ผอม/เตี้ย/
อ้วน
ค่อนข้างผอม
เตี้ย อ้วน

สงสัย
พัฒนาการ
ล่าช้า(จาก
การประเมิน
ด้วยอนามัย
55)

LB
W

เกิดจาก Birth
แม่ติด Asphyx
เชื้อ HIV
ia

TSH
&PKU

เสี่ยงธาลัส ดาวน์ เด็กฟันผุ
ซีเมีย
ซินโดรม ไม่สะอาด
รุนแรง

สมวัย

ล่าช้า
(ระบุ
ด้านที่
ล่าช้า)

หมายเหตุ
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ทะเบียนการรับ-ยืมหนังสือ/สื่อ
โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล.................................. ตาบล.................................. อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ว/ด/ป

ชื่อหนังสือ/สื่อ

ผู้รับ/ยืม

ผู้ให้

กาหนดส่งคืน

วันส่งคืน

26

27

28

29

30

31

