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	 การอบรมเลี้ยงดูเด็กให้มีคุณภาพนั้น	เด็กจำาเป็นต้องได้รับการตอบสนองที่ครบถ้วนทั้งทางร่างกายและ

จิตใจจากพ่อแม่ที่มีความพร้อม	 พ่อแม่วัยรุ่นหลายคนอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อม	 เนื่องจากอาจมีความขัดแย้งกับ

ครอบครัวเดิม	ไม่มีงานทำา	ไม่มีรายได้	ต้องออกจากการศึกษากลางคัน	หรือมีความเครียดความกดดัน	ส่งผลให้

ลูกของวัยรุ่นไม่ได้รับการดูแลที่ดี	 โดยเฉพาะช่วงปฐมวัยเป็นช่วงที่สำาคัญต่อการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ	 ดังนั้น

การดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่นจึงจำาเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนของภาคีเครือข่ายร่วมมือกันอย่างเป็นระบบ	

เพื่อให้แม่วัยรุ่นสามารถเลี้ยงดูลูกได้อย่างมีคุณภาพและดำาเนินชีวิตครอบครัวที่ดี

	 คู่มือเล่มนี้พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสาธารณสุข	 และภาคีเครือข่ายในพื้นที่	 ได้แก่		

โรงพยาบาลชมุชน	(รพช.)	โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบล	(รพ.สต.)	องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	(อบต./เทศบาล)		

ศูนย์พัฒนาเด็ก	(ศพด.)	และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน	(อสม.)	ได้ใช้เป็นแนวทางและพัฒนารูปแบบ

ของตนเองในการดูแลและส่งเสริมเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่นให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

	 คู่มือนี้พัฒนาโดยผ่านกระบวนการทบทวนองค์ความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 การถอดบทเรียน	

ความสำาเร็จเพื่อการเรียนรู้จากผู้เกี่ยวข้อง	 การมีส่วนร่วมในการจัดทำาต้นร่างเนื้อหาจากผู้แทนบุคลากร

สาธารณสขุจากกรมอนามยั	โรงพยาบาลชมุชน	โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบล	อาสาสมคัรสาธารณสขุประจำา

หมู่บ้าน	เทศบาล	องค์การบริหารส่วนตำาบล	และครูจากศูนย์พัฒนาเด็ก	โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจาก		

กรมสุขภาพจิตพิจารณาให้ความคิดเห็น	และความเหมาะสมกับการนำาไปใช้ในการดำาเนินงาน	ต่อมาได้ทดสอบ

คุณภาพเชิงเนื้อหาวิชาการของคู่มือโดยการทดลองใช้คู่มือแนวทางการดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่นในพื้นที่

นำาร่อง	5	พื้นที่	4	ภาค	มีการกำากับ	ติดตาม	และประเมินผลการทดลองใช้คู่มือทั้งระดับเขต	และระดับประเทศ		

จากนั้นนำาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะนำามาปรับปรุง	 เพื่อให้คู่มือเล่มนี้มีความทันสมัย	 มีความครอบคลุม	

ต่อการดำาเนินงานสำาหรับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

	 การพัฒนานี้ได้รับความร่วมมือจากศูนย์สุขภาพจิตที่	 1	 ศูนย์สุขภาพจิตที่	 3	 ศูนย์สุขภาพจิตที่	 4		

ศูนย์สุขภาพจิตที่	6	ศูนย์สุขภาพจิตที่	9	ศูนย์สุขภาพจิตที่	10	และศูนย์สุขภาพจิตที่	11	ที่ได้ประสานหน่วยงาน

ต่าง	 ๆ	 ในพื้นที่	 และผู้แทนสถาบันราชานุกูลได้มีส่วนร่วมพัฒนาเนื้อหา	 กรมสุขภาพจิตขอขอบพระคุณผู้แทน	

ทุกหน่วยงานและผู้มีส่วนร่วมทุกท่านไว้	ณ	ที่นี้ด้วย	

	 กรมสุขภาพจิตหวังว่าคู่มือนี้จะช่วยให้หน่วยบริการสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ได้ใช้เพื่อการ

พัฒนาความร่วมมือการดำาเนินงานดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่นให้มีความพร้อมที่จะเติบโตและก้าวเข้าสู่เด็ก	

วัยเรียนได้อย่างมีคุณภาพต่อไป	

กรมสุขภาพจิต

ก
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	 เด็กปฐมวัยอายุช่วง	 0-5	ปีถือเป็นเวลาทองของการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย	จิตใจ	 สังคม	อารมณ์	 และ	

สติปัญญา	 เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกฝังการควบคุมอารมณ	์ หากเด็กได้รับการตอบสนองที่

ดีและการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพเด็กจะเติบโตได้ดี	 เซลล์สมองประมาณ	 100	 พันล้านเซลล์ของเด็กจะมีการเติบโต	

ทั้งขนาดและจำานวนเท่ากับเซลล์สมองของผู้ใหญ่ถึงร้อยละ	90	นอกจากนี้การสื่อประสาท	(synapse)	ซึ่งพัฒนา

อย่างรวดเร็วในช่วงนี้ส่งผลต่อการเรียนรู้	 เด็กอายุ	 3	 ปีจะมีการสื่อประสาทมากกว่าช่วงแรกเกิดถึง	 20	 เท่า	

(ประมาณ	1,000	trillion	synapses)	ซึ่งเป็นช่วงที่มีอัตราสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาทสูงสุดในชีวิต	ดังนั้นการ

เลี้ยงดูเด็กในช่วงนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่สำาคัญยิ่ง1

	 จากการศกึษาของสถาบนักมุารเวชศาสตรแ์หง่อเมรกิา	(American	Academy	of	Pediatrics:	AAP,	2012)	

พบว่าลูกจากวัยรุ่นตั้งครรภ์มีความเสี่ยงทั้งด้านสุขภาพ	 พัฒนาการ	 จิตใจ	 และสังคม	 เด็กมักจะมีปัญหา	

นำา้หนกัแรกเกดิตำา่กวา่เกณฑ์	คลอดกอ่นกำาหนด	พฒันาการลา่ชา้ทัง้สตปิญัญาและสงัคม	เตบิโตกบัความไมพ่รอ้ม	

ของพ่อแม่วัยรุ่น	 ความสัมพันธ์	 ทัศนคติ	 ระหว่างแม่ลูกไม่ดี	 มีวิธีการเลี้ยงดูลูกที่คาดหวังสูงและลงโทษลูก	

ด้วยการไม่สนใจทอดทิ้ง	ขาดการปลูกฝังระเบียบวินัยให้ลูก	รวมทั้งสุขภาพจิตที่ไม่ดีของแม่	ทำาให้ลูกต้องตกอยู่

ในความเครียดระยะยาว	 ส่งผลกระทบต่ออนาคตของลูก	 เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่เกิดจากแม่ที่อายุมากกว่า

พบว่าเด็กที่เกิดจากแม่วัยรุ่นเมื่อเติบโตขึ้น	ร้อยละ	33	ออกจากโรงเรียนกลางคัน	ร้อยละ	31	มีอาการซึมเศร้า		

ร้อยละ	25	ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	และร้อยละ	16	ทำาผิดกฎหมาย2	และจากการศึกษาของ	National	Campaign	

to	prevent	teen	and	unplanned	pregnancy	(2007)	ที่ศึกษาผลกระทบที่เกิดกับเด็กที่เกิดจากแม่วัยรุ่น

ในประเทศสหรัฐอเมริกา	พบว่าเด็กมักมีอารมณ์มุทะลุ	ว้าเหว่	วิตกกังวล	มีความภาคภูมิใจในตนเองตำ่า	ลูกชาย

ที่เกิดจากแม่วัยรุ่นเมื่อโตขึ้นมักทำาผิดกฎหมายมากกว่าลูกของแม่ที่มีอายุมากกว่าถึง	 2	 เท่า	 ส่วนลูกสาวที่เกิด

จากแม่วัยรุ่นมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเป็น	3	 เท่าของลูกที่เกิดจากแม่ที่มีอายุมากกว่า	ด้านการศึกษา	พบว่าลูก	

ที่เกิดจากแม่วัยรุ่นเรียนได้ไม่ดีเท่าลูกที่เกิดจากแม่ที่มีอายุมากกว่า	ประมาณร้อยละ	50	ตกซำ้าชั้น	และมีบางคน

ที่เรียนไม่จบ3	 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพกายและด้านสุขภาพจิตของเด็กจากแม่วัยรุ่น	

ของ	Guevremont	&	Kohen	(2012)	พบว่าเด็กจะมีความเสี่ยงต่อปัญหาทางอารมณ์และสมาธิมากกว่าเด็กที่

เกิดจากแม่ที่มีอายุมากกว่า	 ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อทักษะความสำาเร็จทางการเรียนและพฤติกรรมในวัยเรียน

และวัยรุ่นต่อไปในอนาคต4

	

“เด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่นท่ีไม่ได้รับการดูแลสนับสนุน

เม่ือเติบโตข้ึนมีแนวโน้มท่ีจะมีปัญหา

ทางพัฒนาการ จิตใจ สังคม และพฤติกรรม”

บทนำา



คู่มือแนวทางการดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น (ฉบับปรับปรุง)
สำาหรับ รพช. รพ.สต. อสม. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อบต./เทศบาล) และศูนย์พัฒนาเด็ก

2

	 สำาหรับประเทศไทย	 ด้วยความต้องการและปัญหาของแม่วัยรุ่นที่ต่างจากแม่ทั่วไป	 กระทรวงพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 ได้สำารวจปัญหาด้านสังคมจิตใจของแม่วัยรุ่น	 (2553)	พบว่าแม่วัยรุ่นต้องการ

ความช่วยเหลือด้านต่าง	 ๆ	 ตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนลูกเข้าโรงเรียน	 โดยเฉพาะด้านบริการสถานรับเลี้ยงดูบุตร		

เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัว	นมในการเลี้ยงดูบุตร	การฝึกทักษะอาชีพ	จัดหางาน	และการปรึกษาแนะนำา

ชว่ยเหลอืครอบครวั	ซึง่ความตอ้งการเหลา่นีค้รอบคลมุทัง้ดา้นชวีติความเปน็อยู	่ความปลอดภยั	การศกึษา	อาชพี	

สุขภาพกาย	สังคมและจิตใจ	

	 ในส่วนของโปรแกรมการพัฒนาที่นำามาใช้ช่วยเหลือเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น	ในต่างประเทศได้ให้ความ

สำาคัญกับเด็กกลุ่มนี้โดยมีการจัดบริการทั้งการดูแลช่วยเหลือรายบุคคลและรายกลุ่ม	 ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์	

เพือ่ชว่ยเหลอืดแูลแมว่ยัรุน่ชว่งกอ่นและหลงัคลอด	และใหค้วามรูค้วามเขา้ใจและทศันคตทิีถ่กูตอ้งในการเลีย้งดู

เดก็	เชน่	โปรแกรมสนบัสนนุใหพ้อ่วยัรุน่เขา้มามบีทบาทในการเลีย้งดลูกูมากขึน้		โปรแกรมการสนบัสนนุการดแูลลกู	

ที่บ้าน	 หรือ	 nurse-family	 partnership	 ซึ่งพบว่าโปรแกรมเหล่านี้สามารถลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ	

และพฒันาการของเดก็	ทำาใหแ้มแ่ละเดก็มคีณุภาพชวีติทีด่	ีและปอ้งกนัการตัง้ครรภซ์ำา้ในชว่งเวลา	2	ป	ีนอกจากนี	้

ยงัมโีปรแกรมในโรงเรยีนมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ชว่ยเหลอืและสนบัสนนุใหแ้มว่ยัรุน่ไดศ้กึษาตอ่จนจบ	เชน่	โปรแกรม	

school	 within	 a	 school	 จัดให้มีกลุ่มเพื่อนคอยช่วยติววัยรุ่นตั้งครรภ์ที่มีปัญหาการเรียนให้เรียนได้ดีขึ้น		

ซึ่งจากการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมโรงเรียนพบว่าสามารถสนับสนุนแม่วัยรุ่นให้เข้าเรียนได้มากขึ้น		

และร้อยละ	70	ของแม่วัยรุ่นสามารถเรียนจนจบการศึกษา2,	5,	6

	 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น	 จะเห็นได้ว่าการดูแลช่วยเหลือให้เด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่นเติบโตได้อย่างมี

คุณภาพนั้น	แม่และเด็กปฐมวัยต้องได้รับการสนับสนุนทั้งด้านสุขภาพ	ด้านสวัสดิการ	และสังคม	โดยเริ่มตั้งแต่

ชว่งตัง้ครรภ	์หลงัคลอด	มกีารตดิตามระยะยาวทีบ่า้น	และการเตรยีมเดก็เพือ่ใหพ้รอ้มทีจ่ะเขา้เรยีนในสถานศกึษา		

ซึ่งจำาเป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	สถานบริการสาธารณสุข	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เทศบาล	(อปท.)		

องค์การบริหารส่วนตำาบล	 (อบต.)	 ศูนย์พัฒนาเด็ก	 (ศพด.)	 และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน	 (อสม.)		

เขา้มารว่มสนบัสนนุชว่ยเหลอืเพือ่ใหแ้มว่ยัรุน่และครอบครวัสามารถเลีย้งดลูกูไดอ้ยา่งมคีณุภาพ	เพือ่ใหเ้ดก็ปฐมวยั	

จากแม่วัยรุ่นไม่มีปัญหาทางสุขภาพกายใจและพฤติกรรม	 เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่ดีของชุมชนและสังคม

ต่อไป	

“ปัญหาและความต้องการของแม่วัยรุ่น

และลูกแตกต่างจากแม่และเด็กคนอ่ืน  

การสนับสนุนและติดตามดูแลจากหลายหน่วยงาน

อย่างต่อเน่ือง ช่วยให้แม่วัยรุ่นสามารถเล้ียงลูกได้ดีข้ึน”
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			วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรจากหน่วยงานสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องใช้ในการดูแล	

ช่วยเหลือเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่นและครอบครัว	

	 2.	เพื่อให้เด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่นได้รับการดูแล	และเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกาย	สติปัญญา	จิตใจ	

อารมณ์	และสังคม	

	

				ผู้ใช้คู่มือ

	 ผู้ใช้คู่มือ	ได้แก่	บุคลากรสาธารณสุข	ได้แก่	โรงพยาบาลชุมชน	(รพช.)	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล	

(รพ.สต.)	อาสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมูบ่า้น	(อสม.)	บคุลากรจากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	(อบต.	เทศบาล)	

ครูศูนย์พัฒนาเด็ก		

การแบ่งกลุ่มเป้าหมายเพ่ือการดูแล

การดูแลเด็กปฐมวัยและแม่วัยรุ่น	อาจแบ่งเป็น	3	กลุ่ม	ได้แก่	

กลุ่มแรก		

	 พอ่แมว่ยัรุน่ไมม่ปีญัหาทางสงัคมจติใจ	มคีรอบครวัทีม่ัน่คงและเปน็ทีย่อมรบั	ลกูและแมว่ยัรุน่ทีอ่ยูใ่นกลุม่นี	้	

หนว่ยงานดา้นสาธารณสขุใหบ้รกิารตามแนวทางการดแูลกอ่นคลอด	(Ante	Natal	Care:	ANC)	คลนิกิเดก็ดคีณุภาพ	

(Well	Child	Clinic:	WCC)	และศูนย์พัฒนาเด็กคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	

กลุ่มที่สอง		
	 พ่อแม่วัยรุ่นที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต	ไม่ค่อยมีความพร้อมในด้านต่าง	ๆ	 เช่น	ไม่ได้รับ

การยอมรับจากครอบครัว	ต้องออกจากการศึกษา	ไม่มีงานทำา		กลุ่มนี้บุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายควร

ให้การดูแลช่วยเหลือ	ให้คำาปรึกษาดูแลต่อเนื่อง	โดยเฉพาะประเด็นที่เป็นปัญหาหรืออาจเกิดปัญหาในอนาคต

กลุ่มที่สาม		
	 เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในทุกด้าน	 เช่น	 ลูกพัฒนาการไม่สมวัย	 แม่ดื่มสุรา	 ติดสารเสพติด	 ครอบครัว

ยากจน	มีปัญหาจิตเวช	 ไม่มีใครให้การดูแลสนับสนุน	กลุ่มนี้ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด	 เฝ้าระวัง	 ช่วยเหลือ	

บำาบัดเมื่อมีปัญหา	รวมทั้งให้การสนับสนุนด้านที่จำาเป็น	และมีการติดตามดูแลต่อเนื่องจากบุคลากร	สาธารณสุข

และภาคีเครือข่าย
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กรอบการดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น

เด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น

มีพัฒนาการสมวัย

แม่วัยรุ่นและเด็กปฐมวัย

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

การเตรียมความพร้อม

การติดตามผลการดำาเนินงาน

การจัดบริการในสถานบริการ
สาธารณสุข

1

2

4

ขับเคลื่อนการดำาเนินงานระดับอำาเภอ	

สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายผ่าน

ระบบสุขภาพระดับอำาเภอ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร

กำากับติดตามการดำาเนินงานการดูแลเด็ก

ปฐมวัย

คืนข้อมูลการดำาเนินงานการดูแลเด็กปฐมวัย

ค้นหาวัยรุ่นตั้งครรภ์	ให้คำาปรึกษา	

เจรจาไกล่เกลี่ย

คดักรองความตอ้งการ	ความชว่ยเหลอืทาง

สังคมจิตใจของวัยรุ่นตั้งครรภ์

ให้การดูแลช่วยเหลือทางสังคมจิตใจ

อบรมให้ความรู้แม่วัยรุ่นและครอบครัว

การดูแลเด็กปฐมวัยท่ีบ้าน/
ชุมชน/ศพด.
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การดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่นที่บ้าน/ชุมชน

	 เยี่ยมบ้าน

	 ให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงดูลูก

การดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่นในศพด.

	 เสริมสร้างพัฒนาการและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

	 เยี่ยมบ้าน
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    หลักการดำาเนินงานเพ่ือการดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น  
	

	 1.	สร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่นและ

ครอบครัว

	 2.	สนบัสนนุใหพ้อ่แมว่ยัรุน่เขา้ถงึบรกิารสาธารณสขุ	บรกิารทางสงัคม	และมคีวามรูเ้พือ่เลีย้งลกูไดอ้ยา่ง

มีคุณภาพ	

	 3.	ใหค้วามสำาคญัในการดแูลและพฒันาเดก็ปฐมวยัจากแมว่ยัรุน่อยา่งมสีว่นรว่มจากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

	 4.	เฝ้าระวังเด็กปฐมวัยจากพ่อแม่วัยรุ่นที่เป็นกลุ่มเสี่ยง	กลุ่มด้อยโอกาสหรือกลุ่มเปราะบาง	

    ประโยชน์ท่ีจะได้รับ	

	

	 1.		 เด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่นมีพัฒนาการสมวัย	 แม่วัยรุ่นและเด็กปฐมวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี	 และได้รับ

การดูแลที่ดีอย่างต่อเนื่อง	

	 2.		บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบูรณาการการจัดบริการการดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น

ที่สอดคล้อง	เหมาะสมกับบริบทของเด็กและแม่วัยรุ่น

	 3.	 เป็นแนวทางในการบูรณาการเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัยในชุมชนกลุ่มอื่น	ๆ
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การสร้างการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย

ในการดูแลเด็กปฐมวัย

จากแม่วัยรุ่น
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การสร้างการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายในการดูแล

เด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น

	 เนื่องจากการสนับสนุนช่วยเหลือดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่นต้องครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพกาย	สุขภาพจิต		

พัฒนาการเด็ก	 ด้านสวัสดิการ	 สังคมและชีวิตความเป็นอยู่	 หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 โรงพยาบาลชุมชน	 (รพช.)			

โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบล	(รพ.สต.)		อาสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมูบ่า้น	(อสม.)	องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่		

(อบต./เทศบาล)	 ศูนย์พัฒนาเด็ก	 (ศพด.)	 และภาคีเครือข่ายอื่นๆ	 จึงจำาเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วม	 ซึ่งสิ่งสำาคัญคือ	

ความตระหนักว่าเป็นเรื่องสำาคัญของชุมชน	เห็นความจำาเป็นในการร่วมกันดูแลแม่วัยรุ่นและเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น	

และแบ่งบทบาทหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือ	เพื่อให้ชุมชน	สังคมจะได้ประกอบด้วยเด็กที่มีคุณภาพ	

	 ในบางพื้นที่มีภาคีเครือข่ายที่ดูแลวัยรุ่นตั้งครรภ์อยู่แล้วก็ขยายขอบเขตไปดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัยจาก

แม่วัยรุ่น	 สำาหรับบางพื้นที่อาจจะยังไม่มีภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันดูแลวัยรุ่นตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น		

อาจพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายโดยอาศัยกระบวนการต่าง	 ๆ	 เช่น	 Top	Model,	Mini-AIC	 เพื่อสร้าง	

ความตระหนักและให้มีเป้าหมายในการดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่นและครอบครัวที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน	

	 สำาหรับคู่มือเล่มนี้ใช้กระบวนการ	Appreciation-Influence-Control	(A-I-C)	เป็นตัวอย่างในการสร้างการ

มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่นและครอบครัววัยรุ่น

  
    กระบวนการ Appreciation-Influence-Control (A-I-C)
 
 วัตถุประสงค์

	 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็น	

ทำาความเข้าใจกับปัญหา	 การกำาหนดเป้าหมายและแนวทางในการดำาเนินงานร่วมกัน	 เพื่อแก้ไขปัญหาและดูแลเด็ก

ปฐมวัยจากแม่วัยรุ่นและครอบครัววัยรุ่นในระดับตำาบลและอำาเภอ

 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

	 แผนการทำางานร่วมกันของภาคีเครือข่ายในระดับตำาบลและอำาเภอในการมีส่วนร่วมดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่

วัยรุ่นและครอบครัววัยรุ่น

 แกนหลัก/วิทยากรกระบวนการในการจัดประชุม

	 ทีมบุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานปฐมวัยและวัยรุ่นตั้งครรภ์
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 ผู้เข้าร่วมประชุม 

	 ประกอบด้วยภาคีเครือข่าย	 ผู้แทนหน่วยงานจากโรงพยาบาลชุมชน	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล		
พฒันาสงัคมอำาเภอ	ศนูยพ์ฒันาครอบครวั	การศกึษานอกโรงเรยีนอำาเภอ	ศกึษาธกิารอำาเภอ	องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่		
(อบต.	 เทศบาล)	 ศูนย์พัฒนาเด็ก	 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน	 พ่อแม่วัยรุ่นตั้งครรภ์จากตำาบลที่มีปัญหา	

วัยรุ่นตั้งครรภ์	จำานวนประมาณ	30	คน

 ระยะเวลาท่ีใช้

	 1	วัน	(ปรับตามความเหมาะสม)
 
 อุปกรณ์

		 คอมพิวเตอร์	LCD

		 flipchart	ปากกาเส้นใหญ่	สีเทียน	กระดาษ	A4	เทปกาว

 การแบ่งกลุ่มย่อย

	 แบ่งกลุ่มย่อย	กลุ่มละ	6	คน	รวม	5	กลุ่ม	โดยแต่ละกลุ่มประกอบด้วยภาคีเครือข่ายที่แตกต่างกัน	แต่อยู่ใน

ตำาบลเดียวกัน

 ข้ันตอน

ช่ือกิจกรรม ขั้นตอน
ระยะ
เวลา

อุปกรณ์

1. รวบรวมสถานการณ์
และสภาพความเป็น
จริง

1.1	วิทยากรแจกกระดาษ	A4	ให้ผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกคนเขียน/	วาดภาพ/	สัญลักษณ์แทนความ
คิดลงบนกระดาษของตนเองโดยสะท้อนให้
เห็นว่าปัจจุบันนี้วัยรุ่นตั้งครรภ์ในพื้นที่ของ
ตนเองเป็นอย่างไร	และส่งผลกระทบอย่างไร

15	นาที กระดาษ	A4
ปากกา
ปากกาเคมีเส้นใหญ่
สีเทียน

1.2	วิทยากรให้สมาชิกทุกคนในแต่ละกลุ่ม	พูดคุย
								แลกเปลีย่นเกีย่วกบัขอ้ความ/	ภาพ/	สญัลกัษณ์

แทนความคิดของตัวเองตามประเด็นที่ตั้งไว้	
(คนละ	 5	 นาที)	 แล้วสรุป	 และวาดภาพเป็น
ภาพรวมของกลุ่มลงใน	flipchart

45	นาที Flipchart

1.3	 วิทยากรให้แต่ละกลุ่มนำากระดาษข้อความ/	
ภาพของแต่ละคนและแต่ละกลุ่มไปติดไว้ที่		
ฝาผนัง	 และให้แต่ละกลุ่มบอกเล่าภาพรวม
ของกลุ่มให้กลุ่มอื่นได้ทราบ	(กลุ่มละ	5	นาที)

30	นาที Flipchart

1.4	 วิทยากรสรุปภาพรวมของทุกกลุ่มให้ผู้เข้า					
ประชุมทราบ

5	นาที
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ช่ือกิจกรรม ขั้นตอน
ระยะ
เวลา

อุปกรณ์

2. สภาพที่คาดหวัง
   ในอนาคต

2.1	วิทยากรแจกกระดาษ	A4	ให้ผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกคน	 เพื่อเขียน/วาดภาพ/สัญลักษณ์แทน
ความคิดลงบนกระดาษของตนเอง	 โดยแสดง
ถึงความคาดหวังที่มีต่อลูกของแม่วัยรุ่นและ
พ่อแม่วัยรุ่นในอนาคตอีก	5	ปีข้างหน้า

15	นาที กระดาษ	A4	
ปากกาเคมีเส้นใหญ่	
สีเทียน	

2.2	วิทยากรให้สมาชิกทุกคนในแต่ละกลุ่ม	พูดคุย
					แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับข้อความ/ภาพ/สัญลักษณ์

แทนความคิดของตัวเองตามประเด็นที่ตั้งไว้	
(คนละ	5	นาที)	แล้วสรุปและเขียน/วาดภาพ
เป็นภาพรวมของกลุ่มลงใน	 flipchart	 (หรือ
อาจให้สมาชิกกลุ่มทุกคนได้พูดคุยถึงความ
คิดแต่ละคนหาข้อสรุปของกลุ่มและวาดภาพ
ของกลุ่ม)

45	นาที flipchart

2.3	 วิทยากรให้แต่ละกลุ่มนำาข้อความ/ภาพของ	
แตล่ะคนและแตล่ะกลุม่ไปตดิไวท้ีฝ่าผนงั	และ
ให้แต่ละกลุ่มบอกเล่าภาพรวมของกลุ่มให้	
กลุ่มอื่นได้ทราบ	(กลุ่มละ	5	นาที)

30	นาที

2.4	 วิทยากรสรุปภาพรวมของทุกกลุ่มให้ผู้เข้า
ประชุมทราบ	 และให้กลุ่มร่วมกันกำาหนด	
เป้าหมายการดำา เนินงานเรื่ องการดูแล	
เด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่นและครอบครัววัยรุ่น	
เพื่อเป็นเป้าหมายเดียวกัน

5	นาที

3. วิธีการไปสู่เป้าหมาย 3.1	วทิยากรแจกกระดาษแผน่เลก็ใหแ้ตล่ะคน	ๆ 	ละ	
2	-	3	แผน่	ใหผู้เ้ขา้ประชมุเขยีนวธิกีารทีเ่ปน็ไป
ไดแ้ละเปน็รปูธรรมเพือ่ไปสูเ่ปา้หมาย	โดยแผน่
แรกพูดถึงวิธีการในบทบาทของตัวเอง	แผ่น	2	
และ	3	เขยีนถงึวธิกีารในบทบาทของผูอ้ืน่ทีอ่ยู่
ในกลุ่ม	และนำากระดาษไปติดไว้ที่บอร์ด

10	นาที กระดาษแผ่นเล็ก	
ปากกา

3.2	 วิทยากรร่วมกับผู้เข้าประชุมจัดหมวดหมู่ของ
วิธีการต่าง	ๆ	ให้เป็นภาพรวม	และนำาเสนอให้
กลุ่มใหญ่ทราบเพื่อเป็นมติที่ประชุม	ทั้งนี้หาก
มกีจิกรรมใดทีเ่ปน็กจิกรรมสำาคญัทีไ่มไ่ดม้กีาร
กำาหนดไว้	 วิทยากรควรจะอธิบายให้ผู้ประชุม	
เข้าใจและเพิ่มเติมในกิจกรรมนั้น	 เช่น	 การ
สนับสนุนทางสังคม	การดูแลจิตใจ	กลุ่มวัยรุ่น
ตั้งครรภ์ที่ด้อยโอกาส

30	นาที
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ช่ือกิจกรรม ขั้นตอน
ระยะ
เวลา

อุปกรณ์

3.3	วทิยากรสอบถามผูเ้ขา้ประชมุเพือ่หาผูส้ามารถ
เข้ามามีบทบาทช่วยเหลือ	 สนับสนุนในแต่ละ
กิจกรรม/หมวดหมู่

15	นาที

3.4	 วิทยากรให้แต่ละกลุ่มส่งผู้แทนมาร่วมเป็น
กรรมการบริหารโครงการ	 เขียนโครงการ
ตามเป้าหมายกิจกรรมที่ได้กำาหนดไว้	 โดย
เรียงลำาดับกิจกรรมก่อน-หลังตามเวลา	 และ
ประสานหน่วยงาน/	 บุคลากรหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อดำาเนินการตามโครงการ	 ทั้งนี้
คณะกรรมการควรประกอบด้วย	 ผู้แทน
จากโรงพยาบาลชุมชน	 โรงพยาบาลส่งเสริม	
สุขภาพตำาบล	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
พฒันาสงัคมอำาเภอ	หรอื	ศนูยพ์ฒันาครอบครวั	
เป็นอย่างน้อย

30	นาที

3.5		วทิยากรสรปุภาพรวมของกจิกรรมและผลทีไ่ด้
ของการประชมุในครัง้นี้	และนำาเสนอโครงการ
ในทีป่ระชมุ	คณะกรรมการพฒันาคณุภาพชวีติ
ระดับอำาเภอ	(District	Health	Board)		เพื่อ
ให้มีการผลักดันและติดตามการดำาเนินงาน

10	นาที
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แนวทางการดูแลเด็กปฐมวัย
จากแม่วัยรุ่น

สำาหรับ รพช. รพ.สต. อสม.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
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	 การดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่นมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่นมีพัฒนาการสมวัยและแม่วัยรุ่น		

มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 โดยมีแนวทางการดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น	 ทั้งนี้หน่วยงานหลักที่เข้ามาร่วมดูแล	 ได้แก่		

โรงพยาบาลชมุชน	โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบล	อาสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมูบ่า้น	องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่		

(อบต./เทศบาล)	ศูนย์พัฒนาเด็ก

แนวทางการดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น
สำาหรับ รพช. รพ.สต. อสม.

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) ศูนย์พัฒนาเด็ก
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การดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น

โดย โรงพยาบาลชุมชน (รพช.)

	 การดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น	 เพื่อสนับสนุนให้วัยรุ่นสามารถเลี้ยงดูลูกได้อย่างมีคุณภาพ	 มีขั้นตอนการ

ดำาเนินงาน	ดังนี้	

	 1.	การเตรียมความพร้อม	

	 2.	การจัดบริการในสถานบริการสาธารณสุข	

	 3.	การดูแลเด็กปฐมวัยเชิงรุกร่วมกับภาคีเครือข่าย	

	 4.	การติดตามผลการดำาเนินงาน	

1.     การตรียมความพร้อม

	 การเตรียมความพร้อม	 ได้แก่	 การผลักดันให้มีระบบการขับเคลื่อนการดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่นทั้งใน	

ชมุชนและในระดบัอำาเภอ	เพือ่ใหภ้าคเีครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้งตระหนกัในปญัหาและเขา้มาเปน็ทมีงานเดยีวกนัในการดแูล

เด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น	การเตรียมความพร้อม		ประกอบด้วย	

 1.1 ขับเคลื่อนระดับอำาเภอและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการ
ดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง 

	 โรงพยาบาลชมุชนมบีทบาทสำาคญัในการขบัเคลือ่นใหเ้กดิการมสีว่นรว่มของภาคเีครอืขา่ยการดแูลเดก็ปฐมวยั

จากแม่วัยรุ่น	โดย	รวบรวมข้อมูลสถานการณ์เกี่ยวกับวัยรุ่นตั้งครรภ์ ร่วมกับ	รพ.สต.	อสม.	สำารวจข้อมูลเด็กปฐมวัย

จากแมว่ยัรุน่	ปญัหา/	ผลกระทบ	รวมทัง้ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งตา่ง	ๆ 	ในตำาบลโดยเฉพาะตำาบลทีม่คีวามเสีย่งตอ่ปญัหาแม่

วยัรุน่ตัง้ครรภ ์และปญัหาพฒันาการเดก็ปฐมวยัจากแมว่ยัรุน่ และรวมเปน็ภาพระดบัอำาเภอเพือ่นำาขอ้มลูมาใชใ้นการ

	 	 นำาเสนอ	คณะกรรมการ	MCH	Board/คณะกรรมการ	CPM	Board/คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระดับอำาเภอ	 (District	 Health	 Board)	 เพื่อขอความร่วมมือกำาหนดเป็นนโยบาย	 บทบาทของภาคีเครือข่ายในการ

ให้การสนับสนุน	

	 	สร้างความตระหนักแก่ชุมชน/ภาคีเครือข่ายระดับอำาเภอ	 โดยคืนข้อมูลกลับในเวทีประชาคมในชุมชน/	

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เช่น	องค์การบริหารส่วนตำาบลหรือเทศบาลตำาบล	เวทีระบบสุขภาพระดับอำาเภอ
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	 	 ใช้ข้อมูลนี้ในการจัดทำาโครงการ/กิจกรรม	 เขียนโครงการหรือสนับสนุนการเขียนโครงการเพื่อขอ

การสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงต่าง	 ๆ	 ที่กระจายงบประมาณมายังเทศบาล	 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในพื้นที่

	 	 ใชข้อ้มลูนีเ้ปน็ขอ้มลูพืน้ฐาน	(Based	line	data)	เปรยีบเทยีบกบัผลการดำาเนนิงาน	สถานการณใ์นปตีอ่ไป

ตดิตามหรอืประเมนิความกา้วหนา้ของการดำาเนนิงานการดแูลเดก็ปฐมวยัจากแมว่ยัรุน่ในระดบัพืน้ทีแ่ละระดบัอำาเภอ		

เช่น	อัตราการฝากท้องก่อน	12	สัปดาห์ของวัยรุ่นตั้งครรภ์	อัตราการกินนมแม่เกิน	6	เดือน	ร้อยละเด็กพัฒนาการ	

ไม่สมวัยและการได้รับการกระตุ้นต่อเนื่องของเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น

 1.2 สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายระบบสุขภาพอำาเภอในการดูแลเด็ก
ปฐมวัยจากแม่วัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง อาจดำาเนินการโดยการแต่งตั้งคณะทำางานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	

บางพืน้ทีอ่าจมกีารรวมตวักนัของภาคเีครอืขา่ยดว้ยความสมคัรใจทีจ่ะชว่ยเหลอืแกไ้ขปญัหาวยัรุน่ในพืน้ที	่(เชน่	ตำารวจ		

ครูโรงเรียนอนุบาล	 ศูนย์พัฒนาเด็ก	 ประธานเจ้าหน้าที่เทศบาล	 อสม.ผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและ	

ความมัน่คงของมนษุย)์	หรอือาจสรา้งการมสีว่นรว่มโดยใชเ้ครือ่งมอื	เชน่	TOP	Model/	AIC	จดักระบวนการประชมุ

ปฏบิตักิารภาคเีครอืขา่ย	เพือ่พดูคยุหารอืถงึสถานการณป์ญัหา	ตกลงเปา้หมายรว่มกนัทีจ่ะชว่ยดแูลเดก็ปฐมวยัและ

พ่อแม่วัยรุ่นในพื้นที่	มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล	กำาหนดขอบเขตการทำางานและกลุ่มเป้าหมายที่จะดูแล	(ทั้งนี้บางพื้นที่

อาจจะดแูลเฉพาะเดก็ปฐมวยัจากแมว่ยัรุน่ทีเ่ปน็กลุม่เสีย่งกอ่น)	วางแนวทางแกไ้ขปญัหาโดยมเีดก็ปฐมวยัและพอ่แม่

วัยรุ่นเป็นศูนย์กลาง	แสวงหางบประมาณ	แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ	และแนวทางการติดตามผล	

	 ปัจจัยความสำาเร็จของการดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่นโดยภาคีเครือข่ายที่พบในพื้นที	่คือ	

	 		ภาคีเครือข่ายแต่ละส่วนทำางานตามบทบาทหน้าท่ีของตัวเองอย่างเต็มท่ีและยืดหยุ่นในเร่ืองเวลาและบทบาท

	 	ภาคีเครือข่ายมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน	ให้เกียรติกัน	และเป็นมิตรกับวัยรุ่นในพื้นที่

	 	ภาคีเครือข่ายมีการช่วยเหลือกันอย่างไม่เป็นทางการตามความเชี่ยวชาญของแต่ละคน

	 	ภาคีเครือข่ายมีการพัฒนางานนอกกรอบการทำางานเพื่อเชื่อมโยงงานกัน	 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้

บริการ	หรือช่วยเหลือลูกและแม่วัยรุ่นได้อย่างมีคุณภาพและเป็นมิตร	เช่น	จัดที่พักผ่อนเป็นสัดส่วนในคลินิก	WCC		

ให้แม่วัยรุ่นได้ให้นมลูก

	 	 ภาคีเครือข่ายมีทีมบุคลากรสาธารณสุขจากโรงพยาบาลชุมชนเป็นแกนหลักและเป็นศูนย์กลางในการ

ประสานการดำาเนินงานทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

 

 1.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร	 เครือข่ายที่เกี่ยวข้องและการชี้แจงแนวทางการดำาเนินงานร่วมกัน

เนื่องจากการพัฒนาเด็กมีเครื่องมือต่าง	 ๆ	 และความรู้ที่ใช้เป็นการเฉพาะ	 การอบรมเครือข่ายทั้งในและนอกระบบ

สาธารณสุข	 จะช่วยให้การดำาเนินงานมีประสิทธิผลมากขึ้น	 โดยเฉพาะความรู้และทัศนคติเรื่องการอบรมเลี้ยงดูลูก	

ที่จะถ่ายทอดให้แก่พ่อแม่วัยรุ่นเป็นสิ่งที่สำาคัญอย่างยิ่ง	 เพราะจะส่งผลให้พ่อแม่วัยรุ่นสามารถเลี้ยงดูลูกได้ดี	

และมีคุณภาพ	
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  2.      การจัดบริการในสถานบริการสาธารณสุข 

	 โดยธรรมชาตวิยัรุน่จะมาโรงพยาบาลเมือ่มคีวามจำาเปน็	มเีพือ่น	คนรูจ้กัแนะนำา	โทรศพัทม์าถามทีโ่รงพยาบาล/	

คลินิกวัยรุ่น	หรือมีเพื่อนพามา	วัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่มารับบริการสุขภาพเพราะอาย	กลัวทัศนคติทางลบจากบุคลากรของ	

โรงพยาบาล	 กลัวถูกมองว่าเป็นคนมีปัญหา	 และพบว่าวัยรุ่นไม่ค่อยมาตามนัด	 ไม่ค่อยเห็นความสำาคัญของการดูแล

สขุภาพครรภ	์เพราะมปีญัหาอืน่	ๆ 	ทีว่ยัรุน่ตอ้งเผชญิอยู่	เชน่	พอ่แมไ่มย่อมรบัการตัง้ครรภ์	เรือ่งคา่ใชจ้า่ยในการดำาเนนิ

ชีวิต	เป็นต้น	

	 สำาหรับสถานบริการสาธารณสุขที่วัยรุ่นตั้งครรภ์มารับบริการ	 ควรเป็นการให้บริการแบบเป็นมิตรโดย	

จัดบริการแบบเชิงรุก	 ให้บริการเชื่อมต่อกับชุมชน	 วัยรุ่นที่มีปัญหาสามารถโทรศัพท์มาขอคำาปรึกษาได้	 24	 ชั่วโมง	

หรือมารับบริการที่โรงพยาบาลซึ่งเป็นบริการแบบ	one	stop	service	ที่มีบริการทั้งสุขภาพกายใจของแม่วัยรุ่นและ

การดูแลสุขภาพลูก	รักษาความลับของผู้มารับบริการ	ไม่ตำาหนิหรือตัดสินว่าผิดหรือถูก	พยายามช่วยวัยรุ่นแก้ปัญหา

ให้ได้มากที่สุด

การจัดบริการเพื่อดูแลแม่วัยรุ่นและเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น  มีแนวทาง ดังนี้ 
 2.1 ค้นหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ในชุมชนและให้คำาปรึกษา 
	 	 	 	 	 รพช.	 ประสาน	 อสม.	 เพื่อเฝ้าระวังปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์	 เพราะส่วนใหญ่มาฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์	

ค่อนข้างมาก	วัยรุ่นมักบอกเล่าปัญหานี้ให้เพื่อนและญาติที่ใกล้ชิดได้ทราบ	หาก	อสม.	แกนนำาชุมชนรับทราบปัญหานี	้

ควรหาทางพูดคุยกับวัยรุ่นถึงความพร้อมที่จะเปิดเผยปัญหานี้ให้พ่อแม่ได้รับรู้	 หากวัยรุ่นยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยให้	

พ่อแม่รับรู้	 อาจพูดคุยกับวัยรุ่นถึงทางออกที่เป็นไปได้	 ทั้งนี้ควรรักษาข้อมูลต่าง	 ๆ	 ของวัยรุ่นไว้เป็นความลับ		

หากวัยรุ่นยินดีที่จะเปิดเผยข้อมูล	 อสม.	 แกนนำาชุมชนอาจประสานกับโรงพยาบาลชุมชนหรือภาคีเครือข่าย	

ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คำาปรึกษา	 ไกล่เกลี่ยและแก้ปัญหา	 หรือฝากครรภ์	หากวัยรุ่นตั้งครรภ์ที่อยู่กับครอบครัวเดิมหรือ

มีครอบครัวเดิมให้การสนับสนุนจะเลี้ยงลูกได้ดีกว่าพ่อแม่วัยรุ่นที่อยู่กันเองตามลำาพัง

“การไกล่เกลี่ย
ให้ครอบครัววัยรุ่น

ทั้งฝ่ายหญิงและชาย
ตกลงกันได้ด้วยดีเป็นสิ่งสำาคัญ 

เพราะจะช่วยให้เกิดความ
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัว
และส่งผลดีต่อการเลี้ยงดูเด็ก

ในอนาคต”
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 2.2 คัดกรองความต้องการความช่วยเหลือทางสังคมจิตใจของวัยรุ่นตั้งครรภ์ 
									กรณทีีว่ยัรุน่ตดัสนิใจตัง้ครรภต์อ่	บคุลากรโรงพยาบาลชมุชนคดักรองความตอ้งการความชว่ยเหลอืทางสงัคม

จิตใจของวัยรุ่นตั้งครรภ์	อาจใช้แบบคัดกรองความต้องการความช่วยเหลือทางสังคมจิตใจของวัยรุ่นตั้งครรภ์	เพื่อหา

ข้อมูลเบื้องต้นของวัยรุ่น	และให้การดูแลช่วยเหลือทางสังคมจิตใจของวัยรุ่นตั้งครรภ์	แบ่งเป็น	3	กลุ่ม		ดังนี้

 กลุ่มที่ 1   ได้คะแนน 1 - 10 คะแนน

	 	 เปน็กลุม่ทีค่วรดแูลชว่ยเหลอืตามระบบการฝากครรภ	์พอ่แมว่ยัรุน่ไมม่ปีญัหาทางสงัคมจติใจ	มคีรอบครวั

ที่มั่นคงและเป็นที่ยอมรับ		

	 	 กลุ่มนี้หน่วยงานด้านสาธารณสุขให้บริการตามแนวทาง	ANC	WCC	คุณภาพ	ศูนย์พัฒนาเด็กคุณภาพ	

ดูแลช่วยเหลือตามระบบวัยรุ่นตั้งครรภ์

	
 กลุ่มที่ 2   ได้คะแนน 11 - 20 คะแนน 

	 	 เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต	 ไม่ค่อยมีความพร้อมในด้านต่าง	ๆ	 เช่น	ไม่ได้รับการยอมรับ

จากครอบครัว	พ่อแม่วัยรุ่น	ต้องออกจากสถานศึกษาและไม่มีงานทำา

	 	 กลุ่มนี้บุคลากรสาธารณสุข	 และภาคีเครือข่ายควรให้การดูแลช่วยเหลือตามระบบวัยรุ่นตั้งครรภ์		

โดยพดูคยุใหค้ำาปรกึษาวยัรุน่เพือ่ไกลเ่กลีย่/วางแผนชว่ยเหลอืรว่มกนั	และตดิตามการดำาเนนิการตามแผน	โดยเฉพาะ

ประเด็นที่เป็นปัญหาหรืออาจเกิดปัญหาในอนาคต

 กลุ่มที่ 3   ได้คะแนน 21-30 คะแนน

	 	 เป็นกลุ่มที่ควรเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง	 ดูแลสนับสนุนช่วยเหลือทั้งด้านจิตใจและสังคม	

เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในทุกด้าน	เช่น	ลูกพัฒนาการไม่สมวัย	ครอบครัวยากจน		มีปัญหาจิตเวช	ไม่มีใคร

ให้การดูแลสนับสนุน	

	 กลุ่มนี้ต้องได้รับการดูแลเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง	 ดูแลการสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านจิตใจ

และด้านสังคม	 หากมีประวัติความเจ็บป่วยทางจิตเวชหรือมีปัญหาสุขภาพจิตต้องดูแลเบื้องต้นอย่างใกล้ชิด	 และ

รับส่งต่อเพื่อดูแลรักษาต่อเนื่อง	 โดยวัยรุ่นตั้งครรภ์ควรได้รับการประเมินปัญหาสุขภาพจิต	 ได้แก่	 ความเครียด		

โรคซึมเศร้า	และการใช้สารเสพติดตามแนวทางการดูแลครรภ์คุณภาพ	
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	 สำาหรับ	การให้คำาปรึกษา/ การแก้ไขปัญหา	เนื่องจากวัยรุ่นส่วนมากยังต้องพึ่ง

ผู้ใหญ่ในการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหา	 การให้คำาปรึกษาจึงอาจต้องให้ครอบครัวเข้ามา	

มีส่วนร่วมด้วย	

	 ในการดูแลครรภ์และการอบรมเลี้ยงดูลูกควรสนับสนุนให้พ่อวัยรุ่นเข้ามามี

บทบาทด้วย	 เนื่องจากส่วนใหญ่แม่จะดูแลด้านสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของลูก	

ส่วนพ่อจะมีบทบาทในการเล่นกับลูกทำาให้พ่อสามารถช่วยกระตุ้นพัฒนาการด้าน

การเรียนรู้	 เสริมสร้างความสุขและความมีวินัยให้ลูกได้	 มีการศึกษาพบว่าพ่อวัยรุ่น

ที่ช่วยดูแลลูกในช่วงปฐมวัยจะทำาให้ลูกมีวินัยในการเรียน และความสัมพันธ์ของ 

พ่อวัยรุ่นกับแม่วัยรุ่นที่ดีต่อกันยังช่วยป้องกันปัญหาซึมเศร้าในแม่หลังคลอดได้ด้วย 

  2.3 อบรมให้ความรู้แม่วัยรุ่นและครอบครัว  
	 แมว่ยัรุน่อาจมคีวามตอ้งการการชว่ยเหลอืและคำาแนะนำาในการเตรยีมตวัใหม้คีวามพรอ้มในการเลีย้งดลูกูใหม้ี

คณุภาพมากกวา่แมก่ลุม่อืน่ทัว่ไป	ซึง่ประเดน็ทีเ่จา้หนา้ทีส่าธารณสขุควรใหก้ารชว่ยเหลอืแนะนำาแมว่ยัรุน่และครอบครวั	

มีดังนี้		

	 	 การสรา้งทศันคตติอ่บทบาทการเปน็พอ่แม ่หากแมว่ยัรุน่และสามมีคีวามคดิ	ความรูส้กึทีย่อมรบั

ต่อเด็กที่เกิดมาและมีความรู้สึกอยากเลี้ยงดูเด็ก	 จะส่งผลให้เด็กได้รับการดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่อยู่ในครรภ์และเติบโต	

เป็นเด็กที่มีคุณภาพได้	

  การเตรียมตัวเป็นพ่อแม่ ให้คำาแนะนำาและสอนแม่วัยรุ่นและสามี	 เช่น	 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	

ทักษะที่จำาเป็นในการเลี้ยงดูลูก	 อาจจะจัดในรูปแบบของกลุ่มวัยรุ่นด้วยกัน	 เพื่อให้การพูดคุยถามข้อสงสัยเป็นไป

ด้วยความสะดวกใจมากกว่าการให้ความรู้ร่วมกับกลุ่มอื่น	นอกจากนี้การจูงใจ	สนับสนุน	ให้คำาชมเชยและความมั่นใจ	

เมื่อแม่ให้นมลูกจะช่วยสร้างสายใยความผูกพันแม่ลูก	ทำาให้ลูกมีสุขภาพดี	และทำาให้แม่วัยรุ่นบางคนตัดสินใจไม่ทิ้งลูก

	  ทักษะที่สำาคัญเพื่อให้ลูกเติบโตมีพัฒนาการตามวัย สอนหรือฝึกให้แม่วัยรุ่นและครอบครัว

เกีย่วกบัการประเมนิพฒันาการ	การสง่เสรมิ	กระตุน้พฒันาการลกูปฐมวยั	การฝกึใหล้กูในชว่งอายตุา่ง	ๆ 	การสรา้งวนิยั	

ในการใช้ชีวิตประจำาวันของลูก	การสังเกตลูกเมื่อเจ็บป่วย

	 		 การให้คำาแนะนำาด้านสังคมจิตใจกับแม่วัยรุ่นและครอบครัว	 เช่น	 ปัญหาความรุนแรง	

กรณีที่พ่อแม่วัยรุ่นมีการทะเลาะกันบ่อย	 ๆ	 ใช้ความรุนแรง	 หรือดื่มสุราแล้วมีการทะเลาะลงมือลงไม้กัน	 ควรให้	

คำาแนะนำาเรื่องการเลี้ยงลูกและทางออก	เพื่อป้องกันการใช้ความรุนแรงและอันตรายที่จะเกิด

กับเด็ก	บางครั้งแม่วัยรุ่นอาจมีปัญหาความเครียด	ความรักกับเพศตรงข้าม	การเที่ยวเตร่หรือปัญหา

ที่ยุ่งยากซับซ้อน	อาจส่งให้ผู้เชี่ยวชาญสุขภาพจิต	เช่น	นักจิตวิทยา	พยาบาลจิตเวช	เป็นต้น
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	 รพช.ควรมชีอ่งทางใหว้ยัรุน่ตัง้ครรภไ์ดต้ดิตอ่

เพื่อปรึกษาปัญหาหรือสอบถามข้อมูลได	้ เช่น	 โทรศัพท์	

สายด่วน	ไลน์	เป็นต้น

	 ยกตัวอย่าง	 นามบัตรของสายด่วนโรงพยาบาล

อำาเภอบา้นนา	จงัหวดันครนายก	และสายดว่นโรงพยาบาล	

อำาเภอปลายพระยา	จังหวัดกระบี่	เป็นต้น

“พ่อแม่วัยรุ่นต้องมีความรู้ 

ทัศนคติในการเลี้ยงลูก…

แต่ละช่วงวัย...ที่ดีเพียงพอ

จึงจะมีผลต่อการเลี้ยงลูก

ให้เจริญเติบโต”

  3.      การดูแลเด็กปฐมวัยเชิงรุกร่วมกับภาคีเครือข่าย  

	 ในการดูแลเด็กปฐมวัยเชิงรุกร่วมกับภาคีเครือข่าย	แบ่งเป็น	2	ระดับ		ดังนี้

 3.1 การดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่นที่บ้าน/ชุมชน 

	 ประกอบด้วย	การเยี่ยมบ้าน	และการให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงดูลูก

   การเยี่ยมบ้าน 

	 	 	 บุคลากรสาธารณสุขจาก	รพช.	รพ.สต.	สรุปข้อมูลความต้องการการดูแลทางสังคมจิตใจของวัยรุ่น

เสนอแก่ภาคีเครือข่ายเพื่อวางแผนดูแลช่วยเหลือก่อนการเยี่ยมบ้าน	เช่น	เรื่องอาชีพ	ที่อยู่อาศัย	ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยง

ดูลูก

	 	 	 บุคลากรสาธารณสุขจาก	 รพช.	 รพ.สต.	 อสม.	 ภาคีเครือข่าย	 หรือ	 Family	 Care	 Team	 (FCT)	

ร่วมกันเยี่ยมบ้าน	โดยเน้นประเด็น

	 	 	 	 •	 การติดตามพัฒนาการเด็ก	และความสัมพันธ์ของพ่อแม่	หรือผู้เลี้ยงดูกับเด็ก	 เช่น	รู้ไหมว่าเด็ก

นิสัยอย่างไร	เช่น	งอแงหงุดหงิดง่าย	ชอบให้อุ้ม	เป็นต้น

	 	 	 	 •	 การใหค้วามรกัความอบอุน่กบัเดก็	การอบรมสัง่สอน	เมือ่เดก็ทำาผดิหรอืทำาด	ีพอ่แม/่ผูเ้ลีย้งดเูดก็

ทำาอย่างไร

	 	 	 	 •	 การให้ดูโทรทัศน์	อ่านหนังสือ	เป็นอย่างไรบ้างและส่งผลต่อเด็กอย่างไร
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	 	 	 	 •	 ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับแม่หรือสมาชิกในครอบครัวเป็นอย่างไร	 พ่อแม่และญาติพี่น้อง

ที่รักใคร่กลมเกลียวกันจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีและสร้างความอบอุ่นให้เด็กได้ดี

	 	 	 	 •	 บทบาทของพ่อแม่ในการใช้เวลา	 กิจกรรมของพ่อแม่	 เช่น	 การเที่ยวเตร่	 การติดสุรายาเสพติด	

ฯลฯ	 หากพบควรพูดเตือน	 อาจให้ผู้ที่ครอบครัวให้ความเคารพนับถือเตือนหรือพูดถึงผลเสียที่

จะเกิดขึ้นกับเด็ก

	 การเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่องเป็นกิจกรรมที่มีความสำาคัญ	 นอกจากการติดตามดูแลสุขภาพแม่วัยรุ่นและ

พัฒนาการ	และการเจริญเติบโตด้านต่าง	ๆ 	ของลูกตามกำาหนดแล้ว	ยังป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดกับเด็ก	ช่วยให้พ่อ

แม่วัยรุ่นมีที่ปรึกษาในการเลี้ยงดูลูก	สร้างความเอาใจใส่	ความมั่นใจให้พ่อแม่วัยรุ่นในการเลี้ยงดูลูก	

	 	 การให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงดูลูกอย่างต่อเนื่อง  บุคลากรสาธารณสุข	 จาก	 รพ.สต./รพช.	 รวมกลุ่ม

พ่อแม่วัยรุ่น/ปู่ย่าตายาย	 เป็นเครือข่ายเพื่อให้ความรู้และติดตามวิธีการเลี้ยงดูเด็ก	 เช่น	 เรื่องการสร้างวินัย		

การให้ลูกช่วยเหลือตัวเองตามวัย	 การพูดคุยกับลูก	 การอ่านหนังสือให้ลูกฟัง	 นอกจากนี้แม่วัยรุ่นและสามีอาจ	

ต้องการคำาปรึกษาเกี่ยวกับการปรับตัว	เรื่อง	“การใช้ชีวิตคู่และการใช้ชีวิตครอบครัว”	ด้วย

 3.2  การดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่นในศูนย์พัฒนาเด็ก
	 รพช.	สสอ.	ประสาน	รพ.สต.	ในพื้นที่ในการดูแลสุขภาพกายใจเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก	โดยผ่านองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	และรับการส่งต่อจาก	รพ.สต.	กรณีคัดกรองพัฒนาการและอีคิวแล้วพบเด็กที่มีความเสี่ยง	

จากการศึกษาวิจัย พบว่า การเยี่ยมบ้าน

อย่างต่อเนื่องในช่วงปฐมวัย

จะช่วยให้พ่อแม่วัยรุ่นเตรียมความพร้อมลูก 

เพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาให้ลูกได้ดีกว่า

ครอบครัวที่ไม่ได้รับการเยี่ยมบ้าน

อย่างต่อเนื่อง
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   4.    การติดตามผลการดำาเนินงาน
	

	 รพช.	 กำากับติดตามการดำาเนินงานการดูแลเด็กปฐมวัยจาก

แม่วัยรุ่น	 	 จัดทำารายงานสรุปข้อมูลเกี่ยวกับผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย

จากแม่วัยรุ่น	 การดูแลช่วยเหลือทางสังคมจิตใจ	 สรุปผลที่เกิดขึ้นทั้ง

เชิงปริมาณ	และคุณภาพเพื่อนำาเสนอในคณะกรรมการ	MCH	Board/	

คณะกรรมการ	 CPM	 Board	 และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตระดับอำาเภอ	 (District	 Health	 Board)	 รวมทั้งความสำาเร็จ

และบทเรียน	 และคืนข้อมูลให้แก่	 รพ.สต.	 อปท.	 รวมทั้งเครือข่าย	

ที่เกี่ยวข้องเพื่อการแก้ปัญหาและการขับเคลื่อนต่อเนื่อง	
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แบบคัดกรองความต้องการความช่วยเหลือทางสังคมจิตใจของวัยรุ่นตั้งครรภ์ 
คำาชี้แจง	 แบบคัดกรองนี้สำาหรับบุคลากรสาธารณสุข	 (พยาบาล/	 นักจิตวิทยา)	 ในการสอบถามวัยรุ่นตั้งครรภ์/	

แมว่ยัรุน่	(อายตุำา่กวา่	19	ป)ี	ทีต่ัง้ครรภค์รัง้แรก	เพือ่คน้หาความเสีย่งตอ่การมปีญัหาทางสงัคมจติใจ	และ

เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการดูแลหรือให้คำาปรึกษา	

ข้อมูลเบื้องต้น	

1.	ชื่อ	-	สกุล...............................................................................................อายุ	 ...........ปี		ศาสนา	...............................

2.	ที่อยู่ขณะตั้งครรภ์	บ้านเลขที่	...............หมู่........ตำาบล......................อำาเภอ............................จังหวัด...................	

ประเด็น/ คะแนน 1 2 3

1.	อายุ ตั้งครรภ์ครั้งแรก	
เมื่ออายุ	19	ปี

ตั้งครรภ์ครั้งแรก	
เมื่ออายุ	18	-16	ปี	

ตั้งครรภ์ครั้งแรก	
เมื่ออายุ	15	ปีลงมา	

2.	 ประวัติความเจ็บป่วยทาง
สขุภาพจติและจติเวช	เชน่	ซมึ
เศร้า	อารมณ์สองขั้ว

ไม่มี มีประวัติเรื่องโรคซึมเศร้า	 และ
ปัญหาจิตเวชอื่น	ๆ

เมื่อ	 1	 ปีที่ผ่านมาพยายาม/	
เคยทำาร้ายตัวเอง

3.	การยอมรับการ
ตั้งครรภ์

ยอมรับทั้งครอบครัว
ฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

ครอบครัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรับ
ทราบแล้ว

-	 ครอบครัวทั้งสองฝ่ายยังไม่
ทราบหรือยังตกลงกันไม่ได้	
-	ฝ่ายชายไม่ยอมรับการต้ังครรภ์	

4.	การสนับสนุนจาก
พ่อแม่

พ่อแม่ยินดีให้การดูแล
ช่วยเหลือ

พ่อแม่/ญาติฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ช่วยเหลือบางอย่าง

พ่อแม่/	ญาติไม่ให้
การสนับสนุนช่วยเหลือ

5.	บทบาทของฝ่ายชาย -	ดูแลช่วยเหลือ	พามาฝากครรภ์	
ตรวจครรภ์	การรักษาสุขภาพ	
-	สนับสนุนสิ่งอื่น	เช่น	เงินทอง	
ที่อยู่อาศัย	ฯลฯ

ต้องร้องขอหรือมาดูแลอย่าง
ไม่เต็มใจ

ให้ไปทำาแท้ง/	ไม่มาดูแล/	
จะเอาลูกไปเลี้ยงเอง	

6.	ที่พักอาศัย อยู่กับพ่อแม่ อยูก่บัญาต/ิ	อยูก่บัสาม/ี	หอพกั ไม่มีท่ีอยู่แน่นอน	เช่น	อยู่กับเพ่ือน

7.	ความมั่นคงทางอารมณ์ มีฝ่ายชาย/พ่อแม่/ผู้ใหญ่	
เป็นที่พึ่งที่ปรึกษา

มีฝ่ายชายหรือเพื่อนเป็นที่	
พึ่งทางใจ

ไม่มีใครตัวคนเดียว

8.	การใช้สารเสพติด/	
พฤติกรรมเสี่ยง	เช่น	
บุหรี่	สุรา	เที่ยวเตร่

ไม่ใช้/	ไม่ไปเที่ยวเตร่ ในอดีตเคยใช้ยาเสพติด/
สูบบุหรี่/	ยังเที่ยวเตร่

ในอดตีและปจัจบุนัยงัเทีย่วเตร	่
ดื่มสุรา	หรือใช้ยาเสพติด

9.	มีปัญหาสุขภาพจิต
เช่น	เครียด	เสียใจ	
วิตกกังวล	รู้สึกผิด	ฯลฯ

ไม่มี มีแต่ยังสู้ต่อไปได้ ต้องการการช่วยเหลือ

10.	การศึกษาและ
การทำางาน

เรียนและ/	หรือทำางานอยู่ อยากเรียนและ/หรืออยาก
ทำางาน

มีความยากลำาบากที่จะเรียน
ต่อหรือเข้าทำางาน

สรุป	 ความต้องการของวัยรุ่นตั้งครรภ์	...............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

	 การบริการสุขภาพ/การดูแลช่วยทางจิตใจที่จำาเป็น	...................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ 	 แบบคัดกรองความต้องการความช่วยเหลือทางสังคมจิตใจของวัยรุ่นตั้งครรภ์	 ประมวลจาก	 teen	mom	 needs	
						questionnaires
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แบบสอบถามการติดตามเยี่ยมบ้าน

คำาชี้แจง	 แบบสอบถามนี้สำาหรับบุคลากรสาธารณสุขทีมเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามการเลี้ยงดูลูกจากแม่วัยรุ่น

ตามประเด็นที่กำาหนดต่อไปนี้	
ข้อมูลเบื้องต้น	

1.	ชื่อ	-	สกุล...............................................................................................อายุ	 ...........ปี		ศาสนา	.............................

2.	ที่อยู่ขณะตั้งครรภ์	บ้านเลขที่	...............หมู่........ตำาบล......................อำาเภอ............................จังหวัด...................	
ข้อมูลการเยี่ยมบ้าน 	ครั้งที่.........	 	

เด็กชื่อ	 ...............................................................................อายุ..........ปี		เดือน	........................................................
1.	 สภาพชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไป
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
2.	 การเลี้ยงดูลูก	
	 2.1	 การเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่	
	 	 	 เลี้ยงด้วยนมแม่..............เดือน					ไม่ได้เลี้ยงด้วยนมแม่	
	 2.2	 คนที่เป็นหลักในการเลี้ยงลูกคือ	..................................................................................................................					
	 2.3	 การติดตามพัฒนาการลูก		
	 	 	 พัฒนาการลูกสมวัย	...............................................
	 	 	 พัฒนาการไม่สมวัย..........................ส่งเสริมพัฒนาการลูกโดย.....................................
	 2.4	 สิ่งที่พ่อแม่/	ผู้ดูแลหลักปฏิบัติต่อลูกทุกวันคือ	
	 	 	 	กอด/	อุ้ม							เล่นกับลูก/	ร้องเพลง							อ่าน/	เล่านิทาน			 	ไม่ได้ทำา
	 2.5	 ปัญหาการเลี้ยงดูลูกที่ต้องการความช่วยเหลือ/	ความรู้ที่ต้องการ
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
3.	 การปรับตัวกับสภาพชีวิตคู่/	ครอบครัว
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
4.	 สรุปคำาแนะนำา/	ความช่วยเหลือที่ให้
.....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
5.	 การเยี่ยมบ้านครั้งต่อไปประเด็นที่ควรติดตามคือ
.....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................																																																																																
																																																																																	ลงชื่อ....................................................ผู้บันทึก

																																																																																					วัน..........เดือน....................ปี............	
หมายเหต	ุ ระยะการติดตามเยี่ยมบ้านหลังคลอด	(ทั้งแม่และลูก)		

	 	 ครั้งที่	1	 สัปดาห์แรก	เมื่ออายุบุตรไม่เกิน	7	วันนับจากวันคลอด

	 	 ครั้งที่	2	 สัปดาห์ที่	2		ตั้งแต่บุตรอายุ	8	วันแต่ไม่เกิน	15	วันนับจากวันคลอด

	 	 ครั้งที่	3	 ตั้งแต่บุตรอายุ	16	วันแต่ไม่เกิน	42	วันนับจากวันคลอด
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แบบสอบถามการติดตามเยี่ยมบ้าน
(หลังคลอดแล้ว 6 เดือน)

คำาชี้แจง	 แบบสอบถามนี้สำาหรับบุคลากรสาธารณสุขทีมเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามการเลี้ยงดูลูกจากแม่วัยรุ่น

ตามประเด็นที่กำาหนดต่อไปนี้	

ข้อมูลเบื้องต้น	

1.	ชื่อ	-	สกุล...............................................................................................อายุ	 ...........ปี		ศาสนา	...............................

2.	ทีอ่ยูบ่า้นเลขที	่...............หมู.่.......ตำาบล......................อำาเภอ............................จงัหวดั..............................................
ข้อมูลการเยี่ยมบ้าน 	ครั้งที่......................	 	

เด็กชื่อ	 ...............................................................................อายุ..........ปี		เดือน	.........................................................
1.	 สภาพชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไป
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
2.	 การเลี้ยงดูลูก	
	 2.1	 การติดตามพัฒนาการลูก	

	 	 	 พัฒนาการลกูที่เป็นความก้าวหน้าคอื.....................................................................................................
	 	 	 ส่งเสริมพัฒนาการลูกโดย.......................................................................................................................

	 2.2	 สิ่งที่พ่อแม่/	ผู้ดูแลหลักปฏิบัติต่อลูกทุกวันคือ	

	 	 	 	กอด/	อุ้ม							เล่นกับลูก/	ร้องเพลง							อ่าน/	เล่านิทาน			 	ไม่ได้ทำา

	 2.3	 ปัญหาการเลี้ยงดูลูกที่ต้องการความช่วยเหลือ/	ความรู้ที่ต้องการ
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
3.	 การปรับตัวกับสภาพชีวิตคู่/ครอบครัว
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
4.	 สรุปคำาแนะนำา/ความช่วยเหลือที่ให้
......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................	
5.	 การเยี่ยมบ้านครั้งต่อไปประเด็นที่ควรติดตามคือ
......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................	

																																																																												
	 	 	 		 	 	 	 	 					ลงชื่อ....................................................ผู้บันทึก

																																																																																					วัน..........เดือน....................ปี............	
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การดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น
โดย  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล

(รพ.สต.)

	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล	 เป็นหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่ใกล้ชิดชุมชนที่สุด	 จุดเด่นของรพ.สต.		

คอื	การรูจ้กัชมุชนและม	ีอสม.	เปน็กำาลงัสำาคญัในการดแูลชว่ยเหลอืดา้นสขุภาพในทอ้งถิน่	ซึง่	อสม.จะใหค้วามรู	้สือ่สาร		

ทำาความเข้าใจ	ประสานส่งต่อข้อมูลด้านสุขภาพต่าง	ๆ	ให้กับคนในชุมชน	

	 สำาหรับการดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่นนั้น	รพ.สต.	มีบทบาทที่สำาคัญ	ดังนี้

  1.    รวบรวมข้อมูลวัยรุ่นตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น

	 เพื่อเป็นข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่	 และคืนข้อมูลนี้ให้กับ	 อบต.	 เทศบาล	 ศูนย์พัฒนาเด็ก	 และ	 รพช.	

เพื่อให้มีการสนับสนุนดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่นทั้งระดับตำาบลและระดับอำาเภอ	ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ในการขอความช่วยเหลือทางด้านสังคมจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายในชุมชนเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น	

โดยเฉพาะแม่วัยรุ่นที่ด้อยโอกาสหรือเป็นกลุ่มเสี่ยง	 นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้ยังใช้ประโยชน์ในการเขียนโครงการเพื่อขอ

สนบัสนนุงบประมาณจากหนว่ยงานอืน่	ๆ 	เชน่	กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยโ์ดยผา่น	อบต.	เปน็ตน้

  2.    การพัฒนาศักยภาพแก่ อสม. และบุคลากรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

	 การดูแลเด็กปฐมวัยจำาเป็นต้องอาศัยความรู้เฉพาะ	เช่น	การประเมินพัฒนาการเด็ก	การส่งเสริมคุณลักษณะ

ทีเ่หมาะสมกบัเดก็ปฐมวยั	หากเดก็ปฐมวยัไดร้บัการดแูลทัง้ทางดา้นพฒันาการและมคีณุลกัษณะทีเ่หมาะสมจะชว่ยให้

เด็กมีความพร้อมเข้าสู่โรงเรียนมากกว่าเด็กที่ไม่ได้รับการเตรียมมาก่อน	รพ.สต.ควรจัดหลักสูตรอบรม/ฟื้นฟูแก่	อสม.	

ครูศูนย์พัฒนาเด็ก	เพื่อให้มีความสามารถในการสนับสนุนการดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น	

  3.     การเยี่ยมบ้าน

	 การเยีย่มบา้นแมว่ยัรุน่เปน็สิง่ทีม่คีวามสำาคญั	นอกจากจะเปน็การตดิตามดแูลสขุภาพแมแ่ละลกูตามมาตรฐาน

การดูแลหญิงตั้งครรภ์และลูก	 การเยี่ยมบ้านอย่างสมำ่าเสมอต่อเนื่องโดยเฉพาะใน	 3	 เดือนแรกและเยี่ยมต่อเนื่อง	

จนเด็กอายุ	 1	 ปีเป็นอย่างน้อย	 จะช่วยให้แม่เลี้ยงดูลูกได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น	 แม่มีความใส่ใจลูกมากยิ่งขึ้น		

ความผกูพนัระหวา่งแมก่บัลกูเปน็ไปดว้ยด	ีสำาหรบัประเดน็สำาคญัทีใ่ชใ้นการเยีย่มบา้น	ไดแ้ก	่การดแูลเรือ่งสิง่แวดลอ้ม	และ	

สขุอนามยัของเดก็	ความสมัพนัธแ์ละความใกลช้ดิระหวา่งแมก่บัลกูและพอ่กบัลกู	การเลีย้งลกูดว้ยนมแม	่บทบาทของพอ่

ทีเ่ขา้มามสีว่นชว่ยในการดแูลลกู	การตดิตามพฒันาการของลกูและการสรา้งลกัษณะนสิยัทีด่ใีหแ้กล่กู	(เชน่	การรอคอย		

การช่วยเหลือตัวเอง	การแบ่งปันคนอื่น	เป็นต้น)	
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    4.    การประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (เทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็ก)  

   และภาคีเครือข่าย

	 เพื่อการดูแลทางสังคมจิตใจแก่กลุ่มแม่วัยรุ่นที่ด้อยโอกาสหรือกลุ่มเสี่ยง	 โดย	 รพ.สต.ประสาน	 อสม.	

เพือ่คน้หาเดก็ปฐมวยัจากแมว่ยัรุน่กลุม่เสีย่ง	(เชน่	เดก็เลอืดจาง	แรกเกดินำา้หนกันอ้ย	พฒันาการไมส่มวยั)	และแมว่ยัรุน่

กลุ่มเสี่ยง	 (เช่น	 ครอบครัวยากจน	 แม่มีปัญหาสุขภาพจิต	 ครอบครัวติดสุรา	 ยาเสพติด	 ไม่มีงานทำา	 ไม่ได้เรียนต่อ	

ไม่มีรายได้	 แม่เลี้ยงเดี่ยว	 ครอบครัวไม่ยอมรับ	 เป็นต้น)	 และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 อบต./เทศบาล		

ศูนย์พัฒนาครอบครัว	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 เพื่อเข้ามาช่วยเหลือ	 เช่น	 การหางาน		

ที่อยู่อาศัยให้แม่วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง	และสนับสนุนให้ศึกษาต่อ	

    5.    การส่งเสริมลักษณะนิสัยท่ีเหมาะสมให้กับเด็ก

 เป็นสิ่งสำาคัญเพราะเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กเข้าสู่สังคมและการศึกษา	 เมื่อ	 รพ.สต.	 ได้รับข้อมูล

เด็กที่มีลักษณะนิสัยไม่เหมาะสมตามวัยจาก	 อสม.	 รพ.สต.	 ควรให้คำาแนะนำาแม่วัยรุ่นหรือผู้ดูแลเด็กในการดูแลเด็ก	

เพือ่สรา้งเสรมิลกัษณะนสิยัทีเ่หมาะสม	เชน่	ปวดปสัสาวะไมย่อมบอก	บอกใหร้อแตร่อไมไ่ด	้เปน็ตน้	เพือ่ปอ้งกนัปญัหา

พฤติกรรมต่าง	ๆ	ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	

	

A

B
C
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หมายเหต	ุ ระยะการติดตามเยี่ยมบ้านหลังคลอด	(ทั้งแม่และลูก)		

	 ครั้งที่	1	 สัปดาห์แรก	เมื่ออายุบุตรไม่เกิน	7	วันนับจากวันคลอด

	 ครั้งที่	2	 สัปดาห์ที่	2		ตั้งแต่บุตรอายุ	8	วันแต่ไม่เกิน	15	วันนับจากวันคลอด

	 ครั้งที่	3	 ตั้งแต่บุตรอายุ	16	วันแต่ไม่เกิน	42	วันนับจากวันคลอด	

แบบสอบถามการติดตามเยี่ยมบ้าน

คำาชี้แจง	 แบบสอบถามนี้สำาหรับบุคลากรสาธารณสุขทีมเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามการเลี้ยงดูลูกจากแม่วัยรุ่น

ตามประเด็นที่กำาหนดต่อไปนี้	

ข้อมูลเบื้องต้น	

1.	ชื่อ	-	สกุล...............................................................................................อายุ	 ...........ปี		ศาสนา	...............................

2.	ที่อยู่ขณะตั้งครรภ์	บ้านเลขที่	...............หมู่........ตำาบล......................อำาเภอ............................จังหวัด...................	

ข้อมูลการเยี่ยมบ้าน 	ครั้งที่.........	 	
เด็กชื่อ	 ........................................................................................................................................................................
1.	 สภาพชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไป
......................................................................................................................................................................................
2.	 การเลี้ยงดูลูก	
	 2.1	 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

	 	 	 เลี้ยงด้วยนมแม่		..................เดือน			ไม่ได้เลี้ยงด้วยนมแม.่.......................................................	 	

	 2.2	 คนที่เป็นหลักในการเลี้ยงลูก	คือ	..........................................................................................................	 				

	 2.3		 การติดตามพัฒนาการลูก

	 		พัฒนาการลูกสมวัย......................................................

	 		พฒันาการไมส่มวยั............................................สง่เสรมิพฒันาการลกูโดย.............................................

	 2.4	 สิ่งที่พ่อแม่/	ผู้ดูแลหลักปฏิบัติต่อลูกทุกวันคือ	
				 	 	 	กอด/	อุ้ม						เล่นกับลูก/	ร้องเพลง					อ่าน/	เล่านิทาน					ไม่ได้ทำา

	 2.5	 ปัญหาการเลี้ยงดูลูกที่ต้องการความช่วยเหลือ/	ความรู้ที่ต้องการ
	 	 	 ..........................................................................................................................................................................
3.	 การปรับตัวกับสภาพชีวิตคู่/ครอบครัว
.....................................................................................................................................................................................
4.	 สรุปคำาแนะนำา/	ความช่วยเหลือที่ให้
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
5.	 การเยี่ยมบ้านครั้งต่อไปประเด็นที่ควรติดตามคือ
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................																																																																								

	 	 	 		 	 	 		 	 	 	 																		ลงชื่อ...................................................ผู้บันทึก

																																																																																					วัน..........เดือน....................ปี............	
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แบบสอบถามการติดตามเยี่ยมบ้าน
(หลังคลอดแล้ว 6 เดือน)

คำาชี้แจง	 แบบสอบถามนี้สำาหรับบุคลากรสาธารณสุขทีมเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามการเลี้ยงดูลูกจากแม่วัยรุ่น

ตามประเด็นที่กำาหนดต่อไปนี้	

ข้อมูลเบื้องต้น	

1.	ชื่อ	-	สกุล...............................................................................................อายุ	 ...........ปี		ศาสนา	...............................

2.	ที่อยู่ขณะตั้งครรภ์	บ้านเลขที่	...............หมู่........ตำาบล......................อำาเภอ............................จังหวัด...................	

ข้อมูลการเยี่ยมบ้าน  ครั้งที.่....................  

เด็กชื่อ......................................................อายุ..................ปี		เดือน............................	
1.	 สภาพชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไป
......................................................................................................................................................................................
2.	 การเลี้ยงดูลูก	
	 2.1	 การติดตามพัฒนาการลูก	
	 	 	 พัฒนาการลูกที่เป็นความก้าวหน้าคือ....................................................................................................
	 	 	 ส่งเสริมพัฒนาการลูกโดย.....................................................................................................................		
	 2.2	 สิ่งที่พ่อแม่/	ผู้ดูแลหลักปฏิบัติต่อลูกทุกวันคือ	
				 	 	 	กอด/	อุ้ม								เล่นกับลูก/	ร้องเพลง							อ่าน/	เล่านิทาน					ไม่ได้ทำา
	 2.3	 ปัญหาการเลี้ยงดูลูกที่ต้องการความช่วยเหลือ/	ความรู้ที่ต้องการ
......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................	.
3.	 การปรับตัวกับสภาพชีวิตคู่/ครอบครัว
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
4.	 สรุปคำาแนะนำา/	ความช่วยเหลือที่ให้
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
5.	 การเยี่ยมบ้านครั้งต่อไปประเด็นที่ควรติดตามคือ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

																																																																											
	 	 	 		 	 	 	 	 				ลงชื่อ....................................................ผู้บันทึก

																																																																																					วัน..........เดือน....................ปี............	
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	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อบต./เทศบาล)	 เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพและรับผิดชอบในการดูแล	

คณุภาพชวีติของคนทกุเพศวยัในชมุชน	ดงันัน้เมือ่ชมุชนมวียัรุน่ตัง้ครรภ	์การทีจ่ะใหล้กูของพอ่แมว่ยัรุน่ในชมุชนเตบิโต

ได้อย่างมีคุณภาพ	จึงจำาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(อบต./เทศบาล)	เข้ามาช่วยดูแล	

 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (อบต./เทศบาล) มบีทบาทในการสนบัสนนุการดแูลเดก็ปฐมวยัจากแมว่ยัรุน่ได	้

2	ส่วนคือ	

   1.      การร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง 

	 	 	 การดแูลจดัสรรงบประมาณ	ตดิตามแผนงานของศนูยพ์ฒันาเดก็	โดยงบประมาณดา้นสือ่และอปุกรณ์

จะมาจากกองการศึกษา	ส่วนงบประมาณด้านสุขภาพจะมาจากสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.)

	 	 	 ประสานงานกับ	 รพช./รพ.สต.	 เพื่อรับทราบข้อมูลสถานการณ์เด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่นในชุมชน	

สนบัสนนุ	ใหม้กีารคนืขอ้มลูวยัรุน่ตัง้ครรภแ์ละเดก็ปฐมวยัจากแมว่ยัรุน่ในการประชมุ/เวทชีมุชนเพือ่ใหช้มุชนตระหนกั

ในปัญหา	

	 	 	 ประสานงานและดำาเนินงานร่วมกับโรงพยาบาล/	รพ.สต.	เกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการเด็ก

	 	 	 เยี่ยมบ้านเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่นร่วมกับทีมภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง	 สนับสนุนสวัสดิการ	 และ

การจัดการสิ่งต่างๆ	 ที่เด็กปฐมวัยและพ่อแม่วัยรุ่นต้องการโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง	 เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 เช่น		

การประสานกับโรงงานในพื้นที่เพื่อให้พ่อแม่วัยรุ่นได้เข้าทำางานมีรายได้	 สนับสนุนสิ่งของจำาเป็น	 ซ่อมที่อยู่อาศัยให้

ครอบครัวที่ยากจน	ประสานกลุ่มหรือคนที่มีความรู้ประสบการณ์ในชุมชนเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลแม่วัยรุ่นที่ต้องเลี้ยงลูก

ลำาพัง	หรือขาดคนดูแลลูกในช่วงทำางาน	

	 	 	 สร้างความตระหนักและความร่วมมือเก่ียวกับการดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น	รวมท้ังการส่งเสริมสุขภาพ

ในชุมชนร่วมกับรพ.สต.ผ่านการประชุมแผนและการทำาประชาคมหมู่บ้าน	(ส่วนใหญ่จัดช่วงเดือนมีนาคม	-	เมษายน)

การดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น
โดย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(อบต./เทศบาล)
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   2.      การสนับสนุนการดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่นในศูนย์พัฒนาเด็ก 

	 	 	 ร่วมกับรพ.สต.และศูนย์พัฒนาเด็ก	 รณรงค์และติดตามการดำาเนินงานเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการที่ดี

ให้กับเด็กปฐมวัย	เช่น	การสนับสนุนให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่	การจัดกิจกรรม	“กิน	กอด	เล่น	เล่า”	การสนับสนุนให้ศูนย์

พัฒนาเด็กมีการเสริมสร้าง	IQ/EQ	ซึ่งการดำาเนินงานต่าง	ๆ	ควรรวมกลุ่มพ่อแม่วัยรุ่นเข้ามาด้วย	

	 	 	 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กโดยร่วมกับ	 รพ.สต.	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัด

หลักสูตรอบรม/	ฟื้นฟู	เพื่อให้ครูศูนย์พัฒนาเด็กสามารถเสริมสร้างพัฒนาการเด็กให้มีประสิทธิภาพ	และสนับสนุนให้

มีอาสาสมัคร	เช่น	แม่บ้านอาสาสมัคร	เพื่อมาช่วยศูนย์พัฒนาเด็กที่ขาดแคลนครู	

	 	 	 รว่มกบัศนูยพ์ฒันาครอบครวัและภาคเีครอืขา่ยเพือ่ชว่ยเหลอืและตดิตามดแูลเดก็ปฐมวยัจากแมว่ยัรุน่	

และแม่วัยรุ่นที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือด้อยโอกาส	 เช่น	 ยากจน	 แม่เลี้ยงเดี่ยว	 ไม่มีที่อยู่อาศัย	 แม่ใช้ความรุนแรง	

กับลูก	ฯลฯ	เพื่อให้เด็กปฐมวัยอยู่ในครอบครัวที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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การดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น
โดย ศูนย์พัฒนาเด็ก

(ศพด.)

	 เมือ่ลกูอายเุขา้เกณฑ	์พอ่แมว่ยัรุน่มกัจะสง่เดก็เขา้เรยีนทีศ่นูยพ์ฒันาเดก็	พอ่แมจ่ะถอืโอกาสทีม่เีวลานีท้ำางาน

หาเงินไปด้วย	พ่อแม่วัยรุ่นบางครอบครัวอาจไม่มีเวลาในการเลี้ยงดูลูก	นอกจากนี้บางครอบครัวเป็นแม่วัยรุ่นที่ไม่เคย

เลี้ยงเด็กมาก่อนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว	ครอบครัวยากจน	หรือมีปัญหาซับซ้อน	เด็กจะเจริญเติบโตไม่ดี	ไม่สนุกสนานร่าเริง	

ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม	 เด็กเรียนรู้ได้ช้า	 ไม่มีสมาธิหรือไม่อยากเรียนรู้	 ครูศูนย์พัฒนาเด็กจึงเป็นบุคคลที่จะช่วยติดตาม

พัฒนาการเด็ก	 กระตุ้นพ่อแม่ให้สนใจลูก	 ให้แนวทางในการเลี้ยงดูลูกที่เหมาะสมได้	 ซึ่งแนวทางการดำาเนินงานใน	

ศูนย์พัฒนาเด็ก	มีดังนี้	

   1.      การรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับเด็ก 

	 เพือ่ใหค้รรููจ้กัเดก็	ภมูหิลงัของเดก็	เขา้ใจเดก็และสง่ผลใหค้รชูว่ยเหลอืเดก็ไดม้ากยิง่ขึน้	ครคูวรรวบรวมขอ้มลู

เกี่ยวกับตัวเด็กจากแบบสัมภาษณ์แรกรับเด็ก	ซึ่งครูสามารถใช้ข้อมูลร่วมกับข้อมูลเด็กในระบบ	CCIS		ข้อมูลจากการ

สงัเกตพฤตกิรรมเดก็ขณะทำากจิกรรมในศนูยฯ์	และขอ้มลูการตดิตามเยีย่มบา้นจากแบบการเยีย่มบา้น	สำาหรบัคร	ูศพด.

   2.     การเสริมสร้างพัฒนาการและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

	 วัยแรกเกิด-5	ปี	 เป็นช่วงที่ร่างกายและสมองของเด็กมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว	 และเป็นช่วงเวลาที่สำาคัญใน

การสร้างรากฐานที่ดีให้แก่เด็ก	

	 สำาหรับเด็กที่เกิดจากแม่วัยรุ่นอาจมีต้นทุนที่แตกต่างจากเด็กทั่วไป	 เช่น	 เด็กนำ้าหนักตัวน้อย	 เด็กซีด	 คลอด

ก่อนกำาหนด	พ่อแม่ยังขาดความพร้อมในการดูแลลูก	 แม่เลี้ยงเดี่ยว	 เลี้ยงโดยปู่ย่าตายาย	 เป็นต้น	 ดังนั้นการสื่อสาร	

พูดคุยกับผู้ปกครองเด็กอย่างสมำ่าเสมอเกี่ยวกับการเสริมสร้างพัฒนาการ	 และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่บ้านจึงเป็น	

สิ่งจำาเป็น	โดยเน้นว่าพ่อแม่/	ผู้ปกครองควรให้เด็กช่วยเหลือตนเอง	รวมทั้งบอกเล่าสิ่งที่เด็กทำาได้เองที่ศูนย์พัฒนาเด็ก	

เพื่อให้พ่อแม่/ผู้ปกครองให้เด็กทำาเองที่บ้านด้วย	เช่น	ดื่มนมเอง	เก็บของเข้าที่	ช่วยถือของ

บอกความต้องการของตนเอง	อดทนรอคอยได้	เป็นต้น
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สิ่งที่ควรส่งเสริมเด็กตั้งแต่เล็ก 

วิธีการ ถ้าได้รับการปลูกฝัง ถ้าไม่ได้รับการปลูกฝัง

ให้เด็กมีโอกาสช่วยเหลือตนเอง
ตามความสามารถ

เดก็จะรูจ้กัคดิ	รูจ้กัทำา	มคีวามรบัผดิ

ชอบและรู้จักพึ่งพาตนเอง

เด็กจะกลายเป็นคนทำาอะไรไม่

เปน็	ไมพ่ยายามชว่ยเหลอืตนเอง	

ไม่กล้าทำาสิ่งต่างๆ

ให้เด็กรู้จักรอคอย	อดทน	และอดกลั้น เด็กจะมีความสามารถในการ

ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดี	 มีความ

ยับยั้งชั่งใจต่อสิ่งล่อใจหรือสิ่งที่มา

ยั่วยุได้	 ตัดสินใจได้ว่าสิ่งใดควร

กระทำา	 	 สิ่งใดไม่ควรกระทำา	 และ

เคารพในกฎเกณฑ์ของสังคม

เดก็มกัจะเตบิโตเปน็คนเอาแตใ่จ	

ตนเอง	อารมณเ์สยีงา่ย	เครยีดงา่ย		

ทุกข์ง่าย	ทำาใจยอมรับไม่ได้

ไมส่ามารถระงบัอารมณต์นเองได้

เมื่อผิดหวัง	เสียหน้า	หรือ

ไม่ได้อะไรดังใจ

ให้เด็กรู้จักปรับตัว	เผชิญและ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง

เดก็จะมคีวามมุง่มัน่ไปสูค่วามสำาเรจ็	

รู้จักพลิกแพลงแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์

เด็กจะกลายเป็นคนพึ่งคนอื่น
ไม่อดทน	ไม่ใช้ความคิด	
ขาดความกระตือรือร้น	
ท้อถอยง่าย	เมื่อเผชิญปัญหา

ให้เด็กมีโอกาสได้เล่น เด็กจะมีความสุข	 รู้จักมีอารมณ์ขัน

และสนกุ	เบกิบาน	ไดเ้รยีนรูก้ารเปน็

ผู้นำาผู้ตาม	และร่วมงานกับผู้อื่น	ซึ่ง

จะนำาไปใช้ในชีวิตจริง

เมื่อโตขึ้นมักจะเข้าสังคมยาก	
ไม่รู้จักกติกาของสังคม	
ไม่รู้แพ้		รู้ชนะ	รู้อภัย	
ขาดความกระฉับกระเฉง
ในการทำางาน	และการเรยีนรูช้วีติ

ให้เด็กรู้จักให้	รู้จักช่วยเหลือ	
และเข้าใจผู้อื่น

เด็กจะเป็นที่ชื่นชอบของคนอื่นๆ

ทั่วไป	 และสามารถประสานความ

ร่วมมือกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น

เด็กจะเป็นคนที่นึกถึงแต่ตนเอง
ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง	 ใจคอ
คับแคบ	ขาดความเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น	และเข้ากับคนอื่นได้ยาก

   3.     การติดตามเย่ียมบ้าน

	 เนื่องจากแม่วัยรุ่นส่วนใหญ่มีลูกเมื่อยังไม่มีความพร้อม	 ทำาให้ชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งประสบการณ์ในการ

เลี้ยงดูลูกไม่เท่ากับครอบครัวปกติทั่วไป	 การติดตามเยี่ยมบ้านเป็นวิธีการสำาคัญวิธีหนึ่ง	 ซึ่งทำาให้ครูได้ข้อมูลเกี่ยวกับ

สภาพที่แท้จริงของเด็ก	จากแบบการเยี่ยมบ้าน	สำาหรับศูนย์พัฒนาเด็ก	ซึ่งเป็นโอกาสที่ครูจะได้พูดคุยกับพ่อแม่	ไม่ว่า

จะเปน็สภาพชวีติความเปน็อยู	่การใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการเลีย้งดเูดก็	และการหาทางสนบัสนนุเพือ่สนองความตอ้งการ

ที่จำาเป็นของครอบครัวเด็กที่เกิดจากแม่วัยรุ่น
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   4.      การแก้ไขพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาของเด็ก

	 ปัจจุบันเป็นยุคของสังคมออนไลน์	 ซึ่งมีอิทธิพลต่อรูปแบบการใช้ชีวิตและวิธีการเลี้ยงดูของพ่อแม่วัยรุ่น/	

ผูป้กครอง	เชน่	การใหล้กูเลน่	Tablet	การใหล้กูดโูทรทศันท์ัง้วนั	ทำาใหล้กูไมไ่ดร้บัความรกั	ความอบอุน่	การสมัผสัใกล้

ชิดจากพ่อแม่เท่าที่ควร	ประกอบกับพ่อแม่วัยรุ่นอายุยังน้อย	ความมั่นคงทางอารมณ์และความอดทนไม่เท่ากับพ่อแม่

ที่เป็นผู้ใหญ่	รวมทั้งประสบการณ์ในการใช้ชีวิตยังน้อย	ทำาให้ไม่เห็นความสำาคัญของคุณลักษณะบางอย่างที่ต้องเสริม

สร้างให้เกิดขึ้นในเด็กวัยนี้	เช่น	ความมีวินัยในตนเอง	การช่วยเหลือตนเอง

 วิธีการแก้ไขปัญหา

	 	อธิบายให้พ่อแม่/ผู้ปกครอง	 เข้าใจว่าการติด	Tablet	 smartphone	ทำาให้เด็กร่างกายอ่อนแอ	 ไม่มีแรง	

เนื่องจากไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกาย	 นอกจากนี้	 เด็กยังไม่ค่อยมีสมาธิเพราะความไวของภาพในการ์ตูน/เกมมีความเร็ว

สูง	ส่งผลต่อสมองของเด็กในการรับรู้ภาพต่าง	ๆ	และทำาให้เด็กใจร้อน	ไม่อดทนรอคอย

	 	ขอความร่วมมือและทำาข้อตกลงกับพ่อแม่/ผู้ปกครองไม่ให้เด็กนำา	Tablet	smartphone	ขนมกรุบกรอบ	

ของเล่นที่ราคาแพงมาที่โรงเรียน

	 	ขอความร่วมมือพ่อแม่/ผู้ปกครอง	จำากัดเวลาการเล่น	Tablet	smartphone	และการดูโทรทัศน์ของลูก	

พาลูกไปเล่นกลางแจ้งหรือเล่นออกกำาลังกับเพื่อนบ้าง	เพื่อให้เด็กแข็งแรงและเป็นการพัฒนาสมองของเด็กด้วย

	 ส่วนการเสริมสร้างคุณลักษณะนิสัยที่เหมาะสมให้กับเด็กตามวัย	ครูควรทำาโดยการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็ก	

หรือให้เพื่อนทำาให้ดูเป็นตัวอย่าง	หรือครูอาจจะบอกเด็กเป็นขั้นเป็นตอน	เพื่อให้เด็กทำาตามจนสำาเร็จ	และชื่นชมเมื่อ

เดก็มคีวามพยายามหรอืทำาสำาเรจ็ไดด้ว้ยตนเอง	สว่นปญัหาพฤตกิรรมทีพ่บบอ่ยในเดก็ปฐมวยั	ครสูามารถศกึษาขอ้มลู

เพิ่มเติมได้ในหัวข้อ	“ปัญหาพฤติกรรม	อารมณ์	เด็กปฐมวัยที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไข”	(หน้า	55)

   5.     การส่ือสารระหว่างครูและผู้ปกครอง 

 การสื่อสารระหว่างครูและผู้ปกครองช่วยให้พ่อแม่ผู้ปกครองกระตือรือร้น	และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

เดก็	สง่เสรมิทกัษะตา่ง	ๆ 	ทีค่รสูอน	ทำาใหเ้ดก็มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนมากขึน้	สามารถศกึษาเพิม่เตมิเกีย่วกบัแนวทาง

การสื่อสารกับผู้ปกครองได้จากหัวข้อ	“แนวทางการสื่อสารกับผู้ปกครอง”	(หน้า	53)

	 โครงการหนูน้อยวัยใสใส่ใจสุขภาพ	 ของ

ศูนย์พัฒนาเด็กทุ่งสงบ	 ต.ไผ่เขียว	 อ.สว่างอารมณ์	

จ.อทุยัธาน	ีโดยมกีารสง่เสรมิพฒันาการเดก็	ใหค้วามรู	้

พ่อแม่ผู้ปกครองในการดูแลเด็กปฐมวัยในพื้นที่

ตัวอย่าง
การดำาเนินงาน

การดูแลเด็กปฐมวัย
จากแม่วัยรุ่น
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แบบสัมภาษณ์แรกรับเด็ก สำาหรับศูนย์พัฒนาเด็ก

คำาชี้แจง	 แบบสัมภาษณ์นี้จัดทำาเพื่อให้ครูศูนย์พัฒนาเด็กใช้ในการสัมภาษณ์พ่อแม่เมื่อแรกรับเด็ก	 เพื่อรวบรวบ
ข้อมูลมาใช้ในการดูแลหรือวางแผนแก้ไข	หากเด็กมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือเป็นปัญหา

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป	
1.	 ชื่อ	-	นามสกุล	บิดา...............................................................................................................................................
2.	 ชื่อ	-	นามสกุล	มารดา	...........................................................................................................................................
3.	 ที่อยู่		.......................................................................................................................................................................
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	 ในส่วนของวัยรุ่นตั้งครรภ์ที่อยู่ในชุมชน	อสม.มีบทบาทช่วยเหลือได้	5	ประการ	คือ	

    1.     การค้นหาวัยรุ่นต้ังครรภ์ 

	 อาจพูดคุยกับแหล่งข่าวต่างๆ	 ของวัยรุ่น	 เช่น	 ร้านทำาผม	 ร้านขายยา	 ร้านอินเตอร์เน็ต	 วัยรุ่นเมื่อตั้งครรภ์

ส่วนใหญ่จะปิดบังไม่ยอมบอกใครจนกว่าใกล้คลอด	บางคนไม่มีความรู้คิดว่าประจำาเดือนไม่ปกติ	บางคนไม่รู้ว่าตัวเอง	

ตัง้ครรภ	์มารูเ้มือ่วนัเจบ็ทอ้งคลอด	ซึง่เหตกุารณเ์หลา่นีเ้ปน็อนัตรายตอ่สขุภาพของแมว่ยัรุน่และลกู	วยัรุน่เมือ่ตัง้ครรภ์

ควรมาฝากท้องแต่เนิ่นๆ	โดยเฉพาะการฝากท้องก่อนอายุครรภ์	12	สัปดาห์	

   2.    สนับสนุนให้มีการไกล่เกล่ีย 

	 การไกลเ่กลีย่ใหต้กลงกนัระหวา่งครอบครวัของวยัรุน่ฝา่ยหญงิและครอบครวัวยัรุน่ฝา่ยชายเปน็สิง่สำาคญัเพราะ

เป็นความทุกข์	ความเครียดที่มักจะเกิดกับวัยรุ่นหญิงและชายที่มีปัญหาการตั้งครรภ์แทบทุกคน	ซึ่งปัญหานี้หากไม่ได้

รบัการชว่ยเหลอืจากผูใ้หญ	่วยัรุน่กม็กัจะแกป้ญัหาดว้ยวธิทีีไ่มเ่หมาะสม	อยา่งเชน่	ทำาแทง้ดว้ยตวัเอง	ทำาใหเ้กดิปญัหา

ตอ่เนือ่งในเรือ่งของสขุภาพ	ดงันัน้หาก	อสม.ไดท้ราบวา่มปีญัหาวยัรุน่ตัง้ครรภเ์กดิขึน้	และวยัรุน่ขอใหช้ว่ยหาทางออก	

อาจพูดคุยกับผู้ใหญ่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีลักษณะประนีประนอมและวัยรุ่นไว้วางใจ	 ให้เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของ

การไกลเ่กลีย่หรอืรว่มกบัผูใ้หญข่องฝา่ยใดฝา่ยหนึง่เปน็คนกลางในการไกลเ่กลีย่	เพือ่หาขอ้ตกลง	และทางออกรว่มกนั	

	 แตห่ากกรณทีีท่ัง้สองฝา่ยไมส่ามารถตกลงกนัได	้หรอือสม.ไมส่ามารถเขา้ไปไกลเ่กลีย่ได	้อาจตอ้งประสาน

หรือแจ้งข่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยในการเจรจาไกล่เกลี่ยอีกทางหนึ่ง

   3.     การดูแลสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

	 อสม.	สว่นใหญไ่ดร้บัการพฒันาศกัยภาพในเรือ่งการดแูลเดก็ปฐมวยั	ซึง่บทบาทโดยทัว่ไปของอสม.ในการดแูล

เด็กปฐมวัย	คือร่วมกับ	รพ.สต.	ดูแลสุขภาพเด็กโดยชั่งนำ้าหนัก	วัดส่วนสูง	วัดรอบศีรษะ	ตรวจฟัน	ส่วนการประเมิน

พัฒนาการนั้น	จะให้ครอบครัวพาเด็กมาที่	รพ.สต./รพช.	สำาหรับเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่นที่เป็นกลุ่มเด็กปกติจะได้รับ

การดแูลจากอสม.ในเรือ่งนี	้หากอสม.สงัเกตเหน็เดก็ทีเ่กดิจากแมว่ยัรุน่คนใดทีม่พีฒันาการลา่ชา้	อสม.	สามารถแนะนำา

ให้แม่วัยรุ่นและครอบครัวพาเด็กไปกระตุ้นพัฒนาการที่	รพ.สต./รพช.และคอยติดตามให้พาเด็กไปกระตุ้นพัฒนาการ

อย่างต่อเนื่อง	

การดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น
โดย  อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำาหมู่บ้าน (อสม.)
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   4.     การเย่ียมบ้านก่อนคลอดและหลังคลอด 

	 สำาหรับวัยรุ่นตั้งครรภ์ที่ได้รับการไกล่เกลี่ยตกลงกันในระดับผู้ใหญ่แล้ว	 อสม.ควรติดตามเยี่ยมบ้านวัยรุ่น	

ที่ตั้งครรภ์ก่อนคลอด	เพื่อถามทุกข์สุขและสนับสนุนให้ไปฝากครรภ์ตามกำาหนด	รวมทั้งปฏิบัติตัวตามที่แพทย์แนะนำา	

สำาหรบัวยัรุน่ตัง้ครรภท์ีย่งัปรบัตวัไมไ่ด	้เชน่	เทีย่วกลางคนื	นอนดกึ	คดิมาก	อสม.	ควรปลอบใจ	ใหก้ำาลงัใจ	และเตอืนให	้

ดูแลสุขภาพของตนเองที่จะส่งผลต่อลูกด้วย	ส่วนการเยี่ยมหลังคลอดโดยเฉพาะในช่วง	3	เดือนแรก	อสม.ควรติดตาม

ดแูลกลุม่วยัรุน่ทีด่แูลลกูเองหรอือยูก่บัสามแีละสนบัสนนุใหช้ว่ยกนัดแูลลกู	เพราะวยัรุน่ยงัมปีระสบการณแ์ละวฒุภิาวะ

ในการเลี้ยงลูกไม่เท่าผู้ใหญ่	 และแม่วัยรุ่นบางคนที่ด้อยโอกาส	 อาจต้องการการสนับสนุนบางอย่าง	 การไปเยี่ยมบ้าน	

จะช่วยดูแลวัยรุ่นในจุดนี้ได้	นอกจากนี้ยังช่วยให้วัยรุ่นสนใจเลี้ยงดูลูกอย่างถูกต้องมากขึ้น	

 

   5.     การส่งเสริมลักษณะนิสัยท่ีเหมาะสมให้กับเด็ก 

	 เป็นสิ่งสำาคัญเพราะเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กเข้าสู่สังคม	 และการศึกษา	 หาก	 อสม.ไปเยี่ยมบ้าน

แล้วพบว่าเด็กมีลักษณะนิสัยที่ไม่เหมาะสมตามวัย	 เช่น	 2	 ขวบ	ยังบอกชื่อตัวเองไม่ได้	 เมื่อปวดปัสสาวะไม่ยอมบอก		

บอกให้รอแต่รอไม่ได	้ พ่อแม่ผู้ปกครองตามใจเด็กทุกอย่าง	 อสม.ควรให้คำาแนะนำาเบื้องต้นกับพ่อแม่วัยรุ่นในการดูแล

เด็กเพื่อสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่เหมาะสม	 ซึ่งลักษณะนิสัยเหล่านี้จะป้องกันปัญหาพฤติกรรมต่าง	 ๆ	 ที่จะเกิดขึ้น	

ในอนาคต	เช่น	พฤติกรรมก้าวร้าว	ต่อต้านสังคม	เป็นต้น

	 ในกรณีที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง	 ไม่ยอมรับคำาแนะนำาหรือความช่วยเหลือจาก	 อสม.	 ให้อสม.ส่งต่อข้อมูลให้กับ	

เจ้าหน้าที่	รพ.สต.	เพื่อดำาเนินการดูแลช่วยเหลือต่อไป
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  ความรู้เรื่องพัฒนาการเด็กและแนวทางการเลี้ยงลูก

เพื่อสร้างเสริมพัฒนาการ (สำาหรับ อสม.) 

	 พัฒนาการเด็กปฐมวัย	 (0-5	 ปี)	 มีหลายด้านที่ต้องส่งเสริม	 ได้แก่	 พัฒนาการด้านร่างกาย	 พัฒนาการ	

ด้านสติปัญญา	 พัฒนาการด้านอารมณ์	 และพัฒนาการด้านสังคม	 ซึ่งการดูแลเด็กนั้นมีความจำาเป็นต้องให้เด็กมี

พฒันาการทีส่มวยัทกุดา้น	โดย	อสม.	ควรมคีวามรู	้เรือ่ง	“สญัญาณเตอืนใจ	หว่งใยพฒันาการเดก็”	และ	“การฝกึทกัษะ	

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก”

    1.     สัญญาณเตือนใจ ห่วงใยพัฒนาการเด็ก 

	 สัญญาณเตือนต่อไปนี้เป็นพฤติกรรมหรือพัฒนาการเบื้องต้น	 เพื่อให้พ่อแม่/ผู้ปกครอง	 หรือ	 อสม.		

ใชใ้นการสงัเกตเดก็	หากเดก็มพีฤตกิรรมหรอืพฒันาการตามทีส่ญัญาณเตอืนระบไุวข้อ้ใดขอ้หนึง่	แสดงวา่เดก็ควรไดร้บั	

การกระตุน้พฒันาการ	ซึง่พอ่แม/่ผูป้กครองหรอือสม.สามารถตดิตอ่	รพ.สต./รพช.	เพือ่ดแูลพฤตกิรรมหรอืพฒันาการ

เด็กในรายละเอียดอีกครั้ง	

	 ในการสังเกตสัญญาณเตือนพ่อแม่หรืออสม.ควรสังเกตสัญญาณเตือนทุกข้อตั้งแต่อายุ	1-3	เดือนจนถึงอายุ

จริงของเด็ก	เช่น	เด็กอายุ	9	เดือน	พ่อแม่หรือ	อสม.	ต้องสังเกตสัญญาณเตือนตั้งแต่อายุ	1-3	เดือน	คือ	ดูดนมแม่ได้

ไม่ดี	จนถึงอายุ	9	เดือน	คือ	ถือของสองมือไม่ได้	เป็นต้น
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อายุ สัญญาณเตือน

อายุ 1-3 เดือน •		ดูดนมแม่ได้ไม่ดี	
•		กล้ามเนื้ออ่อนนิ่ม	
•		เคลื่อนไหวแขนขาไม่ดี	ไม่สมดุล	เกร็งแขน	ขา	
•		ร้องกวนนานโดยหาสาเหตุไม่ได้	
•		ไม่จ้องหน้า	ไม่มองตาม	ไม่สบตา

อายุ 6 เดือน •		ไม่คว่ำา
•		เกร็งแขน	ขา	เอื้อมมือคว้าของไม่ได้	
•		ไม่หันหาเสียงเรียก

อายุ 9 เดือน •		ไม่เกาะยืน	
•		ไม่ส่งเสียงคำาซำ้า	ๆ	เช่น	ปาปา	มามา
•		ถือของสองมือไม่ได้

อายุ 12 เดือน •		ไม่เลียนเสียงพูด	ไม่ส่งเสียงโต้ตอบ	
•		ไม่สามารถจีบนิ้วหยิบของชิ้นเล็กได้	
•		ไม่โบกมือ	ไม่ปรบมือ	ไม่บ๊ายบาย	
•		แสดงความต้องการไม่ได้	เช่น	ชี้	เอื้อมมือ	ทำาเสียง

อายุ 18 เดือน (1 ปีครึ่ง) •		ตักข้าวกินเองไม่ได้	(หกได้เล็กน้อย)	ยกแก้วดื่มนำ้าเองไม่ได้	
•		ไม่เดิน	ไม่วิ่ง	
•		ยังไม่พูดคำาที่มีความหมาย	เช่น	พ่อ	แม่	นม	
•		จับดินสอ	ขีดเขียนไม่ได้

อายุ 2 ปี •		เดินไม่มั่นคง	
•		ไม่ทำาตามคำาสั่ง	
•		ซน	อยู่ไม่นิ่ง	(ฟังนิทานได้ไม่เกิน	5	นาที)	
•		ยังไม่พูดคำาที่มีความหมาย	2	คำาติดกัน	เช่น	กินนำ้า	เล่นบอล

อายุ 3 ปี •		เขียนรูปวงกลมตามแบบไม่ได้	
•		ยืนขาเดียวไม่ได้	(ต้องนานกว่า	3	วินาที)	
•		ช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจำาวันง่ายๆไม่ได้	เช่น	ใส่กางเกง	
			ใส่เสื้อสวมศีรษะไม่ได้	
•		พูดไม่เป็นประโยค	สื่อความหมายไม่ได้	
•		ไม่เข้าใจความหมายของคำาสั่งหรือคำาถาม

อายุ 4 ปี •		ไม่สามารถโต้ตอบหรือสื่อสารได้	
•		เล่นแบบมีกติกากับเด็กคนอื่นไม่ได้	
•		เขียนเครื่องหมายบวกไม่ได้	
•		ติดกระดุมเสื้อตัวเองไม่ได้

อายุ 5 ปี •		เขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตามแบบไม่ได้	
•		เล่นบทบาทสมมุติไม่ได้	เช่น	เล่นขายของ	เล่นเป็นพ่อแม่	
•		ไม่สามารถนับเลข	หรือบอกสี	8	สีได้	
•		ช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจำาวันไม่ได้	เช่น	เช็ดก้นเองไม่ได้
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“การฝึกพัฒนาการเด็กตั้งแต่ยังเล็ก
เป็นสิ่งสำาคัญ การฝึกจะได้ผล 
พ่อแม่/ผู้ปกครองต้องใจเย็น 
ไม่โมโห ไม่ขึ้นเสียง ไม่ตีเด็ก 

เมื่อเด็กทำาได้ตามที่ฝึกควรให้ความเอาใจใส่
เช่น ชมเชย ยิ้ม ปรบมือ กอด 

เพื่อให้เด็กมีกำาลังใจที่จะฝึกต่อไป”

    2.     การฝึกทักษะเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

	 	 การฝึกทักษะมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เป็นไปตามวัยสามารถใช้ในชีวิตจริงและในสภาพ

แวดล้อมจริง	โดยคำานึงถึงสิ่งต่อไปนี้

	 	 	 	คำาพูดที่ใช้ควร	ง่าย	สั้น	ชัดเจน	และคงเส้นคงวา

	 	 	 ให้เวลาเด็กปฏิบัติตาม	3-5	วินาที	ถ้าเด็กยังไม่ทำาให้พูดซำ้า	 (ข้อความเหมือนเดิม)	พร้อมให้การช่วย

เหลือเด็กทำาจนเสร็จ

	 	 	 ให้ความช่วยเหลือเด็กเท่าที่จำาเป็น	ลดการช่วยเหลือเมื่อเด็กทำาได้	ซึ่งอาจช่วยเหลือโดย

	 	 	 o ทางกาย:	 จับมือทำา	แตะข้อศอกกระตุ้น

	   o ทางวาจา:	 บอกให้เด็กลองทำาดู	หากจำาเป็นอาจจะบอกให้เด็กทราบวิธีทีละขั้น

	 	  o ทางท่าทาง:	ชี้	ผงกศีรษะ	ส่ายหน้า	ขัดขวางไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ต้องการ	เช่น	เมื่อบอกให้เด็ก

	 	 	 	 	 ช้ีแปรงสีฟัน	แต่เด็กจะช้ีแก้วนำา้	ให้ใช้มือปิดแก้วนำา้	เพ่ือให้เด็กรู้ว่าจะต้องช้ี	แปรงสีฟัน
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แบบสอบถามการติดตามเยี่ยมบ้าน
คำาชี้แจง	 แบบสอบถามนี้สำาหรับบุคลากรสาธารณสุขทีมเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามการเลี้ยงดูลูกจากแม่วัยรุ่น

ตามประเด็นที่กำาหนดต่อไปนี้	
ข้อมูลเบื้องต้น	
1.	ชื่อ	-	สกุล...............................................................................................อายุ	 ...........ปี		ศาสนา	...............................
2.	ที่อยู่ขณะตั้งครรภ์	 บ้านเลขที	่ ..............หมู่..........ตำาบล......................อำาเภอ........................จังหวัด......................

ข้อมูลการเยี่ยมบ้าน  ครั้งที.่....................  
เด็กชื่อ......................................................อายุ..................ปี		เดือน............................	
1.	 สภาพชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไป
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................	
2.		การเลี้ยงดูลูก	
	 2.1	 การเลี้ยงดูลูกด้วยนม
	 	 	เลี้ยงด้วยนมแม่		..................เดือน			ไม่ได้เลี้ยงด้วยนมแม่
	 2.2	 คนที่เป็นหลักในการเลี้ยงลูกคือ	......................................................................................................................			
	 2.3		การติดตามพัฒนาการลูก
	 	 	พัฒนาการลูกสมวัย......................................................
	 	 	พัฒนาการไม่สมวัย............................................ส่งเสริมพัฒนาการลูกโดย................................................
				 2.4	 สิ่งที่พ่อแม่/	ผู้ดูแลหลักปฏิบัติต่อลูกทุกวันคือ	
	 	 	 	กอด/	อุ้ม								เล่นกับลูก/	ร้องเพลง								อ่าน/	เล่านิทาน				ไม่ได้ทำา
	 2.5	 ปัญหาการเลี้ยงดูลูกที่ต้องการความช่วยเหลือ/	ความรู้ที่ต้องการ
.....................................................................................................................................................................................
3.	 การปรับตัวกับสภาพชีวิตคู่/ครอบครัว
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
4.	 สรุปคำาแนะนำา/	ความช่วยเหลือที่ให้
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
5.	 การเยี่ยมบ้านครั้งต่อไปประเด็นที่ควรติดตามคือ

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

......................................................................................................................................................................................		
	 	 	 			 	 	 		 	 	 	 	 					ลงชื่อ....................................................ผู้บันทึก

																																																																																					วัน..........เดือน....................ปี............	

หมายเหต	ุ ระยะการติดตามเยี่ยมบ้านหลังคลอด	(ทั้งแม่และลูก)		
	 ครั้งที่	1	 สัปดาห์แรก	เมื่ออายุบุตรไม่เกิน	7	วันนับจากวันคลอด
	 ครั้งที่	2	 สัปดาห์ที่	2		ตั้งแต่บุตรอายุ	8	วันแต่ไม่เกิน	15	วันนับจากวันคลอด
	 ครั้งที่	3	 ตั้งแต่บุตรอายุ	16	วันแต่ไม่เกิน	42	วันนับจากวันคลอด
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แบบสอบถามการติดตามเยี่ยมบ้าน
(หลังคลอดแล้ว 6 เดือน)

คำาชี้แจง	 แบบสอบถามนี้สำาหรับบุคลากรสาธารณสุขทีมเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามการเลี้ยงดูลูกจากแม่วัยรุ่น

ตามประเด็นที่กำาหนดต่อไปนี้	

ข้อมูลเบื้องต้น	

1.	ชื่อ	-	สกุล...............................................................................................อายุ	 ...........ปี		ศาสนา	...............................

2.	ที่อยู่ขณะตั้งครรภ์	บ้านเลขที่	...............หมู่........ตำาบล......................อำาเภอ............................จังหวัด...................	

ข้อมูลการเยี่ยมบ้าน  ครั้งที.่....................  

เด็กชื่อ......................................................อายุ..................ปี		เดือน............................	
1.	 สภาพชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไป
......................................................................................................................................................................................
2.	 การเลี้ยงดูลูก	
	 2.1	 การติดตามพัฒนาการลูก	
	 	 	 พัฒนาการลูกที่เป็นความก้าวหน้าคือ....................................................................................................
	 	 	 ส่งเสริมพัฒนาการลูกโดย.....................................................................................................................		
	 2.2	 สิ่งที่พ่อแม่/	ผู้ดูแลหลักปฏิบัติต่อลูกทุกวันคือ	
				 	 	 	กอด/	อุ้ม								เล่นกับลูก/	ร้องเพลง							อ่าน/	เล่านิทาน					ไม่ได้ทำา
	 2.3	 ปัญหาการเลี้ยงดูลูกที่ต้องการความช่วยเหลือ/	ความรู้ที่ต้องการ
......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................	.
3.	 การปรับตัวกับสภาพชีวิตคู่/ครอบครัว
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
4.	 สรุปคำาแนะนำา/	ความช่วยเหลือที่ให้
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
5.	 การเยี่ยมบ้านครั้งต่อไปประเด็นที่ควรติดตามคือ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

																																																																											
	 	 	 		 	 	 	 	 				ลงชื่อ....................................................ผู้บันทึก

																																																																																					วัน..........เดือน....................ปี............	
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ความรู้เกี่ยวกับ

การเลี้ยงดูลูกปฐมวัย
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ปัจจัยท่ีสนับสนุนให้แม่วัยรุ่นและครอบครัวเล้ียงลูกได้ดี 

	 1.	 แมว่ยัรุน่และสามมีคีวามมัน่ใจในตวัเองวา่มคีวามอดทนและสามารถเลีย้งลกูได	้พอ่แมว่ยัรุน่ทีม่คีวามรูส้กึ

เชน่นี	้มกัจะมกีำาลงัใจจากลกู	ทำาเพือ่ลกู	ไดร้บัการสนบัสนนุจากครอบครวัเดมิ	ครอบครวัเดมิใหโ้อกาสในการอยูร่ว่มกนั	

เป็นครอบครัวใหม่	

	 2.	 แมว่ยัรุน่และสามมีคีวามสมัพนัธท์ีด่ตีอ่กนั	รว่มกนัเลีย้งดลูกู	ถงึแมจ้ะไมไ่ดอ้ยูก่นิดว้ยกนั	แตเ่ปดิโอกาสให้

ปูย่า่ตายายของทัง้สองครอบครวัเขา้มามสีว่นชว่ยเลีย้งดลูกู	ไมเ่กีย่งกนั	กจ็ะทำาใหเ้ดก็เตบิโตในบรรยากาศครอบครวัทีด่ี		

และมีความมั่นคงในจิตใจ	

	 3.	 แมว่ยัรุน่และครอบครวัตัง้ความหวงั	มแีผนการในอนาคต	ในดา้นการหารายไดเ้พือ่การใชจ้า่ยในครอบครวั	

การเลี้ยงดูลูก	การดูแลสุขภาพของลูก	การเก็บเงินเพื่อให้ลูกเข้าเรียน	และการกลับไปเรียนต่อ	เช่น	ตายายช่วยเลี้ยง

ลูกช่วงกลางวัน	 เพื่อให้พ่อแม่วัยรุ่นไปทำางานวันธรรมดา	 เก็บเงินไว้สำาหรับปีหน้าวางแผนจะเรียนหนังสือในวันเสาร์

อาทิตย์	พ่อทำางาน	แม่วัยรุ่นเลี้ยงลูกที่บ้านเมื่อลูกเข้าศูนย์พัฒนาเด็กวางแผนจะให้แม่ทำางาน	

	 4.	 แม่วัยรุ่นและครอบครัวตั้งเป้าหมายที่จะให้ลูกเติบโตเป็นคนดี	 ใส่ใจหาความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกจาก

โทรทัศน์	 วิทยุ	 หนังสือ	 ถามเพื่อน/ญาติที่มีประสบการณ์เพื่อนำามาใช้ในการเลี้ยงลูก	 สังเกตการเจริญเติบโตของลูก	

ปฏิบัติตามที่บุคลากรสาธารณสุขหรือครูศูนย์พัฒนาเด็กแนะนำา	พยายามฝึกลูก	และมีวินัยในการเลี้ยงดูลูก	

	 5.	 พอ่แมว่ยัรุน่พยายามเปน็ตวัอยา่งทีด่	ีปรบัจากการใชช้วีติกบัเพือ่นมาใชช้วีติกบัลกูและครอบครวั	เพือ่ไมใ่ห	้

ลูกเติบโตมาทำาสิ่งที่ไม่ดีให้ต้องเสียอนาคต	

วิธีการ/เทคนิคท่ีได้ผลและบทบาทของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ในการสนับสนุนพัฒนาการเด็ก 

	 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	การกอด	การเล่น	และการอ่านหนังสือ	หากทำาต่อเนื่องจะเป็นวิธีการ/	เทคนิคสำาคัญ

ทีจ่ะชว่ยใหเ้ลีย้งลกูไดอ้ยา่งมคีณุภาพ	ทัง้นีว้ธิกีาร/	เทคนคิเหลา่นีล้ว้นมหีลกัฐานการวจิยัทีร่ะบถุงึประสทิธผิลทีจ่ะเกดิ

กับเด็ก		

	 สำาหรับเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น	 เนื่องจากความไม่พร้อมและความเครียดของพ่อแม่วัยรุ่น	 อาจทำาให้พ่อแม่

วัยรุ่นสนใจการเลี้ยงดูลูกน้อยลงโดยเฉพาะในช่วงแรกเกิด	 -	 3	 ปี	 ซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กในอนาคต	

การสนับสนุนและติดตามให้พ่อแม่วัยรุ่นได้ดูแลลูกโดยเน้นวิธีการ/เทคนิคเหล่านี้	 รวมทั้งภาคีเครือข่ายร่วมรณรงค์		

จัดกิจกรรมต่าง	ๆ	เสริม	จะช่วยให้พ่อแม่เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่นได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น	

ความรู้เกี่ยวกับ
การเลี้ยงดูลูกปฐมวัย 
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การเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่	

-	 นมแม่มีสารจำาเป็นต่อการเจริญเติบโตของสมอง	
คือ	 กรดอะมิโน	 taurine,	 carnitine,	 กรดไขมัน		
a r a ch i don i c 	 a c i d 	 ( AA 	 ห รื อ 	 ARA ) ,		
docosahexaenoic	 acid	 (DHA)	 มีสารสำาคัญต่อ	
พัฒนาการของสมองที่ยังไม่มีในนมผสมคือ	 nerve	
growth	factor	ฮอร์โมน	และเอนไซม์แทบทุกชนิด
ที่ร่างกายต้องการเพื่อนำามาใช้ในการพัฒนาสมอง	

-	 	 นมแม่มีสารต่อสู้เชื้อโรคหลายชนิดทำาให้การเจริญ
เติบโตของร่างกายและสมองไม่หยุดชะงักจากการ
ติดเชื้อ	

-	 การให้นมลูกเป็นการกระตุ้นให้วงจรประสาท
ในสมองของลูกให้ทำางานได้เต็มที่และต่อเนื่อง		
ส่งผลต่อพัฒนาการทางสมอง	 เพราะลูกจะสบตา
แม่	 สื่อสารผ่านการมองเห็น	 การสัมผัสผิวแม่
ผ่านมือลูก	 ขณะที่ลิ้นของลูกก็รับรสนำ้านมแม่ให้	
ความรู้สึกสบายและผ่อนคลาย	 ส่วนหูของลูกได้ยิน
เสียงที่กำาลังเกิดขึ้นรอบตัว	 ประสาทสัมผัสทุกส่วน
ของลูกจะถูกกระตุ้นให้เกิดการทำางาน	 ด้วยความ
รู้สึกดี	ๆ	ที่แม่ได้ถ่ายทอดสู่ลูก7

-		บุคลากรสาธารณสุขให้ความรู้ความ
เข้าใจ	สร้างความตระหนักแก่วัยรุ่น
ต้ังครรภ์เร่ืองการให้นมลูก	และอาจ
ใช้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างความรัก
ความผูกพันระหว่างแม่วัยรุ่นกับลูก		
โดยให้ลูกกินนมแม่ตั้งแต่แรกคลอด
ถึงแม่วัยรุ่นจะปฏิเสธไม่รับเลี้ยงลูก
ก็ตาม	

-		บุคลากรสาธารณสุขให้ความรู้
			ตามคู่มือ	กิน	กอด	เล่น	เล่า	
			แก่กลุ่มวัยรุ่นตั้งครรภ์	
-		อปท.	อสม.	กลุ่มแม่บ้าน	ชุมชน	

รณรงค์	สื่อสาร	อำานวยความ
สะดวก	ดูแล	เพื่อให้แม่วัยรุ่นเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ตั้งแต่ตั้งครรภ์	เพื่อ
ให้เป็นวิถีหรือวัฒนธรรมของชุมชน	
ซึ่งจะมีผลถึงคุณภาพเด็กของ
ชุมชนในอนาคต	

-		ให้กลุ่ม	อสม.	แม่บ้านท่ีมี
ประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกเล็กที่
ดีเป็นพี่เลี้ยงแม่วัยรุ่นเยี่ยมบ้านให้
คำาแนะนำาติดตามดูแลใกล้ชิด	โดย
เฉพาะเด็กปฐมวัยกลุ่ม

				เปราะบาง

การกอด -	 การกอดลูกกระตุ้นทำาให้	 Oxytocin	 ซึ่งเป็นสาร
สือ่ประสาท	ส่งสัญญาณไปยัง	Lymbic	system	ช่วยลด	
ฮอร์โมนคอร์ติซอล	 ที่ทำาให้เกิดความเครียด	 ทำาให้
ลูกลดความกังวล	 ความเครียด	 และมีความสุข	
มากขึ้ น 	 จากการศึกษาวิ จั ย 	 The	 Touch		
Research	 Institute	 ของ	 the	 University	
of	Miami	School	of	Medicine	พบว่าการกอด	
มีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กโดย	 เฉพาะเด็กที่
คลอดกอ่นกำาหนด	นอกจากนีย้งัชว่ยสรา้งภมูคิุม้กนั
โรค	และลดความเจ็บปวดด้วย8

การเล่น -	 	 การเล่นเริ่มจากพ่อแม่ยิ้ม	 พูดคุยหยอกล้อกับลูก	
		ใหล้กูไดห้ยบิ	จบั	ดงึ	ชมิ	ดม	สำารวจของตา่ง	ๆ 			รอบตวั	
เล่นจ๊ะเอ๋	 จนถึงวิ่งไล่จับ	 เล่นเกม	 เล่นสมมติ		
เล่ นตามกติ กากับ เพื่ อน 	 เล่ นคอมพิ ว เตอร์ 		
เล่นเครื่องเล่นที่สนาม

-			บุคลากรสาธารณสุข	สนับสนุนให้		
				พ่อแม่ใช้คู่มือ	กิน	กอด	เล่น	เล่ากับลูก
-	 	 อปท.	 อสม.	 กลุ่มแม่บ้าน	 ชุมชน	

สนับสนุนการเล่น	 ของเด็ก	 โดยจัด
ให้มีพื้นที่สำาหรับเด็ก	 ให้เด็กเล่นได้	
อย่างปลอดภัย



คู่มือแนวทางการดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น (ฉบับปรับปรุง)
สำาหรับ รพช. รพ.สต. อสม. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อบต./เทศบาล) และศูนย์พัฒนาเด็ก

51

วิธีการ/ เทคนิค ประโยชน์ที่เกิดขึ้น บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การสนับสนุนพัฒนาการเด็ก

-	 ในเด็กเล็กการเล่นที่ดีที่สุดคือการที่พ่อแม่เล่น		
หยอกลอ้กบัลกู	ใหล้กูไดโ้ตต้อบดว้ยการแสดงทา่ทาง		
สง่เสยีง	การเลน่จะกระตุน้การผลติของโปรตนีทีเ่พิม่
ประสทิธภิาพการทำางานของสมอง	เนือ่งจากสมองมี
อตัราการเจรญิเตบิโตเรว็ทีส่ดุในชว่งนี	้การเลน่กบัลกู
จึงเป็นเรื่องจำาเป็น	 ซึ่งจะส่งผลต่อการแก้ไขปัญหา
การใช้ภาษา	 ความคิดสร้างสรรค์	 และมีสมาธิที่ดี
ของเด็กในอนาคต

-	 การเล่นที่ดี เป็นการเล่นที่ เด็กได้คิดแก้ปัญหา	
และสร้างสรรค์	เช่น	การเล่มสมมติ	การเล่นตัวต่อ/
ต่อรูป	ส่วนการเล่นบทบาทสมมติ	การเล่นกับเพ่ือน

			ช่วยพัฒนาภาษาและทักษะทางสังคม9

-		อปท.	สำารวจและสนับสนุน	
ซ่อมแซมเครื่องเล่นในชุมชนและ
ศูนย์พัฒนาเด็ก	จัดกิจกรรมการ
แข่งขัน/	กีฬาต่าง	ๆ	เพื่อให้เด็ก	
ได้พัฒนาทักษะต่าง	ๆ	จากการเล่น	

การอ่านหนังสือ: 
หนังสือเล่มแรก

- 	 ประเทศไทยมีงานวิจัยทดลองหลายเร่ืองท่ีให้	
พ่อแม่	ปู่ย่าตายาย	ผู้ดูแล	อ่านหนังสือให้ลูกฟังต้ังแต่
แรกเกิดและพบว่าเกิดผลดีต่อพัฒนาการเด็กอย่าง
ชัดเจน	 เช่น	 การวิจัยของกรมอนามัย	 ตามโครงการ
หนังสือเล่มแรกเปรียบเทียบสมรรถนะของเด็กอายุ	
5-6	 ปีกับเด็กท่ัวไปท่ีไม่ได้ใช้หนังสือเล่มแรก	 (ต้ังแต่
แรกเกิด)	 พบว่าเด็กในโครงการมีพัฒนาการตามวัย	
ดีกว่าเด็กท่ัวไปทุกด้าน	ด้านความคิด	เด็กในโครงการ	
มีความต้ังใจจดจ่อร้อยละ	100	เด็กท่ัวไปร้อยละ	90		
เด็กในโครงการมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ	
ร้อยละ	 99	 เด็กท่ัวไป	 ร้อยละ	 72	 เด็กในโครงการ
มีความคิดสติปัญญาและความจำา	 ร้อยละ	 96		
ส่วนเด็กท่ัวไปร้อยละ	 53	 ด้านภาษาและการส่ือ	
ความหมาย	 เด็กในโครงการมีการเรียงคำาให้เป็น
ประโยค	 ร้อยละ	 100	 เด็กท่ัวไปร้อยละ	 90	 เด็กใน	
โครงการมีความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษา	
ร้อยละ	95	เด็กท่ัวไปร้อยละ	46	เด็กในโครงการอ่าน
ร้อยละ	 98	 เด็กท่ัวไป	 ร้อยละ	 63	 ด้านพฤติกรรม	
อารมณ์	จริยธรรม	เด็กในโครงการมีความรู้ผิดชอบช่ัวดี		
ร้อยละ	97	เด็กท่ัวไป	ร้อยละ	77	

-	 	 วิธีการง่าย	 ๆ	 ทำาโดยการเลือกหนังสือง่าย	 ๆ	 ท่ีมี	
ภาพเหมาะกับเด็กใช้เวลาอ่านช่วงท่ีลูกสบาย	 เช่น		
ก่อนนอนอุ้มลูกน่ังตัก	 โอบกอดลูกและอ่านหนังสือ	
ไปทีละคำาเปิดทีละหน้า	 เล่าทีละภาพ	ทำาเสียงสูงตำา่		
เ พ่ือกระตุ้นความสนใจ	 ฟังลูกเ ม่ือลูกโต้ตอบ	
หรือมีท่าทีสนใจเร่ืองท่ีเ ล่า	 ท้ัง น้ีอ่านหนังสือ	
ให้ลูกฟังวันละ	5-15	นาทีเวลาเดิมทุกวัน10,	11	

-		บุคลากรสาธารณสุขขอรับ
			การสนับสนุนจาก	อปท.	เช่น	
			แจกหนังสือเล่มแรกสำาหรับ
			แม่วัยรุ่น	สอนวิธีการอ่านหนังสือ

ให้ลูก
-		อปท.	ชุมชนจัดมุมหนังสือเด็กเล็ก	

เพื่อให้พ่อแม่ได้มายืมหนังสือหรือ
แลกเปลี่ยนกันอ่านให้ลูกฟัง	

-		อปท.รณรงค์ส่งเสริมให้พ่อแม่
อ่านหนังสือให้ลูกเล็กฟังทุกวัน	
จัดเวทีเล่านิทานให้เด็กฟัง
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ส่ิงท่ีควรทำาและส่ิงท่ีไม่ควรทำาในการเล้ียงดูลูก

 พ่อแม่วัยรุ่นหลายคนท่ีเล้ียงลูกลำาพังกันเอง มีบางคนท่ียังใช้ชีวิตแบบวัยรุ่น ไม่สามารถปรับตัว
กับบทบาทของการเป็นพ่อแม่ได้ ส่ิงท่ีควรทำาและไม่ควรทำาในการเล้ียงดูลูกเป็นประเด็นท่ีพ่อแม่วัยรุ่น
ควรคำานึงถึงเพ่ือการเล้ียงดูลูกให้เจริญเติบโตตามวัยได้อย่างเหมาะสม 
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แนวทางการส่ือสารกับพ่อแม่/ผู้ปกครอง 

 การส่ือสารระหว่างครู อสม. เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขกับพ่อแม่/ผู้ปกครองจะช่วยให้พ่อแม่/ผู้ปกครอง 
กระตือรือร้น และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก ส่งเสริมทักษะต่าง ๆ ทำาให้เด็กมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนมากข้ึน

แนวทางท่ีสามารถใช้ในการส่ือสารกับพ่อแม่/ผู้ปกครอง มีดังนี้

		 	สร้างความคุ้นเคยกับพ่อแม่/ผู้ปกครอง	เช่น	การยิ้ม	เรียกชื่อ	“คุณแม่น้องนก...”	

		 	พูดเรื่องดี	ๆ	ของเด็กให้พ่อแม่/ผู้ปกครองฟัง	

		 	 สอบถามกิจกรรมลักษณะนิสัยเด็กที่บ้านและรับฟังด้วยความตั้งใจ	 พูดคุยสอบถามทักษะความรู้ที่

พ่อแม่/ผู้ปกครองมีและสามารถนำามาใช้ในการพัฒนาเด็กได้	

		 	 เชิญพ่อแม่/ผู้ปกครองมาร่วมประชุมเพื่อร่วมตัดสินใจเรื่องสำาคัญที่จะส่งผลต่อเด็ก	 พยายามจูงใจให้

พ่อแม่/ผู้ปกครองดูมีปฏิสัมพันธ์กัน	เสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้พ่อแม่/ผู้ปกครอง

 เม่ือต้องแจ้งข่าวร้าย….
	 ในสถานการณ์ที่ต้องแจ้งข่าวร้าย	เช่น	ครูคัดกรองพัฒนาการเด็กและความฉลาดทางอารมณ์เด็ก	แล้วพบว่า

เดก็อยูใ่นกลุม่เสีย่งทีต่อ้งดแูลชว่ยเหลอื	หรอืสงัเกตพบวา่เดก็อาจมปีญัหาพฤตกิรรมทีจ่ำาเปน็ตอ้งแกไ้ขหรอืพบแพทย์

เพื่อรับการรักษา	ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะสื่อสารให้พ่อแม่/ผู้ปกครองทราบ	เพราะพ่อแม่/ผู้ปกครองอาจไม่ยอมรับ	

ผู้เก่ียวข้องในการดูแลเด็กมีวิธีการรับมือและส่ือสารกับพ่อแม่/ผู้ปกครอง ดังนี้ 

		  ทำาความเข้าใจความรู้สึกของพ่อแม่/ผู้ปกครองที่จะเกิดขึ้น พ่อแม่ทุกคนอยากมีลูกที่เป็นคนเก่ง	

คนดีและมีความสุข	การพบว่าลูกเป็นกลุ่มเสี่ยง	เป็นเรื่องที่พ่อแม่ทุกคนไม่คาดคิดมาก่อน	พ่อแม่/ผู้ปกครองอาจจะมี

ปฏิกิริยาต่าง	ๆ	กัน	ได้แก่	

	 	 •	 ตกใจและปฏิเสธความจริง	โดยคิดว่าข้อมูลอาจจะผิดพลาด	

	 	 •	 โกรธ	ความโกรธมกัแสดงออกมาในรปูของการตำาหน	ิอาจจะโทษเดก็	ตำาหนคิรหูรอืตำาหนกินัเอง	พอ่

อาจโทษแม่ว่าเลี้ยงลูกไม่เป็น	แม่อาจตำาหนิพ่อว่าไม่ช่วยดูแลลูก	

	 	 •	 ต่อรอง	พ่อแม่จะยอมรับความจริงได้ภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง	เช่น	

	 	 	 ยอมรับว่าลูกมีปัญหาแต่ไม่จำาเป็นต้องทำาอะไร	จะดีขึ้นได้เอง	

	 	 •	 เศร้าโศก	เกิดขึ้นเมื่อพ่อแม่ตระหนักว่า	ความจริงเรื่องลูกมีปัญหา

	 	 	 นั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้	
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  ตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่มีเชื่อถือได้ 

	 	 เชน่	การคดักรองดว้ยแบบประเมนิซำา้	สอบถามครคูนอืน่ใหล้องสงัเกตหรอืทดสอบวา่ตรงกนัหรอืไม	่ปรกึษา

บุคลากรสาธารณสุขหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อการตรวจสอบข้อมูล	

		 	แจ้งข่าว ให้พ่อแม่/ผู้ปกครองทราบแบบค่อยเป็นค่อยไป		ไม่จำาเป็นต้องแจ้งให้ทราบภายในครั้งเดียว	

	 	 •	 	พดูขอ้ดขีองเดก็กอ่น	โดยอาจเกริน่นำากบัพอ่แม/่ผูป้กครองถงึขอ้มลู	พฤตกิรรมของเดก็เชน่	“นอ้งนก

เป็นเด็กร่าเริงนะคะ	เขาเป็นที่รักของเพื่อน	ๆ	เลย…”

	 	 •	 บอกถึงข้อสังเกตที่พบ	และให้พ่อแม่/ผู้ปกครองลองสังเกตลูกที่บ้านในพฤติกรรมที่พบ	เช่น		“แต่ครู

สงัเกตวา่นอ้งนกรอคอยไมค่อ่ยได้	เวลาโกรธ	ออกอาการคอ่นขา้งแรงทีบ่า้นนอ้งนกเปน็แบบนีไ้หมคะ	

พ่อแม่/ผู้ปกครองลองสังเกตแล้วมาคุยกับ...(ครู/อสม./พยาบาล)	ดีไหมคะ”	

	 	 •	 ยนืยนัขอ้มลู		หลงัจากการพดูคยุกนัแลว้อาจจะบอกวา่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็คนอืน่	ๆ 	กส็งัเกตไดเ้ชน่กนั	

เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลให้แก่พ่อแม่/ผู้ปกครอง	

		  ให้เวลาพ่่อแม่/ผู้ปกครองในการยอมรับ	 หากพ่อแม่/ผู้ปกครองมาปรึกษาด้วยความทุกข์ใจให้รับฟัง

อย่างเข้าใจ	เห็นอกเห็นใจ	บางคนอาจจะโกรธ	การโต้ตอบจะทำาให้เรื่องบานปลาย	

	 	 •	 เมื่อพ่อแม่/ผู้ปกครองอารมณ์สงบ	 ยอมรับได้แล้ว	 ควรให้ความหวังในการดูแลช่วยเหลือเด็ก	

เช่น	“เราค่อย	ๆ	ช่วยกันแก้ไข	น้องก็จะดีขึ้นค่ะ”	หรือ	“คุณพ่อ	คุณแม่	อยากปรึกษาคุณหมอไหมคะ		

(ครู/อสม./พยาบาล)	พอมีข้อมูลอยู่”	

		 	 รกัษาความลบั ควรเกบ็ขอ้มลูตา่ง	ๆ 	เกีย่วกบัผูป้กครองและนกัเรยีนไวเ้ปน็ความลบั	เพือ่ไมใ่หเ้กดิผลเสยี

กับเด็กในอนาคต
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  ปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ เด็กปฐมวัยท่ีพบบ่อย

	 บุคลากรสาธารณสุข อสม. ครูพ่ีเล้ียง หรือบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น 
ควรมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ “ปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ เด็กปฐมวัยท่ีพบบ่อย”12 เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัยเบ้ีองต้น ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

 1. เด็กร้องไห้ 3 เดือน

	 	 อาการเด็กร้องไห้	3	เดือน		พบได้ในเด็กวัยทารกตั้งแต่	2	สัปดาห์หลังคลอดจนถึงอายุประมาณ	3	เดือน	

ในเด็กบางรายอาจมีอาการร้องต่อเนื่องไปจนถึง	4-5	เดือน	ลักษณะอาการเด็กจะร้องไห้เสียงดังแสดงอาการเจ็บปวด		

เช่น	 เกร็งจิกปลายเท้า	 กำามือแน่น	 มักจะร้องเวลาใกล้เคียงกันทุกวัน	 ครั้งละประมาณ	 30	 นาทีถึง	 1	 ชั่วโมง		

ช่วงเวลาที่ไม่มีอาการ	เด็กจะดูดนม	นอนหลับ	ขับถ่าย	และเคลื่อนไหวได้ตามปกติ	นำ้าหนักตัวขึ้นตามปกติ

	 	 อาการรอ้งไห	้3	เดอืนในเดก็	เกดิขึน้เนือ่งจากการปรบัการทำางานของรา่งกายยงัไมค่งทีใ่นเดก็ทารก	ทำาให้

เด็กรู้สึกไม่สบายตัว	 ซึ่งอาการนี้ไม่เป็นอันตราย	 เด็กจะสามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ	 และอาการหายไปเองหลัง		

3	เดือน

	 คุณพ่อคุณแม่ท่ีมีลูกแล้วมีอาการร้องไห้ 3 เดือน ควรปฏิบัติ ดังนี้
	 	 •	 เวลาลูกร้องไห้	ให้อุ้มพาดบ่า	ให้ส่วนท้องพาดบนหัวไหล่	ลูบหลัง	เขย่าเบาๆ	เป็นจังหวะ

	 	 •	 อาจใช้ของเล่นที่มีเสียงเขย่าช่วยเบี่ยงเบนความสนใจ	เด็กจะรู้สึกสบายขึ้น

	 	 •	 คุณพ่อคุณแม่ควรแบ่งเวลาช่วยกันอุ้มลูก	เพื่อไม่ให้รู้สึกเครียดมากจนเกินไป

	 	 •	 ถ้าเด็กยังร้องมาก	อาจปรึกษาแพทย์เพื่อให้ยาลดอาการเกร็งตัวของลำาไส้

 2.  เด็กปัสสาวะรดท่ีนอน

	 	 ในเด็กเล็กการควบคุมปัสสาวะยังทำาไม่ได้	ทำาให้เด็กมีพฤติกรรมปัสสาวะรดที่นอน	ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ	

การปัสสาวะรดที่นอนที่ถือว่าเป็นปัญหาก็ต่อเมื่อเด็กมีอายุมากกว่า	5	ปี	แล้วยังมีพฤติกรรมปัสสาวะรดที่นอนบ่อย	ๆ	

หรือมีพฤติกรรมนี้อย่างน้อย	2	คืนต่อสัปดาห์	และเป็นติดต่อกันมา	2	เดือนแล้ว 

 สาเหตุท่ีทำาให้เกิดพฤติกรรม “ปัสสาวะรดท่ีนอน” 
	 อาจเกิดจากเด็กมีปัญหาในระบบควบคุมปัสสาวะ	 หรืออาจเกิดจากปัญหาด้านจิตใจ	 ผู้ปกครองสามารถ	

ช่วยเหลือเด็กได้	โดย

	 	 •	 พาเด็กไปตรวจร่างกายก่อน	แต่หากไม่พบความผิดปกติ	อาจต้องพิจารณาปัญหาทางด้านจิตใจแทน

	 	 •	 ไม่ควรตำาหนิเด็ก	ควรแสดงความเข้าใจและช่วยเด็กให้ลดพฤติกรรม	โดยให้เด็กงดดื่มนำ้าและอาหาร

	 	 	 ก่อนเข้านอนประมาณ	2	ชั่วโมง	

	 	 •	 ให้เด็กปัสสาวะก่อนนอน	และพ่อแม่อาจต้องปลุกเด็กให้ต่ืนมาปัสสาวะอีกในเวลาท่ีเด็กเคยปัสสาวะรด

	 	 	 ท่ีนอน

	 	 •	 อาจใช้การต้ังนาฬิกาปลุกในเด็กท่ีรับผิดชอบตนเองได้	และพ่อแม่ควรให้กำาลังใจและชมเชยเม่ือเด็กทำาได้
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 3.   ซึมเศร้าในเด็ก

	 	 อารมณซ์มึเศรา้ในเดก็จะคลา้ยกบัผูใ้หญ	่สงัเกตไดจ้ากการทีเ่ดก็ไมส่ามารถคดิหรอืทำากจิวตัรประจำาวนัได้

ตามปกติ	เด็กเหล่านี้จะรู้สึกเหงา	เศร้า	ว้าเหว่	ขาดความภูมิใจในตนเอง	มองโลกในแง่ร้าย	รู้สึกผิดตลอดเวลา	มีปัญหา

การเรียน	การนอน	การขับถ่าย	บางครั้งอาจมีปัญหาปัสสาวะรดที่นอน	เวียนศีรษะ	คลื่นไส้	อาเจียน	เก็บตัว	ไม่อยาก

ไปโรงเรียน	ถ้าเป็นเด็กโตอาจพูดถึงการฆ่าตัวตาย	อาการซึมเศร้าอาจเกิดจากหลายสาเหตุ	เช่น	สอบตก	เพื่อนไม่ชอบ	

พ่อแม่หย่าร้าง	การเสียชีวิตของคนที่รัก	เป็นต้น	

	 ลักษณะอาการซึมเศร้าในเด็ก คล้ายลักษณะซึมเศร้าในผู้ใหญ่  ได้แก่
	 •	มีอาการซึมเศร้า	รู้สึกท้อแท้	รู้สึกตนเองไร้ค่า

	 •	หมดความสนใจหรือกระตือรือร้นในการทำากิจกรรมต่างๆลดลง

	 •	มีความผิดปกติในการนอนหลับ

	 •	รู้สึกผิดจนบางครั้งคิดทำาร้ายตนเอง

 ส่ิงท่ีทำาให้เกิดอาการซึมเศร้าในเด็ก คือ
	 •	ความผิดปรกติของฮอร์โมนหรือสารเคมีในร่างกายบางอย่าง

	 •	การใช้สารเสพติด

	 •	ความขัดแย้งในจิตใจของตัวเด็ก	รวมถึงลักษณะนิสัยและการปรับตัว

	 •	ความเครียดจากสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะครอบครัวและเพื่อนเป็นสำาคัญ

 หากเด็กกำาลังอยู่ในภาวะซึมเศร้า จะดูแลเด็กอย่างไรดี ??
	 	 •	พ่อแม่/ผู้ปกครองควรอยู่ใกล้ชิด	 เฝ้าสังเกตพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง	 ควรระมัดระวังคำาพูด

และการกระทำาบางอย่างที่อาจไปกระทบจิตใจเด็ก

	 	 • พ่อแม่/ผู้ปกครองควรหากิจกรรมที่สนุกที่เด็กชอบทำา เช่น	เล่นกับสัตว์เลี้ยง	เล่นกีฬา		ทำางานอดิเรก

ที่ชอบ	เป็นต้น	เพื่อให้เด็กไม่ซึมเศร้า	แยกตัวอยู่ตามลำาพัง

	 	 •	การแสดงออกของพ่อแม่/ผู้ปกครอง ที่บ่งบอกว่ารักและเข้าใจ	พร้อมที่จะช่วยเหลือและให้คำาแนะนำา

แก่เด็ก	เป็นสิ่งสำาคัญที่จะช่วยให้เด็กกล้าพูดหรือเล่าเรื่องที่คับข้องใจ

	 	 •	หากเด็กมีภาวะซึมเศร้านานเกิน 1 เดือน ควรพาเด็กมาพบแพทย์	ยาจะช่วยรักษาอาการซึมเศร้าได้

 การป้องกันภาวะซึมเศร้าในเด็ก
	 	 ครอบครัวสามารถป้องกันได้โดยการให้ความรัก	 ความเข้าใจ	 เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กในการพัฒนา

บุคลิกภาพของเด็กให้เข้มแข็ง	 ควรรู้จักการใช้เหตุผล	 การแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสม	 ลดความขัดแย้งต่างๆ	

ในครอบครวั	เอาใจใสค่วามเปน็ไปในเรือ่งตา่งๆของสมาชกิในครอบครวัดว้ยกนั	ซึง่สามารถชว่ยลดปญัหาการปว่ยของ

โรคซึมเศร้าในเด็ก	รวมถึงป้องกันปัญหาทางจิตใจอื่นๆ	ได้
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 4. เด็กติดเกม/อินเตอร์เน็ต

 จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกติดเกม/อินเตอร์เน็ต
	 	 พ่อแม่บางท่านอาจกำาลังเผชิญปัญหากลุ้มใจ	 และเกิดคำาถามว่าลูกหมกมุ่นกับเกม/อินเตอร์เน็ต	

มากเกินไปหรือไม่	

  พ่อแม่สามารถพิจารณาว่า “ลูกติดเกม/อินเตอร์เน็ต” ได้ดังน้ี
	 	 	 •	 ไม่สามารถควบคุมตัวเองให้เล่นในเวลาที่กำาหนดได้

	 	 	 •. หากถกูบงัคบัใหเ้ลกิเลน่จะตอ่ตา้น หงดุหงดิ ไมพ่อใจอยา่งรนุแรง	บางคนถงึขัน้กา้วรา้ว	อาละวาด

	 	 	 •	 มีผลกระทบต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ	เช่น	ไม่ทำาการบ้าน	ไม่ช่วยทำางานบ้าน	เป็นต้น

	 	 	 •	 อาจมีปัญหาพฤติกรรมอื่นๆ ร่วมด้วย	เช่น	โกหก	ลักขโมย	เป็นต้น

  หากอยากให้ลูกเล่นเกมน้อยลง ควรใช้วิธี คือ
	 	 	 •		บอกให้เด็กรู้ถึงผลเสียของการเล่น	 เช่น	 ทำาให้เสียสายตา	 มีผลกระทบต่อสมองและกล้ามเนื้อ	

และทำาให้เสียการเรียนได้	

	 	 	 	•	 พูดคุยทำาข้อตกลงกับลูก เพื่อกำาหนดระยะเวลาในการเล่นแต่ละวันว่าจะให้เล่นวันละกี่นาที	

โดยให้เด็กเลือกเวลาด้วยตัวเอง	เท่ากับเป็นการฝึกวินัยเรื่องการใช้เวลาให้กับลูกไปในตัวด้วย	

	 	 	 •		ระหว่างที่เด็กเล่น พ่อแม่ควรแสดงความห่วงใยสุขภาพด้วยการจัดไฟให้เพียงพอ	จัดเก้าอ้ีท่ีช่วยให้		

นั่งในท่าที่เหมาะสม	

	 	 	 •	 หากิจกรรมอื่นให้ลูกทำา อย่าปล่อยให้เด็กมีเวลาว่างมากเกินไป	

	 	 	 •	 อย่าลืมสอดส่อง เกมที่ลูกเล่น เป็นเกมที่ก้าวร้าว	หรือหนักไปทางเรื่องเพศหรือไม่	จะได้หาทาง		

ป้องกันและแก้ไขได้ทันท่วงที

  ข้อปฏิบัติเม่ือลูกติดเกม/อินเตอร์เน็ต
	 	 	 •	 สรา้งวนิยัและความรบัผดิชอบใหล้กูตัง้แตย่งัเลก็ โดยมอบหมายความรบัผดิชอบ	หนา้ทีใ่หล้กูทำา

บางอย่าง	และตั้งกติกาที่ชัดเจน	อะไรห้ามทำา	และอะไรทำาได้แค่ไหน

	 	 	 •	 กำาหนดระยะเวลาในการใช้และลดโอกาสการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

	 	 	 •	 ใช้มาตรการทางการเงิน โดยจำากัดและดูแลการใช้เงินของลูก

	 	 	 •	 ฟังและพูดดีต่อกัน	 ตั้งใจฟังลูกด้วยท่าทีที่เป็นมิตร	 ฟังให้จบก่อนที่จะพูด	 ฟังด้วยความเข้าใจ	

ไม่ใช้อารมณ์	ไม่ใช้คำาพูดที่เป็นการตำาหนิเด็ก

	 	 	 •	 สร้างพลังใจให้ลูก เพื่อเกิดกำาลังใจในการเรียนรู้	มองให้เห็นด้านดี	ด้านบวกในตัวเด็ก	แม้เล็กน้อย

พดูชืน่ชมความดขีองลกูและใหผู้อ้ืน่รบัรู้	จะทำาใหล้กูรูว้า่มคีนเหน็คณุคา่	และรูส้กึมคีวามภาคภมูใิจ

	 	 	 		 ในตนเอง

	 	 	 • กำาหนดกติการ่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและบังคับใช้อย่างจริงจังสมำ่าเสมอ

	 	 	 •	 มีทางออกเชิงสร้างสรรค์อื่นๆ	ที่ทำาให้เกิดความสุข	ความสำาเร็จทดแทน	ช่วยให้เด็กได้ทำากิจกรรม

	 	 	 		 ตามความถนัด	มีใจรัก	และสนุก	มีความสุขแบบสร้างสรรค์
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	 	 	 •		สรา้งรอยยิม้เลก็ๆ ในครอบครวั จะทำาใหเ้กดิบรรยากาศในครอบครวั	มคีวามอบอุน่หรอือยา่งนอ้ย

ทำาบรรยากาศที่แย่ให้เลวร้ายน้อยลง

    • เริม่ตน้การเปลีย่นแปลงทีต่วัเรา..ทนัท ีหลกัการนีส้ำาคญัทีส่ดุสำาหรบัพอ่แม	่เพราะการเปลีย่นแปลง

	 	 ลูกสามารถทำาได้	โดยเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงที่ตัวพ่อแม่เอง..ทันที	ซึ่งพ่อแม่สามารถทำาได้ตั้งแต่

		 	 	 		 เปลี่ยนแปลงปัจจัยลบในบ้าน	เช่น	ลดการใช้อารมณ์ในบ้าน	การจับผิด	เป็นต้น

		 	 	  เพิม่ปจัจยับวก เชน่	การใหเ้วลา	การทำากจิกรรมรว่มกนั	การใหโ้อกาสลกูมกีจิกรรมสรา้งสรรค์

		 	 	 	 ทางเลือกอื่น	ๆ	เป็นต้น	

		 	 	  เปลีย่นแปลงวธิกีาร	เชน่	เปลีย่นจากการตำาหนติลอด	เปน็ชืน่ชมบา้ง	ลดการบน่	การใชอ้ารมณ์

		 	 	 	 ตลอดเวลา	เป็นฟังลูกมากขึ้น	เป็นต้น

 5. ปัญหาเด็กกัดเล็บและถอนผม

	 	 ปัญหาที่มักพบในวัยเด็กอีกปัญหาหนึ่ง	ได้แก่	ปัญหาการกัดเล็บ	ดูดนิ้ว	ถอนผม	แม้ว่าจะมีการแก้ปัญหา	

หรือห้ามปราม	ด้วยการดุ	ตีมือ	ทายา	ครอบผม	ลูกก็ยังไม่ยอมเลิกทำาพฤติกรรมดังกล่าว	วิธีการที่จะแก้ปัญหาหรือลด

พฤติกรรมกัดเล็บ	ถอนผม	มีดังนี้

   ค้นหาสาเหตุและแก้ท่ีสาเหตุ
	 	 เริ่มต้นด้วยการค้นหาสาเหตุของพฤติกรรมกัดเล็บ	 ถอนผมของเด็กเป็นเวลาใด	 เช่น	 เวลาโกรธ	

เวลาเงียบ	ๆ	อยู่คนเดียวว่าง	ๆ	แล้วทำาจนเป็นความเคยชิน	หรือเกิดจากเด็กมีความคิดความกังวลหรือความรู้สึกกลัว	

หรอืทำาเพือ่ผอ่นคลายอารมณ	์	และแกท้ีส่าเหต ุโดยดวูา่ลกูของคณุมคีวามกงัวลเรือ่งอะไร	และชว่ยเดก็คลายความกงัวล

ในเรื่องนั้น	 ถ้าลูกทำาไปเพราะเหงา	 ควรหาเวลาใกล้ชิดกับลูกให้มากขึ้นและทำากิจกรรมร่วมกัน	 เป็นการเบี่ยงเบน

พฤติกรรม

   หากิจกรรมอ่ืน ๆ ให้ลูกทำา 
	 	 พ่อแม่ควรหากิจกรรมอื่นให้ลูกทำาเพื่อไม่ให้มือเด็กว่างที่จะไปถอนผมหรือดูดนิ้ว	 เช่น	 วาดรูป		

ระบายสี	เล่นต่อภาพ	ขี่รถสามล้อ	โยนลูกบอล	เป็นต้น	

	 	 	 นอกจากนี้ยังพบว่าครอบครัวที่มีปัญหาทะเลาะกันบ่อย	 ก็เป็นสาเหตุสำาคัญให้ลูกมีปัญหากัดเล็บ		

ดึงผมได้เช่นกัน	 เด็กอาจมีความกดดันและมีพฤติกรรมที่แสดงออกมาไม่เหมาะสม	 ควรพบจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น	

เพื่อตรวจประเมิน
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  6. ทำาอย่างไรให้ลูกมีวินัยในตนเอง

	 	 พอ่แมเ่ปน็จำานวนไมน่อ้ยทีพ่บวา่ลกูมกัทำาอะไรตามใจชอบ	หรอืทำาตามทีต่วัเองอยากทำา	ไมว่า่จะเปน็เรือ่ง

การเข้านอนดึกเพราะกำาลังเล่นอยู่ไม่อยากเลิก	 การตื่นสายเพราะขี้เกียจไปโรงเรียน	 การเล่นของเล่นและไม่ยอมเก็บ

เข้าที่เพราะอยากให้พ่อแม่หรือพี่เลี้ยงเก็บให้	การไม่ยอมช่วยพ่อแม่ทำางานบ้าน	แม้จะพยายามกระตุ้นให้ทำาแล้วก็ตาม	

แต่ก็ไม่เป็นผลสำาเร็จ

	 	 หากทบทวนถึงสาเหตุที่ลูกไม่ทำาตามที่พ่อแม่คาดหวังนั้น	 มีสาเหตุมาจากพ่อแม่บางคนใช้คำาสั่งให้ลูก	

ทำาตาม	 เด็กที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงหรือคิดว่าตัวเองโตแล้วจะเกิดการต่อต้านคำาสั่ง	 บางรายเมื่อลูกทำาผิดเพียง	

เล็กน้อยก็ถูกดุ	ถูกลงโทษ	จนทำาให้ลูกไม่อยากทำา
  

  การสร้างให้ลูกมีวินัยในตนเอง ทำาได้โดย
	 	 •	ควรเริ่มฝึกวินัยง่ายๆ	 ที่บ้านโดยการฝึกวินัยง่าย	 ๆ	 ในเรื่องกิจวัตรประจำาวันตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้า

จนเขา้นอน	เชน่	เวลาใดทีล่กูควรตืน่นอน	แปรงฟนั	อาบนำา้	แตง่ตวั	เตรยีมและเกบ็กระเปา๋หนงัสอืเรยีน	

ด้วยตนเอง	เป็นต้น

	  • พูดคุยตกลงร่วมกัน ควรบอกให้ลูกรู้ว่าต้องการให้ลูกทำาอะไร	และควรพูดคุยตกลงร่วมกันกับลูกว่าจะ

	 	 	 ทำาอะไร	เมื่อไหร่

	 	 •	ควรแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน	 ไม่จู้จี้จุกจิก	 การพูดซำ้าซากจำาเจจะทำาให้ลูกเบื่อ	 รำาคาญ	

แล้วไม่อยากทำาในสิ่งที่พ่อแม่คาดหวัง

	 	 •	 ใหค้ำาชมเชย ใหค้วามสนใจในสิง่ทีล่กูทำาสำาเรจ็	ซึง่เปน็สิง่ทีส่ำาคญัทีพ่อ่แมไ่มค่วรลมืเมือ่ลกูทำาตามหนา้ที่

ที่ได้รับมอบหมายหรือทำาตามข้อตกลงร่วมกันแล้ว	 จะทำาให้ลูกมีกำาลังใจในการทำาหน้าที่ของตนเอง	

ต่อไปจนเกิดเป็นวินัยในตนเอง
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     7. ทำาอย่างไรเม่ือเด็กเอาแต่ใจตัวเอง

	 	 พฤติกรรมที่เด็กเอาแต่ใจหรือลงไปนอนดิ้นที่พื้น	 เป็นพฤติกรรมที่ผู้ใหญ่คงไม่ปรารถนาให้เด็กทำา		

โดยเฉพาะเมื่อเด็กทำาพฤติกรรมนี้ในที่สาธารณะ

	 	 	 สาเหตุ อาจมาจากการที่เด็กได้รับสิ่งที่ต้องการอยู่ตลอดเวลาเมื่อไม่ได้ก็จะเกิดความไม่พอใจ	พยายาม

ทำาทุกวิถีทางเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ	เช่น	เซ้าซี้	ร้องไห้	หรือการลงไปนอนดิ้นกับพื้น

	 	 	 การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรม
	 	 •	ต้องมีความมั่นคงทางอารมณ์ ตั้งสติและเข้าใจในตัวเด็ก	

	 	 • ให้วางเฉย ไม่ปลอบหรือขู่เด็ก	เพราะยิ่งให้ความสนใจก็จะยิ่งมีพฤติกรรมหนักขึ้น

	 	 • ใช้การตกลงกับลูกก่อนว่าจะยอมให้ได้แค่ไหน	เช่น	ถ้าไปห้างสรรพสินค้าในวันนี้จะซื้อของให้เพียง	 	

ชิ้นเดียว	เป็นต้น

	 	 •	ต้องยืนยันตามข้อตกลงนั้นทุกครั้ง

   • ต้องพยายามสงบสติอารมณ์ อย่าตัดรำาคาญโดยการตามใจเด็ก	 พยายามวางเฉย	 ไม่ปลอบ	

หรอืขู	่ไมส่นใจพฤตกิรรมนี	้เดก็จะหยดุรอ้งเอง	เพราะไมเ่ปน็ทีส่นใจ	และเริม่รูว้า่วธินีีใ้ชไ้มไ่ดผ้ลกบัพอ่แม่

     8.  เด็กก้าวร้าว

	 	 ความก้าวร้าวในเด็กอาจเกิดจากความเครียด	 และการซึมซับความรุนแรงจากสิ่งแวดล้อมรอบ	 ๆ	 ตัว		

โดยเด็กเล็กจะแสดงความก้าวร้าวออกมาตรง	ๆ	รู้สึกอย่างไรก็แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมอย่างนั้น

   การป้องกันลูกน้อยก้าวร้าว ต้องได้รับความร่วมมือจากคุณพ่อคุณแม่ ดังน้ี
	 	 •	พยายามไม่ให้ลูกมีความตึงเครียดเกินไป	ไม่ทะเลาะหรือก้าวร้าวให้ลูกเห็นหรือได้ยิน

	 	 •	เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก	ให้เห็นว่าพ่อแม่ของเขาแก้ไขปัญหา

ต่าง	ๆ	ด้วยสันติวิธี	พูดจากันด้วยเหตุผล	ไม่หยาบคายหรือกระทำาพฤติกรรมรุนแรงใส่กัน

	 	 • ให้เพิกเฉย หากพฤติกรรมก้าวร้าวไม่รุนแรงมาก	

	 	 • เข้าไปจับและกอดลูก หากลูกเริ่มทำาร้ายหรือทุบตีคนอื่น	พ่อแม่ควรเข้าไปจับและกอดลูกไว้ให้แน่น	

	 	 •หลีกเลี่ยงการลงโทษด้วยวิธีรุนแรง เพราะเด็กจะเลียนแบบและซึมซับความก้าวร้าวจากภาพที่เห็น	

และคิดว่าความรุนแรงเป็นเรื่องปกติ

	 	 •	หันเหความสนใจของลูกไปหาสิ่งอื่น หากลูกมีพฤติกรรมอาละวาด	 ออกฤทธิ	์ เช่น	 ชวนเล่นของเล่น	

ดูทีวี	และพาลูกแยกออกจากบริเวณหรือคู่กรณีที่เกิดเรื่อง	เช่น	พากลับบ้าน	พาไปเล่นนำ้า	ฯลฯ

	 	 •	ให้เหตุผลกับลูกเกี่ยวกับพฤติกรรมก้าวร้าวว่าสิ่งที่ทำาไม่เหมาะ	 ไม่ดี	 เพราะอะไร	 โดยใช้ภาษาง่าย	

นำ้าเสียงเรียบ	ๆ	ไม่ดุ	และจริงจัง	

ประการสำาคัญ	การแสดงออกของคุณพ่อคุณแม่ต้องมาจากความรัก	ความห่วงใย	ด้วยใจจริง
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  9. พ่ีอิจฉาน้อง

	 	 ปัญหาพี่อิจฉาน้องอาจเกิดขึ้นได้	 เมื่อคุณแม่มีน้องใหม่	 มักทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ให้กับน้องตัวน้อยจนไม่มี

เวลาดูแลพี่คนโต

	 	 	 วิธีท่ีช่วยลดปัญหา “พ่ีอิจฉาน้อง” โดยคุณพ่อคุณแม่สามารถลดปัญหาความขี้อิจฉา	และ

ช่วยสร้างความรัก	ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องให้มั่นคงขึ้น	ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

	 	 • เตรียมตัวบอกลูกแต่เนิ่น ๆ	ว่ากำาลังจะมีน้อง	และให้พี่ช่วยกอดน้องที่อยู่ในท้อง	ให้อ่านนิทานให้ฟัง	

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้องตั้งแต่ต้น

	 	 • ให้พี่เป็นผู้ช่วยคุณแม ่หากต้องการอะไร	ขอให้พี่ช่วยหามาให้	แต่ไม่ใช่การบังคับให้ทำา	เช่น	การหยิบ	

จับของ	หาของ	การวางของ	และควรชื่นชมลูกเพื่อให้เขาเกิดความภาคภูมิใจ

	 	 • อย่าไล่พี่ออกไปทุกครั้งเมื่อทำาธุระให้น้อง	 	 ให้พี่ช่วยดูแลน้องในเรื่องส่วนตัว	 เช่น	 ห่มผ้าให้น้อง	

เอาตุ๊กตาหมีให้น้อง	 สิ่งเหล่านี้อาจดูเป็นสิ่งเล็กๆ	 แต่พี่จะรู้สึกเป็นเรื่องใหญ่	 และจะรู้สึกภูมิใจว่าได้	

ช่วยเหลือน้อง	

	 	 • พยายามให้พี่กับน้องเล่นด้วยกัน	เช่น	เล่นเกมจ๊ะเอ๋	เป็นต้น

	 	 • หาเวลาส่วนตัวเล่นกับลูกคนโตบ้าง ให้ความรัก	ความยุติธรรมกับลูกทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

	 	 • ใหค้ณุพอ่เขา้มามสีว่นรว่มในการดแูลทัง้พีค่นโตและนอ้งคนเลก็	เพือ่จะไดช้ว่ยแบง่เบาภาระคณุแม่	

และลูกจะรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ทิ้งลูกไปไหน

	 	 • กอดพี่คนโตมาก ๆ	ให้ความรักกับลูกอย่างเพียงพอ

  • หลีกเลี่ยงคำาพูดกระทบใจลูก เช่น	 เมื่อญาติ	ๆ	มาเยี่ยม	อย่าพูดว่า	“มีน้องแล้ว	ตอนนี้หนูก็จะเป็น

หมาหัวเน่า	ไม่มีใครรักแล้ว”	เพราะจะทำาให้ลูกไม่มั่นใจในความรักของคุณพ่อคุณแม่

	 	

การปลูกฝังให้ลูกรู้ว่า

“การมีน้องเพ่ิมข้ึนเป็นสมาชิกคนใหม่ในครอบครัวน้ัน 

ไม่ใช่ส่ิงเลวร้าย แต่น้องจะมาเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัว

ในการแบ่งปันความรัก ความห่วงใย ความเสียสละ 

ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันในปัจจุบัน อนาคต และตลอดไป”
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   10. เด็กพูดไม่จริง

	  สาเหตุท่ีเด็กพูดไม่จริง	อาจเกิดได้จากการที่เด็กกลัวจะถูกลงโทษ	จึงพูดไม่จริง	เพื่อแก้ตัวให้พ้นผิด	

เช่น	แอบขโมยของเพื่อน	แต่บอกว่าไม่ได้ขโมย	เป็นต้น

	 	 เดก็บางคนอาจตอ้งการเรยีกรอ้งความสนใจจากพอ่แมห่รอืคนใกลช้ดิ	จงึพดูเรือ่งทีไ่มจ่รงิหรอืสรา้งเรือ่งขึน้

มาเพื่อให้เด่นเหนือคนอื่น	เช่น	คุยให้เพื่อนฟังว่าปิดเทอมนี้พ่อแม่พาไปเที่ยวต่างประเทศ	แต่ความจริงไม่ได้ไป	เป็นต้น

	 	 หากพอ่แมพ่บวา่	เดก็พดูเรือ่งไมจ่รงิ	ไมค่วรปลอ่ยปละละเลย	เพราะจะเปน็การสนบัสนนุใหเ้ดก็ทำาจนเปน็

นสิยั	และพอ่แมไ่มค่วรลงโทษรนุแรง	เพราะเดก็จะพยายามหาวธิพีดูไมจ่รงิใหแ้นบเนยีนยิง่ขึน้อกีเพือ่ไมใ่หพ้อ่แมจ่บัได้	

	 การแก้ไขการพูดไม่จริงของเด็ก พ่อแม่สามารถทำาได้ด้วยการ

	 	 •	 เปน็ตวัอยา่งทีด่ขีองลกู	ในเรือ่งการพดูความจรงิ	ปฏบิตัจิรงิ	เชน่	สญัญาวา่จะทำาอะไรกต็อ้งทำาตามทีพ่ดูไว้

	 	 • ให้ความใกล้ชิดเป็นกันเองกับลูก	เพื่อให้ลูกเกิดความไว้วางใจ	และกล้าพูดความจริงเมื่อทำาผิด

	 	 •	 ควรอธิบายให้ลูกฟังเมื่อลูกอยู่ในวัยที่เข้าใจเหตุผลว่า	 การพูดไม่จริงจะทำาให้คนอื่นขาดความเชื่อถือ	

	 	 •	 ควรชืน่ชมในสิง่ทีล่กูทำาหากลกูพดูความจรงิหรอืยอมรบัผดิ	เพือ่เปน็การสนบัสนนุใหเ้ดก็ทำาพฤตกิรรม

	 	 	 ทีด่ตีอ่เนือ่ง	และเปน็การปรบัปรงุแกไ้ขตวัเองดกีวา่พดูไมจ่รงิเพือ่ปดิบงัความผดิ	แลว้เดก็กไ็มไ่ดแ้กไ้ข

	 	 	 สิ่งที่ทำาไม่ถูกต้อง

หากคุณพ่อคุณแม่

ต้องการปรึกษาเพ่ิมเติม 

กรุณาโทรศัพท์มาท่ีหมายเลข 1323 

ตลอด 24 ช่ัวโมง
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ภาคเหนือ
อำาเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
-	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

-	 สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอแม่จัน

-	 โรงพยาบาลแม่จัน		จังหวัดเชียงราย

-	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลม่วงคำา

-	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลจอมสวรรค์

-	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลใหม่พัฒนา

-	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลแม่ไร่

-	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลสายนำ้าคำา

-	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลป่าตึง

-	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลสันติสุข

-	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลจันจว้า

-	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลจันจว้าใต้

-	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลศรีค้ำา

-	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลแม่คำา

-	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลพระราชทาน

-	 เทศบาลตำาบลสายนำ้าคำา

-	 ศูนย์พัฒนาเด็กสายนำ้าคำา

อำาเภอสว่างอารมณ์  จังหวัดอุทัยธานี
-	 สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอสว่างอารมณ์

-	 โรงพยาบาลสว่างอารมณ์	

-	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านทุ่งมน	

-	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลไผ่เขียว	

-	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลคลองข่อย	

-	 องค์การบริหารส่วนตำาบลไผ่เขียว	

-	 ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองรัก	

-	 ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านวังเกษตร	

-	 ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านทุ่งสงบ	

-	 ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านทุ่งมน

-	 ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านคลองข่อย

ภาคกลาง	
อำาเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก
-	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก	

-	 โรงพยาบาลบ้านนา	จังหวัดนครนายก	

-	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านหนองคันจาม

-	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านพริก

-	 องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านนา

-	 ศูนย์พัฒนาเด็กโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร

-	 ศูนย์พัฒนาเด็กโรงเรียนวัดทองจรรยา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อำาเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร
-	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร	

-	 สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเลิงนกทา	

-	 โรงพยาบาลเลิงนกทา	จังหวัดยโสธร

-	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลหวาย	

-	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลสามแยก	

-	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลโคกวิไล	

-	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลน้อมเกล้า	

-	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลหนองยาง	

-	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลกุดแห่	

-	 เทศบาลตำาบลสามแยก	

-	 ศูนย์พัฒนาเด็กวัดพิทักษ์วนาราม	

ภาคใต้
อำาเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบ่ี
-	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

-	 สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอปลายพระยา	

-	 โรงพยาบาลปลายพระยา	จังหวัดกระบี่	

-	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านคลองปัญญา

-	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านบางเหียน

-	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านบางเหลียว

-	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านทะเลหอย

-	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านโคแซะ

-	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านเขาต่อ

-	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านตัวอย่าง

-	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลนากัน

-	 ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านควนราษฎร์สามัคคี

	 และขอขอบคุณ	 อสม.	 จากตำาบลม่วงคำา	 อำาเภอแม่จัน	 จังหวัดเชียงราย,	 ตำาบลไผ่เขียว	 	 อำาเภอสว่างอารมณ์	 	 จังหวัดอุทัยธานี,		

ตำาบลบ้านนา		อำาเภอบ้านนา		จังหวัดนครนายก,		ตำาบลสามแยก		อำาเภอเลิงนกทา		จังหวัดยโสธร		และตำาบลปลายพระยา		จังหวัดกระบี่		

ที่เข้าร่วมทดลองใช้คู่มือแนวทางการดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น

รายช่ือหน่วยงานท่ีร่วมทดลองใช้ “คู่มือแนวทางการดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น” 

(ฉบับปรับปรุง)
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รายช่ือผู้ท่ีร่วมพัฒนา “คู่มือแนวทางการดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น” (ฉบับปรับปรุง)

	 1.	 นางสาวชัฌฎา		 ลอมศรี	 ศูนย์สุขภาพจิตที่	1

	2.	 นางนันทา		 รุจิพจน์	 สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอแม่จัน	จังหวัดเชียงราย

	3.	 นางสาวนัฐกานต์	 คำาชมภ	ู สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอแม่จัน	จังหวัดเชียงราย

	4.	 นางสาวมุทิตา	 มะโนเส้า	 เทศบาลตำาบลสายนำ้าคำา	จังหวัดเชียงราย

	5.	 นางสาวเยาวเรศ	 บุญเรือง	 ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลสายนำ้าคำา	จังหวัดเชียงราย

	6.	 นายอำานวย	 มะละแซม	 อสม.	ตำาบลม่วงคำา	จังหวัดเชียงราย

	7.	 นายคำา		 จำาปาทอง	 อสม.	ตำาบลม่วงคำา	จังหวัดเชียงราย

	8.	 นางสาวรัชนก		 ปัญญาเจริญ		 อสม.	ตำาบลม่วงคำา	จังหวัดเชียงราย

	9.	 นางสาวธมลวรรณ		 แสนทม	 ศูนย์สุขภาพจิตที่	3

10.	 นางสาวสุนารี		 หอมจันทร	 สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอสว่างอารมณ์		จังหวัดอุทัยธานี

11.	 นางสาวนวพร		 สุขจิตร	 โรงพยาบาลสว่างอารมณ์	จังหวัดอุทัยธานี	

12.	 นางวรรณดี	 หาญธัญญกรรม	 รพ.สต.คลองข่อย	จังหวัดอุทัยธานี

13.	 นางธนพร	 ทองแก้ว	 รพ.สต.คลองข่อย	จังหวัดอุทัยธานี

14.	 นางสาวดารา		 สาคร	 รพ.สต.คลองข่อย	จังหวัดอุทัยธานี

15.	 นางถิรนันท์	 สุพรรณคำา	 อบต.ไผ่เขียว	จังหวัดอุทัยธานี

16.	 นางสุดา	 เสรารักษ์	 ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านทุ่งสงบ	จังหวัดอุทัยธานี

17.	 นางสาวกนกพร	 สุทธิสัณหกุล	 ศูนย์สุขภาพจิตที่	4

18.	 นางพรศิริ	 อิศรางกุล	ณ	อยุธยา	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

19.	 นางสาวิตรี	 พาทีทิน	 โรงพยาบาลบ้านนา	จังหวัดนครนายก

20.	 นางจรวยจิตร์		 ปิ่นทอง	 อบต.บ้านนา	จังหวัดนครนายก

21.	 นางสายสวาท		 แก้วสีขาว	 ศูนย์พัฒนาเด็กโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร	จังหวัดนครนายก

22.	 นางศิริภา	 พ่วงทอง	 อสม.	ตำาบลบ้านนา	จังหวัดนครนายก

23.	 นางเปียทิพย์		 สีดำา	 ศูนย์สุขภาพจิตที่	10

24.	 นางวิมาลา	 พุทธวัน	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

25.	 นางสาวพิสมัย		 พันธ์ดวง	 โรงพยาบาลเลิงนกทา	จังหวัดยโสธร

26.	 นางสุจิตา	 วรโยธา	 โรงพยาบาลเลิงนกทา	จังหวัดยโสธร

27.	 นางพันธุมณี	 สารสุข	 รพ.สต.สามแยก	จังหวัดยโสธร

28.	 นายปุญญพัฒน์	 ชูแก้ว	 เทศบาลตำาบลสามแยก	จังหวัดยโสธร

29.	 นางสุทิน		 หาริชัย	 อสม.	ตำาบลสามแยก	จังหวัดยโสธร

30.	 นางสาวทิพย์ประภา	เชน	 ศูนย์สุขภาพจิตที่	11

31.	 นางสาวกนิษฐา		 วิเชียรวงษ์	 สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอปลายพระยา	จังหวัดกระบี่

32.	 นางสาวภัทรฤทัย	 พรหมรักษา	 รพ.สต.บ้านบางเหียน	จังหวัดกระบี่

33.	 นางสาววีรนุช	 บุตรเต้	 รพ.สต.บ้านตัวอย่าง	จังหวัดกระบี่

34.	 นางเสาวภาคย์	 เย็นชุ่ม	 อบต.บ้านเขาต่อ	จังหวัดกระบี่

35.	 นางอรุณ	 โพธิรักษ์	 ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านบางเท่าแม่	จังหวัดกระบี่

36.	 นางสาวพัชริน	 คูณค้ำาชู	 สำานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

37.	 นางสาวสตรีรัตน์	 รุจิระชาคร	 สำานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

38.	 นางกัลยกร	 ไชยมงคล	 สำานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
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รายช่ือคณะทำางานจัดทำา “คู่มือแนวทางการดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น”

(ฉบับปรับปรุง)

ท่ีปรึกษา	

1.	 น.ต.นายแพทย์บุญเรือง		 ไตรเรืองวรวัฒน์	 อธิบดีกรมสุขภาพจิต

2.	 นายแพทย์ชิโนรส		 ลี้สวัสดิ์	 รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

3.	 นายแพทย์พงศ์เกษม		 ไข่มุกด์	 รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

4.	 นายแพทย์สมัย		 ศิริทองถาวร	 รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

5.	 นางสุดา		 วงศ์สวัสดิ์	 ผูอ้ำานวยการสำานกัสง่เสรมิและพฒันาสขุภาพจติ

6.	 แพทย์หญิงอัมพร		 เบญจพลพิทักษ์	 ผู้อำานวยการสถาบันราชานุกูล

คณะผู้เช่ียวชาญ
1.	 นางสุดา	 วงศ์สวัสดิ์	 ผูอ้ำานวยการสำานกัสง่เสรมิและพฒันาสขุภาพจติ

2.	 นางสาวอมรากุล	 อินโอชานนท์	 ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต

3.	 นางสาวกาญจนา	 วณิชรมณีย์	 ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต

4.	 นางอรวรรณ	 ดวงจันทร์	 สำานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	

5.	 นางสาวเนตรชนก	 บัวเล็ก	 สำานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

คณะทำางาน
1.	 นางสาวประภาศรี	 ปัญญาวชิรชัย	 สำานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

2.	 นางศจี	 รุกขวัฒนกุล	 สำานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

3.	 นางสาวพฤกษา	 พึ่งสุข	 สำานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต




