วัยรุ่นตอนต้น
(11-14 ปี)
ประเมินสุขภาพและปัญหาทั่วไป
 ทักทายและสอบถามปัญหาหรือความกังวลที่มใี นช่วงที่ผ่านมา
 ทบทวนความเจ็บป่วยที่ผ่านมา การเรียน การดาเนินชีวิต เพื่อน ปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่ ครู
 สอบถามอาการตามระบบ การเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย ความเครียด การเปลี่ยนแปลงภายใน
ครอบครัว






ตรวจร่างกาย
ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง ความดัน คานวณดัชนีมวลกาย( BMI) ลงข้อมูลในตาราง growth chart
ตรวจร่างกายตามระบบ ดูร่องรอย สิว รอยสัก รอยเจาะ ร่องรอยการถูกทาร้าย รอยดาด้านหลังคอในกรณีอ้วน
กระดูกสันหลัง : ดูการโค้งงอของสันหลัง (ใช้ Adam’s Forward bending test )
ตรวจการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเข้าสูว่ ัยหนุ่มสาว
หน้าอก : ดูการเปลี่ยนแปลงของเต้านม ทั้งหญิงชาย
อวัยวะเพศ : ดูลักษณะขนที่บริเวณหัวหน่าว และขนาดของอัณฑะ ไส้เลื่อน ถุงน้า เส้นเลือดขอดทีอ่ ัณฑะ

การคัดกรอง
 ตรวจสายตาโดยใช้เครื่องมือ เช่น Snellen test ถ้าการมองเห็นตัง้ แต่ 20/50 หรือ 6/18 ขึ้นไปอย่างน้อยหนึ่งข้าง
ควรส่งต่อ
ประเมินพฤติกรรมเสี่ยง
 ซักถามวัยรุ่นตามลาพัง เกีย่ วกับ บรรยากาศและความสัมพันธ์ในบ้าน การกินอาหาร การเรียนหรือการงาน
กิจกรรมและเพื่อน การใช้ยาหรือสารเสพติด พฤติกรรมทางเพศ อารมณ์และความรู้สึกเศร้า ความรู้สึกอยากฆ่า
ตัวตาย ความรุนแรง และความปลอดภัย
(HEEADSSS : Home, Eating, Education/Employment, Activity and friends, Drugs, Sexuality, Suicidal
ideation/mood, Safety and violence)
การคัดกรองเพิ่มเติมในกลุ่มเสี่ยง
 ตรวจค่าความเข้มข้นเลือด เพื่อหาภาวะซีด ในวัยรุ่นหญิงที่มีประจาเดือนหรือขาดอาหารหรือทานมังสวิรัติ
 วัดระดับไขมันในเลือด หรือทดสอบวัณโรค ( PPD skin test) ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้
 ตรวจหาโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ในกรณีทเี่ คยมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน ตกขาวผิดปรกติ หรือมีข้อบ่งชี้

วัคซีน
 ทบทวนตารางการให้วัคซีนพื้นฐาน และ ฉีดให้กรณีที่ยังได้ไม่ครบ
 ฉีดวัคซีน คอตีบ บาดทะยัก (dT)หรือคอตีบ บาดทะยัก ไอกรนชนิดไร้เซลล์ (Tdap) และให้ซ้าทุก 10 ปี
 เสนอวัคซีนทางเลือก เช่น วัคซีนป้องกันโรคสุกใส ในกรณีที่ยังไม่เคยเป็นโรค และยังไม่เคยได้รับวัคซีน วัคซีน
ป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกหรือป้องกันการติดเชื้อเอชพีวี
คาแนะนา
 การเลี้ยงดู
 ทาความเข้าใจพัฒนาการของวัยรุ่นตอนต้น โดยวัยนี้มกี ารเปลี่ยนแปลงของร่างกายและพัฒนาการ
ทางเพศอย่างชัดเจนทาให้วยั รุ่นมีความกังวลเรื่องรูปร่าง หน้าตา รวมทั้งเรื่องการมีประจาเดือนหรือฝัน
เปียกได้ พ่อแม่ควรรับฟัง เข้าใจความรู้สึกของลูกวัยรุ่น และอธิบายให้วยั รุ่นเข้าใจ
 ชื่นชมพ่อแม่ที่ปรับวิธีการเลี้ยงให้เหมาะกับวัยรุ่นและเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ปรึกษาและชี้แนะวัยรุ่น
ได้เหมาะสม
 สนับสนุนเรื่องการพัฒนาความคิด การแก้ปัญหา การเรียน ความสามารถรอบด้านและการทากิจกรรม
ต่างๆ ยามว่าง
 ส่งเสริมให้แสดงความคิดเห็นของตนเอง ปลูกฝังการมีจิตสาธารณะ
 ปรับกติกาในบ้านให้เหมาะสมกับวัยรุ่น มอบงานทีเ่ หมาะสมให้รับผิดชอบ
 ส่งเสริมสุขนิสัยทีด่ ี
 นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ประมาณ 8-9 ชม.ต่อวัน
 อาหารให้ครบ 5 หมู่ และได้รับแคลเซียมเพียงพอ 1000-1300 มก.ต่อวัน รวมทั้งได้พลังงานเพียงพอต่อ
ความต้องการของร่างกาย โดยวัยรุ่นหญิงควรได้ 1600-1800 กิโลแคลอรีต่อวัน ส่วนวัยรุ่นชายควรได้ 18002200 กิโลแคลอรีต่อวัน
 ออกกาลังกายสม่าเสมอทุกวันหรือมีกิจกรรมที่ออกแรงอย่างน้อย 1 ชม.ต่อวัน
 ใช้เวลากับคอมพิวเตอร์ สื่อผ่านจอทุกประเภท ไม่เกิน 2 ชม.ต่อวัน
 สนับสนุน ช่วยเหลือด้านการเรียน ให้แบ่งเวลาเรียนให้เหมาะสม แนะวิธีจดั การความเครียด
 พบทันตแพทย์ปีละ 2 ครั้ง
 แนวทางลดความเสี่ยง
 งดหรือหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา สาหรับผู้ที่มีความเสี่ยงเรื่องเพศให้
แนะนาวิธีป้องกันการตัง้ ครรภ์และการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
 งดหรือหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดื่มอัลกอฮอล์ และใช้สารเสพติดทุกชนิด กรณีที่ใช้อยู่แนะนาให้ลดการใช้
และป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้
 หลีกเลี่ยงสถานการณ์อันตรายต่อการถูกทาร้าย หรือถูกล่วงละเมิด ฝึกการปฏิเสธและการแก้ปญ
ั หา
เฉพาะหน้าในสถานการณ์ทเี่ สี่ยงสูง ไม่ใช้ความรุนแรงเพื่อแก้ปญ
ั หา
 ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฏจราจร สวมหมวกนิรภัยหรือคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่

ก่อนกลับ





เปิดโอกาสให้ถามสิ่งที่สงสัย
ทบทวนสรุปเรื่องที่พูดคุยหรือแนวทางแก้ไขปัญหาที่ได้ในวันนี้
แจ้งวันนัดพบครั้งต่อไป
ให้เบอร์ตดิ ต่อแก่วัยรุ่นกรณีมีข้อสงสัย

วัยรุ่นตอนกลาง
(15-17 ปี)
ประเมินสุขภาพและปัญหาทั่วไป
 ทักทายและสอบถามปัญหาหรือความกังวลที่มใี นช่วงที่ผ่านมา
 ทบทวนความเจ็บป่วยที่ผ่านมา การเรียน การดาเนินชีวิต เพื่อน ปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่ ครู
 สอบถามอาการตามระบบ การเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย ความเครียด การเปลี่ยนแปลงภายใน
ครอบครัว






ตรวจร่างกาย
ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง ความดัน คานวณดัชนีมวลกาย( BMI) ลงข้อมูลในตาราง growth chart
ตรวจร่างกายตามระบบ ดูร่องรอย สิว รอยสัก รอยเจาะ ร่องรอยการถูกทาร้าย รอยดาด้านหลังคอในกรณีอ้วน
กระดูกสันหลัง : ดูการโค้งงอของสันหลัง (ใช้ Adam’s Forward bending test )
ตรวจการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเข้าสูว่ ัยหนุ่มสาว
หน้าอก : ดูการเปลี่ยนแปลงของเต้านม ทั้งหญิงชาย
อวัยวะเพศ : ดูลักษณะขนที่บริเวณหัวหน่าว และขนาดของอัณฑะ ไส้เลื่อน ถุงน้า เส้นเลือดขอดทีอ่ ัณฑะ

การคัดกรอง
 ตรวจสายตาโดยใช้เครื่องมือ เช่น Snellen test
ประเมินพฤติกรรมเสี่ยง
 ซักถามวัยรุ่นตามลาพัง เกีย่ วกับ บรรยากาศและความสัมพันธ์ในบ้าน การกินอาหาร การเรียนหรือ การงาน
กิจกรรมและเพื่อน การใช้ยาหรือสารเสพติด พฤติกรรมทางเพศ อารมณ์และความรู้สึกเศร้า ความคิดอยากฆ่าตัว
ตาย ความรุนแรงและความปลอดภัย (HEEADSSS : Home, Eating, Education/Employment, Activity and
friends, Drugs, Sexuality, Suicidal ideation/mood, Safety and violence)

การคัดกรองเพิ่มเติมในกลุ่มเสี่ยง
 ตรวจค่าความเข้มข้นเลือดเพื่อหาภาวะซีด ในวัยรุ่นหญิงที่มีประจาเดือนหรือขาดอาหารหรือทานมังสวิรัติ
 วัดระดับไขมันในเลือด หรือทดสอบวัณโรค( PPD skin test )ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้
 ตรวจหาโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ในกรณีทเี่ คยมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน ตกขาวผิดปรกติหรือมีข้อบ่งชี้
วัคซีน
 ทบทวนตารางการให้วัคซีนพื้นฐาน และ ฉีดให้กรณีที่ยังได้ไม่ครบ
 เสนอวัคซีนทางเลือก เช่น วัคซีนป้องกันโรคสุกใส ในกรณีที่ยังไม่เคยเป็นโรค หรือยังไม่เคยได้รับวัคซีน วัคซีน
ป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกหรือป้องกันการติดเชื้อเอชพีวี
คาแนะนา
 การเลี้ยงดู
 ทาความเข้าใจพัฒนาการของวัยรุ่น รับฟัง เข้าใจความคิด ความรู้สึกของลูกวัยรุ่น
 ชื่นชมพ่อแม่ที่ปรับวิธีการเลี้ยงดูวยั รุ่นได้ เป็นที่ปรึกษาและชีแ้ นะวัยรุ่นได้เหมาะสม
 ส่งเสริมให้วัยรุ่นแสดงความคิดเห็นของตนเอง มีจติ สาธารณะและทากิจกรรมต่างๆเพื่อสังคม
 ปรับกติกาในบ้านให้เหมาะสมกับวัยรุ่น มอบงานทีเ่ หมาะสมให้รับผิดชอบ
 สนับสนุนการเรียนอย่างต่อเนื่อง พูดคุยเกี่ยวกับแผนการเรียนในอนาคต
 สนับสนุนเรื่องการพัฒนาความคิด การแก้ปัญหา การเรียน ความสามารถรอบด้านและการทากิจกรรม
ต่างๆ ยามว่าง
 ปรับกติกาในบ้านให้เหมาะสมกับวัยรุ่น มอบงานทีเ่ หมาะสมให้รับผิดชอบ
 ส่งเสริมสุขนิสัยทีด่ ี
 การนอนหลับให้เพียงพอ ประมาณ 8-9 ชม.ต่อวัน
 อาหาร ให้ครบ 5 หมู่ และได้รับแคลเซียมเพียงพอ 1000-1300 มก.ต่อวัน รวมทั้งได้พลังงานพียงพอ
ต่อความต้องการของร่างกาย โดยวัยรุ่นหญิงควรได้ 1600-1800 กิโลแคลอรีต่อวัน ส่วนวัยรุ่นชายควรได้ 18002200 กิโลแคลอรีต่อวัน
 ออกกาลังกายสม่าเสมอทุกวันหรือมีกิจกรรมที่ออกแรงอย่างน้อย 1 ชม.ต่อวัน
 ใช้เวลากับคอมพิวเตอร์ สื่อผ่านจอ ไม่เกิน 2 ชม.ต่อวัน
 สนับสนุน ช่วยเหลือด้านการเรียน ให้แบ่งเวลาเรียนให้เหมาะสม แนะวิธีจดั การความเครียด
 พบทันตแพทย์ ปีละ 2 ครั้ง
 แนวทางลดความเสี่ยง
 งดหรือหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา สาหรับผู้ที่มีความเสี่ยงเรื่องเพศให้
แนะนาวิธีป้องกันการตัง้ ครรภ์และการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ที่นาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน

 งดหรือหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดื่มอัลกอฮอล์และใช้สารเสพติดทุกชนิด กรณีที่ใช้อยู่แนะนาให้ลดการใช้
และป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้
 หลีกเลี่ยงสถานการณ์อันตรายต่อการถูกทาร้าย หรือถูกล่วงละเมิด ฝึกทักษะการปฏิเสธและการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ที่เสี่ยงสูง ไม่ใช้ความรุนแรงเพื่อแก้ปัญหา
 ปฏิบัติตามกฏจราจร สวมหมวกนิรภัยหรือคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่
ก่อนกลับ





เปิดโอกาสให้ถามสิ่งที่สงสัย
ทบทวนสรุปเรื่องที่พูดคุยหรือแนวทางแก้ไขปัญหาที่ได้ในวันนี้
แจ้งวันนัดพบครั้งต่อไป
ให้เบอร์ตดิ ต่อแก่วัยรุ่นกรณีมีข้อสงสัย

วัยรุ่นตอนปลาย
(18-21 ปี)
ประเมินสุขภาพและปัญหาทั่วไป
 ทักทายและสอบถามปัญหาหรือความกังวลที่มใี นช่วงที่ผ่านมา
 ทบทวนความเจ็บป่วยที่ผ่านมา การเรียน การดาเนินชีวิต เพื่อน ปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่ ครู
 สอบถามอาการตามระบบ การเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย ความเครียด การเปลี่ยนแปลงภายใน
ครอบครัว






ตรวจร่างกาย
ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง ความดัน คานวณดัชนีมวลกาย( BMI) ลงข้อมูลในตาราง growth chart
ตรวจร่างกายตามระบบ ดูร่องรอย สิว รอยสัก รอยเจาะ ร่องรอยการถูกทาร้าย รอยดาด้านหลังคอในกรณีอ้วน
กระดูกสันหลัง : ดูการโค้งงอของสันหลัง (ใช้ Adam’s Forward bending test )
ตรวจการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเข้าสูว่ ัยหนุ่มสาว
หน้าอก : ดูการเปลี่ยนแปลงของเต้านม ทั้งหญิงชาย
อวัยวะเพศ : ดูลักษณะขนที่บริเวณหัวหน่าว และขนาดของอัณฑะ ไส้เลื่อน ถุงน้า เส้นเลือดขอดทีอ่ ัณฑะ

การคัดกรอง
 ตรวจสายตาโดยใช้เครื่องมือ เช่น Snellen test
ประเมินพฤติกรรมเสี่ยง
 ซักถามวัยรุ่นตามลาพัง เกีย่ วกับ บรรยากาศและความสัมพันธ์ในบ้าน การกินอาหาร การเรียนหรือ
การงาน กิจกรรมและเพื่อน การใช้ยาหรือสารเสพติด พฤติกรรมทางเพศ อารมณ์และความรู้สึกเศร้า
ความคิดอยากฆ่าตัวตาย ความรุนแรงและความปลอดภัย
(HEEADSSS : Home, Eating, Education/Employment, Activity and friends, Drugs, Sexuality, Suicidal
ideation/mood, Safety and violence)

การคัดกรองเพิ่มเติมในกลุ่มเสี่ยง
 ตรวจค่าความเข้มข้นเลือด เพื่อหาภาวะซีด ในวัยรุ่นหญิงที่มีประจาเดือนหรือขาดอาหารหรือทานมังสวิรัติ (
อย่างน้อย 1 ครั้ง ถ้ายังไม่เคยทา )
 วัดระดับไขมันในเลือด ระดับตะกั่ว หรือทดสอบวัณโรค ( PPD skin test) (อย่างน้อย 1 ครั้ง ถ้ายังไม่เคยทา)
 ตรวจหาโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ในกรณีทเี่ คยมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน ตกขาวผิดปรกติหรือมีข้อบ่งชี้
วัคซีน
 ทบทวนตารางการให้วัคซีนพื้นฐาน และ ฉีดให้กรณีที่ยังได้ไม่ครบ
 เสนอวัคซีนทางเลือก เช่น วัคซีนป้องกันโรคสุกใส ในกรณีที่ยังไม่เคยเป็นโรคหรือยังไม่เคยได้รับวัคซีน วัคซีน
ป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกหรือป้องกันการติดเชื้อเอชพีวี
คาแนะนา
 การเลี้ยงดู
 ทาความเข้าใจพัฒนาการของวัยรุ่นตอนกลาง โดยวัยนีม้ ักเริม่ มองเพศตรงข้ามหรือมีการคบเพื่อนต่าง
เพศแล้ว รวมทั้งชอบลองผิดลองถูกซึง่ ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงได้
 ชื่นชมพ่อแม่ที่ปรับวิธีการเลี้ยงดูวยั รุ่นได้ เป็นที่ปรึกษาและชีแ้ นะวัยรุ่นได้เหมาะสม
 ส่งเสริมให้วัยรุ่นแสดงความคิดเห็นของตนเอง มีจติ สาธารณะและทากิจกรรมต่างๆเพื่อสังคม
 ปรับกติกาในบ้านให้เหมาะสมกับวัยรุ่น มอบงานทีเ่ หมาะสมให้รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม
 สนับสนุนการเรียนอย่างต่อเนื่อง พูดคุยเกี่ยวกับแผนการเรียนในอนาคต
 สนับสนุนเรื่องการพัฒนาความคิด การแก้ปัญหา การเรียน ความสามารถรอบด้านและการทากิจกรรม
ต่างๆ ยามว่าง
 ปรับกติกาในบ้านให้เหมาะสมกับวัยรุ่น มอบงานทีเ่ หมาะสมให้รับผิดชอบ
 ส่งเสริมสุขนิสัยทีด่ ี
 การนอนหลับให้เพียงพอ ประมาณ 8-9 ชม.ต่อวัน

 อาหาร ให้ครบ 5 หมู่ และได้รับแคลเซียมเพียงพอ 1000-1300 มก.ต่อวัน รวมทั้งได้พลังงานพียงพอ
ต่อความต้องการของร่างกาย โดยวัยรุ่นหญิงควรได้ 1600-1800 กิโลแคลอรีต่อวัน ส่วนวัยรุ่นชายควรได้ 18002200 กิโลแคลอรีต่อวัน
 ออกกาลังกายสม่าเสมอทุกวันหรือมีกิจกรรมที่ออกแรงอย่างน้อย 1 ชม.ต่อวัน
 ใช้เวลากับคอมพิวเตอร์ สื่อผ่านจอ ไม่เกิน 2 ชม.ต่อวัน
 สนับสนุน ช่วยเหลือด้านการเรียน ให้แบ่งเวลาเรียนให้เหมาะสมและแนะนาการวางแผนการเรียนต่อ
รวมทั้ง แนะวิธีจดั การความเครียด
 พบทันตแพทย์ ปีละ 2 ครั้ง
 แนวทางลดความเสี่ยง
 งดหรือหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา สาหรับผู้ที่มีความเสี่ยงเรื่องเพศให้
แนะนาวิธีป้องกันการตัง้ ครรภ์และการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
 งดหรือหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดื่มอัลกอฮอล์และใช้สารเสพติดทุกชนิด กรณีที่ใช้อยู่แนะนาให้ลดการใช้
และป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้
 หลีกเลี่ยงสถานการณ์อันตรายต่อการถูกทาร้าย หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ ฝึกทักษะการปฏิเสธและ
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ที่เสี่ยงสูง ไม่ใช้ความรุนแรงเพื่อแก้ปัญหา
 ปฏิบัติตามกฏจราจร สวมหมวกนิรภัยหรือคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่

ก่อนกลับ






เปิดโอกาสให้ถามสิ่งที่สงสัย
ทบทวนสรุปเรื่องที่พูดคุยหรือแนวทางแก้ไขปัญหาที่ได้ในวันนี้
ชมเชย ให้กาลังใจ เมื่อวัยรุ่นทาพฤติกรรมดี
ให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อแก่วัยรุ่นกรณีมีข้อสงสัย
แจ้งวันนัดพบครั้งต่อไป และอาจเตรียมส่งวัยรุ่นเพื่อรับบริการต่อกับแผนกอื่นที่เหมาะสม
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