ส่งเสริ มสุขนิสัยที่ดี

• อาหาร 5 หมู่เป็นอาหาร
หลัก 3 มื้อ ร่วมกับดื่มนม
รสจื ด เป็ น อาหารเสริ ม
หลีกเลี่ยงอาหารรสหวาน
แปรงฟันด้วยยาสีฟันวันละ
2 ครั้งและผูป้ กครองแปรงซ�ำ้ และ
ส่งพบบุคลากรทางทั นตกรรมทุกปี
• นอนหลับพั กผ่อนให้เพี ยงพอ ประมาณ 8-10 ชม.
ต่อวัน
• ฝึกให้ขับถ่ายเป็นเวลา โดยช่วยตัวเองให้มากที่สุด
• เน้นการออกก�ำลังกายกลางแจ้ง

ป้องกันอุบัติเหตุและลดความเสี่ยง

• การใช้สอื่ ผ่านจออิเล็กทรอนิกส์ทกุ ชนิดรวมแล้วไม่เกิน
1-2 ชั่วโมงต่อวัน ควรเลือกรายการให้เหมาะกับ เด็ก
และนั่งดูร่วมกัน เพื่อให้มีปฏิสัมพั นธ์ พูดคุย ชี้ แนะ
ระหว่างผู้เลี้ยงดูกับ เด็ก
• ให้ผเู้ ลีย้ งดูควรดูแลใกล้ชดิ จัดบ้าน
และบริ เวณรอบบ้านเพื่อป้องกัน
อันตราย จากการพลัดตกหกล้ม การ
ชนกระแทก การจมน�้ำ สารพิษ สัตว์
กัด ความร้อนลวกและอันตรายจาก
ไฟฟ้า เก็บสิ่งของอันตราย เช่น
ปืน สารเคมี ยา ในที่ปลอดภัย
ให้พน้ สายตาและมือเด็ก

• ห้ามเด็กข้ามถนนโดยล�ำพั ง สอนให้หลีกเลี่ยงการ
เข้าใกล้แหล่งน�้ำและจุดอันตรายอื่นๆ ฝึกสอนทั กษะ
การลอยตัวและว่ายน�้ำระยะสั้น
• สอนให้ระวังภัยจากคนแปลกหน้าและวิ ธีการแก้ ไข
สถานการณ์ง่ายๆ
• แนะน�ำการใช้หมวกนิรภัยและที่ นั่งนิรภัยเมื่อต้อง
โดยสารยานพาหนะ

แนวทางดูแลสุขภาพเด็กไทย
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ก่อนกลับ

• เปิดโอกาสให้ถามสิ่งที่สงสัย และทบทวนสรุปเรื่องที่
พูดคุยหรือแนวทางแก้ ไขปัญหาที่ ได้ ในวันนี้
• ชื่ นชมเด็กที่แสดงความสามารถได้ และให้ก�ำลังใจพ่อ
แม่ที่ฝึกฝนลูกในทางที่เหมาะสม
• แจ้งวันนัดพบครั้งต่อไป ที่อายุ 6 ปี

Download ได้ที่
www.thaipediatrics.org

เด็กวัย 3-5 ปี

ประเมินสุขภาพและปัญหาทั่วไป

•  ทักทายและสอบถามปัญหาหรือความกังวล
ความเจ็บ ป่วย การเปลี่ยนแปลงภายใน
ครอบครัว ความตึงเครียดในบ้านในช่วงที่
ผ่านมา
• สอบถามอาการตามระบบ การเปลี่ยนแปลง
ภายในครอบครัว ความตึงเครียดในบ้าน
• สอบถามการเจริญเติบโต พั ฒนาการและพฤติกรรม
โดยเฉพาะด้านการสื่อสาร การช่วยเหลือตนเอง และ
กิจวัตรประจ�ำวัน

ตรวจร่างกาย

• สังเกตปฏิสัมพั นธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ สังเกตวิ ธี
การที่พ ่อแม่ดูแลเด็กรวมทั้ งท่าที น�้ำเสียงที่พ ่อแม่ใช้
• ตรวจประเมิน: การเจริญเติบโดยการประเมินสัดส่วน
ของน�ำ้ หนักต่อส่วนสูง ชัง่ น�ำ้ หนัก วัดส่วนสูงและบันทึก
ลงในกราฟการเจริญเติบโต วัดความดันโลหิต
• ตรวจร่างกายตามระบบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรือ่ ง ฟันผุ
แผ่นคราบฟัน สีของฟัน และสุขภาพเหงือก เหงือก
อักเสบ

การคัดกรอง

• เฝ้าระวังและติด ตามพั ฒนาการ โดยการซักถาม
และสังเกตพฤติกรรม 3 ปี ช่วยตัวเองใน
กิจวัตรประจ�ำวันได้ดี และชอบเล่น
สมมุติ เล่นร่วมกับผู้อื่น บอกชื่ อ
ตัวเองและเพศของตนเอง บอก
ความต้องการได้ เดินขึ้นบันได
สลับ เท้า ขี่จักรยาน วาดรูปวงกลม
ตามแบบ 4 ปี พูดได้ชัด บอก

•
•
•
•
•

ชื่ อ-นามสกุลของตนเอง รู้จั กสี 4 สี วาดรูปสี่เหลี่ยม
จั ตุรัสได้ แต่งตัวได้เอง คงสมาธิ ในการฟังนิทานได้
ดี รู้จั กรอคอย เล่นสมมติได้
ตรวจวัดสายตาโดยใช้ picture tests (1 ครั้งในช่วง
อายุ 3-6 ปี)
ประเมินการได้ยินโดยดูจากพั ฒนาการการพูดและ
การสื่อภาษา รวมทั้ งการสังเกตความชัดของค�ำพูด
ของเด็ก (1 ครั้งในช่วงอายุ 3-6 ปี)
ตรวจดูฟันผุ แผ่นคราบฟัน สีของฟัน และสุขภาพ
เหงือก เช่น เหงือกอักเสบ
ตรวจคัดกรองภาวะซีดโดยวัดระดับฮีโมโกลบิ นหรือ
ฮีมาโทคริต (1 ครั้งในช่วงอายุ 3-6 ปี)
ซักประวัติเพื่อคัดกรองความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค
วัณโรค สารตะกั่ว และภาวะไขมันในเลือดสูง

วัคซีน

• ทบทวนตารางการให้วัคซีน
• ให้วัคซีนตามอายุดังนี้
วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ครั้งที่ 5 (1
ครั้งในช่วงอายุ 4-6 ปี)
วัคซีนโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน ครั้งที่ 2 (1 ครั้ง
ในช่วงอายุ 4-6 ปี)
• พิจารณาให้วัคซีนเสริมหรือวัคซีนทางเลือกตามความ
เหมาะสม

แนะน�ำพ่อแม่

การเลี้ยงดู
• รัก ใกล้ชิดและไม่ตามใจ เป็นแบบอย่างที่ ดี ให้ลูก
สื่อสารเชิงบวก ไม่พูดค�ำหยาบคาย ใจเย็นรอคอย
ควบคุมอารมณ์ ได้เวลาไม่พอใจ ส่งเสริมพั ฒนาการ
ทุกด้าน

• ส่งเสริมให้เด็กเป็นตัวของตัวเอง เช่น ช่วยตัวเอง มี
ส่วนร่วมในการคิด เลือก และตัดสินใจในบางเรื่อง ให้
เรียนรู้โดยใช้วิ ธีลองผิ ดลองถูก เด็กจะภาคภูมิ ใจเมื่อ
ท�ำได้ส�ำเร็จ
• สร้างกฎเกณฑ์กติกาให้เหมาะสมตามวัย และจัดระเบียบ
วิ นัยในกิจวัตรประจ�ำวัน
• เน้นการคิด ดี ท�ำดี คือ ช่วยตัวเองและช่วยคนในบ้าน
พูด ด้านดี เชิงบวก
• ให้เวลาฝึกฝนเด็กให้เกิดความสามารถหลายด้าน เช่น
ให้รับผิ ดชอบ ท�ำงานบ้าน จั ดกระเป๋า เป็นต้น อย่า
เน้นด้านการเรียนเพี ยงอย่างเดี ยว ควรชื่ นชมเมื่อเด็ก
ท�ำได้ การลงโทษควรใช้วิ ธีเพิกเฉยหรือตัดสิทธิ์ และ
หลีกเลี่ยงการตี

ส่งเสริ มทักษะส�ำคัญ

• ส่งเสริมการอ่านหนังสือนิทาน
ท�ำกิจกรรมวาดรูป เล่นร่วม
กับคนอื่น และออกก�ำลังกาย
กลางแจ้ง
• เริ่มฝึกควบคุมความโกรธเบื้องต้น
ช่วยให้เด็กเล่าเรื่องที่ ท�ำให้ ไม่พอใจ
โกรธ เสียใจ หงุดหงิด ดี ใจ และการปรับตัวให้อยู่
ร่วมกันกับพี่ น้อง เพื่อนๆได้อย่างสันติ
• ฝึกให้ชว่ ยเหลืองานบ้านง่ายๆ เช่น เก็บของเล่น ของใช้
ให้รับผิ ดชอบตนเอง
• ฝึกระเบียบวินยั ในกิจวัตรประจ�ำวัน เช่น ก�ำหนดเวลา
กิน นอน เล่น ให้เป็นเวลา
• ส่งเสริมให้พี่ น้องเล่นด้วยกัน ช่วยเหลือกันและกัน
ปรับตัวเข้าหากัน

