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ประวัติสุขภาพของฉัน

ข้อมูลส�ำหรับบิดำมำรดำ
ระบบสุขภาพของรัฐบาลนิวเซาธ์เวลส์และเจ้าหน้าที่สุขภาพมีบทบาทส�าคัญในการช่วยเหลือ
เด็กและครอบครัวให้มีสุขภาพและความเป็นอยู่ดี ส�าหรับรายละเอียดดูได้จาก www.health.
nsw.gov.au

ศูนย์สุขภำพเด็กปฐมวัย
ศูนย์สุขภาพเด็กปฐมวัยให้บริการฟรีแก่ผู้ที่เพิ่งเป็นบิดามารดาในรัฐนิวเซาธ์เวลส์  ศูนย์เหล่านี้
มีพยาบาลสุขภาพเด็กและครอบครัวประจ�า ให้บริการตรวจสุขภาพ  การพัฒนาและความเป็น
อยู่ดีแก่บุตรของท่าน   ตลอดจนความสนับสนุนในการให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการเป็น
บิดามารดา  ค้นหาศูนย์สุขภาพเด็กปฐมวัยในเขตของท่านได้จากเว็บเพจ  www.health.nsw.
gov.au/services/pages/default.aspx

ผู้ช�ำนำญกำรทำงสุขภำพเด็กที่ส�ำคัญคนอื่น
แพทย์ทั่วไป (GP) ของท่ำน หรือแพทย์ครอบครัว เป็นผู้ตรวจดูว่าบุตรของท่านเจ็บป่วย
หรือไม่  หรือถ้าท่านเป็นห่วงเรื่องความเป็นอยู่ดีของบุตรท่านแพทย์จีพีท�าการดูแลรักษาเบื้อง
ต้น  ส่งต่อให้แพทย์เฉพาะทาง  และถ้าจ�าเป็นจะเป็นผู้ประสานการดูแลสุขภาพบุตรของท่าน

กุมำรแพทยใ์ห้การดูแลสุขภาพโดยเฉพาะแก่บุตรของท่าน  ท่านต้องการหนังสือส่งตัวจาก
แพทย์จีพีเพื่อท�านัดพบกับกุมารแพทย์

กำรตรวจสุขภำพและกำรตรวจพัฒนำกำรเป็นประจ�ำ
ส�ำหรับบุตรของท่ำน
ท่านควรพาบุตรไปหาพยาบาลสุขภาพเด็กและครอบครัวที่ศูนย์สุขภาพเด็กปฐมวัยในเขตของ
ท่าน หรือแพทย์ของท่านเพื่อตรวจสุขภาพในแต่ละครั้งตามอายุดังต่อไปนี้  การตรวจสุขภาพ
เหล่า นี้ทั้งหมดมีความส�าคัญมาก   ทั้งนี้เพราะช่วยให้พยาบาลหรือแพทย์ติดตามดูแลสุขภาพ
และพัฒนาการของบุตรท่าน  และสามารถระบุปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น    แม้ว่าท่านจะ
ไม่มีความเป็นห่วงเรื่องสุขภาพและพัฒนาการของบุตร ท่าน  ท่านควรพาบุตรไปตรวจสุขภาพ
ตามก�าหนดทุกครั้ง 

เด็กควรได้รับกำรตรวจโดยเจ้ำหน้ำที่สุขภำพผู้เชี่ยวชำญ เมื่อ:
 y แรกเกิด
 y 1 ถึง  4 อาทิตย์
 y 6 ถึง  8 อาทิตย์

 y 6  เดือน
 y 12 เดือน
 y 18  เดือน

 y 2  ปี
 y 3  ปี
 y 4  ปี

ถ้ำท่ำนเป็นห่วงเกี่ยวกับสุขภำพ  กำรเจริญเติบโต  พัฒนำกำร หรือควำมประพฤติ
ระหว่ำงก�ำหนด เวลำกำรตรวจเหล่ำนี้  โปรดน�ำบุตรของท่ำนไปพบพยำบำลสุขภำพ
เด็กและครอบครัวของบุตรหรือแพทย์
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กำรประเมินผลของสุขภำพและพัฒนำกำรของบุตรท่ำน
ชุดค�าถามส�าหรับบิดามารดา ที่เรียกว่าการประเมิน ผลสภาพพัฒนาการของบิดามารดา 
(PEDS) มีไว้ให้ในการตรวจสุขภาพแต่ละครั้ง  เริ่มตั้งแต่เมื่อบุตรของท่านอายุ 6 เดือน

โปรดตอบค�าถามเหล่านี้ให้ตรงตามความเป็นจริง มากเท่าที่จะท�าได้ก่อนการตรวจแต่ละ
ครั้ง  เพราะเป็นสิ่งที่จะช่วยท่านและแพทย์ของท่านหรือพยาบาลสุขภาพเด็กและครอบครัว  
สามารถชี้ให้เห็นความกังวลเรื่องสภาพที่บุตรของท่านก�าลังเรียนรู้  พัฒนา และประพฤติ

ท่านและเจ้าหน้าที่สุขภาพผู้เชี่ยวชาญที่บุตรของท่านไปหาควรบันทึกเรื่องสุขภาพและความ
ก้าวหน้าของบุตรไว้ในสมุดคู่มือนี้   มีส่วนส�าหรับบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับความก้าวหน้า

กำรติดตำมดูควำมเจริญเติบโตและพัฒนำกำรของบุตร
เด็กเจริญเติบโตและพัฒนาในระดับต่างๆ กัน  จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ต้องติดตามดูพัฒนาการของ
บุตรท่าน เพื่อว่าจะสามารถระบุความกังวลใดๆ ที่อาจเป็นได้  และท�าการแก้ไขโดยเร็วเท่าที่
จะท�าได้

ติดตำมดูควำมเจริญเติบโตและพัฒนำกำรของบุตรได้หลำยวิธี:
 y ท�าการตรวจหาโรค (สกรีนนิ่ง เทสต์)โดยท่านเช็คเหตุการณ์ส�าคัญที่เกิดแก่บุตรท่าน และ

ตอบค�าถาม PEDS ในสมุดคู่มือนี้
 y โดยให้เจ้าหน้าที่สุขภาพผู้เชี่ยวชาญตรวจบุตรของท่านตามก�าหนดเวลาตรวจสุขภาพเป็น

ประจ�า
 y โดยท�าการตรวจหาโรค 

หมายเหตุ:  การตรวจหาโรค  การเช็ค   การตรวจต่างๆ ไม่เคยได้ผลถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์   
บางครั้งการเช็คสุขภาพหรือการทดลองอาจชี้ให้เห็นว่ามีปัญหาอย่างหนึ่งซึ่งแท้จริง
ไม่มีอะไรเลย หรือพลาดปัญหาที่มีอยู่จริง   ในบางโอกาสปัญหาใหม่อาจเกิดขึ้น
หลังจากที่บุตรของท่านรับการตรวจหาโรคหรือเช็คสุขภาพ     จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่
ต้องรับการเช็คสุขภาพตามที่แนะน�าทั้งหมด  และตอบค�าถามส�าหรับบิดามารดา
ในสมุดคู่มือนี้
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ควำมปลอดภัยของเด็ก
บาดเจ็บและอุบัติเหตุในวัยเด็กหลายอย่างสามารถป้องกันได้  หาดูเคล็ดความปลอดภัย ข้อมูล
และแหล่งความรู้เพิ่มเติมเรื่องความปลอดภัยของเด็กได้จากเว็บไซท์ www.kidsafensw.org  
และ www.health.nsw.gov.au/childsafety

ความปลอดภัยจากรถเป็นสิ่งส�าคัญมากส�าหรับเด็กทุกวัย  เมื่อเดินทางโดยรถยนต์  เด็ก
ทั้งหมดตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุเจ็ดปี  ต้องใช้เก้าอี้ที่มีสายรัดเด็กตามอายุและขนาดของเด็ก  
หาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซท์ www.rta.nsw.gov.au/roadsafety/children

ความปลอดภัยที่ควรกังวลที่ส�าคัญบางอย่างได้แก่:

ส�ำหรับทำรก
 y กลิ้งตกจากโต๊ะเปลี่ยนเสื้อผ้า  ม้านั่ง   

หรือเตียง
 y ของเล็กๆ ติดคอ
 y น�้าร้อนลวกเกิดจากเครื่องดื่มร้อนหกใส่เด็ก
 y กลืนยาพิษ หรือกินยาเกินขนาด
 y ตกจากอ้อมแขนของคนเลี้ยง

ส�ำหรับเด็กที่อำยุ 3 ถึง 5 ปี
 y ตกรถจักรยาน  สกู๊ตเตอร์    

เครื่องเล่นที่สนามเด็กเล่น  หรือในบ้าน
 y สุนัขกัด
 y น�้าร้อนลวก
 y ตกจากหน้าต่างหรือเฉลียง
 y ถูกรถชนที่ทางเข้าบ้าน
 y จมน�้าในอ่างอาบน�้า  ในสระน�้าที่ไม่ล้อมรั้ว 

และสปา

ส�ำหรับเด็กหัดเดินอำยุ 12   
เดือนถึง 3  ปี

 y อาหารที่ไม่เหมาะสมและของชิ้นเล็กติดคอ
 y ตกจากเก้าอี้เด็ก  รถเข็นส�าหรับจ่ายของ

หรือรถเข็นเด็ก หรือตกบันได
 y น�้าร้อนลวกเกิดจากเด็กเปิดก๊อกน�้าร้อนใน

อ่างอาบน�้า หรือดึงหม้อตกจากเตา
 y กลืนยาพิษ  ยารักษาโรค และผงซักฟอกที่

ใช้ในบ้านซึ่งแต่ก่อนเอื้อมไม่ถึง
 y ถูกไฟไหม้เกิดจากเครื่องท�าความอุ่นและไฟ
 y ถูกรถชนที่ทางเข้าบ้าน
 y จมน�้าในอ่างอาบน�้า  ในสระน�้าที่ไม่ล้อมรั้ว 

และสปา
 y กระโดดจากเครื่องเรือนและวิ่งไปโดนของ

มีคม
 y ตกจากเครื่องเล่นที่สนามเด็กเล่น
 y วิ่งเข้าถนนโดยไม่มอง
 y ตกจากหน้าต่างหรือเฉลียง
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3.2

ประวัติสุขภาพครอบครัวและประเด็นการเสี่ยงอันตราย
 มี  ไม่มี
มีญาติสนิทของทารกของท่านที่หูหนวกหรือมีปัญหา 
การได้ยินตั้งแต่วัยเด็กบ้างไหม?  

มีใครในครอบครัวที่มีปัญหาตาในวัยเด็กบ้างไหม?    

มีญาติสนิทของทารกของท่านที่ตาบอดข้างหนึ่งหรือสองข้างบ้างไหม?   

ระหว่างตั้งครรภ์ มารดาของทารกเป็นโรคหัดเยอรมัน   
เชื้อไวรัสไซโทเมกาโล   โรคโทโซปลาสโมซิส  โรคเริม  
หรือการป่วยเจ็บอย่างอื่นที่เป็นไข้หรือเป็นผื่นไหม?  

เมื่อแรกเกิด ทารกของท่านมีน้ำาหนักน้อยกว่า 1500 กรัม    
หรือจำาเป็นต้องอยู่ในห้องดูแลฉุกเฉินมากกว่าสองวัน  
หรือต้องให้ออกซิเจนเป็นเวลา 48 ชั่วโมงหรือนานกว่าไหม?   

ทารกของท่านเกิดมามีปัญหาทางร่างกายไหม?   

ประวัติสุขภาพของฉัน
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การวัดและการติดตามดูความเจริญเติบโตของบุตร 
ของท่าน
การวัดส่วนสูง  น�้าหนัก  และวัดรอบศีรษะแสดงให้ท่านเห็นความเจริญเติบโตของบุตรเป็น
อย่างไร  แพทย์ของท่านหรือพยาบาลควรบันทึกการวัดส่วนสัดต่างๆ ของบุตรท่านไว้ทุกครั้งที่
ตรวจสุขภาพ   และกรอกแผนภูมิการเจริญเติบโตในส่วนนี้

เด็กแต่ละคนเจริญเติบโตและพัฒนาในระดับที่แตกต่างกัน  แม้ว่าการวัดครั้งเดียวจะเป็น
ประโยชน์เพื่อที่จะประเมินการเจริญเติบโตของบุตรส�าคัญที่ ต้องบันทึกผลการวัดหลายครั้ง
ตลอดเวลา เพื่อเห็นระดับของการเจริญเติบโต

ถ้าท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมว่าแผนภูมิการเจริญเติบ โตแสดงผลอย่างไร โปรดดูที่เว็บไซท์   
www.who.int/childgrowth/en  และ www.cdc.gov/growthcharts

ไม่มีเด็กสองคนที่เติบโตเท่ากัน  แต่มีค�าแนะน�าเบื้องต้นเกี่ยวกับน�้าหนักของเด็ก    ดัชนีมวล
ร่างกาย (BMI) เป็นสิ่งที่ใช้ประเมินว่าบุคคลผู้นั้นน�้าหนักต�่ากว่าเฉลี่ย   น�้าหนักปกติ  หรือน�้า
หนักมากกว่าเฉลี่ย สภาการวิจัยสุขภาพและการแพทย์แห่งชาติแนะน�าให้ใช้  BMI กับแผนภูมิ
อายุในการประเมินน�้าหนักเด็กตั้งแต่อายุ 2 ปีขึ้นไป    แผนภูมินี้แสดงข้อเท็จจริงว่าร่างกาย
ของเด็กยังเจริญเติบโตและพัฒนา    ท่านหา เครื่องค�านวณ BMI  ทางออนไลน์ได้จากเว็บ
ไซท์  www.healthykids.nsw.gov.au/parents-carers/faqs/what-is-a-healthy-weight.aspx

การมีน�้าหนักสุขภาพดีอย่างคงที่เป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับร่างกายของเด็กในขณะที่เจริญเติบโต
และพัฒนา  ตามปกติรักษาน�้าหนักสุขภาพดีให้คงที่ได้  โดยจัดให้มีความสมดุลย์กันระหว่าง
จ�านวนพลังงานที่เด็กรับ (จากอาหารและเครื่องดื่ม) และพลังงานที่เด็กใช้ (ในการเจริญเติบโต
และการท�ากิจกรรมทางร่างกาย)

การปลูกฝังการกินอาหารเพื่อสุขภาพและการออกก�าลังกายเป็นนิสัยในชีวิตวัยเด็ก  สามารถ
ช่วยให้หลีกเลี่ยงปัญหาสุขภาพ เช่นโรคอ้วน   เบาหวานประเภท-2  มะเร็งบางชนิด  และ
ความดันโลหิตสูง

ถ้าท่านมีความเป็นห่วงเรื่องนิสัยการกินอาหาร หรือน�้าหนักของบุตร  โปรดปรึกษากับ
พยาบาลสุขภาพเด็กและครอบครัวหรือแพทย์ของท่าน

โปรดพลิกไปหน้า  2.2 เพื่อหาเว็บไซท์และแหล่งความรู้ออนไลน์ที่มีข้อมูลเรื่องวิธีดูแลการ
เจริญเติบโตและพัฒนาของบุตร

ประวัติสุขภาพของฉัน



6.5

ค�ำถำมส�ำหรับบิดำมำรดำเกี่ยวกับกำรได้ยิน
โปรดตอบคำ�ถ�มต่อไปนี้โดยก�รทำ�เครื่องหม�ยถูกในกล่องที่ถูกต้อง โดยเร็วเท่�ที่จะทำ�ได้หลังจ�ก
ท�รกของท่�นเกิด

 ใช่  ไม่

ท่�นได้กรอกคำ�ถ�มเกี่ยวกับประเด็นก�รเสี่ยงท�งสุขภ�พในหน้� 3.2  ไหม?  

บุตรของท่�นมีปัญห�อย่�งรุนแรงในก�รห�ยใจเมื่อแรกคลอดไหม?  

ท�รกของท่�นเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบไหม?  

ท�รกของท่�นตัวเหลือง หรือต้องก�รก�รถ่�ยเลือดไหม?  

ท�รกของท่�นน้ำ�หนักน้อยกว่� 1500  กรัมเมื่อแรกคลอดไหม?  

ท�รกของท่�นต้องอยู่ในห้องผู้ป่วยหนักม�กกว่�  5 วันเมื่อแรกคลอดไหม?  

ท่�นได้สังเกตสิ่งผิดปกติอะไรบ้�งที่ศีรษะหรือคอของท�รก   
เช่นรูปหน้�แปลกไป หรือผิวเป็นตุ่มเป็นแผลไหม?  

ท�รกของท่�นมีอ�ก�รด�ว์นซินโดรม (Trisomy 21)  
หรือสภ�พอย่�งอื่นที่แสดงอ�ก�รหูหนวกไหม?  

ถ้ำค�ำตอบของค�ำถำมข้อหนึ่งข้อใดว่ำ ใช่   
โปรดแจ้งแก่แพทย์หรือพยำบำลเด็กและสุขภำพครอบครัว?

ผล
 ปกติ    ส่งต่อ 

ประวัติสุขภาพของฉัน



7.1

ประวัติสุขภาพของฉัน

ฉันอายุ 2 อาทิตย์

ฉันอาจท�าบางอย่างได้
 y สะดุ้งเมื่อมีเสียงดัง
 y เริ่มจ้องดูหน้าผู้คน
 y ก�านิ้วของท่านเมื่อใส่ในมือฉัน

สิ่งที่ควรท�าเมื่อใช้เวลากับฉัน
 y คุยกับฉันเวลาฉันตื่น
 y ตอบสนองต่อเสียงและท่าทางของฉันโดยเลียนแบบที่ฉันท�า
 y กอดฉัน

โปรดแจ้งแก่พยาบาลสุขภาพเด็กและครอบครัวของฉันหรือ
แพทย์  ถ้าฉัน

 y ไม่ แสดงปฏิกิริยาอะไรเมื่อมีเสียงดัง
 y ไม่ กินอาหารดีพอ

รัก พูดคุย ร้องเพลง อ่านหนังสือ เล่น เป็นแหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับครอบครัวของรัฐนิวเซาธ์เวลส์ที่ให้ข้อมูลเพิ่ม
เติมในการพัฒนาทางสังคม  ทางอารมณ์ และสติปัญญาของบุตรของท่าน ตลอดจนวิธีการช่วยบ�ารุงทะนุถนอม
บุตรของท่าน  ดูได้จากเว็บไซท์  www.families.nsw.gov.au/resources/love-sing.htm



7.2

ประวัติสุขภาพของฉัน

การเยี่ยมระหว่างอายุ 1 ถึง 4 อาทิตย์
พยาบาลสุขภาพเด็กและครอบครัวตามปกติจะมาเยี่ยมครั้งแรกที่บ้าน   ซึ่งเป็นโอกาสดีที่
มารดาหรือทั้งบิดามารดาและพยาบาลจะท�าความรู้จักกัน  และปรึกษากันถึงเรื่องข้อกังวล
อย่างหนึ่งอย่างใด

หัวข้อในการปรึกษาอาจรวมถึง:

สุขภาพและความปลอดภัย
 y การให้อาหารทารกของท่าน รวมถึงการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดา
 y การนอนหลับอย่างปลอดภัย และการป้องกันสาเหตุการตายโดยปัจจุบันของทารก (SIDS)
 y การฉีดวัคซีน
 y ความปลอดภัย
 y การเจริญเติบโต

พัฒนาการ
 y การร้องไห้
 y การปลอบโยนทารกของท่าน
 y พูดกับทารกของท่าน – สื่อสาร  ภาษา และเล่น

ครอบครัว
 y การใช้ “บันทึกสุขภาพส่วนตัว”
 y บทบาทของพยาบาลสุขภาพเด็กและครอบครัว  แพทย์จีพี    และเจ้าหน้าที่สุขภาพผู้

เชี่ยวชาญอื่น
 y สุขภาพทางอารมณ์ของบิดามารดา
 y สุขภาพทั่วไปของมารดา – อาหาร  การพักผ่อน  การดูแลเต้านม  การออกก�าลังกาย   

อนามัยทางปาก
 y กลุ่มบิดาหรือมารดา และเครือข่ายให้ความสนับสนุน
 y การสูบบุหรี่
 y การท�างาน/บริการดูแลเด็ก

ยังสูบบุหรี่ไหม?
การสูบบุหรี่ท�าให้บุตรของท่านเสี่ยงอันตรายต่อการเสียชีวิตอย่างกระทันหันในวัยทารก 
(Sudden Infant Death Syndrome SIDS)  โทรศัพท์ควิทไลน์ 13 QUIT (13 7848)  

หรือดูจากเว็บไซท์  www.icanquit.com.au/



7.3

ประวัติสุขภาพของฉัน

ค�าถามส�าหรับบิดามารดา

ตอบค�าถามเหล่านี้ก่อนที่พยาบาลจะมาเยี่ยมท่าน หรือท่านจะไปหาแพทย์
ส�าหรับการตรวจสุขภาพระยะ 1 ถึง4 อาทิตย์

 ใช่  ไม่

ท่านได้กรอกค�าถามเกี่ยวกับประเด็นการเสี่ยงทางสุขภาพในหน้า 3.2  ไหม?  

ท่านมีความกังวลเรื่องการได้ยินของทารกไหม?  

มีคนอื่นอีกไหมที่เป็นกังวลเรื่องการได้ยินของทารก?  

ท่านมีความกังวลเรื่องการมองเห็นของทารกไหม?                                  

ทารกของท่านได้รับควันบุหรี่ในบ้านหรือในรถไหม?  

ทารกของท่านถูกวางให้นอนหงายขณะหลับไหม?  

การเลี้ยงอาหาร
ตั้งแต่เวลาเดียวกันเมื่อวานนี้ทารกของท่านได้ดื่มนมมารดาไหม?   

ตั้งแต่เวลาเดียวกันเมื่อวานนี้ทารกของท่านได้รับอะไรดังต่อไปนี้บ้างไหม?

ก) วิตามิน หรือ อาหารเสริมเกลือแร่ หรือ ยา (ถ้าจ�าเป็น)  

ข)  น้�าเปล่า หรือ น้�าหวาน/น้�าปรุงรส  หรือ น้�าผลไม้  หรือ น้�าชา/  
เครื่องดื่มผสม  

 ค)  นมผงส�าหรับทารก หรือ นมอื่นๆ (เช่นนมวัว  นมถั่วเหลือง  นมระเหย   
นมข้นหวาน เป็นต้น)   

ง) อาหารแข็ง หรือ อาหารกึ่งแข็ง   

ค�าแนะน�าในปัจจุบันคือทารกดื่มแต่นมมารดาเท่านั้นจนถึงอายุ 6 เดือน (อาจให้วิตามิน  อาหารเสริมประเภท
เกลือแร่ หรือยา)  และเลี้ยงด้วยนมมารดาต่อไป  (ขณะเดียวกับที่ให้อาหารเสริมที่เหมาะสม)  จนถึงอายุ 12 
เดือน หรือเกินกว่านี้ ดูได้จาก ค�าแนะน�าในการให้อาหารทารกส�าหรับเจ้าหน้าที่สุขภาพ 2003 (NHMRC Infant 
Feeding Guidelines for Health Workers, 2003)



8.1

ประวัติสุขภาพของฉัน

ฉันอายุ 8 อาทิตย์ 

ฉันอาจท�าบางอย่างได้
 y ท�ำเสียงเหมือนกับบอกว่ำ “ฉันก�ำลังบอกอะไรกับท่ำน”
 y จะเงียบเมื่อใครพูดกับฉัน
 y ยิ้ม
 y เอำมือทั้งสองของฉันเข้ำหำกัน

สิ่งที่ควรท�าเมื่อใช้เวลากับฉัน
 y ร้องเพลงและคุยกับฉัน
 y เล่นกับฉันขณะที่ฉันนอนคว�่ำอยู่บนพื้น
 y พำฉันนั่งรถเข็นไปเดินเล่น

โปรดแจ้งแก่พยาบาลสุขภาพเด็กและครอบครัวของฉันหรือ
แพทย์  ถ้าฉัน

 y ไม ่ ท�ำสิ่งที่ฉันเคยท�ำได้
 y ไม ่ส่งเสียงอื่นนอกจำกร้องไห้
 y ไม ่เริ่มยิ้ม
 y ไม ่สบตำมองท่ำน

รัก พูดคุย ร้องเพลง อ่านหนังสือ เล่น เป็นแหล่งรวมควำมรู้เกี่ยวกับครอบครัวของรัฐนิวเซำธ์เวลส์ที่ให้ข้อมูลเพิ่ม
เติมในกำรพัฒนำทำงสังคม  ทำงอำรมณ์ และสติปัญญำของบุตรของท่ำน ตลอดจนวิธีกำรช่วยบ�ำรุงทะนุถนอม
บุตรของท่ำน  ดูได้จำกเว็บไซท์  www.families.nsw.gov.au/resources/love-sing.htm



8.2

ประวัติสุขภาพของฉัน

การตรวจระหว่างอายุ  6  ถึง  8  อาทิตย์
หัวข้อในกำรปรึกษำอำจรวมถึง:

สุขภาพและความปลอดภัย
 y กำรป้อนอำหำรทำรกของท่ำน
 y กำรฉีดวัคซีน
 y กำรนอนหลับอย่ำงปลอดภัย และกำรป้องกันสำเหตุกำรตำยโดยปัจจุบันของทำรก (SIDS)
 y วิธีป้องกันแสงแดด
 y กำรเจริญเติบโต

พัฒนาการ
 y ประเด็นเกี่ยวกับค�ำถำมส�ำหรับบิดำมำรดำ
 y กำรร้องไห้
 y กำรปลอบโยนทำรกของท่ำน
 y พูดกับทำรกของท่ำน – สื่อสำร  ภำษำ และเล่น

ครอบครัว
 y กลุ่มบิดำหรือมำรดำ
 y สุขภำพทั่วไปของมำรดำ (อำหำร  กำรพักผ่อน  กำรวำงแผนครอบครัว   

กำรออกก�ำลังกำย)   
 y สุขภำพทำงอำรมณ์ของบิดำมำรดำ
 y กำรสูบบุหรี่
 y กำรเป็นบิดำมำรดำอย่ำงมีควำมสุข และสร้ำงควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทำรกของท่ำน

ยังสูบบุหรี่ไหม?
กำรสูบบุหรี่ท�ำให้บุตรของท่ำนเสี่ยงอันตรำยต่อกำรเสียชีวิตอย่ำงกระทันหันในวัยทำรก 
(Sudden Infant Death Syndrome SIDS)  โทรศัพท์ควิทไลน์ 13 QUIT (13 7848)  

หรือดูจำกเว็บไซท์  www.icanquit.com.au/



8.3

ประวัติสุขภาพของฉัน

ค�าถามส�าหรับบิดามารดา

ตอบค�าถามเหล่านี้ก่อนที่ท่านจะไปหาพยาบาลหรือแพทย์ส�าหรับการ
ตรวจสุขภาพระยะ 6 ถึง 8 อาทิตย์

 ใช่  ไม่

ท่ำนได้รับกำรตรวจหลังคลอดไหม?  

ทำรกของท่ำนได้รับกำรตรวจไหม?   

ท่ำนมีควำมกังวลอะไรบ้ำงไหมเกี่ยวกับทำรกของท่ำน?  

ท่ำนได้กรอกค�ำถำมเกี่ยวกับประเด็นกำรเสี่ยงทำงสุขภำพในหน้ำ 3.2  ไหม?  

ท่ำนมีควำมกังวลเรื่องกำรได้ยินของทำรกไหม?  

มีใครอีกไหมที่เป็นกังวลเรื่องกำรได้ยินของทำรก?  

ทำรกของท่ำนหันหน้ำดูแสงไฟไหม?  

ทำรกของท่ำนยิ้มกับท่ำนไหม?  

ทำรกของท่ำนมองหน้ำท่ำนและสบตำกับท่ำนไหม?  

ท่ำนสังเกตว่ำลูกตำด�ำข้ำงหนึ่งหรือสองข้ำงของทำรกท่ำนเป็นสีขำวไหม?  

ท่ำนและทำรกของท่ำนมีควำมสุขเวลำอยู่ด้วยกันไหม?  

ท่ำนอ่ำน พูดคุย  และเล่นกับทำรกของท่ำนไหม?  

ทำรกของท่ำนได้รับควันบุหรี่ในบ้ำนหรือในรถไหม?  

ทำรกของท่ำนถูกวำงให้นอนหงำยขณะหลับไหม?  



8.4

ประวัติสุขภาพของฉัน

การเลี้ยงอาหาร  ใช่  ไม่

ตั้งแต่เวลำเดียวกันเมื่อวำนนี้ทำรกของท่ำนได้ดื่มนมมำรดำไหม?   

ตั้งแต่เวลำเดียวกันเมื่อวำนนี้ทำรกของท่ำนได้รับอะไรบ้ำงดังต่อไปนี้ไหม?

ก) วิตำมิน หรือ อำหำรเสริมเกลือแร่ หรือ ยำ (ถ้ำจ�ำเป็น)  

ข) น้�ำเปล่ำ หรือ น้�ำหวำน/น้�ำปรุงรส  หรือ น้�ำผลไม้  หรือ  

น้�ำชำ/ เครื่องดื่มผสม  

ค) นมผงส�ำหรับทำรก หรือ นมอื่นๆ (เช่นนมวัว  นมถั่วเหลือง   

นมระเหย  นมข้นหวำน เป็นต้น)   

ง) อำหำรแข็ง หรือ อำหำรกึ่งแข็ง   

 
ท่านอาจอยากพูดคุยกับพยาบาลหรือแพทย์ของท่าน เกี่ยวกับความรู้สึก
ทางอารมณ์และทางร่างกายของท่าน   และท่านอาจมีค�าถามเกี่ยวกับวิธี
เลี้ยงดูทารกของท่านให้ดีที่สุด

หมำยเหตุของบิดำหรือมำรดำ 
 

ค�ำแนะน�ำในปัจจุบันคือทำรกดื่มแต่นมมำรดำเท่ำนั้นจนถึงอำยุ 6 เดือน (อำจให้วิตำมิน  อำหำรเสริมประเภท
เกลือแร่ หรือยำ)  และเลี้ยงด้วยนมมำรดำต่อไป  (ขณะเดียวกับที่ให้อำหำรเสริมที่เหมำะสม)  จนถึงอำยุ 12 
เดือน หรือเกินกว่ำนี้ ดูได้จำก ค�าแนะน�าในการให้อาหารทารกส�าหรับเจ้าหน้าที่สุขภาพ 2003 (NHMRC Infant 
Feeding Guidelines for Health Workers, 2003)



9.1

ประวัติสุขภาพของฉัน

ฉันอายุ 6 เดือน

ฉันอาจท�าบางอย่างได้
 y รับน�้ำหนักตัวเองบนขำทั้งสองข้ำงได้เมื่อถูกจับให้ยืน
 y เอำสิ่งของใส่ปำกได้
 y เริ่มส่งของจำกมือหนึ่งไปอีกมือหนึ่งได้
 y ออกเสียงอ้อแอ้ซ�้ำกันได้  ตัวอย่ำงเช่น กำ-กำ-กำ  มำ-มำ-มำ
 y แสดงควำมสนใจสิ่งของและพยำยำมหยิบสิ่งของที่เอื้อมไม่ถึง

สิ่งที่ควรท�าเมื่อใช้เวลากับฉัน
 y ดูหนังสือรูปภำพกับฉัน
 y ร้องเพลงและพูดคุยกับฉัน
 y เล่นบนพื้นกับฉัน

โปรดแจ้งแก่พยาบาลสุขภาพเด็กและครอบครัวของฉันหรือ
แพทย์  ถ้าฉัน

 y ไม ่ ท�ำสิ่งที่ฉันเคยท�ำได้
 y ไม ่ ยืนบนขำของฉันเอง
 y ไม ่ ตอบสนองเมื่อถูกเรียกชื่อ
 y ไม ่ พยำยำมคว้ำของเล่น
 y ไม ่ ออกเสียงอ้อแอ้หรือหัวเรำะ

รัก พูดคุย ร้องเพลง อ่านหนังสือ เล่น เป็นแหล่งรวมควำมรู้เกี่ยวกับครอบครัวของรัฐนิวเซำธ์เวลส์ที่ให้ข้อมูลเพิ่ม
เติมในกำรพัฒนำทำงสังคม  ทำงอำรมณ์ และสติปัญญำของบุตรของท่ำน ตลอดจนวิธีกำรช่วยบ�ำรุงทะนุถนอม
บุตรของท่ำน  ดูได้จำกเว็บไซท์  www.families.nsw.gov.au/resources/love-sing.htm



ประวัติสุขภาพของฉัน

9.2

การเตรวจเมื่ออายุ  6  เดือน
หัวข้อในการปรึกษาอาจรวมถึง:

สุขภาพและความปลอดภัย
 y กำรนอน
 y กำรนอนหลับอย่ำงปลอดภัย และกำรป้องกันสำเหตุกำรตำยโดยปัจจุบันของทำรก (SIDS)
 y ช่วยให้ทำรกของท่ำนกินอำหำรอย่ำงมีสุขภำพ
 y ดูแลรักษำฟันของทำรกของท่ำน
 y กำรฉีดวัคซีน
 y วิธีป้องกันแสงแดด
 y ควำมปลอดภัย

 y กำรเจริญเติบโต

พัฒนาการ
 y ประเด็นจำกค�ำถำม PEDS*  ส�ำหรับบิดำมำรดำ
 y พฤติกรรมทำรกของท่ำน
 y กำรเคลื่อนไหวของทำรกของท่ำน

 y พูดกับทำรกของท่ำน – สื่อสำร  ภำษำ และเล่น

ครอบครัว
 y ควำมสัมพันธ์และกำรแข่งกันของพี่น้อง
 y กิจกรรมกำรเล่น
 y สุขภำพทำงอำรมณ์ของบิดำมำรดำ
 y ไปร่วมกับกลุ่มเล่น
 y กำรสูบบุหรี่
 y กำรเป็นบิดำมำรดำอย่ำงมีควำมสุข และสร้ำงควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทำรกของท่ำน

*การประเมินผลของบิดามารดาเรื่องสภาพการพัฒนา (*Parents’ Evaluation of 
Developmental Status)

ยังสูบบุหรี่ไหม?
กำรสูบบุหรี่ท�ำให้บุตรของท่ำนเสี่ยงอันตรำยต่อกำรเสียชีวิตอย่ำงกระทันหันในวัยทำรก 
(Sudden Infant Death Syndrome SIDS)  โทรศัพท์ควิทไลน์ 13 QUIT (13 7848)  

หรือดูจำกเว็บไซท์  www.icanquit.com.au/
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ค�าถามส�าหรับบิดามารดา
ตอบค�าถามเหล่านี้ก่อนที่ท่านจะไปหาพยาบาลหรือแพทย์ส�าหรับการ
ตรวจสุขภาพระยะ 6 เดือน
 ใช่  ไม่

ท่ำนได้กรอกค�ำถำมเกี่ยวกับประเด็นกำรเสี่ยงทำงสุขภำพในหน้ำ 3.2  ไหม?  

ท่ำนมีควำมเป็นกังวลเรื่องกำรได้ยินของทำรกไหม?  

มีคนอื่นอีกไหมที่เป็นกังวลเรื่องกำรได้ยินของทำรก?  

ท่ำนมีควำมเป็นกังวลเรื่องกำรมองเห็นของทำรกไหม?  

ทำรกของท่ำนตำเขหรือตำเหล่ (squint or strabismus) ไหม?  

ทำรกของท่ำนดูท่ำนและมองตำมท่ำนไหม?  

ท่ำนสังเกตว่ำลูกตำด�ำข้ำงหนึ่งหรือสองข้ำงของทำรกท่ำนเป็นสีขำวไหม?  

ทำรกของท่ำนได้รับควันบุหรี่ในบ้ำนหรือในรถไหม?  

ทำรกของท่ำนถูกวำงให้นอนหงำยขณะหลับไหม?  

การเลี้ยงอาหาร    จ�าไมได ้    ใช่      ไม่ 
 
เมื่อทำรกของท่ำนอำยุ  4  เดือน ได้กินนมแม่ไหม?                        

ตั้งแต่เวลาเดียวกันเมื่อวานนีท้ำรกของท่ำนได้ดื่มนมแม่ไหม?   

ตั้งแต่เวลาเดียวกันเมื่อวาน ทำรกของท่ำนได้รับอะไรบ้ำงดังต่อไปนี้ไหม?  

ก) วิตำมิน หรือ อำหำรเสริมเกลือแร่ หรือ ยำ (ถ้ำจ�ำเป็น)   

ข) น้�ำเปล่ำ หรือ น้�ำหวำน/น้�ำปรุงรส  หรือ น้�ำผลไม้  หรือ น้�ำชำ/  
เครื่องดื่มผสม   

ค) นมผงส�ำหรับทำรก หรือ นมอื่นๆ (เช่นนมวัว  นมถั่วเหลือง   
นมระเหย  นมข้นหวำน เป็นต้น)   

ง) อำหำรแข็ง หรือ อำหำรกึ่งแข็ง   

9.4

ค�ำแนะน�ำในปัจจุบันคือทำรกดื่มแต่นมมำรดำเท่ำนั้นจนถึงอำยุ 6 เดือน (อำจให้วิตำมิน  อำหำรเสริมประเภท
เกลือแร่ หรือยำ)  และเลี้ยงด้วยนมมำรดำต่อไป  (ขณะเดียวกับที่ให้อำหำรเสริมที่เหมำะสม)  จนถึงอำยุ 12 
เดือน หรือเกินกว่ำนี้ ดูได้จำก ค�าแนะน�าในการให้อาหารทารกส�าหรับเจ้าหน้าที่สุขภาพ 2003 (NHMRC Infant 
Feeding Guidelines for Health Workers, 2003)
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9.7

ฟันของบุตรท่าน – รักษาให้สุขภาพดี
ฟันที่มีสุขภำพเป็นสิ่งส�ำคัญต่อสุขภำพโดยทั่วไปและกำรพัฒนำกำรพูด  ปัญหำเกี่ยวกับฟัน
ส่วนมำกสำมำรถป้องกันได้ กำรระบุได้แต่ต้นว่ำเด็กก�ำลังเสี่ยงกับกำรเป็นโรคฟัน และกำร
สังเกตเห็นโรคแต่เริ่มแรก   สำมำรถป้องกันควำมเสียหำยที่จะขยำยออกแก่ฟันและค่ำรักษำ
ฟันที่แพงในโรงพยำบำลที่ต้องวำงยำสลบทั้งตัว

โดยกำรตอบค�ำถำมเกี่ยวกับฟันในสมุดคู่มือนี้  ท่ำนจะช่วยระบุปัญหำที่อำจเกิดขึ้น   และเรียน
รู้วิธีดูแลรักษำฟันของบุตรท่ำนอย่ำงถูกต้อง

ฟันของทารกเริ่มขึ้นเมื่อไหร่?

ล�ำดับที่ฟัน

ขึ้นตำมปกติ

ชื่อฟัน อำยุโดยประมำณที่
ฟันขึ้น

1,2,3,4 ฟันตัด 6-12 เดือน

5,6 ฟันกรำมที่หนึ่งของทำรก 12-20+ เดือน

7,8 เขี้ยว 18-24 เดือน

9,10 ฟันกรำมที่สองของทำรก 24-30 เดือน

อายุเฉลี่ยข้างต้นนี้เป็นเพียงการแนะเท่านั้น ไม่มีความจ�าเป็นต้องเป็นห่วงถ้าฟันของบุตรท่าน
ขึ้นก่อนหรือหลังอายุดังกล่าว

ขวดนมและหัวนมเทียม
นมแม่ดีที่สุดส�ำหรับทำรกของท่ำน  ถ้ำบุตรของท่ำนไม่ได้ดูดนมมำรดำ:

 y ใส่นมมำรดำ  นมฟอร์มูล่ำหรือน�้ำเท่านั้นในขวดนมของทำรก
 y อุ้มทำรกไว้เสมอขณะเลี้ยงนม  และเอำขวดออกเมื่อทำรกดื่มพอแล้ว
 y ให้ทำรกนอนโดยมีขวดนมอยู่ในปำกท�ำให้ฟันผุได้
 y น�้ำผึ้ง ไกลเซอรีน นมข้นหวำน  อำหำรหรือของ เหลวหวำนเหนียวอย่ำงอื่นติดที่หัวนม

เทียมของทำรกอำจท�ำให้ฟันผุได้
 y เด็กส่วนมำกอำยุตั้งแต่ 6 เดือนเริ่มเรียนรู้กำรใช้ถ้วยด้วยกำรฝึกฝน เมื่ออำยุรำว  12 เดือน

จะใช้ถ้วยแทนขวด
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9.8

ฟันก�าลังขึ้น
 y ถ้ำบุตรของท่ำนหงุดหงิดเมื่อฟันก�ำลังขึ้น  เอำห่วงส�ำหรับฟันขึ้นให้แทะ หรือผ้ำเย็นประคบ
 y ถ้ำมีอำกำรอย่ำงอื่น ปรึกษำแพทย์หรือพยำบำลสุขภำพเด็กและครอบครัว

อาหารและเครื่องดื่ม
 y ให้อำหำรที่มีสุขภำพส�ำหรับมื้ออำหำรและของว่ำงตั้งแต่อำยุรำว 6 เดือน
 y ไม่ท�ำให้อำหำรทำรกหวำน
 y น�้ำจำกก๊อก (ต้มแล้วปล่อยให้เย็น จนกระทั่งอำยุ  12 เดือน) เป็นเครื่องดื่มดีที่สุดใน

ระหว่ำงมื้ออำหำรและเวลำนอน
 y ให้อำหำรพิเศษ  ขนมหวำน และเครื่องดื่มหวำนซ่ำเฉพำะโอกำสพิเศษเท่ำนั้น

เคล็ดในการแปรงฟัน
 y รักษำฟันและเหงือกของท่ำนให้สะอำดและสุขภำพดี  เชื้อโรคจำกปำกของท่ำนอำจติดไปที่

ปำกของทำรก จำกหัวนมปลอม  ขวดนมและช้อน
 y ในทันทีที่ฟันน�้ำนมเริ่มขึ้น  ท�ำควำมสะอำดด้วยแปรงสีฟันนิ่มขนำดเด็ก โดยไม่ต้องใส่ยำสี

ฟัน
 y จำกอำยุ 18 เดือนท�ำควำมสะอำดฟันบุตรของท่ำน วันละสองครั้ง ด้วยยำสีฟันฟลูออไรด์

ปริมำณเท่ำเม็ดถั่วเล็กๆ   โดยใช้แปรงสีฟันนิ่มขนำดเด็ก  เด็กควรบ้วนออก แต่ไม่กลืน
และไม่ล้ำงปำก

 y อำจแนะน�ำกำรใช้ยำสีฟันก่อนหน้ำนี้   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค�ำแนะน�ำของเจ้ำหน้ำที่สุขภำพที่มี
ควำมช�ำนำญทำงสุขภำพปำก หรือเจ้ำหน้ำที่ผู้ช�ำนำญทำงสุขภำพปำก

 y ผู้ใหญ่ควรใส่ยำสีฟันให้เด็กอำยุต�่ำกว่ำ 6 ปี และ
เก็บยำสีฟันไม่ให้เด็กเอื้อมถึง

 y จำกอำยุประมำณ 3 ปี เด็กสำมำรถแปรงฟันด้วย
ตนเอง แต่ยังต้องกำรให้ผู้ใหญ่ช่วยในกำรแปรงฟัน
จนกว่ำถึงอำยุรำว 7 ถึง 8 ปี

 y คอยดูสัญญำนเบื้องต้นที่แสดงว่ำฟันผุ  เป็นจุดสี
ขำวหรือสีน�้ำตำลที่แปรงไม่ออก   หำค�ำแนะน�ำ
จำกผู้ช�ำนำญทันที

 y ต้องแน่ใจว่ำบุตรของท่ำนได้รับกำรตรวจประเมิน
กำรเสี่ยงทำงสุขภำพฟันเมื่ออำยุครบหนึ่งปี   ที่
ด�ำเนินกำรโดยเจ้ำหน้ำที่สุขภำพผู้ช�ำนำญทำงสุขภำพฟัน  หรือเจ้ำหน้ำที่ผู้ช�ำนำญทำง
สุขภำพฟัน
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ฉันอายุ 12 เดือน

ฉันอาจท�าบางอย่างได้
 y พูดหนึ่งหรือสองค�ำได้ชัดเจน
 y โบกมือ  ชี้มือ
 y ดึงตัวเองขึ้นยืนขณะเกำะอยู่กับเครื่องเรือน

สิ่งที่ควรท�าเมื่อใช้เวลากับฉัน
 y เล่นดนตรี ร้องเพลง และเต้นร�ำ
 y อ่ำนหนังสือให้ฉันฟัง
 y ออกไปเที่ยวสวนสำธำรณะ ห้องสมุด  หรือกลุ่มเล่น

โปรดแจ้งแก่พยาบาลสุขภาพเด็กและครอบครัวของฉันหรือ
แพทย์  ถ้าฉัน

 y ไม ่ท�ำสิ่งที่ฉันเคยท�ำได้
 y ไม ่สนใจเสียง หรือเสียงพูด
 y ไม ่พูดภำษำเด็ก
 y ไม ่ให้ท่ำนรู้ว่ำต้องกำรอะไร
 y ไม ่แสดงว่ำเข้ำใจท่ำน 
 y ไม ่สนุกกับกำรสบตำหรือกอดรัดกับท่ำน
 y ไม่ คลำนหรือยืนเกำะอะไร 

รัก พูดคุย ร้องเพลง อ่านหนังสือ เล่น เป็นแหล่งรวมควำมรู้เกี่ยวกับครอบครัวของรัฐนิวเซำธ์เวลส์ที่ให้ข้อมูลเพิ่ม
เติมในกำรพัฒนำทำงสังคม  ทำงอำรมณ์ และสติปัญญำของบุตรของท่ำน ตลอดจนวิธีกำรช่วยบ�ำรุงทะนุถนอม
บุตรของท่ำน  ดูได้จำกเว็บไซท์  www.families.nsw.gov.au/resources/love-sing.htm



10.2

ประวัติสุขภาพของฉัน

การตรวจเมื่ออายุ  12  เดือน 
หัวข้อในกำรปรึกษำอำจรวมถึง:

สุขภาพและความปลอดภัย
 y กำรกินอย่ำงมีสุขภำพ
 y วิธีดูแลฟันของบุตรของท่ำน
 y กำรนอน
 y กำรฉีดวัคซีน
 y ควำมปลอดภัย
 y วิธีป้องกันแสงแดด  
 y กำรเจริญเติบโต

พัฒนาการ
 y ประเด็นจำกค�ำถำม PEDS*  ส�ำหรับบิดำมำรดำ
 y พฤติกรรมของบุตร
 y กำรเคลื่อนไหว
 y ช่วยบุตรของท่ำนในกำรสื่อสำรและติดต่ออย่ำงดีกับคนอื่นๆ      

ครอบครัว
 y ควำมสัมพันธ์และกำรแข่งกันของพี่น้อง
 y กำรเป็นบิดำมำรดำอย่ำงมีควำมสุข และสร้ำงควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทำรกของท่ำน
 y สุขภำพทำงอำรมณ์ของบิดำมำรดำ
 y กำรสูบบุหรี่
 y ไปร่วมกับกลุ่มเล่นหรือบริกำรเลี้ยงดูเด็ก

*การประเมินผลของบิดามารดาเรื่องสภาพการพัฒนา (*Parents’ Evaluation of Developmental Status)

ยังสูบบุหรี่ไหม?
กำรสูบบุหรี่ท�ำให้บุตรของท่ำนเสี่ยงอันตรำยต่อกำรเสียชีวิตอย่ำงกระทันหันในวัยทำรก 
(Sudden Infant Death Syndrome SIDS)  โทรศัพท์ควิทไลน์ 13 QUIT (13 7848)  

หรือดูจำกเว็บไซท์  www.icanquit.com.au/



ประวัติสุขภาพของฉัน

10.4

ค�าถามส�าหรับบิดามารดา

ตอบค�าถามเหล่านี้ก่อนที่ท่านจะไปหาพยาบาลหรือแพทย์ส�าหรับการ
ตรวจสุขภาพระยะ 12 เดือน
 ใช่  ไม่

ท่ำนได้ตอบค�ำถำมในส่วนที่เกี่ยวกับประเด็นกำรเสี่ยงอันตรำยทำงด้ำนสุขภำพ    
ในหน้ำ 3.2 หรือยัง?

ท่ำนเป็นกังวลเรื่องกำรได้ยินของบุตรท่ำนไหม?  

มีคนอื่นอีกไหมที่เป็นกังวลเรื่องกำรได้ยินของบุตรท่ำน?  

ท่ำนเป็นกังวลเรื่องกำรมองเห็นของบุตรท่ำนไหม?  

บุตรของท่ำน ตำเขหรือตำเหล่ (squint or strabismus) ไหม?  

บุตรของท่ำนมองเห็นสิ่งเล็กได้ยำกไหม?  

บุตรของท่ำนจ�ำสิ่งของและคนที่คุ้นเคยในระยะไกลได้ไหม?  

ทำรกของท่ำนได้รับควันบุหรี่ในบ้ำนหรือในรถไหม?  

บุตรของท่ำนฟันขึ้นหรือยัง?  

บุตรของท่ำนมีปัญหำเรื่องฟันหรือปัญหำตอนฟันขึ้นไหม?  

บุตรของท่ำนเคยใช้ขวดนมช่วยให้นอนหลับไหม?  

บุตรของท่ำนเคยเดินไปทั่วบ้ำนระหว่ำงมื้ออำหำร 
โดยมีขวดนมหรือถ้วยดื่มนมอยู่ด้วยไหม?  

ท่ำนแปรงฟันให้บุตรวันละสองครั้งไหม?  

การเลี้ยงอาหาร
ตั้งแต่เวลำเดียวกันเมื่อวำนนี้ทำรกของท่ำนได้ดื่มนมมำรดำไหม?  

ตั้งแต่เวลำเดียวกันเมื่อวำนนี้ทำรกของท่ำนได้รับอำหำรแข็งไหม?  

ค�ำแนะน�ำในปัจจุบันคือทำรกดื่มแต่นมมำรดำเท่ำนั้นจนถึงอำยุ 6 เดือน (อำจให้วิตำมิน  อำหำรเสริมประเภท
เกลือแร่ หรือยำ)  และเลี้ยงด้วยนมมำรดำต่อไป  (ขณะเดียวกับที่ให้อำหำรเสริมที่เหมำะสม)  จนถึงอำยุ 12 
เดือน หรือเกินกว่ำนี้ ดูได้จำก ค�าแนะน�าในการให้อาหารทารกส�าหรับเจ้าหน้าที่สุขภาพ 2003 (NHMRC Infant 
Feeding Guidelines for Health Workers, 2003)



11.1

ประวัติสุขภาพของฉัน

ฉันอายุ 18 เดือน

ฉันอาจท�าบางอย่างได้
 y ใช้ค�ำพูด 5-10 ค�ำได้อย่ำงมีควำมหมำย
 y เข้ำใจค�ำใหม่ๆ ทุกอำทิตย์
 y ชี้มือไปที่ส่วนของร่ำงกำยหรือของเล่นตำมค�ำบอก
 y อำจจะแสดงอำรมณ์โมโหโทโส
 y ป้อนอำหำรเองได้
 y เดินได้เอง
 y อำจจะเกำะอยู่กับคนเลี้ยงเมื่อแปลกที่

สิ่งที่ควรท�าเมื่อใช้เวลากับฉัน
 y ส�ำรวจสิ่งแวดล้อมของฉัน ภำยในบ้ำนและนอกบ้ำน
 y อ่ำนหนังสือให้ฉันฟัง
 y ไปเที่ยวสวนสำธำรณะ สนำมเด็กเล่นหรือห้องสมุด 
 y   ร้องเพลงง่ำยๆ และบอกให้ฉันพูดตำมค�ำที่ท่ำนพูด

โปรดแจ้งแก่พยาบาลสุขภาพเด็กและครอบครัวของฉันหรือ
แพทย์  ถ้าฉัน

 y ไม่ท�ำสิ่งที่ฉันเคยท�ำได้
 y ไม่ เข้ำใจค�ำหลำยค�ำ
 y ไม่ ใช้ค�ำพูด 5-10  ค�ำอย่ำงมีควำมหมำย
 y ไม่ พยำยำมพูดจำกับท่ำน
 y ไม่  สนุกกับกำรสบตำ
 y ไม่ เข้ำหำท่ำนให้กอดรัดหรือปลอบโยน
 y ไม่ แสดงท่ำทำงของกำรเล่นสมมุติ
 y ไม่ ชี้หรือโบกมือ
 y ไม่ เดิน

รัก พูดคุย ร้องเพลง อ่านหนังสือ เล่น เป็นแหล่งรวมควำมรู้เกี่ยวกับครอบครัวของรัฐนิวเซำธ์เวลส์ที่ให้ข้อมูลเพิ่ม
เติมในกำรพัฒนำทำงสังคม  ทำงอำรมณ์ และสติปัญญำของบุตรของท่ำน ตลอดจนวิธีกำรช่วยบ�ำรุงทะนุถนอม
บุตรของท่ำน  ดูได้จำกเว็บไซท์  www.families.nsw.gov.au/resources/love-sing.htm



ประวัติสุขภาพของฉัน

11.2

การตรวจเมื่ออายุ  18  เดือน

หัวข้อในการปรึกษาอาจรวมถึง:
 y สุขภำพและควำมปลอดภัย
 y กำรกินอย่ำงมีสุขภำพส�ำหรับครอบครัว
 y กำรนอน
 y กำรดูแลรักษำฟันของบุตรท่ำน
 y วิธีป้องกันแสงแดด  
 y กำรเจริญเติบโต

พัฒนาการ
 y ประเด็นจำกค�ำถำม PEDS*  ส�ำหรับบิดำมำรดำ
 y พฤติกรรมของบุตร
 y กำรเคลื่อนไหว
 y กำรเริ่มฝึกนั่งโถส้วม
 y ช่วยบุตรของท่ำนในกำรสื่อสำรและติดต่ออย่ำงดีกับคนอื่นๆ

ครอบครัว
 y ประเด็นพี่น้อง
 y กำรเป็นบิดำมำรดำอย่ำงมีควำมสุขและกำรช่วยบุตรของท่ำนให้ควบคุมควำมรู้สึกและ

พฤติกรรมของตนเอง
 y ไปร่วมกับกลุ่มเล่นหรือบริกำรเลี้ยงดูเด็ก
 y กำรสูบบุหรี่

*การประเมินผลของบิดามารดาเรื่องสภาพการพัฒนา (*Parents’ Evaluation of Developmental Status)

ยังสูบบุหรี่ไหม?
กำรสูบบุหรี่ท�ำให้บุตรของท่ำนเสี่ยงอันตรำยต่อกำรเสียชีวิตอย่ำงกระทันหันในวัยทำรก 
(Sudden Infant Death Syndrome SIDS)  โทรศัพท์ควิทไลน์ 13 QUIT (13 7848)  

หรือดูจำกเว็บไซท์  www.icanquit.com.au/



ประวัติสุขภาพของฉัน

11.4

ค�าถามส�าหรับบิดามารดา

ตอบค�ำถำมเหล่ำนี้ก่อนที่ท่ำนจะไปหำพยำบำลหรือแพทย์ส�ำหรับกำร
ตรวจสุขภำพอำยุ 18 เดือน

 ใช่  ไม่

ท่ำนได้ตอบค�ำถำมในส่วนที่เกี่ยวกับประเด็นกำรเสี่ยงอันตรำย 
ทำงด้ำนสุขภำพ ในหน้ำ 3.2 หรือยัง?  

ท่ำนเป็นกังวลเรื่องกำรได้ยินของบุตรท่ำนไหม?  

มีคนอื่นอีกไหมที่เป็นกังวลเรื่องกำรได้ยินของบุตรท่ำน?  

ท่ำนเป็นกังวลเรื่องกำรมองเห็นของบุตรท่ำนไหม?  

บุตรของท่ำน ตำเขหรือตำเหล่ (squint or strabismus)ไหม?  

บุตรของท่ำนมองเห็นสิ่งเล็กได้ยำกไหม?  

บุตรของท่ำนจ�ำส่ิงของและคนท่ีคุ้นเคยในระยะไกลได้ไหม?  

ทำรกของท่ำนได้รับควันบุหร่ีในบ้ำนหรือในรถไหม?  

กำรเลี้ยงอำหำร  
เวลำเดียวกันเมื่อวำนนี้ทำรกของท่ำนได้ดื่มนมมำรดำไหม?  



12.1

ประวัติสุขภาพของฉัน

ฉันอายุ 2  ปี

ฉันอาจท�าบางอย่างได้
 y ใช้ค�ำได้อย่ำงน้อยที่สุด 20  ค�ำ  (ตำมปกติ 50+)  และรวมสองค�ำเข้ำด้วยกันได้ 
 y ฟังเรื่องและเพลงง่ำยๆ
 y เปลี่ยนแปลงอำรมณ์อย่ำงรวดเร็ว  ตัวอย่ำงเช่น จำกสงบเป็นเสียใจ
 y เลียนแบบท่ำน ตัวอย่ำงเช่น กวำดพื้น
 y แต่งตัว
 y ปีนป่ำย

สิ่งที่ควรท�าเมื่อใช้เวลากับฉัน
 y พูดคุย  เล่น และร้องเพลงกับฉัน
 y เขียนรูป  ระบำยสี และปั้นดินน�้ำมัน
 y อ่ำนและเล่ำเรื่องให้ฉันฟัง
 y ไปเที่ยวสวนสำธำรณะ ห้องสมุด และกลุ่มเล่น

โปรดแจ้งแก่พยาบาลสุขภาพเด็กและครอบครัวของฉันหรือ
แพทย์  ถ้าฉัน

 y ไมท่�ำสิ่งที่ฉันเคยท�ำได้
 y ไม ่เข้ำหำท่ำนเพื่อได้ควำมรักหรือควำมสบำย
 y ไม ่เข้ำใจค�ำหลำยค�ำ
 y ไม ่รวมค�ำสองค�ำเข้ำด้วยกัน  เช่น ดื่มนม
 y ไม ่สนุกกับกำรเล่นสมมุติ
 y ไม ่วิ่ง

รัก พูดคุย ร้องเพลง อ่านหนังสือ เล่น เป็นแหล่งรวมควำมรู้เกี่ยวกับครอบครัวของรัฐนิวเซำธ์เวลส์ที่ให้ข้อมูลเพิ่ม
เติมในกำรพัฒนำทำงสังคม  ทำงอำรมณ์ และสติปัญญำของบุตรของท่ำน ตลอดจนวิธีกำรช่วยบ�ำรุงทะนุถนอม
บุตรของท่ำน  ดูได้จำกเว็บไซท์  www.families.nsw.gov.au/resources/love-sing.htm



12.2

ประวัติสุขภาพของฉัน

การเตรวจเมื่ออายุ  2  ปี

หัวข้อในกำรปรึกษำอำจรวมถึง:

สุขภาพและความปลอดภัย
 y กำรกินอย่ำงมีสุขภำพส�ำหรับครอบครัว
 y กำรดูแลรักษำฟันของบุตรท่ำน
 y วิธีป้องกันแสงแดด  
 y กำรนอน
 y กำรเจริญเติบโต

พัฒนาการ
 y ประเด็นจำกค�ำถำม PEDS*  ส�ำหรับบิดำมำรดำ
 y กำรเปลี่ยนแปลงกำรเคลื่อนไหวของบุตรท่ำน
 y พฤติกรรมของบุตร
 y กำรเริ่มฝึกนั่งโถส้วม
 y ช่วยบุตรของท่ำนในกำรสื่อสำรและติดต่อกับคนอื่นๆ อย่ำงดี 
 y อ่ำนหนังสือเรื่องให้ฟังเป็นประจ�ำเพื่อสร้ำงทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้

ครอบครัว
 y ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพี่น้อง
 y กำรปฏิบัติตนเป็นบิดำมำรดำและกำรช่วยบุตรของท่ำนให้ควบคุมควำมรู้สึกและพฤติกรรม

ของตนเอง
 y ไปบริกำรเลี้ยงดูเด็กหรือร่วมกับกลุ่มเล่น
 y กำรสูบบุหรี่

*การประเมินผลของบิดามารดาเรื่องสภาพการพัฒนา (*Parents’ Evaluation of Developmental Status )

ยังสูบบุหรี่ไหม?
กำรสูบบุหรี่ท�ำให้บุตรของท่ำนเสี่ยงอันตรำยต่อกำรเสียชีวิตอย่ำงกระทันหันในวัยทำรก 
(Sudden Infant Death Syndrome SIDS)  โทรศัพท์ควิทไลน์ 13 QUIT (13 7848)  

หรือดูจำกเว็บไซท์  www.icanquit.com.au/



ประวัติสุขภาพของฉัน

12.4

ค�าถามส�าหรับบิดามารดา

ตอบค�าถามเหล่านี้ก่อนที่ท่าน จะไปหาพยาบาลหรือแพทย์ส�าหรับการ
ตรวจสุขภาพระยะ 2  ปี

 ใช่  ไม่

ท่ำนได้ตอบค�ำถำมในส่วนที่เกี่ยวกับประเด็นกำรเสี่ยงอันตรำย 
ทำงด้ำนสุขภำพ ในหน้ำ 3.2 หรือยัง?  

ท่ำนเป็นกังวลเรื่องกำรได้ยินของบุตรท่ำนไหม?  

มีคนอื่นอีกไหมที่เป็นกังวลเรื่องกำรได้ยินของบุตรท่ำน?  

ท่ำนเป็นกังวลเรื่องกำรมองเห็นของบุตรท่ำนไหม?  

บุตรของท่ำน ตำเขหรือตำเหล่ (squint or strabismus)ไหม?  

บุตรของท่ำนมองเห็นสิ่งเล็กได้ยำกไหม?  

บุตรของท่ำนจ�ำส่ิงของและคนท่ีคุ้นเคยในระยะไกลได้ไหม?  

ทำรกของท่ำนได้รับควันบุหร่ีในบ้ำนหรือในรถไหม?  

การเลี้ยงอาหาร  
เวลำเดียวกันเมื่อวำนนี้ทำรกของท่ำนได้ดื่มนมมำรดำไหม?  



13.1

ประวัติสุขภาพของฉัน

ฉันอายุ 3  ปี
ฉันอาจท�าบางอย่างได้

 y พูดประโยคง่ายๆ
 y เข้าใจสิ่งที่ท่านพูดเป็นส่วนมาก
 y ถามค�าถามมากมาย
 y เขียนรูป
 y วิ่ง   ปีนบันได

สิ่งที่ควรท�าเมื่อใช้เวลากับฉัน
 y ปล่อยให้ฉันลองท�าอะไรด้วยตนเอง
 y เล่นเกมที่คิดเอง
 y อ่านหนังสือและเล่าเรื่องให้ฉันฟัง
 y ปล่อยให้ฉันปีนป่ายและขี่รถจักรยานสามล้อ

โปรดแจ้งแก่พยาบาลสุขภาพเด็กและครอบครัวของฉันหรือ
แพทย์  ถ้าฉัน

 y ไมท่�าสิ่งที่ฉันเคยท�าได้
 y ไม ่พูดชัดเจนพอที่คนอื่นจะเข้าใจ
 y ไม ่ใช้ประโยคง่ายๆ 
 y ไม ่เข้าใจค�าสั่งง่ายๆ 
 y ไม ่เล่นเกมที่นึกคิดเอง
 y ไม ่เล่นกับเด็กคนอื่น
 y ไม ่ไม่สบตากับใครเลย

รัก พูดคุย ร้องเพลง อ่านหนังสือ เล่น เป็นแหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับครอบครัวของรัฐนิวเซาธ์เวลส์ที่ให้ข้อมูลเพิ่ม
เติมในการพัฒนาทางสังคม  ทางอารมณ์ และสติปัญญาของบุตรของท่าน ตลอดจนวิธีการช่วยบ�ารุงทะนุถนอม
บุตรของท่าน  ดูได้จากเว็บไซท์  www.families.nsw.gov.au/resources/love-sing.htm



13.2

ประวัติสุขภาพของฉัน

การตรวจเมื่ออายุ  3  ปี
หัวข้อในการปรึกษาอาจรวมถึง:

สุขภาพและความปลอดภัย
 y การกินอย่างมีสุขภาพส�าหรับครอบครัว
 y การฉีดวัคซีน
 y การดูแลรักษาฟันของบุตรท่าน
 y วิธีป้องกันแสงแดด  
 y การเจริญเติบโต

พัฒนาการ
 y ประเด็นจากค�าถาม PEDS*  ส�าหรับบิดามารดา
 y วิธีช่วยและจัดการให้บุตรของท่านพัฒนาพฤติกรรมเป็นอิสระ
 y การฝึกให้นั่งโถส้วม
 y ช่วยบุตรของท่านในการสื่อสารและติดต่ออย่างดีกับคนอื่นๆ
 y อ่านหนังสือเรื่องให้ฟังเป็นประจ�าเพื่อสร้างทักษะการอ่านเขียนได้

ครอบครัว
 y ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง
 y การปฏิบัติตนเป็นบิดามารดาและการช่วยบุตรของท่านให้ควบคุมความรู้สึกและพฤติกรรม

ของตนเอง
 y ไปบริการเลี้ยงดูเด็กหรือโรงเรียนก่อนถึงวัยเข้าเรียน
 y การสูบบุหรี่

*การประเมินผลของบิดามารดาเรื่องสภาพการพัฒนา (*Parents’ Evaluation of Developmental Status)

ยังสูบบุหรี่ไหม?
การสูบบุหรี่ท�าให้บุตรของท่านเสี่ยงอันตรายต่อการเสียชีวิตอย่างกระทันหันในวัยทารก 
(Sudden Infant Death Syndrome SIDS)  โทรศัพท์ควิทไลน์ 13 QUIT (13 7848)  

หรือดูจากเว็บไซท์  www.icanquit.com.au/



ประวัติสุขภาพของฉัน

13.4

ค�าถามส�าหรับบิดามารดา

ตอบค�าถามเหล่านี้ก่อนที่ท่านจะไปหาพยาบาลหรือแพทย์ของท่านส�าหร ั
บการตรวจสุขภาพอายุ 3  ปี

 ใช่  ไม่

ท่านได้ตอบค�าถามในส่วนที่เกี่ยวกับประเด็นการเสี่ยงอันตราย 
ทางด้านสุขภาพ ในหน้า 3.2 หรือยัง?  

ท่านเป็นกังวลเรื่องการได้ยินของบุตรท่านไหม?  

มีคนอื่นอีกไหมที่เป็นกังวลเรื่องการได้ยินของบุตรท่าน?  

ท่านเป็นกังวลเรื่องการมองเห็นของบุตรท่านไหม?  

บุตรของท่าน ตาเขหรือตาเหล่ (squint or strabismus)ไหม?  

บุตรของท่านมองเห็นสิ่งเล็กได้ยากไหม?  

บุตรของท่านจ�าส่ิงของและคนท่ีคุ้นเคยในระยะไกลได้ไหม?  

ทารกของท่านได้รับควันบุหร่ีในบ้านหรือในรถไหม?  

บุตรของท่านแสดงความสนใจในส่ิงท่ีอยู่ห่างไกล ตัวอย่างเช่น  
เคร่ืองบิน และนกท่ีก�าลังบินไหม?  

ทารกของท่านได้รับควันบุหร่ีในบ้านหรือในรถไหม?  



14.1

ประวัติสุขภาพของฉัน

ฉันอายุ 4  ปี
ฉันอาจท�าบางอย่างได้

 y นับได้ถึงสิบหรือมากกว่า
 y เลือกเล่นกับเด็กอื่นแทนการเล่นคนเดียว
 y เริ่มบอกความแตกต่างระหว่างของจริงและของที่สมมุติขึ้น
 y ต้องการช่วยตัวเองมากขึ้น  เช่นแต่งตัวเอง
 y ส่วนมากไล่จับลูกบอลล์ที่กระเด้งขึ้น

สิ่งที่ควรท�าเมื่อใช้เวลากับฉัน
 y อ่านเรื่องให้ฉันฟัง  และให้ฉันแสดงบทบาทในเรื่อง
 y แยกของเป็นหมวดหมู่  เช่น เลือกกระดุมที่เหลือเป็นกองตามรูปร่างและสี
 y ช่วยหาอุปกรณ์และบริเวณให้ฉันท�าหัตถกรรม ระบายสี และเขียนรูป
 y สอนให้ฉันหัดขี่จักรยานที่มีล้อฝึก
 y จัดให้มีเวลาส�าหรับกิจกรรมเล่นกลางแจ้งหลายอย่าง เช่น เตะและโยนลูกบอลล์  วิ่ง

โปรดแจ้งแก่พยาบาลเด็กและสุขภาพครอบครัวของฉันหรือ
แพทย์  ถ้าฉัน

 y ไมท่�าสิ่งที่ฉันเคยท�าได้
 y ไมพู่ดชัดเจนพอที่คนอื่นจะเข้าใจ
 y ไม ่สนใจ กับเด็กอื่นหรือสิ่งที่เกิดรอบตัวฉัน
 y ไมท่�าสิ่งอื่นที่เด็กอื่นอายุเท่ากันท�า  อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

รัก พูดคุย ร้องเพลง อ่านหนังสือ เล่น เป็นแหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับครอบครัวของรัฐนิวเซาธ์เวลส์ที่ให้ข้อมูลเพิ่ม
เติมในการพัฒนาทางสังคม  ทางอารมณ์ และสติปัญญาของบุตรของท่าน ตลอดจนวิธีการช่วยบ�ารุงทะนุถนอม
บุตรของท่าน  ดูได้จากเว็บไซท์  www.families.nsw.gov.au/resources/love-sing.htm



14.2

ประวัติสุขภาพของฉัน

การเตรวจเมื่ออายุ  4   ปี
หัวข้อในการปรึกษาอาจรวมถึง:

สุขภาพและความปลอดภัย
 y การตรวจเด็กสุขภาพดี
 y การฉีดวัคซีน
 y การกินอย่างมีสุขภาพส�าหรับครอบครัว
 y การดูแลรักษาฟันของบุตรท่าน
 y วิธีป้องกันแสงแดด  
 y การนอน
 y การเจริญเติบโต
 y ส�าหรับเด็กชาย ตรวจลูกอัณฑะ

พัฒนาการ
 y ประเด็นจากค�าถาม PEDS*  ส�าหรับบิดามารดา
 y ความรู้สึกและพฤติกรรมของบุตรท่าน
 y ไปโรงเรียนก่อนวัยเข้าเรียน หรือโรงเรียนอนุบาล
 y อ่านหนังสือเรื่องให้ฟังเป็นประจ�าเพื่อสร้างทักษะการอ่านออกเขียนได้

ครอบครัว
 y ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง
 y โปรแกรมการเป็นบิดามารดาและการปฏิบัติ
 y การสูบบุหรี่

*การประเมินผลของบิดามารดาเรื่องสภาพการพัฒนา (*Parents’ Evaluation of Developmental Status)

ยังสูบบุหรี่ไหม?
การสูบบุหรี่ท�าให้บุตรของท่านเสี่ยงอันตรายต่อการเสียชีวิตอย่างกระทันหันในวัยทารก 
(Sudden Infant Death Syndrome SIDS)  โทรศัพท์ควิทไลน์ 13 QUIT (13 7848)  

หรือดูจากเว็บไซท์  www.icanquit.com.au/



14.3

ประวัติสุขภาพของฉัน

ก่อนการประเมินสุขภาพส�าหรับโรงเรียน
เมื่ออายุ 4 ปี 
ก่อนที่บุตรของท่านจะเริ่มไปโรงเรียน  ขอแนะน�าให้ท่านพาบุตรไปหาพยาบาลสุขภาพเด็กและ
ครอบครัวหรือแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพ

การประมินสุขภาพนี้อาจรวมถึง:

 y การตรวจการได้ยิน

 y การตรวจการมองเห็น – การวัดสายตาเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียนทั่วรัฐ (StEPS)*

 y การตรวจร่างกาย (ความสูงและน�้าหนัก)

 y การประเมินผลอนามัยในช่องปาก

 y ค�าถามต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาและความเป็นอยู่ ดีทางอารมณ์

 y การตรวจหลักฐานการฉีดวัคซีนของบุตร

ปรึกษากับพยาบาล  แพทย์  และ/หรือครูเกี่ยวกับสุขภาพ พัฒนาการเรื่องพฤติกรรมหรือ
ครอบครัว  ที่อาจมีผลต่อความสามารถในการเรียนที่โรงเรียนของบุตรของท่าน

*การวัดสายตาเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียนทั่วรัฐ (StEPS) เป็นนโยบายที่ริเริ่มโดยบริการสุขภาพนิวเซาธ์เวลส์  ซึ่งจัด
ให้มีการตรวจการมองเห็นของเด็กอายุสี่ปีฟรี ด�าเนินการที่ศูนย์การดูแลเด็กและโรงเรียนก่อนวัยเข้าเรียน  หรือ
โดยบริการสุขภาพเด็กและครอบครัว (www.health.nsw.gov.au/initiatives/steps/index.asp)



14.4

ประวัติสุขภาพของฉัน

ก่อนเข้าโรงเรียน
บุตรของท่านอาจเริ่มโรงเรียนอนุบาล หรือโรงเรียนก่อนวัยเข้าเรียนในปีนี้

อาจจะช่วยถ้าท่าน:

 y ให้ความรักและความสนับสนุนอย่างเต็มที่แก่บุตร แสดงความตื่นเต้นและกระตือรือล้นเกี่ยว
กับการเริ่มไปโรงเรียน

 y พาบุตรของท่านไปวันปฐมนิเทศของโรงเรียนอนุบาลหรือโรงเรียนก่อนวัยเข้าเรียน  เพื่อ
บุตรจะคุ้นเคยกับบริเวณโรงเรียน

 y อธิบายกฎระเบียบเบื้องต้นของโรงเรียน เป็นต้นว่า ยกมือขึ้นในชั้น  ขออนุญาตก่อนออก
ไปห้องสุขา  นั่งฟังเงียบๆ เมื่อจ�าเป็น  และท�าสิ่งที่ครูบอกให้ท�า

 y พาบุตรของท่านไปดูบริเวณห้องสุขา
 y ให้ลองใส่เครื่องแบบและรองเท้าก่อนถึงวันแรก เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างพอดี
 y ไปเยี่ยมโรงเรียนในเวลาที่มีเด็กอื่นๆ อยู่ ที่นั่น เพื่อว่าบุตรของท่านจะคุ้นเคยกับเสียงที่

สนามเด็กเล่นและขนาดของนักเรียน
 y ชี้ให้บุตรของท่านดูสถานที่ของบริการดูแลหลังโรงเรียนเลิก ถ้าต้องการ

ดัดแปลงจากเครือข่ายการเลี้ยงดูบุตร: เว็บไซท์ www.raisingchildren.net.au



ประวัติสุขภาพของฉัน

14.6

ค�าถามส�าหรับบิดามารดา

ตอบค�าถามเหล่านี้ก่อนที่ท่านจะไปหาพยาบาลหรือแพทย์ของท่าน 
ส�าหรับการตรวจสุขภาพอายุ 4  ปี

 ใช่  ไม่

ท่านได้ตอบค�าถามในส่วนที่เกี่ยวกับประเด็นการเสี่ยงอันตราย 
ทางด้านสุขภาพ ในหน้า 3.2 หรือยัง?  

ท่านเป็นกังวลเรื่องการได้ยินของบุตรท่านไหม?  

มีคนอื่นอีกไหมที่เป็นกังวลเรื่องการได้ยินของบุตรท่าน?  

ท่านเป็นกังวลเรื่องการมองเห็นของบุตรท่านไหม?  

บุตรของท่าน ตาเขหรือตาเหล่ (squint or strabismus)ไหม?  

ในขณะนี้บุตรของท่านอยู่ในบริการดูแลการมองเห็นไหม?  

ทารกของท่านได้รับควันบุหรี่ในบ้านหรือในรถไหม?  



15.1

ประวัติสุขภาพของฉัน

ข้อมูลเรื่องการฉีดวัคซีน 

การฉีดวัคซีนป้องกันเด็กจากโรคร้ายแรงหลายอย่าง ที่ยังคงเกิดขึ้นต่อไปในชุมชน  และท�าให้

เด็กต้องทรมาณและเสียชีวิตอย่างไม่จ�าเป็น

สภาสุขภาพและการวิจัยแพทย์แห่งชาติแนะน�าก�าหนดการฉีดวัคซีนแห่งชาติส�าหรับเด็ก

ทั้งหมด     ท่านควรพิจารณาค�าแนะน�าเหล่านี้กับแพทย์หรือคลินิกในเขตของท่านและ/หรือดู

ที่ก�าหนดเวลาการฉีดวัคซีนปัจจุบันของรัฐนิวเซาธ์เวลส์ที่เว็บไซท์ www.health.nsw.gov.au/

immunisation/pages/schedule.aspx

วัคซีนป้องกันด็กจากโรคคอตีบ  บาดทะยัก  ไอกรน  โปลิโอ  หัด   คางทูม  หัดเยอรมัน ไข้

เลือดออก  บี (Hib)  โรคตับอักเสบ  บี   เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ซี  อีสุกอีใส  โรทาไวรัส  โรค

ปอดบวม และเชื้อไวรัสพาพิลโลมาในคน (HPV)  วัคซีนเหล่านี้ฉีดได้ฟรีที่แพทย์ในเขตของ

ท่าน  ส�านักเทศบาลท้องถิ่นบางแห่ง  ศูนย์สุขภาพชุมชน     และบริการแพทย์ส�าหรับคนพื้น

เมือง

เด็กบางคนอาจเป็นไข้เล็กน้อย และ/หรือบริเวณที่ฉีดยาแดงบวมและเจ็บ   ติดต่อแพทย์ในเขต

ของท่านถ้าเป็นไข้อุณหภูมิสูงกว่า 39° เซ็ลเซียส  หรือหากท่านวิตกกังวลเกี่ยวกับอาการบุตร

ของท่าน

ทารกทุกคนที่ลงทะเบียนไว้กับเมดิแคร์ยังลงทะเบียนกับส�านักทะเบียนการฉีดวัคซีนวัยเด็ก

แห่งออสเตรเลีย(ACIR) ด้วย   หลังจากการฉีดวัคซีนทุกครั้ง   แพทย์และคลินิกในเขตของ

ท่านจะแจ้งสถานภาพการฉีดวัคซีนของบุตรท่านแก่ ACIR

ACIR จะส่งรายการประวัติการฉีดวัคซีนมาให้ท่านเมื่อบุตรของท่านฉีดวัคซีนครบถ้วนตาม

ก�าหนด   ท่านจะ ต้องส่งรายการนี้ให้ศูนย์บริการดูแลเด็กหรือโรงเรียนเมื่อสมัครเข้าเรียน

ถ้าท่านไม่ได้รับรายการนี้ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับรายการ   ท่านควรติดต่อ ACIR หมายเลข

โทรศัพท์ 1800 653 809



15.2

ประวัติสุขภาพของฉัน

ข้อมูลส�ำคัญส�ำหรับบิดำมำรดำ/ผู้ดูแล

การฉีดวัคซีนโรคไอกรนให้ทารกที่ยังเล็กเกินไปส�าหรับการฉีดวัคซีนทุกชนิด (ก่อนอายุถึง 6 

เดือน) มีมีการเสี่ยงที่เป็นได้ว่าอาจติดโรคไอกรน เพอร์ทูซิส (pertussis) จากผู้ใหญ่และวัย

รุ่น   จึงขอแนะน�าให้บิดามารดาและปู่ย่าตายายฉีดวัคซีนโรคไอกรนเพอร์ทูซิสผู้ใหญ่ (dTpa 

vaccine) เพียงเข็มเดียวก่อนทารกเกิด หรือโดยเร็วเท่าที่จะท�าได้หลังการคลอดของทารก

การฉีดวัคซีนให้บุตรของท่านตรงเวลาส�าคัญมาก  ขอแนะน�าให้บุตรของท่านได้รับการฉีด

วัคซีนตามก�าหนดระยะเวลาที่แนะน�า  เพื่อให้แน่ใจว่ามีการป้องกันโรคร้ายแรงอย่างพอเพียง

ข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน รวมทั้งคู่มือการฉีดวัคซีนในออสเตรเลียฉบับปัจจุบัน  หาดูได้จาก

เว็บไซท์ www.immunise.health.gov.au
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