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 ความหมายของเดก็ปฐมวัย
   เด็กปฐมวยั  หมายถงึ เด็กที�มีอายตุั �งแต่ปฏิสนธิจนถึง 6 

ปี มีธรรมชาติอยากรู้อยากเห็น ช่างสงสยั ช่างซกัถาม
ชอบค้นคว้า

 ความสาํคญัของเดก็ปฐมวัย
   เด็กปฐมวยัจําเป็นต้องได้รับการอบรมเลี �ยงดแูละการ

เรียนรู้อย่างถกูต้องเหมาะสมกบัวยั เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที�ดี
ในอนาคตเป็นคนดี คนเก่ง มีความสขุและเติบโตเป็น
พลเมืองที�ดีมีคณุภาพ



 พจนานกุรมฉบบับณัฑิตยสถานได้ให้ความหมายคําว่า 
สขุภาพ หมายถึง ความเป็นสขุปราศจากโรค

 องค์การอนามยัโลก(Worl Health 
Organization) ให้คําจํากดัความคําว่าสขุภาพ
ว่า เป็นภาวะความสมบรูณ์พร้อมทั �งทางด้านจิตใจและ
ความสามารถในการดํารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างปกติ
สขุ



 เพื�อสง่เสริมอตัราการตายและการเจ็บป่วยของมารดาที�
เกิดการตั �งครรภ์ การคลอดและระยะหลงัคลอด 

 เพื�อลดอตัราการตาย การเจ็บป่วยและความพกิารของ
ทารก

 สง่เสริมให้ทารกและเดก็ทกุคนเจริญเติบโตและ
พฒันาการตามวยัในครอบครัวที�ดีมีสวสัดิภาพและความ
มั�นคงปลอดภยั



ทฤษฏีพฒันาการเดก็ปฐมวัย

 ซิกมนัต์ ฟรอยด์ มีความเชื�อว่าพฒันาการบคุคลกิภาพ
ของคนขึ �นอยู่กบัความต้องการพื �นฐานทางด้านสรีระ หรือ
แรงขบัโดยสญัชาติญาณ มี 3 ประเภท คือแรงขบัทาง
เพศหรือความต้องการตอบสนองทางเพศ แรงขบัหรือ
ความต้องการที�จะมชีีวติอยูแ่ละแรงขบัหรือความต้องการ
ที�จะแสดงความก้าวร้าว



 อริิค อริิคสัน

อิริคสนั มีแนวคดิวา่วยัเด็กเป็นวยัที�สําคญัและพร้อม
เรียนรู้สิ�งต่างๆรอบตวั 

 ฌอง เพียเจต์

ได้อธิบายถึงพฒันาการทางความคดิและสตปัิญญา
ว่า บคุคลสามารถคิดและสามารถแสดงความคิดของตน
ออกมาได้ ยอ่มเป็นผลมาจากขบวนการปรับเข้าสู่
โครงสร้าง



นกัจิตวิทยาชาวอเมริกนั เห็นวา่พฒันาการ
ทางการคิดเป็นพื �นฐานของพฒันาการทาง
จริยธรรมซึ�งจริยธรรมของบคุคลจะมีลําดบัขั �น 
จะแตกต่างกนัมีระยะเวลาของการพฒันาในแต่
ละขั �นตา่งกนั





 นางสาวสุดารัตน์  สายโรจน์

 รหสั53818602043
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 โภชนาการ หมายถึง การที�ร่างกายนําอาหารและ
สารอาหารไปใช้โดยคลอบคลมุถึงการย่อยดดูซมึการ
ขนสง่อาหาร

 โภชนาการ หมายถึง อาหารที�เข้าสูร่่างกายคนแล้ว
ร่างกายสามารถนําประโยชน์ไปใช้ในการเติบโต  การ
คํ �าจนุและการซอ่มแซมสว่นตา่งๆของร่างกาย



 มาตรฐานที�สาํคญัที�ใช้ในการกําหนดสารอาหารจําเป็นที�มีอยูใ่นอาหารดงันี �

- เป็นสารที�ได้รับจากอาหารเพื�อเจริญเติบโต  สขุภาพและการดํารงชีวิต

- ถ้าขาดสารอาหารหรือได้รับไมเ่พยีงพอจะทาํให้เกิดหรือเป็นโรคขาดสารอาหาร

- อาการแสดงของการขาดสารอาหารและการเจริญเติบโตล้มเหลว สารมารถ
ป้องกนัได้ด้วยการให้อาหารทดแทน

- ความรุนแรงของการตอบสนองตอ่การเจริญเติบโตและอาการแสดงจากการขาด
สารอาหารที�บริโภค

- เป็นสารที�ร่างกายไมส่ามารถสงัเคราะห์ได้และจําเป็นในการทาํหน้าที�สาํคญัของ
ร่างกายตลอดชีวติ



 บทบาทที�สําคญัต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการของเด็ก  
อตัราการเจริญเติบโตจะเร็วที�สดุในช่วงเป็นทารกและลดเมื�อ
เด็กอายเุพิ�มขึ �น ดงันั �นโภชนาการที�ดีจงึเป็นสิ�งอย่างยิ�ง

 อายรุะหว่าง 1-6 ปี ร่างกายต้องเสริมสร้างการเจริญเติบโต
และพฒันาการนํ �าหนกั,ส่วนสงู,กระดกู,ฟันนํ �านมสมองและ
ระบบภมูิคุ้มกนัยงัคงมีพฒันาการและการเติบโต



 โรคขาดโปรตีนและพลังงาน

     โรคนี �พบบ่อยในทารกและเด็กวยัก่อนเรียน (อายตํุ�ากว่า  6 ปี) 
เด็กที�ขาดอาหารมกัเป็นเด็กที�พอ่แม่ยากจน ด้อยการศกึษา และมี
สิ�งแวดล้อมที�ไม่ถกูสขุลกัษณะ ที�ทําให้เด็กได้รับสารอาหารไม่
เพียงพอหรือไม่ถกูต้อง

 โรคขาดวิตามินเอ

    เกิดจากการได้รับสารอาหารที�มีไขมนัตํ�าและวิตามินน้อย  เด็กที�
ขาดวิตามินเอ จะมีการเจริญเติบโตหยดุชะงกั  สขุภาพอ่อนแอ  
ผิวหนงัหยาบ 



 โรคขาดวิตามินบีหนึ�ง

   เกิดจากการได้รับอาหารที�มีวิตามินบีตํ�าและกินอาหารที�ไปขดัขวาง
การดดูซมึวิตามินบีหนึ�ง คนที�ขาดวิตามินบีหนึ�งจะเป็นโรคเหน็บชา

 โรคขาดวิตามินบีสอง

   คนที�ขาดวิตามินบีสองจะมีอาการเป็นแผลหรือรอยแตกที�มมุข้าง
ปากทั �งสองข้าง หรือซอกจมกูมีเกล็ดใสเล็กๆลิ �นมีสีแดงกว่าปกติ
และเจ็บ อาการเหล่านี �เรียกว่า เป็นโรคปากนกกระจอก



 โรคขาดวิตามินซี

    เด็กที�ขาดวิตามินซีจะแสดงอาการเจ็บป่วยบ่อย เนื�องจากมี
ความต้านทานโรคตํ�า เหงือกบวมแดงเลือดออกง่าย  และมี
เลือดออกตามไรฟันง่าย อาการเหล่านี �เรียกว่า  เป็น โรค
ปากนกกระจอก

 โรคขาดธาตุเหล็ก  

สาเหตเุกิดจากการกินอาหารที�มีธาตเุหล็กไม่เพียงพอหรือเกิด
จากความผิดปกตใินระบบการย่อยการดดูซมึ จะแสดงอาการ
เป็นโรคโลหิตจาง  เบื�ออาหาร  มีความต้านทานโรคตํ�า



 โรคขาดธาตุไอโอดีน

     สาเหตเุกิดจากการกินอาหารที�มีไอโอดีนตํ�าหรืออาการที�มีสารขดัขวางการ
ใช้ไอโอดีนในร่างกาย จะแสดงอาการตอ่มไทรอยด์บวมโต ถ้าเป็นตั �งแตเ่ด็ก
จะมีผลให้ร่างกายเจริญเติบโต ช้า เตี �ย แคระแกร็น  สตปัิญญาเสื�อม บางที
เรียกโรคนี �ว่า โรคเออ๋

 โรคอ้วน 

     เกิดจากการกินอาหารมากเกินความต้องการของร่างกาย  ทําให้มีการ
สะสมไขมนัภายในร่างกายเกินความจําเป็นคนที�เป็นโรคอ้วนอาจมีอาการ
อื�นๆ ตามมา เชน่ สภาพจิตรปกติ ความต้านทานโรคตํ�า  ตดิโรคง่าย  เป็น
โรคหวัใจ  เบาหวาน  ความดนัโลหิตสงู  เป็นต้น



 วยัทารก  หมายถงึเด็กแรกเกิดจนถึง 1 ปี เป็นระยะที�ร่างายเจริญเติบโตอยา่ง
รวดเร็ว

 ภาวะโภชนาการที�ดีจะมีนํ �าหนกัแรกคลอดประมาณ  2,700 – 3,900  กรัม

  ทารกหลงัคลอดได้รับอาหารเพียงพอจะมีนํ �าหนกัเพิ�มขึ �นดี  ดงันี � 2 เทา่ของ
นํ �าหนกัแรกเกิดเมื�ออาย ุ 4– 5เดือน  คือ  6  กิโลกรัม 3 เทา่ของนํ �าหนกัแรกเกิด
เมื�ออาย ุ 12เดือน  คือ  9  กิโลกรัม

  สว่นสงูของทารกที�ได้รับอาหารเพียงพอ 0.5เทา่ของสว่นสงูแรกเกิดเมื�ออาย ุ 1ปี

       1 เทา่ของสว่นสงูแรกเกิดเมื�ออาย ุ 4ปี

  เส้นรอบวงศรีษะ

     จะเพิ�มขึ �น 2/3 เทา่ของเส้นรอบวงศีรษะแรกเกิดเมื�ออาย ุ 2  ปี



  เด็กกอนวัยเรียน  หมายถึง เด็กมีอายุเกินหนึ่งขวบจนถึง  อายุ 6 ขวบ

  ระยะของวัยนี้การเจริญเติบโตของรางกายและสมองจะชาลงกวาวัยทารก  แต

ในระยะแรกๆของวัยยังมีการเติบโตอยางรวดเร็วและจะชาลงเมื่ออายุมากข้ึน

  4 เท่าของนํ �าหนกัแรกเกิดเมื�ออาย ุ2 ปี  คือ 12 กิโลกรัม

 เดก็อาย ุ 2ปี ขึ �นไปนํ �าหนกัจะเพิ�มขึ �นโดยใช้สตูร

  น้ําหนัก (กก.) = 8+(2 × อายุเป็นปี )

 - การประมินภาวะโภชนาการจะประเมินจากเกณฑมาตรฐานของน้ําหนักตัว
และสวนสูงเทียบกับอายุแยกตามเพศชาย - หญิง ของเด็กอายุ 2 – 7 ปี





 นางสาวอารยา  อรุณโณ
 รหัส53818602051
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สุขนิสัยหมายถงึ

นิสยัที�ก่อให้เกิดสขุลกัษณะ อนัเป็นผลช่วยให้บคุคลมีสขุภาพ
และคณุภาพชีวิต เช่น

มีความสะอาด ปราศจากโรค

มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม

มีความปลอดภยัไม่เสี�ยงต่อการเกิดอบุตัิเหตุ



  กิจวตัรประจาํวนัคือสิ�งที�ตอ้งปฏิบติัจนติดเป็นนิสยั 
สาํหรับเดก็แลว้จาํเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลช่วยเหลือ อบรม
ฝึกสอนใหมี้ระเบียบในการทาํกิจวตัรประจาํวนัจน
กลายเป็นนิสยัที�ดี โดยการฝึกสุขนิสยันี�ตอ้งปฏิบติัอยา่ง
เป็นขั�นตอนเหมาะสมกบัพฒันาการของเดก็แต่ละช่วงวยั



1. ดูแลรักษาร่างกายและของใชใ้หส้ะอาด

2. รักษาฟันใหแ้ขง็แรงและแปรงฟันทุกวนัถูกตอ้ง

3. ลา้งมือใหส้ะอาดก่อนกินอาหารและหลงัขบัถ่าย

4. กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอนัตรายและหลีกเลี�ยง
อาหารรสจดั สีฉูดฉาด

5. สร้างความสัมพนัธ์ในครอบครัวใหอ้บอุ่น

6. ป้องกนัอุบติัเหตุดว้ยการไม่ประมาท



7. ออกกาํลงักายสมํ�าเสมอและตรวจสุขภาพประจาํ

8. ทาํจิตใจใหร่้าเริงแจ่มใสอยูเ่สมอ

9. มีสาํนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสงัคม 



แนวคดิ

เดก็ 1- 3  เป็นวยัของการช่างสาํรวจ คน้ควา้ เดก็จะเกิดความยากรู้อยาก
เห็นและตอ้งการเรียนรู้สิ�งต่างๆรออบตวัอยา่งไม่หยดุนิ�ง เดก็วยันี�  จะเริ�ม
ช่วยตวัเองไดใ้นบางเรื�อง และอยากจะทาํอะไรดว้ยตนเอง จึงดูเหมือนวา่
เป็นวยัที�เดก็เริ�มดื�อและต่อตา้น แต่ถา้ผูเ้ลี�ยงดูมีความรู้ความเขา้ใจ
พฒันาการของเดก็ มีวธีิการที�เหมาะสม

สุขนิสัยเดก็วยั 1- 3 ปี



 สอนเด็กล้างมือก่อนกนิอาหารและหลงัการขับถ่ายทุกครั�ง เพื�อฝึก
สุขนิสัยที�ดี

 อาบนํ�าให้เด็กอย่างน้อยวนัละ 2 ครั�ง 

 สระผมเด็กอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั�ง ด้วยยาสระผม

 ตัดเลบ็มือเลบ็เท้าของเด็กให้สั�น

 นําผ้าห่ม ที�นอน หมอน มุ้ง ออกผึ�งแดดสัปดาห์ละ 1 ครั�ง

 ล้างมือและของใช้ก่อนทาํอาหารให้เด็ก

 การดูแลปากและฟัน



 ฝึกใหเ้ดก็ลา้งมือเสมอหลงัจากเขาส้วม เล่นของเล่น ก่อน
รับประทานอาหาร และทุกครั� งที�มือเปรอะเปื� อน

 หลงัรับประทานอาหารฝึกเดก็ใหแ้ปรงฟันอยา่งถูกวธีิ อาจ
ทาํเป็นตวัอยา่งแลว้ใหเ้ดก็ทาํตามเมื�อใชแ้ลว้ลา้งแปรงและ
เกบ็ใหเ้รียบร้อย

การล้างมือ

การแปรงฟัน



 พิจารณาการแต่งกาย ตรวจสุขภาพโดนรวม ดูเลบ็มือ ผม 
ฟัน

 การตรวจสุขภาพตอนเชา้ทุกวนัโดยสมํ�าเสมอจะทาํใหเ้ดก็
นั�นดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย

 ควรจดักิจกรรมช่วยส่งเสริมการยนื การเดิน การนั�งของ
เดก็ เช่นใหเ้ดก็นั�งตวัตรงแต่ปล่อย

การตรวจสขุภาพตอนเช้า

การนั�ง การยืน การเดิน



 เดก็วยั 1-2 ปี จะนอนพกัช่วงสั�นๆในตอนสายและบ่าย แต่
เดก็วยั 3 ปี ตอ้งการนอนพกัเฉพาะตอนบ่าย หากปล่อยให้
นอนหลบัจนถึงตอนเยน็อาจทาํใหโ้ยเย ไม่ยอมนอนตอน
กลางคืน ควรฝึกใหเ้ดก็บว้นปากแปรงฟัน ปัสสาวะและ
สวดมนตก่์อนเขา้นอน เป็นกิจวตัรสมํ�าเสมอเดก็จะเกิด
ความเคยชินจนเป็นนิสยั การฟังนิทาน



 เมื�อสภาพร่างกายของเด็กประถมพร้อม อาย ุ1 ปี 6 เดือน 2 ปี จะเริ�ม
ควบคุมการขบัถ่ายอุจจาระได ้อาย ุ3 ปีจะควบคุมการขบัถ่าย
ปัสสาวะไดใ้นเวลากลางคืน

 เด็กจะควบคุมการถ่ายอุจจาระไดก่้อนการควบคุมการ

ถ่ายปัสสาวะ

 การฝึกการขบัถ่าย ไม่ควรดุ บงัคบั และควรชมเชยเมื�อเด็กทาํได้

 ใชว้ธีิกระตุน้ ชกัจูงใจใหเ้ด็กเกิดความเคยชินที�จะนั�งกระโถนเพื�อ
ขบัถ่าย



 อาย ุ18-24 เดือน ระยะนี� เดก็พร้อมที�จะฝึกไดเ้ป้นอยา่งดี

 วางกระโถนในหอ้งนํ�า หรือในที�ซึ�งลูกจะมองเห็นไดช้ดั และรู้
วา่มีไวเ้พื�ออะไร

 ทนัทีที�เดก็ส่งสัญญาณใหท้ราบ รีบถอดผา้ออ้มใหเ้ดก็แลว้พาไป 
นั�งกระโถน หรือเขา้หอ้งนํ�า

 ควรใหก้าํลงัใจและกล่าวชมเชยเดก็ในความพยาม แต่ไม่ควรให้
ขนมหรือสิ�งอื�นเป็นรางวลั เพราะจะเป็นการสร้างเงื�อนไขกบัเดก็



 การปลกูฝังนิสยัให้กบัเด็กจงึมีความสําคญัและจําเป้นอย่างยิ�ง 
โดยเฉพาะ การปลกูฝังวินยัในช่วงปฐมวยั เนื�องจากเป็นการบ่ม
เพาะเมล็ดพืชแห่งวินยัในตวัเด็กตั �งแต่งระยะเริ�มแรก เพื�อให้
วินยัหยั�งรากลกึลงอย่างมั�นคงมากขึ �น การสร้างวินยัจงึทําให้
วินยัเป็นพฤติกรรมที�เคนชิน โดยพยายามเอาพฤติกรรมที�ดี ที�มิ
วินยั ให้เด็กทําเป้นครั �งแรกก่อนซึ�งได้แก่ ในช่วงปฐมวยั 
หลงัจากนั �นเมื�อเด็กทําบ่อยๆ



 เด็กควรรับประทานอาหารและอาหารว่างให้เพียงพอ 
รวมทั �งการฝึกให้มีมารยาทในการรับประทานอาหาร เด็ก
ปฐมวยัจะมีปัญหาเรื�องการรับประทานอาหาร เพราะไม่
ชอบ ห่วงเลน่ มีปัญหาทางสขุภาพ เบื�อ ไมอ่ยากเคี �ยว
อาหาร



  การนอนกลางวนัเป็นสิ�งยากสําหรับเด็ก เพราะห่วงการเล่น
มากกว่า

  ฝึกสขุนิสยัด้านการนอนของเด็ก อย่างน้อย 10 ชั�วโมง
  ส่งเสริมให้เด็กนอนอย่างมีความสขุ
 ช่วยให้เด็กเข้านอนเป็นเวลา
  ทําความสะอาดร่างกายก่อนเข้านอน
  ห้องนอนของเด็กควรสะอาด ถกูสขุลกัษณะ มีอณุหภมูิ

พอเหมาะ บรรยากาศสงบ ควรส่งเสริมให้เด็กนอนกลางวนั



 การใช้ห้องนํ �า
    ดแูลการใช้ห้องนํ �าโดยใกล้ชิด สอนให้เด็กรู้จกัการใช้

ห้องนํ �าให้ถกูวิธี รู้จกัการเข้าห้องนํ �าให้เป็นเวลา และพยายามให้
เด็กช่วยเหลือตงัเอง

 การรักษาความสะอาด
   ผู้ เลี �ยงเด็กดเูด็ก ไมค่วรให้เด็กไปโดยลําพงัเพราะอาจเกิด

อบุตัิเหตลืุ �นหกลม
เด็กๆ มกัจะไม่ค่อยระวงัเรื�องความปลอดภยั เนื�องจากเด็ก

ยงัไม่เข้าใจถึงอนัตรายและสิ�งสกปรกรอบๆตวั ควรยํ �าถึง
อนัตรายต่างๆ



 กิจกรรมการสร้างเสริมสุขนิสัย

การฝึกและอบรมเดด็เลก็ให้มีสขุนิสยัด้วยการให้เด็ก
กระทําจริงในกิจวตัรประจําวนัของเดก็แล้ว ผู้ดแูลควรจดั
กิจกรรมให้เด็กรู้สกึสนกุ พอใจ สิ�งที�ทําเป็นเรื�องน่าสนใจ 
รักและอยากทําสิ�งนั �นบอ่ยๆ ไมรู้่สกึถกูบงัคบั มีความสขุ
กบัการทํากิจกรรมนั �นๆ ซึ�งกิจกรรมเหลา่นี �จะชว่ยสง่เสริม
ให้เด็กได้ฝึกสขุนิสยัที�ดีได้รวดเร็วขึ �น



  กิจกรรมการสร้างเสริมสุขนิสยั

- การสนทนา

- เลา่นิทาน

- เลน่สมมตุิ

- เลน่ละคร

- ร้องเพลงและทําทา่ประกอบ

 ปัจจัยส่งผลกระทบต่อพฤตกิรรมสุขอนามัยของเด็ก

- ปัจจยัด้านพฒันาการ

- ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม

- ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล

- ความต้องการด้านอารมณ์และสงัคม

- อิทธิพลของวฒันธรรม



 บทบาทของครูในการสร้างวนัิยให้เดก็ปฐมวัย

ครูเป็นผู้ ที�มีบทบาทสําคญัอย่างยิ�งในการสร้างวินยัใน
ตนเองให้แก่เด็กปฐมวยั การสร้างวินยัให้แก่เด็กปฐมวยั การ
สร้างวินยัให้แก่เด็กจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ ขึ �นอยู่กบัศกัยภาพ
ของครูเป็นสําคญั เนื�องจากครูเป็นผู้ เลือกวิธีการ แนวทาง หรือ
เทคนิคต่างๆมาใช้ให้เหมาะสมกบัเด็ก โรงเรียนและชมุชน



สิ�งสาํคัญในการดูแลเดก็

-การสร้างความสมัพนัธ์ที�ดีกบัเด็ก

-การปฏิบตัิตอ่เดก็ด้วยความยอมรับนบัถือ

-การสร้างข้อตกลงที�มีความหมายตอ่เดก็

-การตอบสนองต่อพฤติกรรมเดก็อย่างเหมาะสม

-การจดัสภาพแวดล้อม



การดูแลสุขภาพฟันของเดก็



 นางสาววนิดา  รสจันทร์

 รหสั53818601038

 สาขาการศึกษาปฐมวัย

 ชั �นปีที� 4 ห้อง 1



ช่วงอายุระหว่าง 6 – 8 เดือน

ฟันล่างซี�หน้าตรงกลาง 2 ซี�



ช่วงอายุประมาณ 8 เดือน

ฟันบนซี�หน้าตรงกลาง 2 ซี�



ช่วงอายุระหว่าง 8 – 12 เดือน

ฟันบนซี�หน้าด้านข้าง 2 ซี�



ช่วงอายุระหว่าง 10 – 12 เดือน

ฟันล่างซี�หน้าด้านข้าง 2 ซี�



ช่วงอายุระหว่าง 14 – 20 เดือน

ฟันกรามน้อยชุดแรก 4 ซี�



ช่วงอายุระหว่าง 18 – 24 

เดือน ฟันเขี �ยว 4 ซี�



ช่วงอายุระหว่าง 2 – 3 ปี

ฟันกรามน้อยชุดที�สอง 4 ซี�





 เพื�อช่วยให้เด็กปกป้องฟันและเหงือก และลดโอกาสการเกิดฟัน
ผ ุควรสอนให้เดก็ปฏิบตัิตามขั �นตอนเหลา่นี �:

 แปรงฟันวนัละ 2 ครั �งด้วยยาสีฟันผสมฟลอูอไรด์ที�ผ่านการ
รับรองจาก ADA เพื�อกําจดัคราบแบคทีเรียที�ทําให้เกิดฟันผุ

 ใช้ไหมขดัฟันทกุวนัเพื�อกําจดัคราบแบคทีเรียตามซอกฟันและ
ร่องเหงือก ก่อนที�จะจบัตวัแข็งเป็นหนิปนู เพราะเมื�อหนิปนูก่อ
ตวั ต้องใช้การทําความสะอาดโดยผู้ เชี�ยวชาญเท่านั �น



 รับประทานอาการที�ถกูสดัสว่น จํากดัปริมาณแป้งและนํ �าตาลซึ�ง
จะสร้างกรดแบคทีเรียที�ทําให้เกิดฟันผ ุเมื�อต้องรับประมาน
อาหารเหลา่นั �น ควรรับประทานไปกบัมื �ออาหารหลกั แทนที�จะ
เป็นอาหารว่าง เนื�องจากนํ �าลายที�ถกูผลติออกมาในปริมาณ
มากช่วงมื �ออาหารจะชว่ยขจดัคราบอาหารออกจากปากได้

 ใช้ผลติภณัฑ์ที�ผสมฟลอูอไรด์ รวมทั �งยาสีฟันด้วย
 นํ �าดื�มของเด็กควรเป็นนํ �าดื�มที�ผสมฟลอูอไรด์ ถ้าไมไ่ด้ผสม

ฟลอูอไรด์ ทนัตแพทย์หรือกมุารแพทย์อาจพิจารณาสั�งอาหาร
เสริมฟลอูอไรด์มาให้รับประทาน

 พาเด็กไปพบทนัตแพทย์เพื�อรับการตรวจอย่างสมํ�าเสมอ



 คณุอาจจะต้องคอยตรวจตราดลูกูของคณุแปรงฟัน จนกวา่เด็กจะคุ้นเคยกบั
ขั �นตอนตอ่ไปนี �

 ใช้ปริมาณยาสีฟันผสมฟลอูอไรด์ที�ผา่นการรับรองจาก ADA ขนาดเทา่
เมล็ดถั�ว และคอยดแูลไมใ่ห้เด็กกลืนยาสฟัีน

 ใช้แปรงสฟัีนที�มขีนแปรงออ่นนุม่ โดยแปรงขึ �นลงเบาๆ ด้านในของฟันแตล่ะซี�
ก่อน

 เนื�องจากเป็นบริเวณที�มคีราบแบคทเีรียสะสมมากที�สดุ
 ทําความสะอาดฟันด้านนอก โดยแปรงขึ �นลงเบาๆ
 ใช้หวัแปรงเพื�อแปรงด้านหลงัของฟันหน้า
 ต้องไมล่ืมแปรงที�ลิ �นด้วย



 เราควรให้เดก็เริ�มใช้ไหมขัดฟันเมื�อใด 
เนื�องจากการใช้ไหมขดัฟันจะช่วยกําจดัเศษอาหารและคราบแบคทีเรีย
ตามซอกฟันที�การแปรงฟันเข้าไม่ถึง คณุควรใช้ไหมขดัฟันให้เด็กเริ�ม
ตั �งแต่อาย ุ4 ปี ซึ�งเด็กส่วนใหญ่จะสามารถทําได้เองก่อนที�จะอาย ุ8 ปี

 วัสดุเคลือบร่องฟันคืออะไร และเราจะทราบได้อย่างไรว่าเดก็
ต้องใช้ 
วสัดเุคลือบร่องฟันจะสร้างด่านป้องกนัฟันผ ุโดยวสัดเุคลือบร่องฟันเป็น
พลาสติกเคลือบบางๆ ที�จะนําไปเคลือบฟันที�ใช้บดเคี �ยวอาหารซึ�งจะ
เป็นบริเวณที�เกิดฟันผไุด้บ่อย การเคลือบร่องฟันเป็นขั �นตอนที�ไม่เจ็บ 
และทําได้ใน 1 ครั �งที�พบทนัตแพทย์ โดยทนัตแพทย์จะเป็นผู้ตดัสินว่า
ลกูของคณุต้องรับการเคลือบร่องฟันหรือไม่



 เราควรทาํอย่างไรถ้าฟันของเดก็หกั บิ�น หรือหลุด 
ถ้ามีการบาดเจ็บใดๆ ภายในช่องปาก ควรพบทนัตแพทย์ทนัที ทนัต
แพทย์จะทําการตรวจและเลือกวิธีรักษาที�เหมาะสม

 ถ้าเด็กมีอาการเจ็บหลงัจากที�ฟันหกัหรือบิ�น ควรพาไปพบทนัตแพทย์
ทนัที คณุอาจจะให้เด็กรับประทานยาแก้ปวดตามเคาน์เตอร์ขายยา
ก่อนที�จะพบทนัตแพทย์ได้ ถ้าเป็นไปได้ ควรเก็บชิ �นส่วนของฟันที�หกัไป
ด้วยเวลาพบทนัตแพทย์

 ถ้าฟันหลดุออกจากปาก ให้นําฟันไปพบทนัตแพทย์ให้เร็วที�สดุ โดย
สมัผสักบัฟันให้น้อยที�สดุ ห้ามเช็ดหรือทําความสะอาดฟัน ควรเก็บฟัน
ไว้ในนํ �าสะอาดหรือนมจนกว่าจะพบทนัตแพทย์ เนื�องจากฟันซี�นั �น
อาจจะสามารถต่อกบัไปยงัที�เดิมได้ ด้วยวิธีการปลกูถ่าย





 การป้องกันอุบัตเิหตุในเด็ก

- จากสถิตขิองการเกิดอบุตัเิหตใุนเดก็ไทย พบว่าเดก็ไทยเสียชีวิตจากการ
เกิดอบุตัเิหตปุระมาณ 3,000 – 4,000 คนตอ่ปี  สว่นใหญ่
เป็นเดก็ที�อายไุมเ่กิน 14 ปี  และพบวา่เป็นเดก็วยัก่อนเรียนมาก
ที�สดุ

- อบุตัทีิ�พบบอ่ยในเดก็  ได้แก่  การจมนํ �า  อบุตัเิหตจุากการจราจร  ไฟ
ไหม้นํ �าร้อนลวก  การสําลกั  พลดัตกหกล้มจนเกิดบาดแผล  หายใจไม่
ออกเนื�องจากถกูรัดคอซึ�งเกิดจากอบุตัเิหต ุ และการได้รับสารพิษตา่งๆ

 สาเหตุของการเกิดอุบัตเิหตุในเดก็

- สว่นใหญ่เกิดจากการที�เด็กซนเพราะธรรมชาตขิองเดก็  การไมช่อบอยู่
นิ�ง  ไมเ่ชื�อฟังผู้ปกครอง  ทําให้เกิดอบุตัเิหตใุนเดก็ได้ง่าย  และจาก
ความรู้เทา่ไมถ่ึงการณ์ของตวัเดก็เอง



 สาเหตุของการเกดิอุบตัเิหตุในเดก็ปฐมวัย

 จากตัวเดก็

- วยัและธรรมชาติของเด็ก

- สภาพร่างกาย,จิตใจ,อารมณ์

-  เพศ

 จากพ่อ แม่

- ขาดการเอาใจใส่

- ประมาท เลินเล่อ

- สภาพร่างกาย,จิตใจ,อารมณ์



 จากสิ�งแวดล้อม

- สิ�งแวดล้อมทางธรรมชาต ิ เช่น ภยัพบิตัิ,ดิน-นํ �า-ลม-ไฟ

- สิ�งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น  ที�อยู่อาศยั, โรรงเรียน, 
ยานพาหนะอปุกรณ์เครื�องใช้ของเล่น

- สิ�งแวดล้อมทางสังคม บคุคลใกล้ชิด  เช่น ญาติพี�น้อง,เพื�อน,
เจ้าหน้าที�ผู้ มีส่วนเกี�ยวข้องกบัปัจจยัที�เกี�ยวข้องอบุตัิเหตุ



 การป้องกันอุบัตเิหตุในเด็ก
- การดแูลเอาใจใสอ่ย่างใกล้ชิด
- การเข้าใจพฒันาการ  ธรรมชาตขิองเดก็
- การจดัการสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
- การมีสติ  ไมป่ระมาท
- สอนเดก็เรื�องความปลอดภยั
 หน้าที�ของผู้ดูแลเดก็
- การดเูลี �ยงดลูกูให้เจริญเตบิโตในสงัคม
- การอบรมและการให้การศกึษาเบื �องต้น
- การสนบัสนนุ สง่เสริมเด็กตามความสนใจ
- การทําตนเป็นแบบอย่างที�ดีแก่ลกู
-  การถ่ายทอดวฒันธรรมทางสงัคม



 อุบัติเหตุในเด็กปองกันไดอยางไร

1. การป้องกนัโดยผู้ใหญ่

2. การป้องกนัโดยการสอนเดก็

 การปองกันโดยผูใหญ

1. รู้เรื�องที�เกี�ยวข้องบัเดก็ให้มากที�สดุ  จงึจะสามารถดแูลเดก็ได้อย่าง
ปลอดภยั เช่น สนใจสิ�งแวดล้อมภายในและภายนอกบ้านทั �งเพื�อน
บ้าน  โรงเรียน

2. ติดตามพฒันาการในแตล่ะช่วงวยัของเดก็อย่างใกล้ชิด

3. ไมค่วรเลี �ยงดเูดก็ด้วยความเข้มงวดหรือเอาอกเอาใจมากเกินไป

4. สนใจเกี�ยวกบัผลิตภณัฑ์ตา่งๆที�ใช้กบัเดก็ใช้โดยเลือกผลิตภณัฑ์
เหมาะสมกบัความสามารถของเดก็ในแตล่ะวยั



 การป้องกันโดยการสอนเดก็

- สอนให้รู้จกัสิ�งที�ควรหลีกเลี�ยง

- สอนให้รู้จกัวิธีที�ดีที�สดุที�จะจดัการกบัอนัตรายที�ไมส่ามารถหลีกเลี�ยงได้

- สอนให้มีระเบียบวินยัและควรเชื�อฟังผู้ใหญ่  ยืนกรานในสิ�งที�ถกูต้อง
ลงโทษที�เหมาะสมแตไ่มใ่ช้ความรุนแรง

- ควรสอนเดก็ตามลําดบัวยัอย่างเหมาะสม

- สําหรับเดก็โต อาจต้องใช้วิธีการควบคมุทางอ้อม เชน่ การวางเงื�อนไข

- สอนให้รู้จกัวิธีการเผชิญหน้าและแก้ไขอนัตราย รู้จกัการตดัสินใจ

- บรรยากาศในการสอนเดก็ที�เป็นไปอยา่งอบอุ่น

- ให้เดก็มีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภยัและการป้องกนัอบุตัเิหตุ
ตามความเหมาะสมของวยั



 การป้องกันการเกดิอุบัตเิหตุประเภทต่างๆ ในเดก็

- การจมนํ �า

- ขณะอาบนํ �าเด็กไว้ตลอดเวลา

- ไม่ปล่อยให้เด็กเล่นนํ �าคนเดียว

- ควรอธิบายให้เด็กฟัง สอนถึงอนัตรายต่างๆ ที�ควรหลีกเลี�ยง

- ควรฝึกหดัให้เด็กว่ายนํ �าให้เป็นตั �งแต่เล็กๆ

- สอนให้เด็กใส่เสื �อชชีูพ

- บ่อนํ �าหรือสระนํ �า ไม่ควรปล่อยให้เด็กเล่นบริเวณดงักล่าวโดย
ลําพงัเพราะเสี�ยงต่อการตกนํ �า



- ไฟไหม้นํ �าร้อนลวก

- เดก็เล็กที�พบมากที�สดุคือการเกิดนํ �าร้อนลวก ซึ�งเกิดจากการใช้นํ �าอุน่
ผสมให้เดก็อาบ

- ควรเก็บไฟแช็ค  ไม้ขีดไฟ  ในที�ปลอดภยัเดก็ไมส่ามารถหยิบเลน่ได้

- สอนและฝึกให้เดก็รู้จกัวิธีหนีไฟ

- ระมดัระวงัปลั�กไฟตา่งๆ ระมดัระวงัไมใ่ห้เดก็กดัสายไฟ

- กระตกินํ �าร้อนและกาต้มนํ �า ควรวางบนโต๊ะหรือบนชั �นเหล็กที�มีสภาพ
มั�นคง แข็งแรง และเดก็ไมส่ามารถเอื �อมถึงได้

- รวมถึงไมค่วรวางบนโต๊ะที�มีผ้าคลมุโต๊ะที�ปล่อยชายยาวออกมา เพราะ
เดก็อาจดงึชายผ้าทําให้นํ �าร้อนหกลวกตวัเดก็



- ห้องนํ �า  พื �นห้องนํ �า

- ควรใช้กระเบื �องที�มีผิวขรุขระหรือมีลกัษณะด้านปพูรมยางหรือ
พรมเช็ดเท้าบริเวณหน้าห้องนํ �า เพื�อป้องกนัเด็กเข้า

- หลงัจากใช้ห้องนํ �าเสร็จแล้ว ควรปิดประตทูกุครั �ง ไม่ล่อยให้เด็ก
เข้าห้องนํ �าตามลําพงัเพราะอาจลื�นล้มหรือจมนํ �าเสียชีวิตจาก
การลงไปเล่นในถงัหรืออ่างนํ �า ควรปิดภาชนะกกัเก็บนํ �าอย่าง
มิดชิด



นางสาววารุณี  วงเวียน
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 จุดเสี�ยงอันตรายอื�นๆ

- ห้องครัว อุปกรณ์เครื�องครัว

     ควรจดัเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเฉพาะของมีคมที�
สามารถใช้เป็นอาวธุได้ เช่น มีด ส้อม ควรเก็บในที�มิดชิด

- จุดวางสารเคมี

     นํ �ายาทําความสะอาดพื �น นํ �ายาทําความสะอาดห้องนํ �า 
ผงซกัฟอก ยาฆ่าแมลง และสารเคมีต่างๆ หลงัใช้งานเสร็จแล้ว
ต้องปิดฝาให้เรียบร้อยแน่นหนา



 การปฐมพยาบาล

     หมายถึง  การช่วยเหลือเบื �องต้นให้กบัผู้ ได้รับอบุตัิเหต ุ 
บาดเจ็บ  หรือเจ็บป่วยอย่างกะทนัหนั ณ สถานที�เกิดเหตกุ่อนที�
จะไปหาหมอหรือก่อนที�หมอจะมา ซึ�งการปฐมพยาบาลนั �น 
สามารถช่วยชีวิตผู้ ป่วยหรือผู้ประสบอบุตัิเหต ุโดยใช้วสัดุ
รอบๆตวั เท่าที�หาได้ให้คืนสภาพโดยเร็วไม่ให้มีสภาพที�เลวร้าย
ลงไป



 หลักการทั�วไปในการปฐมพยาบาล

- เมื�อพบผู้บาดเจ็บที�มีเลือดออก ควรห้ามเลือด

- ถ้าผู้บาดเจ็บไมมี่เลือดออก ตรวจวา่ร่างกายอบอุ่นหรือไม่

- ตรวจวา่ผู้ ป่วยมีสิ�งของในปากหรือไม ่เศษอาหารฟันปลอม ถ้ามีให้รีบล้วงออก

- ตรวจลมหายใจของผู้บาดเจ็บวา่ติดขดัหรือหยดุหายใจหรือไม ่ถ้ามีควรผายปอด
และควรตรวจคลําชีพจรของเส้นเลือดใหญ่บริเวณ ข้างลําคอ ถ้าพบวา่มีการเต้น
จงัวะเบามากให้รีบนวดหวัใจด้วยวิธีกดหน้าอก

- ไมค่วรเคลื�อนย้ายผู้บาดเจ็บโดยไมจํ่าเป็น หากจําเป็นต้องเคลื�อนย้ายควรทําให้
ถกูวิธี

- ควรคลายเสื �อผ้าให้หลวม

- ให้มีคนดแูลผู้บาดเจ็บตลอดเวลาก่อนนําสง่แพทย์



 คุณสมบัตขิองผู้ให้การปฐมพยาบาลที�ดี

- เป็นผู้ ที�ได้รับการฝึกอบรมเรื�องการปฐมพยาบาล

- เป็นผู้ ที�มีความละเอียด สงัเกตลกัษณะอาการต่างๆและมีพื �น
ความรู้ในเรื�องสรีรวิทยากายวิภาคศาสตร์

- สามารถควบคมุสตตินเองได้ ไม่หวาดกลวัและมีจิตวิทยาในการ
พดู

- เป็นผู้ มีความรอบควบ ตดัสินใจรวดเร็วและรู้จกัสถานบริการ
พยาบาลที�ใกล้เคียงบริเวณที�เกิดเหตุ



 ลักษณะอาการ

 จะมีอาการกระตกุหรือเกร็งของกล้ามเนื �อของร่างกาย ซึ�งมีสาเหตมุา
จากหลายประการ  ดงันี �

- ชกัเนื�องจากไข้สงู ผู้ ป่วยที�ชกัเนื�องจากไข้สงูมกัพบในเดก็อายตุั �งแต ่6 
เดือน ซึ�งพบได้ประมาณร้อยละ 5 ของเดก็ที�มีไข้สงู

- ชกัเนื�องจากสมองได้รับอบุตัิเหต ุเชน่ สมองถกูกระทบกระเทือน สมองมี
เลือดออก

- ชกัเนื�องจากลมบ้าหมู



 วิธีปฐมพยาบาล

- หนัหน้าผู้ ป่วยป้างใดข้างหนึ�ง

- ใช้ด้ามช้อนหรือไม้กดลิ �น หรือผ้าเช็ดหน้า พบัเป็นทอ่นสอดเข้าระหวา่ง
ฟันบริเวณมมุปาก เพื�อป้องกนัมิให้กดัลิ �น

- ใช้ลกูยางดดูเสมหะ นํ �าลาย และเศษอาหาร ออกจากปากและจมกู

- พยายามลดความร้อนร่างกายโดยเช็ดตวั

- ถ้าผู้ ป่วยหยดุหายใจ ให้รีบผายปอด

- หากไมห่ยดุชกัใน 10 นาที ให้นําสง่โรงพยาบาล

- เมื�อหยดุชกัให้นอนทา่ตะแคงข้าง



 อุบัตเิหตุทางหู
    สงัเกตได้จากเด็กจะเอามือจบับริเวณหหูรือ แคะห ู

สาเหตจุาก แมลงเข้าหู

 วิธีปฐมพยาบาล 

- รีบพาเด็กเขาไปในที่มืด แลวใชไฟฉายสอง แมลงจะตาม
แสงไฟออกมา

- ใชน้ําหรือน้ํามนัหยอดห ูแมลงจะตายในหู แลว จึงเขี่ยหรือ
คีบออกมา

- ถาเด็กมีอาการเจ็บมาก รีบพาไปพบแพทย



 อุบัตเิหตุทางตา

ลกัษณะอาการเด็กจะมีนํ �าตาไหล ปวดตา ขยี �ตา สาเหตุ
เกิดจาก ฝุ่ น-ผงละออง หรือสิ�งสกปก เข้าตา

 วธีิปฐมพยาบาล 

- อย่าให้เด็กขยี �ตา รีบล้างตาด้วยนํ �าสะอาด หรือนํ �าเกลือที�
ฆา่เชื �อแล้ว

- ถ้าเดก็แสบตามาก หรือตาบวมแดง ให้รีบพาเด็กไปพบ
แพทย์



 อุบัตเิหตุทางคอ

เกิดจากการที�มีสิ�งแปลกปลอมหลดุลงไปตดิ บริเวณต่างๆ 
ในคอ เช่น ก้างปลา ไม้กลดั ลวดเย็บกระดาษ หรือกลืนเหรียญ 
หรือสิ�งของชิ �นเล็กๆ เป็นต้น วิ�งทําให้เด็กเจ็บคอ เมื�อกลืนนํ �าลาย
หรืออาหาร

 อุบัตเิหตุทางจมูก

เกิดจากการที�เด็กสอดใสส่ิ�งแปลกปลอม เช่น กระดมุ เมล็ด
ผลไม้ ก้อนหิน ฯลฯ เข้าไปในจมกู ซึ�งเด็กจะมีอาการคดัจมกู มี
นํ �ามกูใส จาม



 วธีิปฐมพยาบาล (คอ+จมูก)

- จบัพาดตกัให้ศีรษะตํ�าและก้มลง ตบหลงัเบาๆบริเวณ
ระหว่างสะบกั 2 ข้าง

- ให้เด็กไอ

- ถ้าอาการไมดี่ขึ �น ให้พาไปพบแพทย์



 ถูกของมีคมบาด
     ลกัษณะอาการ การถกูของมีคมบาดจะทําให้เกิดบาแผล
 วิธีปฐมพยาบาล
- บาดแผลสด ให้ห้ามเลือด ป้องกนัการตดิเชื �อโดยปิดแผล
- บาดแผลเก่าที�ตดิเชื �อแล้ว ให้สว่นที�มีบาดแผลอยูน่ิ�งๆยกให้สงู และประคบ

ด้วยผ้าชบุนํ �าอุน่
- บาดแผลที�มีสิ�งแปลกปลอมเข้าไป ต้องเอาสิ�งแปลกปลอมออกโดยเร็ว
- ให้ผู้ เลี �ยงเด็กล้างมือให้สะอาดก่อนทําแผล
- ใช้สําลีชบุนํ �าเกลือที�ฆา่เชื �อแล้ว ถ้าไมม่ีใช้นํ �าสะอาดล้างแผล
- บาดแผลที�มีเลือดออกเล็กน้อย ให้ใสย่าแดง แล้วปิดผ้าพนัแผลที�สะอาด ห้าม

คลงึบริเวณ บาดแผล



- บาดแผลที�มีเลือดออกมาก ควรห้ามเลือดก่อนจงึแตง่บาดแผล

- หากมีสิ�งแปลกปลอม เชน่ เศษดิน หินแก้ว ในบาดแผล ควรล้างออกด้วยนํ �า
สะอาดก่อน แล้วปิดแผลไว้ หากมีกระดกุแทงทะลมุา ควรห้ามเลือดก่อนแล้ว
นําสง่แพทย์โดนเร็ว

- บาดแผลบริเวณศีรษะ ควรให้นอนหงายท่าราบหนนุศีรษะให้สงูกวา่ลําตวั
เล็กน้อย

- บาดแผลที�มีของมีคมค้างอยู่ เชน่ มีค้างอยู ่อยา่ดงึมีดออกเพราะอาจทําให้
เลือดออกมากขึ �น ควรรีบนําเดก็สง่โรงพยาบาล



 กระดูกหัก

- ลกัษณะอาการจะมคีวามเจ็บปวด บวมรอบๆบริเวณที�หกั รูปร่างของแขนขาอาจ
เปลี�ยนรูปจากปกติ บริเวณที�หกัจะ เคลื�อนไหวไมไ่ด้ หรือหากเคลื�อนไหวได้ก็จะ
เจ็บปวดมาก ซึ�งลกัษณะของกระดกูหกัอาจไมป่รากฏแผลให้เห็นบนผิวหนงั หรือมี
กระดกุทิ�มแทงผิวหนงัออกมาภายนอกก็ได้

 วิธีปฐมพยาบาล

- ให้เด็กนอนราบอยูก่บัที� ห้ามเคลื�อนย้ายโดยไมจํ่าเป็น เพราะอาจทําให้บาดเจ็บยิ�ง
เพิ�มขึ �น

- ถ้ามเีลอืดออกให้ห้ามเลอืดก่อน

- ถ้ามีอาการช็อก ให้รักษาอาการนี �ก่อน

- หากจําเป็นต้องเคลื�อนย้าย ต้องเคลื�อนย้ายอยา่งระมดัระวงั โดยให้เด็กได้รับ
ความกระทบกระเทอืนน้อยที�สดุ

- ติดตอ่แพทย์หรือพยาบาลโดยดว่น



 เลือดกาํเดาออก

ลกัษณะอาการมีเลือดออกจากจมกูเนื�องจากเยื�อจมกูมีเส้นเลือดฝอย
มาก บางและเปราะ เลือดจงึออกมาก ซึ�งอาจเกิดจาเป็นแผลในจมกูจากการ
ไขและแคะจมกู หรือจมกูได้รับการกระทบกระเทือน

 วิธีปฐมพยาบาล

- ปลอบเดก็ไมใ่ห้ตกใจ

- ให้เดก็นั�งหรือนอนเงยหน้าขึ �น

- ให้ใช้นิ �วหวัแมม่ือกดลงบนดั �งจมกู บีบรูจมกูทั �งสองข้าง กดไว้ประมาณ 10 
นาที รอจนเลือดหยดุไหล

- อย่าให้เดก็สั�งนํ �ามกูอย่างน้อย 3 ชั�วโมง

- ถ้าพบวา่มีเลือดออกมา ให้นําไปพบแพทย์





 นางสาวสุนัตฐา  สติะวงษ์

 รหสั53818601058

 สาขาการศึกษาปฐมวัย

 ชั �นปีที� 4 ห้อง 1



โรคอุจจาระร่วง หมายถึง 

          - ภาวะที�มีการถ่ายอจุจาระเหลว จํานวน 3 ครั �งขึ �นไปตอ่กนั

          - ถ่ายเป็นนํ �ามากกว่า 1 ครั �ง ใน 1 วนั 

          - ถ่ายเป็นมกูหรือปนเลือดอย่างน้อย 1 ครั �ง 

      สาเหตุการเกดิโรคอุจจาระร่วง 

             เกิดจากการติดเชื �อในลําไส้จากเชื �อตา่งๆ ได้แก่ 

               - แบคทีเรีย ไวรัส โปรโตซวั ปรสิต   และหนอนพยาธิ 



 การตดิต่อของโรค
     โดยการรับประทานอาหารหรือดื�มนํ �าที�ปนเปื�อนเชื �อที�ออกมากบั
อจุจาระของผู้ ป่วย

ระยะฟักตัวของโรค
     อาจสั �น 10-12 ชั�วโมง หรือ 24-72 ชั�วโมง ขึ �นกบัชนิดของเชื �อก่อโรค

ระยะตดิต่อ
     ชว่งระยะที�มีอาการของโรค



 อาการและอาการแสดง

     ในทารกและเดก็เลก็ๆ ที�เกิดจากเชื�อไวรัส อาจมี
ไขต้ ํ�าๆ เป็นหวดั ต่อมามีอาการคลื�นไส้ อาเจียน และ
ถ่ายอุจจาระเหลวตามมา โดยทั�วไปผูป่้วยจะมีอาการ
อยูน่าน 1-6 วนั



กฎ 3 ข้อ ขององค์การนามยัโลก ในการรักษาโรคอุจจาระร่วงที�บ้าน
1. ใหส้ารนํ�าละลายเกลือแร่โอ อาร์ เอส เพื�อป้องกนัการขาดนํ�า
2. ใหอ้าหารอ่อนยอ่ยง่าย เช่น ขา้วตม้ โจ๊ก นํ�าขา้ว ไม่ควรงด
อาหาร 
3. เมื�ออาการโรคอุจจาระร่วงไม่ดีขึ�นกค็วรไปพบแพทย์

 เมื�อมีอาการเหล่านี�   ไดแ้ก่   - ถ่ายเป็นนํ�ามากขึ�น /อาเจียนบ่อย /กิน
อาหารไม่ได ้ /กระหายนํ�ากวา่ปกติ  /มีไขสู้ง/ ถ่ายอุจจาระเป็นมูก
หรือปนเลือด  ควรรีบไปพบแพทยท์นัที



“การผสมผงนํ�าตาลเกลอืแร่ที�บ้าน” 

     ใชส่้วนผสมดงันี�  

           สูตร 1 นํ�าตาลทราย 2 ชอ้นโต๊ะ และเกลือป่นครึ� ง
ชอ้นชา ผสมกบันํ�าตม้สุกที�เยน็แลว้ 1 ขวดแม่โขงกลม 
(750 ซีซี) 

           สูตร2  ใชน้ํ� าตาลทราย 8 ชอ้นชาและเกลือป่น 1 ชอ้น
ชา ผสมกบันํ�าตม้สุกที�เยน็แลว้ 1 ลิตร





ชื�อเรียก

    -คอหอยส่วนจมูกอกัเสบเฉียบพลนั

    -โรคเยื�อจมูกและลาํคออกัเสบเฉียบพลนั (Acute nasopharyngitis) 

   - โรคหวดั หรือ ไข้หวดั (Common cold) 

             เป็นโรคติดต่อจากการติดเชื�อไวรัสในทางเดินหายใจส่วนบนที�กระทบ
ต่อจมูกเป็นหลกั อาการของโรคมีทั�งไอ เจบ็คอ นํ�ามกูไหล และไขซึ้�งมกั
หายไปเองในเจด็ถึงสิบวนั แต่บางอาการอาจอยูไ่ดน้านถึงสามสปัดาห์ ไวรัส
กวา่ 200 ชนิดเป็นสาเหตุของโรคหวดั ซึ�งไรโนไวรัสเป็นชนิดที�พบบ่อยที�สุด

    โรคหวดัในเดก็โดยเฉลี�ยติดโรคหวดัระหวา่งหกถึงสิบสองครั� งต่อปี



สาเหตุ   จากเชื�อไวรัส

        โรคหวดัเป็นการติดเชื�อไวรัสของทางเดินหายใจ
ส่วนบน

         ชนิดไวรัสที�พบมากที�สุด คือ ไรโนไวรัส (30-80%) 
บ่อยครั� งที�ไวรัสมากกวา่หนึ�งชนิดก่อใหเ้กิดโรค รวม
ทั�งสิ�นแลว้ มีไวรัสกวา่ 200 ชนิดที�เกี�ยวขอ้งกบัโรคหวดั



การแพร่เชื �อ

          แพร่เชื �อผา่นละอองฝอยจากอากาศ ,การสมัผสัโดยตรงกบัสิ�งคดั
หลั�งทางจมกูที�ติดเชื �อ หรือวตัถทีุ�เป็นพาหะนําเชื �อ (fomite) แตย่งัไม่
มีการระบวุ่า ทางใดมีความสําคญัที�สดุ ไวรัสอาจมีชีวิตอยู่รอดเป็น
เวลานาน มนษุย์อาจใช้มือหยิบจบัไวรัสแล้วนําเข้าสู่ดวงตาหรือจมกูที�
ซึ�งทําให้เกิดการติดเชื �อ การแพร่เชื �อพบทั�วไปในสถานรับเลี �ยงเดก็และที�
โรงเรียน  เนื�องจากความใกล้ชิดของเดก็จํานวนมากซึ�งมีภมูิคุ้มกนัตํ�า 
โรคหวดัที�เกิดจากไรโนไวรัสตดิเชื �อได้มากที�สดุระหวา่งสามวนัแรกของ
อาการ แตจ่ะติดเชื �อน้อยลงมากหลงัจากนั �น



การป้องกนัโรค

      -หลีกเลี�ยงเชื�อหวดัหรือใกลชิ้ดกบัผูป่้วย

      - ดว้ยการลา้งมือใหส้ะอาดบ่อยๆ 

      - หลีกเลี�ยงกลุ่มคนที�สูบบุหรี�

      - สวมเสื�อผา้ที�หนาและอุ่น



การรักษา

         - รักษาตามอาการ

       -  ยาปฏิชีวนะ   : ไมส่ามารถรักษาการติดเชื �อของไวรัส ฉะนั �นมนัจงึไมมี่ผล
ใดๆ กบัเชื �อหวดั นอกจากนี � การรักษาโรคหวดัด้วยยาปฏิชีวนะยงัก่อให้เกิด
ผลเสียคือ การทําให้แบคทีเรียในร่างกายพฒันาไปเป็นแบคทีเรียที�ดื �อยา หรือ
แม้กระทั�งทําให้การติดเชื �อขยายออกไป และทําลายสิ�งมีชีวิตที�มีอยูป่กตใิน
ร่างกายอีกด้วย





  โรคปอดบวม (Pneumonia )

   ความหมายของโรคปอดบวม   คอื ภาวะปอดซึ�งเกิดการอกัเสบ 
ซึ�งอาจเป็นเชื�อแบคทีเรีย เชื�อไวรัส ซึ� งในสภาวะที�ผดิปกติอาจจะ
เกิดจาก เชื�อรา และ พยาธิ เมื�อเป็นปอดบวม จะมีหนอง และสาร
นํ� าอยา่งอื�นในถุงลม ทาํใหร่้างกายไม่สามารถรับ oxygen ทาํ
ใหร่้างกายขาด oxygen และอาจถึงแก่ชีวติได ้



สาเหตุของปอดบวม มีดงันี�  

     เชื�อโรค :   แบคทีเรีย/ ไวรัส/เชื�อรา 

          เชื�อที�เป็นสาเหตุมกัจะอยูใ่นนํ� าลายและเสมหะของ
ผูป่้วยและสามารถแพร่กระจายออกมาเวลาไอ จาม

    สารเคมี    เช่น แอมโมเนีย ไนโตรเจน ไดออกไซด ์หรือ
การสาํลกันํ� าลายเศษอาหารและนํ�ายอ่ย 



เหตุชักนําสาํคัญที�ทาํให้เกิดปอดบวม 

        -เมื�อร่างกายมีภาวะภมูิคุ้มกนัออ่นแอ เชน่  อายนุ้อย ขาดอาหาร

        -การอกัเสบตดิเชื �อไวรัสของระบบการหายใจ

        -การอดุกั �น และการอกัเสบเรื �อรังในหลอดลม

        -การสําลกั นํ �าลาย เศษอาหาร หรือสิ�งติดเชื �อในปอด



 การตดิต่อ ติดตอ่โดยการได้รับเชื �อจากการไอ หรือจามของผู้ ป่วย บางรายอาจ
ได้จากการกินนํ �าแก้วเดียวกนัหรือใช้ผ้าเช็ดหน้าร่วมกนั หลงัจากได้รับเชื �อ
อาจจะเกิดอาการใน 1-3 วนั 

   อาการของโรคปอดบวม 

    - นํ �ามกูไหล จาม คดัจมกูนํามาก่อน 

    -ไข้สงู หนาวสั�น 

    -หายใจหอบเหนื�อย 

    -เจ็บหน้าอกตําแหน่งที�เจบ็มกัตรงกบับริเวณที�อกัเสบ 

    -อาการไอ ในระยะแรกมีลกัษณะไอแห้งๆ แตร่ะยะตอ่มาจะมีจํานวนเสมหะ
เพิ�มมากขึ �น เสมหะเหนียว



การวินิจฉัย หากมีประวตัไิข้สงู หนาวสั�น ไอมีเสมหะสีเหลือง หรือสีเขียว 
หายใจหอบ และแพทย์สงสยัวา่จะเป็นปอดบวมแพทย์ตรวจร่างกาย

การตรวจทางห้องปฏิบัติ

   - เจาะเลือดตรวจ CBC พบวา่เม็ดเลือดขาวเพิ�มขึ �น

    -ตรวจเสมหะโดยการย้อมสี และเพาะเชื �อ เพื�อหาสาเหตขุองปอดบวม

    -  X-ray ปอด พบมีฝ้าขาวทั �งปอด



การรักษา 

          ในเดก็ส่วนใหญ่เกิดจากเชื�อไวรัสอาจจะไม่จาํเป็นตอ้งนอน
โรงพยาบาล ตอ้งกระตุน้ใหเ้ดก็ดื�มนํ�ามากๆ วดัไขว้นัละ 2 ครั� ง 
รับประทานยาตามแพทยส์ั�งโดยเคร่งครัด หา้มซื�อยาแกไ้อ
รับประทานเอง ใหส้งัเกตดูสีริมฝีปาก และเลบ็หากมีสีคลํ�าควรรีบ
พบแพทย ์    

          หากเป็นเชื�อแบคทีเรียหรืออาการเป็นมาก เช่น ไขสู้งมาก หอบ
มาก ไอมาก แพทยจ์ะใหน้อนโรงพยาบาล เพื�อใหก้ารรักษา คือ ให ้
oxygen ใหย้าปฏิชีวนะ และใหน้ํ� าเกลือ



การป้องกนั 

      -  ใชว้คัซีนสามารถป้องกนัปอดบวมไดบ้างเชื�อ เช่น 
H.influenza, Pertussisไอกรน,ปอดบวม   
Pneumococcal  

       -หลีกเลี�ยงจากคนที�เป็นปอดบวม

       -หากมีสมาชิกในครอบครัวเป็นหอบหืดใหแ้ยกถว้ย และ
ชาม สมาชิกในครอบครัวใหล้า้งมือบ่อยๆ 



โรคมือเท้าปากเปื� อย (Hand foot mouth syndrome)

           เป็นโรคติดเชื �อที�พบในกลุม่ทารกและเดก็เล็ก อาการรุนแรงขึ �นกบั
ชนิดของไวรัสที�มีการติดเชื �อ โรค HFMD สว่นใหญ่พบในเดก็อายุ
น้อยกวา่ 10 ปี โดยเฉพาะอายตุํ�ากวา่ 5 ปี มีอาการไข้ร่วมกบัตุม่เล็กๆ 
เกิดขึ �นที�ผิวหนงับริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า และในปาก สว่นใหญ่อาการไม่
รุนแรง หายได้เอง สว่นน้อยอาจมีอาการทางสมองร่วมด้วย ซึ�งอาจทํา
ให้รุนแรงถึงเสียชีวิตได้ สว่นใหญ่พบในเดก็อาย ุ1-7 ปี



สาเหตุของโรคมือเท้าปาก

        เกิดจากเชื�อไวรัสในกลุ่ม Enteroviruses ที�พบเฉพาะในมนุษย ์
ซึ� งมีหลายสายพนัธ์ุ โรคปากเทา้เปื� อยส่วนใหญ่เกิดจาการติดเชื�อไวรัส
ที�ชื�อวา่ coxsackie A16 มกัไม่รุนแรง เดก็จะหายเป็นปกติ
ภายใน 7-10 วนั ส่วนที�เกิดจากEnterovirus 71 อาจเป็นแบบ 
เยื�อหุม้สมองอกัเสบ Aseptic meningitis ที�ไม่รุนแรง หรือมี
อาการคลา้ยโปลิโอ ส่วนที�รุนแรงมากจนอาจเสียชีวิตจะเป็นแบบ
สมองอกัเสบ encephalitis ซึ� งมีอาการอกัเสบส่วนกา้นสมองทาํ
ใหห้มดสติ หากเกิดกลา้มเนื�อหวัใจอกัเสบจะทาํใหเ้กิดหวัใจวาย



อาการของโรคมือเท้าปาก
    -ผูติ้ดเชื�อส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการป่วย หรืออาจพบ

อาการเพียงเลก็นอ้ย เช่น มีไข ้ปวดศีรษะ คลื�นไส้ ปวดเมื�อย 
ประมาณ 3-5 วนั แลว้หายไดเ้อง 

–สาํหรับเดก็ที�มีอาการ  จะเจบ็ปากมากอาจจะขาดนํ�า ไข ้ มี
อาการไขสู้งอาจเกิน 39 องศาเซลเซียส 2 วนัแลว้จะมีไขต้ ํ�าๆ 
ประมาณ 37.5 - 38.5 องศาเซลเซียส อีก 3-5 วนั  เจบ็คอเจบ็
ในปากกลืนนํ�าลายไม่ได ้ไม่กินอาหาร  พบตุ่มแผลในปาก 
ส่วนใหญ่พบที�เพดานอ่อนลิ�น กระพุง้แกม้ อาจมี 1 แผล หรือ 
2-3 แผล ขนาด 4-8 มิลลิลิตร



ระยะฝักตัวของโรค

         ตั �งแตไ่ด้รับเชื �อจนกระทั�งเกิดอาการใช้เวลาประมาณ 4-6 วนั 

การตดิต่อของโรคมือเท้าปาก

     เชื �อนี �ติดตอ่จากมือที�เปื�อนนํ �ามกู นํ �าลาย และอจุจาระของผู้ ป่วยหรือผู้
ตดิเชื �อ (ซึ�งอาจจะยงัไมมี่อาการ) หรือนํ �าในตุม่พองหรือแผลของผู้ ป่วย

    และโดยการหายใจเอาเชื �อที�แพร่กระจายจากละอองฝอยของการไอ 
จาม ของผู้ ป่วยหรือผู้ติดเชื �อ ( droplet spread)



 - สาเหตใุห้เดก็ไมด่ดูนม ไมกิ่นอาหาเพราะเจ็บ ผื�นหรือแผลในปากจะเกิด
หลงัจากไข้ 1-2 วนั ปวดศีรษะ

    -  พบตุม่พอง (vesicles) สีขาวขุน่บนฐานรอบสีแดง ขนาด 3-7 
มิลลิเมตร บริเวณด้านข้างของนิ �วมือ นิ �วเท้า บางครั �งพบที�ฝ่ามือ ฝ่าเท้า 
ส้นเท้า สว่นมากมีจํานวน 5-6 ตุม่ เวลากดจะเจ็บ สว่นใหญ่ไมค่อ่ยแตก
เป็นแผล จะหายไปได้เองในเวลาประมาณ 1 สปัดาห์   

    -เบื�ออาหาร 

    - เด็กจะหงดุหงิด 



การรักษา

     แพทย์จะให้ยารักษาตามอาการ เชน่ ให้ยาลดไข้ ยาแก้ปวด ทั �งนี � ควร
เช็ดตวัผู้ ป่วยเป็นระยะ ๆ ให้อาหารอ่อน ๆ ดื�มนํ �าและผลไม้ และนอน
พกัผอ่นให้มาก ๆ ถ้าเป็นเดก็เล็กอาจต้องป้อนนมแทนการให้ดดูจาก
ขวดนม หลงัจากหายจากโรค อาจเกิดโรคซํ �าได้จากไวรัสตวัอื�น ๆ ดงันั �น 
หากผู้ปกครองสงัเกตเห็นลกูมีอาการที�อาจมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เชน่ 
ไข้สงู ซมึ อาเจียนบอ่ย ๆ หอบ แขนขาอ่อนแรง ไมย่อมรับประทาน
อาหารและนํ �า ก็ควรพาบตุรหลานมาพบแพทย์



เอกสารประกอบการสอน  วิชา  อาหารและอนามยัแม่เอกสารประกอบการสอน  วิชา  อาหารและอนามยัแม่
และเดก็:อาจารย์ทิพย์ภารัตน์  ไชยชนะแสง



คาํถาม



ความเป็นสขุปราศจากโรค



 เกิดจากการได้รับสารอาหารที�มีไขมนัตํ�าและวิตามิน
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