
บทที่  1 
ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับสุขภาพ 

 
 

 คุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษยเร่ิมตนจากการวางพื้นฐานที่ดีทางดานสุขภาพโดยเริ่มต้ังแต

กอนเกิดปฏิสนธิในครรภ  แมจึงเปนผูมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการดูแลและเอาใจใสตอสุขภาพ

ของตนเอง  ตั้งแตกอนตั้งครรภเพื่อเตรียมสุขภาพแมใหพรอมสําหรับการมีบุตรและการดูแลสุขภาพ

ของตนใหดีในระยะตั้งครรภจนถึงระยะคลอด  เด็กในชวงแรกเกิด – 6  ป  เปนชวงโอกาสทองของ

ชีวิต เด็กสามารถเรียนรูประสบการณตาง ๆ ไดตั้งแตอยูในครรภ  หากเด็กไดรับการกระตุน                 

ดังคํากลาวของรุง  แกวแดง  (2545, หนา 1)  ที่กลาววา  “เด็กปฐมวัยมีสวนกําหนดคุณภาพของ

บุคคลทั้งชีวิต”  จากคํากลาวนี้ยอมแสดงใหเห็นวาเด็กปฐมวัยเปนวัยที่มีความสําคัญที่สุดเปนวัยที่            

กําหนดคุณภาพของคนในวัยตอมาทั้งชีวิต  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับปจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม     

ที่เด็กมีปฏิสัมพันธ  การดูแลสุขภาพของแมจึงมีความสัมพันธลึกซึ้งโดยตรงกับสุขภาพของเด็ก   

ตั้งแตเร่ิมตั้งครรภ  แมที่มีสุขภาพรางกายสมบูรณ  แข็งแรง  ปราศจากโรค  ยอมใหกําเนิดบุตรที่มี

สุขภาพรางกาย  สมบูรณ  แข็งแรง  เด็กที่เจริญเติบโตดีสมวัย  มีความสุข  ยอมมีแมที่อารมณดี  

แจมใส  เขาใจการอบรมเลี้ยงดูเด็กเปนอยางดี  สุขภาพของแมจึงมีอิทธิพลตอสุขภาพของเด็ก  

ขณะตั้งครรภรางกายของแมมีการเปลี่ยนแปลงจากภาวะปกติเปนอยางมาก  ความผิดปกติและ

ภาวะเสี่ยงอันตรายที่เกิดขึ้นกับแมในระหวางตั้งครรภยอมสงผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพของเด็ก  

แมและเด็กจึงเปนกลุมประชากรที่มีความออนแอและมีภาวะเสี่ยงอันตรายสูง  การใหความสําคัญ

กับการดูแลสุขภาพแมและเด็กจึงเปนเรื่องที่จําเปนและสมควรไดรับการดูแลใกลชิดเปนพิเศษ      

จึงควรตระหนักถึงความจําเปนเหลานี้  เพราะเมื่อประชากรมีสุขภาพสมบูรณและปราศจากโรคภัย

ไขเจ็บเปนพื้นฐานแลว  ก็จะมีสติปญญาในการเลาเรียน  สามารถพัฒนาตนเองและนําพา

ประเทศชาติใหมีความเจริญกาวหนาและมั่นคงตอไป 
 

ความหมายของสุขภาพ 
 คําวา  “สุขภาพ”  มาจากคําภาษาอังกฤษวา  Health  โดยองคการอนามัยโลก  (World 

Health Organization)  ใหคําจํากัดความของสุขภาพวา  “เปนสุขภาวะที่สมบูรณ  ทั้งรางกาย  สังคม  

และจิตใจประกอบกัน  ไมใชแตเพียงการปราศจากโรคภัยไขเจ็บหรือ ความพิการเทานั้น”                    

(ลดาวัลย  ประทีปชัยกูร, 2546, หนา 3)  สําหรับสุขภาพ  ในความหมายของพจนานุกรมฉบับ
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ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง “ภาวะที่ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ  เชน   อาหารเพื่อสุขภาพ   

การสูบบุหรี่ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ”  (พจนานุกรม, 2546, หนา 1201) 

 สรุปไดวาสุขภาพเปนความสมบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจ ปราศจากภาวะเสี่ยง

อันตราย  ไมมีความพิการ  เจ็บปวย  ทุกขทรมานจากโรคภัยไขเจ็บใด ๆ ทั้งปวง  เชน  สามารถ

ดํารงชีวิตประจําวันไดดวยความสุข  มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะสมกับวัย  เปนตน 
 

ความสําคัญของสุขภาพแมและเด็ก 
 1.  สุขภาพแม 
   สุขภาพแมมีความสําคัญตอสุขภาพเด็กตั้งแตเร่ิมปฏิสนธิจนทารกคลอดและ

เจริญเติบโตผานชวงวัยตาง ๆ ยอมเกิดจากสุขภาพที่ดีของแม  ในทางตรงขามแมที่มีสุขภาพไมดี

หรือปฏิบัติไมเหมาะสมในระยะตั้งครรภยอมมีผลกระทบตอสุขภาพเด็ก  การปฏิบัติตัวของแมจึงมี

ความสําคัญและมีผลกระทบกับเด็กดังตอไปนี้ 

  1.1  การสูบบุหร่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  แมที่สูบบุหร่ีมีผลกระทบตอสุขภาพทารก

ในครรภโดยสารนิโคตินในบุหร่ีจะผานรกไปยังทารกในครรภ  สารนิโคตินจะไปกดการทํางาน           

ของสมองสวนที่ควบคุมการหายใจ   ทารกจะคลอดกอนกําหนดและมีน้ําหนักตัวนอย  นอกจากนี้

แมที่สูบบุหรี่ยังสงผลใหมีอัตราการแทงและเกิดความพิการของทารกเพิ่มข้ึน  ทารกอาจเสียชีวิต  

ขณะคลอดหรือเสียชีวิตหลังจากคลอดไดไมนาน   

  1.2  แมที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอลยอมสงผลกระทบโดยตรงตอ

ทารกในครรภ  ลูกที่เกิดมาจะมีขนาดตัวเล็ก  ขนดก  เชาวนปญญาต่ํา  เรียกเด็กกลุมนี้วา  “Fetal 

Alcohal Syndrome”  ถาแมรับประทานยากันชัก  ขณะตั้งครรภ  เชน  Dilantin  เด็กเกิดมาจะมี

ขนาดตัวเล็ก  ศีรษะเล็ก  มีความผิดปกติของนิ้วมือ  นิ้วเทา  หนาตาผิดปกติ  มรีะดบัเชาวนปญญา

ต่ํา เรียกเด็กกลุมนี้วา “Fetal Dilantin Syndrome” (จันทิตา  พฤกษานนท  และประสบศรี             

อ้ึงถาวร, 2536, หนา 85 – 86) 

  1.3  แมที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกาเฟอีน  แหลงของการไดรับกาเฟอีนมา

จากการดื่มชาหรือกาแฟแตความจริงกาเฟอีน  (cafeine)  เปนสารเคมีที่พบในสวนตาง ๆ ของพืช

กวา  60  ชนิด  ไดแก  เมล็ดกาแฟ  ใบชา  ผลโกโก  ผลโคลา  มาเต  และกัวรานา  เปนตน  (เวณิกา  

เบ็ญจพงษ, 2549, หนา 38 – 40)  นอกจากนี้กาเฟอีนยังไดมาจากอาหารอื่น  เชน  ช็อกโกแลต  

ขนมที่มีสวนประกอบของช็อกโกแลตหรือกาแฟ  เชน  ลูกอม  เคก  และขนมขบเคี้ยวสอดไสตาง ๆ  

เปนตน  มีการศึกษาจํานวนหนึ่งพบวาการไดรับกาเฟอีนมากกวา 150 มิลลิกรัมตอวัน  สงผลใหเกิด
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ความเสี่ยงตอการแทงบุตรในบางชวงของการตั้งครรภ  ดังนั้นหญิงตั้งครรภและแมใหนมลูก            

ไมควรบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีกาเฟอีน 

  1.4  แมที่ใชยาระหวางตั้งครรภ  เร่ิมตั้งแตวันที่ปฏิสนธิ ถึงวันที่  20  ของทารก  

(ประมาณ  3  สัปดาหแรก)  ยาบางชนิดที่แมไดรับ  อาจทําใหเกิดการแทงหรือทารกเสียชีวิตได  

เชน  ยารักษามะเร็ง  ฮอรโมนเพศ  ยากันชัก  ยารักษาโรคไทรอยด  ยาตานแบคทีเรียกลุมเตตราไซคลีน  

เปนตน  (วิรัตน  ทองรอด, 2548, หนา 44 – 45) 

  1.5  แมที่รับประทานอาหารที่แตงกลิ่น  แตงรส  แตงสีชวนใหนารับประทาน  เชน  

อาหารหมักดอง  อาหารใสสีตากแหง  ไสกรอก  และกุนเชียง  เปนตน  อาหารเหลานี้มักพบวามีสี

ผสมอาหาร  เมื่อรับประทานทําใหอาหารไมยอย  ทองอืด  ทองเดิน  น้ําหนักลด  ตับและไตอักเสบ  

มะเร็งจากสารเคมีสะสมในรางกายและพิษจากโลหะหนัก  จึงควรหลีกเลี่ยงเพราะสงผลเสียตอ

สุขภาพแม  (กระทรวงสาธารณสุข, 2546, หนา 27)   

  1.6  แมที่รับประทานอาหารที่มีสวนผสมของสารบอแรกซ  เปนสารปรุงแตงอาหาร

ใหอาหารมีความเหนียว  กรุบกรอบผิดปกติ  เชน  ผักกาดดอง  มะมวงดอง  กลวยทอด  มันทอด  

ผักสดบางชนิด   ลูกชิ้นเดง  และหมูยอ  เปนตน  อันตรายที่เกิดจากการรับประทานจะสงผลใหเกิด

อาการระคายเคืองบริเวณเยื่อบุทางเดินอาหาร   ทําใหกระเพาะอาหารและลําไสเปนแผล  มอีาการ

อาเจียน  น้ําหนักลด ผิวหนังมีผ่ืนคัน ปวดทอง กรวยไตอักเสบและเสียชีวิตได  (กระทรวง

สาธารณสุข, 2546, หนา 28) 

 สรุปวาสุขภาพแมมีความสําคัญอยางมาก  สุขภาพที่ดีของแมยอมหมายถึงสุขภาพที่ดี

ของเด็ก  ผลกระทบที่เกิดจากสุขภาพแมยอมสงผลกระทบถึงสุขภาพเด็ก  เชน  ผลกระทบจากการ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล  จากการดื่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกาเฟอีน  จากการสูบบุหร่ี        

จากการรับประทานอาหารที่มีสวนผสมของสารปรุงแตง  และจากการใชยาระหวางตั้งครรภ  เปนตน

แมจึงควรหลีกเลี่ยงเพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพเด็ก  เพื่อสุขภาพที่ดีของแม  แมควรรับประทาน

อาหารที่มีประโยชน  ยอมสงผลดีตอการเจริญเติบโตของทารกในครรภใหเจริญเติบโต  โดยเฉพาะ

ในระยะแรกของการตั้งครรภ  ซึ่งเปนชวงที่ทารกเริ่มสรางอวัยวะตาง ๆ โดยเฉพาะการจัดระบบ

โครงสรางของสมอง  เพื่อใหเจริญเติบโตตั้งแตเร่ิมต้ังครรภ  อาหารที่เหมาะสมจะชวยเสริมสราง

โครงสรางของสมองและอวัยวะตาง ๆ ของทารกใหเจริญเต็มที่ 
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 2.  สุขภาพเด็ก 
  สุขภาพที่ดีของทารกในครรภยอมไดรับผลมาจากการดูแลสุขภาพที่ดีของแมขณะ

ตั้งครรภ  เด็กจะมีความสมบูรณ  แข็งแรง  ปราศจากโรคภัยไขเจ็บและโรคติดตอตาง ๆ ไมวาจะเปน

ทางพันธุกรรม  หรือจากสภาพแวดลอมขึ้นอยูกับความพรอมของแมในการเตรียมตนเองกอน

ตั้งครรภและระยะตั้งครรภ  สุขภาพเด็กจึงมีความสําคัญไมนอยไปกวาสุขภาพของแม  เพื่อใหเด็ก

ไดรับการพัฒนาทุกดานเปนอยางดีตั้งแตอยูในครรภและเติบโตขึ้นเปนบุคคลที่ไดรับการพัฒนา        

ใหมีความพรอมและสมบูรณทุกดาน  ยอมสงผลใหเด็กมีทุนชีวิตในระยะยาวเพื่อสามารถสะสม

ประสบการณที่ชวยพัฒนาตนเองอยางมีประสิทธิภาพไปตลอดชีวิต  ความสําคัญของสุขภาพเด็ก 

จึงมีดังตอไปนี้ 

  2.1  สุขภาพที่ดีของเด็กไดรับผลมาจากการดูแลสุขภาพและการปฏิบัติตัวที่ดี   

ของแมระหวางตั้งครรภ  เมื่อมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นภายในครรภของแม  นับเปนการเริ่มกําเนิดชีวิต

ใหม  ทารกมีการสรางอวัยวะตาง ๆ  ที่สําคัญเพียงไมกี่วันหลังจากปฏิสนธิ  สมองไดเร่ิมพัฒนา

อยางครบถวนสมบูรณแลวตั้งแตอยูในครรภ  ดังที่ศันสนีย  ฉัตรคุปต  (2545, หนา 9)  ไดกลาวถึง

พัฒนาการของสมองวา  “การเจริญเติบโตและพัฒนาการของสมองเริ่มตนในระหวางตั้งครรภ      

หลังจากการมีปฏิสนธิระหวางไขกับเชื้ออสุจิ  เซลลที่ปฏิสนธิแลวจะมีการแบงตัวอยางมาก  และ

ประมาณวันที่  18  หลังจากมีการปฏิสนธิ  เซลลสวนหนึ่งจะเจริญเติบโตเปนสมอง”   

  2.2  สุขภาพที่ดีของเด็กพัฒนาไดตั้งแตอยูในครรภมารดา   แมที่ตั้งครรภควร         

รับประทานอาหารใหครบทั้ง  5  หมู  ยอมสงผลดีตอการเจริญเติบโตของทารกในครรภ  ใหไดรับ

สารอาหารที่จําเปนอยางครบถวน  ตรงกันขามถาแมไมรักษาสุขภาพ  รับประทานอาหารที่ไมมี

ประโยชน  ยอมสงผลกระทบตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางสมองของทารกในครรภ   

  2.3  สุขภาพเด็กไดรับผลโดยตรงจากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสุขภาพแม  เชน 

พัฒนาการทางสมองของทารกในครรภ  เนื่องจากสมองพัฒนาต้ังแตอยูในครรภ  เมื่อสมองไดรับ

ความกระทบกระเทือนอันเกิดจากสุขภาพแมยอมสงผลถึงสุขภาพเด็กในวัยตอมา  ดังที่ศันสนีย  

ฉัตรคุปต  (2545, หนา 12)  กลาววา  “เซลลประสาทบางสวนที่ถูกทําลายจากการขาดเลือดมาเลี้ยง

หรือถูกกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุจะไมมีการสรางเซลลประสาทขึ้นมาใหม  แตเซลลประสาท           

ที่เหลืออยูจะพยายามทําหนาที่ชดเชยให”  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับปจจัยจากอาหารและประสบการณ         

จากการใชประสาทสัมผัสในระยะตอมา 

  2.4  วัยเด็ก  เปนวัยที่มีอัตราการเจ็บปวยและการตายสูงกวาวัยอื่น ๆ เนื่องจาก

สภาพแวดลอมตาง ๆ มีผลตอคุณภาพชีวิตของเด็กทั้งดานบวกและลบ  และจากระบบภูมิคุมกัน
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ภายในรางกายของเด็กยังเจริญไมสมบูรณ  ทําใหเด็กไดรับเชื้อโรคไดงายและรวดเร็วกวาเด็กวัยอื่น

ดังที่  เพ็ญศรี  พิชัยสนิธ  (2540 ข, หนา 283)  ไดกลาวถึงปญหานี้วา  “ทารกเปนวัยที่ออนแอกวา

วัยอื่น  ทําใหเกิดปญหาหรือเจ็บปวยไดงายกวา  การดูแลเพื่อวินิจฉัยปญหาใหไดเร็วมีความสําคัญ

ตอผลการรักษา  การวินิจฉัยลาชาอาจทําใหปญหาหรือโรคลุกลามและทําใหทารกเสียชีวิตไดมาก” 

ดังนั้นเด็กจึงจําเปนตองไดรับการดูแลสุขภาพเปนอยางดี  จากบิดา  มารดา  และผูเล้ียงดู  เพื่อให

มีสุขภาพดีสมบูรณ  แข็งแรง  และปราศจากโรคภัยไขเจ็บ  

  2.5  สุขภาพเด็กควรไดรับการดูแลและเอาใจใสทางดานรางกายและจิตใจใหพรอม  

เพื่อการปรับตัวใหอยูไดในสภาพแวดลอมตาง ๆ ดังที่นิตยา  คชภักดี  (2543, หนา 9)  ไดให

ความเห็นวา  “หลังจากปฏิสนธิ  ปจจัยทางพันธุกรรมไดถูกกําหนดขึ้นแลว  หากเด็กเผชิญกับ

ปจจัยเสี่ยงและเหตุการณที่เปนวิกฤติรุนแรงก็มักจะเกิดปญหาออนแอ  หากเด็กอยูในสิ่งแวดลอม 

ที่เอื้อตอเด็กและพิทักษปองกัน  เด็กก็มีโอกาสจะปรับตัวดีข้ึน  จนบางคนสามารถเอาชนะปจจัย

เสี่ยงและวิกฤติไดอยางสรางสรรค  เติบโตขึ้นอยางมีคุณภาพได” 

         นั่นยอมหมายความวาสุขภาพเด็กมีความสําคัญควรใหความสนใจและดูแล

เปนพิเศษ  เนื่องจากเด็กยังไมสามารถชวยเหลือตนเองได  บิดา  มารดา  และผูเลี้ยงดูเด็ก  จึงมี

หนาที่ดูแลรับผิดชอบคุณภาพชีวิต  ใหเด็กผานวิกฤตไปไดดวยดี  และมีคุณภาพ  เหมาะสมกับ

พัฒนาการ 

  2.6  วัยเด็กเปนวัยเริ่มตนของการพัฒนาบุคลิกภาพ  บุคลิกภาพในวัยเด็กยอมเปน

พื้นฐานของบุคลิกภาพในวัยตอมา  หากเด็กไดรับการดูแลเอาใจใสดวยความรักและความเขาใจ

จากบิดา  มารดาและผูที่ใกลชิดอยางสม่ําเสมอ  เชน  เมื่อรองไหมีผูดูแล  เมื่อหิวไดรับประทาน

อาหาร  ไดรับการตอบสนองตามความจําเปนพื้นฐานทางดานรางกายและจิตใจ  ยอมสงผลใหเด็ก

สามารถพัฒนาบุคลิกภาพที่พึงประสงคไดเปนอยางดี  ชวยใหเด็กเปนผูที่มองโลกในแงดี             

รักตนเอง  และรักคนอื่นเปน  เจริญเติบโต  สมบูรณทั้งทางดานรางกายและจิตใจ  ตรงกันขาม          

ถาแนวทางการตอบสนองความตองการของเด็กไมเหมาะสมกับความจําเปนและความตองการ  

ยอมสงผลตอบุคลิกภาพ  ในวัยเด็กและวัยตอมา  เชน  บุคลิกที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง  เก็บกด  

และกาวราว  เปนตน 

  2.7  จากการศึกษาคนควาของเพสตาลอซซี่  นักการศึกษาผูใหความสําคัญเกี่ยวกับ

ความสัมพันธของบุคคลในครอบครัว  กลาววา  “ความรักของแมเปนพลังสําคัญในการเจริญเติบโต

ของเด็ก  ความรักที่บริสุทธิ์  และความสัมพันธที่อบอุนกลมเกลียวกันในครอบครัว  เปนปจจัยสําคัญ

สําหรับพัฒนาความคิด  และความรูสึก  การกระทําที่สอดคลองกันจะเปนพื้นฐานที่ดีของชีวิตทําให
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ชีวิตมีความสมบูรณมั่งคงตอไป”  (ทิศนา  แขมมณี  และคนอื่น ๆ, 2536, หนา 58)  ซึ่งคํากลาวนี้ชวย

สนับสนุนความสําคัญของสุขภาพเด็กที่ผูเลี้ยงดูเด็กควรดูแล  เอาใจใส  ใกลชิด  สรางความรูสึก

ผูกพัน  ปฏิบัติตอเด็กดวยความสุภาพ  ออนโยน  เอื้ออาทร  เพื่อความรูสึกมั่นคงและปลอดภัย 

 กลาวไดวา  สุขภาพเด็กมีความสําคัญเพราะถาเด็กมีสุขภาพดีเปนพื้นฐานแลวจะชวย

ใหเด็กเจริญเติบโตทางดานรางกาย  มีสุขภาพจิตดี  ราเริง  แจมใส  สมวัย  บิดามารดาและ         

ผูเล้ียงดูเด็กจึงควรตระหนักเห็นความสําคัญและความจําเปนของการเตรียมสุขภาพที่ดีใหเด็ก

ตั้งแตอยูในครรภ  การปฏิบัติตัวที่ดีและเหมาะสมของแม  การดูแลเอาใจใสเร่ืองอาหารการกินของ

แมยอมสงผลถึงสารอาหารที่เด็กไดรับขณะอยูในครรภแมดวย  การใหความรัก  ความอบอุน  

ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดีทางดานบุคลิกภาพ  การคํานึงถึงความสําคัญของสุขภาพเด็กดาน   

ตาง ๆ เหลานี้  จะชวยใหเด็กมีสุขภาพสมบูรณทั้งดานรางกายและจิตใจ  เติบโตขึ้นเปนคนดี        

มีความสุข  สามารถทําประโยชนใหแกสังคมและประเทศชาติไดเปนอยางดี 
 

วัตถุประสงคของการสงเสริมสุขภาพแมและเด็ก 
 การสงเสริมสุขภาพแมและเด็กมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

 1.  เพื่อสงเสริมใหแมมีความรู  ความเขาใจ  และตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนใน

การสรางสุขภาพที่ดีใหกับตนเอง 

 2.  เพื่อสงเสริมใหแมเห็นความสําคัญของการดูแลสุขภาพและเตรียมตัวกอนตั้งครรภ  

เพื่อเตรียมพรอมทางดานรางกายและจิตใจแมใหพรอมยอมรับบุตรที่จะเกิด 

 3.  เพื่อสงเสริมใหแมมีความรู  ความเขาใจ  สามารถปฏิบัติตนไดเหมาะสมในระหวาง

ตั้งครรภ  เพื่อสุขภาพที่ดีของแมและทารกในครรภ 

 4.  เพื่อสงเสริมใหแมเล้ียงทารกดวยนมแม  ซึ่งเปนการสรางสายใยผูกพันระหวางแม

กับลูกไดเปนอยางดี  ทําใหแมรักเอ็นดู  หวงใย  ลูกนอย  มีความใกลชิดกัน 

 5.  เพื่อใหแมเล็งเห็นคุณคาในตนเองวาสามารถเลี้ยงลูกใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพ  

เจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่ดี  เหมาะสมตามวัย 

 6.  เพื่อสงเสริมใหเด็กไดรับการดูแล  เอาใจใสจากบิดา  มารดา  และผูเล้ียงดูอยาง

ถูกตอง  เหมาะสมกับธรรมชาติของเด็ก 

 7.  เพื่อสงเสริมใหเด็กเห็นคุณคาของตนเองวาตนเปนที่รักของบิดา  มารดา  และผูเลี้ยงดู  

เปนบุคคลสําคัญคนหนึ่งในฐานะสมาชิกของครอบครัว 
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 8.  เพื่อสงเสริมใหแมและเด็กมีความรักและความผูกพันตอกัน  โดยแมเล็งเห็นถึงความ

จําเปนของการสงเสริมสุขภาพแมและเด็กเพื่อใหมีชีวิตที่ดีมีความสุข  ใชชีวิตประจําวันไดอยาง

ปกติ  ปราศจากโรคภัยไขเจ็บและอันตรายใด ๆ ทั้งปวง 
 

วิธีการสงเสริมสุขภาพแมและเด็ก 
 1.  การสงเสริมสุขภาพแม 
  สุขภาพของแมมีความสําคัญและจําเปนตองไดรับการสงเสริม  ซึ่งมีวิธีสงเสริม

ดังตอไปนี้ 

  1.1  สงเสริมใหแมมีสุขภาพที่ดี  เชน  การเตรียมตัวกอนตั้งครรภ  ระยะตั้งครรภ  

ระยะกอนคลอด  ระยะคลอดและระยะหลังคลอดใหสมบูรณ  แข็งแรง  ดานรางกายและจิตใจ         

เพื่อความสุขและความสมบูรณของสุขภาพแมและเด็ก 

  1.2  สงเสริมใหแมไดรับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพของแม  สามารถ

ปฏิบัติตนเองในการรักษาสุขภาพรางกายใหแข็งแรงและพรอมที่จะดูแลตนเองไดกอนตั้งครรภ  

เชน  การตรวจเลือด  ตรวจหาโรคที่สงผลตอทารกในครรภ  การลด  เลิก  หรือหลีกเลี่ยงจากภาวะ

ความเสี่ยงตาง ๆ ที่สงผลตอสุขภาพแมและทารกในครรภ เปนตน 

  1.3  สงเสริมการมีสุขภาพที่ดีของแมเมื่อรูวาตนเองตั้งครรภดวยการปฏิบัติตาม        

คําแนะนําของแพทย  และผูเชี่ยวชาญ  เชน  การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชนเหมาะสม   

ใหครบทั้ง  5  หมู  เพิ่มแคลเซียม  โปรตีน  และแรธาตุตาง ๆ ที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของทารก   

ในครรภโดยเฉพาะผูที่ตองการเลี้ยงดูดวยนมแม  และดื่มน้ําสะอาดอยางนอยวันละ 8 – 10  แกว

เปนตน 

  1.4  สงเสริมใหแมรูจักดูแลสุขภาพจิตของตนเอง  เกี่ยวของกับการปฏิบัติตนใน

ชีวิตประจําวัน  การมาพบแพทยตามนัด  การดูแลรักษาความสะอาดสวนตาง ๆ ของรางกาย  การ

ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย  เชน  น้ําหนักตัวที่เพิ่มข้ึน  การขยายของหนาทองซึ่งอาจทําให

ทองลาย  อาการแพทองและอาการตาง ๆ ที่เปนผลมาจากการตั้งครรภ  เปนตน  โดยสามารถ

ปรับตัวใหการยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ยอมสงผลดีตอสุขภาพจิตของแมเพราะเปนการ

เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ  ไมควรวิตกกังวล  

  1.5  สงเสริมสุขภาพที่ดีของแมตั้งแตระยะกอนคลอด  และระยะคลอด  เพื่อเปน

การเตรียมตัวของแมอยางถูกตอง  เชน  การเลือกวิธีคลอดที่มีความเหมาะสมกับสภาพรางกาย

ของแม  โดยอยูในความดูแลและปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยสูตินรีเวชที่รับฝากครรภ  เปนตน  

แพทยจะเปนผูวินิจฉัยและตัดสินใจเลือกวิธีคลอดที่มีความเหมาะสมและปลอดภัยที่สุดสําหรับแม
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และทารกในครรภเปนราย ๆ ไป  เพื่อชวยคลายความกังวลใจของแมในชวงระยะกอนคลอดและ

ระยะคลอดไดเปนอยางดี 

  1.6  สงเสริมสุขภาพที่ดีของแมระยะหลังคลอด  การปฏิบัติตนของแมหลังจากการ

คลอดผานไปแลวอยางปลอดภัย  ยอมสงผลดีตอสุขภาพของแมในระยะตอมา  เชน  การเลี้ยงทารก

ดวยนมแม  ชวยใหมดลูกเขาอูเร็ว  ชวยใหแมไมเจ็บปวดจากการคัดตึงของเตานม  ลูกไดดูดนม

จากอกของแม  ไดรับการสัมผัสที่มีความสุขจากการใชปากดูด  ไดรับการอุมและการโอบกอดจาก

ออมแขนที่อบอุนของแม  ขณะดูดนม   ไดฟงจังหวะการเตนของหัวใจของแม  ชวยสราง

ความสัมพันธอันดีระหวางแมและลูกใหแนบแนน  เปนความภาคภูมิใจของแม  ที่ประสบ

ความสําเร็จในการตั้งครรภและมีน้ํานมเพียงพอเพื่อเลี้ยงลูก  เปนตน 

  1.7  สงเสริมใหแมและบุคคลใกลชิดเห็นความสําคัญของการอบรมเลี้ยงดูเด็กชวง

ปฐมวัยตั้งแตแรกเกิด – 6  ป  ใหไดรับการพัฒนาทุก ๆ ดานพรอม ๆ กัน  ไดแก  รางกาย  อารมณ  

จิตใจ  สังคมและสติปญญา  ใหพัฒนาเปนไปตามวัย  เหมาะสมกับความสามารถของเด็ก           

มีความพรอมสมบูรณในการทํากิจกรรมตาง ๆ ตามความตองการตามธรรมชาติและวัยไดอยาง 

ถูกตอง  ถูกเวลา  ถูกวิธีการและโอกาส  เพื่อเปนพื้นฐานของการพัฒนาเด็ก  ใหเต็มตามศักยภาพ        

ที่เด็กควรจะไดรับ 

  1.8  สงเสริมใหบิดา  มารดา  ผูเลี้ยงดูเด็กและผูเกี่ยวของกับการทํางานเพื่อเด็กมี

ความรู  ความเขาใจ  เห็นความสําคัญและความจําเปนของการสงเสริมสุขภาพแมตั้งแตกอน

ตั้งครรภ  ตลอดจนระยะกอนคลอดและหลังคลอด  ซึ่งจะสงผลดีตอสุขภาพเด็กโดยตรง 

  1.9  สงเสริมใหแมไดรับปริมาณอาหารที่ควรรับประทานในแตละวัน  ไดแก  ถั่วตาง ๆ 

และผลิตผลจากถั่ว  เชน  เตาหูประมาณ  15%  ของแตละมื้อ  แกง  ซุป  และผลไม  ประมาณ  

10%  ของแตละมื้อ  ผักดิบและสุกลางใหสะอาดดวยการแชน้ํานาน ๆ ประมาณ  25%  ของแตละ

มื้อ  อาหารประเภทแปงไมไดขัดขาว  เชน  ขาวกลอง  ขาวซอมมือ  ขาวโพด  ประมาณ  50%  ของ

แตละมื้อ  เปนตน  (ขอควรปฏิบัติเพื่อสุขภาพที่ดี, 2550) 

  1.10  สงเสริมใหแมไดรับโปรตีนจากถั่วเหลือง  เนื่องจากถั่วเหลืองเปนแหลง

โปรตีนจากพืช  เปนอาหารหลัก  มีไขมันต่ํา  จัดเปนอาหารเพื่อสุขภาพ  ปองกันโรคหลอดเลือด  

เบาหวาน  (ปราชญ  บุญยวงศวิโรจน, 2550)  นอกจากนี้โปรตีนจากถั่วเหลืองมีโปรตีนใกลเคียง

โปรตีนจากไข  นม  ปองกันมะเร็ง  ทําใหกระดูกแข็งแรง  ปองกันกระดูกพรุน  เพราะมีสารไอโซฟาโวนอย  

ลดอาการวูบวาบในสตรีวัยทอง  วัยหมดประจําเดือน  ผลิตภัณฑถั่วเหลือง  เชน  เตาหูแข็ง  และ
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เตาหูไข  เปนตน  นอกจากนี้ยังไดมีการศึกษาคนควาดวยการเติมแคลเซียมในผลิตภัณฑถั่วเหลือง

ใหมีคุณภาพเทาผลิตภัณฑนม  (เอมอร  วสันตวิสุทธิ์, 2550) 

  1.11  สงเสริมใหแมรักษาน้ําหนักตัวใหอยูในเกณฑปกติ  ตลอดระยะเวลาของการ

ตั้งครรภ  ควรมีน้ําหนักเพิ่มข้ึนโดยประมาณ  10 – 12  กิโลกรัม  หลังจากคลอดแลวการไปตรวจ

สุขภาพหลังคลอด  จากคาดัชนีความหนาของรางกาย  ซึ่งจะบอกไดวาอวนหรือผอม  โดยเทียบ

จากน้ําหนักตัวเปนกิโลกรัมกับความสูงเปนเมตร 

   คาปกติคือ  ผลลัพธจะอยูระหวาง  20 – 25  ถาคาต่ํากวา  20  จัดวาผอม  

ถามากกวา  25  ถือวาอวน  (ขอควรปฏิบัติเพื่อสุขภาพที่ดี, 2550)   

  1.12  สงเสริมใหออกกําลังกายที่ทุกสวนของรางกายเกิดการเคลื่อนไหว  เพื่อให 

ทุกสวนไดใชพลังงาน  ออกกําลังกายโดยสม่ําเสมอ  อยางนอยสัปดาหละ  3 – 5  คร้ัง  อยางนอย  

20 – 30  นาที / ครั้ง  การออกกําลังกายขณะตั้งครรภควรปรึกษาผูเชี่ยวชาญ 

  1.13  สงเสริมใหตรวจสุขภาพสม่ําเสมออยางนอยปละครั้ง  จะชวยลดอัตราการ

เสียชีวิตจากโรครายบางโรค  ไดแก  โรคมะเร็ง  โรคหัวใจ  และโรคเบาหวาน  เปนตน  การตรวจ

สุขภาพควรเริ่มต้ังแตวัยที่สมรรถภาพของรางกายเริ่มเสื่อมลงคือ  กลุมอายุตั้งแต  25  ปข้ึนไป   

(ขอควรปฏิบัติเพื่อสุขภาพที่ดี, 2550) 

  1.14  สงเสริมใหแมทําจิตใจใหสบาย  พักผอนใหเพียงพอ  ไมเครียด  มีเวลาไป

พักผอนตามแหลงธรรมชาติ  เชน  ทะเล  ภูเขา  น้ําตก  อุทยานแหงชาติ  สวนดอกไม  และทุงนา  

เปนตน  หลีกเลี่ยงสถานที่ที่ผูคนหนาแนนแออัด  จะชวยใหไดพักผอนทั้งทางรางกายและจิตใจ 

 สรุปวา การสงเสริมสุขภาพแมเปนวิธีที่ชวยใหแมมีสุขภาพดี  เปนภาระความรับผิดชอบ

โดยตรงของแมและบุคคลใกลชิดที่สามารถดูแลสุขภาพ และปฏิบัติตนไดเหมาะสมเพื่อประโยชน 

ของสุขภาพที่ดีของแมและสงผลดีตอสุขภาพทารกในครรภใหมีสุขภาพสมบูรณ  แข็งแรง                 

อันเปนผลจากการสงเสริมและดูแลสุขภาพที่ดีของแมกอนตั้งครรภและระยะของการตั้งครรภ   

 
 2.  การสงเสริมสุขภาพเด็ก 
  การสงเสริมสุขภาพเด็กเพื่อใหเด็กมีความสมบูรณ  แข็งแรง  เจริญเติบโตดี           

มีพัฒนาการสมวัย  วิธีสงเสริมสุขภาพเด็กมีดังนี้  (เพ็ญศรี  กาญจนัษฐิติ, 2539, หนา 147 – 148)   

  2.1  การเลี้ยงดูดวยความรัก  ความอบอุน  คงเสนคงวา  จากบิดามารดา  การ

ยอมรับเด็กในฐานะลูกใหความสําคัญเปนบุคคลหนึ่งในครอบครัว  เปนตัวอยางที่ดีแกการเรียนรู

และเลียนแบบใหประสบการณการเรียนรูตามวัยและใหโอกาสปฏิบัติตามความสามารถของ
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พัฒนาการและวุฒิภาวะ  จะชวยใหเด็กไดพัฒนาตนเองสมเพศ  สมวัย  และเติบโตเปนผูใหญที่ทํา

ประโยชนตอสวนรวมในอนาคต 

  2.2  การสงเสริมพัฒนาการทางรางกาย  ดวยการใหอาหารครบ  5  หมู  ครบสวน

ตามความตองการเพื่อสงเสริมการเจริญเติบโตทางรางกายและสมองสําหรับอาหารที่เหมาะ

สําหรับทารก  คือ  นมแมและอาหารเสริมตามวัย  นอกจากนี้ควรติดตามการเจริญเติบโตและ

พัฒนาการอยางตอเนื่อง 

  2.3  การหาคําแนะนําในการเลี้ยงดูและบริการตรวจสุขภาพจากสาธารณสุขใน

ชุมชน  เชนการวางแผนครอบครัวตามความเหมาะสมของแตละครอบครัว  แมควรมีบุตรในเกณฑ

อายุที่เหมาะสม  การฝากครรภ  และการเวนระยะการตั้งครรภ  2 – 3  ป  เพื่อสุขภาพที่ดีของแม

และเด็ก  เปนตน 

  2.4  การสงเสริมใหเด็กไดใชประสาทสัมผัสดานตาง ๆ เพื่อตอบสนองพัฒนาการ

ตามวัย  ใหเด็กเกิดการเรียนรูและประสบการณจากการเลนแบบตาง ๆ จึงควรใหเด็กใชชีวิตตาม

ธรรมชาติ  ไมบังคับใหเด็กเกิดความคับของใจ  หรือกังวลใจ  ควรมีทาทีที่เปนมิตรกับเด็กแบบคอย

เปนคอยไป  เด็กยอมเลี้ยงงาย  และไมดื้อร้ัน 

  2.5  การสงเสริมใหเด็กรักษาความสะอาดของรางกาย  ผิวหนัง  ผม  เล็บ  ปาก  

ฟน  มือ  อวัยวะที่ทําหนาที่ขับถาย  ความสะอาดของอาหารและน้ํา  ตลอดจนความสะอาดของที่

อยูอาศัย  แสงสวาง  การถายเทอากาศ  การจัดระเบียบในบาน  ส่ิงแวดลอมในบานและรอบ ๆ 

บาน  ใหสะอาดนาอยู 

  2.6  การสงเสริมสุขภาพเด็กโดยการใหภูมิคุมกันโรคดวยวัคซีนที่จําเปนอยาง

ครบถวน  คนหาโรคหรือภาวะตาง ๆ ตั้งแตระยะแรก  และใหการดูแลรักษาเพื่อปองกัน  ผลตามมา

ที่ทําใหเกิดการไรสมรรถภาพกาย  จิต  อวัยวะรับความรูสึก  และทางสังคม  นอกจากนี้ควรหา

วิธีแกไขปญหาที่ตามมาจากการเกิดโรคจากสาเหตุตาง ๆ ดวยการฟนฟูสมรรถภาพทางรางกาย  

จิตใจ  และสังคม  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถอยูในสังคมอยางมีความสุขได 

  2.7  การสงเสริมสุขภาพเด็ก  ดวยการปองกันอันตรายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได

อยางกระทันหัน  โดยควรหมั่นตรวจของเลนตาง ๆ ที่อาจเปนอันตราย  และกอใหเกิดอุบัติเหตุกับ

เด็กได  หรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุข้ึนควรรีบหาวิธีแกไขใหเด็กไดรับผลกระทบจากเหตุการณเหลานั้น         

ใหนอยที่สุด 

  2.8  การสงเสริมสุขภาพเด็ก  ใหเด็กเคลื่อนไหวรางกายสวนตาง ๆ เหมาะสมกับวัย  

เปนการออกกําลังกายเพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อ  และทักษะตาง ๆ ไดแก  ทักษะการ
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ใชแขนและขา  เชน  วายน้ํา  การขี่จักรยาน  เลนแบดมินตัน  เลนเทนนิส  เลนบอล  และอ่ืน ๆ  

เปนตน  นอกจากนี้พบวาเด็กที่ขาดการออกกําลังกายใชเวลาสวนใหญดูโทรทัศน  และเลนเกม

คอมพิวเตอรจะมีปญหาโรคอวน 

  2.9  การสงเสริมสุขภาพเด็กใหเด็กรับประทานอาหารที่มีคุณคา หลีกเลี่ยงอาหาร  

จานดวน  ซึ่งมีไขมันและใหพลังงานสูง  เชน  พิซซา และแฮมเบอรเกอร  เปนตน  สงเสริมใหเด็ก

รับประทานอาหารที่มีเสนใยอาหาร เชน ผักและผลไม  เพื่อสุขภาพ  ควรดืม่น้าํอยางนอยวนัละ 8 แกว  

เพื่อเพิ่มออกซิเจนไปหลอเลี้ยงสมอง ชวยใหแข็งแรงและเรียนรูไดดี  (ฉันทนา ภาคบงกช, 2549, หนา 28) 

  2.10  การสงเสริมสุขภาพเด็ก  พาเด็กไปตรวจสุขภาพ  เชน  ตรวจฟนอยางนอย         

ปละ  2  คร้ัง  หมั่นรักษาสุขอนามัยของรางกาย  เชน  มือ  เทา  เล็บ  ผม  ห ู ตา  จมกู  และผวิหนงั 

ใหสะอาดอยูเสมอ 

  2.11  การสงเสริมสุขภาพเด็ก  ใหเด็กมีเวลาพักผอนและนอนหลับอยางเพียงพอ  

เพื่อใหเด็กเจริญเติบโตดี  เนื่องจากกิจกรรมประจําวันเด็กมักเคลื่อนไหวรางกายอยูตลอดเวลา          

ทั้งวัน  เมื่อถึงเวลาพักผอนควรใหเด็กไดนอนพักผอนชวงกลางวัน  1 – 2  ชั่วโมง  และนอนหลับ

เวลากลางคืน  8 – 10  ชั่วโมง  เปนตน 

  สรุปไดวา  การสงเสริมสุขภาพเด็กควรใหครอบคลุมโดยสงเสริมพัฒนาการทุกดาน

ใหครบถวน  สมบูรณ  สมวัย  และเปนไปตามธรรมชาติ  ไดแก  ดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  

สังคม  และสติปญญา  การสงเสริมสุขภาพทางรางกายและสมองโดยใหเด็กไดรับประทานอาหาร

ครบทั้ง  5  หมู  ใหสารอาหารที่มีคุณคาและมีประโยชนแกการเจริญเติบโตทางรางกาย  เลีย้งดเูดก็

ดวยความรัก  ความอบอุน  มีเวลาในการอยูรวมกันระหวางสมาชิกในครอบครัว  ดูแลวางแผน

ครอบครัวใหโอกาสเด็กมีเวลาเลนตามธรรมชาติ  ตามวัย  สงเสริมใหรูจักรักษาความสะอาดของ

อวัยวะตาง ๆ ของรางกาย  ใหวัคซีนเพื่อสรางภูมิคุมกันโรค  ปองกันอันตรายและอุบัติภัยที่อาจ 

เกิดขึ้นกับเด็กไดตลอดเวลาเพราะความอยากรู  อยากเห็น  และซุกซนตามวัย  ดวยการดูแล     

เอาใจใสเด็กอยางใกลชิด  ยอมชวยเสริมสรางสุขภาพที่ดีใหกับเด็กในวันนี้  เพื่อใหเปนผูทีม่สุีขภาพ

ดีในวันหนา 
 

ประโยชนของการสงเสริมสุขภาพแมและเด็ก 
 1.  ประโยชนของการสงเสริมสุขภาพแม 
  การสงเสริมสุขภาพแมมีประโยชนดังตอไปนี้ 

  1.1  ชวยใหแมเห็นความสําคัญของการดูแลสุขภาพกอนตั้งครรภ  ระยะตั้งครรภ  

ระยะกอนคลอด  ระยะหลังคลอดตลอดจนการอบรมเลี้ยงดูเด็ก  และการดูแลสุขภาพเด็กดาน  
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ตาง ๆ เชน  การปองกันอุบัติเหตุ  การใหวัคซีน  และโรคตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสุขภาพเด็กมีความรู

ความสามารถ  ในการดูแลและเตรียมตัวเปนแมที่มีความพรอม  เปนตน 

  1.2  ชวยใหแมไดมีการวางแผนการมีบุตร  โดยเริ่มจากตัวของแมกอน  โดยคํานึงถึง

อายุของแม  จํานวนครั้งของการคลอด  และระยะหางของการตั้งครรภ  ซึ่งสงผลดีตอสุขภาพของแม 

  1.3  ชวยใหแมพรอมและเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชนเหมาะสมกับการ

เจริญเติบโตของทารกในครรภ  ชวยใหแมการหลีกเลี่ยงจากภาวะเสี่ยงที่มีผลกระทบกระเทือนตอ

สุขภาพแม 

  1.4  ชวยใหสภาพจิตใจของแมพรอมยอมรับสภาพการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ระหวาง

ตั้งครรภ  เชน  การเปลี่ยนแปลงของอวัยวะตาง ๆ ของรางกายและการเปลี่ยนแปลงทางดาน

อารมณ  เปนตน  เพื่อแมจะไดมีการเตรียมใจและพยายามประคับประคองตนเอง  ใหผานพนชวง

ตั้งครรภไดอยางมีคุณภาพและมีความสุข 

  1.5  ชวยใหแมมีความรู  ความเขาใจ  ในการเลี้ยงดูลูกและมีการเตรียมตนเอง

เพื่อใหนมลูก  เปนการสรางรากฐาน  ของความรัก  ความผูกพันระหวางแมกับลูกไดเปนอยางดี  

แมจะรักและทะนุถนอมลูก  หวงใยลูก  ยอมสงผลดีตอสุขภาพจิตของแมและลูก 

  1.6  ชวยใหแมหมั่นรักษาสุขภาพและไมละเลยการตรวจสุขภาพประจําป  โดย

ตรวจสุขภาพอยางนอยปละครั้งเพื่อปองกันโรคตาง ๆ เชน  โรคมะเร็ง  โรคเบาหวาน  โรคหัวใจ  

และโรคความดันโลหิต  เปนตน 

  สรุปไดวา  การสงเสริมสุขภาพของแมมีประโยชนกับแม  เชน  การฉีดวัคซีนปองกัน

โรค  การตรวจสุขภาพรางกาย  เชน  ตรวจเลือด  การรับประทานอาหารที่มีประโยชนครบ 5 หมู  

การออกกําลังกาย  การเตรียมตัวกอนมีบุตร  การรักษาสุขภาพจิตใหสดชื่น  แจมใส  ไมวิตกกังวล      

ตรวจสุขภาพกอนคลอด  การตรวจสุขภาพประจําป  การปฏิบัติเชนนี้ชวยสงเสริมใหสุขภาพ

รางกายและสุขภาพจิตของแมมีความพรอมสมบูรณและแข็งแรงยอมสงผลดีตอทารกในครรภ 
 

 2.  ประโยชนของการสงเสริมสุขภาพเด็ก 
  การสงเสริมสุขภาพเด็กมีประโยชนดังตอไปนี้ 

  2.1  ชวยใหเด็กไดรับความรัก  ความอบอุน  ความเอาใจใส  จากผูเล้ียงดูเด็กไดรับ

การยอมรับในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว  ทําใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจ  มีความมั่นใจใน

ตนเอง  มองตนเองและมองผูอ่ืนในแงดี 

  2.2  ชวยใหเด็กไดรับการดูแลเอาใจใส  ตั้งแตอยูในครรภแม  เด็กไดรับสารอาหาร

ที่จําเปนเพียงพอตอการเจริญเติบโตทางรางกายและสมอง  ชวยใหอวัยวะตาง ๆ ครบสมบูรณ 
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  2.3  ชวยใหเด็กไดรับสารอาหารที่เหมาะสมกับเด็ก  นั่นคือนมแมการไดรับการ 

กอดรัด  การสัมผัส  การดูดนมจากแม  การพูดคุย  สบตากับแมชวยกระตุนประสาทสัมผัสและการ

รับรูของเด็กไดอยางดี  ชวยสรางความรักความผูกพันระหวางแมและเด็ก 

  2.4  ชวยใหเด็กไดรับการดูแลใหหางไกลจากโรคดวยการไดรับภูมิคุมกันที่

เหมาะสมตามวัย  ไดรับการดูแลและสงเสริมสุขอนามัยที่ดี  อยูในที่ที่สะอาด  ปลอดภัย  และ

ปราศจากเชื้อโรค 

  2.5  ชวยใหเด็กไดรับการดูแลใหหางไกลจากอันตรายและอุบัติเหตุตาง ๆ ที่อาจจะ

เกิดกับเด็กไดตลอดเวลา  แตดวยความเอาใจใสของบิดา  มารดา  ผูเลี้ยงดูเด็กยอมชวยใหเด็ก

ปลอดภัย และปราศจากอันตราย 

  สรุปไดวา  การสงเสริมสุขภาพเด็กมีประโยชนสําหรับเด็กเปนอยางมาก  เพราะเด็ก

จะไดรับการดูแลรักษาพยาบาลเมื่อเด็กเจ็บปวย  ไดรับวัคซีนเสริมสรางภูมิคุมกันโรคตาง ๆ       

ตามวัย  ไดรับการดูแลรักษาสุขอนามัยที่ดี  ดูแลดานจิตใจดวยการใหความรัก  ความอบอุน  และ

ความเขาใจ  การใหความสําคัญกับประโยชนของการสงเสริมสุขภาพเด็กไมคิดวาเด็กยังเล็ก      

ไมรูเร่ือง  เด็กควรจะไดรับส่ิงดี ๆ เพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต  เพียงแตผูใหญเห็นประโยชน 

ของการสงเสริมสุขภาพเด็ก  ยอมเปนการสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหเด็ก  มีความพรอม  สมบูรณ  

เติบโตจากความรัก  ความเอาใจใสจากผูเล้ียงดู  ชวยใหเด็กเจริญเติบโตดีสมวัย  ซึ่งจะเปนรากฐานที่

มีประโยชนอยางมหาศาลไปตลอดชีวิต  ดังภาพที่  1.1  ถึงภาพที่  1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่  1.1  การดูแลเอาใจใสเด็กชวยใหเด็กเจริญเติบโตไดดีสมวัย 
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ภาพที่  1.2  การเลนกลางแจงชวยสงเสริมใหเด็กมีสุขภาพและพลานามัยที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  1.3  สงเสริมใหเด็กรับประทานอาหารที่มีคุณคา 
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ปญหาของสุขภาพแมและเด็ก 
 ปญหาสุขภาพแมและเด็กปจจุบันมีผลตอสุขภาพกายและสุขภาพจิตของบุคคล  ทําให

การดํารงชีวิตประจําวันไมเปนไปตามปกติ  ขาดความรูความเขาใจในการสงเสริมสุขภาพ  สงผล

กระทบตอสังคม  และเศรษฐกิจ  ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศที่ลงนามในปฏิญญาวาดวย

ความอยูรอดการปกปองและการพัฒนาเด็กรวมกับประเทศสมาชิกสหประชาชาติ  เมื่อเดือน

กันยายน  2543  และรวมลงนามแผนปฏิบัติการ  “โลกที่เหมาะสมสําหรับเด็ก”  กับองคการ

สหประชาชาติในป  2545  เอกสารทั้ง  2  ฉบับ  ทําใหรัฐบาลไทยตองปรับปรุงความเปนอยูของ

เด็กไทยใหดีข้ึน  และสํารวจความคืบหนาโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ  ไดสํารวจปญหาสุขภาพแม

และเด็กในประเทศไทย  ตั้งแตเดือนธันวาคม  2548 – กุมภาพันธ 2549  จํานวน  43,440  ครัวเรือน  

ทั่วราชอาณาจักร  โดยรวมมือกับองคการยูนิเซฟประเทศไทย  พบปญหาสุขภาพหลายดานตอไปนี ้ 

(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2550) 
 

 1.  ดานการคุมครองเด็ก 
  พบวา  สตรีสมรสกอนอายุ  18  ป  มีรอยละ  19.7  โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

และภาคเหนือมีมากที่สุด  ต่ําสุดคือภาคกลาง  สตรีรอยละ  2.3  สมรสกอนอายุ  15  ป  โดย

ภาคเหนือมากที่สุด  นอกจากนี้ยังพบวารอยละ  12.3  ของเด็กอายุ  2 – 9  ขวบ  มีความพิการ

อยางนอย  1  อยาง  โดยรอยละ  7.1  ไมสามารถเรียนรูหรือทําสิ่งตาง ๆ เหมือนเด็กวัยเดียวกันได  

รอยละ  3.3  มีพัฒนาการทางสติปญญาชา  รอยละ  11.5  ของเด็กอายุ  2  ขวบ  สามารถบอกชื่อ

ส่ิงของอยางนอย  1  อยางได 
 

 2.  ดานสุขภาพ 
  พบวาเด็กอายุไมเกิน  23  เดือน  รอยละ  83.3  ไดรับวัคซีนปองกันโรคครบถวน  

ขณะที่รอยละ  1.3  ไมไดรับเลย 
 

 3.  ดานภาวะโภชนาการ   
  พบวาเด็กไทยมีการเลี้ยงทารกแรกเกิดถึง  5  เดือน  ดวยนมแมอยางเดียวเพียง 

รอยละ  5.4  มากสุดที่ภาคเหนือ  รอยละ  10.9  นอยที่สุดในกลุมมารดาภาคกลาง  ซึ่งรวม

กรุงเทพมหานครดวย มีเพียงรอยละ  2.4 สวนอัตราบริโภคไอโอดีนมีรอยละ  58  นอยที่สุดในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  รอยละ  35  มากสุดภาคใตรอยละ  75.4  ขณะที่รอยละ  18  ของครัวเรือน

ในภาคกลางไมมีเกลือบริโภค  สําหรับน้ําหนักแรกคลอดทารกรอยละ  9.2  ต่ํากวา  2,500  กรัม  

สวนใหญเปนครัวเรือนที่ฐานะยากจน  รอยละ  9.3  ของเด็กอายุต่ํากวา  5  ขวบ  มีน้ําหนักต่ํากวา

เกณฑมาตรฐานในระดับปานกลาง 
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 4.  ดานอนามัยเจริญพันธุ   
  พบวารอยละ  71.5  ของสตรีทั้งหมดใชวิธีการคุมกําเนิดโดยวิธีใดวิธีหนึง่  สวนมาก

รอยละ  70  ใชวิธีสมัยใหม  เชน  ยาเม็ดคุมกําเนิด  ทําหมันหญิง  และยาฉีดคุมกําเนิด  สตรีสมรส

หรืออยูกินกับชายในภาคเหนือ  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีอัตราการคุมกําเนิดสูงสุด           

สวนสตรีภาคใตไมไดคุมกําเนิดสูงสุดถึงรอยละ 10  
 

 5.  ดานโรคเอดส 
  พบวารอยละ  49  ของสตรีอายุ  15 – 49  ป  ทราบวิธีปองกันการติดเชื้อเอดส           

ทั้ง  3  วิธี  คือ  การมีเพศสัมพันธกับคูครองที่ไมติดเชื้อ  การใชถุงยางอนามัย  และการละเวนการ

มีเพศสัมพันธ  พบวาภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานคร  และภาคใต  ทราบวิธีปองกันเอดสต่ํากวา

ภาคอื่น  สตรีรอยละ  94.7  ทราบวิธีปองกันอยางนอย  1  วิธี  สตรีภาคอีสานและภาคเหนือมี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดสมากที่สุด  หรือรอยละ  50.2  และรอยละ  48  ตามลําดับ         

ซึ่งสตรีนอกเขตเทศบาลเขาใจดานโรคเอดสมากกวาในเขตเทศบาล  ทั้งนี้รอยละ  93.3  ทราบวา

เชื้อเอดสสามารถแพรจากแมสูลูกได  ภาคกลาง  รวมทั้งกรุงเทพมหานคร  และภาคใต  มีความรู

การแพรเชื้อจากแมสูลูกนอยที่สุด  สวนสภาพความเปนกําพราและเด็กที่อยูในภาวะเสี่ยงกําพรา  

รอยละ  63  เด็กอายุไมเกิน  17  ป  อาศัยอยูกับพอแม  รอยละ  19.3  ไมไดอยูกับพอแมที่แทจริง  

หากแยกตามภาคพบวาภาคเหนือมีภาวะเสี่ยงมากที่สุด 

 จากรายงานผลสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ  ทําใหทราบขอมูลความจริงของ

ปญหาที่เกี่ยวของกับสุขภาพแมและเด็กในปจจุบัน  ไดแก  ดานการคุมครองเด็ก  ดานสุขภาพ  

ดานภาวะโภชนาการ  ดานอนามัยเจริญพันธุ  และดานโรคเอดส  ซึ่งถือเปนปญหาสขุภาพทีสํ่าคญั

ของคนในชาติ  จึงควรตระหนักถึงสาเหตุและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงที่สงผลตอสุขภาพโดยเฉพาะ

ของแมและเด็กเพื่อใหประชากรในชาติมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง เปนบุคคลที่มีคุณภาพ                  

มีสติปญญาดี  สามารถพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาตอไป 
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สรุป 
 สุขภาพที่ดีของแมเปนพื้นฐานสําคัญตอสุขภาพที่ดีของเด็กตั้งแตระยะตั้งครรภจนถึง

ระยะคลอด  สุขภาพแมและเด็กจึงมีความสัมพันธโดยตรงและลึกซึ้งตอกัน  เด็กที่มีรางกาย

สมบูรณ  แข็งแรง  ตองเกิดจากแมที่มีสุขภาพสมบูรณ  แข็งแรง สุขภาพแมเปนไปในทิศทางใดยอม

สงผลกระทบตอสุขภาพเด็กใหเปนไปตามทิศทางนั้น  แมที่มีอารมณดี แจมใส  มีความรู  ความ

เขาใจในการอบรมเลี้ยงดูเด็กเปนอยางดี  เด็กยอมไดรับผลดีจากการเลี้ยงดูของแม  ทําใหเปนเด็ก

อารมณดี  เลี้ยงงาย  มีพัฒนาการดานตาง ๆ เหมาะสมตามวัย  เมื่อสุขภาพแมสงผลโดยตรงตอ

สุขภาพเด็กเชนนี้  การดูแลและสงเสริมสุขภาพของแมและเด็กจึงควรเริ่มตั้งแตการเตรียมตัวเปน

พอแมที่ดี  มีความพรอมกอนมีลูก  เตรียมดูแลสุขภาพแมขณะตั้งครรภ  ดวยการสงเสริมสุขภาพ       

ที่ดีของแมและทารกในครรภ  แมควรหลีกเลี่ยงผลกระทบตาง ๆ ที่จะเกิดกับลูกในครรภ  เชน              

งดสูบบุหร่ี  งดดื่มเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล  และกาเฟอีน   งดการใชยาระหวางตั้งครรภ                   

ถาจําเปนตองใชควรอยูในความดูแลของแพทย  รับประทานอาหารที่มีคุณคาและมีประโยชน  

รักษาสภาพจิตใจใหแจมใสเบิกบาน  ตระหนักถึงประโยชนของการรักษาสุขภาพที่แมและทารกจะ

ไดรับ  โดยไมปลอยใหเวลาผานไปโดยละเลยการดูแลสุขภาพแม  แมและเด็กจัดวาเปนกลุม

ประชากรที่มีอัตราเสี่ยงอันตรายสูงกวาประชากรกลุมอ่ืน  จากรายงานของสํานักงานสถิติแหงชาติ  

ป 2550  พบปญหาสุขภาพหลายดาน  ไดแก  ดานการคุมครองเด็ก  ดานสุขภาพ  ดานภาวะ

โภชนาการ  ดานอนามัยเจริญพันธุ  และดานโรคเอดส  เปนตน  ปญหาทางสุขภาพเหลานี้  

ผูเกี่ยวของจําเปนตองรวมมือกันใหความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันปญหาทางสุขภาพ             

ซึ่งสวนใหญพบวาเปนปญหาที่เกี่ยวของกับสุขภาพของแมและเด็ก  ไดแก  การมีบุตร  การไดรับ

วัคซีน  การใหนมแม  การคุมกําเนิด  และการปองกันโรค  แมและเด็กจึงจําเปนตองไดรับการดูแล

สุขภาพ  เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาประชากรใหมีคุณภาพ  สามารถนําพาประเทศชาติให

พัฒนาและเจริญรุงเรืองตอไป 
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