
ชวเรามกุยนศูะลแรีตสพาภขสุยนศู

รูกู“
กด็เะลแงญิหผูพาภขสุงอรืเกทุรู

”กด็เะลแงญิหผูงอรืเ

HEALTH 

OMAN 
 CHILD&



01 Brest feeding 
สอนคุณแมใหนมบุตรอยางถูกวิธี
นมแมมีคุณประโยชนมากมายท้ังตอคุณแมและลูกนอย
การใหนมลูกนอยเปนข้ันตอนสําคัญในการสงผาน
ความรักจากคุณแมสูลูก สงผลตอการเจริญเติบโตและ
ชวยสรางภูมิตานทานของลูกนอย การเตรียมตัวท่ีดี
ท้ังตอนต้ังครรภและหลังคลอด จะทําใหคุณแมประสบ
ความสําเร็จในการเล้ียงบุตรดวยนมแม ท้ังน้ีหลังคลอด
คุณแมบางทานอาจมีปญหาท้ังเร่ืองลูกไมยอมดูดนมแม
น้ํานมนอย ทอน้ํานมตัน นมอักเสบ การมีทีมแพทยและ
พยาบาลดูแลตอเน่ืองในขณะท่ีใหนมแม จะทําใหคุณแมมี
ความม่ันใจท่ีจะใหนมแมไดสําเร็จ

02 ดูแลทารกคลอดกอนกําหนดใหปลอดภัย 
Neonatal Intensive Care Unit (NICU)
เม่ือทารกคลอดกอนกําหนด การดูแลอยางใกลชิดและ
สม่ําเสมอคือหัวใจสําคัญ ท่ีชวยสงเสริมใหทารกมี
พัฒนาการท่ีตอเน่ืองเทียบเทากับทารกท่ีคลอดปกติ 
โดยปจจัยเส่ียงของสาเหตุการคลอดกอนกําหนดมีท้ัง
จากท่ีเกิดจากคุณแม เชน มีโรคประจําตัว มีอายุนอยกวา 
16 ป หรือมากกวา 35 ป ภาวะครรภเปนพิษ และอ่ืน ๆ 
รวมท้ังสาเหตุจากทารกเองซ่ึงมักพบเปนสวนนอย เม่ือ
ทารกคลอดกอนกําหนดอาจทําใหเกิดปจจัยเส่ียงตอการ
หยุดหายใจ เลือดออกในโพรงสมอง ซีด มีปญหาเก่ียวกับ
หัวใจ ซ่ึงลวนแลวแตตองไดรับการรักษาและดูแลอยาง
ทันทวงทีและเหมาะสมพรอมการติดตามพัฒนาการ
ตามวัยอยางใกลชิด

01 การตรวจสุขภาพกอนแตงงาน 
วางแผนเพ่ือความสมบูรณของครอบครัวดวยการทราบภาวะสุขภาพของท้ังคุณพอคุณแม 
ท่ีครอบคลุมท้ังสุขภาพโดยท่ัวไป และความเส่ียงตอโรค อาทิ หัดเยอรมัน ไวรัสตับอักเสบบี 
โรคทางพันธุกรรมอยางธาลัสซีเมีย โดยเฉพาะคุณแมท่ีมีอายุเกิน 35 ป อาจมีความเส่ียงเพ่ิม
เติมจากภาวะโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไทรอยด พรอมการตรวจอัลตราซาวนด 
เพ่ือดูสุขภาพของมดลูกและรังไข ดูอุปสรรคท่ีอาจสงผลตอการต้ังครรภ เชน เน้ืองอกมดลูก 
ถุงน้ํารังไข ใหการรักษาเพ่ือลดภาวะแทรกซอนของการต้ังครรภ แกไขภาวะมีบุตรยาก และ
ปองกันการแทงบุตรหรือคลอดกอนกําหนด

02 ดูแลตอเน่ืองต้ังแตเดือนแรกจนกระท่ังคลอด 
ตลอดชวงเวลาต้ังครรภการดูแลคุณแมและทารกนอยอยางถูกตองคือส่ิงสําคัญในการชวย
สงเสริมคุณภาพครรภ ใหคุณแมมีสุขภาพแข็งแรงและทารกนอยคลอดอยางปลอดภัย 
การดูแลต้ังแตการเตรียมตัวกอนต้ังครรภ ระหวางต้ังครรภระยะตาง ๆ โดยสูตินรีแพทยรวม
กับแพทยเฉพาะทางเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ  เพ่ือตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของ
ทารกในครรภในชวงเวลาสําคัญ จนถึงทําคลอดและหลังการคลอดบุตร โดยเฉพาะครรภท่ีมี
ความเส่ียงสูง เชน แมอายุมากกวา 35 ป หรือนอยกวา 18 ป ต้ังครรภแฝด มีโรคประจําตัว 
ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบี มีประวัติคลอดกอนกําหนด หรือเคยมีครรภเปนพิษในครรภกอน ๆ 
หรืออ่ืน ๆ การดูแลโดยทีมแพทยผูเช่ียวชาญจะชวยลดภาวะแทรกซอนท่ีอาจเกิดข้ึน

03 เตรียมพรอมรางกายลูกนอย 
ดวยชุดตรวจสุขภาพตามวัย และวัคซีนท่ีจําเปน
วัคซีนมีสวนสําคัญตอพัฒนาการและความแข็งแรงของลูกนอยในอนาคต 
ชวยเสริมสรางภูมิคุมกันและปองกันโรครายแรงเม่ือเติบโตข้ึน โดยในแตละ
ชวงวัยน้ันมีความเหมาะสมในการฉีดวัคซีนท่ีตางกันต้ังแตแรกเกิด อายุ 
2 - 8 เดือน ซ่ึงครอบคลุมการปองกันการเกิดของวัณโรค ตับอักเสบบี 
คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ โรคเย่ือหุมสมองอักเสบจากเช้ือแบคทีเรีย
โรตาไวรัส และไขหวัดใหญ คุณพอคุณแมควรใสใจการเขารับวัคซีนตาม
กําหนดเวลาเปนพิเศษ เพราะสุขภาพท่ีดีและความแข็งแรงของลูกนอยใน
ระยะยาวสรางไดจากวัคซีน

ชวงกอนและต้ังครรภ 
การมีสุขภาพแข็งแรง ภูมิคุมกันท่ีสมบูรณ พรอมการเจรญิเติบโตและพัฒนาการ
อันสมวัยของลูกนอย ลวนเปนส่ิงท่ีคุณพอคุณแมทุกคนปรารถนา การเตรยีม
พรอมกอนการต้ังครรภและดูแลตอเน่ืองตลอดระยะเวลาต้ังครรภเปนสวนสําคัญ

ชวงหลังคลอด
มีลูกเล็ก 0 -3 ป

ความสุขสูงสุดของคุณพอคุณแมคือการท่ีลูกเติบโตอยาง 
แข็งแรงสมวัย ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีตองมาจากพ้ืนฐานการดูแล 
สรางการเรียนรูท่ีถูกตองและเหมาะสมจากคุณพอคุณแม
ต้ังแตทารกไปจนถึงเริ่มเปนเด็กเล็กซ่ึงเปนวัยแหงการจดจํา
ท่ีสําคัญของพวกเขา
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ผูหญิงวัยหมดระดู 
และวัยท่ีจะกาวเขาสู
วัยหมดระดู 

เม่ืออายุเลย 40 ปไปแลว ผูหญิงบางคนจะมีปญหาเรื่องประจํา
เดือนไมสม่ําเสมอ รอนวูบวาบ หงุดหงิดงาย  ชองคลอดแหง 
อารมณแปรปรวน การเตรยีมตัวท่ีจะเขาสูวัยหมดระดู จะทําใหเขา
สูวัยหมดระดูไดโดยไมมีปญหา สําหรับรายท่ีมีปญหาหลังวัย
หมดระดู การดูแลสงเสรมิสุขภาพ รกัษาดานวัยทอง และปองกัน
กระดูกพรนุ จะทําใหผูหญิงมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

01 เลเซอรฟนฟูจุดซอนเรน
ผูหญิงเม่ืออายุเพ่ิมข้ึนจะมีการเปล่ียนแปลงของรางกายท่ีเปนความ
เส่ือมตามวัย สงผลกระทบท้ังดานการใชชีวิตและความม่ันใจ เชน 
อาการปสสาวะเล็ดจากการไอและจาม ชองคลอดแหง ชองคลอด
หลวม รวมไปถึงความหยอนคลอยและมีสีคล้ําของอวัยวะเพศ ซ่ึง
เลเซอรฟนฟูจุดซอนเรนสามารถชวยเพ่ิมความกระชับ เติมความ
ชุมช้ืน พรอมท้ังใหความม่ันใจดวยบริเวณจุดซอนเรนท่ีจะขาวข้ึน
ซ่ึงการรักษาน้ีมีขอดีคือไมสรางความเจ็บปวดขณะรักษา ไรรอย
แผล และใชเวลาไมนาน โดยผูท่ีสนใจควรเขารับคําปรึกษาจากแพทย
ผูชํานาญการโดยเฉพาะ

01 ปรับสมดุลฮอรโมนของคุณแม 
ฮอรโมนมีหนาท่ีสําคัญในรางกาย  สงผลตอการเจริญเติบโต และควบคุมการทํางาน
ของอวัยวะตาง ๆ ใหเปนปกติ อาทิ ฮอรโมนเพศหญิง ไทรอยด หรือตอมหมวกไต 
ซ่ึงรางกายของเราในบางคร้ังสามารถเกิดภาวะการขาดหรือไมสมดุลของฮอรโมนใน
รางกาย โดยจะแสดงออกใหเห็นเปนอาการท่ีผิดปกติ เชน เหน่ือยงาย  ออนเพลีย นอน
ไมหลับ อารมณแปรปรวน น้ําหนักตัวเพ่ิมข้ึน มีอาการรอนๆ หนาวๆ งายข้ึน โดยความ
ไมสมดุลของฮอรโมนน้ันมีผลท้ังทางรางกายและจิตใจ การตรวจเพ่ือคนหาสาเหตุท่ี
แทจริงและรักษาเพ่ือปรับสมดุลฮอรโมนจึงชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตใหดีข้ึนได

02 สงเสริมพัฒนาการเด็กโต
ทักษะในการคิด ลงมือทํา เรียนรู แกปญหา ปรับตัว 
และท่ีสําคัญคือสภาพอารมณของเด็ก มาจากการ
ฝกทักษะสมอง EF - Executive Functions ชวย
ในการบริหารจัดการตนเองข้ันสูงดวยสมองสวน
หนา ซ่ึงเก่ียวของกับความคิด ความรูสึก และการ
กระทํา ท่ีหากไดรับการฝกฝนอยางถูกตองแลว 
จะทําใหเด็กเติบโตอยางมีคุณภาพและมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จในชีวิต เด็กบางคนมีโอกาสมีความ
บกพรองของ EF โดยมีพฤติกรรมท้ังดานการ
ปรับตัวเขากับส่ิงใหม โกรธรุนแรง วอกแวกงาย 
ทําเร่ืองเดิมผิดซ้ํา ๆ คุณพอคุณแมจึงควรสังเกต
และใหความสําคัญกับพฤติกรรมดังกลาวเพ่ือให
เด็กไดเติบโตอยางมีคุณภาพ

03 ลูกเปนหนุมเปนสาวกอนวัย
การเติบโตท่ีเปล่ียนแปลงจากวัยเด็กไปเปนหนุมสาวน้ันหากเกิดข้ึนเร็วกวาปกติ อาจสงผล
ตอความสูงเม่ือเปนผูใหญ คุณพอคุณแมควรสังเกตการเจริญเติบโตของรางกายลูก 
เชน สูงเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว มีสิว มีกล่ินตัว หากเปนเด็กหญิงอาจมีประจําเดือนกอน
อายุ 9 ป เร่ิมมีเตานม หากเปนเด็กชายอาจมีเสียงแตกและอวัยวะเพศขยายตัวเกินวัย 
ซ่ึงการเปนหนุมเปนสาวกอนวัยจะสงผลกระทบทางรางกายแลวยังสงผลตอจิตใจของ
เด็ก หากสังเกตพบความผิดปกติเหลาน้ีควรพาไปพบแพทยเพ่ือตรวจวินิจฉัยและทําการ
รักษาอยางถูกวิธี เร่ิมตนตรวจจากการตรวจอายุกระดูกและตรวจวัดระดับฮอรโมนเพศ

ชวงแมมีลูกอายุ 3-6 ปข้ึนไป
จินตนาการและความสรางสรรคของเด็กตอยอดมาจากการสงเสริม
ใหเด็กน้ันกลาคิดกลาทําในส่ิงท่ีถูกตอง กลาแสดงความคิดเห็นไดอยาง
เปนตัวของตัวเองตามวัย ดวยทักษะและความม่ันใจในตัวเองเชนน้ีเอง
ท่ีจะพัฒนาใหเติบโตเปนผูใหญท่ีมีคุณภาพได

04 พัฒนาการเด็กตามวัย (เด็กเล็ก)
พัฒนาการท่ีเหมาะสมตามวัยคือส่ิงท่ีบงบอกถึงการเจริญเติบโตอยาง
สมบูรณ ในปจจุบันพบวาเด็กแรกเกิดจนถึงวัย 5 ขวบประมาณ 1 ลานคน
ท่ัวประเทศ มีพัฒนาการชากวาวัยซ่ึงอาจเกิดจากการเล้ียงดู สารอาหาร
หรือขาดการกระตุน นอกจากพัฒนาการจะเปนส่ิงจําเปนแลว การคนหา
ศักยภาพและความถนัดแตละดานท้ังทางเชาวนปญญา การใชกลามเน้ือ
ภาษา การวางแผน ความยืดหยุน การจดจํา และอ่ืน ๆ ก็มีประโยชนในการ
สงเสริมใหเด็กเกงไดอยางมีความสุข ชวยเสริมจุดเดนและลดจุดดอย  เติบโต
และเขากับสังคมไดอยางดี โดยการตรวจประเมินท่ีแมนยําน้ันควรปรึกษา
กุมารแพทยเฉพาะทางรวมกับการพูดคุยกับคุณพอคุณแม



01 Brest feeding 
สอนคุณแมใหนมบุตรอยางถูกวิธี
นมแมมีคุณประโยชนมากมายท้ังตอคุณแมและลูกนอย
การใหนมลูกนอยเปนข้ันตอนสําคัญในการสงผาน
ความรักจากคุณแมสูลูก สงผลตอการเจริญเติบโตและ
ชวยสรางภูมิตานทานของลูกนอย การเตรียมตัวท่ีดี
ท้ังตอนต้ังครรภและหลังคลอด จะทําใหคุณแมประสบ
ความสําเร็จในการเล้ียงบุตรดวยนมแม ท้ังน้ีหลังคลอด
คุณแมบางทานอาจมีปญหาท้ังเร่ืองลูกไมยอมดูดนมแม 
น้ํานมนอย ทอน้ํานมตัน นมอักเสบ การมีทีมแพทยและ
พยาบาลดูแลตอเน่ืองในขณะท่ีใหนมแม จะทําใหคุณแมมี
ความม่ันใจท่ีจะใหนมแมไดสําเร็จ

02 ดูแลทารกคลอดกอนกําหนดใหปลอดภัย 
Neonatal Intensive Care Unit (NICU)
เม่ือทารกคลอดกอนกําหนด การดูแลอยางใกลชิดและ
สม่ําเสมอคือหัวใจสําคัญ ท่ีชวยสงเสริมใหทารกมี
พัฒนาการท่ีตอเน่ืองเทียบเทากับทารกท่ีคลอดปกติ 
โดยปจจัยเส่ียงของสาเหตุการคลอดกอนกําหนดมีท้ัง
จากท่ีเกิดจากคุณแม เชน มีโรคประจําตัว มีอายุนอยกวา 
16 ป หรือมากกวา 35 ป ภาวะครรภเปนพิษ และอ่ืน ๆ 
รวมท้ังสาเหตุจากทารกเองซ่ึงมักพบเปนสวนนอย เม่ือ
ทารกคลอดกอนกําหนดอาจทําใหเกิดปจจัยเส่ียงตอการ
หยุดหายใจ เลือดออกในโพรงสมอง ซีด มีปญหาเก่ียวกับ
หัวใจ ซ่ึงลวนแลวแตตองไดรับการรักษาและดูแลอยาง
ทันทวงทีและเหมาะสมพรอมการติดตามพัฒนาการ
ตามวัยอยางใกลชิด

01 การตรวจสุขภาพกอนแตงงาน 
วางแผนเพ่ือความสมบูรณของครอบครัวดวยการทราบภาวะสุขภาพของท้ังคุณพอคุณแม
ท่ีครอบคลุมท้ังสุขภาพโดยท่ัวไป และความเส่ียงตอโรค อาทิ หัดเยอรมัน ไวรัสตับอักเสบบี 
โรคทางพันธุกรรมอยางธาลัสซีเมีย โดยเฉพาะคุณแมท่ีมีอายุเกิน 35 ป อาจมีความเส่ียงเพ่ิม
เติมจากภาวะโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไทรอยด พรอมการตรวจอัลตราซาวนด
เพ่ือดูสุขภาพของมดลูกและรังไข ดูอุปสรรคท่ีอาจสงผลตอการต้ังครรภ เชน เน้ืองอกมดลูก 
ถุงน้ํารังไข ใหการรักษาเพ่ือลดภาวะแทรกซอนของการต้ังครรภ แกไขภาวะมีบุตรยาก และ
ปองกันการแทงบุตรหรือคลอดกอนกําหนด

02 ดูแลตอเน่ืองต้ังแตเดือนแรกจนกระท่ังคลอด 
ตลอดชวงเวลาต้ังครรภการดูแลคุณแมและทารกนอยอยางถูกตองคือส่ิงสําคัญในการชวย
สงเสริมคุณภาพครรภ ใหคุณแมมีสุขภาพแข็งแรงและทารกนอยคลอดอยางปลอดภัย
การดูแลต้ังแตการเตรียมตัวกอนต้ังครรภ ระหวางต้ังครรภระยะตาง ๆ โดยสูตินรีแพทยรวม
กับแพทยเฉพาะทางเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ  เพ่ือตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของ
ทารกในครรภในชวงเวลาสําคัญ จนถึงทําคลอดและหลังการคลอดบุตร โดยเฉพาะครรภท่ีมี
ความเส่ียงสูง เชน แมอายุมากกวา 35 ป หรือนอยกวา 18 ป ต้ังครรภแฝด มีโรคประจําตัว
ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบี มีประวัติคลอดกอนกําหนด หรือเคยมีครรภเปนพิษในครรภกอน ๆ 
หรืออ่ืน ๆ การดูแลโดยทีมแพทยผูเช่ียวชาญจะชวยลดภาวะแทรกซอนท่ีอาจเกิดข้ึน

03 เตรียมพรอมรางกายลูกนอย 
ดวยชุดตรวจสุขภาพตามวัย และวัคซีนท่ีจําเปน
วัคซีนมีสวนสําคัญตอพัฒนาการและความแข็งแรงของลูกนอยในอนาคต 
ชวยเสริมสรางภูมิคุมกันและปองกันโรครายแรงเม่ือเติบโตข้ึน โดยในแตละ
ชวงวัยน้ันมีความเหมาะสมในการฉีดวัคซีนท่ีตางกันต้ังแตแรกเกิด อายุ 
2 - 8 เดือน ซ่ึงครอบคลุมการปองกันการเกิดของวัณโรค ตับอักเสบบี 
คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ โรคเย่ือหุมสมองอักเสบจากเช้ือแบคทีเรีย 
โรตาไวรัส และไขหวัดใหญ คุณพอคุณแมควรใสใจการเขารับวัคซีนตาม
กําหนดเวลาเปนพิเศษ เพราะสุขภาพท่ีดีและความแข็งแรงของลูกนอยใน
ระยะยาวสรางไดจากวัคซีน

ชวงกอนและต้ังครรภ 
การมีสุขภาพแข็งแรง ภูมิคุมกันท่ีสมบูรณ พรอมการเจรญิเติบโตและพัฒนาการ
อันสมวัยของลูกนอย ลวนเปนส่ิงท่ีคุณพอคุณแมทุกคนปรารถนา การเตรยีม
พรอมกอนการต้ังครรภและดูแลตอเน่ืองตลอดระยะเวลาต้ังครรภเปนสวนสําคัญ

ชวงหลังคลอด
มีลูกเล็ก 0 -3 ป

ความสุขสูงสุดของคุณพอคุณแมคือการท่ีลูกเติบโตอยาง 
แข็งแรงสมวัย ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีตองมาจากพ้ืนฐานการดูแล 
สรางการเรียนรูท่ีถูกตองและเหมาะสมจากคุณพอคุณแม 
ต้ังแตทารกไปจนถึงเริ่มเปนเด็กเล็กซ่ึงเปนวัยแหงการจดจํา
ท่ีสําคัญของพวกเขา

HEALTH 
OMAN 

 CHILD&
ผูหญิงวัยหมดระดู 
และวัยท่ีจะกาวเขาสู
วัยหมดระดู 

เม่ืออายุเลย 40 ปไปแลว ผูหญิงบางคนจะมีปญหาเรื่องประจํา
เดือนไมสม่ําเสมอ รอนวูบวาบ หงุดหงิดงาย  ชองคลอดแหง 
อารมณแปรปรวน การเตรยีมตัวท่ีจะเขาสูวัยหมดระดู จะทําใหเขา
สูวัยหมดระดูไดโดยไมมีปญหา สําหรับรายท่ีมีปญหาหลังวัย
หมดระดู การดูแลสงเสรมิสุขภาพ รกัษาดานวัยทอง และปองกัน
กระดูกพรนุ จะทําใหผูหญิงมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

01 เลเซอรฟนฟูจุดซอนเรน
ผูหญิงเม่ืออายุเพ่ิมข้ึนจะมีการเปล่ียนแปลงของรางกายท่ีเปนความ
เส่ือมตามวัย สงผลกระทบท้ังดานการใชชีวิตและความม่ันใจ เชน 
อาการปสสาวะเล็ดจากการไอและจาม ชองคลอดแหง ชองคลอด
หลวม รวมไปถึงความหยอนคลอยและมีสีคล้ําของอวัยวะเพศ ซ่ึง
เลเซอรฟนฟูจุดซอนเรนสามารถชวยเพ่ิมความกระชับ เติมความ
ชุมช้ืน พรอมท้ังใหความม่ันใจดวยบริเวณจุดซอนเรนท่ีจะขาวข้ึน
ซ่ึงการรักษาน้ีมีขอดีคือไมสรางความเจ็บปวดขณะรักษา ไรรอย
แผล และใชเวลาไมนาน โดยผูท่ีสนใจควรเขารับคําปรึกษาจากแพทย
ผูชํานาญการโดยเฉพาะ

01 ปรับสมดุลฮอรโมนของคุณแม 
ฮอรโมนมีหนาท่ีสําคัญในรางกาย  สงผลตอการเจริญเติบโต และควบคุมการทํางาน
ของอวัยวะตาง ๆ ใหเปนปกติ อาทิ ฮอรโมนเพศหญิง ไทรอยด หรือตอมหมวกไต 
ซ่ึงรางกายของเราในบางคร้ังสามารถเกิดภาวะการขาดหรือไมสมดุลของฮอรโมนใน
รางกาย โดยจะแสดงออกใหเห็นเปนอาการท่ีผิดปกติ เชน เหน่ือยงาย  ออนเพลีย นอน
ไมหลับ อารมณแปรปรวน น้ําหนักตัวเพ่ิมข้ึน มีอาการรอนๆ หนาวๆ งายข้ึน โดยความ
ไมสมดุลของฮอรโมนน้ันมีผลท้ังทางรางกายและจิตใจ การตรวจเพ่ือคนหาสาเหตุท่ี
แทจริงและรักษาเพ่ือปรับสมดุลฮอรโมนจึงชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตใหดีข้ึนได

02 สงเสริมพัฒนาการเด็กโต
ทักษะในการคิด ลงมือทํา เรียนรู แกปญหา ปรับตัว 
และท่ีสําคัญคือสภาพอารมณของเด็ก มาจากการ
ฝกทักษะสมอง EF - Executive Functions ชวย
ในการบริหารจัดการตนเองข้ันสูงดวยสมองสวน
หนา ซ่ึงเก่ียวของกับความคิด ความรูสึก และการ
กระทํา ท่ีหากไดรับการฝกฝนอยางถูกตองแลว 
จะทําใหเด็กเติบโตอยางมีคุณภาพและมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จในชีวิต เด็กบางคนมีโอกาสมีความ
บกพรองของ EF โดยมีพฤติกรรมท้ังดานการ
ปรับตัวเขากับส่ิงใหม โกรธรุนแรง วอกแวกงาย 
ทําเร่ืองเดิมผิดซ้ํา ๆ คุณพอคุณแมจึงควรสังเกต
และใหความสําคัญกับพฤติกรรมดังกลาวเพ่ือให
เด็กไดเติบโตอยางมีคุณภาพ

03 ลูกเปนหนุมเปนสาวกอนวัย
การเติบโตท่ีเปล่ียนแปลงจากวัยเด็กไปเปนหนุมสาวน้ันหากเกิดข้ึนเร็วกวาปกติ อาจสงผล
ตอความสูงเม่ือเปนผูใหญ คุณพอคุณแมควรสังเกตการเจริญเติบโตของรางกายลูก 
เชน สูงเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว มีสิว มีกล่ินตัว หากเปนเด็กหญิงอาจมีประจําเดือนกอน
อายุ 9 ป เร่ิมมีเตานม หากเปนเด็กชายอาจมีเสียงแตกและอวัยวะเพศขยายตัวเกินวัย 
ซ่ึงการเปนหนุมเปนสาวกอนวัยจะสงผลกระทบทางรางกายแลวยังสงผลตอจิตใจของ
เด็ก หากสังเกตพบความผิดปกติเหลาน้ีควรพาไปพบแพทยเพ่ือตรวจวินิจฉัยและทําการ
รักษาอยางถูกวิธี เร่ิมตนตรวจจากการตรวจอายุกระดูกและตรวจวัดระดับฮอรโมนเพศ

ชวงแมมีลูกอายุ 3-6 ปข้ึนไป
จินตนาการและความสรางสรรคของเด็กตอยอดมาจากการสงเสริม
ใหเด็กน้ันกลาคิดกลาทําในส่ิงท่ีถูกตอง กลาแสดงความคิดเห็นไดอยาง
เปนตัวของตัวเองตามวัย ดวยทักษะและความม่ันใจในตัวเองเชนน้ีเอง
ท่ีจะพัฒนาใหเติบโตเปนผูใหญท่ีมีคุณภาพได

04 พัฒนาการเด็กตามวัย (เด็กเล็ก)
พัฒนาการท่ีเหมาะสมตามวัยคือส่ิงท่ีบงบอกถึงการเจริญเติบโตอยาง
สมบูรณ ในปจจุบันพบวาเด็กแรกเกิดจนถึงวัย 5 ขวบประมาณ 1 ลานคน
ท่ัวประเทศ มีพัฒนาการชากวาวัยซ่ึงอาจเกิดจากการเล้ียงดู สารอาหาร
หรือขาดการกระตุน นอกจากพัฒนาการจะเปนส่ิงจําเปนแลว การคนหา
ศักยภาพและความถนัดแตละดานท้ังทางเชาวนปญญา การใชกลามเน้ือ 
ภาษา การวางแผน ความยืดหยุน การจดจํา และอ่ืน ๆ ก็มีประโยชนในการ
สงเสริมใหเด็กเกงไดอยางมีความสุข ชวยเสริมจุดเดนและลดจุดดอย  เติบโต
และเขากับสังคมไดอยางดี โดยการตรวจประเมินท่ีแมนยําน้ันควรปรึกษา
กุมารแพทยเฉพาะทางรวมกับการพูดคุยกับคุณพอคุณแม



01 Brest feeding 
สอนคุณแมใหนมบุตรอยางถูกวิธี
นมแมมีคุณประโยชนมากมายท้ังตอคุณแมและลูกนอย
การใหนมลูกนอยเปนข้ันตอนสําคัญในการสงผาน
ความรักจากคุณแมสูลูก สงผลตอการเจริญเติบโตและ
ชวยสรางภูมิตานทานของลูกนอย การเตรียมตัวท่ีดี
ท้ังตอนต้ังครรภและหลังคลอด จะทําใหคุณแมประสบ
ความสําเร็จในการเล้ียงบุตรดวยนมแม ท้ังน้ีหลังคลอด
คุณแมบางทานอาจมีปญหาท้ังเร่ืองลูกไมยอมดูดนมแม
น้ํานมนอย ทอน้ํานมตัน นมอักเสบ การมีทีมแพทยและ
พยาบาลดูแลตอเน่ืองในขณะท่ีใหนมแม จะทําใหคุณแมมี
ความม่ันใจท่ีจะใหนมแมไดสําเร็จ

02 ดูแลทารกคลอดกอนกําหนดใหปลอดภัย 
Neonatal Intensive Care Unit (NICU)
เม่ือทารกคลอดกอนกําหนด การดูแลอยางใกลชิดและ
สม่ําเสมอคือหัวใจสําคัญ ท่ีชวยสงเสริมใหทารกมี
พัฒนาการท่ีตอเน่ืองเทียบเทากับทารกท่ีคลอดปกติ 
โดยปจจัยเส่ียงของสาเหตุการคลอดกอนกําหนดมีท้ัง
จากท่ีเกิดจากคุณแม เชน มีโรคประจําตัว มีอายุนอยกวา 
16 ป หรือมากกวา 35 ป ภาวะครรภเปนพิษ และอ่ืน ๆ 
รวมท้ังสาเหตุจากทารกเองซ่ึงมักพบเปนสวนนอย เม่ือ
ทารกคลอดกอนกําหนดอาจทําใหเกิดปจจัยเส่ียงตอการ
หยุดหายใจ เลือดออกในโพรงสมอง ซีด มีปญหาเก่ียวกับ
หัวใจ ซ่ึงลวนแลวแตตองไดรับการรักษาและดูแลอยาง
ทันทวงทีและเหมาะสมพรอมการติดตามพัฒนาการ
ตามวัยอยางใกลชิด

01 การตรวจสุขภาพกอนแตงงาน 
วางแผนเพ่ือความสมบูรณของครอบครัวดวยการทราบภาวะสุขภาพของท้ังคุณพอคุณแม
ท่ีครอบคลุมท้ังสุขภาพโดยท่ัวไป และความเส่ียงตอโรค อาทิ หัดเยอรมัน ไวรัสตับอักเสบบี 
โรคทางพันธุกรรมอยางธาลัสซีเมีย โดยเฉพาะคุณแมท่ีมีอายุเกิน 35 ป อาจมีความเส่ียงเพ่ิม
เติมจากภาวะโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไทรอยด พรอมการตรวจอัลตราซาวนด
เพ่ือดูสุขภาพของมดลูกและรังไข ดูอุปสรรคท่ีอาจสงผลตอการต้ังครรภ เชน เน้ืองอกมดลูก 
ถุงน้ํารังไข ใหการรักษาเพ่ือลดภาวะแทรกซอนของการต้ังครรภ แกไขภาวะมีบุตรยาก และ
ปองกันการแทงบุตรหรือคลอดกอนกําหนด

02 ดูแลตอเน่ืองต้ังแตเดือนแรกจนกระท่ังคลอด 
ตลอดชวงเวลาต้ังครรภการดูแลคุณแมและทารกนอยอยางถูกตองคือส่ิงสําคัญในการชวย
สงเสริมคุณภาพครรภ ใหคุณแมมีสุขภาพแข็งแรงและทารกนอยคลอดอยางปลอดภัย
การดูแลต้ังแตการเตรียมตัวกอนต้ังครรภ ระหวางต้ังครรภระยะตาง ๆ โดยสูตินรีแพทยรวม
กับแพทยเฉพาะทางเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ  เพ่ือตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของ
ทารกในครรภในชวงเวลาสําคัญ จนถึงทําคลอดและหลังการคลอดบุตร โดยเฉพาะครรภท่ีมี
ความเส่ียงสูง เชน แมอายุมากกวา 35 ป หรือนอยกวา 18 ป ต้ังครรภแฝด มีโรคประจําตัว
ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบี มีประวัติคลอดกอนกําหนด หรือเคยมีครรภเปนพิษในครรภกอน ๆ 
หรืออ่ืน ๆ การดูแลโดยทีมแพทยผูเช่ียวชาญจะชวยลดภาวะแทรกซอนท่ีอาจเกิดข้ึน

03 เตรียมพรอมรางกายลูกนอย 
ดวยชุดตรวจสุขภาพตามวัย และวัคซีนท่ีจําเปน
วัคซีนมีสวนสําคัญตอพัฒนาการและความแข็งแรงของลูกนอยในอนาคต 
ชวยเสริมสรางภูมิคุมกันและปองกันโรครายแรงเม่ือเติบโตข้ึน โดยในแตละ
ชวงวัยน้ันมีความเหมาะสมในการฉีดวัคซีนท่ีตางกันต้ังแตแรกเกิด อายุ 
2 - 8 เดือน ซ่ึงครอบคลุมการปองกันการเกิดของวัณโรค ตับอักเสบบี 
คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ โรคเย่ือหุมสมองอักเสบจากเช้ือแบคทีเรีย
โรตาไวรัส และไขหวัดใหญ คุณพอคุณแมควรใสใจการเขารับวัคซีนตาม
กําหนดเวลาเปนพิเศษ เพราะสุขภาพท่ีดีและความแข็งแรงของลูกนอยใน
ระยะยาวสรางไดจากวัคซีน

ชวงกอนและต้ังครรภ 
การมีสุขภาพแข็งแรง ภูมิคุมกันท่ีสมบูรณ พรอมการเจรญิเติบโตและพัฒนาการ
อันสมวัยของลูกนอย ลวนเปนส่ิงท่ีคุณพอคุณแมทุกคนปรารถนา การเตรยีม
พรอมกอนการต้ังครรภและดูแลตอเน่ืองตลอดระยะเวลาต้ังครรภเปนสวนสําคัญ

ชวงหลังคลอด
มีลูกเล็ก 0 -3 ป

ความสุขสูงสุดของคุณพอคุณแมคือการท่ีลูกเติบโตอยาง 
แข็งแรงสมวัย ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีตองมาจากพ้ืนฐานการดูแล 
สรางการเรียนรูท่ีถูกตองและเหมาะสมจากคุณพอคุณแม
ต้ังแตทารกไปจนถึงเริ่มเปนเด็กเล็กซ่ึงเปนวัยแหงการจดจํา
ท่ีสําคัญของพวกเขา

HEALTH 
OMAN 

 CHILD&
ผูหญิงวัยหมดระดู 
และวัยท่ีจะกาวเขาสู
วัยหมดระดู 

เม่ืออายุเลย 40 ปไปแลว ผูหญิงบางคนจะมีปญหาเรื่องประจํา
เดือนไมสม่ําเสมอ รอนวูบวาบ หงุดหงิดงาย  ชองคลอดแหง 
อารมณแปรปรวน การเตรยีมตัวท่ีจะเขาสูวัยหมดระดู จะทําใหเขา
สูวัยหมดระดูไดโดยไมมีปญหา สําหรับรายท่ีมีปญหาหลังวัย
หมดระดู การดูแลสงเสรมิสุขภาพ รกัษาดานวัยทอง และปองกัน
กระดูกพรนุ จะทําใหผูหญิงมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

01 เลเซอรฟนฟูจุดซอนเรน
ผูหญิงเม่ืออายุเพ่ิมข้ึนจะมีการเปล่ียนแปลงของรางกายท่ีเปนความ
เส่ือมตามวัย สงผลกระทบท้ังดานการใชชีวิตและความม่ันใจ เชน 
อาการปสสาวะเล็ดจากการไอและจาม ชองคลอดแหง ชองคลอด
หลวม รวมไปถึงความหยอนคลอยและมีสีคล้ําของอวัยวะเพศ ซ่ึง
เลเซอรฟนฟูจุดซอนเรนสามารถชวยเพ่ิมความกระชับ เติมความ
ชุมช้ืน พรอมท้ังใหความม่ันใจดวยบริเวณจุดซอนเรนท่ีจะขาวข้ึน
ซ่ึงการรักษาน้ีมีขอดีคือไมสรางความเจ็บปวดขณะรักษา ไรรอย
แผล และใชเวลาไมนาน โดยผูท่ีสนใจควรเขารับคําปรึกษาจากแพทย
ผูชํานาญการโดยเฉพาะ

01 ปรับสมดุลฮอรโมนของคุณแม 
ฮอรโมนมีหนาท่ีสําคัญในรางกาย  สงผลตอการเจริญเติบโต และควบคุมการทํางาน
ของอวัยวะตาง ๆ ใหเปนปกติ อาทิ ฮอรโมนเพศหญิง ไทรอยด หรือตอมหมวกไต 
ซ่ึงรางกายของเราในบางคร้ังสามารถเกิดภาวะการขาดหรือไมสมดุลของฮอรโมนใน
รางกาย โดยจะแสดงออกใหเห็นเปนอาการท่ีผิดปกติ เชน เหน่ือยงาย  ออนเพลีย นอน
ไมหลับ อารมณแปรปรวน น้ําหนักตัวเพ่ิมข้ึน มีอาการรอนๆ หนาวๆ งายข้ึน โดยความ
ไมสมดุลของฮอรโมนน้ันมีผลท้ังทางรางกายและจิตใจ การตรวจเพ่ือคนหาสาเหตุท่ี
แทจริงและรักษาเพ่ือปรับสมดุลฮอรโมนจึงชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตใหดีข้ึนได

02 สงเสริมพัฒนาการเด็กโต
ทักษะในการคิด ลงมือทํา เรียนรู แกปญหา ปรับตัว 
และท่ีสําคัญคือสภาพอารมณของเด็ก มาจากการ
ฝกทักษะสมอง EF - Executive Functions ชวย
ในการบริหารจัดการตนเองข้ันสูงดวยสมองสวน
หนา ซ่ึงเก่ียวของกับความคิด ความรูสึก และการ
กระทํา ท่ีหากไดรับการฝกฝนอยางถูกตองแลว 
จะทําใหเด็กเติบโตอยางมีคุณภาพและมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จในชีวิต เด็กบางคนมีโอกาสมีความ
บกพรองของ EF โดยมีพฤติกรรมท้ังดานการ
ปรับตัวเขากับส่ิงใหม โกรธรุนแรง วอกแวกงาย 
ทําเร่ืองเดิมผิดซ้ํา ๆ คุณพอคุณแมจึงควรสังเกต
และใหความสําคัญกับพฤติกรรมดังกลาวเพ่ือให
เด็กไดเติบโตอยางมีคุณภาพ

03 ลูกเปนหนุมเปนสาวกอนวัย
การเติบโตท่ีเปล่ียนแปลงจากวัยเด็กไปเปนหนุมสาวน้ันหากเกิดข้ึนเร็วกวาปกติ อาจสงผล
ตอความสูงเม่ือเปนผูใหญ คุณพอคุณแมควรสังเกตการเจริญเติบโตของรางกายลูก 
เชน สูงเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว มีสิว มีกล่ินตัว หากเปนเด็กหญิงอาจมีประจําเดือนกอน
อายุ 9 ป เร่ิมมีเตานม หากเปนเด็กชายอาจมีเสียงแตกและอวัยวะเพศขยายตัวเกินวัย 
ซ่ึงการเปนหนุมเปนสาวกอนวัยจะสงผลกระทบทางรางกายแลวยังสงผลตอจิตใจของ
เด็ก หากสังเกตพบความผิดปกติเหลาน้ีควรพาไปพบแพทยเพ่ือตรวจวินิจฉัยและทําการ
รักษาอยางถูกวิธี เร่ิมตนตรวจจากการตรวจอายุกระดูกและตรวจวัดระดับฮอรโมนเพศ

ชวงแมมีลูกอายุ 3-6 ปข้ึนไป
จินตนาการและความสรางสรรคของเด็กตอยอดมาจากการสงเสริม
ใหเด็กน้ันกลาคิดกลาทําในส่ิงท่ีถูกตอง กลาแสดงความคิดเห็นไดอยาง
เปนตัวของตัวเองตามวัย ดวยทักษะและความม่ันใจในตัวเองเชนน้ีเอง
ท่ีจะพัฒนาใหเติบโตเปนผูใหญท่ีมีคุณภาพได

04 พัฒนาการเด็กตามวัย (เด็กเล็ก)
พัฒนาการท่ีเหมาะสมตามวัยคือส่ิงท่ีบงบอกถึงการเจริญเติบโตอยาง
สมบูรณ ในปจจุบันพบวาเด็กแรกเกิดจนถึงวัย 5 ขวบประมาณ 1 ลานคน
ท่ัวประเทศ มีพัฒนาการชากวาวัยซ่ึงอาจเกิดจากการเล้ียงดู สารอาหาร
หรือขาดการกระตุน นอกจากพัฒนาการจะเปนส่ิงจําเปนแลว การคนหา
ศักยภาพและความถนัดแตละดานท้ังทางเชาวนปญญา การใชกลามเน้ือ
ภาษา การวางแผน ความยืดหยุน การจดจํา และอ่ืน ๆ ก็มีประโยชนในการ
สงเสริมใหเด็กเกงไดอยางมีความสุข ชวยเสริมจุดเดนและลดจุดดอย  เติบโต
และเขากับสังคมไดอยางดี โดยการตรวจประเมินท่ีแมนยําน้ันควรปรึกษา
กุมารแพทยเฉพาะทางรวมกับการพูดคุยกับคุณพอคุณแม
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“กูรู
รูทุกเร่ืองสุขภาพผูหญิงและเด็ก

ผูหญิงและเด็ก”  เร่ือง

01 ความเส่ียงของคุณแมวัย 35+
ดวยวัยท่ีมากข้ึนของคุณแมสงผลทําใหมีโอกาสมีบุตรยาก ซ่ึงความเส่ียงจะเกิดข้ึนเม่ือ
คุณแมต้ังครรภในวัย 35 ปข้ึนไป และยังมีโรคประจําตัวรวมดวย เชน เบาหวาน ความดัน 
จะย่ิงสงผลตอสุขภาพในการต้ังครรภดวย นอกจากน้ีอาจเส่ียงใหเกิดภาวะครรภเปน
พิษ ซ่ึงเปนภาวะท่ีคุณแมหลาย ๆ คนกังวลใจ เพราะสามารถเปนอันตรายไดท้ังคุณแม
และลูก โดยครรภเปนพิษน้ันเกิดจากความผิดปกติของการฝงตัวของรก ทําใหรกบาง
สวนขาดเลือด ขาดออกซิเจน จึงกลายเปนสารพิษท่ีเขาสูกระแสเลือดของคุณแมทีละเล็ก
ทีละนอย ซ่ึงมีโอกาสเกิดข้ึนได 4 ใน 100 ราย และทําใหมีอันตรายตอลูกดวย

02 รักษาโรคผูหญิงดวย Minimal Invasive Surgery (MIS)
ปญหาเฉพาะผูหญิงท่ีสงผลกระทบกับการใชชีวิตประจําวันท้ังจากการปวดทอง 
ปวดประจําเดือน หรือมีเลือดออกมากกวาปกติ การตรวจวินิจฉัยดวยวิธีท่ีแมนยําโดย
การตรวจในหองปฏิบัติการ ทําอัลตราซาวนด เอกซเรย คล่ืนแมเหล็กไฟฟา MRI และ
ตรวจละเอียดโดยสูติ -นรีแพทย พรอมข้ันตอนการรักษาในกรณีท่ีตองผาตัด เชน 
เน้ืองอกมดลูก  พังผืดท่ีเกิดข้ึนบริเวณอุงเชิงกราน ถุงน้ํารังไข ทําใหการรักษามี
ความซับซอน ซ่ึงตองใชเทคโนโลยีการผาตัดผานกลองข้ันสูง (Advanced Minimally 
Invasive Surgery) เปนการผาตัดผานกลองแผลเล็ก 3 มิติ ทําใหเห็นภาพชัดเจน
ระดับ Full HD อีกท้ังยังมีเทคโนโลยี 4K Ultra High Definition ท่ีแสดงผลดวยความ
คมชัดสูงเหนือ Full HD ชวยใหเห็นภาพชัดเจนขณะผาตัด จะชวยเพ่ิมความแมนยํา
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เม่ืออายุเลย 40 ปไปแลว ผหูญิงบางคนจะมีปญหาเรื่องประจํา
เดือนไมสม่ําเสมอ รอนวูบวาบ หงุดหงิดงาย  ชองคลอดแหง 
อารมณแปรปรวน การเตรียมตัวที่จะเขาสวัูยหมดระดู จะทําใหเขา
สูวัยหมดระดูไดโดยไมมีปญหา สําหรับรายท่ีมีปญหาหลังวัย
หมดระดู การดูแลสงเสริมสุขภาพ รักษาดานวัยทอง และปองกัน
กระดูกพรนุ จะทําใหผหูญิงมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

01 เลเซอรฟนฟูจุดซอนเรน
ผหูญิงเมื่ออายุเพิ่มขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงของรางกายที่เปนความ
เส่ือมตามวัย สงผลกระทบท้ังดานการใชชีวิตและความม่ันใจ เชน 
อาการปสสาวะเล็ดจากการไอและจาม ชองคลอดแหง ชองคลอด
หลวม รวมไปถึงความหยอนคลอยและมีสีคล้ําของอวัยวะเพศ ซ่ึง
เลเซอรฟนฟูจุดซอนเรนสามารถชวยเพ่ิมความกระชับ เติมความ
ชุมช้ืน พรอมทั้งใหความมั่นใจดวยบริเวณจุดซอนเรนที่จะขาวขึ้น
ซึ่งการรักษานี้มีขอดีคือไมสรางความเจ็บปวดขณะรักษา ไรรอย
แผล และใชเวลาไมนาน โดยผทีู่สนใจควรเขารับคําปรึกษาจากแพทย
ผชํูานาญการโดยเฉพาะ
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