คำนำ
คู่มือการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น เวทีสานพลัง
สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา จัดทาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรม โดยมีเป้าหมายเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการดูแลเด็กปฐมวัย ได้แก่ ผู้บริหาร อปท. บุคลากร อปท.
โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้อง ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) แกนนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
(ศพค.) บุคลากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) ในการทาความเข้าใจแนวคิดหลักการ
วิ ธี ก ารทางาน และแนวทางการออกแบบงานและกิ จ กรรมเพื่อ พั ฒ นาการดู แลเด็ก ปฐมวั ย ในพื้ นที่ ที่
สอดคล้ องกับบริ บท ปัญหาและความต้ องการการดูแลของเด็กปฐมวัยและครอบครั ว ประกอบด้ว ย ๕
ปฏิบัติการ ได้แก่ ปฏิบัติกำรที่ ๑ แนวทางการพัฒนางานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ปฏิบัติกำรที่ ๒
แนวทางการพัฒนางานของศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) และผู้นาชุมชน (กานัน ผู้ใหญ่บ้าน) ปฏิบัติกำรที่
๓ แนวทางการพัฒนางานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุข
(อสม.) ปฏิบัติกำรที่ ๔ แนวทางการพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และทุนทางสังคมใน
พื้นที่ ปฏิบัติกำรที่ ๕ จัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่นและ
นาใช้ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
เมื่อผ่ านการอบรมแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น ฉบับนี้ แล้ว ผู้เข้ า
อบรมและผู้ที่เกี่ยวข้อง จะเข้าใจแนวทางการสร้างความร่วมมือกับทุนทางสังคมในพื้นที่ แนวทางพัฒนาการ
ดาเนินงานของ ศพด. ศพค. รพ.สต. และสามารถออกแบบหรือเลือกงานและกิจกรรมเพื่อพัฒนา ศพด. ศพค.
และ รพ.สต. ให้สอดคล้องกับศักยภาพ ทุนทางสังคมและปัญหาและความต้องการการดูแลของเด็กปฐมวัย
และครอบครัวในชุมชนท้องถิ่นต่อไป

ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ
เมษายน ๒๕๖๒

ก

สารบัญ
หน้า
ก
ข
ค
ง

คานา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
กาหนดการ
บทนา
ปฏิบัติการที่ ๑
ปฏิบัติการที่ ๒
ปฏิบัติการที่ ๓
ปฏิบัติการที่ ๔
ปฏิบัติการที่ ๕

แนวทางการพัฒนางานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
แนวทางการพัฒนางานของศูนย์พัฒนาครอบครัว(ศพค.) และผู้นาชุมชน
(กานัน ผู้ใหญ่บ้าน)
แนวทางการพัฒนางานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.)
และ อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)
แนวทางการพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)และ ทุนทาง
สังคมในพื้นที่
จัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชน
ท้องถิ่นและนาใช้ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข

๑
๔
๙
๓๓
๕๒
๖๑
๗๘

สารบัญตาราง
ตารางปฏิบัติการที่ ๑.๑
ตารางปฏิบัติการที่ ๑.๒
ตารางปฏิบัติการที่ ๒.๑
ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๑
ตารางปฏิบัติการที่ ๔.๑
ตารางปฏิบัติการที่ ๕.๑

ข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะของเด็กปฐมวัยในพื้นที่
ทบทวนสถานะการดาเนินการตามชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ของพื้นที่
ทบทวนสถานะการดาเนินการตามชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย์
พัฒนาครอบครัว (ศพค.) ของพื้นที่
ทบทวนสถานะการดาเนินการตามชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาโรงพยายา
ลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) ของพื้นที่
ทบทวนสถานะการดาเนินการเพื่อพัฒนาการดาเนินงานของ อปท.
และทุนทางสังคมในพื้นที่
การจัดทาแผนการพัฒนาการดาเนินงานเพื่อการพัฒนาระบบการ
ดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น

ค

หน้า
๑๒
๑๕
๓๕
๕๔
๖๔
๘๐

สารบัญภาพ

ภาพที่ ๑
ภาพที่ ๒
ภาพที่ ๑.๑
ภาพที่ ๒.๑
ภาพที่ ๓.๑
ภาพที่ ๔.๑
ภาพที่ ๕.๑

ภาพรวมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย
โดยชุมชนท้องถิ่น
แผนผั ง ห้อ งการประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ารเพื่ อการพัฒ นาระบบการดู แลเด็ ก
ปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น
ภาพรวมปฏิบัติการที่ ๑ แนวทางการพัฒนางานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ศพด.)
ภาพรวมปฏิบัติการที่ ๒ แนวทางการพัฒนางานของ ศูนย์พัฒนาครอบครัว
(ศพค.) และผู้นาชุมชน (กานัน ผู้ใหญ่บ้าน)
ภาพรวมปฏิบัติการที่ ๓ แนวทางการพัฒนางานของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล (รพ.สต.)และ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
ภาพรวมปฏิบัติการที่ ๔ แนวทางการพัฒนางานของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(อปท.)และ ทุนทางสังคมในพื้นที่
ภาพรวมปฏิบัติการที่ ๕ การจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการ
ดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่นและนาใช้ประกอบการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

ง

หน้า
๗
๘
๑๑
๓๖
๕๕
๖๓
๗๙

กำหนดกำร
"ห้อง กิจกรรม ต่างบริบท “ระบบ...สร้างการดูแลเด็กโดยชุมชนท้องถิ่น”

TED Talk “ชุมชน
ท้องถิ่นเพื่อการ
ดูแลเด็กปฐมวัย”
(รอบที่ ๑)

๑๔.๐๐ น.

๑๔.๓๐ น.

TED Talk “ชุมชน
ท้องถิ่นเพื่อการ
ดูแลเด็กปฐมวัย”
(รอบที่ ๒)

๑๕.๐๐ น.

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปฏิบัตกิ ารดีดีของชุมชน
ท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย
(รอบที่ ๑) บทบาทของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

ชี้ แ จงแนวคิ ด ปฏิบัติการที่ ๑ แนว
และกระบวนการ ทางการพัฒนางาน
ในการฝึกอบรม ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.)

ห้องฝึกอบรม
ห้องแลกเปลี่ยน

กิจกรรมเวที
กลำง

กิจกรรมเวที
กลำง

๑๓.๓๐ น.
ห้องแลกเปลี่ยน

๑๒.๐๐
น.

ห้องฝึกอบรม

๐๘.๐๐-๑๒.๐๐
น.

รับประทำอำหำรกลำงวัน

วันที่ ๒๓ เมษำยน ๒๕๖๒

วันที่ ๒๒ เมษำยน ๒๕๖๒

วัน

ปฏิบัติการที่ ๑ แนว
ทางการพัฒนางาน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.)

๑

การละเล่น
สร้างปัญญา
การเต้นม้ง
เพิ่มพูน
ความรู้

ปฏิบัติการที่ ๒ แนว
ทางการพัฒนางาน
ของ ศพค. และผู้นา
ชุมชน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปฏิบัตกิ ารดีดีของชุมชน
ท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย
(รอบที่ ๑) บทบาทของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

ชี้แจงแนวคิด
และ
กระบวนการใน
การฝึกอบรม

๑๕.๓๐ น.

๑๖.๓๐ น.

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
“ปฏิบัติการดีดีของชุมชน
ท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็ก
ปฐมวัย
(รอบที่ ๒) บทบาทของรพ.
สต./ศพค. / และผู้นาชุมชน

ป ฏิ บั ติ ก า ร ที่ ๓
แนวทางการ
พั ฒ น า ง า น ข อ ง
รพ.สต.และ อสม.

การละเล่น
สร้างปัญญา
เต้นกาบบัว

ปฏิบัติการที่ ๒
แนวทางการ
พัฒนางานของ
ศพค. และผู้นา
ชุมชน

๑๖.๐๐ น.

๑๗.๐๐ น.

๑๗.๓๐ น.

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
“ปฏิบัติการดีดีของชุมชน
ท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็ก
ปฐมวัย
(รอบที่ ๓) บทบาทของ อปท.
และทุนทางสังคมที่เกีย่ วข้อง

ปฏิบัติการที่ ๔ แนว
ทางการพัฒนางาน
อปท.และ ทุ น ทาง
สังคมในพื้นที่

ปฏิ บั ติ ก ารที่ ๕ จั ด ท า
แผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ
การพั ฒ นาระบบการ
ดูแลเด็กปฐมวัย

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
“ปฏิบัติการดีดีของชุมชน
“ปฏิบัติการดีดีของชุมชน
ท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็ก
ท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็ก
ปฐมวัย
ปฐมวัย
(รอบที่ ๒) บทบาทของรพ. (รอบที่ ๓) บทบาทของ อปท.
สต./ศพค. / และผู้นาชุมชน และทุนทางสังคมที่เกีย่ วข้อง
ปฏิบัติการที่ ๓
ปฏิบัติการที่ ๔ แนว ปฏิบัติการที่ ๕ จัดทา
แนวทางการ
ทางการพัฒนางาน แผนปฏิบัติการเพื่อการ
พัฒนางานของ
อปท.และ ทุนทาง
พัฒนาระบบการดูแล
รพ.สต.และ อสม.
สังคมในพื้นที่
เด็กปฐมวัย

กำหนดกำร
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพือ่ กำรพัฒนำระบบกำรดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น
เวทีสำนพลัง สร้ำงปัญญำ พัฒนำเด็กปฐมวัยและประถมศึกษำ
วันที่ ๒๒– ๒๔ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ศูนย์กำรแสดงสินค้ำและกำรประชุมอิมแพค เมืองทองธำนี จังหวัดนนทบุรี
กิจกรรม
วัน-เวลำ
วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบที่ ๑)
๑๔.๐๐-๑๘.๐๐ น.
เวลำ
ห้องฝึกอบรม (๔ Key actors)
(๔ ชม.)
๑๔.๐๐-๑๔.๑๕ น. แนวคิดและแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรดูแลเด็กปฐมวัยโดย
(๑๕ นำที)

๑๔.๑๕-๑๔.๓๐ น.
(๑๕ นำที)

๑๔.๓๐-๑๕.๑๐ น.
(๔๐ นำที)
๑๕.๑๐-๑๕.๕๐ น.
(๔๐ นำที)
๑๕.๕๐-๑๖.๓๐ น.
(๔๐ นำที)
๑๖.๓๐-๑๗.๑๐ น.
(๔๐ นำที)
๑๗.๑๐-๑๘.๐๐ น.
(๕๐ นำที)

ชุมชนท้องถิ่น
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา นันทบุตร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กระบวนกำรในกำรฝึกอบรมแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรดูแล
เด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น
โดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย
รองผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปฏิบัติกำรที่ ๑ แนวทำงกำรพัฒนำงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
(ศพด.)
ปฏิบัติกำรที่ ๒ แนวทำงกำรพัฒนำงำนของ ศูนย์พัฒนำ
ครอบครัว (ศพค.) และผู้นำชุมชน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน)
ปฏิบัติกำรที่ ๓ แนวทำงกำรพัฒนำงำนของ โรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพตำบล (รพ.สต.)และ อำสำสมัครสำธำรณสุข(อสม.)
ปฏิบัติกำรที่ ๔ แนวทำงกำรพัฒนำงำนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(อปท.)และ ทุนทำงสังคมในพื้นที่
ปฏิบัติกำรที่ ๕ จัดทำแผนปฏิบตั ิกำรเพื่อกำรพัฒนำระบบกำร
ดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่นและนำใช้ประกอบกำรจัดทำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น

วันอังคำรที่ ๒๓ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒)
๑๔.๐๐-๑๘.๐๐ น.
ห้องฝึกอบรม (๔ Key actors)
(๔ ชม.)
๑๔.๐๐-๑๔.๑๕ น. แนวคิดและแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรดูแลเด็กปฐมวัยโดย
(๑๕ นำที)

ชุมชนท้องถิ่น
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา นันทบุตร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑๔.๑๕-๑๔.๓๐ น. กระบวนกำรในกำรฝึกอบรมแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรดูแล
(๑๕ นำที)
เด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น
โดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย
รองผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๒

กิจกรรม

วัน-เวลำ
๑๔.๓๐-๑๕.๑๐ น.
(๔๐ นำที)
๑๕.๑๐-๑๕.๕๐ น.
(๔๐ นำที)
๑๕.๕๐-๑๖.๓๐ น.
(๔๐ นำที)
๑๖.๓๐-๑๗.๑๐ น.
(๔๐ นำที)
๑๗.๑๐-๑๘.๐๐ น.
(๕๐ นำที)

ปฏิบัติกำรที่ ๑ แนวทำงกำรพัฒนำงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
(ศพด.)
ปฏิบัติกำรที่ ๒ แนวทำงกำรพัฒนำงำนของ ศูนย์พัฒนำ
ครอบครัว (ศพค.) และผู้นำชุมชน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน)
ปฏิบัติกำรที่ ๓ แนวทำงกำรพัฒนำงำนของ โรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพตำบล (รพ.สต.)และ อำสำสมัครสำธำรณสุข(อสม.)
ปฏิบัติกำรที่ ๔ แนวทำงกำรพัฒนำงำนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(อปท.)และ ทุนทำงสังคมในพื้นที่
ปฏิบัติกำรที่ ๕ จัดทำแผนปฏิบตั ิกำรเพื่อกำรพัฒนำระบบกำร
ดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่นนำใช้ประกอบกำรจัดทำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น

๓

บทนำ
๑. แนวคิดหลักกำร
การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น (ศรร.) ภายใต้การสนับสนุนของสานักกองทุน
สนับสนุ นการสร้า งเสริ ม สุข ภาพ (สสส.) โดยสานั ก สนั บสนุ นสุ ขภาวะชุมชน (สานั ก ๓) มีเป้า หมายเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ในการจัดการตนเอง โดยยึดหลักการ
ทางานอย่างน้อย ๔ หลักการ คือ ๑) การใช้พื้นที่เป็นฐานการพัฒนา (Area-based development) ๒) การ
คานึงถึงสุขภาพในทุกนโยบายของชุมชนท้องถิ่น (Health in all policies) ๓) การสร้างการมีส่วนร่วมและ
๔) การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ กระบวนการขับเคลื่อนการทางานเป็นการพัฒนาต่อยอด ขยายผลเพื่อให้
ชุมชนสามารถจัดการปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชน โดยอาศัยการทางานร่วมกันของ ๔
องค์กรหลัก ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาและให้การดูแลเด็ก
ปฐมวัยผ่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) การหนุนเสริมเป็นพี่เลี้ยงและการทางานร่วมกันกับภาคประชาชนใน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) ซึ่งเป็นหน่วยบริการ
สุขภาพในพื้นที่ และทุนทางสังคมและศักยภาพชุมชน เช่น ผู้นาชุมชน กานันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร เป็นต้น
ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ครอบคลุมการจัดการดูแลเด็ก
ปฐมวัย ทั้งกลุ่มเด็กที่มีสุขภาพปกติ กลุ่มเด็กที่มีปัญหาสุขภาพกลุ่มที่มีความเสี่ยง กลุ่มเด็กที่มีปัญหาเรื่อง
โรคและการเจ็บป่ว ย และกลุ่ มเด็กที่มีความต้ องการพิเศษ โดยมีก ารดาเนิ นงานตามแนวทางของ ๖ ชุ ด
กิจกรรมการดูแลเด็กปฐมวัย แบ่งเป็น ๑) ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ๒) ชุดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ๓) ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล(รพ.สต.) ๔) ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทุนทางสังคมอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยในแต่ละส่วนประกอบด้วย ๖ ชุด
กิจกรรม ดังนี้ ๑) การพัฒนาศักยภาพ ๒) การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดูแลเด็ก ๓) การพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ ๔) การจัดตั้งกองทุนหรือจัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือกัน ๕) การพัฒนาและนาใช้ข้อมูลใน
การส่งเสริมแก้ไขและจัดการปัญหาเด็ก และ ๖) การพัฒนากฎ กติกา ระเบียบแนวปฏิบัติเพื่อหนุนเสริมการ
ดาเนินกิจกรรมเสริมความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้มาเรียนรู้จากพื้นที่เครือข่ายได้ เรียนรู้แนวทางการดาเนินเพื่อพัฒนาระบบการดูแลเด็ กปฐมวัยและ
ทวนสอบสถานะการดาเนินงานของพื้นที่เพื่อนาไปใช้จัดทาแผนการพัฒนางานร่วมกับการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อไปได้ ประกอบด้วย ๕ ปฏิบัติการ ได้แก่ ปฏิบัติกำรที่ ๑ แนวทางการพัฒนางานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.) ปฏิบัติกำรที่ ๒ แนวทางการพัฒนางานของศูนย์พัฒนาครอบครัว(ศพค.) และผู้นาชุมชน
(กานัน ผู้ใหญ่บ้าน) ปฏิบัติกำรที่ ๓ แนวทางการพัฒนางานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.)
และ อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ปฏิบัติกำรที่ ๔ แนวทางการพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.)และ ทุนทางสังคมในพื้นที่ ปฏิบัติกำรที่ ๕ จัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลเด็ก
ปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่นและนาใช้ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔

๒. วัตถุประสงค์ เพื่อให้
๒.๑ ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้และมีความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิดหลักการการพัฒนาการดาเนินงานเพื่อ
พัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)และทุนทางสังคมในพื้นที่
๒.๒ ผู้เข้าฝึกอบรมได้ทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยของพื้นที่ตนเองจาก
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์สรุปสถานะการดาเนินงานของ ศพด. ศพค. รพ.สต. อปท. และทุนทาง
สังคมในพื้นที่ตนเองได้
๒.๓ ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนรู้แนวคิดหลักการการจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลเด็ก
ปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสานะการดาเนินงานเพื่อ จัดทาแผนการปฏิบัติการของ
ศพด. ศพค. รพ.สต. อปท. และทุนทางสังคมในพื้นที่ และนาไปใช้ร่วมจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปได้
๓. วิธีดำเนินกำร ดังนี้
๓.๑ การเข้าฝึกอบรม แบ่งกลุ่มผู้เข้าฝึกอบรมเป็น ๓๐ กลุ่ม แต่ละกลุ่ม ประกอบด้วย ตัวแทน อปท.ที่มี
ความเข้มแข็งทั้งหมด ๒๐๐ อปท. แบ่งเข้าร่วมฝึกอบวันละ ๑๐๐ อปท. โดยแบ่งเป็นกลุ่มละ ๔-๕ อปท.ๆ ละ
๒ คน ได้แก่ ผู้อานวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม หัวหน้า ศพด. หรือครู ศพด. ดังนี้
๓.๒ กระบวนการฝึกอบรม แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ ดังแสดงตามแผนภาพที่ ๒
๑) รับฟังการบรรยายแนวคิดและแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น
๒) รับฟังการชี้แจงกระบวนการฝึกอบรมแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชน
ท้องถิ่น
๓) ผู้เข้าร่วมอบรมฝึกอบรมดาเนินกิจกรรมใน ๕ ปฏิบตั ิการ
(๑) ปฏิบัติการที่ ๑ แนวทางการพัฒนางานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (ใช้เวลา ๔๐
นาที) โดยผู้เข้าฝึกอบรมรับฟังการบรรยายแนวทางพัฒนาการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
จากนั้นทบทวนวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปสถานะการดาเนินงานของพื้นที่ตนเอง
(๒) ปฏิบัติการที่ ๒ แนวทางการพัฒนางานของศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) และผู้นาชุมชน
(กานัน ผู้ใหญ่บ้าน) (ใช้เวลา ๔๐นาที) โดยผู้เข้าฝึกอบรมรับฟังการบรรยายแนวทางพัฒนาการดาเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) จากนั้นทบทวนวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปสถานะการดาเนินงานของพื้นที่
ตนเอง
(๓) ปฏิบัติการที่ ๓ แนวทางการพัฒนางานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.)
และอาสาสมัครสาธารณสุ ข (อสม.) (ใช้เวลา ๔๐นาที) โดยผู้ เข้ า ฝึก อบรมรั บฟังการบรรยายแนวทาง
พัฒนาการดาเนินงานของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จากนั้นทบทวนวิเคราะห์ข้อมูล และ
สรุปสถานะการดาเนินงานของพื้นที่ตนเอง
(๔) ปฏิบัติการที่ ๔ แนวทางการพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และทุนทาง
สังคมในพื้นที่ (ใช้เวลา ๔๐ นาที) โดยผู้เข้าฝึกอบรมรับฟังการบรรยายแนวทางพัฒนาการดาเนินงานของ
อปท.และทุนทางสังคมในพื้นที่ จากนั้นทบทวนวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปสถานะการดาเนินงานของพื้นที่
ตนเอง
(๕) ปฏิบัติการที่ ๕ จัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชน
ท้องถิ่นและนาใช้ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (ใช้เวลา ๕๐ นาที) โดยผู้เข้าฝึก อบรมรับฟังการ
๕

บรรยายแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น และผู้
เข้าอบรมแต่ละพื้นทีจ่ ัดทาแผนการดาเนินงานของพื้นที่เพื่อนาใช้ในการร่วมจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
๔) สรุปแผนปฏิบัติการ
๔. ผลผลิต ผลลัพธ์
๔.๑ ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้และมีความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิดหลักการการพัฒนาการดาเนินงานเพื่อ
พัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และทุนทางสังคมในพื้นที่
๔.๒ สรุปข้อมูลสถานะการดาเนินงานการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยของ ศพด. ศพค. รพ.สต.
อปท. และทุนทางสังคมในพื้นที่
๔.๓ ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนรู้แนวคิดหลักการการจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลเด็ก
ปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น
๔.๓ ข้อมูลแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย ของ ศพด. ศพค. รพ.สต. อปท.
และทุนทางสังคมในพื้นที่ เพื่อนาไปใช้ร่วมจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปได้

๖

ภำพรว กำรประ ุ เ งิ ปฏิบัติกำร
เพ่ พั นำระบบกำรดแลเดกป วั ด ุ นท งถิ่น
บรร ำ แนวคิด

ี้แ งกระบวนกำร
ก บร

กำรพั นำระบบกำรดแลเดก
ป วั ด ุ นท งถิน
่

ทบทวน
รวบรว

ดำเนินกิ กรร
๕ ปฏิบัติกำร

ล

ล

วิเครำะห์

ปฏิบัติกำรที่ ๑

•

แนวทำงกำรพั นำงำน ง พด

ล

ลและสถำนะกำร
ดำเนินงำน ง พด

ปฏิบัติกำรที่ ๒

• สถำนะดำเนินงำน ง พด
ผนำ ุ น กำนัน ผ ห บำน

ปฏิบัติกำรที่ ๓

• สถำนะดำเนินงำน ง
รพ สต และ ส

แนวทำงกำรพั นำงำน ง พค
ผนำ ุ น กำนัน ผ ห บำน
แนวทำงกำรพั นำงำน ง
รพ สต และ ส

ปฏิบัติกำรที่ ๔
แนวทำงกำรพั นำงำน ง ปท
และทุนทำงสังค นพ้นที่

• สถำนกำร ์ดำเนินงำน ง
ปท และทุนทำงสังค น
พ้นที่

ปฏิบัติกำรที่ ๕

•

ดั ทำแผนปฏิบัติกำรเพ่ พั นำ
ระบบกำรดแลเดกป วั

ลแผนปฏิบัติกำรเพ่
พั นำระบบกำรดแลเดก
ป วั

สรุปแผนปฏิบัติกำร ๔ สวนเพ่ นำ ป
ประก บกับทำแผนพั นำท งถิ่น
ภำพที่ ๑ ภาพรวมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น
๗

ภำพที่ ๒ แผนผังห้องการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น

๘

ปฏิบัติการที่ ๑

แนวทางการพัฒนางานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

๑. แนวคิดหลักการ
การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่นอาศัยการดาเนินงานของทุนทางสังคมในพื้นที่ที่
ประสานความร่วมมือกันในการขับเคลื่อนงานและกิจกรรมที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเด็ก
ปฐมวัย ซึ่งทุนทางสังคมหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนการดูแลเด็กปฐมวัย คือ ศู นย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ศพด.) โดยมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งในการสร้างการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนการพัฒนาเด็กให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม เตรียมความพร้อมให้กับเด็ก
ปฐมวัยที่จะก้าวเข้าสู่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีภารกิจ
ในการจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัยในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งการดูแลเด็กปฐมวัยในศพด.นั้น ต้องอาศัยการสร้าง
การมีส่วนร่วม ประสานความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้บริหาร อปท. เจ้าหน้าที่สังกัดกอง
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครูผู้ดูแลเด็ก และทุนทางสังคมที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้นาศาสนา ปราชญ์
ชาวบ้าน กลุ่มทางสังคมต่างๆ เป็นต้น ดาเนินงานโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นกลไก
ในการบริหารจัดการศูนย์และการสร้างความร่วมมือเพื่อร่วมดูแลเด็ก
ดังนั้นการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงเป็น
สิ่งสาคัญ เพื่อให้เห็นผลผลิตและผลลัพธ์การดาเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าว ตาบลศูนย์เรียนรู้ที่เป็นพื้นที่
ดาเนินการจึงจาเป็นต้องสรุปข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ ผลการดาเนินงานทั้งในส่วน
ที่เป็นกิจกรรมการดาเนินงาน และผลผลิตผลลัพธ์การดาเนินงานที่สอดคล้องกับชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ซึ่งนอกจากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้ว ยังสะท้อนข้อมูลที่เป็นความพร้อม
สาหรับการพัฒนาต่อยอดกิจกรรมการดูแลเด็กปฐมวัยของ ศพด. ในพื้นที่ต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ เพื่อให้
๒.๑ ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนรู้ และทาเข้าใจเกี่ยวกับชุดกิจกรรมแนวทางการพัฒนางานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.)
๒.๒ ผู้ เ ข้ า ฝึก อบรมทบทวนข้ อมูล สถานการณ์ สุ ข ภาวะของเด็ก ปฐมวั ยในพื้นที่ ทบทวนและสรุ ป
สถานะการดาเนินงานตามชุดกิจกรรมแนวทางพัฒนาการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
๒.๓ ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์และคัดเลือกงานกิจกรรมเพื่อนาไปจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อการ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) และนาไปใช้ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปได้

๓. วิธีดาเนินการ
๓.๑ การเข้าฝึกอบรม โดยแบ่งกลุ่ม ผู้เข้าฝึกอบรมเป็น ๓๐ กลุ่ม แต่ละกลุ่ม ประกอบด้วย ตัวแทน
อปท.ที่มีความเข้มแข็งทั้งหมด ๑๐๐ อปท. แบ่งเป็นกลุ่มละ ๔-๕ อปท.ๆ ละ ๒ คน ได้แก่ ผู้อานวยการกอง
การศึกษาและวัฒนธรรม หัวหน้า ศพด. หรือครู ศพด. ดังนี้
๓.๒ กระบวนการฝึกอบรม ใช้เวลา ๔๐ นาที ดาเนินการดังนี้
๑) ผู้เข้าฝึกอบรมรับฟังการบรรยายแนวคิดหลักการและแนวทางพัฒนาการดาเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
๙

๒) ผู้เข้าฝึกอบรมศึกษาตารางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานสถานการณ์สุขภาวะของเด็กปฐมวัยใน
พื้นที่ และรวบรวม ค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาเติมในตารางข้อมูล สถานการณ์สุขภาวะ
ของเด็กปฐมวัยให้สมบูรณ์มากที่สุด โดยใช้ตารางปฏิบัติการที่ ๑.๑
๓) ผู้เข้าฝึกอบรมอ่านทาความเข้าใจข้อมูลงานกิจกรรมตามชุดกิจกรรมแนวทางการพัฒนางาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จากนั้นวิเคราะห์เทียบเคียงข้อมูล ตรวจสอบสถานะการดาเนินการเพื่อ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ของพื้นที่ตนเอง และสรุปข้อมูลสถานะที่มีการดาเนินการแล้ว กาลัง
ดาเนินการและมีแผนดาเนินการ โดยให้ระบุผู้ดาเนินการ เพื่อนาไปใช้ในปฏิบัติการที่ ๕ จัดทาแผนปฏิบัติการ
เพื่อการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่นและนาใช้ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป โดยใช้ตารางปฏิบัติการที่ ๑.๒

๔. ผลผลิต ผลลัพธ์
๔.๑ ข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะของเด็กปฐมวัยในพื้นที่
๔.๒ ผู้เข้ าฝึก อบรมได้เรียนรู้สถานการณ์ สุ ขภาวะของเด็กปฐมวัย พื้นที่ และได้เรียนรู้ เกี่ ยวกั บแนว
ทางการพัฒนาการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
๔.๓ พื้นที่ อปท. มีการทบทวนข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ และสถานะการ
ดาเนินงานชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
๔.๔ ข้ อ มู ล สรุ ป สถานะการด าเนิ น งานเพื่ อ พั ฒ นางานของ ศพด. เพื่ อ น าใช้ ป ระกอบการจั ด ท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปได้

๑๐

ปฏิบัติการที่ ๑ แนวทางการพัฒนางานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด
ทบทวนและตรว สอบสถานะการดาเนินการ

ทบทวน

ข้อ ูลสถานการ ์
สุขภาวะเด็กป วัย รวบรว
วิเคราะห์ข้อ ูล

การพัฒนาศักยภาพ
การพัฒนาสภาพแวดล้อ
ที่เออตอเด็กป วัย

การพัฒนาและนาใช้ข้อ ูลใน
การสงเสริ แก้ ข ัดการ
ป หาเด็กป วัย

การพัฒนาระบบบริการ

การพัฒนาก กติกา ระเบียบ
แนวปฏิบัติเพ่อหนุนเสริ การ
ดาเนินกิ กรร เสริ ควา
เข้ แข็งชุ ชนท้องถิ่น

รว
งานและกิ กรร
• งานที่ต้องทา ข้อ
• งานที่ควรทา ๒ ข้อ

ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
•แผนปฏิบัติการเพื่อการ
แผนพัฒนางานของ ศพด

การ ัดตังกองทุนหรอ ัดให้
ีสวัสดิการชวยเหลอกัน

ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
สรุปสถานะการดาเนินงานชุดกิ กรร
เพ่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด

•ข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะ
เด็กปฐมวัย
•การดาเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ศพด

•การเรียนรู้สถานการ ์พนที่ ีควา รู้ และควา เข้าใ เกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด
ภาพที่ ๑.๑ ภาพรวมปฏิบัติการที่ ๑ แนวทางการพัฒนางานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
๑๑

ตารางปฏิบัติการที่ ๑.๑ ข้อ ลู สถานการ ์สุขภาวะของเด็กป วัยในพนที่
คำชี้แจง ให้สรุปข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะของเด็กปฐมวัยในพื้นที่
ข้อ ูลที่ต้องการ
๑. านวนห ูบ้าน/ชุ ชนในพนที่รับผิดชอบ
๒. านวนพนที่ในควา รับผิดชอบ (ตารางกิโลเ ตร)
๓. านวนครัวเรอนทังห ด
๔. านวนประชากรทังห ด าแนกตา เพศ
(๑) เพศชาย
(๒) เพศหญิง
. านวนเด็กป วัย ( - ปี) ทังห ด
. านวนประชากร าแนกตา เพศชายและห ิง
(๑) เพศชาย
(๒) เพศหญิง
๗. านวนเด็กป วัย าแนกตา กลุ อายุ
(๑) อายุ ๐-๒ ปี
(๒) อายุ ๓-๕ ปี
๘. านวนครัวเรอนที่ ีเด็กป วัย
(๑) ครัวเรือนที่ไม่มีเด็กปฐมวัยอาศัยอยู่
(๒) ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัยอาศัยอยู่
. านวนครัวเรอน าแนกตา บุคคลในครัวเรอนที่เด็ก
ป วัยพักอาศัยอยูด้วย
(๑) อยู่กบั พ่อและแม่
(๒) อยู่กับพ่อหรือแม่
(๓) อยู่กบั พี่น้องในครอบครัวเดียวกันเพียงลาพัง
(๔) อยู่กบั ปู่ ย่า ตา ยาย เพียงลาพัง
(๕) อยู่กบั ญาติ เพียงลาพัง
(๖) อยู่กับบุคคลอื่นๆ
. านวนเด็กป วัย ๒- ปี ที่เข้าเรียนใน ศพด.ในพนที่
(๑) ไม่เข้าเรียนใน ศพด.ในพืน้ ที่
(๒) เข้าเรียนใน ศพด.ในพื้นที่
๑ . านวนเด็กป วัย ๒- ปี ที่ เข้าเรียนใน ศพด.ใน
พนที่ าแนกตา การ ด้เข้าเรียน าก ศพด.นอกพนที่
(๑) ไม่ได้เข้าเรียนที่ใดเลย
(๒) เข้าเรียนใน ศพด.นอกพื้นที่
๑๑. านวนเด็กป วัยที่ ีนาหนักตา เก ฑ์อายุ
(๑) น้าหนักตามเกณฑ์อายุ
(๒) น้าหนักค่อนข้างน้อย
(๓) น้าหนักค่อนข้างมาก
(๔) น้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์
(๕) น้าหนักมากเกินเกณฑ์
๑๒

านวน

านวน

ร้อยละ(%) ของประชากรทังห ด

านวน

ร้อยละ(%) ของเด็กป วัยทังห ด

านวน

ร้อยละ(%) ของครัวเรอนทังห ด

านวน

ร้อยละ(%) ของครัวเรอนเด็กป วัย
ทังห ด

านวน

ร้อยละ(%) ของเด็กป วัยทังห ด

านวน

ร้อยละ(%) ของเด็กป วัยที่ ด้เข้า
เรียนใน ศพด.ในพนที่

านวน

ร้อยละ(%) ของเด็กป วัยทังห ดที่
ด้รับการตรว /ประเ ิน

ข้อ ูลที่ต้องการ
๑๒. านวนเด็กป วัยที่ ีสวนสูงตา เก ฑ์อายุ

านวน
านวน

(๑) ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
(๒) ค่อนข้างสูง
(๓) สูงกว่าเกณฑ์อายุ
(๔) ค่อนข้างเตี้ย
(๕) เตี้ย
๑๓. านวนเด็กป วัยที่ ฟี นผุ

านวน

ร้อยละ(%) ของเด็กป วัยทังห ดที่
ด้รับการตรว /ประเ ิน

(๑) ไม่มีฟนั ผุ
(๒) มีฟันผุ
๑๔. านวนเด็กป วัย าแนกตา พัฒนาการตา ชวงวัย

านวน

ร้อยละ(%) ของเด็กป วัยทังห ดที่
ด้รับการตรว /ประเ ิน

านวน

ร้อยละ(%) ของเด็กป วัยทังห ด

านวน

ร้อยละ(%) ของเด็กป วัยทังห ด

านวน

ร้อยละ(%)
ของเด็กป วัยทังห ด

านวน

ร้อยละ(%) ของเด็กป วัยทังห ด

านวน

ร้อยละ(%) ของเด็กป วัยทังห ดที่ ี
สภาวะป่วยในป ุบัน

(๑) พัฒนาการช้ากว่าวัย
(๒) พัฒนาการสมวัย
(๓) พัฒนาการเกินวัย
๑ . านวนเด็กป วัยที่ ด้รับวัคซีนครบถ้วน
(๑) ได้รบั วัคซีนไม่ครบ
(๒) ได้รบั วัคซีนครบ
๑ . านวนเด็กป วัยที่ ีภาวะเ ็บป่วยทั่ว ป(ในระยะ
เดอนที่ผาน า)
(๑) เด็กปฐมวัยที่ไม่มีภาวะเจ็บป่วยทั่วไป
(๒) เด็กปฐมวัยที่มีภาวะเจ็บป่วยทั่วไป
๑๗. านวนเด็กป วัยที่ ีภาวะเ ็บป่วยฉุกเฉิน(ในระยะ
เดอนที่ผาน า)
(๑) เด็กปฐมวัยที่ไม่มีภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน
(๒) เด็กปฐมวัยที่มีภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน
๑๘. านวนเด็กป วัยที่ ีภาวะเ ็บป่วยเรอรัง
(๑) เด็กปฐมวัยที่ไม่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง
(๒) เด็กปฐมวัยที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง
๑ . านวนเด็กป วัยที่ ีควา พิการ
(๑) เด็กปฐมวัยที่ไม่มีความพิการ
(๒) เด็กปฐมวัยที่มีความพิการ
๒ . านวนเด็กป วัยที่ ีสภาวะการเ ็บป่วยในป ุบนั
(๑) เด็กปฐมวัยที่ไม่มีสภาวะป่วยในปัจจุบนั
(๒) เด็กปฐมวัยที่มีสภาวะป่วยในปัจจุบัน
๒๑. านวนเด็กป วัย าแนกตา สภาวะการเ ็บป่วยใน
ป ุบัน
(๑) ป่วย ไปไหนมาไหนได้
(๒) ป่วย อยู่กบั บ้านไปไหนมาไหนไม่ได้
๑๓

ร้อยละ(%) ของเด็กป วัยทังห ดที่
ด้รับการตรว /ประเ ิน

ข้อ ูลที่ต้องการ
(๓) ป่วย นอนกับเตียง
๒๒. านวนเด็กป วัยที่ ีสิทธิและสวัสดิการทางด้าน
สุขภาพในแตละประเภท
(๑) หลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง )
(๒) ประกันสังคม
(๓) สวัสดิการข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ
(๔) ประกันสุขภาพเอกชนอื่นๆ
(๕) สวัสดิการสังคมโดยชุมชน
(๖) อืน่ ๆ ระบุ...........................

านวน
านวน

๑๔

ร้อยละ(%) ของเด็กป วัยทังห ด

ตารางปฏิบัติการที่ ๑.๒ ทบทวนสถานะการดาเนินการตา ชุดกิ กรร เพ่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ของพนที่
คำชี้แจง ให้ทบทวนสถานะการดาเนินการตามชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ของพื้นที่ โดยใส่เครื่องหมาย ในช่องที่มีการดาเนินการ
สอดคล้องกับชุดกิจกรรม และระบุผู้ดาเนินการหลัก ผู้ดาเนินการร่วม และผู้สนับสนุน โดยระบุรหัสข้อมูลผู้ดาเนินการ
รหัสข้อ ูลผู้ดาเนินการ
๑. อปท.
๗. ทุนทางสังคมอื่นๆ (ระบุชื่อทุน.......)

๒. รพ.สต.
๓. ศพด.
๘. ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก

๔. ศพค.
๕. ผู้นาชุมชน (กานัน ผู้ใหญ่บ้าน)
๙. หน่วยงานรัฐในพื้นที่ (ระบุ...................)
การดาเนินงาน
ในพนที่

ชุดกิ กรร

งานและกิ กรร

๑. การพัฒนา
ศักยภาพ

๑) สร้า งทีมและก าหนดคณะบริห ารศู นย์ พัฒ นาเด็ กเล็ ก
อย่างมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ผู้แทนที่ได้รับการคัดเลือก
จากชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางการศึกษา ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนผู้ดูแลเด็ก ผู้แทน
จากลุ่มองค์กรชุมชน เป็นต้น
๒) สนับสนุนการศึกษาดูงาน ฝึกอบรมคณะกรรมการฯและ
คณะทางาน
๓) พั ฒ นาหลั ก สู ต รและจั ด ท าคู่ มื อ ส าหรั บ ฝึ ก อบรม
ผู้เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กปฐมวัย เช่น หลักสูตรและคู่มือการ
ดู แลเด็ กปฐมวั ย ที่มี ความพิการทางด้ านร่ างกายและการ
เคลื่อนไหว ด้านสติปัญญาและการเรียนรู้ ออทิสติก และเด็ก
ที่มีความผิดปกติทางด้านพฤติกรรม เป็นต้น
๔) ฝึกอบรมครู ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ให้เข้าใจ ความจาเป็นของ
การสร้างเสริมภูมิคุ้ มกันโรค การคัดกรองโรคติดต่อในเด็ก
การคั ด กรองโรคหรื อ ความผิ ด ปกติ ใ นเด็ ก การประเมิ น
พัฒนาการ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาการทางปัญญา

ต้องทา








๑๕

ควรทา

สถานการ ์ดาเนินงาน
(ใสเคร่องห าย ในชองที่
สอดคล้อง)
ดาเนิ
กาลัง
ีแผนการ
น ดาเนินการ ดาเนินการ
การ
แล้ว

๖. อสม.

๑๐. อื่นๆ (ระบุ.......)
ผู้ดาเนินการ
(ระบุรหัสผู้ดาเนินการ)
ผู้ดาเนิน
การหลัก

ผู้รว
ดาเนินการ

ผู้สนับ
สนุน

การดาเนินงาน
ในพนที่

ชุดกิ กรร

งานและกิ กรร

ต้องทา

ควรทา

และอารมณ์



๕) ฝึกอบรมครู ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย อาสาสมัคร ให้มีทักษะ
การช่วยเหลือเด็กที่จมน้า
๖) ส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็กในศพด.มีการศึกษาต่อ
๗) ฝึกอบรมผู้ปกครอง/ผู้ดูแลในครอบครัวเด็กในการดูแล
เด็กกรณีเจ็บป่วยที่บ้าน เช่น การให้อาหารทางสายยาง การ
ดูแลสายสวนปัสสาวะ การดูแลกรณีใส่ท่อช่วยหายใจ เป็น
ต้น
๘) ฝึกอบรมผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กให้เข้าใจ ความจาเป็น
ของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การประเมินพัฒนาการ การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาการทางปัญญาและอารมณ์
๙) ฝึ กอบรมผู้ ปกครองและผู้ ดู แลในการจั ดการเรี ยนและ
ส่งเสริ มการเรียนรู้ ให้แก่เด็ กที่มี ภาวะป่ วยที่บ้ าน เช่ น การ
ส่งเสริมการการอ่าน การเล่น การรับประทานอาหาร เป็นต้น
๑๐) ฝึ ก อบรมอาสาสมั ค รในชุ ม ชน เช่ น อาสาสมั ค ร
สาธารณสุข กลุ่มแม่อาสา เป็นต้น เพื่อให้มีความรู้เข้าใจเรื่อง
การประเมินและส่งเสริมพัฒนาการ การเจริญเติบโต การรับ
ภูมิคุ้มกัน ให้การดูแลช่วยเหลือตามสภาพทั้งในภาวะปกติ
เช่ น การจั ด กิ จ กรรมหรื อ กระตุ้ น ผู้ ป กครอง ส่ ง เสริ ม
พัฒนาการเด็กในครอบครัว และชุมชน กลุ่มที่มีความผิดปกติ
พิการ เช่น การประเมินให้ความช่วยเหลือ การสนับสนุนให้
ครอบครั ว ให้ ก ารดู แ ลได้ เ หมาะสม การประสานส่ ง ต่ อ
หน่ ว ยงานที่ มี ค วามช านาญเฉพาะ เช่ น ศู น ย์ อ อทิ ส ติ ก
โรงเรียนสอนภาษามือ เป็นต้น








๑๖

สถานการ ์ดาเนินงาน
(ใสเคร่องห าย ในชองที่
สอดคล้อง)
ดาเนิ
กาลัง
ีแผนการ
น ดาเนินการ ดาเนินการ
การ
แล้ว

ผู้ดาเนินการ
(ระบุรหัสผู้ดาเนินการ)
ผู้ดาเนิน
การหลัก

ผู้รว
ดาเนินการ

ผู้สนับ
สนุน

การดาเนินงาน
ในพนที่

ชุดกิ กรร

งานและกิ กรร

ต้องทา



๑๑) จัดทาสมุดประจาตัวเด็กที่ระบุประวัติการได้รับวัคซีนที่
จ าเป็ น ระดั บพั ฒ นาการทั้ ง ด้ านร่ า งกาย สติ ปั ญญาและ
อารมณ์(IQ EQ) การฝึกใช้กล้ามเนื้อในเด็ก การดูแลเรื่องฟัน
และช่องปาก
๑๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการบริหารจัดการศูนย์ฯอย่างมี
ส่ ว นร่ ว มในทุ ก ขั้ น ตอน เช่ น การก าหนดนโยบายและ
วัตถุประสงค์ ของโครงการก าหนดวิ ธีการแนวทางการงาน
ก าหนดทรั พ ยากรที่ ใ ช้ ใ นการส่ ง เสริ ม การน าภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่น เป็นต้น
๑๓) ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก จั ด ท าคู่ มื อ หลั ก เกณฑ์ แ ละ
คุณสมบัติของการรับสมัครครูผู้ดูแลเด็ก เช่น วุฒิการศึกษา
การตรวจประเมิ น ภาวะสุ ข ภาพกายและจิ ต บุ ค ลิ ก ภาพ
ประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กปฐมวัย
เป็นต้น
๑๔) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดทาหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้
หลักสู ตรการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวั ยทั้ง ๔ ด้ านคื อ
ร่างกาย จิตใจ- อารมณ์สังคม และสติปัญญา โดยใช้กิจกรรม
๖ หลักที่ครอบคลุม ๔ สาระ ให้สอดคล้องกับบริบทของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ ส่งเสริมพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อ
มัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก ความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะนิสัย
ให้เด็กได้แสดงอารมณ์และความรู้สึกด้านศิลปะ ดนตรี ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะที่ดีทางสังคมเบื้องต้น และ
การสร้างความเป็นพลเมือง เช่น ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มี
วินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้าใจรู้จักการรอคอย การรักษา







๑๗

ควรทา
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งานและกิ กรร

ต้องทา

สิ่งแวดล้อม การเก็บขยะ การคัดแยกขยะ และรู้จักการปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ กติกาของห้องเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เหมาะสมตามวัย เป็นต้น
๑๕) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการเชื่อมประสานการทางานกับทุน
ทางสังคมอื่นในพื้นที่เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย
เช่น รร.ผู้สูงอายุ สภาเด็กและเยาวชน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง ปราชญ์ชาวบ้านด้านดนตรีพื้นเมือง เป็นต้น
๑๖) จั ดทาแผนการด าเนิ นกิ จกรรมตามหลั กสู ตรที่วางไว้
แผนในการจัดหลักสูตรมีตั้งแต่การจัดกิจกรรมตามหลักสูตร
รายวั น รายสัปดาห์ รายเดื อน เช่ น กิ จกรรมเสรี /กิจกรรม
กลางแจ้ ง กิ จ กรรมสร้ า งสรรค์ เกมส์ ก ารศึ ก ษา การจั ด
กิจกรรมเสริ มประสบการณ์ ด้านการเข้ าใจภาษา กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ กิจกรรม
สังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ตาราพื้นบ้าน
ศิลปะพื้นบ้าน หัตถกรรมท้องถิ่น เป็นต้น
๑๗) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดหา/ผลิตสื่อและใช้สื่อในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ และมีการ
นาใช้สื่อการเรียนการสอนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๘) จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม เช่น โครงการเด็กดีรักการ
ออม โครงการออมเพื่ออนาคตของหนู เป็นต้น
๑๙) ศู นย์ พัฒนาเด็กเล็ กจั ดระบบการคั ดกรองพัฒนาการ
ตั้งแต่ก่อนรับเข้ามาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเมื่ออยู่ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีการประเมินและการสังเกตพฤติกรรมของ

ควรทา
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(ระบุรหัสผู้ดาเนินการ)
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เด็กได้อย่างต่อเนื่อง
๒๐) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้
เรื่ อ งอาหารส าหรั บ เด็ ก เช่ น เมนู อ าหาร วั ตถุ ดิ บ ในการ
ประกอบอาหาร การสอนมารยาทในการรับประทานอาหาร
และการช่วยเหลือตนเองขณะรับประทานอาหาร การเลือก
อาหารที่มีประโยชน์และอาหารปลอดภัย เป็นต้น
๒๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้
เรื่องจากสวนครัวสู่อาหาร (Farm to tables) เศรษฐกิจ
พอเพียง และการสร้างพื้นที่จัดทาอาหาร เช่น ปลูกผักปลอด
สารพิษ ปลู กผักสวนครัว สวนสมุ นไพร เลี้ ยงปลา เลี้ ยงไก่
เป็นต้น
๒๒) จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพนมก่อนให้เด็กดื่ม โดยเท
นมใส่แก้ว สังเกต ฟอง กลิ่น ตะกอน และชิมรสชาติ
๒๓) ส่งเสริมกิจกรรมร่วมกันของผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กกับ
ศูนย์ พัฒนาเด็ กเล็ก เช่ น การจั ดกิ จกรรมสานสั มพันธ์ จาก
บ้านสู่ ศพด. กิ จกรรมกีฬา การประชุมระหว่างครู ศพด.กั บ
ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก เป็นต้น
๒๔) การจัดตั้งศูนย์บริการยืมสื่อการเรียนรู้สาหรับผู้ปกครอง
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยที่บ้าน เช่น หนังสือ
นิทาน ของเล่น เป็นต้น
๒๕) ประเมินผลการเรียนรู้ หลังจากที่มีการเรียนการสอนใน
ศพด. โดยสามารถใช้แบบประเมิน TDSI, DSPM, DENVER,
,อนามัย๕๕, กรมปกครองส่วนท้องถิ่น
๒๖) จัดทาระบบให้การช่วยเหลือและกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่
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มีพัฒนาการล่าช้าอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๒๗) จัดประเมินคุณภาพการดาเนินงานของ ศพด. ให้เป็นไป
ตามมาตฐานการดาเนินงานศพด. คุณภาพ
๒๘) ปรั บ โครงสร้ า ง และสิ่ ง แวดล้ อ มในอาคารสถานที่
ให้บริการสาหรับเด็ก ในศพด. ให้เอื้อต่อการดูแลเด็ก เช่น
ของเล่ น เด็ ก ที่มี ม าตรฐาน ปลอดภั ย บั น ไดมี ร าวจั บ เตี้ ย
เหมาะกั บ เด็ ก ปลั๊ ก ไฟมี ที่ ปิ ด และอยู่ สู ง อุ ป กรณ์ ที่ ไ ม่
ก่อให้เกิดอันตราย อุปกรณ์หรือวัสดุที่ไม่ใส่สีที่เป็นอันตราย
เลื่อนหลุดง่าย เป็นต้น
๒๙) ศูน ย์พัฒนาเด็ก เล็ กจัด การดูแ ลความปลอดภัย ของ
พื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เช่น ตัวอาคารมั่นคง
แข็งแรงและปลอดภัยประตูหน้าต่างเพดานอยู่ในสภาพดีมี
ทางเข้า–ออกอย่างน้อย ๒ ทาง หรือถ้ามีทางเข้า–ออกทาง
เดียวต้องกว้างอย่างน้อย ๒๐๐ เมตรการจัดทาห้องน้า/ห้อง
ส้วมถูกสุขลักษณะ เป็นต้น
๓๐) จัดหารั้วและประตูที่มั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันไม่ให้
เด็ ก ออกนอกศพด.และป้อ งกั นไม่ ให้ บุ คคลภายนอกที่ไ ม่
ส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในศพด.
๓๑) จัดหาพื้นที่สนามเด็กเล่นที่ป้องกันการบาดเจ็บ เช่น
พื้นทราย สนามหญ้า พื้นยางสังเคราะห์ เป็นต้น
๓๒) จั ด การดู แ ลสภาพแวดล้ อ มภายในอาคารให้ ถู ก
สุขลักษณะและเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น มีพื้นที่เก็บสิ่ง
ปฏิกูลที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ มีพื้นที่เก็บสิ่งปฏิกูล
เพียงพอ มีการกาจัดสิ่งปฏิกูลที่เพียงพอ จัดทาจุดล้างมือ










๒๐
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ต้องทา

ให้เพียงพอเหมาะสมกับวัย และถูกสุขลักษณะ และมีการ
รักษาความสะอาดภายใน
๓๓) จัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วน เช่น ห้องเรียน ห้อง
ประกอบอาหาร ห้องรับประทานอาหาร ห้องนอน ห้องส้วม
แยกออกจากกัน เป็นต้น
๓๔) จัดสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย
เช่ น ท าพื้ น เพดานจ าลองระบบสุ ริ ย ะจั ก รวาล จั ด พื้ น ที่
ห้องอาหารให้แสดงภาพอาหารต่างๆและการล้างมือ จั ด
ห้องกิจกรรมให้มีภาพกิจกรรมหรือแผนที่จังหวัด ประเทศ
โลก เป็นต้น
๓๕) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดสถานที่สาหรับจัดเตรียมอาหาร
เครื่ อ งดื่ ม และของว่ า งที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะและมี ส ถานที่
รั บ ประทานอาหารโต๊ ะ เก้ า อี้ อุ ป กรณ์ ภาชนะใส่ อ าหารที่
ปลอดภัยสะอาดและขนาดเหมาะสมเพียงพอกับเด็ก รวมถึง
การประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และการจัดการน้าดื่ม
น้าใช้ให้สะอาดและเพียงพอ
๓๖) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดทาพื้นที่สาหรับดูแลเด็กป่วยที่
เป็นสัดส่วน มีการจัดเตรียมอุปกรณ์สาหรับป้องกันควบคุม
โรค เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล/ สบู่ ผ้าเช็ดมือ
ผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น และอุปกรณ์เพื่อดูแลเด็กป่วย เด็กที่
ได้รับอุบัติเหตุให้เพียงพอ เช่น ตู้ยา กล่องยา และเก็บอยู่ใน
ที่ปลอดภัยและมีกุญแจล็อคป้องกันเด็ก เป็นต้น
๓๗) จัดหาห้องน้า ห้องส้วมที่เพียงพอเหมาะสมกับวัยและ
ถูกสุขลักษณะโถส้วมสาหรับเด็ก โดยเฉลี่ยอย่างน้อย ๑ โถ










๒๑
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ต้องทา

ต่อ เด็ ก ๑๐-๑๒ คนห้อ งน้ ากับ ห้ อ งส้ ว มแยกออกจากกั น
เพื่ อ ให้ พื้น แห้ ง ทาความสะอาดและมี แ ผ่ น ยางกั น ลื่ น ใน
ห้องน้า
๓๘) จัดหาที่ล้างมือให้เพียงพอกับเด็กในศพด. โดยเฉลี่ย
อย่างน้อย ๑ จุดต่อเด็ก ๑๐ คน
๓๙) จัดให้มีจุดล้างมือ ล้างเท้า ก่อนเข้ามาในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
๔๐) จั ด หาน้ าดื่ ม น้ าใช้ ใ ห้ ส ะอาดและมี ป ริ ม าณน้ าดื่ ม ที่
เพียงพอสาหรับเด็กทุกคน
- มีปริมาณน้าดื่มโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตรต่อ
คนต่อวัน
- ภาชนะบรรจุ น้ าดื่ ม สะอาด มี ฝ าที่ปิ ด มิ ด ชิ ด ไม่ มี ค ราบ
สกปรก
- ภาชนะที่ ใ ช้ บ รรจุ น้ าดื่ ม และแก้ ว น้ าดื่ ม ต้ อ งสู ง จากพื้ น
มากกว่า ๖๐ เซนติเมตร
- มีการแยกแก้วน้าส่วนตัวหรือใช้แล้วต้องนาไปล้างทุกครั้ง
ไม่มีการผูกแก้วน้าติดกับภาชนะบรรจุน้าดื่ม
- น้าใช้มาจากถังเก็บน้า ควรมีปริมาณโดยเฉลี่ยประมาณ
๒๐ ลิตรต่อคนต่อวัน
๔๑) จัดบริเวณพื้นที่สาหรับนอน ให้สะอาด มีการระบาย
อากาศที่ ดี ไม่ มี เ สี ย งรบกวน และมี ก ารท าความสะอาด
อุปกรณ์เครื่องนอนโดยปัดฝุ่น ตากแดด อย่างน้อยสัปดาห์
ละ ๑ ครั้ง
๔๒) จัดแยกเครื่องนอน หมอน ผ้าห่ม สาหรับเด็กแต่ละคน
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ไม่ใช้ร่วมกัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค
๔๓) จัดให้มีการทาความสะอาดอาคาร โดยเฉพาะบริเวณ
ห้องนอน ห้องกิจกรรมของเด็ก ด้วยน้ายาทาความสะอาดที่
มีส่วนผสมของคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อ เช่น โฮเตอร์ เป็นต้น และ
ล้ า ง อ อ ก ด้ ว ย น้ า ส ะ อ า ด แ ล ะ อ บ ด้ ว ย เ ค รื่ อ ง อ บ
อั ล ตราไวโอเลตเป็ น ประจ าและเมื่ อ มี ก ารระบาดของ
โรคติดต่อในเด็กตามมาตรฐานของกรมอนามัย
๔๔) จัดให้มีการทาความสะอาดภายนอก และสารวจแหล่ง
เพาะพันธุ์แมลงวัน ยุง และสัตว์นาโรค
๔๕) จั ด ให้ มี ก ารท าความสะอาดของเล่ น เป็ น ประจ าทุ ก
สัปดาห์และบ่อยขึ้นเมื่อมีการเกิดโรคติดต่อ และตรวจสอบ
คุณภาพของเล่น เช่น ๑) ของเล่นประเภทพลาสติก ต้อง
แห้ง ไม่มีรา ๒)ของเล่นประเภทกระดาษ ต้องไม่มีฝุ่น ไม่มี
คราบสกปรก แห้ง และ ๓) ของเล่นประเภทผ้า ตุ๊กตา ต้อง
สะอาด ไม่มีคราบ ไม่มีกลิ่น แห้ง เป็นต้น
๔๖) ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ก าหนดจุ ด จอดรถส าหรั บ
ผู้ปกครองเมื่อมาส่งเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมกับมี
สัญลักษณ์บนพื้นถนน ฟุตบาท หรือป้ายบอกจุด จอดรถ
เส้นทางการเดินรถ เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้ทราบถึง
กฎจราจรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเพื่อความปลอดภัยของ
เด็ก โดยจุดจอดรถต้องอยู่หา่ งจากพื้นที่การทากิจกรรมของ
เด็ก มีการรณรงค์สวมหมวกกันน็อคสาหรับผู้ปกครองและ
เด็ก สาหรับผู้ปกครองที่ใช้รถจักรยานยนต์มาส่งเด็กที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
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ควรทา



๔๗) จัดทามาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์ พัฒนา
เด็ ก เล็ ก ในเรื่ อ งระบบป้ อ งกั น ภั ย และรั บ รองเหตุ ฉุ ก เฉิ น
ระบบป้ อ งกั น ภั ย จากอุ ป กรณ์ ร ะบบป้ อ งกั น ภั ย จากสั ต ว์
ระบบป้องกันภัยจากบุคคลและระบบความปลอดภัยในการ
เดินทาง
๔๘) จัดทาระบบการคัดกรองบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาใน
ศพด.
๔๙) จัดทาระบบการรับ -ส่งผู้ปกครองเมื่อมารับ ส่งเด็กมี
การลงลายมือชื่อไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันการ
ลักพาตัวเด็ก
๕๐) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดทาแผนป้องกันภัยและรองรับ
เหตุฉุกเฉิน เช่น กรณีไฟไหม้ น้าท่วม แผ่นดินไหว ภัยพิบัติ
อื่นๆ
๕๑) จัดการซ้อมอพยพเด็กและครูผู้ดูแลเด็ก ครูพี่เลี้ยง ใน
กรณีไฟไหม้ ภัยพิบัติ
๕๒) ส่ ง เสริ ม การปรั บ สิ่ ง แวดล้ อ มในชุ ม ชนเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์กับเด็กและครอบครัว เช่น การมีสนามเด็กเล่นใน
ชุ ม ชน การมี ล านกิ จ กรรมที่ ใ ห้ เ ด็ ก และครอบครั ว มาท า
กิจกรรมร่วมกัน
๕๓) ส่ ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมสร้ า งวั ฒ นธรรมในการ
ช่วยเหลือเด็ก ในชุมชนเช่นการเปิดพื้นที่ช่วยเหลือสนับสนุน
การดูแลกลุ่มเด็กที่มีความผิดปกติ ได้แก่ การรับบริจาคของ
เล่ น เด็ ก ผ้ า อ้ อ มส าเร็ จ รู ป ส าหรั บ เด็ ก ที่ เ จ็ บ ป่ ว ยพิ ก าร
เสื้อผ้า เป็นต้น
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๕๔) สร้างเครือข่ายช่วยเหลือดูแลเด็ก ให้สวัสดิการสาหรับ
ครอบครัวที่มีเด็กป่วย เช่น การซื้อสินค้าในร้านค้าของชุมชน
ในราคาถูก การแบ่งปันผลกาไรของกองทุนชุมชนช่วยเหลือ
ครอบครัวที่มีเด็กป่วยหรือพิการเป็นต้น
๕๕) สนั บ สนุ น ให้ มี ก ลุ่ ม ช่ ว ยดู แ ลเด็ ก ปฐมวั ย เช่ น กลุ่ ม
ทาอาหารส าหรั บ เด็ ก ทั้ง เด็ ก ป่ ว ย พิก าร และกลุ่ ม ปกติ
กลุ่ ม เพื่ อ นบ้ า นช่ ว ยเหลื อ กั น ดู แ ลกั น ในการรั บ ยา การ
ส่งเสริมพัฒนาการกิน กอด เล่น เล่านิทาน เยี่ยมให้กาลังใจ
ผู้ดูแลเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัวเป็นต้น
๓.การพั ฒ นา ๕๖) จัดการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
ระบบบริการ
และสติ ปั ญ ญา เช่ น การออกก าลั ง กายเพื่ อ เพิ่ ม ความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดต่างๆ การทากิจกรรมตามจังหวะ
ดนตรี ฝึกการรับประทานอาหารที่เหมาะสม การอ่าน การ
ดู แ ลให้ เ ด็ ก ได้ เ ล่ น ออกก าลั ง กาย การดู แ ลให้ เ ด็ ก นอน
พักผ่อนกลางวันอย่างเพียงพอ (อย่างน้อย ๑-๒ ชั่วโมงต่อ
วัน) เป็นต้น
๕๗) จัดทามาตรการและแนวทางในการป้องกันโรคระบาด
และโรคติดต่อ โดยเฉพาะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๕๘) จัดตรวจคัดกรองโรคติดต่อเด็กปฐมวัยที่จุดรับ-ส่งเด็ก
ทุกวัน เช่น การวัดไข้ การตรวจช่องปากและคอ การตรวจ
ฝ่ามือ ฝ่าเท้า เป็นต้น กรณีพบความผิดปกติ เจ็บป่วยด้วย
โรคติ ด ต่ อ ให้ แ ยกเด็ ก ให้ ผู้ ป กครองน าเด็ ก กลั บ บ้ า นและ
ตรวจรับการรักษาจากหน่วยบริการสุขภาพ และดาเนินการ
ติดตามเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง

ต้องทา

ควรทา
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๕๙) จัดบริการสุขภาพสาหรับเด็ก เช่น ตรวจร่างกายเด็ก
และดู แ ลให้ เ ด็ ก มี น้ าหนั ก ส่ ว นสู ง เป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน การดู แลสุข ภาพช่อ งปากและฟัน การป้อ งกั น
โรคติดต่อ เป็นต้น
๖๐) จัดการช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาสุขภาพเฉียบพลันหรือ
เรื้อรัง หรือการช่วยเหลือเบื้องต้น ในกรณีเด็กเจ็บป่วยหรือ
ได้รับอุบัติเหตุอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๖๑) จัดบริการตรวจสุขภาพประจาปี ตรวจภาพรังสีปอดให้
ครู ผู้ประกอบอาหารและผู้ดูแลเด็กทุกคน
๖๒) จัดบริการอื่นๆ เช่น ให้คาปรึกษาผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก
เรื่ อ งสุ ข ภาพ การเบิ ก รั บ ยา การบริ ก ารอื่ น ๆ เช่ น การ
จัดบริการอาหารเฉพาะหรือตามความต้องการรวมทั้งการ
ดูแลเด็กที่มีความผิดปกติ พิการเป็นต้น
๖๓) จั ด ท าแนวทางการบริ ห ารจั ด การอาหารปลอดภั ย
ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบในการประกอบอาหาร การเตรียม
อาหาร อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ในการเตรี ย มอาหารได้
มาตรฐานและมีคุณภาพถูกสุขาภิบาล
๖๔) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดทาคู่มือการจัดอาหารสาหรับ
เด็กปฐมวัย เช่น เมนูอาหารแต่ละมื้อที่มีสารอาหารครบ ๕
หมู่ โดยลดหวาน มัน เค็ม เน้นการใช้วัตถุดิบในพื้นที่และ
อาหารพื้นเมืองที่เหมาะสมกับเด็ก เช่น ผักปลอดสารพิษ
ข้าวพื้นเมือง อาหารเสริมไอโอดีน เป็นต้น
๖๕) ผลักดันผู้ประกอบอาหารหรือจัดเตรียมอาหารในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต้องมีการแต่งกายที่สะอาด สวมเสื้อมีแขน
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ใส่หมวกคลุมผมและผ้ากันเปื้อนขณะปฏิบัติงานและซักทา
ความสะอาดทุ ก วั น มี สุ ข ภาพดี มี ผ ลการตรวจสุ ข ภาพ
ประจาปีและไม่เป็นโรคติดต่อทางเดินอาหาร
๖๖) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดทาทะเบียนบันทึกเหตุการณ์โรค
อาหารเป็นพิษหรือโรคอุจจาระร่วง
๖๗) จัดระบบบริการรับ-ส่ง กรณีที่ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มี ร ถ รั บ ส่ ง สภาพรถต้ อ งอยู่ ใ นสภาพดี ถู ก ต้ อ งตาม
กฎระเบียบของกรมขนส่งทางบก คนขับรถมีสุขภาพดี ไม่
ดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด มีผู้ดูแลเด็กประจารถ เพื่อ
รับ ส่งเด็กอย่างปลอดภัยก่อนขึ้นรถ ระหว่างอยู่ในรถและ
หลังจากลงรถ มีระบบตรวจสอบว่าเด็กลงจากรถทุกคน
๖๘) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการประกันคุณภาพภายใน
๖๙) จัดการบริการรับ-ส่ง ๒๔ ชม.เพื่อการรักษาช่วยเหลือ
และกรณี อุ บัติเ หตุฉุ ก เฉิน เช่น ชั ก ถู ก กระทารุ น แรงโดย
ครอบครัว ชุมชน เป็นต้น
๗๐) จัดบริการเพื่อให้เด็กเข้ารับบริการในช่วงเวลากลางวัน
มีบริก ารรับ -ส่งมีก ารจั ดกิจกรรมที่หลากหลายไว้บ ริการ
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น การดูแลสุขภาพทั่วไปการ
ดู แ ลกิ จ วั ต รช่ ว งกลางวั น จั ด ให้ มี นั ก จิ ต วิ ท ยาส่ ง เสริ ม
พัฒนาการ เช่น ฝึ กกล้ามเนื้อมัดต่างๆ การฝึกสมองและ
สามารถให้บริการทั้งในภาวะปกติฉุกเฉิน
๗๑) ส่งเสริมการจัดพื้นที่ศูนย์ดูแลกลางวัน (Day care)
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา เช่ น ของเล่น ที่ส่งเสริมการมองเห็น การ

ควรทา










๒๗

สถานการ ์ดาเนินงาน
(ใสเคร่องห าย ในชองที่
สอดคล้อง)
ดาเนิ
กาลัง
ีแผนการ
น ดาเนินการ ดาเนินการ
การ
แล้ว

ผู้ดาเนินการ
(ระบุรหัสผู้ดาเนินการ)
ผู้ดาเนิน
การหลัก

ผู้รว
ดาเนินการ

ผู้สนับ
สนุน

การดาเนินงาน
ในพนที่

ชุดกิ กรร

งานและกิ กรร

ต้องทา

บริหารกล้ามเนื้อของเล่นที่มีเสียงดนตรี เสียงสัตว์ เป็นต้น
ในช่ ว งที่ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ปิ ด ภาคการศึ ก ษา หรื อ ช่ ว ง
วันหยุดในเทศกาลต่างๆ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิดให้บริการ
๗๒) ส่งเสริมและร่วมจัดบริการดูแลเด็กที่บ้านกับรพ.สต.
เป็นบริการตามภาวะสุขภาพตั้งแต่ปกติเจ็บป่วย พิการ ที่
ดู แ ลทั้ ง ทางร่ า งกายและจิ ต ใจ เช่ น การดู แ ลกิ จ วั ต ร
ประจ าวั น เรื่ อ งการรั บ ประทานอาหาร อาบน้ าท าความ
สะอาดร่า งกาย ออกก าลั ง กายพื้น ฟู ส่ งเสริ ม พัฒ นาการ
การเจริญเติบโต การได้รับภูมิคุ้มกันตามมาตรฐานการดูแล
สายสวนต่างๆ การดูแลท่อช่วยหายใจการให้อาหารทางสาย
ยาง ท าแผลพลิ ก ตะแคงตั ว เป็ น ต้ น รวมไปถึ ง การเพิ่ ม
สมรรถนะของผู้ ดู แ ลในการช่ ว ยเหลื อ ดู แ ลเด็ ก ที่บ้ า นได้
เหมาะสม
๗๓) ส่ ง เสริ ม การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารหรื อ สนั บ สนุ น การ
บริการแก่เด็ก ทั้งเด็กป่วย พิการ และกลุ่มปกติเช่น เด็กมี
พั ฒ นาการผิ ด ปกติ ทุ พ โภชนาการ พิ ก ารด้ า น ร่ า งกาย
สติปัญญา หรือถูกกระทารุนแรงจากครอบครัวเป็นต้น
๗๔) จัดให้มีระบบการให้คาปรึกษา เช่น ไลน์ (Line) สไกป์
(Skype) เป็ น ต้ น เพื่ อ ประสานการดู แ ลรั ก ษาระหว่ า ง
เครื อ ข่ า ยบริ ก ารสุ ข ภาพและบริ ก ารให้ ค าปรึ ก ษาแก่
ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กแบบHotline ในเรื่องต่างๆเช่น
สุขภาพการเข้าถึงสิทธิต่างๆ เป็นต้น
๔. การ ัดตัง ๗๕) สนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวร่วมกับแกนนาชุมชน
กองทุนหรอ ัด และกลุ่มทางสังคม จัดตั้งกองทุนและสวัสดิการสาหรับเด็ก

ควรทา









๒๘

สถานการ ์ดาเนินงาน
(ใสเคร่องห าย ในชองที่
สอดคล้อง)
ดาเนิ
กาลัง
ีแผนการ
น ดาเนินการ ดาเนินการ
การ
แล้ว

ผู้ดาเนินการ
(ระบุรหัสผู้ดาเนินการ)
ผู้ดาเนิน
การหลัก

ผู้รว
ดาเนินการ

ผู้สนับ
สนุน

การดาเนินงาน
ในพนที่

ชุดกิ กรร

งานและกิ กรร

ให้ ีสวัสดิการ
ชวยเหลอกัน

ด้านการดูแลสุ ขภาพ การเพิ่มรายได้ให้ผู้ป กครอง ผู้ดูแ ล
กลุ่มเด็กที่เจ็บป่วย พิการ เช่น กองทุนสวัสดิการ สถาบัน
การเงินของชุมชน กองทุนสัจจะออมทรัพย์ กลุ่มสหกรณ์
ออมทรั พ ย์ กองทุ น เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ที่ ต้ อ งการความ
ช่วยเหลือตามความจาเป็น กองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
๗๖) ศูนย์พัฒนาครอบครัวร่วมกับแกนนาชุมชนและกลุ่ม
ทางสั ง คม เพิ่ ม ช่ อ งทางในการระดมทุ น อื่ น ๆ เช่ น การ
ทาบุญกฐินผ้าป่า เป็นต้น เพื่อการดูแลเด็ก โดยเฉพาะกลุ่ม
ที่เจ็บป่วย
๗๗) ส่งเสริมการออมในกลุ่มเด็กและผู้ปกครอง
๗๘) ร่วมจัดตั้งหรือส่งเสริมการดาเนินงานธนาคารความดี
เพื่อดูแลเด็กปฐมวัยของชุมชน
๗๙) ผลั ก ดั น การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารหรื อ สนั บ สนุ น การ
บริการแก่เด็ก ทั้งเด็กป่วย พิการ และกลุ่มปกติ เช่น เด็กมี
พั ฒ นาการผิ ด ปกติ ทุ พ โภชนาการ พิ ก ารด้ า น ร่ า งกาย
สติปัญญา หรือถูกกระทารุนแรง เป็นต้น
๘๐) ผลักดันการจัดสรรงบประมาณเพื่อสบทบทุนการสร้าง
บุค ลากรสหสาขาวิ ชาชีพในการดูแ ลสุ ขภาพเด็ก ในชุม ชน
เช่น พยาบาล สาธารณสุข นักจิตวิทยา เป็นต้น
๘๑) กาหนดและแต่งตั้งทีมระบบข้อมูลเด็กปฐมวัย
๘๒) ร่วมจัดทาระบบข้อมูลโดยคนในชุมชนและมีส่วนร่วม
จากของ ๖ กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ อปท. ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ศูนย์พัฒนาครอบครัว รพ.สต. อาสาสมัครและทุนทาง
สังคมต่าง ๆในชุมชนทุก ฝ่ายตั้ง แต่ขั้นตอน การเก็บ การ

.การพัฒนา
และนาใช้
ข้อ ูลในการ
สงเสริ แก้ ข/
ัดการป หา

ต้องทา

ควรทา











๒๙

สถานการ ์ดาเนินงาน
(ใสเคร่องห าย ในชองที่
สอดคล้อง)
ดาเนิ
กาลัง
ีแผนการ
น ดาเนินการ ดาเนินการ
การ
แล้ว

ผู้ดาเนินการ
(ระบุรหัสผู้ดาเนินการ)
ผู้ดาเนิน
การหลัก

ผู้รว
ดาเนินการ

ผู้สนับ
สนุน

การดาเนินงาน
ในพนที่

ชุดกิ กรร

งานและกิ กรร

เด็กป วัย

ตรวจสอบความถูกต้อง การวิเคราะห์เพื่อใช้ จัดการดูแล
และประเมินผลการดูแล มีข้อมูลเด็ก ที่ครบถ้วน ครอบคลุม
เพื่ อ ใช้ จั ด บริ ก ารดู แ ล เช่ น ๑) มี ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน เช่ น
พัฒนาการการเจริญเติบโต การได้รับภูมิคุ้มกันโรค เป็นต้น
๒) ข้อมูลสถานะสุขภาพเด็ก ทั้งที่เป็นกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยง
กลุ่มป่วย พิการ มีแผนที่เด็กจาแนกสถานะสุขภาพ เป็นต้น
๓) ข้อมูลทุนและศักยภาพที่ใช้เพื่อจัดการดูแลตามปัญหา
ความต้องการและความจาเป็นเช่นข้อมูลกลุ่มอาสาสมัคร
ช่วยเหลือเด็ก กลุ่มอาชีพแหล่งสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ในชีวิตประจาวัน เช่น ของเล่นเด็กเครื่องฝึกยืน ฝึกเดิน เป็น
ต้น ๔) มีแผนการดูแลเด็กที่มาจากการใช้ข้อมูลและชุมชน
จัดทาแบบมีส่วนร่วม ๕) ข้อมูลผลที่เกิดจากการใช้ข้อมูล
ดู แ ล เช่ น แนวโน้ ม ภาวะสุ ข ภาพการเพิ่ ม ขึ้ น ของความ
ผิดปกติด้านพัฒนาการ ข้อมูลการเกิดโรคที่ป้องกันได้ด้วย
วัคซีน ข้อมูลโรคระบาดเช่น ไข้เลือดออก มือเท้าปาก การ
เพิ่มขึ้นของอาสาสมัคร เป็นต้น
๘๓) ร่วมการพัฒนาข้อมูลวิจัยชุมชน (RECAP) และนาใช้
๘๔) ร่วมการพัฒนาข้อมูลระบบตาบล(TCNAP) และนาใช้
๘๕) ศูน ย์พัฒนาเด็ก เล็ ก จัด ทาฐานข้อมู ลที่ค รอบคลุ มใน
ด้านข้อมูลเด็ก ครอบครัว บุคลากร สิ่งแวดล้อม สุขภาพ
อุบัติเหตุและความปลอดภัย มีการจัดเก็บข้อมูลที่มีความ
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
๘๖) สนับสนุนและการใช้ข้อมูลทุนทางสังคม ประชาคมและ
แหล่งประโยชน์จัดทาข้อบัญญัติ แผนโครงการในการจัด

ต้องทา







๓๐

ควรทา

สถานการ ์ดาเนินงาน
(ใสเคร่องห าย ในชองที่
สอดคล้อง)
ดาเนิ
กาลัง
ีแผนการ
น ดาเนินการ ดาเนินการ
การ
แล้ว

ผู้ดาเนินการ
(ระบุรหัสผู้ดาเนินการ)
ผู้ดาเนิน
การหลัก

ผู้รว
ดาเนินการ

ผู้สนับ
สนุน

การดาเนินงาน
ในพนที่

ชุดกิ กรร

งานและกิ กรร

.การพัฒนา
ก กติกา
ระเบียบแนว
ปฏิบัติเพอ่
หนุนเสริ การ
ดาเนิน
กิ กรร เสริ
ควา เข้ แข็ง
ชุ ชนท้องถิ่น

สวั ส ดิก ารบริ การช่ว ยเหลื อ ดู แ ลเด็ ก ปฐมวั ย ตามสภาพ
ปัญหาความจาเป็นและความต้องการของเด็ก ปฐมวัย เช่น
จั ด บริ ก ารให้ ก ารดู แ ลตามสภาพที่ ป ระเมิ น ใช้ ข้ อ มู ล กลุ่ ม
อาสาสมั ค รช่ ว ยเยี่ ย มบ้ า นเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ เด็ ก ปฐมวั ย ที่
เจ็บป่วย พิการ หรือถูกกระทารุนแรงในครอบครัวเป็นต้น
๘๗) สร้างและเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ข้อมูลการดูแลเด็ก
ให้กับผู้ปกครองและผู้ดูแลอย่างหลากหลายช่องทาง เช่น
การประชาคม การประชุ ม การปรึ ก ษาหารื อ การจั ด ท า
แผนการดูแล การบอกปากต่อปาก วิทยุชุมชน หอกระจาย
ข่าว เอกสารหนังสือพิมพ์เพื่อกระจายข่าว เป็นต้น
๘๘) ส่ งเสริม การจั ดทาข้อ มู ลด้ า นครอบครัว เด็ก ปฐมวั ย
เพื่อนามาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาครอบครัวที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนรวมทั้งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตของคนในชุมชน
พร้ อ มทั้ ง หาแนวทาง วิ ธี ก ารแก้ ไ ขและแนวทางในการ
ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น
๘๙) ผลักดันและร่วมการจัดทาข้อบัญญัติท้องถิ่น แผนการ
ดู แ ลจั ด สรรงบประมาณในการสนั บ สนุ น การดู แ ลเด็ ก ที่
ครอบคลุมทั้งงานบริการ กิจกรรม กองทุนสวัสดิการ เช่น
ข้อบัญญัติท้องถิ่นสาหรับดูแลเด็ก ปฐมวัย แผนการดูแล
เด็กปฐมวัย ที่พิการ โครงการคัดกรองเด็กที่มีการเรียนรู้
ผิ ด ปกติ โ ครงการส่ ง เสริ ม การกระตุ้ น พั ฒ นาการเด็ ก
Cerebral palsy เป็นต้น
๙๐) ผลั กดั นแล ะร่ ว มการจั ดท า ธร รมนู ญสุ ข ภาพ
กาหนดการบริการและการดูแลเด็ก เช่น กาหนดให้มีการ

ต้องทา

ควรทา









๓๑

สถานการ ์ดาเนินงาน
(ใสเคร่องห าย ในชองที่
สอดคล้อง)
ดาเนิ
กาลัง
ีแผนการ
น ดาเนินการ ดาเนินการ
การ
แล้ว

ผู้ดาเนินการ
(ระบุรหัสผู้ดาเนินการ)
ผู้ดาเนิน
การหลัก

ผู้รว
ดาเนินการ

ผู้สนับ
สนุน

การดาเนินงาน
ในพนที่

ชุดกิ กรร

งานและกิ กรร

ต้องทา

พัฒนากระบวนการบริการสาธารณสุขเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
สาหรับการดูแลเด็ก โดยการจัดบุคลากรให้เพียงพอต่อการ
ดูแลส่งเสริมสนับสนุนและร่วมกันดูแลช่วยเหลือเด็ก เช่น
การกระตุ้นพัฒนาการที่บ้าน การประเมินพฤติกรรม EQ IQ
เป็นต้น
รว
งานและกิ กรร

ควรทา

๒

๓๒

สถานการ ์ดาเนินงาน
(ใสเคร่องห าย ในชองที่
สอดคล้อง)
ดาเนิ
กาลัง
ีแผนการ
น ดาเนินการ ดาเนินการ
การ
แล้ว

ผู้ดาเนินการ
(ระบุรหัสผู้ดาเนินการ)
ผู้ดาเนิน
การหลัก

ผู้รว
ดาเนินการ

ผู้สนับ
สนุน

ปฏิบัติการที่ ๒

แนวทางการพัฒนางานของ ศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.)
และผู้นาชุมชน (กานัน ผู้ใหญ่บ้าน)

๑. แนวคิดหลักการ
การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่นอาศัยการขับเคลื่อนงานของ ๔ องค์กรหลัก
โดย ศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) ถือเป็นองค์กรสาคัญอีกส่วนหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อน
การดูแลเด็กปฐมวัย โดยศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) ที่มีในชุมชนเป็นศูนย์กลางการรวมตัวของคนใน
ชุมชนที่มาจากตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน และอาสาสมัคร พัฒนาสังคม เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมใน
การดูแลป้องกัน การให้คาปรึกษา บริการด้านต่างๆ เกี่ยวกับครอบครัว ซึ่งสถาบันครอบครัวเป็นสถาบัน
พื้นฐานที่เป็นหลักของสังคม เป็นรากฐานที่สาคัญของการพัฒนาคนและสังคม โดยทาหน้าที่หล่อหลอม
และขัดเกลาความเป็นมนุษย์ให้แก่สมาชิกในครอบครัวด้วยการอบรมเลี้ยงดู พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้แก่สมาชิกครอบครัว เพื่อให้สมาชิกครอบครัวมี
พัฒนาการตามวัยและเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ รู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเป็นกาลังสาคัญใน
การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
การดาเนินงานของศพค.เป็นการสร้างกลไกในชุมชน เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัว และแก้ไข
ปัญหาครอบครัวในชุมชน โดยมีการบริหารจัดการในรูปของ “คณะทางานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน”
ตลอดจนมี ก ารสร้ า งเครื อข่ า ยครอบครั ว และการประสานเครื อข่ า ยครอบครั ว และคนท างานด้า น
ครอบครัวในชุมชน โดยมีการสนับสนุนทรัพยากรการดาเนินงาน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
ระดับ และมีผู้นาชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและเสริมสร้างการทางาน นอกจากนี้
ศพค.ยังเป็นกลไกส าคัญในการมีส่ ว นร่ วมในการดูแลเด็ก ปฐมวัยและการพัฒ นาศัก ยภาพผู้ ที่มีส่ ว น
เกี่ ย วข้ อ งในการดูแ ลเด็ก ทั้ง พ่ อแม่ ผู้ ปกครอง ครู ผู้ ดู แลเด็ก ในศพด. อาสาสมั ครในชุ ม ชนและการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและมั่นคงอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อให้เกิดการเปลี่ ยนแปลง สร้ างการเรียนรู้ และพัฒนาเป็นอยู่ข องประชาชนทุกช่ วงวัย ในพื้นที่ใ ห้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์พัฒนาครอบครัว และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงเป็นสิ่งสาคัญ
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของพื้นที่อปท. เครือข่ายที่เข้าร่วมฝึกอบรมจึงจาเป็นต้องมีการทบทวนและสรุป
ข้อมูลผลการดาเนินงานทั้งในส่วนที่เป็นกิจกรรมการดาเนินงาน และผลผลิตผลลัพธ์การดาเนิน งานที่
สอดคล้องกับชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) ซึ่งนอกจากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นแล้ว ยังสะท้อนข้อมูลที่เป็นความพร้อมสาหรับการพัฒนาต่อยอดกิจกรรมการดูแลเด็กปฐมวัย
ของ ศพค. ในพื้นที่ต่อไป โดยมีพื้นที่จากตาบลศูนย์เรียนรู้ การพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่นที่มี
ประสบการณ์ เป็นพี่เลี้ ยงในการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ เพื่อ สามารถต่ อยอดและขยายการเรี ยนรู้ ใ นการ
สนับสนุนระบบการดูแลเด็กปฐมวัยได้

๒. วัตถุประสงค์ เพื่อให้
๒.๑ ผู้ เข้ า ฝึก อบรมเรี ยนรู้ และทาเข้ า ใจเกี่ยวกั บ ชุดกิ จกรรมแนวทางการพัฒ นางานของศู นย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
๒.๒ ผู้เข้าฝึกอบรมทบทวนและสรุปสถานะการดาเนินงานตามชุดกิจกรรมแนวทางพัฒนาการ
ดาเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.)
๓๓

๒.๓ ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์และคัดเลือกงานกิจกรรมเพื่อนาไปจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อ
การพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) และนาไปใช้ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปได้
๓. วิธีดาเนินการ
กระบวนการฝึกอบรม ใช้เวลา ๔๐ นาที ดาเนินการดังนี้
๑) ผู้เข้าฝึกอบรมรับฟังการบรรยายแนวคิดหลักการและแนวทางพัฒนาการดาเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.)
๒) ผู้เข้าฝึกอบรมศึกษา อ่านทาความเข้าใจตารางข้อมูลงานกิจกรรมตามชุดกิจกรรมแนว
ทางการพัฒนางานของศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) จากนั้นวิเคราะห์เทียบเคียงข้อมูล ตรวจสอบ
สถานะการดาเนินการเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) ของพื้นที่ตนเอง และสรุปข้อมูลสถานะที่
มีก ารดาเนิ นการแล้ ว กาลั งดาเนิ นการและมีแผนดาเนินการ โดยให้ร ะบุผู้ดาเนิ นการ เพื่อนาไปใช้ ใ น
ปฏิบัติการที่ ๕ จัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่นและนาใช้
ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป โดยใช้ตารางปฏิบัติการที่ ๒.๑
๔. ผลผลิต ผลลัพธ์
๔.๑ ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้และมีความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิดหลักการการพัฒนาการดาเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) ตามชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.)
๔.๒ พื้นที่ อปท. มีการทบทวนข้อมูลสถานะการดาเนินงานตามชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนา
ครอบครัว (ศพค.)และสามารถออกแบบการดาเนินงานเพื่อพัฒนาศพค. ได้
๔.๓ ข้อมูล สรุ ปสถานะการดาเนิ นงานเพื่อ พัฒ นางานของ ศพค. เพื่อ นาใช้ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปได้

๓๔

ภาพที่ ๒.๑ ภาพรวมปฏิบัติการที่ ๒ แนวทางการพัฒนางานของ ศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) และผู้นา
ชุมชน (กานัน ผู้ใหญ่บ้าน)

๓๕

ตารางปฏิบัติการที่ ๒.๑ ทบทวนสถานะการดาเนินการตามชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) ของพื้นที่
คาชีแ้ จง ให้ทบทวนสถานะการดาเนินการตามชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) ของพื้นที่ โดยใส่เครื่องหมาย ในช่องที่มีการดาเนินการสอดคล้อง
กับชุดกิจกรรม และระบุผู้ดาเนินการหลัก ผู้ดาเนินการร่วม และผู้สนับสนุน โดยระบุรหัสข้อมูลผู้ดาเนินการ
รหัสข้อมูลผู้ดาเนินการ
๑. อปท.
๗. ทุนทางสังคมอื่นๆ (ระบุชื่อทุน.......)

๒. รพ.สต.
๓. ศพด.
๘. ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก

ชุดกิจกรรม

งานและกิจกรรม

๑.การพัฒนาศักยภาพ

๑) จัดทาคาสั่งแต่งตั้งทีมสนับสนุนการ
จัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว ตามแนวทางที่
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
(สค.) กาหนด
๒) จัดตั้งคณะทางานศูนย์พฒ
ั นาครอบครัว
ในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ประกอบด้วย
ตัวแทนจากท้องที่ เช่น กานัน ผูใ้ หญ่บ้าน
ภาคประชาชน หน่วยงานองค์กรในพื้นที่
เป็นต้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทา
หน้าที่ในการหนุนเสริมการทางาน ตาม
แนวทางที่กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว (สค.) กาหนด
๓) จัดศึกษาดูงาน ฝึกอบรมคณะกรรมการ
ฯ และคณะทางานให้ถ่ายทอดความรู้ความ
เข้าใจด้านครอบครัวให้แก่ประชาชน
๔) ดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานอืน่ ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน โดยมีการประสานความ

๔. ศพค.
๕. ผู้นาชุมชน (กานัน ผู้ใหญ่บ้าน)
๙. หน่วยงานรัฐในพื้นที่ (ระบุ...................)
การดาเนินงานใน
พื้นที่
ต้องทา
ควรทา







๓๖

สถานการณ์ดาเนินงาน
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง)
ดาเนินการ
กาลัง
มีแผนการ
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

๖. อสม.

๑๐. อื่นๆ (ระบุ.......)
ผู้ดาเนินการ
(ระบุรหัสผู้ดาเนินการ)
ผู้สนับสนุน
ผู้ดาเนินการ
ผู้ร่วม
หลัก
ดาเนินการ

ชุดกิจกรรม

งานและกิจกรรม
ร่วมมือการจัดกิจกรรมที่นาไปสูก่ าร
เสริมสร้าง ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ครอบครัว
๕) สนับสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
กับครอบครัวเพื่อการให้สร้างความตระหนัก
ถึงความสาคัญของการสร้างครอบครัวให้
อบอุน่ เข้มแข็งเพื่อให้เกิดสัมพันธภาพอันดี
ในครอบครัว
๖) พัฒนาหลักสูตรและจัดทาคู่มอื สาหรับ
ฝึกอบรมผู้เกีย่ วข้องในการดูแลเด็กปฐมวัย
เช่น หลักสูตรและคูม่ ือการดูแลเด็กปฐมวัย
ที่มีความพิการทางด้านร่างกายและการ
เคลื่อนไหว ด้านสติปัญญาและการเรียนรู้
ออทิสติก และเด็กที่มีความผิดปกติ
ทางด้านพฤติกรรม เป็นต้น
๗) ฝึกอบรมคูส่ มรสใหม่ หญิงตั้งครรภ์ และ
มารดาหลังคลอดให้เตรียมตัวเป็นพ่อแม่
เตรียมความพร้อมในการเลีย้ งดูบุตร มี
ความรู้และทักษะในการดูแลตนเองและคู่
สมรสได้ตามภาวะสุขภาพ เช่น การส่งเสริม
สุขภาพในระยะตั้งครรภ์โดยการรับประทาน
อาหารเพื่อสุขภาพ การออกกาลังกายตาม
สภาพร่างกาย การสังเกตอาการผิดปกติ
การส่งเสริมพัฒนาการทารกในครรภ์ การ
เตรียมคลอด การดูแลตนเองหลังคลอด
การเลี้ยงดูบุตร เป็นต้น

การดาเนินงานใน
พื้นที่
ต้องทา
ควรทา







๓๗

สถานการณ์ดาเนินงาน
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง)
ดาเนินการ
กาลัง
มีแผนการ
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

ผู้ดาเนินการ
(ระบุรหัสผู้ดาเนินการ)
ผู้สนับสนุน
ผู้ดาเนินการ
ผู้ร่วม
หลัก
ดาเนินการ

ชุดกิจกรรม

งานและกิจกรรม
๘) ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ในหญิงตั้งครรภ์ ทั้งระยะ
ตั้งครรภ์ ระยะหลังคลอด และการติดตาม
เป็นระยะ
๙) ฝึกอบรมผูป้ กครองและผู้ดูแลเด็กให้
เข้าใจ ความจาเป็นของการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค การประเมินพัฒนาการ การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาการทางปัญญา
และอารมณ์
๑๐) ฝึกอบรมผูป้ กครองและผู้ดูแลในการ
จัดการเรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่
เด็กที่มีภาวะป่วยทีบ่ ้าน เช่น การส่งเสริม
การการอ่าน การเล่น การรับประทานอาหาร
เป็นต้น
๑๑) ฝึกอบรมครอบครัวเลี้ยงเดีย่ วเพื่อ
พัฒนาทักษะการดูแลเด็กปฐมวัย เช่น การ
เลี้ยงดูบุตร การสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรค
การประเมินพัฒนาการ การส่งเสริมการ
เรียนรู้ พัฒนาการทางปัญญาและอารมณ์
เป็นต้น
๑๒) ฝึกอบรมอาสาสมัครในชุมชนเพือ่ ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
และให้การดูแลหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลัง
คลอดได้
๑๓) ฝึกอบรมอาสาสมัครในชุมชน เช่น
อาสาสมัครสาธารณสุข อาสานมแม่ เป็นต้น

การดาเนินงานใน
พื้นที่
ต้องทา
ควรทา












๓๘

สถานการณ์ดาเนินงาน
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง)
ดาเนินการ
กาลัง
มีแผนการ
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

ผู้ดาเนินการ
(ระบุรหัสผู้ดาเนินการ)
ผู้สนับสนุน
ผู้ดาเนินการ
ผู้ร่วม
หลัก
ดาเนินการ

ชุดกิจกรรม

งานและกิจกรรม
เพื่อให้มีความรู้เข้าใจเรือ่ งการประเมินและ
ส่งเสริมพัฒนาการ การเจริญเติบโต การรับ
ภูมิคุ้มกัน ให้การดูแลช่วยเหลือตามสภาพ
ทั้งในภาวะปกติ เช่น การจัดกิจกรรมหรือ
กระตุ้นผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการเด็กใน
ครอบครัว และชุมชน กลุม่ ที่มีความผิดปกติ
พิการ เช่น การประเมินให้ความช่วยเหลือ
การสนับสนุนให้ครอบครัวให้การดูแลได้
๑๔) ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข
ผู้ปกครอง เรื่องการติดตามให้การช่วยเหลือ
เด็กป่วย พิการ ถูกกระทาความรุนแรง เด็ก
ป่วยเรื้อรังหรือมีปัญหาอืน่ ๆ ในชุมชน เช่น
เด็กที่ถูกทาร้าย โดยร่วมกับครอบครัวหรือ
หน่วยงานอืน่ ที่รับผิดชอบ
๑๕) จัดค่ายเด็กและเยาวชนและครอบครัว
เพื่อสร้างการเรียนรูร้ ่วมกันภายในครอบครัว
ส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว และสร้าง
ครอบครัวให้อบอุ่น
๑๖) ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต เช่น ทักษะการปฏิเสธการใช้ยา
เสพติด การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ทักษะ
การแก้ปัญหา เป็นต้น
๑๗) จัดการเรียนรูใ้ ห้กบั เด็กกาพร้า เด็กใน
ครอบครัวด้อยโอกาส เพื่อสร้างโอกาสการ
เรียนรู้ ร่วมกับหน่วยงานองค์กรในพื้นที่ เช่น
เจ้าหน้าที่อปท. รพ.สต. เช่น โครงการบ้าน

การดาเนินงานใน
พื้นที่
ต้องทา
ควรทา









๓๙

สถานการณ์ดาเนินงาน
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง)
ดาเนินการ
กาลัง
มีแผนการ
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

ผู้ดาเนินการ
(ระบุรหัสผู้ดาเนินการ)
ผู้สนับสนุน
ผู้ดาเนินการ
ผู้ร่วม
หลัก
ดาเนินการ

ชุดกิจกรรม

งานและกิจกรรม

การดาเนินงานใน
พื้นที่
ต้องทา
ควรทา

หลังเรียน โครงการบ้านหลังที่สอง เป็นต้น

๒.การพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อเด็กปฐมวัย

๑๘) ศูนย์พัฒนาครอบครัวเชื่อมประสาน
การทางานกับทุนทางสังคมในพื้นที่ เช่น
รพ.สต. รร.ผู้สูงอายุ สภาเด็กและเยาวชน
ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง ปราชญ์
ชาวบ้าน เป็นต้น เพือ่ สร้างการเรียนรู้ การ
ดูแลสุขภาพ การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
เด็กปฐมวัย
๑๙) ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผปู้ กครอง ผู้ดูแล
เด็กในครอบครัวเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่
ครอบครัว เช่น งานหัตถกรรม การทาขนม
การทาน้าพริก เป็นต้น
๒๐) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตาม
เกณฑ์การดาเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชน ที่กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว (สค.) กาหนดโดยใช้ตัวชี้วัดจาก
ผลการดาเนินงาน
๒๑) จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว มีหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการประสานที่พักพิงชั่วคราว
หรือจัดให้มีครอบครัวอุปการะ สาหรับเด็ก
ปฐมวัย ที่ไร้ที่พึ่งพิงหรือได้รับความ
เดือดร้อนจากปัญหาครอบครัว เช่น
ผู้ปกครองทุพพลภาพ เสียชีวิต ถูกกระทา
รุนแรง เป็นต้น
๒๒) ร่วมกับ อปพร. ทาการสารวจพืน้ ที่
เสี่ยง จุดเสี่ยงต่อสวัสดิภาพของเด็กปฐมวัย










๔๐

สถานการณ์ดาเนินงาน
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง)
ดาเนินการ
กาลัง
มีแผนการ
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

ผู้ดาเนินการ
(ระบุรหัสผู้ดาเนินการ)
ผู้สนับสนุน
ผู้ดาเนินการ
ผู้ร่วม
หลัก
ดาเนินการ

ชุดกิจกรรม

งานและกิจกรรม
เด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หญิง
ตั้งครรภ์ ผู้ด้อยโอกาส เช่น บ้านรกร้าง พื้นที่
รกร้าง มุมสะพาน สี่แยก ป่าท้ายหมูบ่ ้าน
ศาลารอรถโดยสาร เป็นต้น และมีการเฝ้า
ระวังในพื้นที่
๒๓) จัดทาแผนการสร้างสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมครอบครัว เช่น สภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยในชุมชน หมูบ่ ้านน่าอยู่น่ามอง
เป็นต้น
๒๔) ศูนย์พัฒนาครอบครัวส่งเสริมหรือ
ผลักดันให้มีการปรับสิ่งแวดล้อมในชุมชน
เพื่อให้เกิดประโยชน์กบั เด็กและครอบครัว
เช่น การมีสนามเด็กเล่นในชุมชน การมีลาน
กิจกรรมที่ให้เด็กและครอบครัวมาทา
กิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น
๒๕) สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมใน
ชุมชนให้น่าอยู่และสร้างการเรียนรู้แก่เด็ก
ปฐมวัย เด็กและเยาวชน เช่น ห้องสมุด
เคลื่อน สวนสมุนไพร ป่าชุมชน เป็นต้น
๒๖) ผลักดันให้มีการจัดการบริการพืน้ ฐาน
เช่น ไฟฟ้าส่องสว่าง โทรศัพท์สาธารณะ
อินเทอร์เน็ตสาธารณะ โดยเน้นที่ความ
ทั่วถึงและคุณภาพของการบริการ
๒๗) ส่งเสริมการปรับบ้านทีอ่ ยู่อาศัยให้มี
โครงสร้างมั่นคง แข็งแรง สาหรับครอบครัว
ที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่น ครอบครัวที่

การดาเนินงานใน
พื้นที่
ต้องทา
ควรทา











๔๑

สถานการณ์ดาเนินงาน
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง)
ดาเนินการ
กาลัง
มีแผนการ
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

ผู้ดาเนินการ
(ระบุรหัสผู้ดาเนินการ)
ผู้สนับสนุน
ผู้ดาเนินการ
ผู้ร่วม
หลัก
ดาเนินการ

ชุดกิจกรรม

งานและกิจกรรม

การดาเนินงานใน
พื้นที่
ต้องทา
ควรทา

ยากจน ด้อยโอกาส เป็นต้น

๓.การพัฒนาระบบ
บริการ

๒๘) สนับสนุนการปรับโครงสร้างอาคาร
สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะเพื่อเอื้อ
ต่อการดารงชีวิตของคนทุกวัย เช่น การ
ทาทางลาด ห้องน้าสาหรับคนพิการ
ผู้สูงอายุ มุมให้นมแม่ เป็นต้น
๒๙) สนับสนุนให้มีกลุม่ ช่วยดูแลเด็กปฐมวัย
เช่น กลุ่มทาอาหารสาหรับเด็ก ทั้งเด็กป่วย
พิการ และกลุ่มปกติ กลุ่มเพื่อนบ้าน
ช่วยเหลือกันดูแลกันในการรับยา การ
ส่งเสริมพัฒนาการกิน กอด เล่น เล่านิทาน
เยี่ยมให้กาลังใจผู้ดูแลเฝ้าระวังความรุนแรง
ในครอบครัวเป็นต้น
๓๐) สร้างวัฒนธรรมในการช่วยเหลือเด็ก
ปฐมวัยและครอบครัวในชุมชน เช่น การเปิด
พื้นที่ช่วยเหลือสนับสนุนการดูแลกลุ่มเด็กที่
มีความผิดปกติ ได้แก่ การรับบริจาคของ
เล่นเด็ก ผ้าอ้อมสาเร็จรูปสาหรับเด็กที่
เจ็บป่วยพิการ เสื้อผ้า เป็นต้น
๓๑) ส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเสมอ
ภาคระหว่างหญิงชายในครอบครัว
๓๒) การสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง แก้ไข
ปัญหาครอบครัว เช่น อาสาสมัครดูแล
ครอบครัว เครือข่ายครอบครัวในชุมชน เป็น
ต้น










๔๒

สถานการณ์ดาเนินงาน
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง)
ดาเนินการ
กาลัง
มีแผนการ
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

ผู้ดาเนินการ
(ระบุรหัสผู้ดาเนินการ)
ผู้สนับสนุน
ผู้ดาเนินการ
ผู้ร่วม
หลัก
ดาเนินการ

ชุดกิจกรรม

งานและกิจกรรม
๓๓) จัดทาแผนปฏิบัติการรวมถึง
งบประมาณ กรอบเวลาในการดาเนินงาน
และความรับผิดชอบต่าง ๆ สาหรับการ
ดาเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนทุกรูปแบบ ทั้งส่วนการให้บริการ
ชุมชน และส่วนการสร้างเครือข่ายชุมชน
๓๔) ผลักดันการเชือ่ มโยงการทางานและ
การบูรณาการระหว่างองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับตาบลและศูนย์พฒ
ั นา
ครอบครัวในชุมชน รวมถึง NGO ที่มีส่วน
ร่วมในการจัดหาบริการและความช่วยเหลือ
แก่ครอบครัวกลุ่มเสี่ยง และผู้ทถี่ ูกทาร้าย
ทอดทิ้งและถูกแสวงประโยชน์
๓๕) จัดบริการหรือความช่วยเหลือขัน้ ต้นแก่
เด็กและครอบครัว โดยเฉพาะกรณีเด็กถูก
ทาร้าย ถูกทอดทิ้งหรือ ถูกแสวงประโยชน์
รวมทั้งรับผิดชอบในการติดตามผลการ
ทางาน และการเชื่อมโยงกับบริการที่มีอยู่ใน
ระดับอื่น
๓๖) สนับสนุนการทางานของศูนย์เฝ้าระวัง
ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี (OSCC) เพื่อ
ช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทารุนแรง
ทางกาย จิตใจ และเพศ
๓๗) จัดพื้นที่ศูนย์ดูแลกลางวัน (Day Care)
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เช่น ของเล่น

การดาเนินงานใน
พื้นที่
ต้องทา
ควรทา











๔๓

สถานการณ์ดาเนินงาน
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง)
ดาเนินการ
กาลัง
มีแผนการ
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

ผู้ดาเนินการ
(ระบุรหัสผู้ดาเนินการ)
ผู้สนับสนุน
ผู้ดาเนินการ
ผู้ร่วม
หลัก
ดาเนินการ

ชุดกิจกรรม

งานและกิจกรรม
ที่ส่งเสริมการมองเห็น การบริหารกล้ามเนือ้
ของเล่นที่มีเสียงดนตรี เสียงสัตว์ หนังสือที่
ส่งเสริมการอ่าน เป็นต้น ในช่วงที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กปิดภาคการศึกษา หรือช่วง
วันหยุดในเทศกาลต่างๆ ที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กปิดให้บริการ
๓๘) ผลักดันการจัดตั้งศูนย์กายอุปกรณ์ใน
พื้นที่ หรือใน รพ.สต. เพื่อให้เด็ก ผู้พิการ ได้
ยืมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดารงชีวิตประจาวัน
และการศึกษา
๓๙) สนับสนุนให้หน่วยบริการสุขภาพ
จัดบริการให้คาปรึกษา และวางแผน
ครอบครัว ที่เข้าถึงง่าย และครอบคลุมสตรี
วัยเจริญพันธุ๑์ ๕-๔๙ ปี
๔๐) ผลักดันการประสานทุนทางสังคมใน
พื้นที่และเครือข่าย เช่น รพ.สต. กลุ่ม
อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่อปท. เป็นต้น ในการ
เยี่ยมติดตามครอบครัว
๔๑) จัดให้มีระบบการให้คาปรึกษา เช่น ไลน์
(Line) สไกป์ (Skype) เป็นต้น เพื่อ
ประสานการดูแล บริการให้คาปรึกษาแก่
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ผู้สูงอายุ
เด็กและเยาวชน แบบ Hotline ในเรื่อง
ต่างๆ เช่น การเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการต่างๆ
เป็นต้น
๔๒) จัดทาคู่มือ หลักสูตรการฝึกอบรม

การดาเนินงานใน
พื้นที่
ต้องทา
ควรทา










๔๔

สถานการณ์ดาเนินงาน
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง)
ดาเนินการ
กาลัง
มีแผนการ
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

ผู้ดาเนินการ
(ระบุรหัสผู้ดาเนินการ)
ผู้สนับสนุน
ผู้ดาเนินการ
ผู้ร่วม
หลัก
ดาเนินการ

ชุดกิจกรรม

งานและกิจกรรม
สมาชิกในครอบครัวเพื่อเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่นและครอบครัวเข้มแข็ง
๔๓) จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้พ่อ
แม่ ผู้ปกครอง ในการเลี้ยงดูลูกวัยรุ่นใน
ทางบวก และการสื่อสารที่ดีในครอบครัว
๔๔) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และการใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคณ
ุ ภาพใน
ครอบครัว เพื่อให้ประชาชนได้รบั ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว เช่น ค่าย
ครอบครัวอบอุ่น หอมกรุ่นอุน่ ไอรัก กิจกรรม
ครอบครัวสัมพันธ์ กิจกรรมเสริมสร้างความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชายในครอบครัว
(Gender in Family) โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง เป็นต้น
๔๕) จัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนัก
และเฝ้าระวังถึงปัญหาที่จะทาให้เกิดปัญหา
ในครอบครัว เช่น ค่ายพัฒนาครอบครัวไทย
ห่างไกลยาเสพติด ภูมิคุ้มภัยสายใย
ครอบครัว ค่ายเยาวชนศึกษาต่อต้านยาเสพ
ติด โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
ครอบครัวทีด่ ี โครงการครอบครัวกับการ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น
๔๖) จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการปรับทัศนคติ
หรือมุมมองให้แก่พ่อแม่และบุตรวัยรุน่ ใน
การเปิดกว้างเรื่องเพศวิถี

การดาเนินงานใน
พื้นที่
ต้องทา
ควรทา








๔๕

สถานการณ์ดาเนินงาน
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง)
ดาเนินการ
กาลัง
มีแผนการ
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

ผู้ดาเนินการ
(ระบุรหัสผู้ดาเนินการ)
ผู้สนับสนุน
ผู้ดาเนินการ
ผู้ร่วม
หลัก
ดาเนินการ

ชุดกิจกรรม

งานและกิจกรรม
๔๗) จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนัก
และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุน่
๔๘) สนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพ ให้จัดทา
แนวปฏิบัติในการบริการ ช่วยเหลือ คู่สมรส
อายุน้อย
๔๙) จัดกิจกรรมเพื่อสร้างทักษะการสื่อสาร
การรับฟังทีม่ ีประสิทธิภาพระหว่างพ่อแม่
ผู้ปกครองกับลูกวัยรุน่
๕๐) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนมี
พฤติกรรมที่เหมาะสม และแสดงออกในทาง
ที่ถูกต้อง เช่น ลด การหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
ติดเกม การหลีกเลี่ยงพนัน การหลีกเลีย่ งยา
เสพติด มั่วสุม ทะเลาวิวาท เป็นต้น
๕๑) จัดกิจกรรมเพื่อให้สมาชิกครอบครัวได้รู้
วิธีการจัดการการเงินของครอบครัว มีการ
วางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม
สามารถจัดการกับปัญหาหนี้สนิ ในครัวเรือน
ได้ มีการออมเพื่ออนาคตวัยเกษียณเพื่อ
สร้างหลักความมัน่ คงของครอบครัว เช่น
การทาบัญชีครัวเรือน กิจกรรมสัญญาใจทา
ข้อตกลงร่วมกันในครัวเรือน เป็นต้น
๕๒) จัดกิจกรรมเชือ่ มความสัมพันธ์ระหว่าง
เด็กนักเรียน วัยรุ่น และผู้สูงอายุ ในการมี
ส่วนร่วมสร้างการเรียนรู้กบั เด็กปฐมวัยและ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น กิจกรรมเล่า

การดาเนินงานใน
พื้นที่
ต้องทา
ควรทา










๔๖

สถานการณ์ดาเนินงาน
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง)
ดาเนินการ
กาลัง
มีแผนการ
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

ผู้ดาเนินการ
(ระบุรหัสผู้ดาเนินการ)
ผู้สนับสนุน
ผู้ดาเนินการ
ผู้ร่วม
หลัก
ดาเนินการ

ชุดกิจกรรม

๔.การจัดตั้งกองทุน
หรือจัดให้มีสวัสดิการ
ช่วยเหลือกัน

งานและกิจกรรม
นิทาน กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม
พื้นเมือง เป็นต้น
๕๓) ส่งเสริมการบริการของศูนย์เรียนรู้ ICT
ในพื้นที่และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึง
บริการ
๕๔) ศูนย์พัฒนาครอบครัวร่วมกับแกนนา
ชุมชนและกลุม่ ทางสังคม จัดตั้งกองทุนและ
สวัสดิการสาหรับเด็กปฐมวัยด้านการดูแล
สุขภาพ การเพิ่มรายได้ให้ผปู้ กครอง ผู้ดูแล
กลุ่มเด็กทีเ่ จ็บป่วย พิการ เช่น กองทุน
สวัสดิการชุมชน สถาบันการเงินของชุมชน
กองทุนสัจจะออมทรัพย์ กลุม่ สหกรณ์ออม
ทรัพย์ กองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ทตี่ ้องการ
ความช่วยเหลือตามความจาเป็น เป็นต้น
๕๕) ศูนย์พัฒนาครอบครัวร่วมกับแกนนา
ชุมชนและกลุม่ ทางสังคม เพิ่มช่องทางใน
การระดมทุนอื่น ๆ เช่น การทาบุญกฐิน
ผ้าป่า เป็นต้น เพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย
โดยเฉพาะกลุ่มทีเ่ จ็บป่วย หรือมีความ
ยากลาบาก
๕๖) ผลักดันให้กองทุนและการจัดสวัสดิการ
ชุมชนขยายครอบคลุมกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบัน
ครอบครัว
๕๗) จัดกิจกรรมการอาสาสมัครช่วยดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้าน เด็กป่วยหรือพิการที่บ้าน

การดาเนินงานใน
พื้นที่
ต้องทา
ควรทา









๔๗

สถานการณ์ดาเนินงาน
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง)
ดาเนินการ
กาลัง
มีแผนการ
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

ผู้ดาเนินการ
(ระบุรหัสผู้ดาเนินการ)
ผู้สนับสนุน
ผู้ดาเนินการ
ผู้ร่วม
หลัก
ดาเนินการ

ชุดกิจกรรม

งานและกิจกรรม

การดาเนินงานใน
พื้นที่
ต้องทา
ควรทา

เป็นต้น

๕.การพัฒนาและนาใช้
ข้อมูลในการส่งเสริม
แก้ไขจัดการปกญหา/
เด็กปฐมวัย

๕๘) ร่วมจัดตั้งหรือส่งเสริมธนาคารความดี
เพื่อดาเนินกิจกรรมการดูแลเด็กปฐมวัย คน
พิการ ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน
๕๙) จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและทาอาชีพ
เสริมในครัวเรือนให้ครอบครัวที่มีเด็ก
ปฐมวัย คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน
เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เช่น การปลูกเห็ด
ฟาง เลี้ยงไก่เป็ด ปลาดุก เป็นต้น
๖๐) ผลักดันให้ชมุ ชนจัดพื้นที่สาธารณะให้
ครอบครัวทีม่ ีเด็กปฐมวัย คนพิการ ผู้สูงอายุ
เด็กและเยาวชนใช้ทาแปลงผักสวนครัวไว้
บริโภค
๖๑) กาหนดและแต่งตั้งทีมจัดทาระบบ
ข้อมูลเด็กปฐมวัยและครอบครัว
๖๒) ร่วมจัดทาระบบข้อมูลร่วมกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
๖๓) สารวจปัญหาและความต้องการการ
ดูแลเด็กปฐมวัยในครอบครัว
๖๔) สารวจข้อมูลสถานการณ์ความเข้มแข็ง
ของครอบครัวตามแบบประเมินความ
เข้มแข็งของครอบครัวไทยของกรมกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)
๖๕) สารวจข้อมูลและการจัดทาแผนการ
ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
ระดับตาบล













๔๘

สถานการณ์ดาเนินงาน
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง)
ดาเนินการ
กาลัง
มีแผนการ
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

ผู้ดาเนินการ
(ระบุรหัสผู้ดาเนินการ)
ผู้สนับสนุน
ผู้ดาเนินการ
ผู้ร่วม
หลัก
ดาเนินการ

ชุดกิจกรรม

งานและกิจกรรม
๖๖) สารวจข้อมูลเฝ้าระวังเพือ่ การคุม้ ครอง
เด็กและครอบครัวในระดับตาบล
๖๗) สารวจครอบครัวอบอุน่ ตามกรอบ
ตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่ โครงสร้าง
ครอบครัว บทบาทของครอบครัว
สัมพันธภาพในครอบครัว การพึ่งตนเอง
และ การเกื้อกูลสังคมอย่างมีคณ
ุ ธรรม เป็น
ต้น และนาใช้ข้อมูลเพื่อวางแผนการจัด
กิจกรรมเพื่อสร้างความอบอุ่นในครอบครัว
๖๘) นาใช้ข้อมูลจากการสารวจปัญหาและ
ความต้องการการดูแลเพือ่ ออกแบบและ
ดาเนินการช่วยเหลือดูแล
๖๙) ร่วมพัฒนาข้อมูลการวิจัยชุมชน
(RECAP) และนาใช้
๗๐) ร่วมพัฒนาข้อมูลระบบตาบล(TCNAP)
และนาใช้
๗๑) สร้างและเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ข้อมูล
การดูแลเด็ก ให้กบั ผู้ปกครองและผู้ดูแล
อย่างหลากหลายช่องทาง เช่น การ
ประชาคม การประชุม การปรึกษาหารือ การ
จัดทาแผนการดูแล การบอกปากต่อปาก
วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว เอกสาร
หนังสือพิมพ์เพื่อกระจายข่าว เป็นต้น
๗๒) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการ
ดาเนินงานด้านครอบครัวของศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน (ศพค.) การเผยแพร่

การดาเนินงานใน
พื้นที่
ต้องทา
ควรทา











๔๙

สถานการณ์ดาเนินงาน
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง)
ดาเนินการ
กาลัง
มีแผนการ
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

ผู้ดาเนินการ
(ระบุรหัสผู้ดาเนินการ)
ผู้สนับสนุน
ผู้ดาเนินการ
ผู้ร่วม
หลัก
ดาเนินการ

ชุดกิจกรรม

งานและกิจกรรม

ข้อมูลข่าวสารด้านครอบครัวและการ
ดาเนินงานของ ศพค. ที่ประชาชนสามารถ
เข้าถึงและมีความรู้ความเข้าใจ ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารหลายรูปแบบทีม่ ีความ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่น
ของชุมชน เช่น สื่อบุคคล สื่อสิง่ พิมพ์ สื่อ
โสตทัศน์ และสื่อกิจกรรม เป็นต้น
๖.การพัฒนากฎ กติกา ๗๓) จัดเวทีเสนอข้อคิดเห็นหรือให้คาแนะนา
ระเบียบแนวปฏิบัติ
ในการกาหนดยุทธศาสตร์/นโยบาย แก่
เพื่อหนุนเสริมการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเด็นที่
ดาเนินกิจกรรมเสริม
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กและส่งเสริม
ความเข้มแข็งชุมชน
สถาบันครอบครัว
ท้องถิ่น
๗๔) ร่วมจัดทาข้อบัญญัติท้องถิ่น แผนการ
จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการ
ดาเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว เช่น
ธรรมนูญครอบครัว เป็นต้น
๗๕) ร่วมจัดทาแผนปฏิบัติการหรือ
แผนพัฒนาตาบลในลักษณะบูรณาการ เพื่อ
การพัฒนา ป้องกันแก้ไขปัญหาครอบครัว
กับกลุ่มเป้าหมาย ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเด็ก
เยาวชนก่อนสมรสกลุม่ ครอบครัวปกติ และ
กลุ่มครอบครัวมีปัญหา
๗๖) ผลักดันการจัดทากฎ กติกา ข้อตกลง
ร่วมกันเพื่อคุม้ ครองและช่วยเหลือเด็กและ
ครอบครัวกลุ่มที่เสีย่ งจะเผชิญปัญหา
๗๗)จัดทาแนวทางการไกล่เกลี่ยความ

การดาเนินงานใน
พื้นที่
ต้องทา
ควรทา









๕๐

สถานการณ์ดาเนินงาน
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง)
ดาเนินการ
กาลัง
มีแผนการ
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

ผู้ดาเนินการ
(ระบุรหัสผู้ดาเนินการ)
ผู้สนับสนุน
ผู้ดาเนินการ
ผู้ร่วม
หลัก
ดาเนินการ

ชุดกิจกรรม

รวม

งานและกิจกรรม
ขัดแย้งภายในครอบครัวตามวิถวี ัฒนธรรม
เช่น การไกล่เกลี่ยโดยผู้นาชุมชน ผู้ที่ชุมชน
เคารพนับถือ การใช้พ่อล่ามแม่ล่ามเป็น
ผู้ช่วยเจรจาตามประเพณีภูไท เป็นต้น
๗๘) สนับสนุนการสร้างโอกาสให้ชมุ ชนได้
เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบัน
ครอบครัวที่จะนาไปสูค่ วามเข้มแข็งของ
ชุมชนในการบริหารงานและแก้ไขปัญหา
สังคมอย่างยั่งยืน
๗๘ งานและกิจกรรม

การดาเนินงานใน
พื้นที่
ต้องทา
ควรทา



๓๒

๔๖

๕๑

สถานการณ์ดาเนินงาน
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง)
ดาเนินการ
กาลัง
มีแผนการ
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

ผู้ดาเนินการ
(ระบุรหัสผู้ดาเนินการ)
ผู้สนับสนุน
ผู้ดาเนินการ
ผู้ร่วม
หลัก
ดาเนินการ

ปฏิบัติการที่ ๓

แนวทางการพัฒนางานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
(รพ.สต.) และ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

๑. แนวคิดหลักการ
การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง ๕ ปี ซึ่งมี
สถานการณ์ชีวิต ปัญหา และความต้องการดูแลของเด็กที่แตกต่างกัน จัดแบ่งได้อย่างน้อย ๔ สถานการณ์
(ขนิ ษ ฐา นั น ทบุ ต ร, ๒๕๕๙) ได้ แ ก่ (๑) กลุ่ ม เด็ ก ที่ มี สุ ข ภาพปกติ มี ค วามต้ อ งการพื้ น ฐาน ได้ แ ก่ การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย การเรียนรู้ทางสังคม การป้องกันโรค อุบัติเหตุ และการได้รับภูมิคุ้มกั น
โรค เป็นต้น (๒) กลุ่มเด็กที่มีปัญหาสุขภาพและความเสี่ยง ได้แก่ ความผิดปกติด้านพฤติกรรมและการเรียนรู้
พัฒนาการล่าช้า มีภาวะทุพโภชนาการทั้งเกินและขาด ส่วนความเสี่ยงได้แก่ อุบัติเหตุเช่นการจมน้้า น้้าร้อน
ลวก ไฟฟ้าดูด รวมทั้งโรคติดต่อ เป็นต้น (๓) กลุ่มเด็กที่มีปัญหาเรื่องโรคและการเจ็บป่วย ได้แก่ การติดเชื้อ
เอชไอวีตั้งแต่ก้าเนิด โรคเลือด หอบหืด พิการตั้งแต่ก้าเนิดรวมทั้งพิการซ้้าซ้อน เป็นต้น และ (๔) กลุ่มเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ เช่น บิดามารดาติดเชื้อเอชไอวี อยู่ภายใต้การดูแลของปู่ ย่า ตา ยายหรือญาติที่ขาด
ความสามารถในการดูแลและตั ดสิ นใจ ถู กปล่ อยปะละเลยจากครอบครั ว เป็นต้ น ศั กยภาพในชุมชนที่ มี
บทบาทหลักในการสนับสนุน ส่งเสริม ให้เกิดกระบวนการจัดการ ช่วยเหลือ ดูแล คลี่คลายสถานการณ์ที่
สร้างผลกระทบต่อกลุ่มเด็กปฐมวัย ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พั ฒนา
ครอบครั ว โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต้ า บล อาสาสมั ค ร รวมถึ ง ทุ น ทางสั ง คมอื่ น ๆ ในพื้ น ที่ ความ
ครอบคลุมในการจัดการกับสถานการณ์ที่สร้างผลกระทบกับเด็ก ต้องอาศัยความร่วมมือในการจัดการทั้ง
ทักษะเชิง วิช าชี พด้านสุข ภาพ การศึ กษาศั กยภาพของกลุ่ ม องค์ก รในชุ มชน รวมถึ งองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการดูแลสนับสนุน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับทุกกลุ่มประชากร
การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
มีการด้าเนินงานและกิจกรรมที่ครอบคลุมงานและกิจกรรมหลั ก ๖ ชุดกิจกรรม ประกอบด้วย ๑) การพัฒนา
ศักยภาพ ๒) การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็กปฐมวัย ๓) การพัฒนาระบบบริการ ๔) การจัดตั้งกองทุน
หรือจัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือกัน ๕) การพัฒนาและน้าใช้ข้อมูลในการส่งเสริมแก้ไข/จัดการปัญหาเด็ก
ปฐมวัย ๖) การพัฒนากฎ กติกา ระเบียบแนวปฏิบัติเพื่อหนุนเสริมการด้าเนินกิจกรรมเสริมความเข้มแข็ง
ชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะศักยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลในการจัดบริการสุขภาพส้าหรับเด็ก
ปฐมวัยที่มกี ารเชื่อมโยงการบริการสุขภาพกับศักยภาพที่มีในชุมชน ซึ่งต้องวางเป้าหมาย และออกแบบความ
ร่วมมือกับกลุ่ม องค์กรชุมชน และหน่วยงานที่มีอยู่ในพื้นที่ ทั้งหมดจึงเป็นเงื่อนไขส้าคัญในการพัฒนาการ
ด้าเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล ให้มีประสิทธิภาพ เกิดความครอบคลุมการดูแลเด็กปฐมวัย
ในพื้นที่ เพื่อน้าสู่การวางแผน ออกแบบ แนวทางการพัฒนา ต่อยอด งานและกิจกรรมในพื้นที่ของตนเอง
ต่อไป
๒. วัตถุประสงค์ เพื่อให้
๒.๑ ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนรู้ และท้าเข้าใจเกี่ยวกับชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต้าบล (รพ.สต.)
๒.๒ ผู้เข้าฝึกอบรมทบทวนและสรุปสถานะการด้าเนินงานตามชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบบริการของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล (รพสต.)
๕๒

๒.๓ ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์และคัดเลือกงานกิจกรรมเพื่อน้าไปจัดท้าแผนปฏิบัติการเพื่อการ
พั ฒ นาระบบบริ ก ารของโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต้ า บล (รพสต.) และน้ า ไปใช้ ป ระกอบการจั ด ท้ า
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปได้
๓. วิธีดาเนินการ
กระบวนการฝึกอบรม ใช้เวลา ๔๐ นาที ด้าเนินการดังนี้
๑) ผู้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมรั บฟั ง การบรรยายแนวคิด หลั ก การและแนวทางพั ฒ นาระบบริ ก ารของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
๒) ผู้เข้าฝึกอบรมศึกษา อ่านท้าความเข้าใจตารางข้อมูลงานกิจกรรมตามชุดกิจกรรมแนวทาง
พัฒ นาระบบริ ก ารของโรงพยาบาลส่ ง เสริ มสุ ข ภาพต้ าบล (รพ.สต.) จากนั้ นวิ เคราะห์เทียบเคียงข้ อ มูล
ตรวจสอบสถานะการด้าเนินการเพื่อพัฒนาระบบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล (รพ.สต.) ของ
พื้นที่ตนเอง และสรุปข้อมูลสถานะที่มีการด้าเนินการแล้ว ก้าลังด้าเนินการและมีแผนด้าเนินการ โดยให้ระบุ
ผู้ด้าเนินการ เพื่อน้าไปใช้ในปฏิบัติการที่ ๕ จัดท้าแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดย
ชุมชนท้องถิ่นและน้าใช้ประกอบการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป โดยใช้ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๑
๔. ผลผลิต ผลลัพธ์
๔.๑ ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนางานของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบล (รพ.สต.) และ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตามชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบบริการของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล (รพสต.)
๔.๒ พื้นที่ อปท. มีการทบทวนสถานะการด้าเนินงานการพัฒนางานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต้ า บล (รพ.สต.) และอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข (อสม.) ตามชุ ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาระบบบริ ก ารของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล (รพสต.)
๔.๓ ข้อมูลสรุปสถานะการด้าเนินงานเพื่อพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล
(รพสต.) เพื่อน้าใช้ประกอบการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปได้

๕๓

ภาพที่ ๓.๑ ภาพรวมปฏิบัติการที่ ๓ แนวทางการพัฒนางานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล
(รพ.สต.) และ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

๕๔

ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๑ ทบทวนสถานะการดาเนินการตามชุดกิจกรรมการพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพสต.) ของพื้นที่
คำชี้แจง ให้ทบทวนสถานะการด้าเนินการตามชุดกิจกรรมการพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล (รพสต.) ของพื้นที่ โดยใส่
เครื่ องหมาย ในช่ องที่ มีการด้าเนิ นการสอดคล้ องกั บชุ ดกิ จกรรม และระบุ ผู้ ด้า เนิ นการหลั ก ผู้ ด้า เนิ นการร่ ว ม และผู้ ส นั บสนุน โดยระบุ ร หัส ข้ อ มูล
ผู้ด้าเนินการ
รหัสข้อมูลผู้ดาเนินการ
๑. อปท.
๗. ทุนทางสังคมอื่นๆ (ระบุชื่อทุน.......)

ชุดกิจกรรม

๒. รพ.สต.
๓. ศพด.
๘. ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก

งานและกิจกรรม

๔. ศพค.
๕. ผู้น้าชุมชน (ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน)
๙. หน่วยงานรัฐในพื้นที่ (ระบุ...................)
การดาเนินงาน
ในพื้นที่
ต้องทา

๑. การพัฒนา
ศักยภาพ

๑) ฝึก อบรมผู้ ป กครองหรื อ ผู้ดู แ ลในครอบครั ว
เด็ก ๐-๕ ปี ให้เข้าใจ ความจ้าเป็นของการสร้าง
เสริ ม ภู มิ คุ ม กั น โรค การส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้
พัฒนาการทางปัญญาและอารมณ์ เช่น ส่งเสริม
การเรียน ส่งเสริมการเล่น เป็นต้น
๒) ฝึกอบรมอาสาสมัครในชุมชน เช่นอาสาสมัคร
สาธารณสุข กลุ่มแม่อาสา เป็นต้น เพื่อให้มีความรู้
ความเข้ า ใจเรื่ อ งการประเมิ น และการส่ ง เสริ ม
พัฒนาการ การเจริญเติบโต การรับภูมิคุ้มกัน ให้
การดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ตามสภาพทั้ ง ในภาวะปกติ
เจ็บป่วย
๓) เจ้ า หน้ า โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต้ า บล
ได้รับการฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมในการ
บริการสุขภาพเด็ก เช่น การบริหารจัดการวัคซีน
และจั ด ระบบลู ก โซ่ ค วามเย็ น การเฝ้ า ระวั ง







๕๕

ควรทา

สถานการณ์ดาเนินงาน
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่
สอดคล้อง)
ดาเนิน
กาลัง
มีแผนการ
การแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ

๖. อสม.

๑๐. อื่นๆ (ระบุ.......)
ผู้ดาเนินการ
(ระบุรหัสผู้ดาเนินการ)
ผู้ดาเนิน
การหลัก

ผู้ร่วม
ดาเนินการ

ผู้สนับ
สนุน

ชุดกิจกรรม

งานและกิจกรรม

การดาเนินงาน
ในพื้นที่
ต้องทา

พัฒนาการเด็ก และภาวะโภชนาการ การประเมิน
ความเสี่ยงในเด็ก เป็นต้น
๔) สนับสนุนให้การน้าใช้คู่มือดูแลแม่และเด็ก มี
ประสิทธิภาพ และโดยเพิ่มเติม ข้อมูลพัฒนาการ
พฤติกรรม หรือ ความเสี่ยง
๕) สนับสนุนให้มีเครือข่ายผู้ดูแลเด็ก ๐ปี เช่น ๕กลุ่มเยี่ยมบ้านเด็ก เครือข่ายดูแลช่วยเหลือ โดย
ๆในพื้นที่ เชื่อมกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน อื่น
๖) พั ฒ นาหลั ก สู ตรและการจั ด ท้ า คู่ มื อ ส้ า หรั บ
ฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้องในการดูแลเด็ก ๐-๕ ปี เช่น
หลั กสู ตรฝึก อบรมผู้ป กครองเด็ก ครูผู้ ดูแ ลเด็ ก
อาสาสมั ค รกลุ่ ม ต่ า ง ๆ เช่ น อสม. อาสานมแม่
อาสากู้ชีพ เป็นต้น
๒. การพัฒนาสภาพ ๗ ) ส นั บ ส นุ น ใ ห้ มี ก า ร จั ด -ป รั บ บ้ า น แ ล ะ
สภาพแวดล้อมภายในบ้านให้เอื้อต่อการด้าเนิ น
แวดล้อมที่เอือ้ ต่อ
ชีวิตของเด็ก ๐-๕ ปี เช่น การติดตั้งปลั๊กไฟที่สู ง
เด็กปฐมวัย
จากพื้น การจัดวางเครื่องใช้ไฟฟ้า การจัดเก็บของ
มี ค ม จั ด ให้ มี เ ครื่ อ งเล่ น เด็ ก ที่ไ ด้ ม าตรฐานและ
ปลอดภัย เป็นต้น
๘) จั ดตั้ งศู นย์ บริ การให้ยื มอุ ปกรณ์ ที่จ้ าเป็น ใน
การช่วยเหลื อในการด้า เนินชีวิตของเด็ก ๐-๕ ปี
ทั้ง เด็ ก ป่ ว ย พิก าร และกลุ่ ม ปกติ เช่ น อุ ป กรณ์
บริหารกล้ามเนื้อมัดต่าง ๆ เครื่องฝึกยืน เครื่องดูด
เสมหะถั งออกซิ เจน รวมทั้ง มีศู นย์ ป ระสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบในการช่วยเหลือเรื่องการจัดหา
อุปกรณ์ช่วยเหลือเด็ก ๐-๓ ปี เป็นต้น

ควรทา









๕๖

สถานการณ์ดาเนินงาน
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่
สอดคล้อง)
ดาเนิน
กาลัง
มีแผนการ
การแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ

ผู้ดาเนินการ
(ระบุรหัสผู้ดาเนินการ)
ผู้ดาเนิน
การหลัก

ผู้ร่วม
ดาเนินการ

ผู้สนับ
สนุน

ชุดกิจกรรม

งานและกิจกรรม

การดาเนินงาน
ในพื้นที่
ต้องทา

๓. การพัฒนาระบบ
บริการ

๙) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อเด็ก เช่น
รั บ บริ จ าคของเล่ น เด็ ก หนั ง สื อ นิ ท าน ผ้ า อ้ อ ม
ส้าเร็จรูป เสื้อผ้าเด็ก เพื่อสนับสนุนครอบครัวที่มี
เด็กป่วย ขาดแคลน เป็นต้น
๑๐) สนับสนุนให้มีกลุ่มช่วยดูแลเด็ก ๐-๕ ปี เช่น
กลุ่มแม่อาสา กลุ่มแม่บ้านท้าหมอนนมแม่ กลุ่ม
อาสาสมัครน้อยดูแลน้อง อาสากู้ภัย กู้ชีพ เป็นต้น
๑๑) สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด การพื้น ที่ใ นชุ ม ชนให้
ปลอดภัยส้าหรับเด็ก เช่น ให้มีที่กั้นถนน มีสนาม
เด็กเล่นมาตรฐาน พื้นที่ปลอดภัยริมสระน้้า เป็น
ต้น
๑๒) จัดบริการคลินิกสุขภาพเด็ก มีงาน กิจกรรม
ประกอบด้วย ซักประวัติ คัดกรอง ตรวจร่างกาย
ประเมิ น พั ฒ นาการ ภาวะโภชนาการ ประเมิ น
สุขภาพช่องปาก จัดกลุ่มฝึกอบรมผู้ปกครอง ให้
ภูมิคุ้มกัน และนัดหมายให้ค้าแนะน้า เป็นต้น
๑๓) บริ การตรวจรักษาโรคเบื้ องต้นส้า หรับเด็ ก
ได้แก่ โรคทางเดินหายใจ หวัด อุจาระร่วง ท้องอืด
เป็นต้น
๑๔) การให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพเด็ก หลาย
ช่ อ งทาง เช่ น คลิ นิ ก บริ ก าร ไลน์ )Line ( สไกป์
)Skype ( เมื่ อ มี ปั ญ หาการเจ็ บ ป่ ว ย พฤติ ก รรม
และการเรียนรู้ พัฒนาการ ภาวะโภชนาการ ความ
รุนแรง และการล่วงละเมิด เป็นต้น
๑๕) สนับสนุนให้มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน เช่น
กรณี ป ระสบอุ บั ติ เ หตุ จ ราจ ร ตกจากที่ สู ง

ควรทา













๕๗

สถานการณ์ดาเนินงาน
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่
สอดคล้อง)
ดาเนิน
กาลัง
มีแผนการ
การแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ

ผู้ดาเนินการ
(ระบุรหัสผู้ดาเนินการ)
ผู้ดาเนิน
การหลัก

ผู้ร่วม
ดาเนินการ

ผู้สนับ
สนุน

ชุดกิจกรรม

งานและกิจกรรม

การดาเนินงาน
ในพื้นที่
ต้องทา

กระดู ก หั ก ชั ก ถู ก กระท้า รุ น แรงโดยครอบครั ว
ชุมชน เป็นต้น
๑๖) ให้บริการตรวจสุขภาพ คัดกรองความเสี่ยง
ด้านโภชนาการ พัฒนาการ ส้าหรับเด็กที่เข้าเรียน
ในศพด. อย่างน้อย ๒ เดือนต่อครั้ง
๑๗) สนับสนุนการบริการและส่งเสริมสุขภาพใน
ศพด. ได้แก่
- การประเมินภาวะโภชนาการและการแก้ไขเมื่อ
พบผิดปกติ
- สนับสนุนการจัดการอาหารครบ เหมาะสม
- สนับสนุนมาตรฐานน้้าดื่ม น้้าใช้ในศพด.
- ร่วมจัดท้าแนวทางเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคระบาด
รวมถึงการคัดกรองและส่งต่อเมื่อพบโรคติดต่อ
- สนับสนุนการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก ได้แก่
การจัดโครงสร้างอาคารที่ปลอดภัย สนามเด็กเล่น
มาตรฐานห้องน้้าห้องส้วม เป็นต้น
๑๘) สนับสนุนให้มีบริการศูนย์ดูแลเด็กกลางวัน
(Day care mom) เป็นบริการที่คนในชุมชนดูแล
ช่วยเหลือกันเพื่อให้การดูแลเด็ก ๐-๓ ปี ที่ยังไม่
เข้ า รั บ การดู แ ลที่ศ พด. รั บ ดู แ ลในช่ ว งที่แ ม่ แ ละ
ครอบครั ว ติ ด ธุ ร ะ เจ็ บ ป่ ว ย เช่ น กลุ่ ม แม่ อ าสา
เป็นต้น
๑๙) สนับสนุนการจัดบริการในการให้ค้าปรึกษาใน
การแก้ไขปัญหาในครอบครัวในชุมชน เช่น ศูนย์
พัฒนาครอบครัว ศูนย์ด้ารงธรรม ศูนย์ช่วยเหลือ
สังคม (OSCC)

ควรทา








๕๘

สถานการณ์ดาเนินงาน
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่
สอดคล้อง)
ดาเนิน
กาลัง
มีแผนการ
การแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ

ผู้ดาเนินการ
(ระบุรหัสผู้ดาเนินการ)
ผู้ดาเนิน
การหลัก

ผู้ร่วม
ดาเนินการ

ผู้สนับ
สนุน

ชุดกิจกรรม

งานและกิจกรรม

การดาเนินงาน
ในพื้นที่
ต้องทา

๒๐) จั ด ระบบบริ ก ารที่ บ้ า นกรณี ที่ จ้ า เป็ น เช่ น
ป่วยเรื้อรัง ป่วยและพิการรุนแรงซับซ้อน ป่วยติด
เตียงมีเครื่องมือ เป็นต้น
๔. การจัดตั้งกองทุน ๒๑) สนั บ สนุ น ให้ ก องทุ น การเงิ น ในชุ ม ชนจั ด
หรือจัดให้มีสวัสดิการ ประเภทสวัสดิการเพื่อเด็ก เช่น สวัสดิการเมื่อป่วย
ช่วยเหลือกัน
เมื่ อ เสี ย ชี วิ ต เพื่อ การศึ ก ษา เพื่อ ครอบครั ว เด็ ก
ยากจน เป็นต้น
๒๒) สนับสนุนการเพิ่ม ช่องทางในการระดมทุน
อื่นๆ เช่น การท้าบุญกฐิน ผ้าป่า เป็นต้น เพื่อการ
ดูแลเด็ก ๐-๕ ปีโ ดยเฉพาะกลุ่มที่เ จ็บป่ว ย กลุ่ ม
ยากจน ไร้บ้าน
๒๓) จัดตั้งศูนย์บริการหรือสนับสนุนการบริการ
แก่เด็ก ๐-๕ ปี ทั้งเด็กป่วย พิการ และกลุ่มปกติ
เช่ น เด็ ก มี พั ฒ นาการผิ ด ปกติ ทุ พ โภชนาการ
พิก ารด้ า น ร่ า งกาย สติ ปั ญ ญา หรื อ ถู ก กระท้ า
รุนแรง เป็นต้น
๕. การพัฒนาและนา ๒๔) พัฒนาระบบข้อ มูลและน้า ใช้เพื่อสนั บสนุ น
ใช้ข้อมูลในการ
บริการ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆในชุมชนอย่างน้อย
ส่งเสริมแก้ไขจัดการ ๓ ชุดข้อมูล ได้แก่
ปัญหาเด็กปฐมวัย
- ข้อมูลภาวะสุขภาพเด็กและบริการ เช่น จ้านวน
เพศ การเจ็บป่วย การรับวัคซีน พัฒนาการ เป็น
ต้น
- ข้อมูลครอบครัวและการอยู่อาศัย เช่น การอยู่
อาศัยกับพ่อ แม่ ย่า ยาย ญาติพี่น้อง เป็นต้น
- ข้อมูลทุนทางสังคม และศักยภาพในชุมชน เช่น
กลุ่มทางสังคม องค์กรการเงิน หน่วยงาน แหล่ง

ควรทา










๕๙

สถานการณ์ดาเนินงาน
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่
สอดคล้อง)
ดาเนิน
กาลัง
มีแผนการ
การแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ

ผู้ดาเนินการ
(ระบุรหัสผู้ดาเนินการ)
ผู้ดาเนิน
การหลัก

ผู้ร่วม
ดาเนินการ

ผู้สนับ
สนุน

ชุดกิจกรรม

งานและกิจกรรม

การดาเนินงาน
ในพื้นที่
ต้องทา

ประโยชน์ เป็นต้น
๒๕) สนั บ สนุ น การน้ า ใช้ ข้ อ มู ล ในการดู แ ลเด็ ก
ปฐมวัย เช่น การจัดโครงการเพื่อดูแล ช่วยเหลือ
เด็ก เป็นเป้าหมายในการออกแบบงานกิจกรรม
จัดท้าแผนพัฒนาเพื่อดูแลเด็ก เป็นต้น
๒๖) สนั บ สนุ น ให้ มี ง านกิ จ กรรมของกลุ่ ม ทาง
สั ง คม องค์ ก รชุ ม ชน ที่ น้ า ใช้ ข้ อ มู ล เช่ น กลุ่ ม
แม่ บ้ า นสาธิ ต อาหารส้ า หรั บ ครอบครั ว ที่ มี เ ด็ ก
น้้าหนักน้อย สนับสนุนหมอนนมแม่ส้าหรับหญิง
ตั้งครรภ์ อสม เยี่ยมบ้านเด็กป่วย อพม.ติดตาม .
เฝ้าระวังครอบครัวที่มีความเสี่ยงรุนแรง เป็นต้น
๖.การพัฒนากฎ
๒๗) จั ดท้าข้ อบัญ ญัติ/เทศบัญญั ติท้องถิ่น เพื่อ
กติกา ระเบียบแนว จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการดูแลเด็ก
ปฏิบัติเพือ่ หนุนเสริม ๐-๕ ปี ที่ ทั้งเด็กป่วย พิการ และกลุ่มปกติ
การดาเนินกิจกรรม ๒๘) สนั บ สนุ น การจั ด ท้ า ธรรมนู ญ สุ ข ภาพ
เสริมความเข้มแข็ง
ก้ า หนดการจั ด ระบบบริ ก ารเด็ ก ๐-๕ ปี เช่ น
ชุมชนท้องถิ่น
ก้า หนดให้ มี ก ารพัฒ นากระบวนการการบริ ก าร
สาธารณสุขเชิงรุกอย่างต่อเนื่องส้าหรับการดูแล
เด็ก ๐-๕ ปี โดยการจัดบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ
เช่น แพทย์ พยาบาล เป็นต้น ให้เพียงพอต่อการ
ดูแลส่งเสริมสนับสนุนและร่ว มกันดูแลช่วยเหลือ
เด็ ก เช่ น การกระตุ้ น พั ฒ นาการที่ บ้ า น การ
ประเมินพฤติกรรม EQ IQ โดยนักจิตวิทยา ใน
กลุ่มเด็ก ๐-๕ ปี เป็นต้น
รวม
๒๘ งานและกิจกรรม

ควรทา








๑๖

๖๐

๑๒

สถานการณ์ดาเนินงาน
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่
สอดคล้อง)
ดาเนิน
กาลัง
มีแผนการ
การแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ

ผู้ดาเนินการ
(ระบุรหัสผู้ดาเนินการ)
ผู้ดาเนิน
การหลัก

ผู้ร่วม
ดาเนินการ

ผู้สนับ
สนุน

ปฏิบัติการที่ ๔

แนวทางการพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) และทุนทางสังคมในพื้นที่

๑. แนวคิด หลักการ
การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่นอาศัยการขับเคลื่อนงานของ ๔ องค์กรหลัก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และทุนทางสังคมอื่น ถือเป็นองค์กรสาคัญที่มีบทบาทสาคัญใน
การขับเคลื่อนการดูแลเด็กปฐมวัย ในทุกกลุ่มทั้งเด็กที่มีภาวะสุขภาพดี ภาวะเจ็บป่วย พิการ ยากจนและ
กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามวัยตลอดจนการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพพ่อแม่ ผู้ ดูแลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ภายใต้การดูแลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและภารกิจในการจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัยในพื้นที่
รับผิดชอบ รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วม ประสานความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
ผู้บริหาร เจ้าหน้า ที่สังกัดอปท. เช่น กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ครูผู้ดูแลเด็ก ในศพด. ศูนย์
พัฒนาครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) และทุนทางสังคมที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้นา
ศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มทางสังคมต่างๆ เป็นต้น โดยมีแนวทางการดาเนินงานตาม ๖ ชุดกิจกรรม
ประกอบด้วย ๑) การพัฒนาศักยภาพ ๒) การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดูแลเด็ก ๓) การพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ ๔) การจัดตั้งกองทุนหรือจัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือกัน ๕) การพัฒนาและนาใช้
ข้อมูลในการส่งเสริมแก้ไขและจัดการปัญหาเด็ก และ ๖) การพัฒนากฎ กติกา ระเบียบแนวปฏิบัติเพื่อ
หนุนเสริมการดาเนินกิจกรรมเสริมความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น
การพั ฒ นาขี ดความสามารถของผู้ ที่ มีส่ ว นเกี่ ย วข้ องในการพัฒ นาการดาเนิ นงานขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)และทุนทางสังคมอื่นจึงเป็นสิ่งสาคัญ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของพื้นที่อปท.
เครือข่ายที่เข้าร่วมฝึกอบรมจึงจาเป็นต้องมีการทบทวนและสรุปข้อมูลผลการดาเนินงานทั้งในส่วนที่เป็น
กิจกรรมการดาเนินงาน และผลผลิตผลลัพธ์การดาเนินงานที่สอดคล้องกับชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)และทุนทางสังคมอื่น นอกจากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นแล้ว ยัง
สะท้อนข้อมูลที่เป็นความพร้อมสาหรับการพัฒนาต่อยอดกิจกรรมการดูแลเด็กปฐมวัย ของ อปท.และทุน
ทางสังคมอื่นพื้นที่ต่อไป โดยมีพื้นที่จากตาบลศูนย์เรียนรู้ การพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่นที่มี
ประสบการณ์ เป็นพี่เลี้ยงในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสามารถรต่อยอดและขยายการเรียนรู้ ในการ
สนับสนุนระบบการดูแลเด็กปฐมวัยได้
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนรู้และเข้าใจแนวคิดหลักการพัฒนาการดาเนินงานของอปท.และทุนทาง
สังคมในพื้นที่ ตามชุดกิจกรรมแนวทางการพัฒนางานของอปท.และทุนทางสังคมในพื้นที่
๒.๒ ผู้เข้าฝึกอบรมทบทวนและสรุปข้อมูลสถานะการดาเนินงานตามชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนางาน
ของของอปท. และทุนทางสังคมในพื้นที่
๒.๓ ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์และคัดเลือกงานกิจกรรมเพื่อนาไปจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อ
การพัฒนางานของอปท. และทุนทางสังคมในพื้นที่ และนาใช้ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้
ต่อไปได้
๖๑

๓. วิธีดาเนินการ
กระบวนการฝึกอบรม ใช้เวลา ๔๐ นาที ดาเนินการดังนี้
๑) ผู้เข้าร่วมอบรมรับฟังการบรรยายแนวคิดหลักการ และแนวทางพัฒนาการดาเนินงานของ
อปท.และ ทุนทางสังคมในพื้นที่
๒) ผู้เข้าฝึกอบรมศึกษา อ่านทาความเข้าใจตารางข้อมูลงานกิจกรรมตามชุดกิจกรรมแนวทาง
พัฒนาพัฒนาการดาเนินงานของ อปท.และ ทุนทางสังคมในพื้นที่ จากนั้นวิเคราะห์เทียบเคียงข้อมูล
ตรวจสอบสถานะการดาเนินการเพื่อพัฒนาพัฒนาการดาเนินงานของ อปท.และทุ นทางสังคมในพื้นที่
และสรุ ป ข้ อ มู ล สถานะที่ มี ก ารด าเนิ น การแล้ ว ก าลั ง ด าเนิ น การและมี แ ผนด าเนิ น การ โดยให้ ร ะบุ
ผู้ดาเนินการ เพื่อนาไปใช้ในปฏิบัติการที่ ๕ จัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย
โดยชุมชนท้องถิ่นและนาใช้ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป โดยใช้ตารางปฏิบัติการที่ ๔.๑
๔. ผลผลิต ผลลัพธ์
๔.๑ ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนรู้และเข้าใจแนวคิดหลักการพัฒนาการดาเนินงานของอปท.และทุนทาง
สังคมในพื้นที่ ตามชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการดาเนินงานของ อปท. และทุนทางสังคมในพื้นที่
๔.๒ พื้นที่ อปท. มีการทบทวนสถานะการดาเนินงานการพัฒนางานของ อปท. และทุนทางสังคม
ในพื้นที่ตามชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนางานของ อปท. และทุนทางสังคมอื่น
๔.๓ ข้อมูลสรุปสถานะการดาเนินงานของ อปท. และทุนทางสังคมในพื้นที่ เพื่อนาใช้ประกอบการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปได้

๖๒

ภาพที่ ๔.๑ ภาพรวมปฏิบัติการที่ ๔ แนวทางการพัฒนางานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)และ
ทุนทางสังคมในพื้นที่
๖๓

ตารางปฏิบัติการที่ ๔.๑ ทบทวนสถานะการดาเนินการเพื่อพัฒนาการดาเนินงานของ อปท.และทุนทางสังคมในพื้นที่
คาชีแ้ จง ให้ทบทวนสถานะการดาเนินการตามชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และทุนทางสังคมในพื้นที่ โดยใส่เครื่องหมาย ในช่องที่มีการ
ดาเนินการสอดคล้องกับชุดกิจกรรม และระบุผู้ดาเนินการหลัก ผู้ดาเนินการร่วม และผูส้ นับสนุน โดยระบุรหัสข้อมูลผู้ดาเนินการ
รหัสข้อมูลผู้ดาเนินการ
๑. อปท.
๗. ทุนทางสังคมอื่นๆ (ระบุชื่อทุน.......)

ชุดกิจกรรม

๒. รพ.สต.
๓. ศพด.
๘. ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก

งานและกิจกรรม

๔. ศพค.
๕. ผู้นาชุมชน (กานัน ผู้ใหญ่บ้าน)
๙. หน่วยงานรัฐในพื้นที่ (ระบุ...................)
การดาเนินการในพืน้ ที่
(เติม  ในช่องเพียงช่อง
เดียว)
ต้องทา

๑. การพัฒนา
ศักยภาพ

ควรทา


๑) ฝึกอบรมผูป้ กครองหรือผู้ดูแลในครอบครัวเด็ก ๐-๕
ปี ให้เข้าใจ ความจาเป็นของการสร้างเสริมภูมิคุม กัน
โรค การส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการทางปัญญาและ
อารมณ์ เช่น ส่งเสริมการเรียน ส่งเสริมการเล่น เป็น
ต้น และให้การดูแลช่วยเหลือเมือ่ พบความผิดปกติ
เช่น พฤติกรรมและการเรียนรู้ผิดปกติ มีความพิการ
ทางสติปัญญา พิการด้านร่างกาย เพื่อให้การดูแล
ช่วยเหลืออย่างถูกต้อง เช่น การดูแลเรื่องอาหาร การ
กระตุ้นพัฒนาการ กล้ามเนื้อต่างๆ การประสาน
หน่วยงานที่จัดบริการเฉพาะด้าน เช่น ด้านสวัสดิการ
การดูแลส่งเสริมการเรียนรู้ออทิสติก โรงเรียนสอนคน
ตาบอด เป็นต้น
๒) ฝึกอบรมอาสาสมัครในชุมชนเช่นอาสาสมัคร
สาธารณสุข กลุ่มแม่อาสา เป็นต้น เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจเรือ่ งการประเมินและการส่งเสริม



๖๔

๖. อสม.

๑๐. อื่นๆ (ระบุ.......)

สถานการณ์ดาเนินงาน
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง)

ผู้ดาเนินการ
(ระบุรหัสผู้ดาเนินการ)

ดาเนินการ
กาลัง
มีแผนการ
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

ผู้ดาเนินการ ผู้ร่วม ผู้สนับสนุน
หลัก
ดาเนินการ

ชุดกิจกรรม

งานและกิจกรรม

การดาเนินการในพืน้ ที่
(เติม  ในช่องเพียงช่อง
เดียว)
ต้องทา

๓)

๔)

๕)
๖)

พัฒนาการ การเจริญเติบโต การรับภูมิคมุ้ กัน ให้การ
ดูแลช่วยเหลือตามสภาพทั้งในภาวะปกติเช่น การจัด
กิจกรรมหรือกระตุ้นผูป้ กครอง ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กในครอบครัว และชุมชน กลุ่มที่มีความผิดปกติ
พิการ เช่น การประเมินให้ความช่วยเหลือ การ
สนับสนุนให้ครอบครัวให้การดูแลได้
ฝึกอบรมหรือส่งเสริมให้ผู้ที่มหี น้าที่รับผิดชอบดูแล
เด็กเฉพาะกลุม่ ๐ปี ในชุมชนมีการศึกษาต่อ เช่น ผู้ ๕ให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครูผู้ดูแล
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เจ้าหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
จัดทาหรือสนับสนุนให้มีสมุดประจาตัวเด็กที่ระบุ
ประวัติการได้รบั วัคซีนที่จาเป็น ระดับพัฒนาการทั้ง
ด้านร่ายกายสติปัญญาและอารมณ์)IQ EQ) การฝึก
ใช้กล้ามเนือ้ ในเด็ก การดูแลเรือ่ งฟันและช่องปาก
สนับสนุนให้มีเครือข่ายผูด้ ูแลเด็ก ๐ปี เช่น กลุ่ม ๕เยี่ยมบ้านเด็ก เครือข่ายดูแลช่วยเหลือ โดยเชื่อมกลุม่
ทางสังคม องค์กรชุมชนอื่นๆในพื้นที่
พัฒนาหลักสูตรและการจัดทาคู่มือสาหรับฝึกอบรม
ผู้เกี่ยวข้องในการดูแลเด็ก ๐ ปี ๕-เช่น หลักสูตรและ
คู่มือการดูแลเด็ก ๐ปี ที่มีความพิการทางด้าน ๕ร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้านสติปัญญาและการ
เรียนรู้ ออทิสติก และเด็กที่มคี วามผิดปกติทางด้าน
พฤติกรรม เป็นต้น
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เดียว)
ต้องทา

๗) สนับสนุนให้ทุนทางสังคมในพื้นที่มีการถ่ายทอดความรู้
หรือภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ความรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านของ
ท้องถิ่น ให้แก่เด็กปฐมวัย ผู้ปกครอง และ ครูผู้ดูแล
เด็ก เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ชมรมผู้สูงอายุ สภาเด็กและ
เยาวชน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มดนตรี
พื้นบ้าน กลุ่มการแสดงลิเกฮูลู กลุ่มร้องสรภัญญะ
กลุ่มฟ้อนเล็บ กลุม่ ราภูไท กลุ่มงานหัตถกรรมด้านผ้า
กลุ่มทาพานบายศรี ทากระทง ทาตุง กลุ่มอนุรักษ์
โบราณสถาน โบราณวัตถุ เป็นต้น
๘) สนับสนุนทุนทางสังคม เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ชมรม
ผู้สูงอายุ เป็นต้น ร่วมผลิตสื่อของเล่นพืน้ บ้านแก่เด็ก
ปฐมวัยโดยใช้วัสดุท้องถิน่
๙) สนับสนุนให้ทุนทางสังคม เช่น ผู้นาศาสนา พุทธ
คริสต์ อิสลาม ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
คณะกรรมการอิสลามประจามัสยิด คณะกรรมการ
ประจาวัด คณะกรรมการประจาโบสถ์ กลุ่มอนุรักษ์
ภาษาท้องถิ่นภาษาเขมร ส่วย เยอร์ ภาษาไตใหญ่
ภาษาคาเมือง ภาษาปากะญอ กะเหรีย่ ง) ภาษา)
ต้ มลายู เป็นต้น มีการถ่ายทอดล้านนา ภาษาใ
กิจกรรมและภาษาท้องถิน่ ให้แก่เด็กปฐมวัย และครู
ผู้ดูแลเด็ก
๑๐)สนับสนุนให้ทุนทางสังคมในพืน้ ที่มีส่วนร่วมในการ
จัดการอาหารสาหรับเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมภาวะ
โภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย เช่น
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(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง)

ผู้ดาเนินการ
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เดียว)
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กลุ่มแม่บ้าน ผลิตอาหารเพื่อส่งเสริมด้านโภชนาการ
เพิ่มสีสันจากธรรมชาติ ลดหวาน เลือกวัตถุดบิ ที่
ปลอดสารเคมี ใช้ข้าวพื้นบ้าน เป็นต้น
๑๑)สนับสนุนให้ทุนทางสังคมมีสว่ นร่วมในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย เช่น กลุ่มผลิตของเล่นเด็ก ทา
ของเล่นที่ช่วยเสริมเรื่องการใช้กล้ามเนือ้ มัดเล็ก มัด
ใหญ่ การเคลื่อนไหว เป็นต้น
๑๒) สนับสนุนให้ทุนทางสังคมมีการส่งเสริมพัฒนาการ
ความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดทางปัญญา
ให้กับเด็กปฐมวัย เช่น กลุม่ เล่านิทานและนิทานหุ่น
เชิด ร่วมเล่านิทานให้เด็กฟัง กลุม่ เกษตรอินทรีย์ฝึกให้
เด็กเลีย้ งและรักสัตว์ กลุม่ ดนตรีพื้นเมืองร่วมสอนเด็ก
เล่นหรือฟังดนตรี ชมรมข้าราชการบานาญสอนเด็ก
วาดภาพ พับกระดาษ ทาการทดลองวิทยาศาสตร์
ชมรมผู้สูงอายุพาเด็กทาบุญตักบาตรในเทศกาลงาน
บุญต่างๆ เป็นต้น
๑๓) สนับสนุนให้ทนุ ทางสังคม เช่น กลุ่มปลูกผัก กลุ่ม
ถนอมอาหาร กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มตลาดอินทรีย์
เป็นต้น ผลิตอาหารปลอดภัยสาหรับเด็กปฐมวัย เช่น
การปลูกผักปลอดสาร การเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ การ
ผลิตข้าวกล้อง เป็นต้น
๑๔)สนับสนุนให้ทุนทางสังคม เช่น กลุ่มปลูกผัก กลุ่ม
เกษตรอินทรีย์ กลุม่ แม่บ้าน กลุม่ ทาขนมพื้นบ้าน สอน
เด็กปฐมวัยให้เรียนรู้กระบวนการผลิต การสร้าง การ

ควรทา
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(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง)

ผู้ดาเนินการ
(ระบุรหัสผู้ดาเนินการ)

ดาเนินการ
กาลัง
มีแผนการ
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

ผู้ดาเนินการ ผู้ร่วม ผู้สนับสนุน
หลัก
ดาเนินการ

ชุดกิจกรรม

งานและกิจกรรม

การดาเนินการในพืน้ ที่
(เติม  ในช่องเพียงช่อง
เดียว)
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ปลูก การหาวัตถุดบิ การปรุงอาหาร และการ
รับประทานอาหาร ผัก ผลไม้ ที่มีประโยชน์ เป็นต้น
๑๕) สนับสนุนให้ทนุ ทางสังคม เช่น กลุ่มปลูกผัก กลุ่ม
ถนอมอาหาร กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มตลาดอินทรีย์
เป็นต้น มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม พัฒนาทักษะ พ่อ
แม่ ผู้ปกครอง ในการผลิตและปรุงอาหารปลอดภัย
สาหรับเด็กปฐมวัย
๑๖) สนับสนุนทุนทางสังคม เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตร
อินทรีย์ กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เป็น
ต้น มีส่วนร่วมในการสร้างการเรียนรู้ ให้แก่เด็ก
ปฐมวัย พ่อ แม่ ผู้ปกครองเกี่ยวกับความหลากหลาย
ของอาหาร ผัก ผลไม้ โปรตีนในชุมชน เช่น ประเภท
สีสัน รสชาติ แหล่งอาหาร การแปรรูปวัตถุดบิ การ
ถนอมอาหาร เป็นต้น
๑๗) สนับสนุนให้ทุนทางสังคมฝึกอบรมอาชีพแก่
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เช่น กลุ่มเลี้ยงเป็ด กลุ่มเลี้ยง
ผึ้ง กลุ่มทอเสื่อ กลุม่ จักสาน กลุ่มตีเหล็ก เป็นต้น
๒.การพัฒนา ๑๘)จัดบริการปรับบ้านและสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้
สภาพแวดล้อม
เอื้อต่อการดาเนินชีวิตของเด็ก ๐-๕ปี เช่น การติดตั้ง
ที่เอื้อต่อเด็ก
ปลั๊กไฟที่สูงจากพื้น การจัดวางเครื่องใช้ไฟฟ้า ติดตั้ง
ปฐมวัย
เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัตแิ ละสายดิน การ
จัดเก็บของมีคม จัดให้มเี ครือ่ งเล่นเด็กที่ได้มาตรฐาน
และปลอดภัย เป็นต้น
๑๙)จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวมีหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
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เดียว)
ต้องทา

การประสานที่พักพิงชั่วคราว หรือจัดให้มคี รอบครัว
อุปการะ สาหรับเด็ก ๐-๕ ปี ที่ไร้ที่พึ่งพิงหรือได้รบั
ความเดือดร้อนจากปัญหาครอบครัว เช่น ผู้ปกครอง
ทุพพลภาพ เสียชีวิต ถูกกระทารุนแรง เป็นต้น
๒๐) จัดตั้งศูนย์บริการให้ยืมอุปกรณ์ที่จาเป็น ในการ
ช่วยเหลือในการดาเนินชีวิตของเด็ก ๐-๕ ปี ทั้งเด็ก
ป่วย พิการ และกลุ่มปกติ เช่น อุปกรณ์บริหาร
กล้ามเนือ้ มัดต่าง ๆ เครื่องฝึกยืน เครื่องดูดเสมหะถัง
ออกซิเจน รวมทั้งมีศูนย์ประสานงานหรือผู้รบั ผิดชอบ
ในการช่วยเหลือเรื่องการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือเด็ก
๐๓-ปี เป็นต้น
๒๑) สนับสนุนให้มีกลุม่ ช่วยดูแลเด็ก ๐-๕ ปี เช่น กลุ่ม
ทาอาหารสาหรับเด็ก ทั้งเด็กป่วย พิการ และกลุ่มปกติ
กลุ่มเพื่อนบ้านช่วยเหลือกันดูแลกันในการรับยา การ
ส่งเสริมพัฒนาการกิน กอด เล่น เล่า เยี่ยม ให้กาลังใจ
ผู้ดูแลเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น
๒๒) สร้างวัฒนธรรมในการช่วยเหลือเด็ก ๐-๕ ปี ใน
ชุมชน เช่น การเปิดพื้นที่ช่วยเหลือสนับสนุนการดูแล
กลุ่มเด็กที่มคี วามผิดปกติ ได้แก่ การรับบริจาคของ
เล่นเด็ก ผ้าอ้อมสาเร็จรูปสาหรับเด็กทีเ่ จ็บป่วยพิการ
เสื้อผ้า เป็นต้น
๒๓) ทุนทางสังคม เช่น กองช่าง ของอปท. ช่างชุมชน
บุคลากร รพสต. เป็นต้น ออกแบบ ผลิต และ
บารุงรักษาภายในบ้าน เช่น ตรวจสอบและซ่อมแซม
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เฟอร์นเิ จอร์ให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง ยึดติด
เฟอร์นเิ จอร์ที่เสี่ยงต่อการล้มกับพื้นหรือผนังบ้าน
อย่างแน่นหนา เลือกใช้ที่กั้นประตูทางออกสู่ระเบียง
บ้านแบบปิดทึบ ติดตั้งที่กั้นบริเวณราวบันได ไม่วาง
สิ่งของกีดขวางบริเวณทางเดินหรือขัน้ บันได ใช้วัสดุปู
พื้นห้องน้าที่มีผิวขรุขระ ปูพรมยางหรือผ้าเช็ดเท้า
บริเวณหน้าห้องน้า และจัดให้มฝี าครอบปิดภาชนะกัก
เก็บน้า เป็นต้น
๒๔) ทุนทางสังคม เช่น กองช่าง ของอปทช่างชุมชน .
บุคลากร รพสต. เป็นต้นออกแบบ ผลิต และ
บารุงรักษาภายนอกบ้าน เช่น ประตูรั้วให้มีสภาพ
แข็งแรง บริเวณรอบบ้านให้สะอาดไม่มหี ญ้ารก
สนามเด็กเล่น สนามกีาา รวมถึงสวนสาธารณะ
แหล่งน้าในชุมชนให้ปลอดภัย เป็นต้น
๒๕) ทุนทางสังคม เช่น กองช่าง ช่างชุมชน เป็นต้น ผลิต
ออกแบบ และบารุงรักษาของเล่นและเครื่องเล่น
ภายใน ศพด และชุมชน .
๒๖) ทุนทางสังคม เช่น กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน กลุม่
เยาวชนรักษ์น้า กลุ่มเกษตรอินทรีย์ แหล่งเรียนรู้
อนุรักษ์พันธุกรรมพื้นบ้าน กลุ่มเพาะพันธุ์พืช สัตว์
เป็นต้น มีส่วนร่วมในการปรับสภาวะแวดล้อมที่เอือ้ ต่อ
เด็กปฐมวัย เช่น การปลูกป่าชุมชน สวนเกษตรอินทรีย์
การอนุรักษ์แหล่งน้า เป็นต้น
๒๗) ทุนทางสังคมมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อม

ควรทา







๗๐

สถานการณ์ดาเนินงาน
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง)

ผู้ดาเนินการ
(ระบุรหัสผู้ดาเนินการ)

ดาเนินการ
กาลัง
มีแผนการ
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

ผู้ดาเนินการ ผู้ร่วม ผู้สนับสนุน
หลัก
ดาเนินการ

ชุดกิจกรรม

งานและกิจกรรม

การดาเนินการในพืน้ ที่
(เติม  ในช่องเพียงช่อง
เดียว)
ต้องทา

๓.การพัฒนา
ระบบบริการ

เพื่อเอือ้ ให้ครอบครัวอบอุน่ เช่น ๑พระสงพ (แสดง
ธรรมเกี่ยวกับความกตัญญูผู้มพี ระคุณ ๒ศูนย์ (
พัฒนาครอบครัวจัดกิจกรรมและอบรมเกีย่ วกับ
(๓ครอบครัวอบอุ่น อปพรตรวจสอบจุดเสีย่ ง จุด .
(๔อันตรายในชุมชน กลุม่ ชรบสารวจและป้องกั.นการ
เสพสารเสพติดและเล่นการพนันในชุมชน ๕ (
เจ้าหน้าที่ รพสต. เป็นวิทยากรในการอบรมเกี่ยวกับ
(๖โรงเรียนพ่อแม่ อปทสนับสนุนกิจกรรมที่ .
ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว เป็นต้น
๒๘) สนับสนุนให้ทุนทางสังคม เช่น กลุ่มอสมอปท. .
กลุ่มอปพร. กลุ่มชรบกลุ่มจิตอาสา เป็นต้น ร่วม .
๐จัดบริการดูแลเด็ก -๕ ปี ที่บ้านเป็นบริการตามภาวะ
สุขภาพ ทั้งเด็กป่วย พิการ และกลุ่มปกติ เป็นการ
จัดการบริการดูแลทางร่างกายและจิตใจ เช่น การดูแล
กิจวัตรประจาวันเรื่องการรับประทานอาหาร อาบน้า
ทาความสะอาดร่างกาย ออกกาลังกายพื้นฟู ส่งเสริม
พัฒนาการ การเจริญเติบโต การได้รบั ภูมิคุ้มกันตาม
มาตรฐานการดูแลสายสวนต่างๆ การดูแลท่อช่วย
หายใจ การให้อาหารทางสายยาง ทาแผลพลิกตะแคง
ตัว เป็นต้น รวมไปถึงการเพิม่ สมรรถนะของผู้ดูแลใน
การช่วยเหลือ ดูแลเด็ก ๐-๕ ปี ที่บ้านได้อย่าง
เหมาะสม
๒๙) สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพสาหรับเด็ก ๐-๕ ปี
เช่น ตรวจร่างกายเด็กและดูแลให้เด็กมีน้าหนัก

ควรทา





๗๑

สถานการณ์ดาเนินงาน
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง)

ผู้ดาเนินการ
(ระบุรหัสผู้ดาเนินการ)

ดาเนินการ
กาลัง
มีแผนการ
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

ผู้ดาเนินการ ผู้ร่วม ผู้สนับสนุน
หลัก
ดาเนินการ

ชุดกิจกรรม

งานและกิจกรรม

การดาเนินการในพืน้ ที่
(เติม  ในช่องเพียงช่อง
เดียว)
ต้องทา

ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน การดูแลสุขภาพ
ช่องปากและฟันการป้องกันโรคติดต่อ เป็นต้น
๓๐) สนับสนุนให้การบริการอื่นๆ เช่น การให้คาปรึกษา
ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กเรื่องสุขภาพอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อ
ปี การจัดบริการอาหารเฉพาะหรือตามความต้องการ
รวมทั้งการดูแลเด็ก ๐-๕ ปี ทั้งเด็กป่วย พิการ และ
กลุ่มปกติรวมทั้งการประเมินพัฒนาการที่บ้าน
๓๑) จัดการบริการรับ-ส่ง ๒๔ ชม.เพื่อการรักษา
ช่วยเหลือและกรณีอบุ ัติเหตุฉุกเฉิน เช่น ชัก ถูกกระทา
รุนแรงโดยครอบครัว ชุมชน เป็นต้น
๓๒) จัดให้มีระบบการให้คาปรึกษา เช่น ไลน์ )Line สไกปส(
)Skypeเพื่อประสานการดูแลรักษาระหว่าง(
ผู้ปกครองและให้บริการคาปรึกษาแก่ผู้ปกครองหรือ
๐ผู้ดูแลเด็ก -๕ ปี แบบ Hotline ในเรือ่ งต่างๆ เช่น
สุขภาพการเข้าถึงสิทธิต่างๆเป็นต้น
๓๓) หน่วยงานที่ให้การบริการแก่เด็ก ๐-๕ ปีเช่น อปท.
รพ.สต. รพ. จัดพื้นที่เฉพาะไว้รองรับ เช่น การจัดทีน่ ั่ง
เฉพาะห้องตรวจ จุดมุมให้นมแม่ เป็นต้นที่เป็น
ช่องทางพิเศษเพื่อลดระยะเวลาบริการ
๓๔) จัดให้มีบริการศูนย์แม่ร่วมดูแลเด็กกลางวัน )Day
care mom) เป็นบริการที่คนในชุมชนดูแลช่วยเหลือ
กันเพื่อให้การดูแลเด็ก ๐ปี ที่ยังไม่เข้ารับการดูแลที่ ๓.ศพดรับดูแลในช่วงที่แม่และครอบครัวติดธุระ
เจ็บป่วย เช่น กลุ่มแม่อาสาเป็นต้น

ควรทา










๗๒

สถานการณ์ดาเนินงาน
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง)

ผู้ดาเนินการ
(ระบุรหัสผู้ดาเนินการ)

ดาเนินการ
กาลัง
มีแผนการ
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

ผู้ดาเนินการ ผู้ร่วม ผู้สนับสนุน
หลัก
ดาเนินการ

ชุดกิจกรรม

งานและกิจกรรม

การดาเนินการในพืน้ ที่
(เติม  ในช่องเพียงช่อง
เดียว)
ต้องทา

๔.การจัดตั้ง
กองทุนหรือจัด
ให้มีสวัสดิการ
ช่วยเหลือกัน

๓๕) จัดให้มีระบบบริการในการให้คาปรึกษาในการแก้ไข
ปัญหาในครอบครัวในชุมชนเช่น ศูนย์พัฒนา
ครอบครัว ศูนย์ดารงธรรม ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
)OSCC(
๓๖)จัดตั้งกองทุนและสวัสดิการสาหรับเด็ก ๐ปีด้าน๕การดูแลสุขภาพการเพิ่มรายได้ให้ผู้ปกครอง ผู้ดูแล
กลุ่มเด็กทีเ่ จ็บป่วย พิการ เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชน
สถาบันการเงินของชุมชน กองทุนสัจจะออมทรัพย์
กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่
ตามความจาเป็น กองทุนต้องการความช่วยเหลือ
สารองเลีย้ งชีพเป็นต้น
๓๗) สนับสนุนการเพิ่มช่องทางในการระดมทุนอื่นๆเช่น
การทาบุญกฐิน ผ้าป่า เป็นต้น เพื่อการดูแลเด็ก ๐ปี๕โดยเฉพาะกลุ่มทีเ่ จ็บป่วย
๓๘) จัดสรรงบประมาณเพื่อสบทบทุนการสร้างบุคลากร
สหสาขาวิชาชีพในการดูแลสุขภาพเด็กในชุมชน เช่น
พยาบาล สาธารณสุข นักจิตวิทยา เป็นต้น
๓๙)จัดตั้งศูนย์บริการหรือสนับสนุนการบริการแก่เด็ก ๐๕ ปี ทั้งเด็กป่วย พิการ และกลุม่ ปกติ เช่น เด็กมี
พัฒนาการผิดปกติ ทุพโภชนาการ พิการด้าน ร่างกาย
สติปัญญา หรือถูกกระทารุนแรง เป็นต้น
๔๐) สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยมีการออมเงิน หรือออมความ
ดี มีการจัดทาบัญชีออมความดี เช่น เด็กแต่งตัวเอง
แปรงฟันเอง เก็บที่นอนเอง ช่วยเหลือเพื่อนในศพด .

ควรทา











๗๓

สถานการณ์ดาเนินงาน
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง)

ผู้ดาเนินการ
(ระบุรหัสผู้ดาเนินการ)

ดาเนินการ
กาลัง
มีแผนการ
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

ผู้ดาเนินการ ผู้ร่วม ผู้สนับสนุน
หลัก
ดาเนินการ

ชุดกิจกรรม

งานและกิจกรรม

การดาเนินการในพืน้ ที่
(เติม  ในช่องเพียงช่อง
เดียว)
ต้องทา

๕.การพัฒนา
และนาใช้ขอ้ มูล
ในการส่งเสริม
แก้ไขจัดการ/
ปหญหาเด็ก
ปฐมวัย

เป็นต้น
๔๑)ส่งเสริมการออมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก โดย
จัดตั้งธนาคารหมูบ่ ้าน หรือธนาคารความดี เป็นต้น
๔๒) สนับสนุนให้ผปู้ กครองเป็นสมาชิกของกลุ่มทาง
สังคม เช่น กลุ่มปุย๋ หมักชีวภาพ กลุ่มเลี้ยงเป็ด กลุ่ม
เลี้ยงไก่ กลุ่มเลี้ยงผึ้ง กลุม่ ปลูกผัก เป็นต้น และจัดตั้ง
กองทุนสนับสนุนการกู้ยมื เพื่อการประกอบอาชีพโดย
คิดดอกเบี้ยต่าหรือไม่มดี อกเบี้ย
๔๓) จัดทาระบบข้อมูลโดยคนในชุมชนและมีส่วนร่วมจาก
ของ ๖ กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ อปทศูนย์พัฒนา .
เด็กเล็กศูนย์พฒ
ั นาครอบครัว รพสต. อาสาสมัคร.
และทุนทางสังคมต่าง ๆในชุมชนทุกฝ่ายตั้งแต่ขั้นตอน
การตรวจสอบความถูกต้อง การวิเคราะห์เพือ่ การเก็บ
ใช้ จัดการดูแลและประเมินผลการดูแล มีข้อมูลเด็ก
๐-๕ ปี ที่ครบถ้วน ครอบคลุม ดังนี้
(๑) ข้อมูลพื้นฐาน เช่น พัฒนาการการเจริญเติบโต การ
ได้รับภูมิคมุ้ กันโรค เป็นต้น
(๒) ข้อมูลสถานะสุขภาพเด็ก ๐-๕ ปี ทั้งที่เป็นกลุ่มปกติ
กลุ่มเสี่ยงกลุ่มป่วย พิการ มีแผนที่เด็ก ๐๓-ปีที่
จาแนกสถานะสุขภาพ เป็นต้น
(๓) ข้อมูลทุนและศักยภาพที่ใช้เพื่อจัดการดูแลตามปัญหา
ความต้องการและความจาเป็น เช่น ข้อมูลกลุม่
อาสาสมัครช่วยเหลือเด็ก เด็ก ๐-๕ ปี กลุ่มอาชีพ
กองทุนสวัสดิการ แหล่งประโยชน์ แหล่งสนับสนุน

ควรทา






๗๔

สถานการณ์ดาเนินงาน
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง)

ผู้ดาเนินการ
(ระบุรหัสผู้ดาเนินการ)

ดาเนินการ
กาลัง
มีแผนการ
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

ผู้ดาเนินการ ผู้ร่วม ผู้สนับสนุน
หลัก
ดาเนินการ

ชุดกิจกรรม

งานและกิจกรรม

การดาเนินการในพืน้ ที่
(เติม  ในช่องเพียงช่อง
เดียว)
ต้องทา

อุปกรณ์ช่วยเหลือในชีวิตประจาวัน เช่น ของเล่นเด็ก
เครื่องฝึกยืน ฝึกเดิน เป็นต้น
(๔) มีแผนการดูแลเด็ก ๐-๕ ปี ที่มาจากการใช้ข้อมูลและ
ชุมชนจัดทาแผนแบบมีส่วนร่วม
(๕) มีข้อมูลผลทีเ่ กิดจากการใช้ขอ้ มูลดูแล เช่น แนวโน้ม
ภาวะสุขภาพ การเพิ่มขึ้นของความผิดปกติด้าน
พัฒนาการ ข้อมูลการเกิดโรคทีป่ ้องกันได้ด้วยวัคซีน
ข้อมูลโรคระบาด เช่น ไข้เลือดออก มือเท้าปาก การ
เพิ่มขึ้นของอาสาสมัคร เป็นต้น
(๖) มีข้อมูลด้านครอบครัว เพือ่ นามาวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาครอบครัวที่เกิดขึน้ ในชุมชนรวมทั้งผลกระทบ
ต่อการดาเนินชีวิตของคนในชุมชนพร้อมทั้งหา
แนวทาง วิธีการแก้ไขและ แนวทางในการป้องกัน
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นเช่น การทะเลาะวิวาทในครอบครัว
การกระทาความรุนแรงในครอบครัว การใช้สารเสพ
ติดของผู้ปกครอง ปัญหาสุขภาพจิตของผู้ปกครอง
เป็นต้น
๔๔)ส่งเสริมการใช้ขอ้ มูลทุนทางสังคมและแหล่งประโยชน์
ในการจัดทาแผนโครงการ เพือ่ จัดสวัสดิการท้องถิ่น
เพื่อการดูแลเด็ก ๐-๕ ปี ตามสภาพปัญหาความ
จาเป็นและความต้องการของเด็ก ๐-๕ ปี เช่น
จัดบริการให้การดูแลตามสภาพที่ประเมิน ใช้ข้อมูล
กลุ่มอาสาสมัครช่วยเยี่ยมบ้านเพื่อช่วยเหลือเด็ก ๐-๕
ปี ที่เจ็บป่วย พิการ หรือถูกกระทารุนแรงในครอบครัว



๗๕

ควรทา

สถานการณ์ดาเนินงาน
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง)

ผู้ดาเนินการ
(ระบุรหัสผู้ดาเนินการ)

ดาเนินการ
กาลัง
มีแผนการ
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

ผู้ดาเนินการ ผู้ร่วม ผู้สนับสนุน
หลัก
ดาเนินการ

ชุดกิจกรรม

งานและกิจกรรม

การดาเนินการในพืน้ ที่
(เติม  ในช่องเพียงช่อง
เดียว)
ต้องทา

เป็นต้น
๔๕)สร้างและเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ข้อมูลการดูแลเด็ก
๐-๕ ปี ให้กับผูป้ กครองและผู้ดแู ลอย่างหลากหลาย
ช่องทาง เช่น การประชาคม การประชุม การ
ปรึกษาหารือ การจัดทาแผนการดูแล การบอกปากต่อ
ปาก วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว เอกสารหนังสือพิมพ์
เพื่อกระจายข่าว เป็นต้น
๖.การพัฒนา
๔๖)จัดทาข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อจัดสรรงบประมาณใน
กฎ กติกา
การสนับสนุนการดูแลเด็ก ๐-๕ ปี ที่ ทั้งเด็กป่วย
ระเบียบแนว
พิการ และกลุ่มปกติ
ปฏิบัติเพือ่ หนุน ๔๗) จัดทาธรรมนูญสุขภาพกาหนดการจัดระบบบริการ
เสริมการดาเนิน
เด็ก ๐-๕ ปี เช่น กาหนดให้มีการพัฒนากระบวนการ
กิจกรรมเสริม
การบริการสาธารณสุขเชิงรุกอย่างต่อเนือ่ งสาหรับ
ความเข้มแข็ง
การดูแลเด็ก ๐-๕ ปี โดยการจัดบุคลากรสหสาขา
ชุมชนท้องถิ่น
วิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล เป็นต้น ให้เพียงพอต่อ
การดูแลส่งเสริมสนับสนุนและร่วมกันดูแลช่วยเหลือ
เด็ก เช่น การกระตุ้นพัฒนาการที่บ้าน การประเมิน
พฤติกรรม EQ IQ โดยนักจิตวิทยา ในกลุ่มเด็ก ๐-๕ ปี
เป็นต้น
๔๘)สนับสนุนให้มีการคานึงถึงสุขภาพเด็ก ๐ปีในทุก ๕นโยบายของชุมชน เช่น มีนโยบายสาธารณะกาหนดให้
๐มีพื้นที่สร้างสรรค์สาหรับเด็ก -๕ ปี ในทุกกิจกรรม
งานบุญ ประเพณีกาหนดให้ใช้พอ่ แม่ ผู้ปกครองเด็ก
ใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อปลูกผัก ผลิตอาหาร กาหนดให้

ควรทา








๗๖

สถานการณ์ดาเนินงาน
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง)

ผู้ดาเนินการ
(ระบุรหัสผู้ดาเนินการ)

ดาเนินการ
กาลัง
มีแผนการ
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

ผู้ดาเนินการ ผู้ร่วม ผู้สนับสนุน
หลัก
ดาเนินการ

ชุดกิจกรรม

รวม

งานและกิจกรรม

แต่ละกองทุนของชุมชนสมทบทุนเพื่อจัดทากองทุน
เพื่อการดูแลเด็ก ๐ปีในชุมชน กาหนดกองทุนเพื่อ ๕ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กาหนดให้ทุกหมูบ่ ้านมี
ปี ๕-๐เข้าเยี่ยมและดูแลบ้านที่มเี ด็ก กลุ่มอาสานมแม่
เป็นต้น
๔๘ งานและกิจกรรม

การดาเนินการในพืน้ ที่
(เติม  ในช่องเพียงช่อง
เดียว)
ต้องทา

ควรทา

๒๓

๒๕

๗๗

สถานการณ์ดาเนินงาน
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง)

ผู้ดาเนินการ
(ระบุรหัสผู้ดาเนินการ)

ดาเนินการ
กาลัง
มีแผนการ
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

ผู้ดาเนินการ ผู้ร่วม ผู้สนับสนุน
หลัก
ดาเนินการ

ปฏิบัติการที่ ๕

จัดทาแผนปฏิบัติการเพือ่ การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย
โดยชุมชนท้องถิ่นและนาใช้ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. แนวคิดหลักการ
การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ในการจัดการตนเอง กระบวนการขับเคลื่อนการทางาน โดยอาศัยการ
ทางานร่วมกันของ ๔ องค์กรหลัก ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
(ศพค.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ และทุนทางสังคมและ
ศักยภาพชุมชน ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่นให้ครอบคลุมการจัดการ
ดูแลเด็กปฐมวัยทุกกลุ่ม
การจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น เป็นกระบวนการ
ทบทวนงานและกิ จกรรมในการพัฒ นาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยในพื้นที่ โดยการเทียบเคียงสถานะการ
ดาเนิ นงานตามแนวทางการพัฒ นางานทั้ง ๔ ส่ วน ได้แก่ ๑) ชุ ดกิ จกรรมเพื่อพัฒนาศู นย์พัฒ นาเด็กเล็ ก
(ศพด.) ๒)ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ๓) ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบ
บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล(รพสต.) ๔) ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทุนทางสังคมอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการดูแลเด็กปฐมวัย และการคัดเลือกงานกิจกรรมที่จะดาเนินการ พัฒนาต่อยอด หรือขยายผล เพื่อ
นามาออกแบบและวางแผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยในพื้นที่ ของ ๔ องค์กรหลัก
ได้แก่ (๑) แผนพัฒนางานของศูนย์พั ฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (๒) แผนพัฒนางานของศูนย์พัฒนาครอบครัว
(ศพค.) (๓) แผนพัฒนางานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) (๔) แผนการพัฒนาการ
ดาเนินงานของ อปท.และทุนทางสังคม อื่นในพื้นที่ เพื่อสามารถนาใช้ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป
๒. วัตถุประสงค์ เพื่อให้
๒.๑ ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนรู้และเข้าใจแนวคิดหลักการการจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการ
ดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น
๒.๒ ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถดึงข้อมูลงานกิจกรรมไปใช้ จัดทาแผนแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบ
การดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่ นของ ศพด. ศพค. รพ.สต. อปท. และทุนทางสังคมในพื้นที่ และนาใช้
ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นได้
๓. วิธีดาเนินการ
กระบวนการฝึกอบรม ใช้เวลา ๕๐ นาที ดาเนินการดังนี้
๑) ผู้เข้าฝึกอบรมรับฟังการบรรยายแนวคิดหลักการและแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อ
การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น
๒) ผู้เข้า ฝึก อบรมทาการดึง ข้อมูล งานกิ จกรรมที่ต้ องการพัฒนาเป็นแผนการปฏิบัติก ารเพื่อ
พัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยของทั้ง ๔ ส่วน จากตารางข้อมูลในปฏิบัติการที่ ๑-๔ และแต่ละพื้นที่นา
๗๘

ข้อมูลงานกิจกรรมเขียนเป็น แผนการดาเนินงานของศพด. ศพค. รพ.สต. อปท. และทุนทางสังคมในพื้นที่
โดยให้ระบุผู้ดาเนินการ และปีที่ดาเนินการ โดยใช้ตารางปฏิบัติการที่ ๕.๑ และนาข้อมูล แผนปฏิบัติไปใช้
ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
๔. ผลผลิต ผลลัพธ์
๔.๑ ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้และมีความเข้าใจแนวคิดหลักการจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา
ระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น
๔.๒ แผนการดาเนินงานของของศพด. ศพค. รพ.สต. อปท. และทุนทางสังคมในพื้นที่ เพื่อนาใช้ในการ
ร่วมจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

ภาพที่ ๕.๑ ภาพรวมปฏิบัติการที่ ๕ การจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดย
ชุมชนท้องถิ่นและนาใช้ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๗๙

ตารางปฏิบัติการที่ ๕.๑ การจัดทาแผนการพัฒนาการดาเนินงานเพือ่ การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น
คาชี้แจง ผู้เข้าฝึกอบรมระบุงานกิจกรรมที่ต้องการพัฒนาเพื่อ จัดทาแผนการดาเนินงานการพัฒนาระบบการดูแลปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่นของ ๔ องค์กรหลัก ได้แก่
๑) แผนการดาเนินงานเพื่อออกแบบพัฒนาศพด. ๒) แผนการดาเนินงานเพื่อออกแบบพัฒนาศพค. ๓) แผนการดาเนินงานเพื่อออกแบบรพ.สต. ๔)แผนการดาเนินงาน
เพื่อออกแบบพัฒนาอปท.และทุนทางสังคมอื่น โดยนาใช้ข้อมูลการทบทวนสถานะการดาเนินงานเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ง ๔ ส่วนจากปฏิบัติการที่ ๑-๔ และระบุ
ผู้ดาเนินการหลัก ผู้ดาเนินการร่วมผู้สนับสนุน และปีที่ดาเนินการ เพื่อนาแผนการดาเนินงานที่ได้ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

รหัสข้อมูลผู้ดาเนินการ
๑. อปท.
๗. ทุนทางสังคมอื่นๆ (ระบุชื่อทุน.......)
งานและกิจกรรม

๒. รพ.สต.
๓. ศพด.
๘. ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก

๔. ศพค.
๕. ผู้นาชุมชน (กานัน ผู้ใหญ่บ้าน)
๙. หน่วยงานรัฐในพื้นที่ (ระบุ...................)

โครงการ

ผู้ดาเนินการ (ระบุรหัสผู้ดาเนินการ)
ผู้ดาเนินงานหลัก
ผู้ร่วมดาเนินงาน
๑. แผนการดาเนินงานเพื่อออกแบบพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑)
๒)
๓)
๒. แผนการดาเนินงานเพื่อออกแบบพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัว
๑)
๒)
๓)
๓. แผนการดาเนินงานเพื่อออกแบบพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
๑)
๒)
๓)
๔. แผนการดาเนินงานเพื่อออกแบบพัฒนาอปท. และทุนทางสังคมอื่น
๑)
๒)

๘๐

ผู้สนับสนุน

๖. อสม.

๑๐. อื่นๆ (ระบุ.......)
ระยะเวลา
(ระบุ เดือนและปี)

