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ABSTRACT
The purpose of this descriptive study was to synthesize lessons learned from conducting
child care centers and proposing policy for promoting early childhood health in child care centers
under the supervision of five nursing academic institutions. Data were collected by both
quantitative and qualitative methods. Instruments were guidelines of questions for in-depth
interviews and focus groups. The participants in the study included administrators, nurses,
caregivers, cooks and parents of children who attended these centers- a total of 194 participants.
Data were analyzed using descriptive statistics and content analysis.
Key success factors can be divided into 3 aspects as input, process and output. The input
factors included the explicit health promotion policies and support from the Faculty of Nursing
and parent participation. The process factors included creating sets of child care practice and child
health promotion guidelines; tools for child health assessment; continuing development of
personnel and the integration of learning, teaching, and services. The output factors were optimal
growth and development of early childhood; research and innovation and parents satisfaction with
the service provided. The results of this lesson learned can be a model for other nursing academic
institutions to develop guidelines for child health promoting practices in their own centers.
Keywords: Early childhood health promotion; lesson learned; Nursing academic institutions;
Child care center.
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
เด็กในช่วงปฐมวัยระยะแรกเกิด - 5 ปีแรก
เป็นระยะที่สําคัญของชีวิต เนื่องจากเป็นวัยรากฐาน
ของการพั ฒนาการเจริ ญเติ บโตทั้ งร่ างกาย จิ ตใจ
อารมณ์และสติปัญญา จากรายงานการสํารวจภาวะ
สุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในปี 2553 พบว่า
เด็กปฐมวัย (0-5 ปี) มีพัฒนาการรวมปกติหรือสมวัย
ลดลงจากร้อยละ 71.7 ในปี 2542 เป็นร้อยละ 65.1
ในปี 2550 และเพิ่มเล็กน้อยเป็นร้อยละ 72.3 ในปี
2553 (รายงานสาธารณสุขไทย ปี 2551-2553, 2556)
สภาพสังคมปัจจุบันเปลี่ยนไป พ่อแม่ผู้ปกครองส่วน
ใหญ่ประสบปัญหาการเลี้ยงดูบุตรหลาน เนื่องจาก
ต้องใช้เวลาเพื่อการประกอบอาชีพ จึงนําบุตรหลาน
ไปรับการดูแลในศูนย์รับเลี้ยงเด็กจากข้อมูลประชากร
จําแนกตามกลุ่มอายุ ทั่วประเทศไทย พบว่าเด็กก่อน

วัยเรียนที่มีอายุต่ํากว่า 5 ปี มีจํานวนเกือบ 4 ล้าน
คน และเกือบร้อยละ 50 ของเด็กกลุ่มนี้ ผู้ปกครอง
จะนําไปฝากเลี้ยงในศูนย์ เด็กเล็กหรือเข้าโรงเรียน
อนุ บาล เพื่ อเตรี ยมความพร้ อมก่ อนเข้ าโรงเรี ยน
(สํานักติดต่อโรคทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข, 2554) วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์
เด็กเล็กส่วนใหญ่จึงเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครอง ที่ต้องหารายได้เลี้ยงครอบครัว ทําให้ไม่
สามารถอบรมเลี้ยงดูเด็กได้ด้วยตนเอง โดยมีหลาย
หน่ ว ยงานดํ า เนิ นการเช่ น กระทรวงสาธารณสุ ข
ดําเนินงานโดยกองโภชนาการ กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมพัฒนาชุมชน กรมการ
ปกครองท้องถิ่น กรมการศาสนา โดยเรียกชื่อแตกต่าง
กันไป เช่น ศูนย์ดู แลเด็ กเล็ ก ศูนย์พั ฒนาเด็ กเล็ ก
ศู น ย์ เ ด็ ก ก่ อ นวั ย เรี ย น (ก่ อ นประถมศึ ก ษา) และ

กันยายน – ธันวาคม 2557 ปีที่ 28 ฉบับที่ 3

โรงเรียนอนุบาล เป็นต้น (บังอร เทพเหียน, และ
ปิยะฉัตร ตระกูลวงษ์, 2550; ลือชา วนรัตน์, สมศักดิ์
ชัยพิพัฒน์, และประนอม ภูวนัตตรัย, 2546) ปัจจุบัน
มี สถานรั บเลี้ ยงดู เด็ กเล็ กหรื อศู นย์ พั ฒนาเด็ กเล็ ก
จํ านวนกว่ า 17,000 แห่ ง (สํ านั กติ ดต่ อโรคทั่ วไป
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2554) ซึ่งมี
มาตรฐานในการเลี้ยงดูเด็กแตกต่างกันไปตามแต่ละ
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ
มาตรฐานสําหรับการประเมินศู นย์เด็กเล็ก
นั้ นมี หลากหลาย ขึ้ นอยู่ กั บวั ตถุ ประสงค์ ของการ
ประเมิน เช่น มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ มาตรฐาน
ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากการศึกษาของ
ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และคณะ (2551) พบว่า ใน
ปีงบประมาณ 2550 กระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งเป้าหมายให้ศูนย์เด็กเล็กในแต่ละตําบลต้องผ่านเกณฑ์
มาตรฐานอย่างน้อย 1 แห่งต่อตําบล ซึ่งพบว่าภาค
กลางเป็นภาคที่มีสัดส่วนของตําบลที่มีศูนย์เด็กเล็ก
ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 1 แห่งครบทุกตําบล ส่วนภาคใต้
พบว่ามีสัดส่วนดังกล่าวน้อยที่สุด อย่างไรก็ตามใน
ภาพรวมทั้งประเทศถือว่ายังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กระทรวงสาธารณสุขได้วางไว้ การประเมินการ
จัดระบบบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี พ.ศ.2550 ชี้ว่า แม้อัตราส่วน ผู้ดูแลต่อเด็กเฉลี่ยเท่ากับ1: 20 คน นั้นเป็นไป
ตามเกณฑ์ (เด็ก 3 ปีขึ้นไป จํานวนผู้ดูแลเด็ก 1 คน
ต่อเด็ก 20-25 คน) แต่ผู้ดูแลเด็กต้องทําหน้าที่หลาย
อย่าง เช่น แม่ครัว พนักงานทําความสะอาด ดูแล
สถานที่ และทํ าหน้ าที่ ธุ รการ ซึ่ งเป็ นภาระงานที่
เพิ่มเติมจากการดูแลเด็ก การศึกษานี้ยังพบว่า ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30 แห่งที่ศึกษา อุปกรณ์เครื่อง
เล่นค่อนข้างมีเพียงพอ แต่มีถึงร้อยละ 40 ที่เครื่อง
เล่นอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย ศูนย์เด็กเล็กยังคงต้อง
ได้รับการเพิ่มคุณภาพ แม้จํานวนผู้ดูแลเด็กเพียงพอ
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ต่อจํานวนเด็กที่ดูแล แต่อุปกรณ์เครื่องเล่นส่วนใหญ่
ยังไม่ปลอดภัย และอาหารที่นํามาขายหน้าศูนย์เด็ก
เล็ ก ยั ง ไม่ มี ก ารควบคุ ม เรื่ อ งโภชนาการเพี ย งพอ
(ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และคณะ, 2551)
สถาบั นการศึ กษาพยาบาลศาสตร์ ซึ่ งเป็ น
องค์ กรหนึ่งที่ ได้ จั ดให้ มี บริ การดู แลเด็ กปฐมวั ยใน
ศูนย์เด็กเล็ก เพื่อเป็นแหล่งการเรียนการสอนสําหรับ
นักศึกษาพยาบาลทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาและพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาพยาบาล
ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก
ปฐมวัย ตลอดจนบูรณาการงานบริการวิชาการและ
การวิจัย ปัจจุบันมีศูนย์เด็กเล็กที่มีการดําเนินการ
โดยคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ ในเครื อข่ ายพยาบาลศาสตร์ เพื่ อการสร้ าง
เสริมสุขภาพหลายแห่ง ฉะนั้นเพื่อเป็นการพัฒนา
งานด้านสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็ก
คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสังเคราะห์บทเรียนศูนย์เด็ก
เล็กต้นแบบในสถาบันการศึกษาพยาบาลในเครือข่าย
พยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (พย.สสส)
จํ านวน 5 แห่ ง ได้ แก่ ศู นย์ เด็ กเล็ ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย
บูรพา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งเป็นตัวแทน 5
ภูมิภาค ดังกล่าว เนื่องจากเป็นสถาบันที่มีศูนย์เด็ก
เล็กที่ได้เกณฑ์มาตรฐาน และมีการดําเนินกิจกรรม
ครบวงจร ทั้งด้านการให้บริการวิชาการแก่บุคลากร
ของสถาบันและสังคม ส่งเสริมด้านการศึกษาโดย
เป็นแหล่งสาธารณสุขสาธิต รวมทั้งเป็นแหล่งในการ
ศึ กษาวิ จั ย อี กทั้ ง 5 สถาบั นยั งเป็ นที่ ยอมรั บของ
บุคลากรในวงการศึกษาที่มีผู้มาเยี่ยมชมและดูงาน
เพื่อนําไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสร้างเสริม
สุขภาพเด็กปฐมวัยในระดับลึกและให้แนวทางหรือ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การปฏิบัติ การศึกษา วิจัย
เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพให้ชัดเจนขึ้น องค์ความรู้ที่
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ได้ จากการถอดบทเรี ยนจะเป็ นประโยชน์ ต่ อการ
นําไปพัฒนาการเรียนการสอนและการสร้างเสริม
สมรรถนะพยาบาลด้านการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก
ปฐมวัย และนําไปสู่การสร้างพลังภาคีเครือข่ายการ
สร้างเสริมสุขภาพระหว่างศูนย์เด็กเล็กของสถาบัน
การศึกษาพยาบาลศาสตร์
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสังเคราะห์บทเรียนการดําเนินงานศูนย์
เด็กเล็กต้นแบบในสถาบันการศึกษาพยาบาล
2. เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายกับการ
สร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็ก
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การถอดบทเรี ย นการ
ดําเนิ นงานของศู นย์เด็กเล็ก โดยการทบทวนหรื อ
สรุปประสบการณ์การทํางานที่ผ่านมาในแง่มุมต่างๆ
เพื่อให้เห็นถึงรายละเอียดของเหตุปัจจัยทั้งภายใน
และภายนอกที่ทําให้เกิดผลอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
สะท้อนในรูปของปัจจัยนําเข้า (input) กระบวนการ
(process) ผลลัพธ์ (output)
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา
(Descriptive research) เพื่อใช้การจัดการความรู้ใน
การถอดบทเรียนการดําเนินงานศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ
ในสถาบันการศึกษาพยาบาล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้ ประกอบ
ด้วย บุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานในศูนย์
เด็ ก เล็ ก จํ านวน 5 แห่ ง ของศู น ย์ พั ฒนาเด็ ก เล็ ก
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
พั ฒนาเด็ กเล็ ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย
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บู ร พา ศู น ย์ ศึ ก ษาเด็ ก เล็ ก คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์สาธิตการพัฒนาเด็กเล็ก
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
ฝ่ ายปฐมวั ย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย
สงขลานครินทร์ ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้าศูนย์เด็กเล็ก
พยาบาล ครูพี่เลี้ยงเด็ก นักวิชาการ แม่ครัว/โภชนากร
และผู้ปกครอง
กลุ่มตัวอย่าง บุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานในศูนย์เด็กเล็ก จํานวน 5 แห่ง ประกอบ
ด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าศูนย์เด็กเล็ก พยาบาล ครูพี่
เลี้ยงเด็ก นักวิชาการ แม่ครัว/โภชนากร จํานวนรวม
101 คน และผู้ปกครองเด็กที่มารับบริการ จํานวน
93 คน ที่ยินดีเข้าร่วมในการวิจัย
เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ พัฒนาจาก
คณะผู้วิจัยซึ่งมาจากกลุ่มสถาบันการศึกษาพยาบาล
และเชี่ยวชาญในการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์เด็กเล็ก เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
1. แนวคํ า ถามในการสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ หาร/
หัวหน้าศูนย์ฯ เป็นข้อคําถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
รูปแบบการบริหารจัดการเชิงโครงสร้างของศูนย์ฯ การ
พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะผู้ดูแลเด็ก แนวปฏิบัติ
ในการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก การมีส่วนร่วมของบิดา
มารดา ครอบครั ว ชุ มชน และบุ คลากรในวิ ชาชี พ
บทบาทของศูนย์ต่อการจัดการศึกษา วิจัยและบริการ
วิชาการ เครื่องมือและวิธีการประเมินศูนย์ฯ
2. แนวคําถามในการสัมภาษณ์และสนทนา
กลุ่มพี่เลี้ยงและบุคลากรพยาบาลของศูนย์ฯ เป็นข้อ
คําถามเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการสร้างเสริมสุขภาพ
เด็กในศูนย์ฯ ในเรื่องการประเมินการเจริญเติบโต
การส่งเสริมโภชนาการและการส่งเสริมพัฒนาการ
ตามวัย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และชุดกิจกรรมการ
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สร้ างเสริ มสุ ขภาพเด็ ก การนอนหลั บพั กผ่ อน สุ ขอนามัยช่องปาก การขับถ่าย การป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก ความปลอดภัยและการ
ป้ องกั นอุ บั ติ เหตุ การจั ดการเมื่ อพบเด็ กเจ็ บป่ วย
และการจัดการสุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม
3. แนวคําถามในการสัมภาษณ์และสนทนา
กลุ่มผู้ปกครองเด็กในศูนย์ฯ เป็นแนวคําถามนําและ
เจาะลึกในประเด็นย่อยแต่ละประเด็น ดังนี้
- ท่านคิดว่า ปัจจุบันศูนย์เด็กเล็กมีบริการ
อะไรบ้าง
- ท่านคิดว่าโครงการศูนย์เด็กเล็กควรมี
บริการอะไรอีกบ้าง
- ท่านคิดว่าบริการที่ได้รับมีจุดที่ควร
พัฒนาอะไร
- ท่านคิดว่าผู้ดูแลเด็กควรมีคุณลักษณะ
อย่างไร
- ปัจจุบันผู้ดูแลเด็กที่ศูนย์เด็กเล็กเป็น
อย่างไร ควรพัฒนาด้านใดบ้าง
- ท่านคิดว่า ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมกับ
ศูนย์เด็กเล็กในด้านใดบ้าง และ
ดําเนินการอย่างไร
4. แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ
และสมรรถนะของผู้ดูแลเด็ก ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ
เพศ สถานภาพการสมรส การศึกษา ประสบการณ์
ในศูนย์เด็กเล็ก
ส่วนที่ 2 การพั ฒนาศั กยภาพและ
สมรรถนะของผู้ดูแลเด็ก ประกอบด้วย การพัฒนา
ศักยภาพและสมรรถนะ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้าน
การส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ด้านการ
ดูแลสุขภาพ ด้านบุคลิกภาพ การติดต่อสื่อสารและ
การประสานงาน โดยมีลักษณะข้อคําถามเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่ะ 4 ระดับดังนี้
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ปฏิบัติเป็นประจํา หมายถึง ผู้ตอบมีพฤติกรรม
หรือปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆเป็นประจําทุกวันหรือปฏิบัติ
ทุกครั้ง
ปฏิบัติบ่อยครั้ง หมายถึง ผู้ตอบมีพฤติกรรม
หรือปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ เป็นส่วนใหญ่ หรือปฏิบัติ
3-4 วันต่อสัปดาห์
ปฏิบัติเป็นบางครัง้ หมายถึง ผู้ตอบมีพฤติกรรม
หรือปฏิบตั ิกิจกรรมนั้นๆ เป็นส่วนน้อย หรือปฏิบัติ
1-2 วันต่อสัปดาห์
ไม่เคยปฏิบัติ หมายถึง ผู้ตอบไม่มีพฤติกรรม
หรือไม่มีการปฏิบตั ิกิจกรรมนั้นๆ เลย
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยนํา
แนวคํ าถามและแบบสอบถามเกี่ ยวกั บการพั ฒนา
ศั ก ยภาพและสมรรถนะของผู้ ดู แ ลเด็ ก หาความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity) โดยผู้ทรง คุณวุฒิ 5 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาล
กุมารเวชศาสตร์และการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก แล้ว
นําข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุ ฒิ มาปรับปรุงแก้ไข
แล้วนําแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะของผู้ดูแลเด็ก ไปหาค่าดัชนีความตรงตาม
เนื้อหา (Content validity index) ได้ค่ามากกว่า 0.8
2) การตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของผู้ดูแล
เด็กที่ผ่านการตรวจสอบเนื้อหาแล้ว ไปทดลองใช้กับ
พี่ เลี้ ยงเด็ กที่ มี ลั กษณะคล้ ายคลึ งกั บกลุ่ มตั วอย่ าง
จํานวน 20 คน และนํามาคํานวณหาค่าความเชื่อมั่น
โดยใช้ สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความเที่ยง
เท่ากับ 0.83
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วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล
ภายหลังจากได้รับเอกสารรับรองจริยธรรมจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยจากสถาบันหลัก
ของหั ว หน้ า ชุ ด โครงการวิ จั ย แล้ ว คณะผู้ วิ จั ย มี
กระบวนดําเนินงานดังนี้
1. จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ กํ า หนด
ขอบเขต การสังเคราะห์และถอดบทเรียนศูนย์เด็ก
เล็ ก ต้ น แบบและพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย
ร่วมกันระหว่างคณะผู้วิจัยกลางและผู้วิจัยในพื้นที่
2. คณะผู้ วิ จั ยในพื้ น ที่ เก็ บรวบรวมข้ อมู ลใน
ศูนย์เด็กเล็กของสถาบันการศึกษาพยาบาลพร้อมกัน
5 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ทํ าหนั ง สื อขออนุ ญาตเก็ บ ข้ อมู ล ต่ อ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ของสถาบันการศึกษาที่
มีศูนย์เด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการตั้งอยู่
2.2 ผู้วิจัยในพื้นที่ประสานงานกับผู้บริหาร
ศูนย์เด็กเล็ก เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
ชี้แจงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
ร่วมมือในการทําวิจัยครั้งนี้
2.3 ผู้วิจัยในพื้นที่ชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
การถอดบทเรี ย นให้ กั บ บุ ค ลากรในศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก
ได้แก่ หัวหน้าศูนย์เด็กเล็ก พยาบาล นักวิชาการ ครู
พี่เลี้ยง และโภชนากร/ แม่ครัว ขอความร่วมมือใน
การเข้าร่วมโครงการวิจัยและนัดหมายวันสัมภาษณ์
และสนทนากลุ่ม
2.4 ผู้วิจัยในพื้นที่ซึ่งไม่เป็นผู้ที่เกี่ ยวข้อง
กับการดูแลบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็กและให้บริการ
ส่งจดหมายแจ้งผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์
และขอความร่วมมือในการเข้าร่วมสนทนากลุ่ม เมื่อ
ได้จํานวนผู้ปกครองที่สมัครใจในการเข้าร่วมการวิจัย
แล้ ว กํ าหนดวั นในการนั ดทํ า สนทนากลุ่ มโดยให้
ผู้ปกครองเลือกวันที่สะดวก
2.5 ผู้ วิ จั ย ในพื้ น ที่ สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก กั บ
หัวหน้าศูนย์เด็กเล็ก พยาบาล นักวิชาการ โภชนากร/
แม่ ค รั ว สนทนากลุ่ มกั บ ครู / ผู้ ดู แลเด็ ก และกลุ่ ม
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ผู้ปกครองเด็ก กลุ่มละ 6-10 คน ตามแนวคําถาม ใช้
เวลาในการสัมภาษณ์หรือสนทนากลุ่มประมาณ 4060 นาที
2.6 ผู้วิจัยในพื้นที่ขออนุญาตหัวหน้าศูนย์
เด็กเล็กในการนําข้อมูลภาวะสุขภาพเด็กมาบันทึกใน
แบบบันทึกสุขภาพเด็ก
2.7 ผู้วิจัยในพื้นที่สังเคราะห์บทเรียนการ
ดําเนินงานแต่ละแห่งของตนเอง ทําให้ได้รายงานการ
ถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ 5 แห่ง
3. คณะผู้ วิ จั ยกลางรวบรวมรายงานผลการ
ถอดบทเรียนตามแต่ ละศู นย์ฯ และจั ดประชุมเชิ ง
ปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลและถอดบทเรียน
ศู น ย์ เด็ ก เล็ ก ต้ น แบบในภาพรวมร่ วมกั นระหว่ า ง
ผู้วิจัยในและผู้วิจัยกลาง
4. คณะผู้ วิ จั ย กลางจั ด ทํ า ข้ อ เสนอแนะเชิ ง
นโยบายสํ า หรั บ ศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
สถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
4.1 จั ดทํ า ร่ างข้ อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
และมาตรฐาน/ตั วชี้ วั ด : ศู น ย์ เด็ ก เล็ ก สร้ า งเสริ ม
สุขภาพ สถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์ และนําสู่
ที่ประชุมเครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพ เพื่อพิจารณาร่าง จํานวน 2 ครั้ง
4.2 จั ด เวที รั บ ฟั ง ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะ จากผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์พยาบาลทั่ว
ประเทศ
4.3 สรุปข้อเสนอแนะที่ได้จากเวทีรับฟั ง
ความคิดเห็น จัดทํ าเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
และมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ ข้อมูลส่วนบุ คคลและข้อมูลด้าน
การพั ฒนาศั กยภาพและสมรรถนะของผู้ ดู แลเด็ ก
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย
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2. ผู้วิจัยในพื้นที่วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มโดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) และสังเคราะห์
ข้อมูลบทเรียนการดําเนินงานของศูนย์เด็กเล็กแต่ละ
แห่ง
3. คณะผู้ วิ จั ยส่ วนกลางรวบรวมผลการ
สังเคราะห์ข้อมูลบทเรียนการดําเนินงานของศูนย์เด็ก
เล็ กทุ กสถาบั น และจั ดประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การเพื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล
และถอดบทเรี ยนศู นย์ เด็ กเล็ กต้ นแบบในภาพรวม
ร่วมกัน ระหว่างผู้วิจัยในพื้นที่และผู้วิจัยกลาง
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
จากผลการถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กต้นแบบใน
สถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์ สรุปผลได้เป็น 2
ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ข้อมูลทั่วไปของศูนย์เด็กเล็กและจํานวน
ผู้ให้ข้อมูล ทั้ง 5 แห่ง ดังตารางที่ 1 (แนบท้ายฉบับ)
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1.2 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของครู พี่ เ ลี้ ย ง ทั้ ง 5 แห่ ง
จํานวน 86 คน มีอายุ 41 – 50 ปี และ 31 - 40 ปี
ร้อยละ 43 และ 36 ตามลําดับ เป็นเพศหญิงทั้งหมด
จบการศึ กษาระดั บมั ธยมศึ กษา และ ปริ ญญาตรี
ร้อยละ 44 และ 32 ตามลําดับ มีประสบการณ์ 1-5
ปี และ 6-10 ปี ร้อยละ 27 และ 28 ตามลําดับ
1.3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครองเด็กในศูนย์เด็ก
เล็ ก คณะพยาบาลศาสตร์ ทั้ ง 5 แห่ ง พบว่ า
ผู้ปกครองที่ เข้ าร่วมสนทนากลุ่ มมี จํ านวน 93 คน
เป็นผู้หญิงร้อยละ 74 อายุระหว่าง 30-40 ปี ร้อยละ
54 และจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 93
ส่วนที่ 2 ผลการถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็ก
ต้นแบบในสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์
จากผลการถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กทั้ง 5 แห่ง
(พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น และคณะ, 2554; สุพรรณี
สุ่มเล็ก และคณะ, 2554; ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร
และคณะ, 2555; มณีรัตน์ ภาคธูป และคณะ, 2554)
สามารถวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดเชิงระบบ ใน 3
ประเด็นหลัก คือ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และ
ผลลัพธ์ เป็นองค์ความรู้ได้ดังนี้ (แผนภูมิที่ 1)

รูปภาพที่ 1 องค์ความรู้จากการถอดบทเรียนจากศูนย์เด็กเล็กต้นแบบในสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์

8

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ช่วงอายุเด็ก
สัดส่วนพี่เลี้ยง
ต่อเด็ก

1)
2)
3)
4)

26 ปี
ก่อตั้งตุลาคม 2531
6 สัปดาห์ – 3 ปี
6 สัปดาห์ -8 เดือน 1: 3
8 เดือน - 1 ปี 3 เดือน 1:4
1 ปี 3 เดือน - 2 ปี 1:5
2 ปี - 3 ปี = 1:7-8
1 คน อาจารย์พยาบาล
ปริญญาเอกพยาบาล

หัวหน้าศูนย์
เด็กเล็ก

ปริญญาโท ส่งเสริมสุขภาพ

พยาบาล
นักวิชาการ

1 คน ปริญญาโท
-

ครู/พี่เลี้ยง
โภชนากร/
แม่ครัว
ผู้ปกครอง

จํานวนบุคลากรและผู้ปกครองที่ให้ข้อมูล
2 คน อาจารย์พยาบาล
1 คน อาจารย์พยาบาล
ปริญญาเอกพยาบาลและ
ปริญญาเอกพยาบาล
ปริญญาโท
-

ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย
คณะพยาบาลศาสตร์
ม.สงขลา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
คณะพยาบาลศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์

27 ปี
ก่อตั้ง1มกราคม 2529
2 เดือน -4 ปี
2 เดือน – 1 ปี 1:3 - 4
1 – 1.8 ปี 1.5 – 6
2 – 2.8 ปี 1: 8 – 10
2.8 ปีขึ้นไป 1: 10-15

14 ปี
ก่อตั้ง 2 ส.ค. 2542
6 สัปดาห์ -3 ปี
1) 6 สัปดาห์– 1 ปี 1:3
2) 1 ปี – 2 ปี 1:5
3) 2 ปี - 3 ปี 1:8

-

-

อาจารย์พยาบาล ปริญญาโท
ทางการพยาบาล

1)
2)
3)
4)

-

-

13 คน ปริญญาตรี 3 คน
1 คน ปริญญาตรี คหกรรม

1 คน ปริญญาโท
2 คน ปริญญาโท และ
ปริญญาตรี
28 คน ปริญญาตรี 9 คน
1 คน มัธยมศึกษา

อาจารย์พยาบาล
ปริญญาโทจิตวิทยา
พัฒนาการ
1 คน ปริญญาโท
1 คน ปริญญาตรี

9 คน ปริญญาตรี/ปวส 4 คน
-

18 คน ปริญญาตรี 10 คน
-

18 คน ปริญญาตรี 3 คน
-

24
41 คน

11
45 คน

20
30 คน

20
39 คน

18
39 คน

September - December 2014 Vol. 28 No.3

ผู้บริหาร

ศูนย์สาธิตการพัฒนาเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
คณะพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์
ม.ขอนแก่น
ม.บูรพา
ลักษณะทั่วไปของศูนย์เด็กเล็ก
31 ปี
15 ปี
ก่อตั้ง 2525
ก่อตั้งมิถุนายน 2541
2 เดือน – 4 ปี
1 เดือน -3 ปี
1) 1ปี 6 ด – 1 ปี 8 ด 1: 3.5
1) 2 เดือน - 1 ปี 1:3
2) 1 ปี 8 ด - 2 ปี 8 ด 1 : 10
2) 1 - 2 ปี 1:6
3) 2 ปี 8 เดือน - 4 ปี 1 : 10-15
3) 2 - 3 ปี 1:10
4) 3 - 4 ปี 1:13
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ศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก
คณะพยาบาล
ม.เชียงใหม่
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ข้อสรุปที่ได้จากการถอดบทเรียนและการอภิปรายผล

1. ปัจจัยนําเข้า
1.1 การบริหารจัดการของศูนย์เด็กเล็ก ทั้ง 5
แห่ง มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่เป็นจุดเด่นของศูนย์
เด็ ก เล็ ก ต้ น แบบ คื อ บุ ค ลากรที่ เ พี ย งพอและมี
คุณภาพ เริ่มจากมีคนที่มีคุณภาพบริหารจัดการศูนย์
เด็กเล็ก กล่าวคือ คุณสมบัติของผู้บริหารทั้งหมดเป็น
อาจารย์พยาบาลสาขาการพยาบาลเด็กที่มีความรู้ มี
ประสบการณ์ ด้ า นการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพเด็ ก และ
บุคลากรในศูนย์เด็กเล็กส่วนใหญ่มีประสบการณ์ใน
การดูแลเด็กในศูนย์ฯ มากกว่า 10 ปี ทําให้มีความ
ชํานาญในการดูแลเด็ก พยาบาลประจําศูนย์ฯ สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท ซึ่งเป็นสาขาที่เกี่ยวข้อง
กั บการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ เช่ น สาขาการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ สาขาการพยาบาลเวชปฏิ บั ติชุ มชน และ
สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ พี่เลี้ยงเด็กบางส่วนสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย
ซึ่งเป็นสาขาที่ตรงกับการดูแลเด็กวัยแรกเกิด - 3 ปี
พี่เลี้ยงเด็กได้รับการพัฒนาความรู้การดูแลเด็กอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้และ
กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพเด็กภายใต้การกํากับดูแล
จากพยาบาลมีสัดส่วนครูพี่เลี้ยงเป็นไปตามมาตรฐาน
ส่วนการบริหารจัดการนั้น มีคณะกรรมการ
บริหารงานตามโครงสร้ างการบริหารที่ขึ้ นตรงต่ อ
คณะพยาบาลศาสตร์ มี น โยบายสนั บ สนุ น การ
ดําเนินงานให้เป็นไปตามพันธกิจของคณะพยาบาล
ศาสตร์ มี กระบวนการดํ าเนิ นงานอย่ างเป็ นระบบ
ภายใต้ ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของอาจารย์ แ ละพยาบาล
ผู้ เ ชี่ ย วชาญสาขาการพยาบาลเด็ ก และมี ก าร
ตรวจสอบและควบคุ ม คุ ณ ภาพงาน ภายใต้ ก าร
ประเมินคุณภาพศูนย์เด็กเล็กจากหน่วยงานภายใน
เช่น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
หน่ ว ยงานภายนอก เช่ น กระทรวงสาธารณสุ ข
ประเมิ นคุ ณภาพศู นย์ เด็ กเล็ กน่ าอยู่ ศู นย์ เด็ กเล็ ก
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ปลอดโรค เป็นต้น ทําให้ศูนย์ฯ มีแนวทางการดําเนินงาน
อย่างมีระบบ กระชับ คล่องตัว มีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพ
1.2 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ผู้ปกครองที่
ส่งบุตรหลานเข้าเรียนศูนย์เด็กเล็กทั้ง 5 แห่งส่วน
ใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญา มีหลากหลายอาชีพ
ทั้งบุคลากรภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ทําให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และทักษะ
การเลี้ยงดูเด็ก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการดูแล
เด็กให้กับศูนย์เด็กเล็กได้เป็นอย่างดี โดยร่วมส่งเสริม
การเจริญเติบโตพัฒนาการเด็ก การคัดกรองภาวะ
สุขภาพ การส่ งเสริ มโภชนาการ การดู แลเมื่ อเด็ ก
เจ็ บ ป่ ว ย และมี ก ารสื่ อ สารระหว่ า งผู้ ป กครอง
พยาบาล และพี่เลี้ยงเด็กเกี่ยวกับสุขภาพ ปัญหาและ
พฤติกรรมเด็ก การพัฒนาความรู้และให้คําปรึกษา
แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ทําให้
ผู้ ป กครองรั บ รู้ ข้ อ มู ล เด็ ก อย่ า งชั ด เจนต่ อ เนื่ อ ง
ตลอดจนมีตัวแทนผู้ปกครอง 1 - 2 คนเข้าร่วมเป็น
กรรมการศูนย์เด็กเล็กฯ และมีการประชุมเพื่อสํารวจ
ความต้องการและความคิดเห็นของผู้ปกครองเพื่อ
การพัฒนาการดําเนินงานของศูนย์เด็กเล็กฯ
ปัจจัยนําเข้าด้านการบริหารจัดการและการ
มีส่วนร่วมของผู้ปกครองเป็นปัจจัยความสําเร็จที่พบ
ได้ในการดําเนินงานของศูนย์เด็กเล็ก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ คมคาย สิทธิโชค (2551) และ นิพรรณพร
วรมงคล (2550) ซึ่งศึกษาในศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของ
จังหวัดอ่างทอง จํานวน 216 แห่ง และ ศูนย์เด็กเล็ก
ใน 12 จังหวัด รวม 318 แห่ง พบว่า ความตระหนัก
ของผู้บริหาร การสนับสนุนทรัพยากร การมีระบบ
งานที่ ชั ด เจนเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร การกระทํ า
บทบาทหน้าที่และกลวิธีการดําเนินงานที่เข้มแข็ง
จริงจังและต่อเนื่องของหน่วยงานสาธารณสุข และ
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเป็นปัจจัยสู่ความสําเร็จ
ของการดําเนินงานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ แต่อย่างไรก็
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ตาม การบริ หารงานของศู นย์ เด็ กเล็ กสั งกั ดคณะ
พยาบาลศาสตร์มีรายละเอียดที่แตกต่างที่สําคัญ 3
ประการ คือ 1) ผู้บริหารงานหลักเป็น พยาบาล ซึ่ง
เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสร้างเสริม
สุขภาพ ทําให้มีนโยบายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่คํานึงถึงพัฒนาการและสุขภาพของเด็ก 2) การมี
พยาบาลหรืออาจารย์พยาบาลที่ดูแลสุขภาพเด็กใน
ศูนย์เด็กเล็กอยู่เสมอ และ 3) การได้รับการประเมิน
คุ ณ ภาพเพื่ อ ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาร่ ว มกั บ
มหาวิทยาลัยนั้น ทําให้ศูนย์เด็กเล็กได้รับการกํากับ
มาตรฐานเพิ่มขึ้นอีกนอกจากเกณฑ์การประเมินจาก
กระทรวงสาธารณสุข ทําให้มีการดําเนินงานที่เป็น
ห่วงโซ่คุณภาพ (PDCA)
2. ด้านกระบวนการ
2.1 มีแนวปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพเด็กที่ดี
โดยมีเครื่องมือและวิธีการในการประเมินที่ชัดเจน
ครอบคลุมเรื่องการประเมินการเจริญเติ บโต การ
ส่งเสริมโภชนาการตามวัย การส่งเสริมพัฒนาการ
ตามวัย การนอนหลับพักผ่อน สุขอนามัย ช่องปาก
การขั บ ถ่ า ย การป้ อ งกั น และควบคุ ม โรค ความ
ปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุ การจัดการเมื่อ
เด็กเจ็บป่วย การจัดการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
การส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับเด็ก การเตรียมความ
พร้อมเด็กเมื่อแรกรับบริการ มีการประเมินพัฒนาการโดยส่ ว นใหญ่ ใ ช้ แ บบประเมิ น พั ฒ นาการ
DENVER II ตลอดจนมีชุดกิจกรรมการเรียนรู้และ
การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพที่ เ กิ ด จากพยาบาลและ
บุคลากรในศูนย์เด็กเล็ก โดยมีแผนการจัดกิจกรรม
ประจําวันและของเล่น/สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายไว้
ในศูนย์เด็กเล็ก นอกจากนี้ยังมีการดําเนินงานสร้าง
เสริมสุขภาพเด็กที่มีการประสานเชื่อมต่ออย่างเป็น
ระบบกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งภายนอก เช่ น
โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย รวมถึงคณะที่จัดการ
เรียนการสอนเกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย
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2.2 การพั ฒนาศั กยภาพผู้ ดู แลเด็ ก อย่ างเป็ น
ระบบ ศู นย์ เด็ กเล็ กมี แผนกลยุ ทธ์ กิ จกรรม และ
จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม มี ก ารสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากร
เพิ่มพู นความรู้และประสบการณ์โดยการไปอบรม
เพิ่ ม เติ ม ความรู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม สั ม มนาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการประเมินสมรรถนะ
บุคลากรเพื่อการพัฒนางาน โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการ หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ทําให้บุคลากร
เกิดการเรียนรู้ มีแรงจูงใจ และพัฒนาศักยภาพใน
การสร้างเสริมสุขภาพเด็ก
2.3 มี ก ารดํ า เนิ น งานโดยบู ร ณาการการจั ด
การศึกษา การบริการวิชาการ การวิจัยและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศูนย์เด็กเล็กมีนโยบายที่ชัดเจน
และการดํ า เนิ น งานตามภารกิ จ หลั ก ของสถาบั น
การศึกษา โดยเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงาน
ด้านส่ งเสริมสุ ขภาพเด็กปฐมวัย สํ าหรั บนักศึกษา
พยาบาลและนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบั น มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่
สอดแทรกไปในกิจกรรมการบริการของศูนย์ฯ เช่น
การจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเด็กรายบุคคล ราย
กลุ่ม การพัฒนาสื่อสร้างเสริมสุขภาพแก่เด็ก การ
ให้ บริ การวิ ชาการโดยมีหลั กสู ตรฝึกอบรมสํ าหรั บ
ผู้ดูแลเด็ ก ครูและผู้บริ หาร การจัดอบรมวิชาการ
ประจํ า ปี เกี่ ย วกั บ การดู แ ลเด็ ก แก่ พี่ เลี้ ย งเด็ ก ครู
ปฐมวัย ผู้ปกครอง การให้คําปรึกษาแก่ผู้ปกครอง
เด็ กและการเป็ นวิ ทยากรให้ ความรู้ หรื อฝึ กทั กษะ
ต่างๆ อีกทั้งเป็นแหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงานและ
สถานศึ กษา ก่ อให้ เกิ ดเครื อข่ ายผู้ ดู แลเด็ กใน ทุ ก
ระดับ ทั้งเทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ศูนย์เด็กเล็กในชุมชน ตลอดจนมีการส่งเสริมทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยส่งเสริมให้เด็ก ผู้ปกครอง
และบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันสําคัญและจัด
กิจกรรมให้แก่เด็กในการเรียนรู้
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จะเห็นได้ว่า ศูนย์เด็กเล็กของคณะพยาบาล
ศาสตร์ มีกระบวนการดําเนินงานที่เน้นสร้างเสริม
สุขภาพสําหรับเด็กปฐมวัยอย่างชัดเจน คือ มีและใช้
แนวปฏิบัติที่เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของเด็กในศูนย์
เด็ ก เล็ ก โดยการสนั บ สนุ น ที่ สํ า คั ญ จากอาจารย์
พยาบาลหรือพยาบาล ทําให้การดูแลสุ ขภาพและ
พั ฒ นาการของเด็ ก มี ก ารปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น รู ป ธรรม
ชัดเจน และนอกจากนี้การบูรณาการพันธกิจหลัก
ของมหาวิ ท ยาลั ย เข้ า กั บ ศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก ทํ า ให้ มี
กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคส่ ว น เช่ น
ผู้บริหารประเมิน กํากับ ติดตามให้การดําเนินงาน
เป็นไปตามพันธกิจหลัก ครูพี่เลี้ยง อาจารย์พยาบาล
พยาบาล นั กวิ ชาการ มี การบริ การวิชาการให้ กั บ
บุคคลภายนอกที่สนใจ เกิดเป็นเครือข่ายการดูแล
เด็กปฐมวัย ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน มี
การประเมิ น ความพึ ง พอใจ ทํ า ให้ มี การปรั บปรุ ง
คุ ณ ภาพของศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก อยู่ เ สมอ หรื อ แม้ แ ต่
นักศึ กษาที่ เรี ยนในที่ วิชาที่ต้ องปฏิ บั ติงานในศู นย์
เด็ กเล็ ก มี การสร้ างสรรค์ นวั ตกรรมใหม่ ๆ ในการ
สร้ างเสริ มสุ ขภาพให้ แก่ เด็ ก ซึ่ งแตกต่ างจากการ
ดํ า เนิ น งานของศู น ย์ เด็ กเล็ กสั ง กั ดแหล่ ง อื่ น จาก
การศึ กษาของ อาภาวรรณ หนู คง และสมสิ ริ รุ่ งอมรรัตน์ (2556) พบว่า กระบวนการดําเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกนั้นเกิดจากการ
ขับเคลื่อนหลักของครู/ ผู้ดูแลเด็ก โดยครู/ ผู้ดูแล
เด็กมีหน้าที่ในการบริหารจัดการ จัดประสบการณ์
การเรียนรู้ จั ดสิ่งแวดล้อมให้กั บเหมาะสมกั บเด็ ก
ประสานงานให้ ห น่ ว ยงานสาธารณสุ ข เข้ า มาให้
ความรู้ ห รื อ ประเมิ น ภาวะสุ ข ภาพ รวมถึ ง เชิ ญ
ผู้ ป กครองเข้ า ร่ วมกิ จ กรรมที่ ศู น ย์ พั ฒนาเด็ กเล็ ก
จั ดขึ้ น โดยองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นมีนโยบาย
สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งาน แต่ ค รู / พี่ เ ลี้ ย งจะเป็ น
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ผู้บริ หารจัดการให้ศู นย์พั ฒนาเด็ กเล็กดํ าเนิ นงาน
บรรลุตามเป้าหมาย
3. ด้านผลลัพธ์
3.1 ภาวะสุขภาพ พบว่าเด็กในศูนย์เด็กเล็ก มี
ภาวะสุ ขภาพดี การเจริ ญเติ บโตและพั ฒนาการที่
สมวั ย เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐาน ผลการตรวจ
สุขภาพ พบว่า ส่วนใหญ่ปกติ มีอัตราการเจ็บป่วย
และติดเชื้อที่เกิดขึ้นในศูนย์เด็กเล็กลดลง สามารถ
ป้องกันโรคและส่งต่อเมื่อพบความผิดปกติของเด็ก
ได้รวดเร็ว
3.2 งานวิจัยและนวัตกรรมในศูนย์เด็กเล็ก ซึ่ง
เป็นงานวิจัยของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาใน
ศูนย์เด็กเล็กฯ เช่น คณะพยาบาลศาสตร์เชียงใหม่ มี
งานวิจัยที่ช่วยพัฒนาคุณภาพการบริ การของศูนย์
เด็ กเล็ ก จํ านวน 14 เรื่ อง 6 มี งานวิ จั ยจากคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่ง
เป็นงานวิจัยที่เน้นที่ตัวเด็กเป็นหลัก เกี่ยวกับภาวะ
สุขภาพ พัฒนาการเด็ก การเตรียมเด็กต่อพฤติกรรม
การแยกจากมารดา และความคิดเห็น/ทัศนคติของ
ผู้ปกครองต่อบริการของศูนย์ฯ รวมจํานวน 7 เรื่อง 8
และมีงานวิ จัยที่เกิดจากศู นย์สาธิ ตการพัฒนาเด็ก
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 เช่น
การศึ กษาคุ ณ ลั กษณะของครู พี่ เลี้ ยง ปั ญ หาและ
ความต้องการของผู้ปกครองเด็ก การควบคุม ป้องกัน
การติดเชื้อในศูนย์ฯ การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัย
ต่างๆ และนําผลการวิจัยมาใช้เพื่อการพัฒนางานการ
สร้างเสริมสุขภาพเด็ก นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมตามวัย
และวัฒนธรรมแต่ละพื้นที่ ซึ่งเกิดจากบุคลากรและ
กิจกรรมของนักศึกษาที่เข้ามาฝึกปฏิบัติงาน
3.3 ความพึ ง พอใจของผู้ ป กครอง พบว่ า
ผู้ปกครองมีระดั บความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับ
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์เด็กเล็ก อยู่
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ในระดับดีถึงดีมาก แสดงถึงความไว้วางใจ และให้
การยอมรับการดูแลสุขภาพเด็กของศูนย์เด็กเล็ก
3.4 เป็นแหล่งเรียนรู้หรือแหล่งพัฒนาบุคลากร
ของศู นย์ เด็ กต่ างๆ เนื่ องจากเป็ นศู นย์ เด็ กเล็ กใน
สังกัดของคณะพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยชั้น
นํา ทําให้เป็นแหล่งฝึกที่ดีสําหรับนักศึกษาพยาบาล
รวมทั้ งนั กศึ กษาในสาขาอื่ นๆ เช่ น ศึ กษาศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์ เป็นต้น โดยนักศึกษาพยาบาลมี
โอกาสได้ฝึกปฏิบัติจริงกับเด็กที่มีภาวะสุขภาพดี ใน
เรื่ อ งต่ า งๆ เช่ น การประเมิ น ภาวะสุ ข ภาพ การ
ประเมินพัฒนาการ การให้คําแนะนําด้านสุขภาพ ใน
ขณะเดียวกันบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถของ
ศูนย์เด็กเล็กจะเป็นผู้นําในการถ่ายทอดความรู้ให้กับ
ศูนย์เด็กเล็กที่สนใจหรือศูนย์เด็กเล็กเครือข่าย เช่น
ศูนย์เด็กเล็กในจังหวัดขอนแก่น หรือชลบุรี เป็นต้น
ทําให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างครูและบุคลากรในศูนย์
เกิดแนวปฏิบัติในการดูแลเด็กร่วมกัน
ผลของการดํ า เนิ น งานของศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก
ต้ นแบบในสถาบั นการศึ กษาพยาบาลเป็ นไปตาม
เป้าหมายที่ศูนย์เด็กเล็กกําหนดไว้ ซึ่งใช้เกณฑ์การ
ประเมินเช่นเดียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
สอดรั บกระบวนการดํ าเนิ นงานที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ
สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของวิ ล าวั ล ย์ พิ เ ชี ย ร
เสถียร สมจิต เกียรติวัฒนเจริญ นิตยา ไทยาภิรมย์
วิ ม ล ธนสุ ว รรณ และนพวรรณ รั ต นดํ า รงอั ก ษร
(2550) ซึ่งพบว่า เด็กของศูนย์เด็กเล็ก คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํานวน 58 คน ได้รับ
การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพในเรื่ อ ง การส่ ง เสริ ม ภาวะ
โภชนาการ การส่งเสริมการเจริญเติบโต การส่งเสริม
พัฒนาการ การตรวจสุขภาพ การส่งเสริมทันตสุขภาพ
การป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ การดู แ ลให้ มี พ ฤติ ก รรมที่
เหมาะสม การควบคุมโรคติดเชื้อ การจัดสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุ ขภาพ การให้คําแนะนําแก่
ผู้ปกครองและการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร หลัง
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การดํ าเนิ นโครงการพบว่า เด็ กมี การเจริ ญเติ บโต
พัฒนาการ ภาวะโภชนาการและมีสุขภาพฟันดีขึ้น
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ บุคลากรในศูนย์เด็กเล็กมี
ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพเพิ่มขึ้น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย :
หลังจากการถอดบทเรี ยนศูนย์เด็กเล็ กสั งกั ด
สถาบั น การศึ ก ษาพยาบาลศาสตร์ ผู้ วิ จั ย และ
คณะทํางานเครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้าง
เสริมสุ ขภาพได้จั ดเวทีรับฟังข้อคิดเห็น ทําให้เกิ ด
ข้ อเสนอนโยบายเกี่ ยวกั บศู นย์ เด็ กเล็ กสร้ างเสริ ม
สุขภาพในสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์ (2555)
ซึ่งประกอบด้วย นโยบายระดับสถาบัน (สถาบัน/
องค์กรเครือข่าย) และนโยบายระดับวิชาชีพ (สภา
การพยาบาล/องค์กรวิชาชีพ) ดังนี้
1. นโยบายระดับสถาบัน ศูนย์เด็กเล็กสถาบัน
การศึกษาพยาบาลศาสตร์ควรมี
1.1 การนําใช้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ศูนย์เด็ก
เล็ กสร้ างเสริ มสุ ขภาพสถาบั นการศึ กษาพยาบาล
ศาสตร์ และทบทวนเป็นระยะตามที่กําหนด
1.2 การพั ฒนาและนํ าใช้ แนวปฏิ บั ติ /ชุ ด
กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเป็นแนวทางใน
การดําเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของศูนย์
เด็กเล็กในสถาบัน
1.3 การสอนเนื้อหาการสร้างเสริมสุขภาพ
เด็กในวิชาการพยาบาลเด็ก โดยเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติ
ด้ า นการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพเด็ ก สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษา
พยาบาลและนักศึกษาสหสาขาวิชา ในระดับต่างๆ
1.4 การทํ าวิ จั ยและพั ฒนาเครื อข่ ายวิ จั ย
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพเด็กในศูนย์เด็กเล็กเพื่อ
การพัฒนาองค์ความรู้และนําผลการวิจัยสู่การปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ
1.5 การจั ด เวที ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ภายในและระหว่างสถาบันเป็นประจําสม่ําเสมอ

กันยายน – ธันวาคม 2557 ปีที่ 28 ฉบับที่ 3

1.6 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน โดยพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน
1.7 การดําเนินงานเป็นศูนย์การเรียนรู้และ
ศูนย์ฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา
เด็กเล็กสร้างเสริมสุขภาพ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยแก่ประชาชน ศูนย์
เด็ กเล็ กในชุ มชนที่ เป็ นสถาบั นภาคี เครื อข่ ายและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
1.8 การประสานเครือข่ายความร่วมมือใน
การพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่รับผิดชอบ
โดยร่ ว มตรวจประเมิ น สถาบั น ภาคี เ ครื อ ข่ า ยกั บ
องค์กรสหวิชาชีพและองค์กรภาคีเครือข่ายอื่น เช่น
สมศ. กรมอนามัย สถาบันการศึกษา สถานบริการ
สุขภาพ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
2. นโยบายระดับวิชาชีพ องค์กรภาคี
เครือข่าย/สภาการพยาบาล ควรมี
2.1 การพัฒนามาตรฐานหลั กสูตรการฝึ ก
อบรมบุคลากรผู้ดูแลเด็กร่วมกับองค์กรวิชาชีพอื่น
2.2 ฐานข้อมูลกลาง/ศูนย์วิจัยด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพในประเด็น ศูนย์เด็กเล็ก เผยแพร่แก่
บุคลากรสุขภาพและประชาชน เพื่อใช้ในการศึกษา
และติดตามภาวะสุขภาพและการดูแลเด็กระยะยาว
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
จากผลการวิจัยพบว่า กระบวนการดําเนินงาน
ของศูนย์เด็กเล็กในสังกัดสถาบันการศึกษาพยาบาล
มีองค์ประกอบของพยาบาลเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานทําให้ผลของภาวะสุขภาพของเด็กอยู่ใน
เกณฑ์ดี พยาบาลควรนําแนวปฏิบัติในการส่งเสริม
สุขภาพเด็กรูปแบบต่างๆ มาจัดกระทํา เช่น โปรแกรม
การส่งเสริมภาวะโภชนาการของเด็กที่ทําร่วมกับครู
และผู้ ป กครองในศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก การจั ด กิ จ กรรม
ส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมแต่ละช่วงวัย เป็นต้น
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