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Abstract 
 Purpose: To	 study	 the	 child	 health	 management	 and	 factors	 influencing	 the	 child	 health	
management	 of	 teachers	 and	 caregivers	 in	 a	 child	 care	 center	 under	 the	 supervision	 of	 local	
administration	in	central	region	of	Thailand.	
 Design: Qualitative	study.	
	 Methods: Data	were	collected	by	means	of	 in-depth	 interviews	of	all	10	teachers	and	caregivers	
from	a	child	care	center	under	the	supervision	of	local	administration	in	central	region	of	Thailand	from	
June	to	October	2013.	Data	were	analyzed	by	content	analysis.		
 Main findings:	Teachers	and	caregivers	perceived	 that	children	had	mild	 illness	everyday	and,	
therefore,	 it	was	 their	 full	 responsibility	 to	 take	care	of	children’s	health.	Strategies	 for	child	health	
management	of	 teachers	and	caregivers	 in	 the	child	care	center	could	be	divided	 into	4	categories	
including	searching	for	knowledge	in	child	health	management,	arranging	health	promoting	activities,	
assisting	and	referring,	and	communicating	with	parents.	An	 important	 factor	 supporting	 the	child	
health	management	of	teachers	and	caregivers	was	the	effective	administration	of	head	of	the	child	care	
center	while	a	main	barrier	was	health	care	system	that	did	not	facilitate	collaboration	for	child	health	
management.			
 Conclusion and recommendations:	Teachers	and	caregivers	play	an	 important	role	 in	children	
health	care	during	day	time.	Nurses	should	also	provide	well-coordinated	health	care	plans	for	health	
promotion,	 disease	 prevention,	 primary	 care	 when	 confronting	 health	 problems	 and	 continuous	
transferring	 information	 to	 teachers	and	caregivers.	 In	addition,	health	care	professionals	must	be	
sufficiently	allocated	to	each	community	to	enhance	the	capability	of	taking	care	children	both	at	their	
home	and	at	the	child	care	center.	
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 การจัดการสุขภาพเด็กของครูผู้ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในภาคกลาง*
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บทคดัยอ่
 วตัถปุระสงค:์ เพือ่อธบิายการจดัการสขุภาพเดก็และปจัจยัทีม่ผีลตอ่การจดัการสขุภาพเดก็ของครผููด้แูลในศนูยพ์ฒันา
เดก็เลก็สงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
 รปูแบบการวจิยั:เปน็การวจิยัเชงิคณุภาพ
 วธิดีำเนนิการวจิยั: สมัภาษณเ์ชงิลกึครผููด้แูลทัง้หมดของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แหง่หนึง่
ในภาคกลางจำนวน10คนระหวา่งเดอืนมถินุายนถงึตลุาคม2556วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชก้ารวเิคราะหเ์ชงิเนือ้หา
 ผลการวจิยั:ครผููด้แูลมองวา่ เดก็เจบ็ปว่ยเลก็นอ้ยทกุวนัและเปน็หนา้ทีข่องครผููด้แูลทีต่อ้งดแูลเรือ่งสขุภาพใหเ้ดก็ วธิี
จดัการสขุภาพเดก็กอ่นวยัเรยีนของครผููด้แูลแบง่ออกเปน็4ประเดน็คอืการแสวงหาความรู้ในการจดัการสขุภาพเดก็การจดั
กจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพ การชว่ยเหลอืเบือ้งตน้และสง่ตอ่ และการสือ่สารกบัผูป้กครอง สว่นปจัจยัสนบัสนนุการจดัการ
สขุภาพเดก็ของครผููด้แูล คอื การบรหิารงานทีด่ขีองหวัหนา้ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ และปจัจยัทีเ่ปน็อปุสรรค คอื ระบบสขุภาพ
ไมเ่อือ้ในการจดัการสขุภาพเดก็รว่มกนั
 สรปุและขอ้เสนอแนะ:ครผููด้แูลมบีทบาทสำคญัในการดแูลสขุภาพเดก็ในชว่งเวลากลางวนัพยาบาลควรมกีารวางแผน
รว่มกนัในการสง่เสรมิสขุภาพปอ้งกนัโรค ดแูลเบือ้งตน้เมือ่มปีญัหาสขุภาพ และสง่ตอ่ขอ้มลูแกค่รผููด้แูลอยา่งตอ่เนือ่ง รวม
ทัง้มกีารจดัสรรบคุลากรสขุภาพทีม่คีวามเชีย่วชาญในการดแูลเดก็ใหเ้พยีงพอในแตล่ะชมุชน เพือ่ใหส้ามารถดแูลเดก็ไดค้รอบ
คลมุทัง้ทีบ่า้นและศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็

คำสำคญั:การจดัการสขุภาพเดก็ครผููด้แูลศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็
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ความสำคัญของปัญหา
 จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประชากรในภาค
กลางที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น
ทำให้ลักษณะครอบครัวเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยาย
เปน็ครอบครวัเดีย่ว ครอบครวัมกีารอพยพยา้ยถิน่มาทำงาน
ในชมุชนเมอืง มารดาซึง่เดมิเคยเปน็ผูเ้ลีย้งดเูดก็ในชว่งแรก
เกิดถึง 5 ปี ต้องออกไปทำงานเพื่อช่วยบิดาหาเลี้ยง
ครอบครวั ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็จงึเปน็ทางเลอืกหนึง่สำหรบั
บดิามารดาที่ไมม่เีวลาในการดแูลบตุรดว้ยตนเอง จากสถติิ
ของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี พ.ศ. 25511 พบว่าเด็กวัย
3-4ปี ในภาคกลางมจีำนวนทัง้สิน้ 422,971คน เขา้เรยีน
ในศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียนถึง 287,196 คนหรือคิดเป็น
รอ้ยละ67.9โดยบดิามารดาคาดหวงัวา่บตุรของตนจะไดร้บั
การพฒันาในชว่งเวลากลางวนัอยา่งมคีณุภาพ เตบิโตเตม็
ศักยภาพ มีความปลอดภัยและพร้อมที่จะเข้าเรียนใน
โรงเรยีนทีม่คีณุภาพตอ่ไป
 อยา่งไรกต็าม ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็เปน็สถานทีท่ีม่เีดก็
อยูร่วมกนัจำนวนมาก ทำใหเ้กดิปญัหาสขุภาพตา่งๆ เชน่
การแพรก่ระจายเชือ้ ซึง่เชือ้โรคสามารถตดิตอ่สูก่นัไดง้า่ย
เมื่อมีเด็กเจ็บป่วย เนื่องจากเด็กเล็กมีภูมิต้านทานโรคต่ำ
จึงมีโอกาสป่วยได้บ่อย โดยเฉพาะโรคติดต่อที่สำคัญและ
พบได้บ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ โรคติดเชื้อระบบ
ทางเดินหายใจ โรคมือ เท้า ปาก และโรคอุจจาระร่วง
การสำรวจภาวะสุขภาพของฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์2 เมือ่ปี
พ.ศ.2555พบวา่เดก็อายุ2-3ปทีีม่ารบับรกิารมกีารตดิเชือ้
ระบบทางเดนิหายใจมากกวา่ 8 ครัง้ตอ่คนตอ่ปถีงึรอ้ยละ
45.1 และร้อยละ 36.0 เกิดภาวะอุจจาระร่วง 1-3 ครั้ง
ต่อคนต่อปี ซึ่งการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อ
สขุภาพและพฒันาการโดยรวมของเดก็ การปอ้งกนัควบคมุ
โรคในศนูยเ์ดก็เลก็ใหม้ปีระสทิธภิาพจงึเปน็สิง่ทีจ่ำเปน็และมี
ความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยลดการเกิดและการแพร่
กระจายของโรค โดยครูผู้ดูแลเป็นบุคลากรที่สำคัญที่จะ
พฒันาใหศ้นูยเ์ดก็เลก็ปลอดภยัจากโรคตา่งๆ เนือ่งจากเปน็
ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุดในช่วงที่เด็กอยู่ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อีกทั้งเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการดูแลและปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมสขุภาพของเดก็เพือ่ใหเ้ดก็มสีขุภาพทีด่ี
 สำหรบับทบาทของครผููด้แูลกรมสง่เสรมิการปกครอง
ท้องถิ่นได้กำหนดให้ครูเป็นผู้ช่วยเหลือเด็กในการปฏิบัติ

กจิวตัรประจำวนั สง่เสรมิพฒันาการและการเรยีนรูข้องเดก็
สงัเกตเฝา้ระวงัและบนัทกึการเจรญิเตบิโตและพฒันาการ
ดา้นตา่งๆ ของเดก็ ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมที่ไมพ่งึประสงค์
ของเดก็ จดัสิง่แวดลอ้มทีป่ลอดภยัถกูสขุลกัษณะเหมาะสม
กับการพัฒนาเด็กทุกด้าน ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์
พฒันาเดก็ ครอบครวัและชมุชน รวมทัง้รูจ้กัพฒันาตนเอง
ในทางวิชาการและวิชาชีพ3 โดยมีหน่วยงานต้นสังกัด
หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งหรอืองคก์รภายนอก เปน็ผูป้ระเมนิผล
การดำเนินงานของครูผู้ดูแลในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานเชน่มาตรฐานการดำเนนิงานศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็
ของกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ เกณฑศ์นูยเ์ดก็เลก็นา่
อยูข่องกรมอนามยั ศนูยเ์ดก็เลก็ปลอดโรคของกรมควบคมุ
โรค กระทรวงสาธารณสขุ หรอืสำนกังานรบัรองมาตรฐาน
และประเมนิคณุภาพการศกึษา(องคก์ารมหาชน)เปน็ตน้
 การจัดการสุขภาพหรือ health management
หมายถึง การร่วมกันพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
โดยมเีปา้หมายใหส้ขุภาพของประชากรดขีึน้4 ซึง่การจดัการ
สขุภาพควรเปน็กระบวนการทีม่กีารวางแผนการดำเนนิงาน
ร่วมมือกันระหว่างกลุ่มบุคคล จัดสรรงบประมาณในการ
พฒันาดา้นสขุภาพ จดักจิกรรมดา้นสขุภาพ และมกีารสรปุ
ประเมนิผลการจดัการสขุภาพ5 จากการทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสุขภาพเด็กของครูผู้ดูแลในศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ พบวา่ จริาพร วงศใ์หญ่6 ไดศ้กึษากจิกรรม
เพือ่สง่เสรมิสขุภาพการเจรญิเตบิโตและพฒันาการของเดก็
ในสถานเลี้ยงเด็กกลางวัน โดยพบว่าครูมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพให้กับเด็กในหลายเรื่อง แต่ด้านที่ครูต้อง
ปรับปรุงมากที่สุด คือ การป้องกันโรคหรือปัญหาสุขภาพ
ใหเ้ดก็ โดยครไูม่ไดท้ำความสะอาดพืน้หอ้งดว้ยนำ้ยาฆา่เชือ้
ทกุวนั ไม่ไดท้ำความสะอาดของเลน่ทีเ่ดก็สามารถเอาเขา้
ปากไดท้กุวนั มอีา่งลา้งมอืและผา้เชด็มอืไมเ่พยีงพอสำหรบั
เด็ก และไม่มีการบันทึกการเจ็บป่วยของเด็กแต่ละคน
ส่วนด้านที่ครูควรปรับปรุงรองลงมา คือการให้ความรู้แก่
ผู้ปกครอง การป้องกันอุบัติเหตุ และการประเมินภาวะ
สุขภาพเด็ก ในขณะที่งานวิจัยต่อๆ มาที่เกี่ยวข้องกับครู
ผู้ดูแลในการจัดการสุขภาพเด็กจะเป็นการจัดการเพื่อลด
โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เชน่ โรคมอื เทา้ ปาก โรคตดิเชือ้ในปอด โรคไขห้วดัใหญ่
20097,8,9 เป็นต้น ซึ่งจากการศึกษาของ เกศรา เสนงาม
แจ่มจันทร์ กุลพิจิตรา และลักขณา คงแสง2 พบว่า
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 พฤตกิรรมการดแูลเดก็ของผูด้แูลเดก็มคีวามสมัพนัธก์บัการ
ตดิเชือ้ระบบทางเดนิหายใจและการเกดิอจุจาระรว่ง
 จากขอ้มลูดงักลา่วขา้งตน้ชี้ใหเ้หน็วา่ครผููด้แูลในศนูย์
พฒันาเดก็เลก็มสีว่นสำคญัในการจดัการสขุภาพของเดก็เพือ่
ใหเ้ดก็ปราศจากการเจบ็ปว่ย รวมทัง้ไดร้บัการสง่เสรมิใหม้ี
สขุภาพทีด่ขีึน้ในขณะทีอ่งคค์วามรู้ในการจดัการสขุภาพเดก็
ก่อนวัยเรียนของครูผู้ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังมีไม่
มากนกั เนือ่งจากงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็
สว่นใหญเ่ปน็การจดัการเฉพาะโรค7,8,9หรอืงานวทิยานพินธ์
ทีเ่กีย่วกบัการบรหิารงานของผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่10,11,12 การเขา้ใจแนวทางการจดัการสขุภาพของครู
ผูด้แูลเพือ่ใหเ้ดก็มสีขุภาพดขีึน้ รวมทัง้ปจัจยัทีเ่อือ้หรอืเปน็
อปุสรรคตอ่การดำเนนิงานจงึมคีวามสำคญั งานวจิยัครัง้นี้
จงึมวีตัถปุระสงคเ์พือ่อธบิายการจดัการสขุภาพและปจัจยัทีม่ี
ผลต่อการจัดการสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนของครูผู้ดูแลใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้อมูลที่ ได้จะช่วยให้พยาบาลและ
บคุลากรในทมีสขุภาพเขา้ใจสถานการณก์ารเจบ็ปว่ยของเดก็
และการจดัการสขุภาพเดก็ของครผููด้แูลในศนูยพ์ฒันาเดก็
ซึง่จะเปน็ประโยชน์ในการสง่เสรมิสขุภาพ ปอ้งกนัหรอืลด
โอกาสเกดิปญัหาสขุภาพ รวมทัง้หาแนวทางการสง่เสรมิครู
ผู้ดูแลให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาพได้อย่างต่อเนื่อง
และมปีระสทิธภิาพตอ่ไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1.เพือ่อธบิายการจดัการสขุภาพเดก็ของครผููด้แูลใน
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
 2.เพื่อค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการสุขภาพเด็ก
กอ่นวยัเรยีนของครผููด้แูลในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่

วิธีดำเนินการวิจัย
 การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวจิยัเชงิคณุภาพ (qualitative
study)
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง
 ผู้ ให้ข้อมูล คือ ครูผู้ดูแลทั้งหมดของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กแห่งหนึ่งในภาคกลางที่ ได้รับรางวัลศูนย์เด็กเล็ก
ดีเด่นจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน
10 คน ซึง่สมคัรใจใหข้อ้มลู โดยเกบ็ขอ้มลูระหวา่งเดอืน
มถินุายน-ตลุาคมพ.ศ.2556

 เครือ่งมอืการวจิยัประกอบดว้ย
 1.แบบสอบถามขอ้มลูพืน้ฐานของครผููด้แูลเกีย่วกบั
อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส จำนวนบตุร ระยะ
เวลาการทำงานในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็และการอบรมในรอบ
3ปทีีผ่า่นมาจำนวน6ขอ้
 2.แนวคำถามสำหรบัการสมัภาษณเ์ชงิลกึ ซึง่ผูว้จิยั
สรา้งขึน้และนำไปใหผู้ท้รงคณุวฒุดิา้นการดแูลเดก็ 3 ทา่น
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นจึงนำมาปรับ
แก้ไขตวัอยา่งคำถามเชน่ทา่นไดด้แูลเดก็ในชว่งวยัใดบา้ง
หนา้ทีท่ี่ไดร้บัมอบหมายปจัจบุนัเปน็อยา่งไรสขุภาพหมายถงึ
อะไร ปัญหาสุขภาพเด็กส่วนใหญ่ที่พบ ประสบการณ์ใน
การจดัการสขุภาพเดก็ การจดัการกบัเดก็ทีม่ปีญัหาสขุภาพ
สิง่ใดเปน็แรงผลกัดนัหรอืแรงจงูใจใหจ้ดัการเชน่นัน้ ปญัหา
และอุปสรรคในการจัดการ ความต้องการการสนับสนุน
ในการจดัการสขุภาพของเดก็เปน็ตน้
 วธิเีกบ็รวบรวมขอ้มลู
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเริ่มดำเนินการหลังจากได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
คณะพยาบาลศาสตร์มหาวทิยาลยัมหดิลโดยมขีัน้ตอนดงันี้
 1.ผู้วิจัยเข้าแนะนำตัวกับนายกเทศมนตรีฯ และ
หวัหนา้ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ชีแ้จงวตัถปุระสงคข์องการทำ
วจิยั ขออนญุาตนายกเทศมนตรฯี และหวัหนา้ศนูยพ์ฒันา
เดก็เลก็ในการเขา้ชีแ้จงกบัผู้ใหข้อ้มลู เมือ่ผู้ใหข้อ้มลูยนิยอม
ใหส้มัภาษณ์ ผูว้จิยันดัหมายวนั เวลา สถานทีท่ีผู่้ใหข้อ้มลู
สะดวกในการใหส้มัภาษณ์
 2.ผู้ให้ข้อมูลตอบแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน หลัง
จากนั้นผู้วิจัยสัมภาษณ์เชิงลึกตามแนวคำถาม โดยขอ
อนญุาตผู้ใหข้อ้มลูในการบนัทกึเทปตลอดการสมัภาษณ์ ซึง่
ใชเ้วลาประมาณ 45-60 นาที และมกีารบนัทกึภาคสนาม
ทันทีหลังการสัมภาษณ์ถึงบรรยากาศในการสัมภาษณ์
ลกัษณะทา่ทางสหีนา้และนำ้เสยีงของผู้ใหข้อ้มลู
 3.เมื่อการสัมภาษณ์แล้วเสร็จ ผู้วิจัยถอดเทปการ
สมัภาษณค์ำตอ่คำ และสรปุประเดน็ทีส่ำคญันำไปใหผู้้ให้
ขอ้มลูตรวจสอบอกีครัง้ในการสมัภาษณค์รัง้ตอ่ไป ซึง่หา่ง
จากครัง้แรกประมาณ 2-3 สปัดาห์ ในการสมัภาษณค์รัง้ที่
สองใชเ้วลาประมาณ 20-30 นาที และถามผู้ใหข้อ้มลูเพิม่
เตมิในประเดน็ทีผู่ว้จิยัไดข้อ้มลูทีน่า่สนใจจากผู้ใหข้อ้มลูราย
อืน่ๆ
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 การพทิกัษส์ทิธิก์ลุม่ตวัอยา่ง
 งานวิจัยครั้งนี้ ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
จรยิธรรมการวจิยัในคนคณะพยาบาลศาสตร์มหาวทิยาลยั
มหดิล(COANo.IRB-NS2013/178.1906S.2/4)
 การวเิคราะหข์อ้มลู
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา
(content analysis)13 ในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัย
ถอดเทปการสมัภาษณ์ อา่นทบทวน วางเคา้โครงของขอ้มลู
แบง่เปน็ประเภท (categories) คำนงึถงึบรบิท (context)
ของขอ้มลูนำมาลงรหสัขอ้มลูและหลงัจากการเกบ็รวบรวม
ข้อมูลครบแล้ว ถอดรหัสข้อมูล นำมาสร้างข้อสรุปเป็น
ประเดน็ยอ่ย เชือ่มโยงขอ้มลูสรปุเปน็ประเดน็หลกั ซึง่เนน้
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย นำผลสรุป
ที่ ได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์
เชงิเนือ้หาจำนวน 2 ทา่น พจิารณาและนำมาปรบัแก้ ไข
เพือ่เปน็ผลสรปุของการวจิยั

ผลการวิจัย
 ผู้ให้ข้อมูล คือ ครูผู้ดูแลจำนวน 10 คน ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแห่งหนึ่งในภาคกลาง เป็นเพศหญิง อายุ
ระหวา่ง 32-56 ปี (X = 40.81, SD = 7.43) สถานภาพ
สมรสคูร่อ้ยละ 70 มบีตุรรอ้ยละ 60 จบการศกึษาระดบั
ปรญิญาตรรีอ้ยละ 70 และระดบัอนปุรญิญารอ้ยละ 30 มี
ประสบการณ์ในการดูแลเด็กปฐมวัยเฉลี่ย 13 ปี (SD =
6.36) โดยหัวหน้าศูนย์ฯ อายุ 56 ปี จบการศึกษา
ประกาศนยีบตัรวชิาชพีครู เปน็ผูก้อ่ตัง้ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็
รว่มกบัเจา้อาวาสตัง้แตป่ี พ.ศ. 2524 มปีระสบการณก์าร
สอนและบรหิารศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็รวม 32 ปี การอบรม
ของครูผู้ดูแลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ หรือ
ศกึษาในระดบัปรญิญาตรสีาขาปฐมวยั โดยเทศบาลฯ เปน็
ผูส้ง่ครผููด้แูลไปเพิม่พนูความรู้
 สภาพทัว่ไปของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ เปน็ศนูยพ์ฒันา
เด็กเล็กขนาดใหญ่ สังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
รับเด็กตั้งแต่อายุ 3-5 ปี มีจำนวนเด็กทั้งสิ้น 166 คน
อัตราส่วนครูต่อเด็ก 1:15-20 มีสถานที่ ใกล้เคียงคือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โดยในปี พ.ศ. 2554 ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ ได้รับการประเมินจากกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสขุ ใหผ้า่นเกณฑก์ารประเมนิศนูยพ์ฒันา

เด็กเล็กปลอดลูกน้ำยุงลายและปลอดภัยโรคไข้เลือดออก
และได้รับรางวัลศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับดีเยี่ยม หัวหน้า
ศูนย์ฯ และครูอีก 1 คน ยังทำหน้าที่เป็นอาสาสมัคร
สาธารณสขุประจำหมูบ่า้น(อสม.)
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคณุภาพดว้ยการวเิคราะห์
เนือ้หาพบวา่ การจดัการสขุภาพเดก็ของครผููด้แูลเกีย่วขอ้ง
กบั2ประเดน็หลกัคอืสถานการณส์ขุภาพเดก็กอ่นวยัเรยีน
และวธิจีดัการสขุภาพเดก็กอ่นวยัเรยีนของครผููด้แูล
 สถานการณส์ขุภาพเดก็กอ่นวยัเรยีน ในศนูยพ์ฒันา
เดก็เลก็แหง่นี้ ครผููด้แูลมมีมุมองในเรือ่งสถานการณส์ขุภาพ
เดก็แบง่เปน็2ประเดน็ดงันี้
 1)เดก็เจบ็ปว่ยเลก็นอ้ยทกุวนัครผููด้แูล6คนมคีวาม
เหน็วา่สขุภาพโดยทัว่ไปของเดก็แขง็แรงดีแตม่สีถานการณ์
ของการเจบ็ปว่ยเลก็นอ้ยเกดิขึน้ทกุวนั เปน็การเจบ็ปว่ยที่ไม่
รา้ยแรงโดยปญัหาสขุภาพทีพ่บบอ่ย ไดแ้ก่ เปน็ไข้ ไขห้วดั
ทอ้งเสยี และมปีญัหาฟนัผุ และเดก็ในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็
จะสลับกันเจ็บป่วยทำให้ในแต่ละวันมีเด็กมาเรียนไม่ครบ
ทกุคน
 “สว่นมากทีเ่ปน็จะเปน็ไขห้วดั ไอ ตวัรอ้น เปน็โรค
ประจำตัวของเด็กเลย ไอ มีน้ำมูกตัวร้อน เจอทุกวันค่ะ
มนัไม่ไดเ้ปน็ทกุคนบางคนกเ็ปน็ซำ้เปน็แทบทกุหอ้ง”
 “เดก็เปน็หวดักนังา่ย เพราะเดก็มาเลน่ดว้ยกนั มอืจะ
ปา้ยขีม้กูแลว้ไปจบัมอืเพือ่น”
 2)ครูผู้ดูแลต้องจัดการสุขภาพ ครูผู้ดูแลเห็นว่า
นอกจากการจดัประสบการณก์ารเรยีนรูต้ามวยัทีเ่หมาะสมให้
แก่เด็กแล้ว ครูผู้ดูแลต้องจัดการสุขภาพของเด็กด้วย
โดยแบง่สาเหตขุองการจดัการสขุภาพออกเปน็2ประเดน็คอื
  2.1ผู้ปกครองไม่มีเวลาจัดการสุขภาพเด็ก ครู
ผู้ดูแลมองว่าเด็กบางคนไม่ได้รับการเอาใจใส่เรื่องสุขภาพ
เนื่องจากผู้ปกครองไม่มีเวลา เช่น เล็บยาว ผมไม่ได้หวี
ไมพ่าไปพบแพทยท์ัง้ทีอ่าการหนกั ทำใหค้รผููด้แูลตอ้งเปน็
ผูจ้ดัการสขุภาพใหแ้ทน
  “มีเด็กไม่สบายมา ผู้ปกครองเขาแปะผ้าที่หัวเด็ก
เด็กหัวแตกมา แล้วแผลเหมือนไม่ ได้ล้าง พอเห็นเข้า
นอ้ง..ไปกบัครเูลยคอืผูป้กครองเขาไม่ไดท้ำแผลลา้งแผลให้
ลกูเลยเพยีงแตเ่อาผา้พนัแผลไว้แลว้กม็าสง่โรงเรยีนเราก็
เลยพาไปอนามยัปรากฏวา่เยบ็3เขม็”
  “ตรวจเลบ็ ตรวจผม แลว้กจ็ะบอกใหเ้ดก็กลบัไป
ตดัเลบ็ แตส่ว่นมากผูป้กครองไมม่เีวลา เรากจ็ะตดัให้ แลว้
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 ก็ใหเ้ดก็ไปลา้งขีเ้ลบ็ออก”
  2.2 เดก็เชือ่ฟงัครมูากกวา่ผูป้กครอง ครผููด้แูล 6
คน ไดข้อ้มลูจากผูป้กครองวา่ เดก็จะเชือ่ฟงัและปฏบิตัติาม
สิ่งที่ครูผู้ดูแลสอนมากกว่า ในขณะที่เมื่ออยู่ที่บ้าน เด็ก
ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ปกครอง ทำให้ผู้ปกครอง
ไม่สามารถจัดการกับสุขภาพเด็กเมื่ออยู่ที่บ้านได้ และ
ตอ้งการความชว่ยเหลอืจากครผููด้แูลในการจดัการสขุภาพ
เดก็เชน่กระตุน้ใหก้นิผกัหรอืแปรงฟนัเมือ่อยูท่ีศ่นูยพ์ฒันา
เดก็เลก็
  “เพราะเดก็อยูบ่า้นผูป้กครองกจ็ะใหแ้ปรงฟนัเดก็
ก็ไมอ่ยากแปรงแตอ่ยู่โรงเรยีนครใูหแ้ปรงเดก็กเ็ชือ่”
  “กจ็ะบอกคะ่วา่เดก็คนนีอ้ว้น แลว้กแ็นะนำใหก้นิ
ผกัแตผู่ป้กครองบอกอยูบ่า้นไมก่นิมาโรงเรยีนนีแ่หละถงึได้
กนิกนั”
 วธิจีดัการสขุภาพเดก็กอ่นวยัเรยีน ครผููด้แูลทัง้หมด
ให้ความหมายของการจัดการสุขภาพเด็กคล้ายคลึงกันคือ
การดูแลไม่ให้เด็กเป็นโรค ให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
ดังตัวอย่าง “ก็ทำให้เขาแข็งแรง ไม่ป่วย” “ดูแลให้เขา
ไมป่ว่ย” ซึง่ครผููด้แูลมวีธิกีารจดัการสขุภาพของเดก็โดยการ
แสวงหาความรู้ในการจดัการสขุภาพเดก็ การจดักจิกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ การช่วยเหลือเบื้องต้นและส่งต่อ และ
การสือ่สารกบัผูป้กครองโดยมรีายละเอยีดดงันี้
 1)การแสวงหาความรู้ในการจดัการสขุภาพเดก็ ครู
ผู้ดูแลค้นหาความรู้ในการดูแลเด็กจากหลายแหล่งเพื่อให้
เดก็มสีขุภาพสมบรูณแ์ขง็แรงและไมเ่ปน็โรค เชน่ การหา
ขอ้มลูจากอนิเทอรเ์นต็ในชว่งทีม่กีารระบาดของโรค แลว้นำ
มาเผยแพร่ใหค้รแูละผูป้กครองรบัทราบ และหาทางปอ้งกนั
การแพรก่ระจายโรค คน้หาความรู้โดยการซักถามจากครู
ผูด้แูลทีม่ปีระสบการณ์ในการดแูลเดก็มานาน หรอืจากครู
ผูด้แูลทีเ่ปน็อาสาสมคัรสาธารณสขุประจำหมูบ่า้น และครู
ผู้ดูแลนำความรู้จากการอบรมเกี่ยวกับการจัดการสุขภาพ
ของเดก็ปฐมวยัมาใชแ้ละเผยแพร่
 “ก็จะหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตบ้าง แล้วก็เอามาทำ
แผน่พบัพาเดก็ไปเดนิแจกใหผู้ป้กครองในหมูบ่า้น”
 “ครู...ไปอบรมมา ได้มาแล้วก็เอามาถ่าย (เอกสาร)
แจกแตล่ะหอ้ง”
 2)การจดักจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพ ครผููด้แูลทัง้หมด
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก นอกเหนือจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามที่

กรมการปกครองสว่นทอ้งถิน่กำหนด โดยแบง่เปน็ การจดั
กจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพใหเ้ดก็ทกุวนั และการจดัโครงการ
สง่เสรมิสขุภาพใหเ้ดก็เปน็กรณพีเิศษมรีายละเอยีดดงันี้
  2.1การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้เด็กทุกวัน
ครูผู้ดูแลส่วนใหญ่จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกัน
ไม่ใหเ้ดก็เกดิโรคผา่นกจิกรรมทีท่ำทกุวนักบัเดก็โดยกจิกรรม
ทีท่ำจะสอดแทรกไปในทกุชว่งเวลา เชน่ การตรวจรา่งกาย
ในชว่งเชา้กอ่นเขา้เรยีน บนัทกึความผดิปกตขิองเดก็ การ
เลา่นทิานทีส่ง่เสรมิการกนิผกัในขณะทีจ่ดัประสบการณก์าร
เรียนรู้ให้เด็ก การให้เด็กล้างมือก่อนและหลังรับประทาน
อาหาร การกระตุ้นให้เด็กแปรงฟันอย่างถูกวิธีหลัง
รบัประทานอาหารกลางวนั
  “ทกุเชา้ตรวจเลบ็ตรวจผมตรวจขี้ ไคลถา้ตวัรอ้น
กจ็ะใหอ้า้ปากดตูุม่ในกระพุง้แกม้ดว้ย”
  “ทางครกูจ็ะใชน้ทิานทีเ่ลา่ใหเ้ดก็ฟงัวา่กนิอนัไหนมี
ประโยชนห์รอืไมม่บีา้ง”
  “กลางวนักจ็ะดใูหเ้ดก็แปรงฟนัใหส้ะอาด”
  2.2การจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพให้เด็กเป็น
กรณีพิเศษ ครูผู้ดูแลร่วมกันจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ
เพือ่ใหส้ขุภาพของเดก็ดขีึน้รวมทัง้ปอ้งกนัการเกดิโรคระบาด
โดยครูผู้ดูแลจะเป็นผู้ดำเนินงานจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น
การเชิญผู้ปกครองมาฟังบรรยายเรื่องการป้องกันโรค
ที่ระบาดในช่วงเวลานั้น การพาเด็กออกรณรงค์เรื่อง
ไข้เลือดออกในช่วงที่มีการระบาดของโรค การเชิญ
ทนัตแพทยม์าตรวจสขุภาพฟนัปลีะหนึง่ครัง้ การจดัเทศกาล
อาหารดีหรอืการประกวดหนนูอ้ยฟนัสวยเปน็ตน้
  “เราจะนดัหมอมาตรวจ ผูป้กครองกอ็ยูด่ว้ย หมอ
ก็จะแนะนำวิธีการแปรงฟัน โรคที่เกี่ยวกับฟัน ร้ายแรง
อย่างไร...ก็จะเป็นวันแม่ โครงการหนูน้อยฟันสวย
จะประกวดกนัแตล่ะหอ้งวา่ใครฟนัสวย”
  “โรงเรยีนเรากจ็ะมกีารรณรงค์ พาเดก็ออกไปแจก
แผน่พบัเรือ่งโรคไขเ้ลอืดออกโรคมอืเทา้ปาก”
 3)การชว่ยเหลอืเบือ้งตน้และสง่ตอ่ ครผููด้แูลทกุคน
มหีนา้ทีป่ระเมนิสขุภาพเดก็ทกุวนั ประกอบกบัความคุน้เคย
กบัเดก็ทำใหส้งัเกตเหน็ความผดิปกตขิองเดก็ไดง้า่ยเมือ่พบ
วา่มคีวามผดิปกติเชน่เมือ่เดก็มีไข้จะใหย้าลดไขต้ามฉลาก
ขา้งขวดหรอืเชด็ตวัลดไข้เมือ่มแีผลจะทำแผลให้ในกรณี
ที่ไมส่ามารถจดัการสขุภาพตอ่ได้ จะสง่ตอ่ใหก้บัเจา้หนา้ที่
สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง เช่น เมื่อเด็กมีแผลขนาดใหญ่
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จำเป็นต้องเย็บแผล ครูผู้ดูแลจะเช็ดทำความสะอาดแผล
และสง่ตอ่ไปยงัโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำบลเพือ่ใหเ้ยบ็
แผลและดแูลตอ่ หรอืโทรเรยีกใหผู้ป้กครองมารบัเมือ่เดก็ตวั
รอ้นมาก
 “กม็กีารปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ เชด็แผลหา้มเลอืดสง่
อนามัย ถ้าอนามัยเย็บไม่ได้ ก็จะโทรแจ้งเทศบาลขอรถ
ฉกุเฉนิไปโรงพยาบาล”
 “อยา่งเชน่ ตวันอ้งรอ้น นำ้มกูไหล กจ็ะพาไปเชด็ตวั
ก่อนแล้วให้กินยา จะถอดเสื้อ แล้วเช็ดคอ เช็ดแบบขึ้น
เชด็แขนจากขอ้มอืมาตวั ตัง้แตส่ะโพกขึน้มา ถา้นอ้งเขาตวั
รอ้นมากกจ็ะโทรใหแ้มม่ารบั”
 4)การสือ่สารกบัผูป้กครอง ครผููด้แูลสง่ขอ้มลูสขุภาพ
ของเดก็ใหก้บัผูป้กครองเพือ่ใหเ้กดิการจดัการสขุภาพรว่มกนั
โดยการสือ่สารของครผููด้แูลกบัผูป้กครองมหีลายทาง เชน่
การทำสมดุสือ่สารบนัทกึขอ้มลูของเดก็สง่ใหผู้ป้กครอง หรอื
การพดูคยุเรือ่งสขุภาพของเดก็กบัผูป้กครองเมือ่มารบัเดก็ที่
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็
 “เราก็มีการแนะนำให้ผู้ปกครองพาเด็กไปหาหมอ
ถ้าเป็นมาก ก็จะให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายแล้วค่อยมา...
ก็จะแจ้งในสมุดสัมพันธ์ฯ ในช่องหมายเหตุให้ผู้ปกครอง
ทราบ ก็จะมีสมุดสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ใช้บอก
รายละเอยีดตา่งๆใหผู้ป้กครองทราบ”
 “ตอนที่มีมือเท้าปากระบาด เราก็จะเขียนในสมุด
สัมพันธ์ฯ ให้ผู้ปกครองรู้ว่า ตอนนี้กำลังมีโรคมือเท้าปาก
ระบาดนะใหผู้ป้กครองชว่ยดแูลบตุรหลานดว้ย”
 สำหรบัปจัจยัทีม่ผีลตอ่การจดัการสขุภาพเดก็กอ่นวยั
เรยีนของครผููด้แูล พบวา่ปจัจยัสนบัสนนุคอืการบรหิารงาน
ทีด่ขีองหวัหนา้ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ สว่นปจัจยัทีเ่ปน็อปุสรรค
คอืระบบสขุภาพไมเ่อือ้ตอ่การจดัการสขุภาพเดก็รว่มกนั
 การบรหิารงานทีด่ขีองหวัหนา้ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ครู
ผูด้แูลทัง้หมดไดร้บัการสนบัสนนุจากหวัหนา้ศนูยพ์ฒันาเดก็
เลก็ในการจดัการสขุภาพ ควบคูก่บัการจดัประสบการณก์าร
เรยีนรู้ใหเ้ดก็กอ่นวยัเรยีน โดยหวัหนา้ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็
เป็นผู้เอื้อให้เกิดการสอดแทรกกิจกรรมและโครงการ
สง่เสรมิสขุภาพทีด่ใีหก้บัเดก็วางแผนและเสนอของบประมาณ
สนบัสนนุโครงการ เชน่ โครงการเชญิเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ
มาใหค้วามรูก้บัผูป้กครองและเดก็ การจดัซือ้จดัจา้งวตัถดุบิ
ทีเ่หมาะสมในการจดัอาหารกลางวนัใหก้บัเดก็ นอกจากนี้
หวัหนา้ศนูยฯ์ ยงัเปน็หวัหนา้อาสาสมคัรสาธารณสขุประจำ

หมูบ่า้น(อสม.)ทำใหม้ชีอ่งทางในการตดิตอ่ประสานงานกบั
หนว่ยงานสาธารณสขุไดอ้ยา่งรวดเรว็
 “คร.ู..(หวัหนา้ศนูยฯ์) จะเปน็คนเขยีนโครงการขอกบั
เทศบาล คร.ู.จะรูว้า่ทัง้ปมีกีจิกรรมอะไรบา้ง คร.ู.กจ็ะเตรยีม
ไว้หมด อย่างเชิญอนามัยมาวันไหน เชิญผู้ปกครองมา
วนัไหน”
 “คร.ู.เปน็ หวัหนา้อสม. กจ็ะตดิตอ่กบั อสม. ไดง้า่ย
มอีะไรกจ็ะตดิตอ่กนัไดง้า่ยแลว้ก็ไว”
 ระบบสขุภาพไมเ่อือ้ตอ่การจดัการสขุภาพเดก็รว่มกนั
ครูผู้ดูแล 4 คน เห็นว่า หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่มี
บทบาทในการดูแลสุขภาพเด็กน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
เนือ่งจากมเีจา้หนา้ทีส่าธารณสขุจำนวน2คนและมผีูป้ว่ย
โรคเรือ้รงัในชมุชนทีต่อ้งดแูลจำนวนมาก ทำใหก้ารทำงาน
รว่มกบัศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็เปน็ลกัษณะการสง่ขอ้มลูให้ แต่
ไมม่รีะบบในการวางแผน จดัการและการแกป้ญัหาสขุภาพ
ร่วมกัน เมื่อตรวจสมุดสุขภาพเด็กและพบว่ายังไม่ได้รับ
วคัซนีครผููด้แูลตอ้งเปน็คนนำวคัซนีมาหยอดใหเ้ดก็แทนเจา้
หนา้ทีส่าธารณสขุอกีดว้ย
 “ถงึเวลา คร.ู..กจ็ะเปน็คนไปหิว้กระตกิวคัซนีมาหยอด
ใหเ้ดก็เองเลยอนามยัคนเขานอ้ย”
 “เวลาสง่(เดก็ทีอ่ว้น)ไปเขาก็ไม่ไดท้ำอะไรนอกจาก
ชัง่นำ้หนกั”
 “คณุหมออนามยัเขาไมค่อ่ยมเีวลา แตเ่รากต็ดิตอ่เขา
อยูต่ลอด บางทเีรากอ็ยากใหท้างอนามยัเขา้มาบอกหรอืมา
สอนโดยทีเ่ราไมต่อ้งรูเ้องอยากใหเ้ขามาแนะนำ”

การอภิปรายผล
 การจัดการสุขภาพเด็กของครูผู้ดูแลแบ่งเป็น 2
ประเดน็หลกัคอืสถานการณส์ขุภาพเดก็กอ่นวยัเรยีนและ
วธิจีดัการสขุภาพเดก็กอ่นวยัเรยีนของครผููด้แูล โดยพบวา่
สถานการณ์สุขภาพเด็กโดยรวมเด็กมีสุขภาพแข็งแรงดี
มกีารเจบ็ปว่ยเลก็นอ้ยดว้ยโรคตดิตอ่ทางเดนิหายใจเนือ่งจาก
เดก็กอ่นวยัเรยีนมภีมูติา้นทานโรคตำ่ เมือ่เขา้เรยีนในสถาน
ศกึษาทีต่อ้งอยูร่วมกบัเดก็อืน่ ทำใหเ้กดิการไอ จาม รดกนั
หรอืสมัผสันำ้มกูนำ้ลายของเดก็ทีป่ว่ย ในขณะทีพ่ฒันาการ
ตามวัยของเด็กกลุ่มนี้จะเล่นกับเพื่อนกลุ่มเดียวกัน
ขาดความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค ทำให้ติดเชื้อ
ระบบทางเดินหายใจได้ง่าย สอดคล้องกับการศึกษาของ
สนุยี์ ปรชัญาอาภรณ์14 ทีพ่บวา่ ประวตักิารเจบ็ปว่ยในรอบ
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 3 เดอืนทีผ่า่นมาของเดก็กอ่นวยัเรยีนจำนวน 149 คน ใน
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา โดยภาพรวมมสีขุภาพสมบรูณ์
แขง็แรงดี แตเ่มือ่พจิารณารายโรคพบวา่ การเจบ็ปว่ยทีพ่บ
ไดแ้ก่ เปน็ไข้ ตวัรอ้น (รอ้ยละ 63) ไขห้วดั (รอ้ยละ 57)
โรคอจุจาระรว่ง(รอ้ยละ10)
 จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ครูผู้ดูแลได้รับมอบ
หมายใหจ้ดัการสขุภาพของเดก็เนือ่งจากผูป้กครองไมม่เีวลา
และเดก็เชือ่ฟงัครมูากกวา่ผูป้กครอง ซึง่ผูป้กครองของเดก็
ในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็แหง่นีป้ระกอบอาชพีรบัจา้งทำงานใน
โรงงาน ทำให้ ไมม่เีวลาดแูลบตุรหลานในชว่งเวลากลางวนั
ประกอบกบัผูป้กครองเหน็วา่เดก็ปฏบิตัติามคำแนะนำของ
ครมูากกวา่สอดคลอ้งกบัรายงานผลการจดัการความรู้เรือ่ง
กระบวนการสง่เสรมิสขุภาวะครอบครวั ในศนูยพ์ฒันาเดก็
เล็ก โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ภายใต้
การพฒันาศนูยเ์ดก็เลก็ในชนบทของมลูนธิเิดก็15ซึง่สำรวจ
ขอ้มลูจากครอบครวัของเดก็ในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 6 แหง่
ใน 3 จงัหวดั พบวา่ ครอบครวัมคีวามเชือ่มัน่และไว้ใจครู
พีเ่ลีย้งเดก็ในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ทีจ่ะชว่ยสง่เสรมิและเตรยีม
ความพรอ้มใหก้บัเดก็ในเรือ่งตา่งๆ เนือ่งจากเดก็จะเชือ่ฟงั
และยอมเปลีย่นพฤตกิรรมตามทีค่รบูอกกลา่วไดม้ากกวา่อยู่
กบัครอบครวั
 ครูผู้ดูแลได้ให้ความหมายของการจัดการสุขภาพ
วา่ หมายถงึการดแูลไม่ใหเ้ดก็เปน็โรค ใหม้สีขุภาพสมบรูณ์
แขง็แรง สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ฮนัเตอร์ (Hunter)4
ทีพ่บวา่ การจดัการสขุภาพ คอื การจดักจิกรรมพฒันาทีม่ี
เปา้หมายเพือ่ทำใหส้ขุภาพของประชากรดขีึน้ Hunter ได้
เสนอแนะเพิม่เตมิวา่ กจิกรรมทีเ่ปน็การจดัการสขุภาพควร
เป็นกิจกรรมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ
ไม่เฉพาะเพียงหน่วยบริการสาธารณสุขเท่านั้น องค์กร
ทอ้งถิน่หรอืชมุชนควรเขา้มามสีว่นรว่มในการจดัการสขุภาพ
ดว้ย
 การศึกษาครั้งนี้พบว่า ครูผู้ดูแลมีวิธีจัดการสุขภาพ
แบง่เปน็4ประเดน็คอื“การแสวงหาความรู้ในการจดัการ
สขุภาพเดก็” “การจดักจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพ” “การชว่ย
เหลอืเบือ้งตน้และสง่ตอ่” และ “การสือ่สารกบัผูป้กครอง”
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานในการประเมนิศนูยเ์ดก็
เลก็ปลอดโรค ของสำนกัโรคตดิตอ่ทัว่ไป กรมควบคมุโรค
กระทรวงสาธารณสขุ16พบวา่ ครผููด้แูลมวีธิจีดัการสขุภาพ
เปน็ไปตามขอ้กำหนด กลา่วคอื ครผููด้แูลไดร้บัการอบรม/

ประชมุ ตรงกบัประเดน็ “การแสวงหาความรู้ในการดแูล
สุขภาพเด็ก” ป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก
คัดกรองและบันทึกอาการป่วยของเด็ก สอนให้เด็กมี
พฤติกรรมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ให้ความรู้กับ
ผู้ปกครอง ตรวจสอบความครบถ้วนของประวัติการได้รับ
วัคซีน สอดคล้องกับประเด็น “การจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ” แยกเด็กป่วยและดูแลเด็กเบื้องต้นได้อย่าง
เหมาะสม พาเด็กป่วยไปพบแพทย์ ตรงกับประเด็น
“การช่วยเหลือเบื้องต้นและส่งต่อ” ซึ่งคล้ายคลึงกับ
พฤตกิรรมการดแูลเดก็ของบคุลากรฝา่ยพฒันาเดก็ปฐมวยั
ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่มีความครอบคลุมทั้งด้านโภชนาการ สุขภาพอนามัย
การปอ้งกนัการตดิเชือ้และการดแูลเมือ่เจบ็ปว่ย2

 สว่นประเดน็ “การสือ่สารกบัผูป้กครอง” นัน้พบวา่
ครผููด้แูลแหง่นีม้วีธิจีดัการสขุภาพดว้ยการสือ่สารไดม้ากกวา่
เกณฑ์มาตรฐานในการประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
เนื่องจากครูผู้ดูแลเห็นว่า ควรมีการส่งข้อมูลด้านสุขภาพ
ทีจ่ำเปน็ใหก้บัผูป้กครอง เชน่ โรคทีก่ำลงัระบาดหรอืภาวะ
น้ำหนักเกินของเด็ก แต่การวิจัยครั้งนี้ ไม่พบข้อมูลการ
วางแผนแก้ ไขปญัหาสขุภาพเดก็รว่มกนัระหวา่งผูป้กครอง
และครผููด้แูลเปน็เพยีงการนำขอ้มลูไปใหผู้ป้กครองรบัทราบ
เท่านั้น จากการศึกษาของ เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์ และ
คณะ17 พบว่าศูนย์เด็กเล็กของคณะพยาบาลศาสตร์
ในสถาบนัการศกึษาชัน้นำ 5 แหง่ของประเทศไทย มกีาร
ดำเนินงานที่ดี โดยมีการประสานงานกับผู้ปกครองและ
ชุมชนในการให้ความรู้ ส่งต่อข้อมูลสุขภาพ แลกเปลี่ยน
ความคดิเหน็ความตอ้งการของผูป้กครองประเมนิและรว่ม
สง่เสรมิโภชนาการของเดก็แตล่ะคนซึง่ทำใหเ้กดิการพฒันา
เดก็อยา่งเปน็ระบบและตอ่เนือ่ง
 อยา่งไรกต็ามผลการวจิยัครัง้นีพ้บวา่ ในศนูยพ์ฒันา
เดก็เลก็แหง่นีเ้ดก็มกีารเจบ็ปว่ยทกุวนั ซึง่สว่นใหญเ่ปน็การ
ตดิเชือ้ระบบทางเดนิหายใจ ซึง่อาจเกดิจากการทีค่รผููด้แูล
จดัการสขุภาพในการปอ้งกนัการแพรก่ระจายเชือ้ไปยงัผูอ้ืน่
ยงัไมด่เีทา่ทีค่วร โดยสาเหตอุาจมาจากการทีผู่ป้กครองไมม่ี
เวลา ต้องทำงานทุกวัน ไม่สามารถให้เด็กที่เจ็บป่วยเล็ก
นอ้ยหยดุเรยีนได้ ทำใหเ้ดก็ตอ้งมารบับรกิารทีศ่นูยพ์ฒันา
เดก็เลก็และมกีารแพรก่ระจายเชือ้ไปสูเ่ดก็คนอืน่ได้ จงึพบ
เดก็เจบ็ปว่ยเลก็นอ้ยไดท้กุวนั
 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสุขภาพเด็กก่อนวัย
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เรยีนของครผููด้แูลพบวา่ มทีัง้ปจัจยัสนบัสนนุและปจัจยัที่
เป็นอุปสรรค โดยการที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ประสบการณ์ในการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้
มากวา่ 30 ปี ทำใหม้ปีระสบการณใ์นการบรหิารโครงการ/
กจิกรรมบคุลากรและงบประมาณใหเ้หมาะสมกบัการสรา้ง
เสรมิสขุภาพของเดก็ในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ สอดคลอ้งกบั
การถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กต้นแบบของคณะพยาบาล
ศาสตร์มหาวทิยาลยัขอนแกน่18พบวา่ปจัจยันำเขา้ทีส่ำคญั
ของการเปน็ศนูยเ์ดก็เลก็ตน้แบบประการหนึง่คอืการบรหิาร
งานที่ดี โดยมีผู้บริหารที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
เนือ่งจากจะไดร้บัการพฒันาความรู้ในการดแูลเดก็อยา่งตอ่
เนื่อง ทำให้นำมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานในศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ไดเ้ปน็อยา่งดี
 สว่นปจัจยัทีเ่ปน็อปุสรรคในการจดัการสขุภาพเดก็คอื
ระบบสุขภาพไม่เอื้อต่อการจัดการสุขภาพเด็กร่วมกัน
เนือ่งจากหนา้ทีส่ำคญัของหนว่ยงานสาธารณสขุในพืน้ทีค่อื
การดูแลสุขภาพประชาชนทุกช่วงวัย แต่ปัจจุบันพบว่า
โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำบลมเีจา้หนา้ทีส่าธารณสขุอยู่
ไมเ่พยีงพอและมผีูป้ว่ยโรคเรือ้รงั เชน่ เบาหวาน ความดนั
โลหติสงูในชนุชนเพิม่มากขึน้ อาจทำใหเ้ดก็ในชมุชนไดร้บั
การจดัการสขุภาพนอ้ยลง จากการศกึษาในพยาบาลจำนวน
198 คนทีท่ำงานเกีย่วขอ้งกบัศนูยเ์ดก็เลก็ในภาคใต้19พบวา่
พยาบาลปฏิบัติบทบาทในการส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์
เดก็เลก็นา่อยู่ไดน้อ้ย เนือ่งจากมคีวามรูเ้กีย่วกบัการดำเนนิ
งานศูนย์เด็กเล็กค่อนข้างน้อย ประกอบกับการกระจาย
อำนาจในการดูแลสุขภาพยังไม่มีแนวทางที่เป็นรูปธรรม
งานวิจัยดังกล่าวมีข้อเสนอแนะให้ทุกฝ่ายร่วมมือกัน
และเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัคร
ประจำหมู่บ้านควรเข้ามาช่วยดูแลเด็ก ดังนั้นการจัดการ
สขุภาพเดก็กอ่นวยัเรยีนจงึเปน็บทบาทสำคญัรว่มกนัระหวา่ง
ครูผู้ดูแล ผู้ปกครองและบุคลากรสาธารณสุข ในการ
แสวงหาความรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ช่วยเหลือ
เบือ้งตน้และสง่ตอ่เมือ่เกดิปญัหา รวมถงึแลกเปลีย่นขอ้มลู
และวางแผนแกป้ญัหาสขุภาพเดก็รว่มกนั ซึง่จะทำใหเ้ดก็
ก่อนวัยเรียนได้รับการจัดการสุขภาพอย่างเป็นระบบจาก
บา้นชมุชนสูศ่นูยพ์ฒันาเดก็เลก็สง่ผลใหเ้ดก็วยันีม้สีขุภาพ
สมบรูณแ์ขง็แรงเตบิโตเตม็ศกัยภาพ
 อย่างไรก็ตาม งานวิจัยครั้งนี้อาจมีข้อจำกัดอยู่บ้าง
เนื่องจากเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครูผู้ดูแลเพียงกลุ่ม

เดยีว อาจทำใหข้อ้มลูที่ได้ ไมค่รอบคลมุการจดัการสขุภาพ
เด็กในมุมมองของผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
นอกจากนี้การสังเกตหรือการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมอาจ
ทำให้ผู้วิจัยเห็นภาพการจัดการสุขภาพเด็กในสถานการณ์
จรงิชดัเจนยิง่ขึน้

ข้อเสนอแนะ
 1.ขอ้เสนอแนะเชงิปฏบิตัิ พยาบาลและครผููด้แูลควร
มกีารวางแผนรว่มกนัเพือ่สง่เสรมิสขุภาพเดก็ในศนูยพ์ฒันา
เดก็เลก็ใหด้ขีึน้ โดยมแีนวปฏบิตัทิีด่ีในการปอ้งกนัโรคทีพ่บ
บ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงการส่งต่อข้อมูลเพื่อให้
เกิดการวางแผนแก้ปัญหาสุขภาพและจัดการสุขภาพเด็ก
อยา่งเปน็ระบบและตอ่เนือ่ง
 2.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จากการที่ครูส่วนหนึ่ง
มองวา่ระบบสขุภาพไมเ่อือ้ตอ่การจดัการสขุภาพเดก็ สาเหตุ
หนึง่เนือ่งจากเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุมีไมเ่พยีงพอ ดงันัน้ควร
มกีารจดัสรรบคุลากรสขุภาพทีม่คีวามเชีย่วชาญในการดแูล
เด็กให้เพียงพอในแต่ละชุมชน เพื่อให้สามารถดูแลเด็กได้
ครอบคลมุทัง้ทีบ่า้นและศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็
 3.ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้สนใจควร
ศกึษาการจดัการสขุภาพเดก็จากมมุมองอืน่ เชน่ ผูป้กครอง
หรอืเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ รวมถงึใชก้ระบวนการวจิยัอืน่ๆ
เชน่ การสอบถาม การสงัเกตอยา่งมสีว่นรว่ม เพือ่ใหเ้ขา้ใจ
กระบวนการจัดการสุขภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
และนำมาวางแผนในการพฒันารปูแบบการจดัการสขุภาพ
เดก็โดยการมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง

เอกสารอ้างอิง(References)
 1.NationalStatisticalOffice,Ministryof
  InformationandCommunication[Internet].
  Bangkok:NationalStatisticalOffice;c2008
  [updated2008;cited2013Dec15].TheThai
  andYouthsurvey;[about1screen].Available
  from:http://service.nso.go.th/nso/nso_center/
  project/search_center/23project-th.htm.
  (inThai).



J Nurs Sci   Vol	31	Suppl	2	Oct	-	Dec	2013	

Journal	of	Nursing	Science	�6

  2.Sen-NgamK,KulvijitJ,KongsangL.Health
  statusandfactorsrelatedtohealthstatusof
  childrenattendingattheearlychildhood
  developmentcenter.SongklanagarindJournal
  ofNursing.2012;32(1):11-26.(inThai).
 3.DepartmentofLocalAdministration,Ministry
  ofInterior.Standardoperationingprocedure
  forchildcarecenter.Bangkok:Department
  ofLocalAdministration,MinistryofInterior;
  2013.(inThai).
 4.HunterDJ.BrownJ.Areviewofhealth
  managementresearch.EurJPublicHealth.
  2007;17Suppl1:33-7.
 5.SookkumnerdS.Performancehealth
  managementin2009[researchreport].
  Khonkaen:TrainingandDevelopmentof
  PublicHealthCenterinNortheast;2009.
  14p.(inThai).
 6.WongyaiJ.Activitiesprovidedforpromoting
  health,growthanddevelopmentofchildren
  indaycarecenterswithinChiangMai
  Municipality[master’sthesis].ChiangMai:
  ChiangMaiUniversity;1996.93p.(inThai).
 7.AiewtrakunJ,ChotivanichW,MungwatthanaP,
  NuangphoW,ThitisuriyaraxS,SuwanS,etal.
  Knowledgeandpracticeinpreventionand
  controlofhand,footandmouthdiseasesin
  childcarecentersinKhonKaenMunicipality.
  SrinagarindMedicalJournal[Internet].2012
  [cited2013Dec15];27(3):250-7.
  Availablefrom:http://www.smj.ejnal.com/
  e-journal/showdetail/?show_detail=T&art_id=
  1720(inThai).
 8.JittrattanaphongJ.Environmental 
  managementtopreventpneumoniadisease
  inpre-schoolchildrenatBanklong-Yai
  kindergartenPhatthalung.[master’sthesis].
  NakhonSiThammarat:WalailukUniversity;
  2008.114p.(inThai).

 9.RattanamaneK,KhamngoenR,SaetewP.
  Knowledge,attitude,andpracticeon
  preventionandcontrolpandemicinfluenza
  typeAH1N12009amongchildcare
  providersinnurserieslocatedinSuratThani
  province[researchreport].SuratThani:
  BorommarajonaniCollegeofNursingSurat
  Thani;2011.40p.(inThai).
 10.SittichokK.Successfulfactorsofhealthy
  childcarecenter,Angthongprovince.
  [master’sthesis].Bangkok:Mahidol
  University;2008.172p.(inThai).
 11.MingmuangY.Daycarenursery 
  managementinKhukhotMunicipalityin
  Prathumtaniprovince.[master’sthesis].
  Bangkok:SilpakornUniversity;2006.82p.
  (inThai).
 12.ChompikulJ,SuthisukonP,IsaranurugS,
  DammeeD,SeuleuamK.Evaluationonthe
  supportforthechilddevelopmentcenters
  oflocalgovernmentorganizationcenter.
  JournalofPublicHealthandDevelopment.
  2008;6(2):15-23.(inThai).
 13.ChantavinichS.Qualitativeresearch
  method.Bangkok:DarnsuthaPress;2006.
  (inThai).
 14.Prachaya-apornS.Therelationshipbetween
  healthofpreschoolchildrenandthefamily
  life,factorinvolvingbabysittersatthe
  primarycareunitinPranakhonSiAyuthaya
  province[master’sthesis].PranakhonSi
  Ayuthaya:PranakhonSiAyuthayaRajabhat
  University;2005.91p.(inThai).





J Nurs Sci   Vol	31	Suppl	2	Oct	-	Dec	2013	

Journal	of	Nursing	Science	 ��

 15.FoundationforChildren.Familyhealth
  promotionforchildrenindaycarecenter
  throughtheparticipationoffamilyand
  community[Internet].Nakhonpathom:
  FoundationforChildren;2010.[cited2013
  Dec15].Availablefrom:http://www.ffc.or.th/
  carekid/2553/carekid_53_06_22.php
  (inThai).
 16.BureauofGeneralCommunicable 
  EnvironmentDepartment,MinistryofPublic
  health.Childcarecenterdisease-free
  development[Internet].Nonthaburi:Bureau
  ofGeneralCommunicableEnvironment
  Department,MinistryofPublichealth;2011.
  [cited2013Nov30].Availablefrom:http://
  thaigcd.ddc.moph.go.th/uploads/pdf/baby/
  new.pdf/(inThai).
 17.BoonpiamsakT,RungamornratS,
  KlunklinP,PrateepchaikulL,PhaktoopM,
  SumlekS,etal.Lessonlearnedfromchild
  carecentermodelunderthesupervisionof
  nursingacademicinstitutions[research
  report].Bangkok:ThaiRedCross 
  College;2012.111p.(inThai).

 18.SumlekS,TangvoraphonkchaiJ, 
  ChantapeedaN,KangandeeK.Lesson
  learnedfromchilddevelopment 
  demonstrationcentermodel:Facultyof
  Nursing,KhonKaenUniversity.Journalof
  NursingScience&Health.2011;34(4):1-11.
  (inThai).
 19.ChoomeeP.Nurses’roleperceptionand
  actualnurses’roleperformanceinthe
  operationofhealthychildcarecentersin
  southernThailand[master’sthesis].Songkla:
  PrinceofSongklaUniversity;2005.113p.
  (inThai).



