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º·¤Ñ´Â‹Í
การวิจัยเชิงวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสถานการณดานการสราง
เสริมสุขภาพเด็กวัยกอนเรียน และ 2) พัฒนารูปแบบการสรางเสริมสุขภาพในเด็กวัยกอนเรียนโดยครอบครัวและชุมชน
มีสว นรวม ผูม สี ว นรวมในการวิจยั ประกอบดวย เด็กวัยกอนเรียนจํานวน 31 คน ครอบครัวของเด็กวัยกอนเรียน จํานวน
30 คน ผูนําชุมชน จํานวน 14 คน พยาบาลที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 3 คน เจาหนาที่ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 2 คน เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสนทนากลุม และการสัมภาษณเจาะลึก วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหา
โดยวิธีของโคไลซี่ (Colaizzi) ผลการวิจัยพบวา สถานการณดานการสรางเสริมสุขภาพเด็กวัยกอนเรียนของครอบครัว
ยังไมเปนรูปธรรม หนวยงานที่ดูแลสุขภาพเด็กทํางานแยกสวน และขาดสิ่งสนับสนุนดานงบประมาณ บุคลากร และ
สถานที่ รูปแบบการสรางเสริมสุขภาพในเด็กวัยกอนเรียนโดยครอบครัวและชุมชนมีสวนรวม ประกอบดวย การสราง
ความรวมมือของครอบครัว องคกรดูแลสุขภาพเด็กในชุมชน 3 องคกร ไดแก องคการบริหารสวนตําบล โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพประจําตําบล และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยองคการบริหารสวนตําบลกําหนดแผนและงบประมาณ และ
พัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชนใหมีพื้นที่สําหรับเด็กเล็ก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลพัฒนาสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพเด็กโดยใหความรูแ กครอบครัว เสริมสรางความเขมแข็งใหอาสาสมัครประจําหมูบ า น และใหความรู
ดานสุขภาพแกศนู ยพฒ
ั นาเด็กเล็ก และศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กจัดกิจกรรมสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพใหเด็ก รวมมือกับ
ครอบครัวในการดูแลสุขภาพเด็ก จัดสิ่งแวดลอมสถานที่ และอุปกรณ ในสวนของครอบครัวพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ใหเด็กดานโภชนาการ การเลน คุณธรรมและจริยธรรม
คําสําคัญ : การสงเสริมสุขภาพ เด็กวัยกอนเรียน การมีสวนรวม

Abstract
This participatory action research had two main objectives: 1) to study the state of health promotion
targeting pre-school children; 2) to develop a health promotion model for preschoolers with the participation of the
family and community. The research participants consisted of 31 pre-school children, 30 families of pre-school
children, 17 core community leaders, 3 nurses in a health promoting hospital, and 2 childcare center staff. Data was
collected from a focus group and in-depth interviews, and were analyzed using Colaizzi’ s method of data analysis.
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The major findings of the research are as follows. A health promotion program has not been fully
implemented for preschool children due to poor collaboration of organizations which provide child care or
insufficient funding and trained personnel. The health promotion model for pre-school children with the participation
of family and community requires the collaboration of local organizations. The sub district administration must
define a plan, provide a budget and develop the environment in the community appropriate for children. A health
promoting hospital must promote good health awareness in preschool children by providing relevant knowledge
to the family, empowering community health volunteers, and training childcare personnel. Childcare centers
must organize health promotion activities for children in collaboration with families to develop health promoting
behavior. Families learn to promote the health of children through understanding proper nutrition, play, and basic
moral principles.
keywords: health promotion, pre-school children, participation

¤ÇÒÁà»š¹ÁÒáÅÐ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¢Í§»˜ÞËÒ
การอบรมเลี้ ย งดู เ ด็ ก ในช ว งปฐมวั ย ระยะ 5
ปแรก เปนระยะที่สําคัญที่สุด เปนวัยที่รางกายมีอัตรา
การเจริญเติบโตและพัฒนาการอยางรวดเร็ว มีอัตรา
เสี่ยงตอการเกิดโรคติดเชื้อและการตายสูงกวาประชากร
ในกลุมอื่น การเลี้ยงดูในเรื่องของอาหาร โภชนาการ
ประสบการณ และถายทอดพฤติกรรมดานตางๆใหเด็ก
ระยะตนของชีวติ นีจ้ งึ มีอทิ ธิพลตอการวางรากฐานของการ
พัฒนารางกาย สติปญ
 ญา สังคมและบุคลิกภาพ การเลีย้ ง
ดูเด็กในชวงปฐมวัยหรือเด็กวัยกอนเรียนจึงมีความสําคัญ
อยางยิง่ เด็กเปนวัยทีเ่ หมาะสมสําหรับการสงเสริมสุขภาพ
เนือ่ งจากเริม่ เรียนรูพ ฤติกรรมทีเ่ กีย่ วของกับสุขภาพ เริม่
สรางทัศนคติและการรับรูใ นเรือ่ งสุขภาพ ประสบการณที่
เด็กไดรบั จากการมีปฏิสมั พันธกบั มารดาและบุคคลอืน่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วของ ตลอดจนสถานการณตา งๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในชวงวัย
นี้จะเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
เมือ่ เติบโตเปนผูใ หญ เด็กปฐมวัยจึงตองการสรางเสริมสุข
ภาพตัง้ แตวยั เด็กเพือ่ ใหเด็กมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ครอบครัว
มีความสําคัญที่จะตองรับผิดชอบสุขภาพครอบครัว โดย
ปลูกฝงคานิยม ความเชื่อ ทัศนคติตอการสรางเสริมสุข
ภาพของเด็ก และชุมชนมีบทบาทสําคัญในการสงเสริม
สนับสนุนแหลงประโยชน และสิ่งแวดลอมใหเด็กไดมี

โอกาสพัฒนาอยางเต็มที่1 ใหเด็กมีการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการอยางสมบูรณทั้งดานรางกายและจิตใจ อันจะ
เปนหลักประกันถึงคุณภาพของประชากรและประเทศ
ชาติที่จะพัฒนาตอไป
รายงานสาธารณสุขไทย ป 2551-2553 พบวา
วิ ถี ชี วิ ต ครอบครั ว ไทยเปลี่ ย นแปลง ผู ห ญิ ง ทํ า งานหา
เลี้ยงครอบครัวโดยทํางานนอกบานมากขึ้น เวลาที่ให
ครอบครัวและชวยเหลือเกือ้ กูลครอบครัวมีนอ ยลงทําให
ความสัมพันธในครอบครัวออนแอลง พอแมไมมีเวลา
ใกลชิดดูแลบุตร จึงนําบุตรไปเลี้ยงที่ศูนยเด็กเล็กซึ่งอาจ
ไมไดมาตรฐาน จึงมีผลตอภาวะสุขภาพและพัฒนาการ
เด็ก ศูนยเด็กเล็กยังคงประสบปญหาดานคุณภาพของ
บุคลากรที่มีประสบการณดานการเตรียมความพรอม
แกเด็กวัยกอนเรียน และการมีสวนรวมของผูปกครอง
และชุมชน ทําใหการเตรียมความพรอมดานสติปญญา
จิตใจ อารมณ สังคมของเด็กมีขอบกพรองอยู2 และจาก
ผลการวิจัยการถอดบทเรียนศูนยเด็กเล็กคณะพยาบาล
ศาสตรแหงหนึ่ง ในมหาวิทยาลัย พบวาการมีสวนรวม
ศูนยเด็กเล็ก ผูปกครอง และชุมชนยังมีไมมาก3 รายงาน
การสํารวจภาวะสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในป
2550 พบวาเด็กปฐมวัย (0-5 ป) มีพัฒนาการรวมปกติ
หรือสมวัยลดลงจากรอยละ 71.7 ในป 2542 เปนรอยละ
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65.1 ในป 2550 และเพิ่มเล็กนอยเปนรอยละ 72.3 ใน
ป 25534 การสํารวจสภาวะสุขภาพพัฒนาการและการ
เจริญเติบโตเด็กปฐมวัย ของสํานักสงเสริมสุขภาพ กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในป พ.ศ. 2550 พบวา
ผลการสํารวจทุกครั้งมีขอสรุปสอดคลองตรงกันวา เด็ก
ไทยจํานวนมากมีพัฒนาการดานภาษาและการใชกลาม
เนื้อมัดเล็กคอนขางลาชาและผลการสํารวจโดยสํานักสง
เสริมสุขภาพกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ทีใ่ ชเครือ่ ง
มือประเมินพัฒนาการของ Denver II ในการประเมินป
พ.ศ. 2550 พบวาเด็กไทยยังมีพฒ
ั นาการลาชาดานภาษา
และการใชกลามเนือ้ มัดเล็กลาชา และในบางพืน้ ทีพ่ บแนว
โนมวามีพัฒนาการดานการทรงตัวและการเคลื่อนไหว
สงสัยลาชามากขึ้น5 ดังนั้นครอบครัวและชุมชนจึงควร
รวมมือกันในการสงเสริมพัฒนาการเด็ก
พื้ น ที่ ตํ า บลหนึ่ ง ในอํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
นครราชสีมา เปนเขตความรับผิดชอบขององคกรบริหาร
สวนตําบลที่มีเด็กกอนวัยเรียน จํานวน 232 คน คิดเปน
รอยละ 5.93 ของประชากรทั้งหมด การเก็บรวบรวม
ขอมูลเบื้องตน พบวาเด็กวัยกอนเรียนมารับการตรวจ
สุขภาพที่คลินิกเด็ก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจํา
ตําบล พบวา เด็กมีปญหานํ้าหนักตํ่ากวาเกณฑ คิดเปน
ร อ ยละ 20 ข อ มู ล จากการสั ม ภาษณ พ ยาบาลซึ่ ง เป น
เจาหนาทีโ่ รงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล พบวา
เด็กสวนใหญไดรับการเลี้ยงดูจากญาติผูสูงอายุที่เปน
ปูยาตายายและสวนหนึ่งไดรับการเลี้ยงดูในศูนยเด็ก
เล็ก เนื่องจากบิดามารดาประกอบอาชีพหารายไดให
ครอบครัว เด็กไดรับการเลี้ยงดูไมถูกตอง ทั้งดานการให
นมผสมไมถูกสวน เริ่มใหอาหารเสริมที่มีรสหวานตั้งแต
อายุ 3 เดือน สงผลใหมีภาวะพรองโภชนาการ ปญหา
การเจ็ บ ป ว ยด ว ยโรคทางเดิ น หายใจ การเลี้ ย งดู ที่ ไ ม
ถูกตองนําไปสูปญหาการเจ็บปวยดวยโรคตาง ๆ กระทบ
ตอพัฒนาการเด็กได และจากการสํารวจเบือ้ งตนเกีย่ วกับ
แผนพัฒนาองคกรบริหารสวนตําบล (ป 2550-2552)
มีเฉพาะโครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของมารดา
และทารก และเยี่ยมแมหลังคลอด แตยังขาดในสวนของ
การสงเสริมสุขภาพเด็กวัยกอนเรียน และจากการสํารวจ
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ป ญ หาเบื้ อ งต น โดยการสนทนากลุ ม กั บ นายกองค ก ร
บริหารสวนตําบล และผูใหญบาน พบวา ครอบครัวมี
เวลาจํากัดในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก และเด็กสวนใหญได
รับการเลี้ยงดูที่ศูนยเด็กเล็ก จึงควรมีความรวมมือกัน
ของครอบครัว และชุมชน เพื่อการสงเสริมพัฒนาการ
เด็ก ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองสรางเสริมสุขภาพของเด็ก
กอนวัยเรียน โดยใหครอบครัว และชุมชน มีสว นรวม นับ
เปนการสรางระบบสุขภาพเพื่อสรางเสริมสุขภาพเด็กใน
ระดับปฐมภูมิ ซึ่งงานการพัฒนาเด็กมีความเกี่ยวของกับ
บุคคลหลายฝาย ทั้งครอบครัว ชุมชน รวมทั้งหนวยงาน
ตางๆ ที่จะรวมมือกันพัฒนาเด็กอยางสอดคลองตองกับ
ความเปนอยูและวิถีชีวิตในชุมชน6 ทั้งนี้จากการศึกษา
วิจัยรูปแบบการสงเสริมพัฒนาการเด็กวัยกอนเรียนโดย
การมีสวนรวมของครอบครัว ชุมชน : กรณีศึกษาตําบล
มูโนะ อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ผลการวิจัย
พบวาครอบครัวเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมใน
การสงเสริมพัฒนาการเด็ก มีความรูในการสงเสริมสุข
ภาพในระดับสูง และมีระดับการปฏิบัติระดับดี และเด็ก
อายุ 1-3 ป รอยละ 92.68 เมื่อพิจารณารายดาน พบ
วา ผูปกครองเด็กมีการปฏิบัติการพัฒนาเด็กดานสังคม
อยูในระดับดีมาก คาเฉลี่ย 4.66 รองลงมา คือ ดาน
อารมณ จิตใจ รางกาย ภาษา และสติปญญา คาเฉลี่ย
4, 3.83 และ 3.78 ตามลําดับ มีพัฒนาการโดยรวม
สมวัย ปจจัยสนับสนุน คือ ภาวะผูนําของกลุมแกนนํา
ความรวมมือและความสนใจของชุมชน7 การศึกษาการพัฒนา
มาตรฐานการดูแลเพือ่ สงเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนา
การเด็กในศูนยพัฒนาเด็กวัยกอนเรียน วิทยาลัยบรม
ราชชนนี ส งขลา ในศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก วั ย ก อ นเรี ย น
วิทยาลัยบรมราชชนนีสงขลา โดยใชวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ผลการวิจัยไดแนวทางการสงเสริมการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ ประกอบดวย การสงเสริมการเจริญเติบโต
6 ดาน คือ การเฝาระวังโภชนาการ โภชนาการ สุขภาพ
ชองปากและฟน ภาวะสุขภาพ การสรางเสริมภูมคิ มุ กันโรค
การปองกันอุบัติเหตุ แนวทางการสงเสริมพัฒนาการ 4
ดาน ไดแกการเฝาระวังพัฒนาการ การจัดสื่อประกอบ
การเรี ย นรู มุ ม เรี ย นรู สํ า หรั บ ผู ป กครอง และการให
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คําปรึกษาแกผูปกครอง8 องคกรสวนทองถิ่นมีบทบาท
และเปนกลไกสําคัญในการดําเนินงานอนามัยสิง่ แวดลอม
ทั้งดวยอํานาจหนาที่และอํานาจตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข จึงควรขับเคลื่อนใหองคกรปกครองทองถิ่น
ทั้งระดับเทศบาล และองคกรบริหารสวนตําบลสามารถ
แกปญหาสุขภาพพื้นฐานในทองถิ่นตน
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยซึ่งมีภารกิจ
หลักในการเปนสถาบันผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตรและ
บริการวิชาการวิชาชีพสูสังคม ไดดําเนินโครงการสราง
พยาบาลชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนที่เขตพื้นที่นี้ เห็น
ความสําคัญของการพัฒนาสุขภาพของเด็ก และระบบ
สุขภาพชุมชนในเขตพื้นที่นี้ และนักศึกษาในโครงการ
นี้เมื่อสําเร็จการศึกษานักศึกษาจะตองกลับไปทํางานที่
ชุมชนของตน ประกอบกับวิทยาลัยพยาบาลฯ เขารวม
เปนเครือขายในแผนงานพัฒนาเครือขายพยาบาลศาสตร
เพื่อการสรางเสริมสุขภาพ ซึ่งสนับสนุนใหมีการประสาน
ความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาพยาบาลกับชุมชน
โดยเน น หลั ก การและกระบวนการทํ า งานแบบมี ส ว น
รวม ตลอดจนสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูการบูรณาการ
แนวคิดการสรางเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชน
ดังนัน้ ผูว จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาและพัฒนารูปแบบ
การสรางเสริมสุขภาพเด็กวัยกอนเรียนโดยใหครอบครัว
ชุมชน และองคกรทองถิ่นมีสวนรวม ทั้งนี้สอดคลองกับ
เปาประสงคของการพัฒนาเด็กและเยาวชน แผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2555-2559 ที่ใหเด็ก
และเยาวชนไดรบั การพัฒนาทัง้ กาย ใจ สติปญ
 ญา อารมณ
สังคม เต็มตามศักยภาพ และมีพฤติกรรมเหมาะสมตาม
วัย และใหภาคีเครือขายทุกภาคสวนและทุกระดับเปน
พลังทีเ่ ขมแข็งในการพัฒนาเด็กและเยาวชน9 ผลการวิจยั
ที่ไดนับเปนการสรางองคความรูดานการสรางเสริมสุข
ภาพเด็กและครอบครัว ซึ่งนําไปสูยุทธศาสตรดานการ
สรางเสริมสุขภาพของชุมชน ซึ่งจะเกิดประโยชนตอเด็ก
ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติตอไป รวมทั้งเปนการ
พัฒนาศักยภาพดานการสรางเสริมสุขภาพของนักศึกษา
พยาบาลแกนนําที่มีสวนรวมโครงการ ในการที่จะบูรณา
การความรูดานการสรางเสริมสุขภาพจากทฤษฎีไปสูการ
ปฏิบัติ ในการสรางเสริมสุขภาพของชุมชน อันจะตอบ
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สนองตอเปาหมายทีจ่ ะใหบณ
ั ฑิตพยาบาลเปนผูม คี วามรู
ความตระหนักและทักษะการสรางเสริมสุขภาพ

ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ
1. เพื่อศึกษาสถานการณดานการสรางเสริม
สุขภาพของเด็กวัยกอนเรียน
2. เพือ่ ศึกษารูปแบบการสรางเสริมสุขภาพใน
เด็กวัยกอนเรียนโดยครอบครัวและชุมชนมีสวนรวม

ÇÔ¸Õ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม (Participatory Action Research, PAR)
ผูมีสวนรวมในการวิจัย
ผูวิจัยเลือกผูมีสวนรวมในการวิจัย โดยวิธีการ
บอกตอ (snowball sampling) และเลือกแบบเจาะจง โดย
ขอความรวมมือนายกองคการบริหารสวนตําบลในการคัด
เลือกผูมีสวนรวมในการวิจัยในชุมชนที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑที่กําหนดไว ดังนี้
1. เด็กวัยกอนเรียน อายุตั้งแต 4-6 ป
- ผูดูแลหลักของเด็กที่มีอายุ 4-6 ป เชน
บิดามารดา ปูยา ตายาย
- พยาบาลที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสง
เสริมสุขภาพตําบล
- เจาหนาทีอ่ งคการบริหารสวนตําบลทีร่ บั
ผิดชอบดานสุขภาพ
เกณฑการคัดเลือกผูใ หขอ มูล เขารวมโครงการ
1) เด็กวัยกอนเรียน อายุตั้งแต 4-6 ป ที่
สามารถสื่อสารขอมูลไดเขาใจ และบิดามารดายินยอม
2) ผูด แู ลหลักของเด็กทีม่ อี ายุ 4-6 ป ทีส่ อื่ สาร
ขอมูลไดเขาใจ และมีประสบการณเลีย้ งดูเด็กอยางนอย 6
เดือน ที่ยินดีเขารวมการวิจัย
3) พยาบาลที่ ป ฏิ บั ติ ง านที่ โ รงพยาบาลส ง
เสริมสุขภาพประจําตําบล อยางนอย 6 เดือนและยินดีเขา
รวมการ วิจัย
4) เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลที่รับ
ผิดชอบดานสุขภาพ
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เครือ่ งมือทีใ่ ชในการดําเนินการวิจยั ประกอบ
ดวย แบบสอบถามขอมูลทั่วไป ของเด็กวัยกอนเรียน
ครอบครั ว และแกนนํ า ชุ ม ชน แบบสั ง เกต และแบบ
สัมภาษณกึ่งโครงสรางการสนทนากลุมเด็กวัยกอนเรียน
และครอบครัว แกนนําชุมชน
ตัวอยางแนวคําถามครอบครัว เชน เด็กไดรับ
การเลีย้ งดูทงั้ ดานรางกายและจิตใจอยางไร ปญหาสุขภาพ
ที่ พ บบ อ ยคื อ อะไร มี ส าเหตุ จ ากอะไร พฤติ ก รรมส ง
เสริมสุขภาพทีค่ รอบครัวทําสมํา่ เสมอคืออะไร ครอบครัว
มีจดุ มุง หมายการดูแลสุขภาพเด็กอยางไร และสงเสริมสุข
ภาพเด็กอยางไร มีปญ
 หาอุปสรรคอะไรบาง และคาดหวัง
การดูแลเด็กอยางไร ตองการความชวยเหลือจากใคร
ตัวอยางแนวคําถามแกนนําชุมชน เชน เด็กใน
ชุมชนสวนใหญมีปญหาสุขภาพอะไร เด็กวัยกอนเรียน
สวนใหญมปี ญ
 หาสุขภาพอะไร ชุมชนมีนโยบายและมีสว น
รวมในการสงเสริมสุขภาพเด็กอยางไร ปจจัยสงเสริม และ
อุปสรรคที่พบในการสงเสริมสุขภาพเด็กในชุมชนมีอะไร
บาง และมีความคาดหวังในการสงเสริมสุขภาพเด็กใน
ชุมชนอยางไร
แบบสัมภาษณ จะนําใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
และนําไปทดลองใชสัมภาษณเด็ก ครอบครัว และผูนํา
ชุมชนวาสามารถเขาใจคําถามที่ใชหรือไม แลวนําขอมูล
มาปรับแกไขแบบสัมภาษณใหเหมาะสมตอไป
การปกปองสิทธิผูใหขอมูล
โครงการวิจัยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย การ
เขารวมการวิจัยเปนไปตามความสมัครใจของผูใหขอมูล
ผู ใ ห ข อ มู ล ที่ เ ป น เด็ ก ได รั บ ความยิ น ยอมจากเด็ ก และ
ผูปกครอง เมื่อผูใหขอมูลหลักและผูปกครองยินยอม
ผูว จิ ยั ติดตอผูใ หขอ มูลหลัก แนะนําตัวในฐานะผูว จิ ยั และ
อธิบายเกีย่ วกับโครงการวิจยั อยางละเอียด เปดโอกาสให
ผูใหขอมูลหลักซักถาม และใหอิสระในการตัดสินใจเขา
รวมวิจัย ผูใหขอมูลหลักรับทราบสิทธิ์ในการใหขอมูล
สามารถปฏิเสธการสัมภาษณในเรื่องที่ไมสบายใจหรือ
หยุดสนทนาไดตามตองการ รักษาความลับของผูใ หขอ มูล
โดยใชรหัสตัวเลข
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ขั้นตอนการวิจัย
ระยะที่ 1 การศึ ก ษาสถานการณ ก ารสร า ง
เสริมสุขภาพเด็กวัยกอนเรียน ผูวิจัยสํารวจปญหา ความ
ตองการและการดูแลดานสุขภาพของเด็กวัยกอนเรียน
โดยครอบครัวและชุมชน ประกอบดวย การสัมภาษณ
การสนทนากลุม 2 ครั้ง การสังเกต เด็กวัยกอนเรียนและ
ครอบครัว และแกนนําชุมชน ซึ่งประกอบดวยเจาหนาที่
องคการบริหารสวนตําบล ผูใหญบาน พยาบาลประจํา
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ
อาสาสมัครประจําหมูบาน
ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการสงเสริมสุข
ภาพเด็กวัยกอนเรียน โดยครอบครัว และชุมชนมีสวน
รวม โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) การวางแผน ผู วิ จั ย และผู มี ส ว นร ว มซึ่ ง
ประกอบดวย เด็ก ครอบครัวและแกนนําชุมชน รวมกัน
วางแผนพัฒนารูปแบบการสรางเสริมสุขภาพเด็กวัยกอน
เรียน แผนการดําเนินงาน กําหนดบทบาทของผูม สี ว นรวม
ทั้งเด็ก ครอบครัว ชุมชน
2) การปฏิบตั แิ ละสังเกต ผูว จิ ยั นํารูปแบบการ
สรางเสริมสุขภาพเด็กวัยกอนเรียน โดยครอบครัว และ
ชุมชน ไปปฏิบตั ิ โดยคัดเลือกเด็กวัยกอนเรียน ครอบครัว
และผูแทนชุมชน ตามเกณฑที่กําหนด และปฏิบัติตาม
แผนที่วางไว
3) การสะทอนความคิด ผูว จิ ยั สนทนากลุม กับ
เด็กและครอบครัว ผูแ ทนชุมชน เพือ่ สํารวจความคิดเห็น
ในการปฏิบตั ติ ามแผน ปจจัยสําเร็จ อุปสรรค และรวมกัน
วางแผนใหม
4) การวางแผนใหม ผูวิจัยและผูมีสวนรวม
รวมกันปรับแผนใหมเพื่อนําไปปฏิบัติใหม จนกระทั่งได
รูปแบบการสงเสริมสุขภาพเด็กกอนวัยเรียน

¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¢ŒÍÁÙÅ
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ และการ
สนทนากลุม โดยใชการวิเคราะหเนื้อหาตามวิธีการของ
โคไลซี่ (Colaizi,1978) สวนขอมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห
โดยใชสถิตพิ รรณาหาคารอยละ คาเฉลีย่ และคาเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
»‚·Õè 36 ©ºÑº·Õè 3 (¡Ã¡®Ò¤Á-¡Ñ¹ÂÒÂ¹) 2556
Volume 36 No.3 (July-September) 2013

20

¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÙ»áºº¡ÒÃÊÃŒÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾à´ç¡ÇÑÂ¡‹Í¹àÃÕÂ¹â´Â¤ÃÍº¤ÃÑÇáÅÐªØÁª¹ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ

การตรวจสอบความเชื่อถือไดของขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเพื่อใหไดขอมูลที่มีความเชื่อ
ถือได (Credibility) โดยผูวิจัยเลือกผูใหขอมูลที่มีความ
สําคัญ เปนผูท มี่ ปี ระสบการณดา นการสงเสริมสุขภาพเด็ก
มีการดําเนินการวิจยั อยางมีขนั้ ตอน มีการบันทึกเทปการ
สนทนากลุม ถอดเทปคําตอคํา ตรวจสอบความถูกตอง
และนําผลมาวิเคราะหใหผูใหขอมูลหลักตรวจสอบผล
สรุปการวิจัยเพื่อยืนยันความถูกตอง

¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
ลักษณะสวนบุคคลของผูมีสวนรวมในการวิจัย
1. ผูมีสวนรวมในการวิจัย ประกอบดวย เด็ก
วัยกอนเรียน ผูดูแลเด็ก และแกนนําชุมชน
2. เด็กวัยกอนเรียน จํานวน 31 คน สวนใหญ
เปนเพศชาย รอยละ 56.3 พัฒนาการรายดาน ดังนี้ดาน
กลามเนือ้ มัดใหญสว นใหญอยูใ นภาวะปกติ รอยละ 71.9
พัฒนาการดานกลามเนื้อมัดเล็กสวนใหญปกติ รอยละ
68.8 พัฒนาการดานภาษาสวนใหญปกติ รอยละ 78.1
พัฒนาการดานสังคมสวนใหญปกติ รอยละ 56.3
3. ผูดูแลเด็ก จํานวน 30 คน มีอายุเฉลี่ย
39.84 (SD=15.3) จํานวนบุตรเฉลีย่ 2 คน (SD=1.29)
สวนใหญมีระดับการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา รอยละ 43.8
สถานภาพคู รอยละ 71.9 มีอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 25
และรายไดเฉลี่ย 4,209 บาท/เดือน (SD=6,306.45)
แกนนําชุมชน ประกอบดวย เจาหนาที่องคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 7 คน ผูใหญบาน จํานวน 3
คน พยาบาลประจําโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
จํานวน 3 คน ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 คน และ
อาสาสมัครประจําหมูบ า น จํานวน 7 คน อายุเฉลีย่ 43.59
(SD.= 41.60) สวนใหญจบการศึกษาปริญญาตรี จํานวน
รอยละ 31.82
สถานการณดานการสรางเสริมสุขภาพของ
เด็กวัยกอนวัยเรียน
การดําเนินงานในขัน้ นี้ ผูว จิ ยั ติดตอประสานงาน
กับนายกองคการบริหารสวนตําบลเพื่อนัดผูรวมวิจัย ซึ่ง
ประกอบดวย ผูด แู ลหลักของเด็กวัยกอนเรียนและเด็กวัย
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กอนเรียน พยาบาลโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ครู
ทีศ่ นู ยพฒ
ั นาเด็กเล็ก เจาหนาทีอ่ งคการบริหารสวนตําบล
และอาสาสมัครประจําหมูบาน เขารวมการสนทนากลุม
เพื่อศึกษาขอมูลสถานการณดานการสรางเสริมสุขภาพ
ของเด็กวัยกอนเรียน โดยสนทนากลุม จํานวน 2 ครัง้ พบ
ดังนี้
ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของเด็ก
เด็กสวนใหญมีการเจริญเติบโตปกติ สวนนอย
มีนํ้าหนักนอยกวาเกณฑหรือสูงกวาเกณฑ สวนใหญมี
พัฒนาการปกติ มีพฒ
ั นาการดานกลามเนือ้ มัดใหญลา ชา
รอยละ 9 พัฒนาการดานกลามเนื้อมัดเล็กลาชารอยละ 9
และดานสังคม รอยละ 22 ปญหาสุขภาพที่พบ คือ เปน
หวัดบอย เด็กจํานวนมากฟนผุ เปนเหา ครูทศี่ นู ยเด็กเล็ก
ใหขอมูลวา
“เด็กมี 41 คน สวนใหญตามเกณฑ มีตํ่ากวา
เกณฑ กับอวน 2-3 คน”
“ปญหาอันดับแรกคือฟนผุ ไมแปรงฟนหลัง
อาหาร นํ้าหนักตํ่ากวาเกณฑ เราก็ใหดื่มนม นอกจากนี้
แลวเด็กเปนเหา เนื่องจากอาบนํ้าไมถูสบู ผมก็ไมสระ”
“นํ้ามูกไหล สวนใหญเปนหวัดเรื้อรัง
เด็กสวนใหญมีพฤติกรรมสุขภาพชอบกินขนม
กรุบกรอบ ครูที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหขอมูลวา
“ผูปกครองจะใสขนมกรุบกรอบและนํ้าอัดลม
มาในกระเปาของเด็กเวลามาศูนยดวย”
ครอบครัวเลี้ยงเด็กตามธรรมชาติ
เด็กวัยกอนเรียนสวนใหญไดรับการดูแลจาก
ปู ยา ตา ยาย เนือ่ งจากมารดาบิดาออกไปทํางานนอกบาน
การเลี้ยงดูหลานใชประสบการณเชนเดียวกับที่เคยเลี้ยง
ดูบุตรของตน ใหอาหารและอาหารเสริมตามวัย ใหออก
กําลังกายโดยการวิง่ เลน กับเพือ่ นเด็กคนอืน่ พาเด็กไปรับ
ภูมิคุมกันตามวัย และไปตรวจรักษาเมื่อมีปญหาการเจ็บ
ปวยเล็กนอย มีแนวทางสรางเสริมสุขภาพเด็กอานตาม
สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็กของกระทรวงสาธารณสุข
โดยใหเด็กรับประทานอาหาร 5 หมู ใหเลนของเลนทีช่ อบ
“เลี้ยงตามธรรมชาติ อยากกินอะไรก็ใหกิน อาหารเสริม
ใหกิน”
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“เลี้ยงตามธรรมชาติ ตักดินเลน เลนขายขาว
ขายของ”
ครอบครัวคาดหวังใหเด็กแข็งแรง
ครอบครัวคาดหวังใหเด็กสุขภาพแข็งแรง เปน
คนดีและเกง ไมดื้อ ปรับตัวเขากับคนอื่นได
“อยากใหแข็งแรง สุขภาพดี”
“อยากใหเปนคนดี วานอนสอนงาย ฉลาด เกง
เขากับคนอื่นได”
การมีสวนรวมของชุมชนในการดูแลเด็ก
นอกจากบิดามารดาและครอบครัวแลว องคกร
ทีม่ สี ว นเกีย่ วของในการดูแลเด็ก คือ องคการบริหารสวน
ตําบล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และศูนยพฒ
ั นา
เด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบล กําหนดงบประมาณ
ในสวนของเด็กวัยกอนเรียน จํานวน 20,000 บาท ใช
สําหรับเครือ่ งนุง หม ชุดนักเรียน ชุดนอน ชุดกีฬา สําหรับ
อาหารกลางวันเปนเงินนอกงบที่จัดไว นายกองคการ
บริหารสวนตําบลใหขอมูลวา
“เราตั้งขอบัญญัติ 20,000 บาท เปนคาชุด
นักเรียน ชุดนอน ชุดกีฬา อาหารกลางวันเปนเงินเฉพาะ
กิจ”
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลจัด
คลินิกใหวัคซีนเด็ก รวบรวมขอมูล และรายงานสงตอ
ใหหนวยงานตนสังกัด พยาบาลใหขอมูลวามีอาสาสมัคร
ประจําหมูบานดูแลเด็กตามคุมที่รับผิดชอบ มีกิจกรรม
ชั่งนํ้าหนักและวัดสวนสูงทุก 3 เดือน ลงบันทึกและสง
ขอมูลใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล และจัด
กิจกรรมรณรงคใหบิดามารดาพาเด็กมารับวัคซีนโปลิโอ
พยาบาลใหขอมูลวา
“งานบริการ เชน เด็กฉีดวัคซีน ใชเวลา key
ขอมูลจํานวนมาก ตองทํารายงานสงทุกเดือน ถาทํางาน
โดยไมมีขอมูลถือวาไมมีผลงาน”
ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก สั ง กั ด องค ก ารบริ ห าร
สวนตําบล ชั่งนํ้าหนักเด็กและวัดสวนสูงทุกเดือน ครูจัด
กิจกรรมเตรียมความพรอม 6 กิจกรรมในแตละวัน มี
กิจกรรมการสงเสริมสุขภาพ อาทิ การใหความรูเรื่องการ

ÇÒÃÊÒÃ¾ÂÒºÒÅÈÒÊμÃáÅÐÊØ¢ÀÒ¾
Journal of Nursing Science & Health

21

รับประทานอาหาร 5 หมู การวาดรูประบายสี และการเลน
อยางอิสระ การดูแลทีเ่ ปนการสรางเสริมสุขภาพของศูนย
เด็กเล็ก คือ การใหดมื่ นม จัดสิง่ แวดลอมรอบๆ ศูนยเด็ก
เล็กซึง่ เปนตนไมรม รืน่ มีสนามเด็กเลนทีใ่ ชรว มกับเด็กชัน้
ประถมศึกษา
ปญหาการสงเสริมสุขภาพของเด็กวัยกอนเรียน
พบดังนี้
การสนทนากลุ ม ผู มี ส ว นร ว มในการวิ จั ย
ประกอบดวย แกนนําชุมชน ซึ่งประกอบดวยเจาหนาที่
องคการบริหารสวนตําบล ผูใหญบาน พยาบาลประจํา
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ
อาสาสมัครประจําหมูบาน ณ โรงเรียนแหงหนึ่ง ผลการ
สนทนากลุม พบวา ประเด็นปญหาการสงเสริมสุขภาพของ
เด็กวัยกอนเรียน ดังนี้
การสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพของเด็กใน
ครอบครัวไมเปนรูปธรรม โดยมีขอมูลวาเลี้ยงเด็กตาม
ธรรมชาติ ใหอาหาร และวิ่งเลนตามธรรมชาติ ขาดการ
สรางเสริมสุขภาพตามวัย ดานโภชนาการ และการสงเสริม
จริยธรรม
2. หนวยงานที่เกี่ยวของกับการดูแลเด็กวัย
กอนเรียนทํางานแยกสวน
โรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลให
บริ ก ารสุ ข ภาพพื้ น ฐานด า นการให ภู มิ คุ ม กั น ตามวั ย
รวบรวมขอมูลนํ้าหนัก และสวนสูง รายงานหนวยงานตน
สังกัด สําหรับการใหความรูและคําแนะนําตางๆ แกเด็ก
และครอบครัวปฏิบัติไดนอย ในขณะที่ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ ก ก็ มี ก ารชั่ ง นํ้ า หนั ก และวั ด ส ว นสู ง เด็ ก ทุ ก เดื อ น
เชนกัน ซึ่งขาดการประสานงานและความรวมมือกันของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและศูนยเด็กเล็กในการ
สงเสริมพัฒนาการและติดตามผล
การขาดปจจัยสนับสนุนดานงบประมาณ
บุคลากร และสถานที่ งบประมาณนอย องคการบริหาร
สวนตําบลใหงบ จํานวน 20,000 บาทตอป ใชสําหรับ
เสือ้ ผา เครือ่ งนุง หม บุคลากรไมเหมาะสมกับงาน หัวหนา
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลใหขอมูลวาบุคลากรที่
ทํางานไมเพียงพอที่จะใหบริการสุขภาพแกเด็ก การดูแล
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สุขภาพเด็กทีบ่ า นให อาสาสมัครประจําหมูบ า นชัง่ นํา้ หนัก
และวัดสวนสูงของเด็ก และรณรงคปอ งกันปญหาสุขภาพ
เชน การใหวัคซีนตามวัย การปองกันโรคไขเลือดออก
เปนตน ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กมีบคุ ลากรไมเพียงพอในการ
ดูแลเด็กวัยกอนเรียน เนือ่ งจากมีเจาหนาที่ 2 คน ชวยดูแล
เด็ก 40 คน
สถานที่ไมเหมาะสม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี 1
หองซึง่ คับแคบ เนือ่ งจากใชสถานทีส่ ว นหนึง่ ของโรงเรียน
ชั้นประถม และใชสนามเด็กเลนรวมกัน
อาสาสมัครประจําหมูบานมีความคาดหวังให
มีความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเด็ก เพื่อจะนําความรู
ไปใหคําแนะนําแกครอบครัวไดเมื่อไปเยี่ยมบาน และ
ตองการใหชุมชนจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางเด็กครอบครัว และชุมชน
รูปแบบการสรางเสริมสุขภาพในเด็กกอน
เรียนโดยครอบครัว ชุมชนมีสวนรวม
เมื่ อ ผู วิ จั ย ศึ ก ษาสถานการณ ด า นการสร า ง
เสริมสุขภาพของเด็กวัยกอนเรียนแลว จึงดําเนินการตอ
ในการพัฒนารูปแบบการสรางเสริมสุขภาพเด็กวัยกอน
เรียน โดยครอบครัวและชุมชนมีสวนรวม โดยผูวิจัยจัด
เวทีประชาคม ผูเขารวมการสนทนากลุม ประกอบดวย
นายกองคการบริหารสวนตําบลและเจาหนาที่ ผูใ หญบา น
อาสาสมัครประจําหมูบาน ครูที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เจา
หนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ผูวิจัยนําเสนอ
สถานการณปจ จุบนั และปญหาดานการสรางเสริมสุขภาพ
เด็กวัยกอนเรียนใหทกุ คนรับรูร ว มกัน และใหทกุ คนระดม
ความคิดเห็นถึงแนวทางการดําเนินงานรวมกันในการ
กําหนดรูปแบบการสรางเสริมสุขภาพเด็กวัยกอนเรียน
โดยครอบครัวและชุมชนมีสว นรวม โดยแบงเปนกิจกรรม
ที่จะตองปฏิบัติรวมกันของ องคการบริหารสวนตําบล
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล อาสาสมัครประจําหมูบ า น
ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก บิดามารดาหรือผูป กครองเด็ก จนได
รูปแบบการสรางเสริมสุขภาพของเด็กวัยกอนเรียน โดย
ครอบครัวและชุมชนมีสวนรวม ตามความตองการของ
ทุกฝาย ดังนี้ (รูปที่ 1)
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1. องคการบริหารสวนตําบล
คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบล รวมกันกําหนดแผนและงบประมาณสําหรับเด็ก
วัยกอนเรียน เพิ่มขึ้น 50,000 บาท จากเดิมที่กําหนดไว
20,000 บาท พัฒนาสิง่ แวดลอมภายในหมูบ า นใหมพี นื้ ที่
สําหรับเด็ก โดยการจัดสถานที่ อุปกรณการเลนสําหรับ
เด็กเพิ่มขึ้น เพื่อสงเสริมพัฒนาการของเด็กแทนการให
เด็กวิ่งเลนกันตามธรรมชาติ และจัดกิจกรรมในชุมชนใน
โอกาสวันสําคัญๆเพื่อการสงเสริมสัมพันธภาพของเด็ก
และผูใหญในชุมชน
2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล
มี ก ารพั ฒ นาสุ ข ภาพและพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของเด็ ก
มากขึ้น โดยการใหความรูแกครอบครัวในการสงเสริม
พั ฒ นาการของเด็ ก การให อ าหารสํ า หรั บ เด็ ก เมื่ อ
ครอบครัวพาเด็กมารับภูมิคุมกัน สรางความเขมแข็งให
อาสาสมัครประจําหมูบาน โดยใหความรูในการนําไปใช
ใหคําแนะนําแกครอบครัวในเวลาที่เยี่ยมบาน โดยให
ความรูดานโภชนาการ ความรับผิดชอบตอสุขภาพของ
เด็กและครอบครัว ซึ่งเดิมโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ประจําตําบลไมสามารถจัดสรรเวลามาดําเนินการได และ
ใหความรูแ กเจาหนาทีศ่ นู ยพฒ
ั นาเด็กเล็ก เดือนละ 1 ครัง้
เนื้อหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการสงเสริมพัฒนาการ
ดานตางๆ และแนวทางการคัดกรองภาวะสุขภาพ
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดกิจกรรมเพื่อการ
สรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพแกเด็ก จัดสิ่งแวดลอมโดย
จัดหาสถานทีแ่ ละอุปกรณการเลนทีป่ ลอดภัยสําหรับเด็ก
และรวมมือกับครอบครัวของเด็กในการพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพใหแกเด็ก หากศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กพบพฤติกรรม
สุขภาพของเด็กไมเหมาะสม ประสานงานและรวมมือ
กับครอบครัวในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของเด็ก
ใหเหมาะสม เชน ปญหาสุขภาพที่พบสวนใหญเกิดจาก
พฤติกรรมสุขภาพ เชน ฟนผุ เปนเหา ดังนั้น ครอบครัว
จะตองไดรับการกระตุนใหสอนเด็กใหรับผิดชอบดูแล
สุขภาพตนเอง ตัง้ แตการแปรงฟนทุกวัน รวมทัง้ ศูนยเด็ก
เล็กปลูกฝงใหเด็กทําความสะอาดฟนทุกครั้งหลังอาหาร
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4. ครอบครัวตระหนักถึงการสรางเสริมสุข
ภาพเด็ก
ครอบครั ว เพิ่ ม ความสนใจต อ การสร า ง
เสริมสุขภาพเด็กมากกวาการเลีย้ งดูตามธรรมชาติ ทัง้ ดาน
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โภชนาการ การมีกจิ กรรมการเลน จัดหาอุปกรณทเี่ หมาะสม
ตามวัย และการใสใจในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
เด็กโดยการเลานิทาน

ความร วมมือ

อบต.
-กําหนดแผนและ
งบประมาณ
-สรางสิ่ งแวดลอมใน
ชุมชนใหมีพ้นื ที่สาํ หรับ
เด็กเล็ก

-พัฒนาสุ ขภาพ/พฤติกรรมสุ ขภาพ
เด็ก
-เสริ มสรางความเขมแข็ง/เพิ่ม
ศักยภาพให อสม.
-ใหความรู ดา นสุ ขภาพแกศูนยเด็ก
เล็ก

พัฒนาพฤติกรรม
สุ ขภาพใหเด็ก
-ดานโภชนาการ
-การเลน
-คุณธรรมจริ ยธรรม

ศูนยเด็กเล็ก

เด็ก

-จัดกิจกรรมเพื่อส งเสริ ม
พฤติกรรมสรางเสริ มสุ ขภาพแก
เด็ก
-ใหความรู แกครอบครัว
-จัดหาสถานที่และอุปกรณการเลน

-พฤติกรรมสุ ขภาพที่ดี
-พัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย

ความร วมมือ

ความร วมมือในการสรางเสริ มสุ ขภาพใหเด็ก
รพ.สต.
ครอบครัว

ความร วมมือ

รูปที่ 1 รูปแบบการสรางเสริมสุขภาพเด็กวัยกอนเรียนโดยครอบครัว และชุมชนมีสวนรวม

¡ÒÃÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å
ผลการวิ จั ย พบว า ภาวะสุ ข ภาพของเด็ ก มี
ปญหาฟนผุเปนจํานวนมาก ทั้งนี้ อาจเนื่องจากเด็กวัย
กอนเรียนอาจไมไดรับการดูแลเอาใจใส เรื่อง การรักษา
สุขภาพของชองปากอยางถูกตอง รวมทั้งผูปกครองขาด
ความรูความเขาใจ10 นอกจากนี้เด็กมีพฤติกรรมชอบรับ
ประทานอาหารกรุบกรอบ ซึ่งเปนอาหารที่มีรสหวานจึง
ทําใหเกิดแบคทีเรียในปากอันเปนสาเหตุทําใหเกิดฟน
ผุได ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับการศึกษาของ พรศรี
ศรีอัษฎาพร และคณะ11 ที่ศึกษาพฤติกรรมการสราง
เสริมสุขภาพเด็กวัยกอนเรียนของมารดาอําเภอไทรโยค
กาญจนบุรี พบวาเด็กวัยกอนเรียนมีฟน ผุถงึ รอยละ 59 และ
สอดคลองกับการศึกษาของสมจิต แดนสีแกว เอื้อมพร

ทองกระจาย พรทิพย บุญพวง ดลวิวัฒน แสนโสม และพิ
เชษฐ เรืองสุขสุด12 ที่ศึกษาการพัฒนาระบบสงเสริมสุข
ภาพสําหรับนักเรียนในถิ่นทุรกันดารชายแดนไทย-ลาว
พบวา นักเรียนมีปญหาการเจ็บปวยดวยฟนผุ เปนเหา
และมีสุขวิทยาไมดี
การมีสว นรวมของครอบครัว และชุมชนในการ
สรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยกอนเรียน พบวา
ครอบครัวเลี้ยงเด็กวัยกอนเรียนตามธรรมชาติ และนํา
แนวทางการเลี้ยงดูจากคูมือการดูแลสุขภาพแมและเด็ก
ของกระทรวงสาธารณสุข ชุมชนที่ทําหนาที่ดูแลสุขภาพ
เด็ ก คื อ โรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บล และศู น ย
พัฒนาเด็กเล็ก โดยโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจํา
ตําบล ชัง่ นํา้ หนักและวัดสวนสูง ทุก 3 เดือน ใหภมู คิ มุ กัน
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ตามวั ย และตรวจรั ก ษาเมื่ อ มี อ าการเจ็ บ ป ว ยเล็ ก น อ ย
สําหรับศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก จัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ
ในบางกิจกรรม
ปญหาที่พบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คือ บุคลากรไมเพียงพอ
สอดคลองกับการศึกษาของ กมลรัตน เกตุบรรลุ ที่ศึกษา
การพัฒนาศักยภาพระบบเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการ
เด็ ก ปฐมวั ย ในระดั บ ปฐมภู มิ พ บว า สถานี อ นามั ย มี
จํานวนบุคลาการนอย ผูรับบริการมาก การใหบริการสง
เสริมพัฒนาการไมครอบคลุมทุกดานและศูนยเด็กเล็ก
งบประมาณไมเพียงพอ และการมีสว นรวมของครอบครัว
ยังมีนอย13 และสอดคลองกับการศึกษาการมีสวนรวม
ของโรงเรียน ผูปกครอง ศูนยสุขภาพชุมชน และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินการอนามัยโรงเรียน
พบวา อุปสรรคในการดําเนินงานอนามัยโรงเรียน คือ การ
มีงบประมาณไมเพียงพอ เจาหนาทีส่ าธารณสุขมีภาระงาน
มาก ขาดความรวมมือ ขาดการประสานงาน และขาดการ
ติดตามประเมินผล14
นอกจากนีย้ งั พบวาหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับการ
ดูแลเด็กวัยกอนเรียนทํางานแยกสวน ซึ่งสอดคลองกับ
บังอร เทพเทียน และปยฉัตร ตระกูลวงษ2 นโยบายและ
ยุทธศาสตรในการดูแลเด็กปฐมวัยมีความชัดเจนมากขึน้
มีแนวทางปฏิบตั ใิ หแตละหนวยรับมาปฏิบตั อิ ยางชัดเจน
แตมีปญหาในเรื่องความเปนเอกภาพที่แตละหนวยงาน
ยังดําเนินงานในลักษณะตางคนตางทํา
รูปแบบการสรางเสริมสุขภาพในเด็กวัยกอน
เรียน โดยครอบครัว ชุมชนมีสวนรวม
ผลการวิ จั ย พบว า รู ป แบบการสร า งเสริ ม สุ ข
ภาพในเด็กวัยกอนเรียนโดยครอบครัว ชุมชนมีสวนรวม
ประกอบดวย ความรวมมือขององคการบริหารสวนตําบล
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล ศูนยพฒ
ั นาเด็ก
เล็ก และครอบครัวการมีสวนรวมในการสรางเสริมสุข
ภาพโดยการมีสวนรวมขององคกรตางๆ มีความสําคัญ
เพราะจะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงองคกร นโยบายจะมี
ผลตอสุขภาพรายบุคคลจํานวนมาก1 สอดคลองกับการ
ศึกษาของ ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ จิรบูรณ โตสงวน และ
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หทัยชนก สุมาลี15 ที่ศึกษาแนวทางการสงเสริมองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ เปนเจาภาพในการสรางเสริมสุขภาพ
ในพื้นที่ ผลการศึกษาพบวาภารกิจในการสรางเสริมสุข
ภาพของทองถิน่ ดานการสรางความมีสว นรวมของชุมชน
เปนสวนหนึ่งของภารกิจในการสรางเสริมสุขภาพ โดย
แบงภารกิจตามการกระจายอํานาจใหหนวยงานของรัฐ
แตละระดับนั้น องคกรบริหารสวนตําบลจัดใหมีบริการ
สาธารณะ การสรางความมีสวนรวมของชุมชน สําหรับ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมีภารกิจเปนผูบริการ
สุขภาพของประชาชนรายบุคคล
การทีอ่ งคการบริหารสวนตําบลกําหนดนโยบาย
ทีช่ ดั เจนนัน้ เปนการกําหนดแนวทางสงเสริมสุขภาพดวย
การสรางนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ และสรางสรรค
สิ่งแวดลอมที่ดีตอสุขภาพ อันเปนการสงเสริมสุขภาพ
ชุมชน นับเปนกลวิธหี นึง่ ของปฏิบตั กิ ารสรางเสริมสุขภาพ
ตามกฏบัตรออตตาวา ซึง่ ตาม WHO ป 2009 ไดกาํ หนด
วากลวิธนี มี้ จี ดุ มุง หมายเพือ่ กระตุน ใหผมู สี ว นเกีย่ วของใน
การดูแลสุขภาพทีผ่ กู าํ หนดนโยบายทุกภาคสวนทุกระดับ
ควบคุมและกํากับ16 ทัง้ นีผ้ ลการศึกษาการนํานโยบายการ
สงเสริมการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะของเด็ก
วัยกอนเรียนในโรงเรียนอนุบาลพบวาเด็กกลุมทดลอง
รับประทานวางยกเวนนมและขนมทีไ่ มมนี าํ้ ตาลนอยกวา
กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0517
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และศูนย
เด็กเล็ก รวมมือกันในการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพเด็ก
นับเปนกระบวนการเพิ่มศักยภาพของเด็ก และผูดูแลให
มีความสามารถในการดูแลสุขภาพเด็ก และผูดูแลใหมี
ความสามารถในการดูแลสุขภาพเด็ก1
ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
และใหความรูแกครอบครัวเมื่อครอบครัวมารับและสง
เด็กเขาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก นับเปนการสงเสริมสุขภาพ
เด็กทีเ่ ปนการสรางทัศนคติทางบวกดานสุขภาพ และการ
สรางสิ่งแวดลอมทางสังคมที่สนับสนุนใหเกิดพฤติกรรม
สุขภาพและการสรางความรวมมือกับครอบครัวในการ
สงเสริมสุขภาพเด็ก
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การใหครอบครัวสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพของ
เด็กวัยกอนเรียนเปนสิง่ สําคัญทีจ่ ะสรางพฤติกรรมทีด่ ใี น
วัยผูใ หญและคงอยูใ นวิถชี วี ติ เนือ่ งจากครอบครัวมีความ
สําคัญทีจ่ ะตองรับผิดชอบสุขภาพของครอบครัว โดยปลูก
ฝงคานิยม ความเชื่อ ทัศนคติ ใหเด็กวัยกอนเรียน1
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1. ดานการวิจัย ควรศึกษาทดสอบรูปแบบ
การสรางเสริมสุขภาพเด็กวัยกอนเรียนโดยครอบครัวและ
ชุมชนมีสวนรวม ตอผลลัพธทางสุขภาพของเด็กวัยกอน
เรียน
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