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สรุป หัวข้อประชุม :
ติดตามการขับเคลื่อนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ผ่าน vdo conference : Cisco webex
วันที่ 22 พฤษภาคม 63 เวลา 13.30- 15.30 น
ประธาน : แพทย์หญิงนนธนวนัณท์ สุนทรา
ผู้ดาเนินการ : นายแพทย์ ธีรชัย บุญะลีพรรณ
กลุ่มเป้าหมาย : ศูนย์พัฒนาเด็กของกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 จานวน 6 แห่ง
: เจ้าหน้าที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดสาธารณสุขและนักวิชาการสาธารณสุขส่วนภูมิภาค
ทุกหน่วยงานและผู้ที่สนใจ
สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ทาง : Meeting Information Meeting link:
https://meetingsapac2.webex.com/meetingsapac2/j.php?MTID=m86941e43e400d9e04
d97ee07a0ea2483
Meeting number: 912 974 730
Password: aa12345 Host key: 312238
สรุปการประชุม
ท่านรองอธิบดี นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ เข้าร่วมประชุมวาระพิเศษ การเปิดศูนย์พัฒนาเด็กในยุคโค
วิด ซึ่งมี การนาเสนอในรูป Power point presentation สื่อที่ใช้ประชาสัมพันธ์คือ VTR และ Info graphic
โดย จะพร้อมเผยแพร่ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
https://apps.hpc.go.th/dl/web/index.php?r=download%2Fview&id=554
โดยที่ศูนย์อนามัยที่ 5 ได้ทาหนังสือเชิญศูนย์พัฒนาเด็ก ทั้ง 6 แห่ง ให้ร่วมประชุมที่ศูนย์อนามัยที่ 5
อย่างพร้อมเพียงกัน มีผู้เข้าร่วมประชุม 21 คน โดยรพ.ยมราชขอประชุมที่หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง 6
แห่ง ได้นาเสนอ ผลการดาเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคที่พบสรุปได้ ดังนี้
1.ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
มีครู 5 คน พี่เลี้ยงเด็ก 2 คน แม่บ้าน 1 คน เด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี จานวน 40-50 คน มีผลการ
ดาเนินงานค่อนข้างดี
ม.ที่ 1 ได้ ร้อยละ 94.87 มีปัญหา ด้านการส่งเสริมให้เด็กเดินทางอย่างปลอดภัย ได้ทาแผน
เชิญตารวจจราจร มาให้ความรู้กับเด็กและผู้ปกครอง ช่วงก่อนรับเด็กกลับบ้าน
มาตรฐานที่ 2 ได้ ร้อยละ 88.33
มาตรฐานที่ 3 ได้ ร้อยละ 100
คาดว่าศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี น่าจะเป็นตัวอย่างให้มาดูงานได้
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2. ศูนย์เตาะแตะ โรงพยาบาลสมุทรสาคร
รับบุตรเจ้าหน้าที่ อายุ 1- 2 ปี มีเด็ก 7 คน สถานที่เป็นห้องๆ หนึ่งในโรงพยาบาล ผู้ดูแลเป็น
พยาบาลเกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ และพยาบาลซึ่งต้องทางานให้บริการในโรงพยาบาลด้วย ทาให้
ดูแลไม่ทั่วถึง รู้สึกยังได้คะแนนไม่ค่อยดี
ข้อดี ...1 อยู่ในโรงพยาบาล ได้รับการดูแลเรื่องโภชนาการอาหารอย่างถูกต้อง ได้รับการดูและเรื่อง
พัฒนาการอย่างดี
ปัญหา
มาตรฐานที่ 1 เป็นเรื่อง Hard ware ซึ่งปรับค่อนข้างยาก แต่ให้เน้นเรื่องความปลอดภัย
มาตรฐานที่ 2 เป็นเรื่องการจัดการเรียนการเล่นให้เด็ก เป็นเรื่องยากเพราะต้องจบครูปฐมวัย ให้เน้น
เรื่องสอนเด็กหนีไฟ และมีบัตรรับส่งเด็กเพื่อความปลอดภัยของเด็ก
3.สวัสดิการบุตรเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนครปฐม
รับเด็กอายุ 3 เดือน – 3 ปี
มีเด็ก 9 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน สถานที่ดาเนินการใหม่ ห้องกว้าง อยู่
ระหว่างดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น มีมุมดนตรี เครื่องเล่นสัมผัส กิจกรรมยามเช้า ฯลฯ ดังผลการ
ประเมินตนเองดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ได้ ร้อยละ 58.97 มีปัญหา เรื่องการจัดความปลอดภัย และระบบรับเหตุฉุกเฉิน ซึ่ง
ดาเนินการเนื่องจากติดลานจอดรถ มีปัญหาทั้งพื้นที่ และเครื่องเล่น
มาตรฐานที่ 2 ได้ ร้อยละ 46.67 มีระดับพอใช้จานวนมากจะค่อยๆ ดาเนินการ
มาตรฐานที่ 3 ได้ ร้อยละ 14.29 ม.ราชภัฎนครปฐม กาลังเข้ามาให้ความช่วยเหลือ ดาเนินการ
4.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
ทางวิทยาลัยนาเสนอในรูป VTR ผลการประเมินค่อนข้างดี
ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1,2และ3 ได้ร้อยละ 83.33, 80.95และ83.33
5.ศูนย์เด็กเล็กโรงพยาบาลบ้านโป่ง
รับเด็กอายุ2-3 ปี มีเด็ก 13 คน มีทั้งบุตรเจ้าหน้าที่และประชาชนในเขตใกล้เคียง ผู้ดูและเด็กเป็น
Nurse aids 2 คน หัวหน้าศูนย์คือพยาบาลวิชาชีพ ที่ต้องทางานในตึกกุมารเวชกรรมด้วย
การดาเนินงานยังได้ไม่เต็มที่เนื่องจากมารับงานใหม่ และมีการลดอัตรากาลังลง
ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1,2และ3 ได้ร้อยละ 73.1, 75.0 และ74.1
6.ศูนย์วัยเตาะแตะ รพ.เจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
สถานที่อยู่ในอาคารสนับสนุน ชั้น 3 รับเด็กอายุ 1-3 ปี จานวน 9- 15 คน ส่วนใหญ่เป็นบุตร
เจ้าหน้าที่ มีเจ้าหน้าที่ 3 คน มีพยาบาลวิชาชีพ ควบคุมกากับ
ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1,2และ3 ได้ร้อยละ 53.84, 51.66 และ71.42
นายแพทย์ธีรชัย ได้ให้กาลังใจทุกศูนย์ในการดาเนินงานโดยการนามาตรฐานมาใช้ ไม่ได้ต้องให้ผ่าน
มาตรฐานทุกข้อและเร่งให้เร็ว ดีใจที่มีการคัดกรองพัฒนาการแล้วมีการส่งต่อ เมื่อพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า
คาดว่าจะมีการส่งแบบประเมิน ทุก มีนาคม ของปี
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สุดท้าย นายแพทย์ธีรชัย ได้อธิบายรายละเอียดพร้อมกับเปิด VTR แนวทางการดาเนินการเตรียม
ความพร้อมรองรับสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งจะเผยแพร่ ที่ 25 พฤษภาคม 2563
จบการประชุม 16.00น.
ภาพกิจกรรม

