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โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 2กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
บทคัดยอ
เปนการศึกษาเชิงพรรณนา ดวยวิธีการเชิงปริมาณและคุณภาพ เก็บขอมูล ณ ชวงเวลาหนึ่ง
โดยมีวัตถุประสงค เพื่อประเมินผลกระบวนการจัดบริการของคลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพ เก็บ
ขอมูล โดย ขอมูลเชิงปริมาณ การสัมภาษณผูปกครองที่พาเด็กมารับบริการที่คลินิกเด็กดีคุณภาพ
จากโรงพยาบาลที่สุม 14 แหง จํานวน 400 คน และจากการสงแบบสอบถามสําหรับเจาหนาที่ถึง
โรงพยาบาลทุกแหง ใน 8 จังหวัดทางไปรษณีย จํานวน 280 คน และขอมูลเชิงคุณภาพโดยสนทนา
กลุม/สัมภาษณเชิงลึกเจาหนาที่โรงพยาบาลที่ใหบริการในคลินิกสุขภาพเด็กดีจํานวน 55 คน
วิเคราะหขอมูลโดย ใชคารอยละ และวิเคราะหเชิงเนื้อหาในเชิงคุณภาพ ผลการศึกษา : จากการ
สัมภาษณผูรับบริการพบวากิจกรรมการใหบริการ 5 ดานมีความครบถวนดังนี้ คือการซักประวัติรอย
ละ 20 การตรวจรางกายรอยละ10.3 การประเมินการเจริญเติบโตรอยละ 64.7 การตรวจพิเศษตาม
ชวงอายุรอยละ19.8 และการใหคําแนะนําลวงหนารอยละ15 ซึ่งเฉลี่ยความครบถวนของการ
ใหบริการทั้งหมดคือรอยละ 26 สําหรับผูใหบริการพบวามีการอบรมความรูเกี่ยวกับการสงเสริม
สุขภาพเด็กรอยละ 80.5 ทดสอบความรูรอยละ 66 อยูระดับปานกลาง จากการสนทนากลุมพบ
ปญหาและอุปสรรคดานผูใหบริการที่ไมเพียงพอและขาดทักษะในการทํางาน ผูรับบริการที่คับคั่ง และ
ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมในคลินิกสุขภาพเด็กดี ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ ความคับแคบ
และไมพรอมของสถานที่ การใหบริการที่ยังไมเต็มรูปแบบและครบถวน คาใชจายที่โรงพยาบาลตอง
จายเพิ่มขึ้น และภาระเรื่องเอกสารที่เพิ่มขึ้น ผลลัพธที่รับจากการทํางานคลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพ
คือพัฒนาการเด็กปฐมวัยสมวัยรอยละ 86.4 อัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือนรอยละ
53.4 เด็กปฐมวัยมีความสูงระดับดีและรูปรางสมสวนรอยละ76.7 และความพึงพอใจของผูปกครองใน
ภาพรวมตอการใหบริการคือรอยละ 83 สรุปและเสนอแนะ โรงพยาบาลมีการใหบริการคลินิกสุขภาพ
เด็กดีแลวแตยังไมครบถวนรอยละ70.5 ซึ่งพบวานโยบายในการทํางานตองมีความชัดเจนและทั่วถึง
ควรมีการผลิตสื่อความรูที่เปนแนวทางเดียวกันโดยกรมอนามัย
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให
สามารถคัดกรองพัฒนาการไดเพิ่มขึ้น
มีการพัฒนาระบบการใหบริการตั้งแตโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน ศูนยอนามัยเขต และคลินิกเอกชน
ใสถานบริการทุกแหงเพื่อ ใหมีบริการคุณภาพ ครอบคลุมเด็กทุกคน เขาถึงบริการอยางตอเนื่อง โดย
สรางการมีสวนรวมของครอบครัว ชุมชน ศูนยพัฒนาเด็ก และโรงเรียน ใหสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
และเกิดประโยชนกับเด็กทุกคน
คําสําคัญ : คลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพ, กระบวนการบริการ, พื้นที่เครือขายบริการที่ 5
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Abstract
A descriptive study By means of quantitative and qualitative data collection
over time . The objective To evaluate the services of quality well child clinical care
information by first quantitative data . Interviewing the parents that brought well
child clinical from the hospital at random 14 of 400 people and sending
questionnaires for staff to hospitals in 8 provinces,280 persons, second qualitative
discussion. group / indepth interviews with hospital staff at the well child clinical, a
number of 55 persons analyzed using percentages and analysis of content in
qualitative studies : the interviews, it was found that the activity of the 5 activity .
following a complete The history , physical examination , 20 percent , 10.3 percent .
Assessing growth of 64.7 percent , 19.8 percent by age special . And advise in
advance of 15 percent . The average completeness of all services is 26 percent for
nurses found to have training on how to promote children 's health, 80.5 percent ,
knowledge test, 66 percent are moderate. Group discussion of problems and barriers
to services is not enough and lack the skills to work. Patients with heavily And lack of
understanding about the events in the well child clinical . Shortage of materials And
not with the narrowness of the place. Services that are not full and complete. The
cost to the hospital to pay up . And increasing burden of paperwork . The results
obtained from the well child clinical, the better the quality . Early childhood
development is suitably 86.4 percent rate of breastfeeding mothers only 6 months,
53.4 percent , children with a high level and normal shape of 76.7 percent. And
satisfaction of the parents in overall per serving is equal to 83percent, summary and
recommendations. The hospital is the well child clinical are still not complete 70.5
percent . It was found that the policy functions must be clear and thorough. Should
have knowledge of media production is the same approach by the Department of
Health. And development personnel to develop screening has increased. Five. Has
developed a system in place to provide quality service available anywhere. Cover all
children Continuous access Created by the participation of families and
communities That it can be practical and beneficial to all children.
Keywords :- well child clinical care, the services , the region 5
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บทนํา
เด็กแรกเกิดถึงอายุต่ํากวา 6 ปนับเปนชวงอายุที่มีความสําคัญที่สุดของชีวิตมนุษย เนื่องจาก
เปนวัยที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการเร็วมาก อวัยวะที่เจริญเร็วที่สุดระยะนี้คือ สมอง ความ
ผิดปกติของเด็กในระยะนี้จะมีผลเสียตอการเจริญเติบโตและสติปญญาซึ่งอาจแกไขใหกลับเปนปกติได
ยากหรือไมไดเลย วัยนี้ยังเปนวัยที่มีอัตราตายสูงกวาวัยอื่นเพราะรางกายยังไมสามารถสรางภูมิคุมกัน
โรคไดและภูมิคุมกันโรคบางอยางไมสามารถถายทอดจากแมได จึงมีความเสี่ยงตอโรคติดเชื้อมากกวา
วัยอื่น
ดานพัฒนาการ วัยนี้เปนวัยที่มีพัฒนาการทางบุคลิกภาพที่สําคัญอันจะเปนรากฐานของ
บุคลิกภาพที่ดีตอไปในอนาคต ความรักความอบอุนและการดูแลเอาใจใสเด็กเปนอยางดีสม่ําเสมอจะ
ทําใหเด็กเติบโตเปนคนมองโลกในแงดีเปนมิตรตอทุกคน การดูแลสุขภาพของเด็กวัยนี้อยางใกลชิด
และตอเนื่องจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง
การเสริมสรางใหเด็กมีสุขภาพดีมีพัฒนาการสมวัยเปนความปรารถนาสูงสุดของพอแม
ครอบครัว และบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข จากการสํารวจของสํานักสงเสริมสุขภาพ1,2
กรมอนามัย เกี่ยวกับพัฒนาการ ของเด็กปฐมวัยในป 2547, 2550 และ 2554 ดวยเครื่องมือ Denver
II พบวา มีพัฒนาการสมวัยรอยละ 71.9, 67.5 และ 70.3 ตามลําดับ กลาวไดวา พัฒนาการและระดับ
เชาวปญญาของเด็กมีแนวโนมลดลง ซึ่งหมายถึงคุณภาพประชากรไทยจะลดลงในอนาคต
คลินิกสุขภาพเด็กดี3 (Well Child Clinic: WCC) มีบทบาทในการเสริมสรางพัฒนาคุณภาพ
เด็กโดยดูแลสุขภาพ พัฒนาการ และการเจริญเติบโต อยางตอเนื่องเพื่อใหเด็กมีสุขภาพดีมีพัฒนาการ
สมวัยตั้งแตแรกเกิดและตลอดชวงปฐมวัย ดวยบริการที่ดูแลเด็กปกติใหมีสุขภาพแข็งแรง เติบโตทั้ง
กายและสติปญญาไดเต็มศักยภาพ พรอมวุฒิภาวะทางอารมณ งานบริการคลินิกสุขภาพเด็กดีจึง
ประกอบดวย การปองกันโรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีน การซักประวัติ การตรวจรางกาย การ
ประเมินพัฒนาการดวยแบบเฝาระวังอนามัย 554 การประเมินการเจริญเติบโต การตรวจพิเศษตาม
ชวงอายุ การคัดกรองในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง การจายยาน้ําเสริมธาตุเหล็ก การตรวจชองปาก& ฟน
และการใหคําแนะนําลวงหนาแกพอแมผูปกครอง
โดยแพทยหรือพยาบาลที่ผานการอบรมคลินิก
สุขภาพเด็กดี ทํางานรวมกับผูปกครอง ผูเลี้ยงดูเด็ก โรงเรียนและชุมชน โดยคํานึงถึงการมีสวนรวม
ของเด็กตามระดับพัฒนาการ การรับฟง สังเกตพฤติกรรมและสื่อสารกับเด็ก เพื่อการใชขอมูลที่
เฉพาะเจาะจงและตรงกับเด็กแตละคน การพัฒนาคลินิกสุขภาพเด็กดีจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง
ศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี กลุมแมและเด็กจังหวัดสมุทรสาคร (เปนจังหวัดที่ผูตรวจราชการ
เขตเครือขายบริการที่ 5 มอบหมายใหรับผิดชอบเรื่องแมและเด็กใน 8 จังหวัด) และกรมสุขภาพจิต
เห็นความสําคัญของการพัฒนาการจัดบริการคลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพ จึงรวมกันพัฒนาคุณภาพ
บริการเด็กแรกเกิด – 5 ป ในป 2556 โดยจัดอบรมเจาหนาที่คลินิกสุขภาพเด็กดีทุกระดับ
(โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล) เพื่อ
พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการทํางานที่เปนรูปแบบเดียวกันทั้งเครือขาย ใหบรรลุเปาหมาย
ตามที่กรมอนามัยกําหนดไว
วัตถุประสงค เพื่อประเมินผลกระบวนการจัดบริการของคลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพ
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นิยามศัพท
บริการคลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพ หมายถึง บริการที่จัดใหแกเด็ก 0-5 ปตามขอกําหนดที่
กรมอนามัยจัดทําขึ้น โดยขอเสนอแนะของคณะทํางานวิชาการ โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแหง
ครอบครัว
ภาวะโภชนาการของเด็ก หมายถึง น้ําหนักตออายุ สวนสูงตออายุ และน้ําหนักตอสวนสูง
เปรียบเทียบคามาตรฐานเด็กไทย ประเมินจากการชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูงในวันที่เก็บขอมูล
พัฒนาการของเด็ก หมายถึง ความสามารถที่เด็กทําไดเต็มที่ตามศักยภาพของวัย วัดโดย
อนามัย 55 ในวันที่เก็บขอมูล
ทารกกินนมแมอยางดียว หมายถึง การที่ทารกไดรับนมแมเพียงอยางเดียวโดยไมไดรับอาหาร
อืน่ รวมถึงนมผสมและน้ํา โดยเก็บขอมูลของโรงพยาบาลในปงบประมาณ 2556
ระเบียบวิธีวิจัย
เปนการศึกษาเชิงพรรณนา ดวยวิธีการเชิงปริมาณและคุณภาพ เก็บขอมูล ณ ชวงเวลาหนึ่ง
ประชากรที่ศึกษา คือ ผูปกครองที่พาเด็กไปรับบริการที่คลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพใน
โรงพยาบาลดังกลาว 149,000 คน และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานคลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพของ
โรงพยาบาลในพื้นที่เครือขายบริการที่ 5 จํานวน 280 คน (ในโรงพยาบาล 69 แหงใน 8 จังหวัด)
ขนาดตัวอยางและการสุม ในการศึกษาเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางคือ เจาหนาที่ทั้งหมด 280 คน
(รวมสนทนากลุม 55คน) และเลือกตัวอยางผูปกครองเด็ก 322 คนดังนี้
1) คํานวณจากสูตร5 n = N (Z2 α/2 PAQA) / (Z2 α/2 PAQA+Ne2)
= 149000 (1.962*0.7*0.3) / (1.962*0.7*0.3+(149000*0.052))
= 322 คน
2) สุมแบบแบงชั้นหรือสุมตามขนาดประชากร โดยสุมโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไป
กอน จากนั้นจึงสุมโรงพยาบาลชุมชนในแตละจังหวัด ซึ่งจํานวนกลุมตัวอยางคํานวณจากสัดสวน
ประชากร ของแตละจังหวัด โดยสุมไดโรงพยาบาลดังนี้
1. โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไปที่สุมได คือ โรงพยาบาลบานโปง โรงพยาบาลพระ
จอมเกลา โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลนครปฐม โรงพยบาลมะการักษ โรงพยาบาลสมเด็จ
พระสังฆราชองคท่ี 17 และโรงพยาบาลหัวหิน
2. โรงพยาบาลชุมชน ที่สุมไดคือ โรงพยาบาลบางแพ โรงพยาบาลทายาง โรงพยาบาลดาน
มะขามเตี้ย โรงพยาบาลทามวงโรงพยาบาลสามชุก โรงพยาบาลอัมพวา และโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพ
เกณฑการคัดเลือกอาสาสมัคร

เกณฑการคัดเลือกอาสาสมัครเขารวมโครงการ (Inclusion Criteria)
1 ผูปกครองที่พาเด็กมารับบริการที่คลินิกสุขภาพเด็กดี และเด็กมีอายุ 2 เดือน – 5
ป โดยเปนผูเลี้ยงดูเด็กหรือรูขอมูลเกี่ยวกับเด็ก
2 เจาหนาที่ของ WCC ในโรงพยาบาลที่เขาเก็บขอมูลผูปกครอง
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□ เกณฑการแยกอาสาสมัครออกจากโครงการ (Exclusion criteria)
1 เชิงปริมาณ ไดแก
a. ผูปกครองที่ เด็กเจ็บปวย งอแง ไมใหความรวมมือ หรือพาเด็กมารับบริการ
ครั้งแรก
b. ผูที่สงแบบสอบถามกลับมาแต ไมทําเครื่องหมายยินยอมตอบแบบสอบถาม
โดยไมลงนาม ไมตอบแบบสอบถามแมแตขอเดียว
2 เชิงคุณภาพ ไดแก ผูที่ไมยินยอมตอบแบบสอบถาม หรือไมมีเวลาเขา สนทนนา
กลุม/สัมภาษณเชิงลึก เนื่องจากตองใหบริการ หรือคนขอมูล
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.การเก็บรวบรวมขอมูล
1.1 ประชุ ม ที ม วิ จั ย ชี้ แ จงทํ า ความเข า ใจถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข อ มู ล และ
กําหนดการในการดําเนินการวิจัย
1.2 ประสานงานกับผูประสานงานของงานอนามัยแมและเด็กของสาธารณสุขจังหวัด และ
WCC ของรพ.ที่สุมได
1.3 จัดเตรียมอุปกรณ สําหรับโรงพยาบาลทุกแหงคือ ชุดประเมินพัฒนาการอนามัย 55
จํานวน 69 ชุด และวัสดุอาหารสําหรับเด็ก คือขนม(อาหารเชาซีเรียลซองเล็ก)และนมรสจืดสําหรับ
เด็ก จํานวน 400 ชุด
1.4. สงเอกสารชี้แจงโครงการ เอกสารขอความรวมมือในการเก็บขอมูลและแบบสอบถาม
เจาหนาที่
ถึงสาธารณสุข 8 จังหวัด และโรงพยาบาล 55 แหง
1.5 สงเอกสารชี้แจงโครงการ เอกสารขอความรวมมือในการเก็บขอมูล ถึงโรงพยาบาล 14
แหง(ที่สุมได) เพื่อเขาเก็บขอมูลผูปกครองเด็กและเจาหนาที่ของโรงพยาบาลที่ทํางานในคลินิกสุขภาพ
เด็กดี
2. การชี้แจงอาสาสมัคร มีการแนะนําตัวผูวิจัยโดยเจาหนาที่ของโรงพยาบาล ซึ่งผูวิจัยเปนผู
อธิบายวัตถุประสงคของโครงการ วิธีการเก็บขอมูล ฯลฯ และขอคํายินยอมจากอาสามสมัคร
3. เก็บขอมูล โดย
3.1 ขอมูลเชิงปริมาณ
3.1.1 การสั ม ภาษณ ผู ป กครองที่ พ าเด็ ก มารั บ บริ ก ารที่ ค ลิ นิ ก เด็ ก ดี คุ ณ ภาพจาก
โรงพยาบาลที่สุม 14 แหง จํานวน 400 คน โดยสัมภาษณขอมูลทั่วไป ประวัติการเจ็บปวย ขอมูลของ
ผูปกครอง ขอมูลการทํากิจกรรมของเจาหนาที่ ความพึงพอใจตอบริการของผูปกครอง และจากบันทึก
ในสมุดบันทึกสุขภาพสีชมพูและแฟมประวัติ เรื่องขอมูลทั่วไปบางสวนของเด็ก ขอมูลโภชนาการและ
พัฒนาการของเด็ก
3.1.2 จากการสงแบบสอบถามถึงโรงพยาบาลทุกแหง ใน 8 จังหวัด จํานวน 280 คนทาง
ไปรษณีย โดยถามขอมูลทั่วไป ความรูตามคูมือปฏิบัติการคลินิกสุขภาพเด็กดี และปญหาอุปสรรคใน
การดําเนินงานโดยไมตองระบุชื่อ ที่ทํางาน ในแบบสอบถาม และใหสงกลับไปที่ศูนยอนามัยที่ 4
ราชบุรี
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3.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ
3.2.1 ประสานงานกลุมตัวอยางโรงพยาบาลทั้ง 14 แห งในการศึกษาเชิงคุณภาพทาง
โทรศัพทกอนเชิญเขารวมการสนทนากลุม โดยชี้แจงวัตถุประสงค วิธีการ ประเด็นการสนทนา เวลาที่
ใช ประโยชน ความเสี่ยงและการดูแลปองกัน ประโยชนของการศึกษาและของอาสาสมัคร เมื่อกลุม
ตอบรับเขารวมการศึกษา นัดหมายวันเวลา เวลาและสงหนังสือเชิญเปนทางการ
3.2.2 กอนการสนทนากลุม ผูวิจัยหลักจะแจกเอกสารแนะนําอาสาสมัคร ชี้แจงความ
เปนมาและวัตถุประสงคการศึกษา วิธีการศึกษา (มีการบันทึกเสียง) ประเด็นการสนทนา เวลาที่ใช
ประโยชน ความเสี่ยงและการดูแลปองกัน ประโยชนของการศึกษาและของอาสาสมัคร เมื่อซักถาม
จนถองแท แลั ว จึงขอคํ ายิ นยอมใหอาสาสมัครลงนาม ในใบยินยอมพรอมการรักษาความลับขณะ
สนทนา และมีการจํากัดผูเขาถึงขอมูล
หากอาสาสมัครในการสนทนากลุมทานใด ไมตองการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับทานอื่นๆ
สามารถแจงใหนักวิจัยทราบเพื่อเปลี่ยนเปนการสัมภาษณเชิงลึกแทนไดในขั้นตอนประสานงาน กอน
สนทนากลุม และระหวางสนทนากลุม
3.2.3 แนวทางสนทนากลุม/สัมภาษณเชิงลึก ไดแก ขอมูลทั่วไปของเจาหนาที่
แบบทดสอบความรูตามคูมือปฏิบัติการคลินิกสุขภาพเด็กดี ปญหาและอุปสรรคในการใหบริการคลินิก
เด็กดีของโรงพยาบาล ไดแกปญหาดานผูรับบริการ ปญหาดานผูใหบริการ ปญหาดารเครื่องมือและ
วัสดุอุปกรณ ปญหาดานสถานที่ใหบริการ ปญหาดานระบบการใหบริการ ปญหาภาระงานดาน
เอกสาร ปญหาดานคาใชจายในการใหบริการที่เพิ่มขึ้น ปญหาอื่นๆ และระดับการจัดคลินิกสุขภาพ
เด็กดี
- สนทนากลุม ใชเวลา 11/2 ชั่วโมง สวนสัมภาษณเชิงลึกใชเวลา 1 ชั่วโมง
- ถอดเทป จัดกลุมเนื้อหาตามประเด็นหลัก/ประเด็นยอย
การวิเคราะหขอมูล
ใชคารอยละ ตรวจสอบขอมูล และวิธีการรวบรวมขอมูลแบบสามเสา และวิเคราะหเชิงเนื้อหา
การรักษาความลับและจัดการขอมูล
การศึกษาเชิงปริมาณมีการรักษาความลับ 2 ขั้นตอนคือ 1) ในแบบสอบถาม มีเพียง
ขอความขอคํายินยอมในการเขารวมโครงการโดยไมตองลงนาม 2) ไมถามชื่อผูตอบและหนวยงาน
ปองกันการเชื่อมโยงคําตอบกับตัวผูตอบและหนวยงาน
และนําเสนอผลการศึกษาเปนภาพรวม
ไมใชรายบุคคล
การศึกษาเชิงคุณภาพ มีการรักษาความลับ 3 ระดับคือ 1) ระดับอาสาสมัครดวยกัน จะ
ขอใหอาสาสมัครลงนามรักษาความลับจากการสนทนา ทายใบยินยอม 2) ระดับคณะวิจัย จะเก็บขอมูล
เอกสารและแถบเสียง รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับอาสาสมัครทั้งหมดเปนความลับ จํากัดผูเขาถึงขอมูล ให
ผูวิจัยหลักเก็บรักษาและจํากัดผูเขาถึงขอมูล สําหรับขอมูลดิบที่บันทึกในกระดาษหรือไฟลเสียงจะ
ถูกทําลายหลังจากมีการเผยแพรผลการศึกษาและตีพิมพในวารสารวิชาการแลว 3) ระดับการรายงาน
นําเสนอ หรืออางอิงขอมูล จะใชสามัญนามและรหัสแทนการระบุชื่อบุคคล และนําเสนอผลการศึกษา
เปนภาพรวมไมใชรายบุคคล
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ทั้งนี้อาสาสมัครที่เปนผูปกครองจะไดรับขนมและนมสําหรับเด็ก และอาสาสมัครเจาหนาที่
จะไดรับชุดประเมินพัฒนาการเด็กแบบอนามัย 55 โรงพยาบาลละ 1 ชุด เปนคาเสียเวลาไมวาจะให
ขอมูลครบถวนหรือไมก็ตาม
ผลการศึกษา
สวนที่ 1 ขอมูลของเด็กและผูปกครอง
1.1 ขอมูลทั่วไป
1.2 ความครบถวนของบริการ
1.3 ความพึงพอใจของผูปกครอง
สวนที่ 2 ขอมูลของผูใหบริการ
2.1 ขอมูลทั่วไป
2.2 ความรูของผูใหบริการ
สวนที่ 3 ขอมูลการกินนมแมของเด็กอายุต่ํากวา 6 เดือน
สวนที่ 4 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
1. ขอมูลของเด็กและผูปกครอง
1.1 ขอมูลทั่วไปของเด็ก มีจํานวนกลุมตัวอยาง 400 คน ในพื้นที่ 8 จังหวัดโดย
การแบงอายุของเด็กพบวาอายุ 0- 6 เดือน มีจํานวนมากที่สุดคือรอยละ 33.3 อายุ 7- 12
เดือนรองลงมา และที่นอยที่สุดคืออายุ 19- 24 เดือน รอยละ4.8 โดยมีอายุเฉลี่ย 15.93 เดือน อายุ
นอยสุดคือ 2 เดือน และมากสุดคือ 60 เดือน ลําดับที่ของบุตร พบวาเกินครึ่งเปนบุตรคนแรก บุตร
คนที่2 รอยละ34.5 บุตรคนที่ 3รอยละ9.8 น้ําหนักแรกเกิดสวนใหญรอยละ 86.5 น้ําหนักอยูระหวาง
2500 – 4000 กรัม น้ําหนักนอยกวา2500 กรัมรอยละ 12 น้ําหนักมากกวา 4000 กรัม รอยละ 1.5
ซึ่งมีภาวะ แทรกซอนระหวางตั้งครรภ รอยละ 10.5 ในจํานวนนี้ รอยละ 13 มารดามีไข รอยละ 8.7
มีภาวะแทรก ซอนคือ ความดันโลหิตสูง เด็กตัวโตไมสัมพันธกับชองทางคลอด ตกเลือด มีน้ําเดิน เปน
เบาหวาน อายุครรภเกิน และ รอยละ4.4 พบวามารดาเสพยาเสพยติด เปนโรคหัวใจ รกลอกตัวกอน
กําหนด อายุมาก เตี้ย เปนสุกใส และมดลูกลอย
ขอมูลทั่วไปของผูเลี้ยงดูหรือผูปกครองพบวารอยละ 59.8 ผูเลี้ยงดูหลักคือมารดา รองลงมา
คือ ตา ยาย รอยละ 19 ซึ่งเกือบทั้งหมดเปนเพศหญิง การศึกษาผูเลี้ยงดูหลักคือประถมศึกษาเทากับ
มัธยมศึกษา คือรอยละ 37.5 มีปริญญาโท/สูงกวา เพียงรอยละ .5 ในดานอาชีพพบวาเกินครึ่ง คือรอย
ละ 58.4 เปนแมบาน/วางงาน รองลงมาคืออาชีพรับจาง รอยละ16.6 และจํานวนนอยที่สุดเปน
นักศึกษารอยละ 0.3
ขอมูลดานสุขภาพ พบวาเด็กมีโรคประจําตัวรอยละ 8.3 ซึ่งพบวาโรคประจําตัวที่เปนมาก
ที่สุดคือหอบ พบรอยละ30.4 รองลงมาคือภูมิแพ รอยละ21.7 โรคG6PD และชัก รอยละ13.0 ธาลัส
ซีเมีย และภาวะปญญาออน อื่นๆ คือ มีไขหลังฉีดวัคซีนมากสุด นอกจากนี้ยังพบคออักเสบ มือเทา
ปาก รอนใน
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จํานวนครั้งของการเจ็บปวยใน 1ป พบวามีการเจ็บปวย รอยละ 79.7 จํานวนครั้งที่พบมาก
ที่สุดคือ 1-2 ครั้ง/ป รอยละ41.8
โรคที่ปวยบอยที่สุด คือไขหวัด รอยละ70.2 ซึ่งในการเปนไขหวัดนั้น พบวาปวยสูงสุดถึง 10
ครั้ง/ป รองลงมาคือปวยดวยโรคอจจาระรวง พบรอยละ 12.3 พบ 1- 5 ครั้ง/ป
การเจ็บปวยที่ตองนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนั้นพบรอยละ 13.5 ซึ่งโรคที่ปวยตองนอนใน
โรงพยาบาลพบมากที่สุดคือโรคปอดบวม เทา อุจจาระรวงไขสูง หอบ ชัก ลําไสอักเสบ หลอดลมอักเสบ
ไขหวัดใหญ แผลในปาก ฯลฯ
และจากการตรวจสุขภาพฟน พบวา รอยละ 25 เด็กมีปญหาฟนผุ
1.2 ความครบถวนของการบริการ
กิจกรรมบริการที่ไดรับจากคลินิกสุขภาพเด็กดีโดยแยกออกเปน 5 ดาน ไดแก การซักประวัติ
การตรวจรางกาย การประเมินการเจริญเติบโต การตรวจพิเศษตามชวงอายุ และคําแนะนําที่ไดรับ
กิจกรรมในการใหบริการของคลินิกสุขภาพเด็กดี พบวาเกือบทั้งหมดมาฉีดวัคซีน มีการ
ซักถามเกี่ยวกับประวัติของเด็กซึ่งสวนใหญจะซักถามในเรื่องการกินนมและอาหาร ของเด็กรอยละ
94.2 รองลงมาคือถามในเรื่องอาการหลังรับวัคซีนในครั้งที่ผานมารอยละ 69.4
การตรวจรางกาย พบวา ฟนไดรับการตรวจมากที่สุดรอยละ 58.0 รองลงมาคือการตรวจ
กระหมอมหนา รอยละ 51.0 สวนอวัยวะที่ไดรับการตรวจนอยที่สุดคืออวัยะเพศพบรอยละ 16.8
การประเมินการเจริญเติบโตพบวา มีการชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูงเด็กทุกคน (รอยละ100 )
โดยมีการแจงผลภาวะโภชนาการรอยละ 84.5 สําหรับการวัดรอบศีรษะพบวามีการวัดรอยละ 89.8
โดยมีการแจงผลใหผูปกครองทราบรอยละ 70.2
จากการตรวจพัฒนาการเด็กมีการแจงผลรอยละ 91.2
การตรวจพิเศษ พบวามีการที่มากที่สุดคือตรวจรับฮีมาโตคริต รอยละ 69.0 และที่ตรวจนอย
ที่สุดคือสายตา รอยละ 22.6 การไดรับวิตามินเสริมธาตุเหล็ก ในภาพรวมไดรอยละ 73. 2 โดยอายุ
ที่ไดมากที่สุดคืออายุ 24 เดือน รอยละ 94.7
คําแนะนําในการลี้ยงดูที่ผูปกครองไดรับมากที่สุดคือ เรื่องการใชสมุดบันทึกสุขภาพสีชมพู
รอยละ 92.5 การสงเสริมพัฒนาการตามวัย รอยละ 86.5 เรื่องที่ใหคําแนะนํานอยที่สุดคือ เรื่องโรคที่
พบบอย รอยละ 35.5
เมื่อวิเคราะหความครบถวนของบริการที่ไดรับแตละดาน ซึ่งหากไมไดรับรายการใดรายการ
หนึ่งถือวาไดรับบริการไมครบ (ตาราง 1 ) พบวา
♦ การซักประวัติไดรับครบถวนรอยละ 20.0 และไมไดรับการซักประวัติ รอยละ 2.5
♦ การตรวจรางกาย ไดรับครบถวน รอยละ10.3 และไมไดรับการตรวจรางกาย รอยะ18.5
♦ การประเมินการเจริญเติบโต ไดรับครบถวนรอยละ 64.7
♦ การตรวจพิเศษตามชวงอายุ ไดรับครบถวนรอยละ 19.8 และไมมีการตรวจพิเศษสูงถึง
รอยละ 30
♦ การไดรับคําแนะนํา ไดรับครบถวน รอยละ 15.0 ไมไดรับคําแนะนํา รอยละ 1.5
♦ ความครบถวนเฉลี่ยทั้งหมดคือรอยละ 26
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ตาราง 1 จํานวนและรอยละความครบถวนของบริการที่ไดรับจากคลินิกสุขภาพเด็กดี
บริการที่ไดรับ
การซักประวัติ
การตรวจรางกาย
ประเมินการเจริญเติบโต
การตรวจพิเศษตามชวงอายุ
คําแนะนําที่ไดรับ
ภาพรวม

ไดครบ(%)
20 (80คน)
10.3 (41 คน)
64.7 (258 คน)
19.8 (79 คน)
15.0 (60 คน)
25.9 (104 คน)

ไดไมครบ(%)
77.5 (310 คน)
71.3 (285 คน)
35.3 (141 คน)
50.2 (201 คน)
83.5 (333 คน)
63.7 (254 คน)

ไมไดรับ(%)
2.5 (10 คน)
18.5 (74 คน)
0
30 (120 คน)
1.5 (6 คน)
10.5 (42 คน)

1.3 ขอมูลโภชนาการและพัฒนาการ
จากการเก็บขอมูลจากสมุดบันทึกสุขภาพสีชมพู/ในแฟมประวัติ เกี่ยวกับภาวะโภชนาการ
และพัฒนาการพบวา ภาวะโภชนาการ มีเกณฑน้ําหนักตออายุ พบเด็กมีน้ําหนักตามเกณฑ รอยละ
75.8 โดยมีน้ําหนักนอยกวาเกณฑและมากกวาเกณฑ รอยะ 2.5 และ 10.5 ตามลําดับ เกณฑสวนสูง
ตออายุ พบเด็กมีสวนสูงตามเกณฑรอยละ 85.3 โดยมีสวนสูงต่ํากวาเกณฑ(เตี้ย) รอยละ 2.5 เกณฑ
น้ําหนักตอสวนสูง พบเด็กสมสวนรอยละ 78.8 ผอม และอวนรอยละ 2.0 และ 4.3 ตามลําดับ และ
เด็กที่มีความสูงระดับดีรูปรางสมสวนรอยละ 76.7
การประเมินพัฒนาการ ดวยแบบประเมินพัฒนาการ อนามัย 55 ในวันที่เก็บขอมูล พบวา
เด็กมีพัฒนาสงสัยลาชา รอยละ 13.6 โดยดานที่ลาชามากที่สุดคือ ดานภาษา รอยละ 5.3 รองลงมา
คือ ดานกลามเนื้อมัดเลกและสายตา กลามเนื้อมัดใหญ และสังคมการชวยเหลือตนเอง รอยละ5.1,
4.8 และ3.5 ตามลําดับ (ตาราง 2 )
ตาราง 2 รอยละการคัดกรองพัฒนาการเด็กดวยอนามัย 55
พัฒนาการ
จํานวน
ผลการประเมินพัฒนาการ
ปกติ
338
สงสัยลาชา
53
พัฒนาการดานที่ลาชา
กลามเนื้อมัดใหญ
19
กลามเนื้อมัดเล็กและสายตา
20
ภาษา
21
สังคมและการชวยเหลือตนเอง
14
การใหการชวยเหลือกรณีมีปญหา
ใหคําแนะนํา
43
ไมไดใหคําแนะนํา/สงตอ
1

รอยละ
86.4
13.6
4.8
5.1
5.3
3.5
97.7
2.3
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1.4 ความพึงพอใจของผูปกครอง
ความพึงพอใจของผูปกครองที่มารับบริการที่คลินิกสุขภาพเด็กดี พบวาผูปกครองพอใจใน
การประเมินพัฒนาการ เทากับความสามารถของแพทยและพยาบาลระดับมาก รอยละ 87.3 และ
รอยละ 80 ขึ้นไปของผูปกครองมีความพึงพอใจระดับมาก ในเรื่อง การฉีดวัคซีน คําแนะนําที่ไดรับ
วัสดุอุปกรณในการตรวจ เวลาที่เจาหนาที่พูดคุย การตรวจรางกาย การประเมินภาวะโภชนาการ
สถานที่ตรวจ ระบบการยื่นบัตรตรวจ การใหคําปรึกษาเฉพาะเรื่อง และการใหความรูรายกลุม เรื่องที่
พึงพอใจนอย คือระยะเวลารอตรวจ และคาบริการที่ตองจาย ซึ่งในภาพรวม ความพึงพอใจที่ไดรับคือ
รอยละ 83
สวนที่ 2 ขอมูลของผูใหบริการ
2.1 ขอมูลทั่วไป
การจัดคลินิกเด็กดีคุณภาพของผูใหบริการนั้นพบวาไดรับการจัดคลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพ
แลวแตยังไมสมบูรณ รอยละ70.5 มีการจัดคลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพแลว รอยละ 28.5
อายุเฉลี่ยของผูใหบริการ คือ 42 ป โดยมีอายุนอยที่สุด 21 ปและมากที่สุด 58 ป และเมื่อ
จัดเปนกลุมพบวากลุมอายุ 41-50 ป มีมากที่สุดรอยละ40.4 รอยละ 80 จบปริญญาตรี และเปน
ผูปฏิบัติงานเปนสวนใหญรอยละ 84 เมื่อถามเรื่องการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในดานการสงเสริม
สุขภาพเด็กในชวง 2 ปที่ผานมาพบวารอยละ 80.5 ไดรับการอบรม ซึ่งเรื่องที่ไดรับการอบรมมากที่สุด
คือการเลี้ยงลูกดวยนมแม รอยละ57.4 รองลงมาคือการคัดกรองพัฒนาการพบรอยละ 49.4 เรื่อง
การประเมินการเจริญเติบโต รอยละ29.9 เรื่องการเลี้ยงดูเด็กตามวัย รอยละ 18.2 เรื่องวัคซีนรอยละ
34 อุบัติเหตุและการปองกัน รอละ11.7 เรื่องอื่นๆ คือ การจัดการในคลินิกสุขภาพเด็กดี
2.2 ดานความรูของผูใหบริการ ซึ่งสอบถามจากคูมือปฏิบัติการคลินิกสุขภาพเด็กดีพบวา
ความรูผูใหบริการมีคะแนนเฉลี่ย 18.1 คะแนนสูงสุดเต็ม 25 คะแนน และต่ําสุดคือ 9 คะแนนเมื่อ
แบงกลุมความรูตามคะแนน เปน 3 กลุม ไดกลุมที่มีความรูนอยรอยละ21.3 ความรูปานกลางรอยละ
66.0 และความรูมากรอยละ12.8
สวนที่ 3 การกินนมแมของเด็กอายุต่ํากวา 6 เดือน พบวาเด็กต่ํากวา 6 เดือนกินนมแมอยางเดียว
เฉลี่ยรอยละ 53.4 โดยมีคาสูงสุดคือรอยละ 84 และต่ําสุดคือรอยละ6.1 กินนมแมและน้ําเฉลี่ยรอยละ
13.2 กินนมแม นมผสม น้ํา และอาหารอื่นๆ รอยละ 26.4 และกินนมผสมอยางเดียวรอยละ 20.6
สวนที่ 4 ปญหาอุปสรรคในการใหบริการในคลินิกสุขภาพเด็กดี
ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับการใหบริการคลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพ แบงเปน 6 ดาน
ไดแก
4.1 ปญหาดานผูรับบริการ
4.1.1 ผูรับบริการสวนใหญขาดความรูความเขาใจ ความเอาใจใส และไมเห็นความสําคัญ
ของกิจกรรมการใหบริการใน WCC เนื่องจากผูเลี้ยงดูสวนใหญเปนยายายไมใชพอแม ซึ่งยังคงยึดถือ
รูปแบบการใหบริการแบบเดิมๆ หรือบริการแบบคลินิกวัคซีน คือตองการมารับวัคซีนเพียงอยางดียว
ไมสะดวกที่จะรอรับบริการเปนเวลานานๆ ตองรีบเรงกลับบาน ไมสนใจหรือเอาใจใสในกิจกรรมตางๆ
จากผูใหบริการหรือเจาหนาที่ เชนลงพัฒนาการ หรือจุดกราฟ ซึ่งเจาหนาที่ตองใชเวลานานเพื่อ
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อธิบายและ ชี้แจงใหยา ยายเขาใจและเห็นความสําคัญของการมารับบริการ WCC คุณภาพ หรือบาง
รายพอแมพามารับวัคซีนเอง แตก็เรงรีบจะกลับเพื่อไปทํางานตอ
4.1.2 ปญหาความคับคั่งของงานบริการ โรงพยาบาลโรงพยาบาลมีผูรับบริการตั้งแต 15 150 คน/1/2 วัน ซึ่งสวนใหญใหบริการชวงครึ่งวันเชาทําใหเกิดความหนาแนนของผูรับบริการเปน
อยางมากบางรายไมพอใจ หรือหงุดหงิดใสเจาหนาที่เพราะตองเสียเวลารอคอยนาน ผูรับบริการบาง
รายมีความคิดวาการการใหบริการในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมีความ
แตกตางกันจึงนิยมมารับบริการที่โรงพยาบาลมากกวาทําใหผูรับบริการมีความคับคั่งเพิ่มขึ้น
หรือ
โรงพยาบาลบางแหงมีผูรับบริการนอกเขตมากพอๆกับในพื้นที่
4.1.3 การสื่อสาร เพื่อสรางความเขาใจ ระหวางผูใหบริการและผูปกครอง เนื่องจาก
ผูปกครองสวนใหญเปนยายายที่พาเด็กมารับบริการซึ่งสายตาไมคอยดี อานหนังสือไมคอยออก ไม
คอยใสใจในการเลี้ยงดูเด็กใหมีคุณภาพ และหลงลืมงาย และในหลายพื้นที่ของเขตบริการสุขภาพที่ 5
มีชาวตางชาติมาใชบริการดวยเปนจํานวนมาก เชน พมา มอญ กะเหรี่ยง ทําใหเกิดปญเรื่องภาษาที่ใช
ในการสื่อสารและการยายถิ่นบอยๆโดยมีผลตอความตอเนื่องของบริการคลินิกเด็กดีคุณภาพและ การ
รับวัคซีน ซึ่งทางโรงพยาบาลไดแกไขโดยใหพาลามมาดวยเพื่อชวยแปลภาษาทําใหสามารถใหบริการ
ในเบื้องตนและปฏิบัติตัวไดถูกตองเพิ่มขึ้น
4.1.4 ผูปกครองที่พาเด็กมารับบริการมิใชผูเลี้ยงดูเด็กประจํา ทําใหไมสามารถใหขอมูล
เกี่ยวกับเด็กไดครบถวน รวมถึงการสงเสริมพัฒนาการ การปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่เพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กก็ไมมีความตอเนื่อง
4.1.5 ปญหาดานเศรษฐกิจ ซึ่งเปนปญหาสําคัญของผูปกครองที่ตองทํามาหาเลี้ยงชีพเพื่อ
ปากเพื่อทอง ทําใหพอแมไมมีเวลาในการดูแลเด็กอยางตอเนื่อง สงผลตอการสงเสริมพัฒนาการและ
ความปลอดภัยของเด็ก ดังคํากลาว“ผูปกครองตองการความสะดวกและรวดเร็ว รีบกลับบานทําใหไม
มีเวลาสอน ใหคําแนะนํายาก และเขาโรงเรียนพอแมไมคอยได
4.2 ปญหาดานผูใหบริการ
4.2.1 จํานวนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไมเพียงพอตอความตองการ คือเจาหนาที่มีจํานวน
คอนขางจํากัดและไมเพียงพอ การทํางานคลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพจึงคอนขางยาก เพราะเปนงาน
คุณภาพที่มีการเพิ่มกิจกรรมจึงตองใชเวลามาก และถามีคนใดติดภาะกิจ เชน ประชุม หรือลา จะมี
ผลตอการใหบริการเนื่องจากไมสามารถใหบริการตาเกณฑมารตรฐานที่ครบถวนได เชนในเรื่องการ
ตรวจพัฒนาการ
4.2.2 ภาระงานของเจาหนาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากตองรับผิดชอบงานตางๆ คนละหลายเรื่อง
เชน ANC FP OPD เด็ก เยี่ยมบาน ฯลฯ สงผลใหเจาหนาที่รูสึกเครียดและกดดันที่ตองทํางาน
คุณภาพ ซึ่งตองใชระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีกิจกรรมและรายละเอียดตางๆเพิ่ม
มากขึ้น เชน ขั้นตอนการซักประวัติที่มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมาก การตรวจพัฒนาการซึ่งตองตรวจจริง
การตรวจรางกายทุกระบบ ฯลฯ
4.2.3 เจาหนาที่ขาดทักษะในการใหบริการ ในคลินิกสุขภาพเด็กดี เนื่องจากเจาหนาที่บาง
ทานยังขาดเทคนิค ความรูความเขาใจทักษะและประสบการณเกี่ยวกับการทําคลินิกสุขภาพเด็กดี
คุณภาพ เนื่องเปนเรื่องใหม ที่บางแหงยังไมไดปรับเปลี่ยนใหทันสมัยขึ้น เชน เรื่องการประเมิน
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พัฒนาการ ยังมีการใชแบบประเมินพัฒนาการของอนามัย 49 อยู ขาดความรูเรื่องการตรวจรางกาย
การตรวจเลือด การวัดความดันโลหิต ฯลฯ
4.2.4 ขาดความรูความเขาใจในการจัดบริการคลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพ เนื่องจากการ
ใหบริการเปนงานใหมที่ทางศูนยเขตมอบนโยบายเมื่อตนป 2556 บางโรงพยาบาลก็เริ่มดําเนินการ
แลว แตบางโรงพยาบาลก็ยังไมไดเริ่มดําเนินการรอดูโรงพยาบาลอื่นกอน และเมื่อทางศูนยอนามัยที่
4 ราชบุรี ประสานกับผูรับผิดชอบเรื่องการออกประเมินผลการดําเนินงาน จึงเปนการกระตุนใหหลาย
โรงพยาบาลเริ่มตนทําคลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพ
4.3 ดานวัสดุอุปกรณ
4.3.1 ขาดสื่ ออุ ปกรณ สง เสริมความรู เนื่องจากตองการสื่อ ที่เป น สื่อ กลางผลิ ตขึ้น จาก
หนวยงานที่เชื่อถือ
ไดคือกรมอนามัยแลว สงใหกับทางโรงพยาบาล เพื่อเปนการกระตุนใหเกิดความรูความเขาใจ
ใหกับผูปกครองซึ่งจะสงผลอยางตอเนื่องกับพัฒนาการของเด็ก
4.3.2 ชุดประเมินพัฒนาการ พบวาหลายโรงพยาบาลมีชุดประเมินพัฒนาการอนามัย55 แต
ไมครบถวน โดยเฉพาะกอนไมมักไมครบตามจํานวน และไมคอยเพียงพอตอการใชงาน
4.3.3 ของเลนตามวัยสําหรับเด็ก พบวาหลายโรงพยาบาลยังขาดแคลนของเลนตามวัยอยู
อยางมาก และมักไมเพียงพอในวันที่มีเด็กมารับบริการมาก บางแหงของเลนหายและชํารุดบอย หรือมี
เด็กหยิบติดมือกลับบาน
4.3.4 อุปกรณที่ใชในงาน WCC คุณภาพพบวา BP ขนาดเด็กเล็กหาไดซื้อยาก บางแหงหา
ซื้อเกือบป หรือบางแหงไมมี E-chart จึงทําใหงานคุณภาพยังไมครอบคลุม
4.4 ปญหาดานสถานที่ พบวาโรงพยาบาลสวนใหญมีปญาเรื่องสถานที่ใหบริการ ทั้งบริเวณจุดตรวจ
ตางๆ สถานที่รองรับเด็กรอรับบริการและรอสังเกตอาการ เนื่องจากสถานที่ไมเปนสัดสวนคับแคบ
และเสี่ยงตอการติดเชื้อสําหรับเด็กดีได สวนใหญไมเปนเฉพาะคลินิก WCC แตจะเปนพื้นที่สําหรับ
ใหบริการหลายๆ งานตามวัน
4.5 ปญหาดานระบบการใหบริการ
4.5.1 การใหบริการ WCC คุณภาพยังไมเต็มรูปแบบและครบถวน จะพบวาสวนใหญ
เจาหนาที่ยังไมไดใหบริการWCC คุณภาพที่ครบถวนตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด ซึ่งสวนใหญจะรู
เรื่องการเจาะเลือดตรวจ Hct /Hb ในเด็กอายุ 6- 12 เดือน มีเพียง 2 แหงที่ยังไมไดเริ่มเจาะเลือด
นอกจากนี้ยังมีเรื่องการตรวจวัดสายตา การวัดความดันโลหิต การตรวจปสสาวะ ที่เด็กอายุ 4 ป บาง
โรงพยาบาลที่ยังใชเครื่องมือตรวจพัฒนาการอนามัย 49 จะเห็นวาระบบการใหบริการWCCคุณภาพ
นั้นตองใชเวลาในการทํากิจกรรมมากขึ้น ซึ่งอาจสงผลตอผูรับบริการ
4.5.2 การทํางาน WCC คุณภาพตองทํางานรวมกันเปนทีมสหสาขาวิชาชีพ คือ กุมาร
แพทย ทันตแพทย นัโภชนการ หอง Lab พยาบาล/นักวิชาการตามจุดตางๆที่ใหบริการคัดกรอง
โรงเรียนพอแม ซึ่งแตละจุดบริการจําเปนตองมีบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะดานจึงมักมีปญหาเรื่องการ
ประสานงานหรือบูรณาการในทํางานดวยกัน
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4.5.3 ยังไมสามารถแยกระบบการทํางานออกจากกันได เนื่องจากตองอาศัยบุคลากรที่
สําคัญคือแพทยในการตรวจรางกายรวมกัน จึงมีหลายแหงที่หองตรวจโรคเด็กดีกับเด็กปวยเปนหอง
ติดกันเพราะเปนแพทยคน
เดียวกัน มีเพียงแคแบงพื้นที่ในการรอตรวจแยกจากกันเทานั้น
4.5.4 การแกไขปญหาเด็กที่มีพัฒนาการลาชายังไมสามารถดําเนินการใหเปนตามขั้นตอน
ที่ชัดเจน ซึ่งอาจสงผลตอความสมวัยของพัฒนาการเด็กได
4.5.5 ชวงเวลาที่ใหบริการ มีโรงพยาบาลบางแหง เปดใหบริการ WCC ในชวงบาย ซึ่งมี
เวลานอยทําใหไมสามารถใหบริการไดอยางครอบคลุม และครบถวน เชนการประเมินพัฒนาการ ซึ่ง
มักประเมินไมคอยไดเพราะเด็กมักงอแง งวงนอน ไมใหความรวมมือในการประเมินพัฒนาการ หรือ
การปลุกเด็กใหตื่นเพื่อประเมินพัฒนาการก็ไมสามารถประเมินไดเพราะเด็กไมยอมใหความรวมมือ
4.6 ปญหาภาระงานดานเอกสาร ซึ่งเปนภาระที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพ
แฟมประวัติ สมุดทะเบียนปกติแลว ยังตองมีการลงบันทึกในโปรแกรมคอมพิวเตอร ทําใหใชเวลาใน
แต ล ะวั น ค อนข า งมาก นอกจากนี้ ยัง พบว าการลงข อมูล ดว ยโปรแกรมตา งๆของกรมอนามั ย เช น
Hosxp และโปรแกรมการเจริญเติบโตของโภชนาการยังไมสามารถเชื่อมตอขอมูลดวยกันได
4.7 ปญหาคาใชจาย พบวาเมื่อมีการใหบริการ WCC คุณภาพหลายโรงพยาบาลตองประสบปญหา
การแบกรับคาใชจายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากใหบริการโดยไมเก็บเงินเพิ่มทั้งคนไทยและตางชาติในเขตและ
นอกเขต แตก็ยังมีบางแหงที่ไมทราบวาเมื่อดําเนินการ WCC คุณภาพแลวจะใชงบประมาณในสวนใด
4.8 ปญหาอื่นๆ นอกจากปญหาดังกลาวแลวยังพบปญหาอื่นๆ คือ
4.8.1 เปลี่ยนผูบริหารบอยและผูบริหารไม เห็นความสําคั ญของงาน WCC คุณภาพ
เนื่องจากไมทราบรายละเอียดของขอมูล ทําใหการดําเนินงานไมคอยบรรลุเปาหมาย
4.8.2 ระบบการใหบริการที่มีมาตรฐานตางกัน ทําใหผูรับบริการเลือกที่จะมาใชบริการที่
โรงพยาบาลซี่งไดมาตรฐานมากกวาไปที่ รพสต.
สรุปและอภิปรายผล
ผลจากการประเมินกระบวนการจัดบริการคลินิสุขภาพเด็กดีคุณภาพ พบวารอยละ 82.6
เปนเด็กอายุ นอยกวา 2 ปเนื่องจากเก็บขอมูลในโรงพยาบาลจึงเปนขอมูลของเด็กเล็กเปนสวนใหญ
รอยละ 55.3 เปนบุตรคนแรก มีน้ําหนักแรกเกิดปกติรอยละ 86.5 รอยละ 59.8 มารดาเปนผูเลี้ยงดู
หลัก ซึ่งจบการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษาเทาระดับมัธยมศึกษารอยละ 37.5 (รวมเปนรอยละ
75) รอยละ 5 ที่ตายาย เปนผูเลี้ยงดูหลัก ซึ่งหากผูเลี้ยงดูมีปญหาการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่ไมเอื้อตอ
พัฒนาการของสมอง
และประสบการณการเรียนรูที่ไมเหมาะสมตั้งแตปฐมวัย
รวมถึงปญหา
6
ความสัมพันธและการสื่อสารระหวางเด็กกับผูปกครอง ยอมสงผลถึงพัฒนาการและการปรับตัวของ
เด็กในระยะตอมา พบวามีพัฒนาการสงสัยลาชา รอยละ13.6 ดานที่ลาชามากที่สุดคือดานภาษา และ
การใชกลามเนื้อเล็ก ซึ่งสอดคลองกับการสํารวจสุขภาพและพัฒนาการเด็กไทยของกรมอนามัย ป
2553 ดานการเจริญเติบโต พบเด็กเตี้ยรอยละ2.5 ซึ่งมีผลตอระดับสติปญญาของเด็กจากการศึกษา
ของประเทศฟลิปปนส5พบวาเด็กเตี้ยที่มีอายุ 0-2 ปมีคะแนนความสามารถในการเรียนรูที่อายุ 8 และ
11 ปนอยกวาเด็กที่มีภาวะโภชนาการปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และจากการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางสวนสูงกับสติปญญาของเด็กไทยป 2547 พบวาเด็กเตี้ยมีคาเฉลี่ยของระดับพัฒนาการต่ํากวา
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กลุมที่มีสวนสูงตามเกณฑ ในเด็กอวนและเริ่มอวนรอยละ 10.3 เนื่องจากเด็กมีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารที่ไมถูกตอง นิยมขนมกรุบกรอบกันมากและรับประทานเกือบทั้งวัน แนวโนมเด็กอวนจึงมี
เพิ่มขึ้นซึ่งเสี่ยงตอการเกิดโรคเรื้อรัง7 ในเด็กอายุแรกเกิด–6 เดือนมีการกินนมแมอยางเดียวรอยละ
53.4 ซึ่งเมื่อเทียบกับเพื่อนบานดวยกันถือวายังต่ํากวามาก
ความครอบคลุมของงานบริการในคลินิกสุขภาพเด็กดี ที่ทําไดมากที่สุดคือ การใหวัคซีน รอย
ละ99.3 การประเมินพัฒนาการ รอยละ 91.2 การประเมินการเจริญเติบโต รอยละ64.7 เนื่องจากทั้ง
สามกิจกรรมเปนกิจกรรมหลักเดิมที่ทํากันมาอยางตอเนื่อง สําหรับกิจกรรมใหมๆก็ไดเริ่มดําเนินการ
ตามความพรอมของโรงพยาบาลแตละแหง สอดคลองกับการศึกษาของศิริกุลและคณะ8 ซึ่งการ
จัดบริการคลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพสามารถดําเนินการได รอยละ99 แตยังไมครบถวน เนื่องจาก
อยูระหวางการปรับกระบวนการบริการเปนสวนใหญ
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานซึ่งสอบถามจากผูใหบริการ คือผูรับบริการขาดความรู
ความเขาใจ และไมเห็นความสําคัญของกิจกรรมที่จัดใหจึงมักรีบพาเด็กกลับบานหลังฉีดวัคซีนเสร็จ ผู
ใหบริการไมเพียงพอและขาดทักษะในการใหบริการ โรงพยาบาลขาดสื่ออุปกรณ และเครื่องมือ
ประเมินพัฒนาการ ไมมีสถานที่เฉพาะสําหรับคลินิกสุขภาพเด็กดี เนื่องจากสวนใหญจะใชสถานที่
รวมกับคลินิกอื่นๆ มีภาระงานดานเอกสาร และตองแบกรับคาใชจายที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มกิจกรรม
ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
1. นโยบายการสงตอในเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยลาชามีการเปลี่ยนแปลงบอย และไมชัดเจน
จนผูปฏิบัติสับสนและไมสามารถปฏิบัติไดถูกตอง ศูนยเขตจึงตองมีความชัดเจนในเรื่องของนโยบาย
และสามารถใหขอมูลกับพื้นที่ไดอยางถูกตองรวดเร็ว
2. มีการผลิตสื่ อและอุปกรณในการใหความรูทั้งในสวนที่เ กี่ยวของกับ ผูใหบริการและสื่อ
สําหรับผูรับบริการ ที่เปนสื่อรวมโดยกรมอนามัย เนื่องจากพื้นที่ตองผลิตสื่อเอง จึงไมมั่นใจวาสื่อที่
ผลิตเองมีความถูกตอง นาเชื่อถือและครอบคลุมหรือไม
3. บุคลากรควรไดรับการพัฒนาศักยภาพในการสงเสริมพัฒนาการเด็ก โดยเฉพาะการคัด
กรองพัฒนาการ มากกวา 1 คนในแตละหนวยงาน เนื่องจากโรงพยาบาลสวนใหญจะมีผูผานการ
อบรมคัดกรองพัฒนาการเพียง 1 คน เมื่อติดภารกิจ ก็มีบุคคลสามารถปฏิบัติหนาที่แทนได เชน ถาผู
คัดกรองพัฒนาการ ตองเขาประชุม/พักรอน หนวยงานก็จะขาดคนคัดกรอง ทําใหขั้นตอนการคัด
กรองหายใป เนื่ องจากไม มีผูคัดกรอง ผลเสียจะเกิดกับ เด็กที่มารับ บิการแตไมไดรับ การคัดกรอง
พัฒนาการ รวมถึงมีผลตอความครอบคลุมของการคัดกรองพัฒนาการในพื้นที่ดวย
4. มีการบูรณาการงานดานเอกสารที่ตองลงคอมพิวเตอร ใหเปนโปรแกรมเดียวกัน เนื่องจาก
การตองลงหลายโปรแกรม โปรแกรมที่ลงอยูไมเชื่อมโยงกัน ตองใชเวลาในการลงมาก แตไดประโยชน
นอยทั้งเสียเวลาและกําลังคน เพราะ ลงโปรแกรมคอมพิวเตอรอยางเดียวไมไดตองลงบันทึกดวยมือใน
สมุดอีก เนื่องจากมีการเรียกใชขอมูลที่ตางกันจึงทิ้งอยางใดอยางหนึ่งไมได
5. มี การพั ฒนาระบบการใหบริ การตั้ งแตโ รงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โรงพยาบาล
ชุ ม ชน โรงพยาบาลภาครั ฐ และเอกชน ศู น ย อนามั ย เขต และคลิ นิก เอกชน ให มี บ ริ ก ารคุ ณภาพ
ครอบคลุมเด็กทุกคน เขาถึงบริการอยางตอเนื่อง โดยสรางการมีสวนรวมของครอบครัว ชุมชน ศูนย
พัฒนาเด็ก และโรงเรียน ใหสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงและเกิดประโยชนกับเด็กทุกคน
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