สรุปการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
การพัฒนาศูนย์ ต้นแบบดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยกองทุนหลักประกันสุ ขภาพในระดับท้ องถิน่ หรื อพืน้ ที่
ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ ห้ องประชุมศรีสุวรรณ โรงแรมสตาร์ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
*****************************************************
การแสดงชุดที่ ๑ การเต้นบาสโลป โดยชมรมผูส้ ูงอายุ อบต. บางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ
การแสดงชุดที่ ๒ การเต้นลีลาศหรรษา โดยชมรมลีลาศบางแก้ว หรรษา จังหวัดสมุทรปราการ
นายวิศิษฎ์ ยีส่ ุ่นทอง ผู้ช่วยผู้อานวยการสานักงานหลักประกันสุ ขภาพ แห่ งชาติ เขต ๖ ระยอง กล่าว
เปิ ดการประชุม
บรรยาย “แนวทางการดาเนินงานและพัฒนาศูนย์ต้นแบบดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ โดยชุมชน
ท้ องถิ่นที่ยงั่ ยืน” โดย นางทัศนีย์ ญาณะ สถาบันวิจยั และพัฒนาระบบสุ ขภาพชุมชน (สพช.)
การจัดบริการสาธารณสุข หมายถึง การจัดบริ การและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริ ม
สุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้ นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุ กเพื่อให้ กลุ่มแม่และเด็ก
กลุ่มผูส้ ูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผูป้ ระกอบอาชีพ ที่มีความเสี่ยง กลุ่มผูป้ ่ วยเรื้ อรัง รวมทั้งกลุ่มประชาชนทัว่ ไป
ที่มีภาวะเสี่ยงที่อยูใ่ นพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริ การสาธารณสุขได้อย่างทัว่ ถึง และมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริ ม
กระบวนการมีส่วนร่ วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการในพื้นที่
ที่มา : คณะอนุกรรมการส่ งเสริ มสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ,
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แนวทางการดาเนินงาน
- จัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ดูแลฯและ ประชุมหารื อร่ วมกับคณะกรรมการบริ หารจัดการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติและภาคีต่างๆในชุมชนเพื่อร่ วมกันวางแผนจัดตั้งศูนย์ดูแลฯ และ แต่งตั้งคณะทางาน
พร้อมผูจ้ ดั การศูนย์ฯ (จัดทาแผนอปท. และกาหนดกิจกรรม)
- สารวจกลุ่มเป้าหมาย ขึ้นทะเบียนและจัดทาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องของศูนย์เด็กเล็ก ผูส้ ูงอายุและคน
พิการในพื้นที่
- จัดหาสถานที่ต้งั ศูนย์ฯ (จัดหาอาคารใหม่ หรื อปรับปรุ งอาคารเดิมที่มีอยู)่
- ดาเนินการและติดตามประเมินผลงาน เรี ยนรู ้และพัฒนางานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (ทาร่ วมกันกับทุก
ภาคส่วนเป็ นระยะ)
จุดเริ่มต้นที่สาคัญ: ทบทวนต้นทุนและศักยภาพ
- เชิงโครงสร้างและกลไกการจัดการภายในพื้นที่
- เชิงข้อมูลและสถานการณ์ปัญหาในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย/นโยบาย
- เชิงประสบการณ์จากการดาเนินโครงการต่างๆที่ผา่ นมา (ทั้งที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯและ
แหล่งทุนอื่นๆ)
- เชิงเนื้อหาและกระบวนการสร้างรู ปธรรม ผลงานต่างๆในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

ประเด็นบทเรียนการทางานในแต่ละพื้นที่

แนวทางการสนับสนุนส่ งเสริมศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ โดยกองทุนหลักประกันสุ ขภาพใน
ระดับท้ องถิ่นหรื อพื้นที่ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามประกาศฯ ข้ อ ๗ (๓) โดย นายอัษฎาวุธ สาระสิทธิ์ สปสช. เขต
๖ ระยอง
ภาพรวมการดาเนินการกองทุนปี 58
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ลักษณะของกิจกรรมที่จะของบประมาณสนับสนุนจากกองทุน
1) กิจกรรมเพื่อสนับสนุน และส่งเสริ มการจัดบริ การสาธารณสุขของหน่วยบริ การ หรื อสถานบริ การ
หรื อหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
2) กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรื อองค์กรประชาชน หรื อหน่วยงานอื่นในพื้นที่และกรณี มคี วาม
จาเป็ นต้องจัดซื้อวัสดุที่มีลกั ษณะเป็ นครุ ภณ
ั ฑ์ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อโครงการวัสดุที่มี
ลักษณะเป็ นครุ ภณ
ั ฑ์ที่จดั หาได้ ให้อยูใ่ นความดูแลและบารุ งรักษาของกลุ่มหรื อองค์กรประชาชนหรื อ
หน่วยงานอื่น ที่ได้รับการสนับสนุนนั้นๆ
3) กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริ มกิจกรรมการสร้างเสริ มสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้ นฟู
สมรรถภาพของศูนย์เด็กเล็ก, ศูนย์พฒั นาและฟื้ นฟูคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุและคนพิการ เป็ นเงินไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 15 ของเงินรายรับในแต่ละปี งบประมาณนั้น
4) กิจกรรมเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริ หารหรื อพัฒนากองทุนทั้งนี้ตอ้ งไม่เกินร้อยละ 15 ของ
เงินรายรับในแต่ ละปี งบประมาณนั้น กรณี ที่มคี วามจาเป็ นต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อครุ ภณ
ั ฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ครุ ภณ
ั ฑ์น้ นั จะต้องมีราคาไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย โดยการจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้ระเบียบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม และครุ ภณ
ั ฑ์ที่จดั หาได้ ให้อยูใ่ นความดูแลและบารุ งรักษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ นั้นๆ
5) กิจกรรมกรณี เกิดโรคระบาดหรื อภัยพิบตั ิในพื้นที่
ประกาศคณะอนุกรรมการส่ งเสริมสุ ขภาพและป้องกันโรค ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ
เรื่ อง การจัดบริการสาธารณสุ ขของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้ องถิน่ หรื อพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗
๑. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
๒. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรี ยน (ข้อ ๒.๑๓)
๓. กลุ่มเด็กวัยเรี ยนและเยาวชน
๔. กลุ่มวัยทางาน
๕. กลุ่มผูส้ ูงอายุและผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง (ข้อ ๕.๑๕)
๖. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ (ข้อ ๖.๑๔)
๗. กลุ่มประชาชนทัว่ ไปที่มภี าวะเสี่ยง (ด้านพฤติกรรมเสี่ยง ด้านสุขภาพ ด้านการบริ โภค ด้านอุบตั ิเหตุ
ด้านสิ่งแวดล้อม)
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บทบาทของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้ องถิ่นหรื อพื้นที่ในการสนับสนุนส่ งเสริมศูนย์ดูแลเด็กเล็ก
ผู้สูงอายุ และคนพิการ
1. สนับสนุนศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผูส้ ูงอายุ คนพิการให้มีกิจกรรมด้านการสร้างเสริ มสุขภาพ การป้องกัน
โรค การฟื้ นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุ กในพื้นที่ ทั้งในศูนย์และนอกศูนย์มกี ลไก
การบริ หารจัดการศูนย์
2. สนับสนุนแผนงานหรื อโครงการและงบประมาณให้ศูนย์ดูแลตามข้อ1. เพื่อการดาเนินงานกิจกรรม
ด้านการสร้างเสริ มสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้ นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุ ก
ในพื้นที่ ให้แก่เด็กเล็ก ผูส้ ูงอายุ และคนพิการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมและจาเป็ น
3. สนับสนุนและประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงาน องค์กรอื่นและประชาชน
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ให้มีส่วนร่ วมพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเด็กเล็ก ผูส้ ูงอายุ คนพิการของศูนย์ดูแล ใน
ระยะยาวอย่างยัง่ ยืน และติดตามสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
4. สนับสนุนให้ศูนย์ดูแลตามข้อ 1. เป็ นแหล่งแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ สร้างเครื อข่าย การพัฒนาศักยภาพ
และเป็ นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์ในการดาเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริ มสุขภาพ
การป้องกันโรค การฟื้ นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุ กให้แก่เด็กเล็ก ผูส้ ูงอายุ และ
คนพิการของกองทุน

-

แนะนาบูธนิทรรศการ โดย ผศ.ดร.นิสากร กรุงไกรเพชร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กตาบลโขมง องค์การบริ หารส่วนตาบลโขมง อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กน่าอยูแ่ ละศูนย์พฒั นาเด็กเล็กคุณภาพระดับเขต
ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ-ปลอดโรค เทศบาลเมืองมาบตาพุด (ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านหนองแฟบ) อาเภอ
เมือง จังหวัดระยอง
ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ และส่ งเสริมผู้สูงอายุตาบลบางแก้ว องค์การบริ หารส่วนตาบลบางแก้ว อาเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองวังนา้ เย็น อาเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว

เวทีเรียนรู้รูปธรรมและบทเรียน
 การดาเนินงานศูนย์พฒ
ั นาและฟื้ นฟูคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ คนพิการ โดยกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
ในระดับท้ องถิ่นหรื อพื้นที่ เทศบาลเมืองวังนา้ เย็น อาเภอวังนา้ เย็น จังหวัดสระแก้ว โดย นายสมบัติ
ศิลา ผู้อานวยการกองสาธารณสุ ขและสิ่งแวดล้อม และนายวีระ นามวงศ์ ผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้สูงอายุ
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 การดาเนินงานศูนย์ดูแลเด็กเล็ก โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรื อพืน้ ที่ กรณี
เทศบาลเมืองมาบตาพุด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง โดย นางปาลิดา เศวตประสาธน์ หัวหน้ ากลุ่มงาน
ส่ งเสริมสุ ขภาพและคุณอรวรรณ ช่ างหล่อ หัวหน้าฝ่ ายส่ งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ดาเนินรายการโดย ผศ.ดร.นิสากร กรุงไกรเพชร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์พฒ
ั นาและฟื้ นฟูคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ คนพิการ เทศบาลเมืองวังนา้ เย็น อาเภอวังนา้ เย็น จังหวัดสระแก้ว
ที่มา นายวันชัย นารี รักษ์ นายกเทศมนตรี ลงพื้นที่พบผูส้ ูงอายุมีอายุยนื ปัจจุบนั อายุ 108 ปี (เมษายน
2558) มีแนวคิดให้ผสู ้ ูงอายุในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบกับผูส้ ูงอายุมีจานวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี มีการ
รวมกลุ่มผูส้ ูงอายุทากิจกรรมร่ วมกัน แต่รูปแบบกิจกรรมชมรมไม่ชดั เจน จึงมีแนวคิดตั้งเป็ นโรงเรี ยนผูส้ ูงอายุ
เตรี ยมดาเนินงาน ดูงานหลายแห่งทัว่ ประเทศไทย เช่น ตาบลหัวง้ม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีการ
สารวจทุน เพื่อหารู ปแบบที่เหมาะสมกับบริ บทของพื้นที่
การดาเนินงานโรงเรี ยนผูส้ ูงอายุ พัฒนามาจากกิจกรรมชมรมผูส้ ูงอายุ มีการรวมกลุ่มผูส้ ูงอายุ รู ปแบบ
แตกต่างจากที่อื่น เริ่ ม ปี 2555 มีคาขวัญ “แก่ อย่างมีคุณค่ า ชราอย่างมีคุณภาพ” เพื่อกาหนดเป้าหมายและ
กิจกรรม เช่น แก่อย่างมีคุณค่า ควรมีกิจกรรมอะไรสาหรับผูส้ ูงอายุ มีการพูดคุยกันกับผูส้ ูงอายุแต่ละกลุ่มว่ามี
ความต้องการทากิจกรรมอะไร
หลักสูตรการเรี ยนการสอน 1 หลักสูตร/4 ปี การศึกษา ทั้งหมด 6 รายวิชา แบ่งเป็ น 2 ภาคเรี ยนๆ ละ 3
เดือน เรี ยนสัปดาห์ละ 1 วันๆ ละ 6 ชัว่ โมง รวม 144 ชัว่ โมง ทุกวันพฤหัสบดี ภาคเช้าเรี ยนวิชาการ ภาคบ่ายจิต
อาสา เมื่อจบการศึกษามีการมอบประกาศนียบัตรชีวติ สมาชิกเริ่ มต้น (2556) จานวน 30 คน ปี น้ ี (2558) มี
สมาชิก 39 คน มีแผนการขยายพื้นที่ดาเนินงาน คือ เพิ่มชั้นเรี ยน จากเดิม 6 ชั้นเรี ยน มีแผนการปรับปรุ ง
หลักสูตรเพื่อความเหมาะสม เช่น ทาชิ้นงาน เพื่อเทียบประสบการณ์ผสู ้ ูงอายุ เพื่อลดระยะเวลาเรี ยน เนื่องจาก
ผูส้ ูงอายุบางท่านมีอายุมากแล้ว (80 ปี )
กิจกรรมที่ทาเป็ นสาธารณประโยชน์ เช่น ทากิจกรรมที่วดั พัฒนาวัด เยีย่ มผูส้ ูงอายุป่วยติดเตียง
กิจกรรม “เทศบาลสัญจร” เยีย่ มผูส้ ูงอายุกลุ่มต่างๆ สารวจ ค้นหา ภูมิปัญญาผูส้ ูงอายุ นอกจากนี้ มีการ
ดาเนินงานร่ วมกับนักเรี ยนจิตอาสา และอพมก. ช่วงวันเสาร์อาทิตย์นาสังฆทานที่ได้รับความอนุเคราะห์จากวัด
ลงเยีย่ มผูส้ ูงอายุ อาบน้ า สระผม ผูส้ ูงอายุที่ไม่มีผดู ้ ูแล
ข้อมูลผูส้ ูงอายุ จานวน 2,300 คน แบ่งเป็ นกลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง กลุ่มติดสังคม
การสนับสนุนของกองทุน ตั้งงบประมาณไว้ 2 กอง ได้แก่ กองสาธารณสุขฯ และกองสวัสดิการ
งบกองทุนสปสช. ปี ละ 100,000 บาท ชมรมผูส้ ูงอายุเขียนโครงการเสนอ เลขาฯชมรม เป็ นพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลวังน้ าเย็น มีการจัดทาแผน 3 ปี ของเทศบาล (เทศบัญญัติ) แผน 3 ปี ของโรงเรี ยนผูส้ ูงอายุ
คณะกรรมการประชุมทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง
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ผลที่เกิดขึ้น ผูส้ ูงอายุที่เข้าร่ วมกิจกรรมในโรงเรี ยนผูส้ ูงอายุ หลักสูตร “สุขภาพกาย สุขภาพจิต” ให้
ความรู ้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ผูส้ ูงอายุสามารถดูแลตนเอง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้ เช่น การตรวจ
สุขภาพเบื้องต้น (ตรวจวัดความดัน เบาหวานฯลฯ) มีการแสดงออกที่ชดั เจน มีทกั ษะการเข้าร่ วมกลุ่มกิจกรรม
นันทนาการ
การติดตามและประเมินผล ประเมินความพึงพอใจ
งบประมาณ ได้จากเงินเทศบาล เงินกองทุน และเงินบริ จาค คณะกรรมการจัด rally จักรยาน ได้เงิน
ประมาณ 100,000 บาท เพื่อนาเงินเข้าโรงเรี ยนผูส้ ูงอายุ
รางวัล
- ชมรมผูส้ ูงอายุดีเด่นระดับเขต
- ธรรมาภิบาลดีเด่น จากกรมส่งเสริ มปกครองท้องถิ่น ปี 2549
- กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรื อพื้นที่ดีเด่นระดับเขต จากสานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 6 ปี 2557
โอกาสพัฒนา
ทุนทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ ได้แก่ ข้าราชการบานาญ นักการศึกษา นักปกครอง ทหาร ตารวจฯลฯ
จิตอาสา และภาคีเครื อข่าย
ปัญหาอุปสรรค
- การตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุม
- ข้อจากัด เรื่ อง งบประมาณ สถานที่ (หากมีผสู ้ ูงอายุจานวนมาก)
- ค่าใช้จ่าย เรื่ องรถรับส่ง ค่าอาหารกลางวัน แก้ไขโดย ให้ผสู ้ ูงอายุเดินทางมาเอง เมื่อมาใช้
สถานที่ที่วดั ทางวัดดูแลเรื่ องอาหาร
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังนา้ เย็น มีทีมนา มีคณะกรรมการ แลกเปลีย่ น ถ่ ายทอด
ปรับปรุงการดาเนินงาน สารวจทุนในพื้นที่ มีเครื อข่ ายการทางาน
มีการตั้งเป้ าหมายที่ชัดเจน “แก่อย่างมีคณ
ุ ค่า ชราอย่างมีคณ
ุ ภาพ”
ปรับหลักสู ตรให้ สอดคล้องกับบริบท มีงบประมาณสนับสนุนทั้งจากท้ องถิ่น กองทุนสปสช. และเงินบริจาค
Q&A
Q: หลักสูตร 4 ปี นักเรี ยน 39 คน ต้องให้นกั เรี ยนจบก่อนหรื อไม่ ถึงจะมีผเู ้ รี ยนใหม่ ระเบียบการเบิกจ่ายใช้
ระเบียบไหน
A: การดาเนินงานไม่มีรูปแบบตายตัว อาจปรับหลักสูตร ไม่มีค่าวิทยากร (วิทยากรส่วนใหญ่เป็ นเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข) ใช้จิตอาสา ระเบียบการฝึ กอบรม (เบิกถูกต้อง แต่มีการปรับใช้ให้เหมาะสม)
ประเด็น การเบิกจ่ายเงินกองทุน ผอ. กองฯ พูดได้น่าสนใจ “ทางไม่ได้ตรงตลอด มีโค้ง เราก็ตอ้ งโค้งตามทาง
ถ้าไม่โค้งก็ตกเหว”
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ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก เทศบาลเมืองมาบตาพุด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
ที่มา
- จากการตรวจประเมินศูนย์เด็กเล็ก ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม พัฒนาการเด็กฯลฯ ทาให้ได้รับ
ความร่ วมมือจากแพทย์ พยาบาล สานักสาธารณสุขฯ จับเกณฑ์การประเมินมาพัฒนาศูนย์ฯ
- เป้าหมาย ให้เด็กผ่านเกณฑ์ 95% (ทาได้ 93%)
- นายถวิล โพธิบวั ทอง นายกเทศมนตรี เห็นความสาคัญด้านการศึกษา
สถานการณ์ปัญหา
- สิ่งแวดล้อม สารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรม
- เด็กที่ตามพ่อแม่มาทางานที่นิคมอุตสาหกรรม (ประมาณ 50%) เช่น ช่วงเช้ามาส่งที่โรงเรี ยน
ประมาณ 6 โมงครึ่ ง ช่วงเย็นมารับประมาณห้าโมงเย็น ซึ่งครู ศูนย์เด็กเล็กต้องจัดการเวลาเพื่อ
ดูแลเด็ก
การดาเนินงาน เริ่ มดาเนินงาน ปี 2555 มีการดาเนินงานและพัฒนาปรับปรุ งศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่อง
โครงสร้างการดาเนินงาน มีศูนย์เด็กเล็ก 5 แห่ง เช่น ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองแฟบ (ทาเลที่ต้งั ศูนย์อยูใ่ นบริ เวณ
วัด ซึ่งมีตน้ ไม้ลอ้ มรอบ (ใช้ปุ๋ยชีวภาพดูแลต้นไม้) และอยูต่ ิดทะเล มีลมพัดผ่าน ทาให้มีปัญหาเรื่ องมลพิษน้อย
กว่าที่อื่น)
ภาคีเครื อข่าย
- เครื อข่ายชุมชน วัด โรงเรี ยน
- โรงพยาบาลมาบตาพุด – อบรมบุคลากร ส่งต่อบริ การ
- ผูป้ กครอง –คณะกรรมการศูนย์เด็กเล็ก ร่ วมกิจกรรมโรงเรี ยน กิจกรรมโรงเรี ยนพ่อแม่
นาภูมิปัญญาชาวบ้าน เรื่ อง ขนมไทย การถักอวนประมง จักจัน่ ใบมะพร้าว มาสอนเด็ก
กิจกรรมที่ทา
- ดูแลสุขภาพเด็กเบื้องต้น ได้แก่ การคัดกรอง ฟัน โภชนาการ ฯลฯ
- โครงการ diet & fitness จัดอาหารให้เด็กอ้วน
- ส่งเสริ มพัฒนาการเด็กและให้ความรู ้ผปู ้ กครอง
เครื่ องมือ Thai-growth แบบคัดกรองและส่งเสริ มพัฒนาการเด็ก (อนามัย 55) Denver II (ประเมินซ้ า)
รางวัล
- ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพดีเด่นระดับจังหวัด จากกระทรวงสาธารณสุข ปี 2556
- ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับจังหวัด จากศูนย์อนามัยที่ 3 ปี 2557
- ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ-ปลอดโรค จากสานักงานป้องกันควบคุมโรค ปี 2557
งบประมาณ กองทุนสปสช. เทศบาล และบริ ษทั เอกชนที่มาบตาพุด
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ปัญหาอุปสรรค การย้ายถิ่นฐานของผูป้ กครอง ทาให้ไม่สามารถติดตามเด็กได้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะเด็ก
ที่อยูร่ ะหว่างการส่งเสริ มพัฒนาการ ยังไม่มกี ารติดตามเด็กนอกพื้นที่
ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก เทศบาลเมืองมาบตาพุด การพัฒนาคนให้ มคี วามพร้ อม มีองค์ความรู้
ทาเลที่ต้งั ศูนย์ เด็กเล็กเอือ้ ต่อการดาเนินงาน
ทบทวนประเด็นที่ได้ เรียนรู้ และประเด็นที่จะนาไปปรับใช้ จากกรณีวงั นา้ เย็นและมาบตาพุด
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ทบทวนการดาเนินงานของพืน้ ที่
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตาบลหนองยาวอาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (บูรณาการงบประมาณและการทางานในท้องถิ่น)
โดยอสม.และผู้แทนจากท้ องถิ่น
ประชากรทั้งหมด 9000 กว่าคนเป็ นผูส้ ูงอายุประมาณ 800 กว่าคน ไม่มีขอ้ มูลประเภทผูส้ ูงอายุ
สิ่งที่ได้ดาเนินการ เป็ นเรื่ องการหนุนเสริ มการทางานจากงบประมาณทั้งในและนอกพื้นที่ร่วมกับภาคีนอก
ส่วนงานสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากพม.และกองทุนสวัสดิการชุมชนที่เข้มแข็ง ร่ วมกับอบจ.ในพื้นที่ที่
ดาเนิ นการดูแลทั้งผูส้ ูงอายุ คนพิการและผูด้ อ้ ยโอกาสกลุ่มต่างๆ
กิจกรรมที่ได้ดาเนินการโดยใช้งบกองทุนฯร่ วมกับงบประมาณจากแหล่งอื่นๆทั้งในและนอกชุมชน คือ
ส่งเสริ มการดูแลสุขภาพตนเองของผูส้ ูงอายุผา่ นการจัดการของชมรมผูส้ ูงอายุ ดูแลการใช้ยา ประสานความ
ช่วยเหลือของท้องถิ่น(ผ่านระบบกูช้ ีพฉุกเฉินของชุมชน) เยีย่ มบ้าน ประสานการเยีย่ มบ้านและให้สวัสดิการ
ตามความจาเป็ น ดูแลกลุ่มผูส้ ูงอายุตามที่คดั กรองสภาพไว้โดยเน้นกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิง ยากไร้ ทางานร่ วมกับ
อสม.( 2 คนต่อ 1 หมู่บา้ น รวมมี 12 หมู่บา้ น ทั้งหมด 24 คน)
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ตาบลบางวัวคนรักษ์ อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ศูนย์แพทย์: ศูนย์ฟื้นฟูบูรณาการ) โดย รองนายก
เทศบาลตาบลบางวัวคนรักษ์
ประชากรทั้งหมดประมาณ 10,000 กว่าคนเป็ นผูส้ ูงอายุประมาณ 1,400 กว่าคน เป็ นผูป้ ่ วย/ ผูส้ ูงอายุที่ติดเตียง
ประมาณ 20 กว่าคนในชุมชน ในพื้นที่มีศนู ย์ดูแลเด็กของเอกชนมากเพราะเป็ นเขตเมือง
โครงสร้างกรรมการบริ หารศูนย์ฯชัดเจน โดยรองนายกฯดูแลโดยตรงตามที่นายกฯ(ประธานฯและ
คณะกรรมการกองทุนที่มีมติมอบหมายให้ดูแลศูนย์ดูแลต้นแบบฯ)
กิจกรรมที่ดาเนินการที่ผา่ นมายังไม่เข้าใจบทบาทและการใช้งบประมาณกองทุนฯทาให้เงินคงเหลือรวมทั้งไม่
ชัดเจนเรื่ องรู ปแบบวิธีการดาเนินงานของศูนย์ดูแลฯ ที่ผา่ นมาแม้จะมีศูนย์แพทย์ที่ให้บริ การหลากหลาย แต่ยงั
เป็ นเชิงตั้งรับ มีเข้าหน้าที่กายภาพบาบัดมาแต่ก็ไม่มีผรู ้ ับบริ การทาให้ตอ้ งเลิกจ้างไปในที่สุด สิ่งที่เป็ นเป้าหมาย
จะดาเนินการเข้มข้นมากขึ้น คือ งานผูส้ ูงอายุ ทั้งในเรื่ องการบริ หารจัดการชมรมผูส้ ูงอายุ และ การบริ การใน
ศูนย์แพทย์ฯในพื้นที่ คือ เน้นบริ การผูส้ ูงอายุครบวงจร การจัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือที่หลากหลายสาหรับผู ้
พิการ และ การสร้างระบบการฟื้ นฟูสมรรถภาพ โดยเยีย่ มบ้านและพัฒนาศักยภาพผูด้ ูแล
จังหวัดสมุทรปราการ
ตาบลบางแก้ว/ ตาบลบางโฉลง/ ตาบลบางพลีใหญ่ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (ร่ วมแรงแข็งขันด้ วย
กองทุนเครือข่ าย)
บางพลีใหญ่ เป็ นพื้นที่ที่มีศูนย์ดูแลเด็กเล็ก 4 แห่ง ตั้งอยูใ่ นพื้นที่โรงเรี ยนชั้นประถามศึกษา ปัจจุบนั ศูนย์เด็ก
เล็กทั้งหมด ยังไม่ผา่ นมาตรฐานกรอมอนามัย โดยเฉพาะเรื่ องโครงสร้างทางกายภาพ สถานที่และสิ่งแวดล้อม
ระยะแรกจึงจะปรับปรุ งและดาเนินงานตามมาตรฐานให้ผา่ นการรับรองมาตรฐานก่อน
บางแก้ว มีการดาเนินการโดย 2 รพ.สต.ที่อยูใ่ นพื้นที่ กิจกรรมภาพรวมที่ดาเนินการเป็ นเรื่ องกลุ่มอสม. กลุ่ม
ผูส้ ูงอายุ และกลุ่มสตรี แม่บา้ นเชื่อมโยงกับบทบาทการบริ หารจัดการกองทุนสวัสดิการในชุมชน ซึ่งสิ่งที่อยู่
ระหว่างการดาเนินงาน คือ จัดตั้งศูนย์แพทย์เพื่อให้การดูแลเบ็ดเสร็ จ(ทีมพร้อม งบพร้อม) หลักสูตรโรงเรี ยน
ผูส้ ูงอายุ ลมนาศักยภาพการดูแลของศูนย์เด็กและศูนย์ฟ้ื นฟูฯ ต้องการบูรณาการการบริ การโดยทีมหมอ
ครอบครัวและเปิ ดกรอบอัตราจ้างเจ้าหน้าที่กายภาพบาบัดและนักกิจกรรมบาบัดมาให้บริ การใหม่
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ศูนย์พฒ
ั นาดูแลผู้สูงอายุ เทศบาลเมือง อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
แนวคิด/ จุดเริ่มต้นการทางาน
- จานวนผูส้ ูงอายุเพิ่มมากขึ้น ไม่มีศนู ย์รวมการทากิจกรรม
- ผูส้ ูงอายุมีอายุยนื มีโรคเรื้ อรัง ติดเตียง (บางราย)
- เห็นว่ายังมีผสู ้ ูงอายุเกษียณที่ยงั สามารถทางานได้และอยากทางาน เช่น ครู ตารวจ เจ้าหน้าที่รถไฟ
- จานวนผูพ้ กิ ารมีมาก บางส่วนต้องการฟื้ นฟูสภาพร่ างกาย ไปโรงพยาบาลเสียค่าใช้จ่ายเดินทาง รอคิว
จานวนผูป้ ่ วยที่โรงพยาบาลหนาแน่น
- ต้องการช่วยเหลือคนพิการให้สามารถดูแลตนเองได้ ให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดี
- มีจิตอาสาที่อยากทางานเพื่อสังคม
- ผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญ มีนโยบายดูแลผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการชัดเจน
สถานการณ์ เหตุการณ์สาคัญ วิธกี ารทางานและกิจกรรมของศูนย์ดูแลฯและบทบาทของภาคี
วิธีการทางาน
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
2. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
3. หาภาคีเครื อข่ายร่ วมปฏิบตั ิงาน
4. สนับสนุนการดาเนินงาน/กิจกรรม
กองทุนสนับสนุน
1. ให้คาแนะนาการจัดทาโครงการ/กิจกรรม
2. พิจารณาอนุมตั ิ
3. ติดตามนิเทศ
ผลผลิตหรื อผลงานทีเ่ กิดขึน้
- ศูนย์พฒั นาคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ
- ศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพคนพิการ
- ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ประเด็นที่ต้องการพัฒนาต่อยอด
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สามารถใช้ประโยชน์ได้
2. มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
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ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ และส่ งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตาบลนาดี อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
แนวคิด/ จุดเริ่มต้นการทางาน
แนวคิด จุดเริ่ มต้นการทางานของศูนย์พฒั นาคุณภาพชีวิตและส่งเสริ มอาชีพผูส้ ูงอายุ เริ่ มต้นจาก
แนวคิดของผูบ้ ริ หารที่จะส่งเสริ มคุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุ จึงได้ของบประมาณจากสานักงานพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อก่อสร้างศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณ จานวน 1,000,000 บาท แต่
เดิมก็มีการจัดกิจกรรมของผูส้ ูงอายุ แต่ทากิจกรรมภายในศูนย์อาคารอเนกประสงค์ของเทศบาล
สถานการณ์ เหตุการณ์สาคัญ วิธกี ารทางานและกิจกรรมของศูนย์ดูแลฯและบทบาทของภาคี
ตามนโยบายของผูบ้ ริ หารท้องถิ่น ที่ให้ความสาคัญกับผูส้ ูงอายุ จึงได้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผสู ้ ูงอายุ
ได้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีข้ ึน เทศบาลตาบลนาดีร่วมกับโรงพยาบาลนาดี ส่วนราชการในพื้นที่จงั หวัด
ปราจีนบุรี เช่น พมจ. ศพศ. (29) ต่างสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมให้แก่ผสู ้ ูงอายุในพื้นที่
โครงสร้ างและกลไกการจัดการกองทุนฯเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์ดูแลฯ
เนื่องจากศูนย์พฒั นาคุณภาพชีวิตและส่งเสริ มอาชีพผูส้ ูงอายุ ได้เริ่ มการก่อตั้งมาเป็ นปี แรก คือ เพิ่งเริ่ ม
ดาเนินการในรู ปแบบศูนย์ จึงเป็ นปี แรกที่ศนู ย์จะขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เทศบาลเมือง อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
แนวคิด/ จุดเริ่มต้นการทางาน
- นโยบายและปัญหาที่พบ
- ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ก่อตั้งจากนโยบายของกรมส่งเสริ มฯ ที่ถ่ายโอนการศึกษาให้แก่ทอ้ งถิ่น
สถานการณ์ เหตุการณ์สาคัญ วิธกี ารทางานและกิจกรรมของศูนย์ดูแลฯและบทบาทของภาคี
ประชากรเพิม่ มากขึ้น ผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังมากขึ้น
วิธีการทางาน มีการประชุมร่ วมกับภาคีเครื อข่าย หางบประมาณจัดทาแผนงาน/โครงการ กาหนดกิจกรรม/
ระยะเวลาดาเนินงาน และติดตามประเมินผล
โครงสร้ างและกลไกการจัดการกองทุนฯเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์ดูแลฯ
มีคณะกรรมการของศูนย์ฯ กลไกมีอสม. จิตอาสา กรรรมการศูนย์ฯ เจ้าหน้าที่ และผูข้ บั เคลื่อน
จัดทาแผนงาน/โครงการเสนอกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ผลผลิตหรื อผลงานทีเ่ กิดขึน้
เกิดศูนย์ฟ้ื นฟูคนพิการ ศูนย์พฒั นาผูส้ ูงอายุ และสมาชิกทากิจกรรมร่ วมกัน กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
ประเด็นที่ต้องการพัฒนาต่อยอด
มีการสรุ ปบทเรี ยน ถอดบทเรี ยนของศูนย์ฯ ให้สามารถเข้ามาเชื่อมรวมกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยน มีขอ้ มูลที่
ครอบคลุม
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ผลผลิตหรื อผลงานทีเ่ กิดขึน้
มีโครงการและกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผูส้ ูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน (สุขภาพกาย สุขภาพ
ใจที่แข็งแรง)
ประเด็นที่ต้องการพัฒนาต่อยอด
การสนับสนุนงบประมาณจากภาคีเครื อข่าย หน่วยงานต่ างๆ รวมทั้งการทางานวางแผนการ
ดาเนินงานร่ วมกับหน่วยงานในเขตพื้นที่และจังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลนาดี อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
แนวคิด/ จุดเริ่มต้นการทางาน
การจัดตั้งเริ่ มแรกเป็ นนโยบายของกรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่นที่จะถ่ายโอนด้านการศึกษาให้กบั
อปท. ในปัจจุบนั ศพด.ทต. ได้ยบุ รวมทั้ง 2 แห่งเป็ นแห่งเดียว เพื่อความสะดวกในการบริ หารจัดการ
สถานการณ์ เหตุการณ์สาคัญ วิธกี ารทางานและกิจกรรมของศูนย์ดูแลฯและบทบาทของภาคี
ปัจจุบนั ศพด.ทต. ได้ยบุ รวมกันเพื่อสะดวกในการบริ หารจัดการใน ศพด.ทต. นาดี ได้มกี ารจัด
กิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริ มพัฒนาการของเด็กวัย 3-5 ปี ให้มีพฒั นาการทั้ง 4 ด้าน ได้มคี วามเหมาะสม
ตามวัย ทาให้ในปัจจุบนั มีจานวนนักเรี ยนเพิ่มขึ้น เนื่องจากการดูแลเอาใจใส่ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกส่วนและ
ได้รับความร่ วมมือจากชุมชนเป็ นอย่างดี
โครงสร้ างและกลไกการจัดการกองทุนฯเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์ดูแลฯ
ศพด.ทต. นาดี มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่ให้ความร่ วมมือในการบริ หารจัดการเป็ นอย่างดี นักเรี ยน
มีพฒั นาการที่ดีข้ นึ ผูป้ กครองให้ความไว้วางใจในการดูแลบุตรหลาน
ผลผลิตหรื อผลงานทีเ่ กิดขึน้
- นักเรี ยนมีพฒั นาการที่ดีเหมาะสมตามวัย ซึ่งดูจากการสอบเข้าเรี ยนต่อในระดับขั้นพื้นฐาน นักเรี ยน
สามารถสอบได้ในระดับต่างๆ ของแต่ละโรงเรี ยน
- รางวัลศูนย์เด็กเล็กต้นแบบด้านอนามัย
ประเด็นที่ต้องการพัฒนาต่อยอด
- การส่งเสริ มด้านสุขภาพของเด็กเล็กเกี่ยวกับโภชนาการ
- การดูแลสุขภาพอนามัย
- การควบคุมโรคติดต่อ
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ศูนย์พฒ
ั นาดูแลผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองวังนา้ เย็น อาเภอ จังหวัดสระแก้ว
แนวคิด/ จุดเริ่มต้นการทางาน
จุดเริ่ มของโรงเรี ยนผูส้ ูงอายุ เริ่ มจากชมร่ วมก่อน และกิจกรรมของชมรมเป็ นรู ปแบบที่ยงั ไม่ยงั่ ยืน
นานที่จะมีกิจกรรมให้กบั ผูส้ ูงอายุ
และประกอบกันในภาวะของสังคมมีจานวนผูส้ ูงอายุมากขึ้น
และ
นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองวังน้ าเย็นได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของผูส้ ูงอายุ
อยากเห็นผูส้ ูงอายุมีอายุยนื
แข็งแรง ลดภาระพึ่งพาลูกหลาน สามารถดูแลตนเองได้ กิจกรรมของโรงเรี ยนผูส้ ูงอายุ เริ่ มจากการจัด
โครงการก่อนจัดเป็ นกิจกรรมให้ผสู ้ ูงอายุในพื้นที่มีกิจกรรมร่ วมกัน และศึกษาบริ บทของผูส้ ูงอายุว่าเป็ นไปใน
ทิศทางใด กิจกรรมและความต้องการที่เหมาะสมเป็ นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อการประชาสัมพันธ์และได้นา
กิจกรรมโครงการนั้นมาปรับให้เป็ นรู ปธรรมมากขึ้น โดยมีหลักสูตรเป็ นตัวรองรับ
สถานการณ์ เหตุการณ์สาคัญ วิธกี ารทางานและกิจกรรมของศูนย์ดูแลฯและบทบาทของภาคี
หลังจากได้จดั โครงการในระยะเวลา 6 เดือน ผลตอบรับของผูส้ ูงอายุมีความสนใจและอยากมาร่ วม
กับกิจกรรมมากขึ้น จึงจัดทาหลักสูตรเปิ ดเป็ นโรงเรี ยนผูส้ ูงอายุแบบเต็มรู ปแบบ
วิธีการทางาน
- ประชุมประชาคมผูส้ ู งอายุ
- เปิ ดรับสมัครผูเ้ ข้าเรี ยน
- จัดทาหลักสูตร
- ประชุมคณะทางาน
- นาเสนอหลักสูตร
- ปรับปรุ งหลักสูตรให้เหมาะสม
- ติดต่อประสานงานวิทยากรผูส้ อน
- เตรี ยมสถานที่ให้เป็ นโรงเรี ยน
- เปิ ดเรี ยน
บทบาทของภาคี
- กลุ่ม/องค์กรภาคประชาชนที่ปรึ กษาเสนอปัญหาที่พบเกี่ยวกับผูส้ ูงอายุและวิธีการแก้ไขปัญหา
ร่ วมกัน
- อปท./ท้องถิน่ กาหนดนโยบาย สร้างกลไกการพัฒนา สร้างแผน เสริ มสร้างศักยภาพผูน้ าชุมชน
องค์กรด้านสุขภาพ สะท้อนข้อมูลสถานการณ์ปัญหา ร่ วมวางแผนดาเนินการ จัดการและ
สนับสนุนบริ การที่เหมาะสม หนุนเสริ มกระบวนการจัดการ
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- หน่วยงานอื่นๆ (ชุมชน ภาครัฐ) ค้นหารับรู ้สถานการณ์ปัญหาของผูส้ ูงอายุ ร่ วมดาเนินการตาม
บทบาท เสริ มสร้างกลุ่มภาคี
ผลผลิตหรื อผลงานทีเ่ กิดขึน้
- มีศกั ยภาพสร้างเสริ มสุขภาพและการดูแลตนเอง
- เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
- การสร้างแกนนา/เครื อข่าย
- เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
- สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเด็นที่ต้องการพัฒนาต่อยอด
- เปิ ดรับสมัครนักเรี ยนเป็ นรุ่ นๆ ละ 35 คน เป็ น 4 ชั้นปี
- มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
- มีการประเมินผลและวัดผลที่ชดั เจน
ศูนย์พฒ
ั นาดูแลผู้สูงอายุ อบต. หนองแวง อาเภอ จังหวัดสระแก้ว
แนวคิด/ จุดเริ่มต้นการทางาน
มีกองทุนสปสช. ดูแลกลุ่มเป้าหมายเด็กเล็ก ผูส้ ูงอายุ และคนพิการ
สถานการณ์ เหตุการณ์สาคัญ วิธกี ารทางานและกิจกรรมของศูนย์ดูแลฯและบทบาทของภาคี
การประชุมคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหากลุ่มเป้าหมาย
โครงสร้ างและกลไกการจัดการกองทุนฯเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์ดูแลฯ
แผนงาน/โครงการของสปสช.
ผลผลิตหรื อผลงานทีเ่ กิดขึน้
ผูป้ ่ วยในกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลเอาใจใส่
ประเด็นที่ต้องการพัฒนาต่อยอด
สร้างกลุ่มเครื อข่ายจิตอาสาเพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
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ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กตาบลโขมง องค์การบริหารส่ วนตาบลโขมง อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
แนวคิด/ จุดเริ่มต้นการทางาน
จากการเข้าตรวจ ศพด. น่าอยูข่ องกระทรวงสาธารณสุข (ผลการตรวจประเมินทาให้เกิดการปรับปรุ ง
แก้ไขให้ถูกต้องตามมาตรฐานการประเมินศพด.น่าอยู)่
สถานการณ์ เหตุการณ์สาคัญ วิธกี ารทางานและกิจกรรมของศูนย์ ดูแลฯและบทบาทของภาคี
วิธีการทางานและกิจกรรมของศูนย์ดูแลมีการทางานอย่างเป็ นระบบตาม PDCA
PLAN – มีการวางแผนในการทางานอย่างเป็ นระบบตามขั้นตอน ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
DO – ลงมือปฏิบตั ิตามแผนงานที่ได้กาหนดไว้อย่างเป็ นระบบและมีความต่อเนื่อง
CHECK – ตรวจสอบผลการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น
ACTION – ปรับปรุ งแก้ไขส่วนที่มีปัญหาหรื อถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบตั ิตามแผนงานที่
ได้ผลสาเร็ จ เพื่อนาไปใช้ในการทางานครั้งต่อไป
โครงสร้ างและกลไกการจัดการกองทุนฯเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์ดแู ลฯ
- รพ.สต. มีส่วนร่ วมในการให้ความรู ้เรื่ อง การดูแลสุขภาพ เช่น ปาก ฟัน การป้องกันและเฝ้าระวัง
โรคติดต่อในเด็ก และความปลอดภัยทางโภชนาการ
- ชุมชน ผลักดันและเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ งาน/กิจกรรมของศพด.
ผลผลิตหรื อผลงานทีเ่ กิดขึน้
- ความรู ้ ความเข้าใจเรื่ องพัฒนาการ
- สุขภาวะ และความสะอาด ความปลอดภัย
- ชุมชนและรพ.สต. มีบทบาทในการจัดการศึกษาของศพด.
- เกิดการพัฒนาและมีกิจกรรมที่ถูกต้องตามเกณฑ์ประเมิน
ประเด็นที่ต้องการพัฒนาต่อยอด
จัดระดับคุณภาพมาตรฐานของศูนย์ให้อยูใ่ นเกณฑ์ ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับประเทศต่อไป
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ศูนย์ เด็กเล็ก เทศบาลเมืองมาบตาพุด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
แนวคิด/ จุดเริ่มต้นการทางาน
- นโยบายผูบ้ ริ หารสนับสนุนการดาเนินงานด้านการศึกษา
- ผลการประเมินการทางานของศูนย์ฯ ทาให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้น และนาปัญหามาเป็ นแนวทางแก้ไข
สถานการณ์ เหตุการณ์สาคัญ วิธกี ารทางานและกิจกรรมของศูนย์ดูแลฯและบทบาทของภาคี
จากปัญหาในการดาเนินงานที่ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินในแต่ละประเด็น
- จับเอาประเด็นปัญหามาเป็ นวิธีการดาเนินงาน
- มีการจัดกิจกรรมตามเกณฑ์การประเมิน
o โรงเรี ยนพ่อแม่
o ตรวจประเมินพัฒนาการ
 ผ่าน ประเมินอนามัย 55
 ไม่ผา่ น ประเมินต่อ Deven II ( สงสัยล่าช้า อบรมเด็กและพ่อแม่ ส่งต่อ โรงพยาบาล กรณี มี
ปัญหา )
o ตรวจฟัน
o ฉีดวัคซีน
o โภชนาการ (โครงการ diet & fitness จัดอาหารให้เด็กอ้วน)
เครื่ องมือ (อนามัย 55 และ Denver II)
ภาคีเครื อข่าย สานักการสาธารณสุข กองการศึกษา โรงพยาบาล ภาคเอกชน ชุมชน วัด โรงเรี ยน
โครงสร้ างและกลไกการจัดการกองทุนฯเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์ดูแลฯ
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (เทศบาล โรงพยาบาล) เขียนแผนงาน/โครงการ ขอใช้งบประมาณ
- ศูนย์พฒั นาเด็ก เขียนแผนงาน/โครงการขอสนับสนุนงบประมาณ
ผลผลิตหรื อผลงานทีเ่ กิดขึน้
- มีการดาเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็ก ตั้งแต่ปี 2555
- หลังจากถ่ายโอน เกิด…
o ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2556
o ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับเขต ปี 2557
o ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ/ปลอดโรค ปี 2557
ประเด็นที่ต้องการพัฒนาต่อยอด
รักษาระดับคุณภาพที่มีอยูใ่ ห้มีมาตรฐานเหมือนเดิม เวลาเป็ นศูนย์ตน้ แบบของการศึกษาดูงานของ
หน่วยงานอื่นได้
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เทศบาลตาบลสานักท้อน อาเภอบ้ านฉาง จังหวัดระยอง
แนวคิด/ จุดเริ่มต้นการทางาน
ผลการตรวจประเมินการทางานของศูนย์ฯ ทาให้เกิดการปรับปรุ งแก้ไขให้ถูกต้องตามมาตรฐานการ
ประเมินศูนย์พฒั นาเด็กเล็กน่าอยู่
สถานการณ์ เหตุการณ์สาคัญ วิธกี ารทางานและกิจกรรมของศูนย์ดูแลฯและบทบาทของภาคี
วิธีการทางานและกิจกรรมของศูนย์ดูแล มีการทางานอย่างเป็ นระบบตามระบบ PDCA
Plan – มีการวางแผนในการทางานอย่างเป็ นระบบตามขั้นตอนตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
Doing – ลงมือปฏิบตั ิตามแผนงานที่ได้กาหนดไว้อย่างเป็ นระบบและมีความต่อเนื่อง
Check – ตรวจสอบผลการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น
Action – ปรับปรุ งแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรื อถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบตั ิตามแผนงานที่
ได้ผลสาเร็ จ เพื่อนาไปใช้ในการทางานครั้งต่อไป
เครื อข่าย
- รพ.สต. มีส่วนร่ วมในการให้ความรู ้และความปลอดภัยทางโภชนาการ
- ชุมชน ผลักดันและเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ งาน/กิจกรรมของศูนย์ฯ
โครงสร้ างและกลไกการจัดการกองทุนฯเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์ดูแลฯ
มีการจัดตั้งคณะกรรมการ รพ.สต. ช่วยด้านการให้ความรู ้เรื่ องสุขภาพ การดูแลสุขภาพ เช่น ปาก ฟัน
การป้องกัน และเฝ้าระวังโรคติดต่อในเด็ก
ผลผลิตหรื อผลงานทีเ่ กิดขึน้
- ความรู ้ ความเข้าใจเรื่ องพัฒนาการ
- สุขภาวะและความสะอาด ความปลอดภัย
- ชุมชนและรพ.สต. มีบทบาทในการจัดการศึกษาของศูนย์ฯ
- เกิดการพัฒนาและมีกิจกรรมที่ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมิน
ประเด็นที่ต้องการพัฒนาต่อยอด
จัดระดับคุณภาพมาตรฐานของศูนย์ให้อยูใ่ นเกณฑ์ศนู ย์เด็กเล็กคุณภาพระดับประเทศ
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ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่ วนตาบลวังใหม่ อาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
แนวคิด/ จุดเริ่มต้นการทางาน
- ผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่เฝ้าบ้าน ดูแลลูกหลาน ทาสวน ไม่ได้ออกสังคม
- เดิมมีชมรมผูส้ ูงอายุ มีกิจกรรมอยูแ่ ล้ว
- ข้อมูล ผูส้ ูงอายุมีจานวนเพิ่มขึ้น นายกอบต. อยากให้เกิดเป็ นรู ปธรรมในการดูแลผูส้ ูงอายุ พาไปศึกษา
ดูงานโรงเรี ยนผูส้ ูงอายุที่ตาบลหัวงุม้ และนามาประชาคมหมู่บา้ น โดยคณะกรรมการผูส้ ูงอายุทุกหมู่
พูดคุยกับชมรมผูส้ ูงอายุ และก่อตั้งเป็ นโรงเรี ยนผูส้ ูงอายุในปี 2557
สถานการณ์ เหตุการณ์สาคัญ วิธกี ารทางานและกิจกรรมของศูนย์ดูแลฯและบทบาทของภาคี
จัดตั้งคณะกรรมการ ตัวแทนจากผูส้ ูงอายุทุกหมู่บา้ น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อดีตผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ตัวแทนจากสาธารณสุขอาเภอ เจ้าหน้าที่อบต.
ที่ปรึ กษา สมาชิก อบต. ผูใ้ หญ่บา้ น นายก อบต.
จัดทาหลักสูตร “เรี ยนรู ้ นาใช้ ถ่ายทอดได้” แบ่งเป็ น 3 ปี
คาขวัญ “ชราอย่างมัน่ ใจ สูงวัยด้วยปัญญา” (Basic + Intermediate + Advancd)
วิสยั ทัศน์ เรี ยนรู ้ พัฒนาตนเอง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้
หลักสูตรชั้นต้น - รู ้จริ ง
หลักสู ตรชั้นกลาง – ปฏิบตั ิได้
หลักสูตรชั้นสูง – รู ้จริ ง ปฏิบตั ิได้ ต่อยอดเป็ น
ผูก้ าหนดหลักสูตร ภาคีเครื อข่าย ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน (อดีต/ปัจจุบนั )กศน. รพ.สต. อสม. อบต.
กิจกรรม
- เรี ยนทุกวันพฤหัสบดี เข้าแถว ร้องเพลงชาติ เวลา 8.30 น. มีกิจกรรมนอกสถานที่
o เช้ า วิชาพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา การดูแลสุขภาพตนเอง ศาสนาและสังคม
o บ่ าย ส่งเสริ มอาชีพ เกษตรพอเพียง ฝึ กปฏิบตั ิธรรม ออกกาลังกาย
- พาทีมโรงเรี ยนผูส้ ูงอายุ ออกเยีย่ มผูส้ ูงอายุกลุ่มติดเตียง เดือนละ 4 ครั้ง ทุกวันพุธ (มีของเยีย่ มมอบให้
งานฝี มือของโรงเรี ยนผูส้ ูงอายุ)
- ทัศนศึกษานอกสถานที่ เยีย่ มชมสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ คุกขึ้ไก่ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
วิทยากร พระ ครู กศน. เจ้าหน้าที่รพ.สต. วิทยาเขตกระทิง ผูท้ รงคุณวุฒิ
การเดินทาง ลูกหลานมาส่ง หรื อพากันมา หรื อมาเอง
อาหารกลางวัน นักเรี ยน และครู ห่อข้าวหิ้วปิ่ นโนมากินด้วยกัน
ผลผลิตหรื อผลงานทีเ่ กิดขึน้
จานวนนักเรี ยนในโรงเรี ยนผูส้ ูงอายุ ปี 1 จานวน 43 คน ปี 2 จานวน 60 คน
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