การส่ งเสริมพัฒนาการเด็ก : ODOP ของ รพ.วังจั นทร์
จากการประชุม ของคณะกรรมการ mini DHS ของโรงพ ยาบาลวัง จัน ทร์ ได้มีก ารคื น ข้ อ มูล และ
วิเคราะห์ ข้อมูล ที่สาคัญเพื่ อการจัดลาดับปั ญหาสาธารณสุ ขในพื้น ที่ คณะกรรมการฯ ได้เลื อกประเด็ น การส่ ง เสริ ม
พัฒนาการเด็ ก มาเป็ น ประเด็ น ODOP เนื่ องจากในงานความรับผิดชอบตามภาระงานของโรงพยาบาลวัง จัน ทร์
พบวา่ เครื อ ข่ายอาเภอวังจัน ทร์ มีเด็ กปฐมวัย (0-5ปี ) ปี 2553 จานวน 1,710 ตรวจพบพัฒ นาการล่าช้า 10 คน ใน
จานวนนี้ มีพฒั นาการด้านภาษาล่าช้า 6 คน พิ การจาก Cerebral palsy 1 คน และกลุม่ อาการ Drown 2 คน ทั้ง นี้ ไ ม ่
เคยมีก ารส ารวจ หรื อศึ กษาเด็ กที่ มปี ั ญ หาพฤติกรรมผิดปกติ อื่น ๆ ส าหรับสถิติบุคคลสมาธิ ส้ ั น พบวา่ เป็ นโรคที่พ บ
บ่อยในประเทศไทยพบประมาณ ร้ อยละ 2.37 (สุ วรรณี เรื อ งเดช, กรมสุ ขภาพจิ ต ครั้ง ที่ 7, 2544) ถ้า ประมาณการ
จากสถิติดังกล่าว ในเขตพื้น ที่อาเภอวังจัน ทร์ คิ ดเที ยบได้เป็ น จานวน 41 คน ติ ดตามผลการดาเนิ นการในปี ตอ่ ๆ มา
พบวา่ ส่ง ต่อ เด็ ก สงสั ย สมาธิ ส้ ั น ปี ละ 3- 5 คน มีปัญ ห าเรื่ อ งการสื่ อ สาร อาการมากสุ ดคื อ เด็ ก ไมส่ ามารถมี
ปฏิสั มพันธ์ กบั เพื่ อนร่วมห้ อง ซนไม ่สามารถเข้า ร่วมชั้นเรี ย นได้ เด็ กที่ มปี ั ญหาพฤติ กรรมในกลุ ม่ นี้ พบมีมารดาบิดาวัยรุ ่น หย่าร้ า ง single mom ครอบครั วเลี้ ยงตามใจ เปิ ดโทรทัศน์ ให้ เด็ กอายุน้ อยกวา่ 2 ปี ดู จึง พบเด็ กมีปัญ หา
ด้า นภาษาเพิ่มจาก 6 คนเป็ น 10 คน/ปี แต่เ ด็ก Drown 2 คน ที่ เข้าคลินิ กตั้งแต่แรกเกิด ครอบครัวบอกวา่ “เค้า ไม ่
เคยทาให้ผ มเสี ย ใจเลย อยูก่ บั เค้า แล้วหั วเราะทั้ง วัน ” จึง เป็ นแรงบันดาลใจในการเฝ้ าระวัง กระตุ ้น ปรั บเปลี่ ย น
พฤติกรรม ในเครื อข่ายอาเภอวังจันทร์
รู ปแบบการให้บริ การเดิม สอนมารดาใช้สมุดสี ชมพูประเมินพัฒนาการเด็ก ไม ่มีคลินิกกระตุน้ พัฒนาก
และเมือ่ สงสัยจะตรวจประเมินด้วยเครื่ องมือของกรมอนามัย
พบพัฒนาการล่าช้าส่งต่อพบแพทย์โรงพยาบาล
ระยอง พบว ่าผูป้ กครองไม ่สามารถนาเด็กไปรับการกระตุน้ ได้อย่างต่อเนื่ อง พัฒนาการไม ่ดีข้ นึ
เด็กโตขึ้น
ชว่ ยเหลือตนเองไม ่ได้ ปั ญหาที่พบคือ การขาดรู ปแบบการดูแลด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพที่ชดั เจน การขาดเครื่ องมือ
ตรวจประเมินพัฒนาการที่มคี วามเฉพาะเจ้าหน้าที่ขาดทักษะไม ่มีการสารวจ
หรื อศึกษาเด็กที่มปี ั ญหาพฤติกรรม
ผิดปกติอื่น
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบการส่งเสริ มพัฒนาการเด็กที่มปี ั ญหา คือ 1) เพื่อตรวจประเมินและ
ค้นหากลุม่ เสี่ ยงพัฒนาการล่าช้าหรื อ มีปัญหาพฤติกรรมที่ไม ่เหมาะสมได้เร็ ว 2) เพื่อกระตุน้ พัฒนาการในเด็ก
ปฐมวัยที่มพี ฒั นาการล่าช้าและส่งต่อ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กให้มี พฤติกรรมที่เหมาะสม และ 3)
พัฒนาระบบการจัดการด้านพัฒนาการเด็ กและดูแ ลเด็ก ที่ มพี ฒั นาการล่าช้า
การดาเนิ นงานตามประเด็น ODOP ของ รพ.วังจันทร์ ได้มกี ารกาหนดกิจกรรมร่วมกันของ
คณะกรรมการ ODOP : การส่งเสริ มพัฒนาการเด็ก โดยมีการจัดทาแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ จัดทาแผนสุ ขภาพ
ตาบลและโครงการเพื่อขอสนับสนุ นงบประมาณจาก CUP วังจันทร์ มีการจัดตั้งทีมแกนนาพัฒนาการเด็กใน
ชุมชน พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ บุคลากรสาธารณสุ ข อสม. ครู พี่เลี้ยงศูนย์เด็กเล็กและเด็กชั้นอนุ บาล การพัฒนา
รู ปแบบการเฝ้ าระวัง การจัดตั้งคลินิกกระตุน้ พัฒนาการเด็ก การพัฒนารู ปแบบการให้บริ การเชื่อมโยงในทีมสห
สาขาวิชาชีพเชื่อมโยงกับการจัดบริ การในชุมชน ประกอบด้วย คลินิกฝากครรภ์, งานบริ การคลอด, คลินิกสุ ขภาพ

เด็กดี, งานเยี่ยมบ้าน อสม., คลินิกกระตุน้ พัฒนาการเด็ก การดาเนิ นการคัดกรอง ติดตามกลุม่ เสี่ ยงอย่างต่อเนื่ อง
การพัฒนาระบบงานเชิงรุ กโดยคิดค้นนวัตกรรมเชิงกระบวนการ 3 ขั้นตอน คือ การส่งเสริ มสุ ขภาพทารกในครรภ์
การป้ องกันความเสี่ ยงในระยะคลอดและหลังคลอด และ การส่งเสริ มสุ ขภาพทารกแรกเกิด-5ปี มีการสร้าง
หลักสู ตรชุมชนในการดูแลผูป้ ่ วยในชุมชน พร้อมกับมีการอบรมแกนนา เพื่อให้มที กั ษะในการดูแลและฟื้ นฟู
สมรรถภาพให้ผปู ้ ่ วยกลุม่ เป้ าหมาย
มีการกาหนดกิจกรรมหรื อบริ การที่จาเป็ น ทั้งกิจกรรมด้านการดูแลสุ ขภาพ
ของผูป้ ่ วย กิจกรรมการฟื้ นฟูสมรรถภาพของผูป้ ่ วย กิจกรรมการป้ องกันแผลกดทับ การประเมินคุณภาพชีวติ ของ
ผูป้ ่ วยและญาติ การจัดหาและสร้างอุปกรณ์ในการฟื้ นฟูสมรรถภาพและดารงชีวติ ของผูป้ ่ วย การกาหนดบทบาท
หน้าที่การดูแลผูป้ ่ วยขององค์กรหรื อภาคีตา่ งๆ เชน่ บทบาทของผูน้ าชุมชน อบต. อสม. แกนนาจิตอาสาเป็ นต้น
รวมทัง้ การจัดกิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพื่อค้นหาแนวทางในการดาเนิ นงานแบบมีส ่วนร่วม

ให้ความรู ้มารดา
เรื่ องการใช้สมุด
สีชมพูเป็ นคูม่ ือ
ตรวจประเมิน
พัฒนาการเด็ก
การจัดกิจกรรมพัฒนาการเด็กใน WCC

การพัฒนาแกนนาพัฒนาการเด็ก

การพัฒนาคลิ นิกกระตุ้นพัฒนาการ

ผลการดาเนิ น งาน พบวา่ จากการคัดกรองพัฒ นาการเด็ ก ในระบบ งานอนามัย โรงเรี ยน งานศู น ย์
พัฒนาการเด็ กเล็ ก งาน WCC การคัดกรองจาก WBC ของ รพ.สต. การคัดกรองในคลิ นิกบริ การของ รพ.วังจัน ทร์
และการคัดกรองของอสม. พบเด็ ก พัฒ นาการไมส่ มวัย มีจานวน 55 คน ต้องได้รับการปรั บเปลี่ย นพฤติก รรม/
กระตุน้ พัฒนาการ โดยแบ่ง เป็ น 2 กลุม่ คือ กลุ ม่ 1 กลุม่ ที่สามารถปรับเปลี่ ยนพฤติก รรม/กระตุน้ พัฒนาการได้โดย
ศักยภาพของโรงพยาบาลวังจันทร์ จานวน 37 รายและกลุม่ 2 กลุม่ ที่ ตอ้ งส่ง ต่อ เพื่อ รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/

กระตุ ้นพัฒนาการโดยโรงพยาบาลระยอง จานวน 18 ราย (ส่วนใหญ่ตรวจพบเมื่อเด็ก อายุมากกวา่ 2 ปี ) ผลการ
ดาเนิ น งานในกลุม่ 1 พบวา่ เด็ ก ที่ มพี ัฒ นาการด้า นภาษาล่า ช้า จานวน 12 ราย ผลกลับมาปกติ 7 ราย เด็ ก ที่ มี
พัฒ นาการด้า นกล้า มเนื้ อ ผิ ดปกติ จานวน 10 ราย ผลกลับมาปกติ 8 ราย เด็ ก ที่ มพี ัฒ นาการด้า นสั งคมและการ
ชว่ ยเหลือตนเอง 12 ราย, ด้า นพฤติ กรรมอีก 3 รายในกลุม่ นี้ รอติดตามประเมินผลใช้เวลาอย่างน้ อยอีก 12 เดือ น แต่
มีแ นวโน้ มพัฒนาการดี ข้ ึ น ผลการดาเนิ น งานในกลุ ม่ 2 พบวา่ เด็ ก ในกลุ ม่ นี้ จานวน 18 ราย ทุ ก รายได้รับการ
ติดตามต่อเนื่ อง และมีแนวโน้ มพัฒ นาการดีข้ นึ โดยเฉพาะในกลุ ม่ Down syndrome, Autistic, ADHD เด็ก สามารถ
ชว่ ยเหลือตนเองได้ ด้านภาษาจากการติดตามพบว ่าเด็ กสามารถใช้ภาษาสื่ อ สารได้มากขึ้น

