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เด็ก เยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี
ชุ มชนเข้ มแข็ง ครอบครัวเข้ มแข็ง
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1.วิสัยทัศน์

4

เด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีมีความมั่นคง แข็งแรง ดี มีสุข และสร้ างสรรค์

5

คาจากัดความ เด็กและเยาวชนมีความมัน่ คง แข็งแรง ดี มีสุข และสร้างสรรค์

6

หมายถึง เด็ก และเยาวชน ในประเทศจังหวัดอุบลราชธานี อยู่เย็นเป็ นสุ ขทั้งกาย ใจ สังคม และปั ญญา/จิตวิญญาณ

7

มี ค วามมั่น คง แข็ ง แรง ดี และสร้ า งสรรค์ พร้ อ มที่ เ ติ บ โตไปมี สั ม มาอาชี พ มี ร ายได้ ท างานด้ ว ยความสุ ข

8

สามารถด ารงชี พ บนพื้ น ฐานของความพอดี พอประมาณ อย่ า งมี เ หตุ ผ ล ภายใต้ป รั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง

9

ครอบครั วอบอุ่น มัน่ คง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ ดีต่อสุ ข ภาพชี วิต และทรั พย์สิน เป็ นสังคมแห่ ง การเรี ยนรู ้ และ

10

ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีสุขภาพแข็งแรงและอายุยนื ยาว)

11

2. พันธกิจ

12

2.1 พัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม และพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัย

13

2.2 เสริ มพลังภาคีเครื อข่ายทุกภาคส่ วนและทุกระดับในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

14

2.3 พัฒนาระบบบริ หารจัดการในการคุม้ ครองและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีประสิ ทธิภาพ

15

— (พัฒนาการเด็ก หมายถึง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดอย่างช้าๆและสะสมจนขนาดร่ างกายเพิ่มขึ้น อวัยวะ

16

ต่างๆพร้ อมทาหน้าที่ เพื่อการมี ชีวิตรอด มีสุขภาพกายที่แข็งแรง มีความสามารถทางสังคม อารมณ์ ดี และ

17

พร้อมที่จะเรี ยนรู้)

18
19
20
21

3. เป้าประสงค์ ของการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว
— 3.1 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทั้งกาย ใจ สติ ปัญญา อารมณ์ สังคมเต็มตามศักยภาพ และมี
พฤติกรรมเหมาะสมตามวัย
— 3.2 เพื่อให้ภาคีเครื อข่ายทุกภาคส่ วนและทุกระดับเป็ นพลังที่เข้มแข็งในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
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— 3.3 เพื่อให้การคุม้ ครองและการพัฒนาเด็กและเยาวชนมีความเป็ นเอกภาพ ทาให้การดาเนินงานด้านเด็กและ
เยาวชนมีประสิ ทธิภาพ
4. เป้าหมายหลัก

4

— เด็กและเยาวชนมีความมัน่ คงในการดารงชีวติ อย่างทัว่ ถึง มีความแข็งแรงทางร่ างกายและจิตใจ มีคุณธรรม

5

จริ ยธรรม มีสานึกความเป็ นพลเมือง (civic mind) กล้าคิดและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ตามวิถีประชาธิ ปไตย

6

และ มีความสุ ข

7
8
9

5. ตัวชี้วดั สาคัญ
1) ครอบครัวมีความเข้มแข็งและมัน่ คง มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวเพิ่มขึ้น ความรุ นแรงในครอบครัว ลด
น้อยลง

11

2) อัตราส่ วนมารดาตาย (ไม่ เกิน 15 ต่ อการเกิดมีชีพแสนคน)
3) ร้ อยละของบริการฝากครรภ์ คุณภาพ (ไม่ น้อยกว่า 70)

12

4) ร้ อยละของห้ องคลอดคุณภาพ (ไม่ น้อยกว่า 70)

10

14

5) รพ. สายใยรักแห่งครอบครัวผ่านเกณฑ์ระดับทองร้อยละ 95
6) สภาวะการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์และเด็กลดลง

15

7) ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริ มไอโอดีน เท่ากับ 100

16

8) มีการดาเนินงานควบคุมคุณภาพเกลือและเครื่ องปรุ งรสที่เสริ มไอโอดีน เพิ่มขึ้น

17

9) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีส่วนสู งระดับดีและรู ปร่ างสมส่ วน (ไม่นอ้ ยกว่า 70)

18

10) ร้ อยละของเด็ ก แรกเกิ ด จนถึ ง 5 ปี มี พั ฒ นาการเหมาะสมกั บ วั ย โดยการตรวจคั ด กรองพั ฒ นาการ

13

19

(developmental screening) ด้ วยเครื่องมือมาตรฐาน (ไม่ น้อยกว่า 85)

20

11) ร้ อยละของคลินิกเด็กดีคุณภาพ (ไม่ น้อยกว่า 70)

21

12) ร้อยละของเด็ก 3ปี มีปัญหาฟันน้ านมผุไม่เกิน ร้อยละ 50

22

13) ร้อยละ 80 ของศูนย์เด็กเล็ก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานกลาง
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14) ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ (ไม่นอ้ ยกว่า 70)

2

15) ร้อยละศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับดีและดีมาก (ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70)

3
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16) ร้อยละของเด็กวัยเรี ยน (6-12 ปี ) มีส่วนสู งระดับดีและรู ปร่ างสมส่ วน (ไม่นอ้ ยกว่า 70)
17) ร้ อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะอ้วน (ไม่ เกิน 15)
18) เด็กในจังหวัดอุบลราชธานีมีความฉลาดทางสติปัญญาเฉลีย่ (ไม่ น้อยกว่า 100)
19) อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี (ไม่ เกิน 50 ต่ อประชากรอายุ 15-19 ปี พันคน) และลดลง
20) อัตราการคลอดบุตรในเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี ลดลง
21) ร้ อยละของศูนย์ ให้ คาปรึกษาคุณภาพ ( Psychosocial clinic) และเชื่อมโยงกับระบบช่ วยเหลือ(ไม่ น้อยกว่ า 70
ของสถานบริ การสาธารณสุ ข) เช่ น จั ดตั้งคลินิก ให้ คาปรึ กษาของวัยรุ่ น และจั ดบริ การให้ คาปรึ กษาที่
เชื่ อมโยงกัน เพื่อบริ การที่เป็ นมิตรกับวัยรุ่ น (เพิ่ม EQ และทักษะชี วิต เพศศึกษา Youth Friendly Health
Services )
22) ความชุ กของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในประชากร อายุ 15-19 ปี (ไม่ เกินร้ อยละ 13)
23) จานวนหมู่บา้ นจัดการสุ ขภาพที่ดาเนินงานตามแผนพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ฯ
24) ร้ อยละของอาเภอที่มี District Health System (DHS) ที่เชื่ อมโยง ระบบบริ การปฐมภูมิกับชุ มชนและ
ท้ องถิ่นอย่ างมีคุณภาพ (ไม่ น้อยกว่า 50)
25) ร้อยละ 40 ของตาบล ผ่านเกณฑ์ ตาบลนมแม่
26) ร้อยละ 50 ของเด็กที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีทกั ษะพื้นฐาน
27) จานวนเด็กที่ตอ้ งออกโรงเรี ยนกลางคันน้อยลง
28) จานวนเด็กและเยาวชนนอกโรงเรี ยนสามารถเข้าถึ งการมี งานทาทั้งระบบ (ฝึ กอาชี พ พัฒนาฝี มือแรงงาน
จัดหางาน คุม้ ครองแรงงาน) เพิ่มขึ้น
29) มีการกาหนดให้กิจกรรมจิตอาสาของนักเรี ยนทุกระดับเป็ นองค์ประกอบสาคัญเทียบเท่าความรู ้ทางวิทยาการ
เฉพาะในการประเมินผล
30) พฤติกรรมเสี่ ยงทางสุ ขภาพ ได้แก่ การใช้สารเสพติด การสู บบุหรี่ ดื่มสุ รา การไม่ออกกาลังกาย การติดเกม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง
31) คุณธรรมและจริ ยธรรม ความเป็ นพลเมืองดีของเด็กและเยาวชนมีระดับสู งขึ้น
32) ลดอัตราเด็กและเยาวชนกระทาความผิด
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33) ความเครี ยดของเด็กและเยาวชนลดลง
34) ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลแผนที่ชีวติ การพัฒนาตนเอง และทักษะชีวติ
35) เด็กและเยาวชนทุกคนเข้าถึงหลักประกันในการดารงชีวติ อย่างเท่าเทียมและทัว่ ถึง
36) ร้อยละ 80 ของสภาเด็กและเยาวชนดาเนินงานได้ตามมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนที่กาหนด

5

โดยมียุทธศาสตร์ ที่สาคัญ คือ

6

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การสร้ างภูมิค้ ุมกันในการดารงชี วิตของเด็กและเยาวชน เป้าประสงค์ เด็กและเยาวชนได้ รับการ

7

พัฒนาทั้งกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ สั งคม และมีพฤติกรรมเหมาะสมตามวัย

8

1.1 มาตรการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน แบ่งตามกลุ่มวัย

9

1.2 มาตรการเสริ มสร้างความเข้าใจในปัญหาและความต้องการของเด็กและเยาวชน

10

1.3 มาตรการเสริ มสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อเด็กและเยาวชน

11

1.4 มาตรการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของเด็กและเยาวชน

12

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การคุ้มครองและพัฒนาเด็กที่ต้องการการคุ้มครองเป็ นพิเศษ และเด็กพิเศษ เป้าประสงค์ เด็กและ

13

เยาวชนทีม่ ีความต้ องการการคุ้มครองพิเศษและเด็กพิเศษ ได้ รับการคุ้มครองและพัฒนาทั้งกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์

14

สั งคม เต็มตามศักยภาพ

15

2.1 มาตรการเสริ มสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

16

2.2 มาตรการพัฒนาบริ การพื้นฐานที่จาเป็ นและมีคุณภาพให้เข้าถึงเด็ก

17

2.3 มาตรการพัฒนาบุคลากรด้านเด็ก

18

2.4 มาตรการปรับปรุ งและบังคับใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับเด็กที่ตอ้ งการการคุม้ ครองเป็ นพิเศษ

19

2.5 มาตรการพัฒนาระบบข้อมูล องค์ความรู้ กลไกของรัฐ และชุมชน

20

2.6 มาตรการระดมสรรพกาลังเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ตอ้ งการการคุม้ ครองเป็ นพิเศษ

21

2.7 มาตรการเฉพาะกลุ่ม เช่น เด็กกาพร้า
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ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ส่ งเสริมและสนับสนุนความเข้ มแข็งของภาคีเครือข่ ายให้ มีส่วนร่ วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

2

3.1 มาตรการส่ งเสริ มสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับให้เข้มแข็ง

3

3.2 มาตรการส่ งเสริ มบทบาทของภาคีเครื อข่ายเพื่อมีส่วนร่ วมพัฒนาเด็กและเยาวชน

4

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หารจัดการในการคุ้ มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน เป้าประสงค์ มีการ

5

คุ้มครองและการพัฒนาเด็กและเยาวชนทีเ่ ป็ นเอกภาพ ทาให้ การดาเนินงานด้ านเด็กและเยาวชนมีประสิ ทธิภาพ

6

4.1 มาตรการพัฒนาการบริ หารจัดการในการคุม้ ครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน

7

4.2 มาตรการเสริ มสร้างโอกาสและการเข้าถึงระบบสวัสดิการสังคม ระบบบริ การ และระบบคุม้ ครอง ทั้ง

8

ทางด้านสาธารณสุ ข การศึ กษา อาชี พ และสังคม แก่ เด็กและเยาวชนทุ กกลุ่มอย่างเท่าเทียมและทัว่ ถึ ง โดย

9

เฉพาะที่อยูใ่ นพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร

10

4.3 มาตรการพัฒนาระบบ และกลไกป้ องกันเด็กและเยาวชนจากปั จจัยเสี่ ยงต่าง ๆ อาทิ เรื่ องยาเสพติด เรื่ อง

11

ทางเพศ สถานบริ การ ร้านเกม หอพัก ร้านขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์

12
13
14

โดยมีกลยุทธ และข้ อแนะนาทีจ่ าเป็ นและสาคัญ ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ ขา้ งต้น เพื่อบรรลุวสิ ัยทัศน์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การสร้ างภูมิค้ ุมกันในการดารงชี วิตของเด็กและเยาวชน เป้าประสงค์ เด็กและเยาวชนได้ รับการ
พัฒนาทั้งกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ สั งคม และมีพฤติกรรมเหมาะสมตามวัย

15

มาตรการ 1.1 มาตรการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน แบ่ งตามกลุ่มวัย

16

เจตนารมณ์เพื่อมุ่งพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็ นฐานหลักของการพัฒนา โดย ( 1 ) พัฒนาชีวิตให้

17

เป็ น “ มนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริ ยธรรม วัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถ

18

อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข ” และ ( 2 ) พัฒนาสังคมไทยให้เป็ นสังคมที่มีความเข้มแข็งและมีดุลยภาพใน 3

19

ด้าน คือ เป็ นสังคมคุ ณภาพ สังคมแห่ งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู ้ และสังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน มีจุดเน้น

20

สาคัญที่ตอ้ งดาเนินการให้เหมาะสมตามความจาเป็ น และความต้องการ ดังนี้
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สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556
ระเบียบวาระที่ 2
1

เด็กและเยาวชน/ เอกสารผนวก
21 พฤศจิกายน 2556

1.1.1 เด็กแรกเกิด - 2 ปี

2

1)ส่ งเสริ มกิจกรรม พัฒนาเด็ก และครอบครัวโดยการมีส่วนร่ วมของครอบครัวและชุมชน

3

2)ส่ งเสริ มให้หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกเร็ ว ( Early ANC)

4

3)พัฒนาระบบบริ การของการฝากครรภ์ ( ANC ) ห้องคลอด (การคลอด) และการดูแลหลังคลอด

5

ตั้งแต่การดู แลอย่างมี ม าตรฐาน ทั้งรายมี ความเสี่ ยงปกติ และมี ความเสี่ ย งสู ง ให้มีคุณภาพ พร้ อมจัดระบบส่ งต่ อ

6

แม่และเด็กในภาวะฉุ กเฉิ นได้ทนั ท่วงที

7

4) พัฒนาและเร่ งรัดให้สถานพยาบาลทุกแห่ งในจังหวัดอุบลราชธานี ให้บริ การตามมาตรฐาน

8

คลินิกเด็กดีคุณภาพ ( WCC คุณภาพ ) โดยเด็กทุกคนได้ รับการดูแลตามแนวทางการดูแลเด็ก ราชวิทยาลัยกุมาร

9

แพทย์แห่ งประเทศไทย 2556 โดยการประเมินสุ ขภาพและปั ญหาทัว่ ไป ประเมินจิตใจ อารมณ์ สังคม ครอบครัวของ

10

เด็กและผูป้ กครอง และการเลี้ยงดูเด็ก (อาจใช้แบบประเมินต้นทุนชี วิต ในแต่ละวัย ตั้งแต่แรกเกิด) ตรวจร่ างกายตาม

11

ระบบ ติดตามเฝ้ าระวังพัฒนาการ (developmental surveillance) ตรวจคัดกรองพัฒนาการ (developmental

12

screening) ตามอายุที่กาหนด ได้รับวัคซี น ผูเ้ ลี้ ยงดูได้รับการแนะนา เรื่ อง การเลี้ ยงดู ปั ญหาที่พบตามวัย การ

13

ส่ งเสริ มนิสัยที่ดี การป้ องกันอุบตั ิเหตุและลดความเสี่ ยง ผูเ้ ลี้ยงดูได้รับโอกาสให้ถามข้อสงสัย ได้รับการชื่ นชมและ

14

ให้กาลังใจ และแจ้งวันนัด ตามแนวทางการดูแลเด็กที่ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ งประเทศไทยแนะนา เน้ น การ

15

ตรวจคัดกรองความเข้ มข้ นของเลือดโดยดูระดับฮีมาโตคริต 1 ครั้ง ในช่ วงอายุ 6-12 เดือน

16

5) พัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติดา้ นเด็กปฐมวัย

17

6) ส่ งเสริ มให้พ่อแม่ และผูเ้ ลี้ ยงดู เด็ก มีพฤติกรรมการเลี้ ยงดูที่ถูกต้อง ให้เด็กมีน้ าหนัก และ

18

ส่ วนสู งดีรูปร่ างสมส่ วน
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สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556
ระเบียบวาระที่ 2

เด็กและเยาวชน/ เอกสารผนวก
21 พฤศจิกายน 2556

1

7) ส่ งเสริ มหญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็กเล็กให้มีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม โดยเน้น

2

ให้มีการสื่ อสารเรื่ องอาหารตามวัยและพฤติกรรมการบริ โภคอาหารที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งมีการเฝ้ าระวัง

3

ภาวะโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตรและเด็กอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ

4

8) เข้ม งวดให้หญิ ง มี ค รรภ์ และเด็ ก เล็ ก ได้รั บ สารไอโอดี น อย่า งทัว่ ถึ ง โดยการใช้เ กลื อและ

5

เครื่ องปรุ งรสที่เสริ มไอโอดีน และอาหารที่เป็ นแหล่งไอโอดีน รวมทั้งติดตามกระบวนการแก้ไขปั ญหาการขาดสาร

6

ไอโอดี น คุ ณภาพเกลื อและเครื่ องปรุ งรสเค็มเสริ มไอโอดี น กระบวนการผลิ ต การบรรจุ ตลอดจนสนับสนุ นการ

7

ศึกษาวิจยั เรื่ องไอโอดีนเพื่อประโยชน์ต่อการติดตามประเมินผล และวางแผนพัฒนาคุณภาพคนทั้งทางร่ างกายและ

8

สติปัญญา

9
10

9) ส่ งเสริ มการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างแม่กบั ลูก หรื อผูด้ ูแลเด็ก เช่น โครงการหนังสื อเล่มแรก
(Book Start) โครงการมุมนมแม่ โครงการวัคซี นใจ โครงการตาบลนมแม่ ฯ

11

10) ส่ งเสริ มให้ พ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก และครอบครั วเข้าใจ ลาดับพัฒนาการของเด็ก และสามารถ เฝ้ า

12

สังเกตและสนับสนุ นเด็กให้ดีที่สุดทุกช่วงของพัฒนาการ เด็กทารกขวบปี แรก ต้องเรี ยนรู ้ที่จะไว้วางใจสิ่ งแวดล้อม

13

(Trust) วิธีเลี้ยงให้มีสิ่งที่เรี ยกว่า ไว้วางใจ ทาได้ดว้ ยการเลี้ยงลูกวัยทารกอย่างดีที่สุด นัน่ คือ อุม้ ให้นม เลี้ยงทารกด้วย

14

การให้นมแม่ อุม้ กอด เล่นด้วย คอยดูแลเวลาเขาหนาวหรื อร้อน คอยดูแลเวลาเขาถูกมดกัดแมลงไต่ คอยร้องเพลงให้

15

ฟั ง อ่านหนังสื อให้ฟังฯลฯ ให้เด็กได้รับความรัก ความอบอุ่น เด็กจึงจะเรี ยนรู ้ที่จะไว้วางใจสิ่ งแวดล้อม (Trust) ให้

16

เด็กได้รับการสร้างสายสัมพันธ์ (attachment) กับพ่อแม่ หรื อบุคคลที่มีความสาคัญในชี วิต เมื่อความผูกพันแข็งแรง

17

สายสัมพันธ์แน่ นหนา เด็กจะพัฒนาตัวตนของตนเองขึ้นมา และมีตวั ตนของตนเอง ( SELF) ควรเริ่ มฝึ กวินยั ตั้งแต่

18

ช่วงวัยทารก จากการที่ผเู ้ ลี้ยงดูค่อยๆปรับกิจวัตรประจาวันให้เป็ นเวลา และตอบสนองต่อความต้องการของเด็กอย่าง

19

เหมาะสม ในขวบปี ที่ 2 ควรฝึ กเด็กให้ทากิจวัตรประจาวันให้เป็ นเวลาแต่ยืดหยุน่ ได้ตามสมควร และควรเริ่ มจากัด

20

ขอบเขตในเรื่ องความปลอดภัย แต่ ก็ ตอ้ งให้โอกาสเด็ก ในการเล่ นอิ สระในสถานที่ ที่ เหมาะสม วินัย และความ

21

รับผิดชอบ ที่เราอยากได้ควรเกิดจากการเลี้ยงดูที่ดีต้ งั แต่สามขวบปี แรก ไม่ใช่ มาเคร่ งครัดเอาเมื่อเด็กโต ควรมาจาก

22

ภายใน ซึ่ งเกิดได้ดว้ ยองค์ประกอบที่สาคัญสองประการ คือ เรื่ อง สายสัมพันธ์ ( attachment) การฝึ กให้ลูกมีวินยั และ

23

คุ ณธรรม ตั้งแต่ขวบปี แรก พ่อแม่ควรให้เรี ยนรู ้ ว่า“จะไม่ได้ทุกอย่างที่ตอ้ งการ” ให้เรี ยนรู้ การรอคอย การอดทน
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สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556
ระเบียบวาระที่ 2

เด็กและเยาวชน/ เอกสารผนวก
21 พฤศจิกายน 2556

1

การรู ้ จกั ยับ ยั้ง ชั่ง ใจเป็ นส่ วนสร้ างการควบคุ ม ตัวเอง( self control) ฉะนั้น จึ ง ต้องให้เวลากับเด็ก ให้เพี ยงพอ

2

การเลีย้ งดู ให้ความรัก เอาใจใส่ ต่อตัวเด็ก ตอบสนองพอเหมาะ ไม่ตามใจ เน้นการช่วยเหลือตนเอง สร้างกฎเกณฑ์

3

กติกาให้เหมาะสมตามวัย และจัดระเบี ยบวินยั ในกิ จวัตรประจาวัน

4

แสดงออกทางพฤติกรรม เพราะเด็ก จะมีความเป็ นตัวของตัวเองเพิ่มขึ้น แต่พดู ได้ไม่ดีนกั จึงทาให้เด็กหงุดหงิดง่าย มี

5

โอกาสแสดงพฤติกรรมกรี ดร้อง/ดิ้นกับพื้นเมื่อไม่ได้อย่างที่ตอ้ งการ ส่ งเสริมทักษะสาคัญ ส่ งเสริ มพัฒนาการทุกด้าน

6

โดยเฉพาะด้านทางภาษา ผ่านการเล่น การเล่า/อ่านนิ ทานรู ปภาพ การเจริ ญของภาษาและคาพูด เป็ นส่ วนสาคัญใน

7

การควบคุ มพฤติกรรม การสร้ างคุณธรรมเริ่ มด้วย มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างเด็กและผูใ้ หญ่ มีความชื่ นชม

8

ไว้วางใจผูใ้ หญ่ สอนอบรม moral Intelligence ให้เด็กมีความฉลาดทางคุณธรรม ประพฤติตนอยูใ่ นขอบเขตของ

9

ศีลธรรม มีจริ ยธรรม เป็ นที่รักของผูอ้ ื่น อยูก่ บั ผูอ้ ื่นได้ดี เด็กเรี ยนรู้จากการสังเกต พบเห็น ได้ยินจากผูค้ นรอบข้าง

10

ที่ตนรัก ไว้วางใจและนิ ยมชมชอบ ในวิธีการประพฤติ ปฏิ บตั ิ คาพูด การกระทา การแสดงออก ค่านิ ยม ฯลฯ

11

และปฏิบตั ิตาม ดังนั้นผูใ้ หญ่ตอ้ งเป็ นแบบอย่างที่ดี ให้เด็กมีประสบการณ์ที่ดี ผ่านตัวอย่าง คาพูด เรื่ องราว คาบอก

12

เล่า นิ ทาน หนังสื อ รู ปภาพ สื่ อ ฯลฯ ศีล 5 เป็ นสิ่ งที่จาต้องปฏิ บตั ิกนั เป็ นนิ สัย เพราะศีลคือความเรี ยบร้ อยและ

13

ความปกติ ศีลนาความร่ มเย็นเป็ นสุ ขต่อบุคคลและหมู่คณะ สิ่ งสาคัญที่สุดที่ตอ้ งสร้างให้เด็ก คือ มีความสุ ขภายใน

14

ได้จิตสงบ มีความมัน่ คงทางจิตใจ ภูมิใจในความสาเร็ จที่ตนกระทาและคุณงามความดีที่ตนมี

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

สร้ างความเข้าใจเรื่ องพื้นอารมณ์ และการ

เน้นให้ช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุด และช่วยให้เด็กหัดพูดบอกความต้องการ แทนการอาละวาด
ฝึ กให้รับผิดชอบตนเอง และทาสิ่ งต่างๆด้วยตัวเองเพิ่มขึ้น เช่น กินอาหาร อาบน้า นัง่ กระโถน แต่งตัว เป็ นต้น ฝึ ก
ระเบียบวินยั ในการใช้ชีวิต โดยกาหนดเวลากินอาหาร นอน เล่น ให้เป็ นเวลา เมื่อเด็กทาได้ ควรชื่นชม การลงโทษ
ควรใช้วธิ ี เพิกเฉยหรื อตัดสิ ทธิ์ และหลีกเลี่ยงการตี
ส่ งเสริ มสุ ขนิสัยที่ดี นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ประมาณ 10-12 ชม . ต่อวัน แนะนาเรื่ อง
อาหารที่เหมาะสมกับวัย โดยเน้นอาหาร 5 หมู่เป็ นอาหารหลัก 3 มื้อ ร่ วมกับดื่มนมรสจืดเป็ นอาหารเสริ ม มื้อละ 6-8
ออนซ์ วันละ 2-3 มื้อ นาเสนออาหารหลากหลายที่มีคุณค่าโดยให้เด็กได้เลือก ดูแลสุ ขภาพฟัน โดยหลีกเลี่ยงอาหาร
รสหวาน หัดดื่มนมหรื อน้ าจากถ้วย และส่ งต่อให้บุคลากรทางทันตกรรมเพื่อตรวจสุ ขภาพช่องปากครั้งแรก (หากยัง
ไม่ได้ส่งต่อเมื่ออายุ 1 ปี ) แปรงฟันด้วยยาสี ฟันวันละ 2 ครั้ง ฝึ กให้ขบั ถ่ายโดยนัง่ กระโถน โดยเน้นการสร้าง
แรงจูงใจ ไม่บีบบังคับ
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ป้องกันอุบัติเหตุและลดความเสี่ ยง อายุ 2 ขวบปี แรกไม่ควรดูโทรทัศน์ ไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์
และจอทุกประเภท ควรใช้เวลาส่ วนใหญ่ทากิจกรรมอื่นๆร่ วมกับเด็ก เช่น เล่นกับเด็ก เล่านิ ทาน ให้พ่อแม่ดูแลชิ ด
เพื่อป้ องกันอันตราย จากการพลัดตกหกล้ม การชนกระแทก การจมน้ า สารพิษ สัตว์กดั ความร้อนลวกและอันตราย
จากไฟฟ้ า และอุบตั ิเหตุจราจร แนะนาให้เริ่ มสอนให้เด็กวัยนี้ รู้จกั อันตรายและหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้แหล่งน้ า จัด
สภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย เช่น โต๊ะทีวี ตูว้ างของต้องวางมัน่ คง ไม่ลม้ ง่ายเมื่อเด็กโหนหรื อปี นป่ าย ตรวจสอบความ
มัน่ คงของประตูร้ ัวบ้าน ประตูเลื่อนซึ่ งมีขนาดใหญ่ การเก็บสารมีพิษให้พน้ สายตา หากเด็กกินสารพิษ ให้ติดต่อศูนย์
พิษวิทยาหมายเลข 022011083, 022468282 ไม่ให้เล่นกับสุ นขั จรจัด สุ นขั เลี้ยงที่ไม่รู้จกั และลูกสุ นขั แรกเกิดที่มีแม่อยู่
ด้วย ไม่ให้รังแกสัตว์เช่นดึงหู ดึงหาง แย่งจานอาหาร ของเล่นของสัตว์
11)ส่ งเสริ มการพัฒนานักส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก เยาวชน และครอบครัวในชุมชนให้เพิ่มมากขึ้น
12) เด็กที่มีพฒั นาการไม่สมวัยให้ได้รับการส่ งต่อเพื่อดูแลต่อเนื่องตามมาตรฐาน
13) เด็ก ที่ มี ความเสี่ ยงต่ อปั ญหาอี คิวได้รับการดู แลต่อเนื่ องตามเกณฑ์ที่ กาหนดมาตรการ parenting educations
14)เสริ มสภาพแวดล้อมในการสอนพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครอบครัว ให้เลี้ยงดูต้ งั แต่ที่บา้ นจนถึง
โรงเรี ยน ส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพ เช่น การฝึ กการใช้กล้ามเนื้ อ และระบบประสาท
รับรู ้พ้นื ฐาน การพัฒนาเพื่อให้เด็กมีตวั ตนที่แข็งแรง สร้างความผูกพันและ ไว้วางใจ
15)ส่ งเสริ มให้บุคลากรที่ ทางานด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว มีจานวนมากขึ้นให้พอเพียง
และให้มีความรู้ ทักษะ และแนวปฏิบตั ิการสอดคล้องกับบริ บทของครอบครัวและชุมชน
16)ส่ งเสริ มพัฒนาการทางสังคม สมองและสุ ขภาพตามความต้องการของครอบครัว
17)สนับสนุนการมีส่วนร่ วมของครอบครัว ผูด้ ูแลสุ ขภาพ และชุมชน
18)เพิ่มความรู ้ ทักษะ ให้ครอบครั ว โดยมี กิจกรรมปกป้ อง และส่ ง เสริ ม สุ ขภาพ จัดบริ การที่
ความจาเป็ นการดูแลสุ ขภาพ สนับสนุนให้ครอบครัวประสบความสาเร็ จ เน้นครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง คานึงถึงความ
ต้องการและความวิตกกังวลของครอบครัว เข้าใจภูมิหลัง ค่านิ ยม ความเป็ นพื้นบ้าน และรู ปแบบสื่ อสารการเลี้ยงดู
เสริ ม พลัง การมี ส่ ว นร่ วมและการตัดสิ น ใจของครอบครั วในวิ ธี ก ารเลี้ ย งดู เ ด็ ก เน้น ความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ
ประสิ ทธิผล ความปลอดภัย และความพึงพอใจ
1.1.2 เด็กปฐมวัย 3 - 5 ปี
1)พัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติดา้ นเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555-2559
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1

2) ส่ งเสริ มให้มีศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทุกแห่ ง ตลอดจนให้มีการเพิ่ม

2

ศักยภาพบุคลากรผูด้ ูแลเด็ก รวมทั้งสนับสนุ นให้มีศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในโรงเรี ยน โรงงาน สถานประกอบการ และ

3

พื้นที่ก่อสร้างขนาดใหญ่
3) ส่ งเสริ มให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จัดทาระบบการให้บริ การคุณภาพ และการสนับสนุ น

4
5

ช่วยเหลือด้านคุณภาพแก่ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

6

4) ติดตามประเมินผลสถานรับเลี้ยงเด็กภาคเอกชน เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานกลาง

7

5) ส่ งเสริ มการใช้มาตรฐานกลางสาหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก เพื่อเป็ นหลักในการเทียบเคียงการ

8

ดาเนินงาน และการติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนา

9

6) พัฒ นาเด็ ก ปฐมวัย ทุ ก คนตามวัย อย่า งรอบด้า น (เป็ นองค์ร วม ทั้ง ด้า นสติ ปั ญญา อารมณ์

10

คุณธรรม และจริ ยธรรมฯ) อย่างมี คุณภาพและต่อเนื่ อง โดยใช้สหวิทยาการ และบูรณาการระหว่างหน่ วยงานที่

11

เกี่ยวข้อง ฝึ กการควบคุมอารมณ์ การรู้ถูกผิด เด็กควรได้เล่นมากที่สุดเพื่อฝึ กปรื อวิธีคิด สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม

12

และจริ ยธรรม

13

7)ส่ งเสริ มกิ จกรรม พัฒนาเด็ก และครอบครัวโดยการมีส่วนร่ วมของครอบครัวและชุ มชน ให้

14

เด็กปฐมวัย ทุกคนได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพเพื่อมีพฒั นาการอย่างรอบด้านและตามวัย โดยการส่ งเสริ ม

15

รอบด้าน เช่นส่ งเสริ มการอ่านหนังสื อ การทากิจกรรม เช่น วาดรู ป เล่นกลางแจ้ง เล่นขายของ ส่ งเสริ มทักษะสังคม

16

ปรับตัวให้อยู่รวมกันกับพี่น้อง พ่อแม่ ญาติได้อย่างสันติ เริ่ มฝึ กให้ควบคุ มความโกรธเบื้องต้น ช่ วยเด็กให้พูด เล่า

17

เรื่ องที่ทาให้เด็กไม่พอใจ โกรธ เสี ยใจ หงุดหงิด ดีใจ ฝึ กรับผิดชอบตนเอง เช่น เก็บของเล่น เอาขวดนมไปเก็บฯ ฝึ ก

18

ระเบียบวินยั ในการใช้ชีวิต โดยกาหนดเวลากินอาหาร นอน เล่น ให้เป็ นเวลา เมื่อเด็กทาได้ ควรชื่ นชม การลงโทษ

19

ควรใช้วธิ ี เพิกเฉยหรื อตัดสิ ทธิ์ และหลีกเลี่ยงการตี

20

8) ส่ งเสริ มเด็กให้มีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม โดยเน้นให้มีการสื่ อสารเรื่ องอาหารตามวัยและ

21

พฤติกรรมการบริ โภคอาหารที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งมีการเฝ้ าระวังภาวะโภชนาการของเด็กอย่างต่อเนื่ อง

22

และมีคุณภาพ
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1

9) เข้ม งวดให้ เด็ ก ได้รับ สารไอโอดี นอย่า งทั่วถึ ง โดยการใช้เกลื อและเครื่ องปรุ ง รสที่ เ สริ ม

2

ไอโอดี น และอาหารที่เป็ นแหล่งไอโอดี น รวมทั้งติดตามกระบวนการแก้ไขปั ญหาการขาดสารไอโอดี น คุ ณภาพ

3

เกลื อและเครื่ องปรุ ง รสเค็ม เสริ ม ไอโอดี น กระบวนการผลิ ต การบรรจุ ตลอดจนสนับสนุ นการศึ ก ษาวิจยั เรื่ อ ง

4

ไอโอดีนเพื่อประโยชน์ต่อการติดตามประเมินผล และวางแผนพัฒนาคุณภาพคนทั้งทางร่ างกายและสติปัญญา
10) ส่ ง เสริ ม การสร้ า งปฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งแม่ ก ับ ลู ก หรื อ ผูด้ ู แ ลเด็ ก และพัฒนาเด็ ก โดยใช้

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

กิจกรรม เช่น

กิน กอด เล่น เล่า โครงการวัคซี นใจ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ฯ

11) ส่ งเสริมให้ พ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก และครอบครั วเข้ าใจ ลาดับพัฒนาการของเด็ก และสามารถ เฝ้ า
สั งเกตและ สนับสนุนเด็กให้ ดีที่สุดทุกช่ วงของพัฒนาการ ต่ อเนื่องจากสองขวบปี แรก ให้เด็กได้รับความรัก ความ
อบอุ่น เรี ยนรู ้ ที่จะไว้วางใจสิ่ งแวดล้อม (Trust) ได้รับการสร้างสายสัมพันธ์ (attachment) กับพ่อแม่ หรื อบุคคลที่มี
ความสาคัญในชี วิต ได้พฒั นาการสร้างตัวตน ( SELF)ได้รับการฝึ กวินยั (Discipline) พัฒนาให้เรี ยนรู้เรื่ องเพศให้
ถูกต้อง คือ การวางโปรแกรมทางเพศในใจว่าจะเป็ นเพศอะไรกันแน่ ในช่วงวัยอนุ บาลฝึ กให้เด็กเรี ยนรู ้กฎระเบียบ
ง่ายๆ และปฏิ บตั ิตามกฎระเบียบและเรี ยนรู ้เรื่ องผลของการกระทาของตนเอง การเลีย้ งดู ต้องให้ความ รัก ความ
ใกล้ชิด และเป็ นแบบอย่างที่ดีให้ลูก เช่น รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รู้จกั รอคอย ควบคุมอารมณ์ ส่ งเสริ มให้เด็กเป็ น
ตัวของตัวเอง เช่น ช่วยตัวเอง หัดตัดสิ นใจ มีส่วนร่ วมในการคิด หัดเลือก และตัดสิ นใจในบางเรื่ อง ให้เรี ยนรู้โดยใช้
วิธีลองผิดลองถูก และภาคภูมิใจเมื่อทาได้สาเร็ จ เริ่ มรู ้จกั การต่อรอง สร้างกฎเกณฑ์กติกาให้เหมาะสมตามวัย และจัด
ระเบียบวินยั ในกิจวัตรประจาวัน สร้างความเข้าใจ เน้นการสื่ อสารเชิงบวก ให้เวลาฝึ กฝนหลายด้านอย่างสมดุลและ
ส่ งเสริ มให้พี่นอ้ งปรับตัวเข้าหากัน การเลีย้ งดูเด็กวัย 3-6 ปี ควรสร้ างให้ ร้ ู จักและภาคภูมิใจในรากเหง้ าของตนเอง
(Self Realization) และรู้ สึกว่ าตนเองมีคุณค่ า โดยให้ความรัก การยอมรับ จากบุคคลรอบตัว และส่ งเสริ มให้ เห็น
ภาพ (ตัวเอง)ชัดขึน้ ,การย้ อนอดีตสมัยปู่ ย่ าตายาย การย้ อนความหลังของพ่ อแม่ ให้ เด็กรู้ บทบาทของคนในบ้ านว่า มี
บทบาทหน้าที่ในบ้านและนอกบ้านอย่างไร กิจกรรมการละเล่นสนุกๆสมัยรุ่ นพ่อแม่ เช่น การเล่นจ้ าจี้มะเขือเปราะ รี
รี ขา้ วสาร ก็สามารถนามาเล่นกับลูก เพื่อสอดแทรกเรื่ องวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนได้ เลีย้ งลูกวัย 3-6 ปี ให้ มี ความ
ฉลาดทางอารมณ์ (EQ) คือ เรียนรู้ จักอารมณ์ ของตนเอง เรี ยนรู้ ที่จะปรั บอารมณ์ ให้ แสดงออกอย่ างเหมาะสม เรี ยนรู้
จักอารมณ์ ของผู้อื่น เรี ยนรู้ ที่จะปลอบใจผู้อื่น สามารถปรั บตัวเข้ ากับผู้อื่นได้ เลีย้ งเด็กให้ มีความสามารถด้ านการ
เข้ าใจความรู้ สึก และรั บรู้ อารมณ์ ของผู้อื่นได้ อย่ างเหมาะสม (Empathy) ฝึ กเด็กให้ เอาใจเขามาใส่ ใจเรา โดย ทาให้ดู
เป็ นตัวอย่าง หมัน่ ฝึ กฝนบ่อยๆ ส่ งเสริมทักษะสาคัญ ส่ งเสริ มการอ่านหนังสื อ การทากิ จกรรม เช่น วาดรู ป เล่น
กลางแจ้ง เล่นขายของ ส่ งเสริ มทักษะสังคม ปรับตัวให้อยูร่ วมกันกับพี่นอ้ ง พ่อแม่ ญาติได้อย่างสันติ เริ่ มฝึ กให้
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ควบคุ มความโกรธเบื้องต้น และช่วยเด็กให้พูด เล่าเรื่ องที่ทาให้ไม่พอใจ โกรธ เสี ยใจ หงุดหงิด ดีใจ ฝึ กให้
รับผิดชอบตนเอง เช่น เก็บของเล่น เอาขวดนมไปเก็บ เป็ นต้น ฝึ กระเบียบวินยั ในการใช้ชีวิต โดยกาหนดเวลากิน
อาหาร นอน เล่น ให้เป็ นเวลา เมื่อเด็กทาได้ ควรชื่นชม การลงโทษควรใช้วธิ ี เพิกเฉยหรื อตัดสิ ทธิ์ และหลีกเลี่ยงการตี
ส่ งเสริมสุ ขนิสัยที่ดี เช่น ให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ประมาณ 8-10 ชม . ต่อวัน อาหารที่เหมาะสมกับ
วัย โดยเน้นอาหาร 5 หมู่เป็ นอาหารหลัก 3 มื้อ ร่ วมกับดื่มนมรสจืดเป็ นอาหารเสริ มวันละ 2-3 แก้วหรื อกล่อง
หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสู ง อาหารรสเค็มจัดและอาหารที่มีผงชูรสในปริ มาณมาก หลีกเลี่ยงอาหารรสหวาน แปรง
ฟันด้วยยาสี ฟันวันละ 2 ครั้ง ฝึ กให้ขบั ถ่ายให้เป็ นเวลา ให้ช่วยตัวเองให้มากที่สุด เน้นการออกกาลังกายกลางแจ้ง
ป้องกันอุบัติเหตุและลดความเสี่ ยง กาหนดเวลาหน้าจอโทรทัศน์ จอทุกประเภทและคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 1-2
ชัว่ โมงต่อวัน เก็บสิ่ งของอันตราย เช่น ปื น สารเคมี ยา ในที่ปลอดภัยให้พ่นสายตาและมือเด็ก อยูใ่ กล้ชิดเด็กเพื่อ
ป้ องกันอันตราย จากการพลัดตกหกล้ม การชนกระแทก การจมน้า สารพิษ สัตว์กดั ความร้อนลวกและอันตรายจาก
ไฟฟ้ า และอุบตั ิเหตุจราจร แนะนาให้เริ่ มสอนให้เด็กวัยนี้รู้จกั อันตรายและหลีกเลี่ยงของการเข้าใกล้แหล่งน้า
การเจริ ญของภาษาและค าพูด เป็ นส่ วนส าคัญในการควบคุ ม พฤติ กรรม การสร้ างคุ ณธรรมเริ่ ม ด้วย มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างเด็กและผูใ้ หญ่ มีความชื่นชม ไว้วางใจผูใ้ หญ่ สอนอบรม moral Intelligence ให้เด็ก
มีความฉลาดทางคุณธรรม ประพฤติตนอยูใ่ นขอบเขตของศีลธรรม มีจริ ยธรรม เป็ นที่รักของผูอ้ ื่น อยูก่ บั ผูอ้ ื่นได้ดี
เด็กเรี ยนรู้จากการสังเกต พบเห็น ได้ยินจากผูค้ นรอบข้าง ที่ตนรัก ไว้วางใจและนิ ยมชมชอบ ในวิธีการประพฤติ
ปฏิบตั ิ คาพูด การกระทา การแสดงออก ค่านิยม ฯลฯ และปฏิบตั ิตาม ดังนั้นผูใ้ หญ่ตอ้ งเป็ นแบบอย่างที่ดี ให้เด็กมี
ประสบการณ์ที่ดี ผ่านตัวอย่าง คาพูด เรื่ องราว คาบอกเล่า นิทาน หนังสื อ รู ปภาพ สื่ อ ฯลฯ ศีล 5 เป็ นสิ่ งที่จาต้อง
ปฏิบตั ิกนั เป็ นนิ สัย เพราะศีลคือความเรี ยบร้อยและความปกติ ศีลนาความร่ มเย็นเป็ นสุ ขต่อบุคคลและหมู่คณะ สิ่ ง
สาคัญที่สุดที่ตอ้ งสร้างให้เด็ก คือ มีความสุ ขภายในได้จิตสงบ มีความมัน่ คงทางจิตใจ ภูมิใจในความสาเร็ จที่ตน
กระทาและคุณงามความดีที่ตนมี
12)ส่ งเสริ มการพัฒนานักส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก เยาวชน และครอบครัวในชุมชนให้เพิ่มมากขึ้น
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13)เด็กทุกคนได้รับการดูแลตามแนวทางการดูแลเด็กทีร่ าชวิทยาลัยกุมารแพทย์ แห่ งประเทศไทย
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แนะนา เช่ นการประเมินสุ ขภาพและปั ญหาทัว่ ไป ประเมินจิตใจ อารมณ์ สังคม ครอบครัวของเด็กและผูป้ กครอง
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และการเลี้ยงดูเด็ก (อาจใช้แบบประเมินต้นทุนชีวิต ในวัย 3-6 ปี ) ตรวจร่ างกายตามระบบ ติดตามเฝ้ าระวังพัฒนาการ
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(developmental surveillance) ตรวจคัดกรองพัฒนาการ (developmental screening) ตามอายุที่กาหนด ตรวจร่ างกาย
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การคัดกรอง ได้รับวัคซี น ผูเ้ ลี้ ยงดู ได้รับการแนะนา เรื่ อง การเลี้ ยงดู ส่ งเสริ มทักษะสาคัญ การส่ งเสริ มนิ สัยที่ ดี
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การป้ องกันอุบตั ิเหตุและลดความเสี่ ยง ได้รับโอกาสให้ถามข้อสงสัย ได้รับการชื่ นชมและให้กาลังใจ การตรวจ
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คัดกรองความเข้มข้นของเลือดโดยดูระดับฮีมาโตคริ ต ในช่วงอายุ 3 - 6 ปี อย่างน้อย 1 ครั้ง
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14) เด็กที่มีพฒั นาการไม่สมวัยให้ได้รับการส่ งต่อเพื่อดูแลต่อเนื่องตามมาตรฐาน
15) เด็ก ที่ มี ความเสี่ ยงต่ อปั ญหาอี คิวได้รับการดู แลต่อเนื่ องตามเกณฑ์ที่ กาหนดมาตรการ parenting educations
16)เสริ มสภาพแวดล้อมในการสอนพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครอบครัว ให้เลี้ยงดูต้ งั แต่ที่บา้ นจนถึง
โรงเรี ยน ส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพ เช่น การฝึ กการใช้กล้ามเนื้ อ และระบบประสาท
รับรู ้พ้ืนฐาน การพัฒนาเพื่อให้เด็กมีตวั ตนที่แข็งแรง สร้างความผูกพันและ ไว้วางใจ ได้รับการฝึ กวินยั พัฒนาให้
เรี ยนรู ้เรื่ องเพศให้ถูกต้อง คือ การวางโปรแกรมทางเพศในใจว่าจะเป็ นเพศอะไรกันแน่
17)ส่ งเสริ มให้บุคลากรที่ ทางานด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว มีจานวนมากขึ้นให้พอเพียง
และให้มีความรู ้ ทักษะ และแนวปฏิบตั ิการสอดคล้องกับบริ บทของครอบครัวและชุมชน
18)ส่ งเสริ มพัฒนาการทางสังคม สมองและสุ ขภาพตามความต้องการของครอบครัว
19)สนับสนุนการมีส่วนร่ วมของครอบครัว ผูด้ ูแลสุ ขภาพ และชุมชน
20)เพิ่มความรู ้ ทักษะ ให้ครอบครั ว โดยมี กิจกรรมปกป้ อง และส่ ง เสริ ม สุ ขภาพ จัดบริ การที่
ความจาเป็ นการดูแลสุ ขภาพ สนับสนุนให้ครอบครัวประสบความสาเร็ จ เน้นครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง คานึงถึงความ
ต้องการและความวิตกกังวลของครอบครัว เข้าใจภูมิหลัง ค่านิ ยม ความเป็ นพื้นบ้าน และรู ปแบบสื่ อสารการเลี้ยงดู
เสริ ม พลัง การมี ส่ ว นร่ วมและการตัดสิ น ใจของครอบครั วในวิ ธี ก ารเลี้ ย งดู เ ด็ ก เน้น ความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ
ประสิ ทธิผล ความปลอดภัย และความพึงพอใจ
1.1.3 เด็กวัย 6 - 12 ปี
1) เร่ งพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาและการเรี ยนรู ้ในทุกระดับ และประเภทการศึกษา โดยมุ่งเน้น
เป้ าหมายนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง
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2)พัฒนาคุ ณภาพเด็ก ให้มี นิสัยดี และให้มี ความสามารถที่ พอเพียง เช่ น นิ สัยการเคารพ วินัย
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อดทน ศรัทธามัน่ คงในศาสนา นิ สัยการรักษาสุ ขภาพ ความเป็ นคนซื่ อตรง มีความรับผิดชอบ ไม่โอ้อวด ไม่มีมารยา

24

ความเป็ นผูไ้ ม่ประมาท ความเป็ นผูม้ ีปัญญารอบรู ้ ท้ งั ทางโลก และทางศาสนา นิ สัยใฝ่ รู้ สามารถเรี ยนรู้ด้วยตนเอง

25

และแสวงหาความรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชี วิต สามารถสื่ อสาร คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา ริ เริ่ มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ
สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ครั้ง 1 พ.ศ.2556 / หลัก เด็ก เยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี ชุมชนเข้ มแข็ง ครอบครัวเข้ มแข็ง
หน้าที่ 13/37
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1

คานึ งถึ งประโยชน์ส่วนรวม ทางานเป็ นกลุ่มได้ มีศีลธรรม (กรณี ศาสนาพุทธ) ปฏิบตั ิตามหลักศาสนา มีคุณธรรม

2

(คุ ณธรรม คือ ความดี มุ่งถึ งความดี มี่เกิ ดขึ้ นในจิต เช่ น ความกตัญญู ความมี เมตตา เป็ นต้น) จริ ยธรรม มี ค่านิ ยม

3

จิตสานึ กและภูมิใจในความเป็ นไทย ก้าวทันโลก พัฒนาตนเองให้เป็ นคนคุณภาพ มีทกั ษะ มีความรู ้พ้ืนฐานที่จาเป็ น

4

มีสมรรถนะ มีความรู ้ สามารถทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีโอกาสเรี ยนรู ้เท่าเทียม เสมอภาค มีค่านิ ยมที่ถูกต้อง มี

5

จิตสานึก และมีความภูมิใจในความเป็ นไทย ยึดมัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รง

6

เป็ นประมุ ข รั ง เกี ย จการทุ จริ ต ต่ อต้านการซื้ อสิ ท ธิ์ ขายเสี ย ง เรี ย นรู ้ ตลอดชี วิต มี ท กั ษะและการดารงชี วิตอย่า ง

7

เหมาะสมโดยใช้วถิ ีชีวติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถปรับตัวรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

3)บูรณาการความรู้ เรื่ องความฉลาดทางอารมณ์ ความเข้มแข็งทางจิตใจ ความคิดสร้ างสรรค์
สังคม และความเป็ นมนุษย์ ลงในหลักสู ตรการเรี ยนการสอน
4)พัฒนาการทางานเป็ นทีม และ ฝึ กทักษะต่างๆให้พอเพียง (ในเด็กที่ถูกฝึ กทักษะการทางานเป็ น
ทีมเยอะ เด็กต้องฝึ กทักษะต่างๆมากมาย ก็จะเป็ นผูท้ ี่สามารถประคองตัวได้ดีในสังคม )
5)ในเด็ก 6-12 ปี นอกจากฝึ กทักษะการทางานเป็ นทีม และ ฝึ กทักษะต่างๆ ควรกาหนดเป้ าหมาย
ของ ทักษะพืน้ ฐาน (basic requirements) ของเด็กที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาอย่างชัดเจนทั้งประเทศ ได้แก่
ทักษะสาหรับการออกไปดารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 โดย ทักษะแห่ ง
ศตวรรษที่ 21 ที่สาคัญที่สุด คือ ทักษะการเรี ยนรู้ (Learning Skill) และนวัตกรรม สาระวิชาหลัก (Core Subjects)
ประกอบด้วย ภาษาแม่ และภาษาสาคัญของโลก ศิลปะ คณิ ตศาสตร์ การปกครองและหน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โดยสอดแทรกทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 เข้าไปในทุกวิชาแกนหลัก ดังนี้
ทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 ต้องมีความรู้ เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) ความรู ้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุ รกิจ
และการเป็ นผูป้ ระกอบการ (Financial, Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) ความรู้ดา้ นการเป็ น
พลเมืองที่ดี (Civic Literacy) มีทกั ษะสังคมและความเป็ นมนุษย์ ความรู้ดา้ นสุ ขภาพ (Health Literacy) ความรู้ดา้ น
สิ่ ง แวดล้อม (Environmental Literacy) ทัก ษะด้ านการเรี ยนรู้ และนวัตกรรม จะเป็ นตัวกาหนดความพร้ อมของ
นักเรี ยนเข้าสู่ โลกการทางานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปั จจุบนั ได้แก่ ความริ เริ่ มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิด
อย่างมี วิจารณญาณและการแก้ปัญหา การสื่ อสารและการร่ วมมื อ ทักษะด้ านสารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี
เนื่องด้วยในปั จจุบนั มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารผ่านทางสื่ อและเทคโนโลยีมากมาย ผูเ้ รี ยนจึงต้องมีความสามารถใน
การแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบตั ิงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู ้ในหลายด้าน ดังนี้ ความรู ้
สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ครั้ง 1 พ.ศ.2556 / หลัก เด็ก เยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี ชุมชนเข้ มแข็ง ครอบครัวเข้ มแข็ง
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3
4
5
6
7
8
9
10
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17
18
19
20
21
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ด้านสารสนเทศ ความรู ้เกี่ยวกับสื่ อ ความรู ้ดา้ นเทคโนโลยี ทักษะด้ านชี วิตและอาชี พ เมื่อโตขึน้ เป็ นเด็กโตและก่ อน
พ้ นวัยรุ่ น เด็กทุกคนต้ องฝึ กทักษะ ที่สาคัญมากสองประการ ประการที่หนึ่ง คือ “ ต้ องทาในสิ่ งที่ต้องทาแม้ ว่าจะไม่
อยากทา ” เช่น ไม่อยากเรี ยน ไม่อยากท่องหนังสื อ ไม่อยากสอบ ก็ตอ้ งทาแม้ว่าจะไม่อยาก ประการที่สอง คือ “ มี
ความสามารถถอนตัวเองออกจากความสนุ กและสิ่ งเย้ ายวน ” เช่ น แม้การเล่ นคอมพิวเตอร์ เกมส์ จะสนุ กสนาน
เพียงไร แต่ถา้ ตนเองมีอะไรต้องรับผิดชอบก็ตอ้ งกลับไปทา แม้ว่าหนุ่มหล่อสาวงามตรงหน้าจะน่าพิศวาสมากน้อย
เพียงไร ก็ตอ้ งรู ้ จกั หยุดหรื อป้ องกันตัวให้ปลอดภัย จากโรคติ ดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็ นต้น ในการดารงชี วิตและ
ทางานในยุคปั จจุบนั ให้ประสบความสาเร็ จ นักเรี ยนจะต้องพัฒนาทักษะชี วิตที่สาคัญดังต่อไปนี้ ความยืดหยุน่ และ
การปรับตัว การริ เริ่ มสร้างสรรค์และเป็ นตัวของตัวเอง ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม การเป็ นผูส้ ร้างหรื อ
ผูผ้ ลิ ต (Productivity) และความรั บ ผิดชอบเชื่ อ ถื อ ได้ (Accountability)
ภาวะผูน้ าและความรั บ ผิด ชอบ
(Responsibility) ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้องเรี ยนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรี ยนรู้ 3R x 7C 3R คือ
Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้)อย่างเข้าใจ, และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป็ น) 7C ได้แก่ Critical Thinking
and Problem Solving
(ทักษะด้านการคิดอย่างมี วิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา) Creativity and
Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความ
ต่างวัฒนธรรม ต่าง กระบวนทัศน์) Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่ วมมือ การทางาน
เป็ นทีม และภาวะผูน้ า ในเด็กที่ถูกฝึ กทักษะการทางานเป็ นทีมเยอะ เด็กต้ องฝึ กทักษะต่ างๆมากมาย ก็จะเป็ นผู้ที่
สามารถประคองตัวได้ ดีในสั งคม )Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่ อสาร
สารสนเทศ และรู ้เท่าทันสื่ อ) Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่ อสาร) Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรี ยนรู้ ) ทักษะการจัดการ ทักษะการใช้เหตุผล
ทักษะด้านดนตรี และศิลปะ ฝึ กความฉลาดทางอารมณ์ ความเข้มแข็งทางจิตใจ ว่ายน้ าเป็ น ขี่จกั รยานเป็ น ใช้
คอมพิวเตอร์ สัมผัสไทย/อังกฤษได้ ร้องเพลง เล่นดนตรี เล่นกีฬา ใช้ภาษาต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่ งภาษา มีการ
เตรี ยมอาชีพหลังจบการศึกษา สนใจสิ่ งแวดล้อม และ รู ้และเข้าใจเรื่ องธรรมชาติของร่ างกาย เพศศึกษา เป็ นต้น ซึ่ ง
จะต้องมีมาตรฐานและการประเมินที่เหมาะสม หลักสู ตรการเรี ยนการสอนที่เหมาะสม การพัฒนาครู ในศตวรรษที่ 21
สภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการเรี ยนรู ้
6)ปั ญหาที่ตอ้ งเร่ งรัดแก้ไข เช่ น เด็กท้องก่อนวัยอันควร เด็กติดเกมส์ /สิ่ งเสพติด ติ ดการพนัน
ใช้ความรุ นแรง เป็ นต้น
7)ใช้การปฏิบตั ิธรรม นาการศึกษา แก้ปัญหายาเสพติด ขจัดทุจริ ตคอรัปชัน่
สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ครั้ง 1 พ.ศ.2556 / หลัก เด็ก เยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี ชุมชนเข้ มแข็ง ครอบครัวเข้ มแข็ง
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4

8)ให้บูรณาการด้า นการศึกษาเพื่อการมีงานทา โดยบูรณาการภาคประชาสังคม ภาคเอกชน
รวมทั้งส่ วนราชการอื่นๆ เพื่อให้ตลาดในพื้นที่ครบวงจร หลักสู ตรคิดเป็ น ทาเป็ น ลดหลักสู ตรท่องจา รู ้ ดว้ ยความ
เข้าใจ ใช้ปัญญา จินตนาการอย่างไม่สิ้นสุ ด
9)เพิม่ โอกาสทางการศึกษาให้เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม ให้เด็กได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม

5

ศักยภาพ

1
2
3

10)ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถสร้างการเรี ยนรู ้

6
7

ได้อย่าง

8

มีคุณภาพและมาตรฐาน และให้มีคุณธรรม และมีคุณภาพชีวิต พัฒนาให้ครู และคณาจารย์ ให้เป็ นผูอ้ านวยให้ผเู้ รี ยน

9

เกิ ดการเรี ยนรู ้ พัฒนาวิชาชี พครู ให้เป็ นวิชาชี พที่มีคุณค่ามีระบบ กระบวนการผลิ ต และพัฒนาครู คณาจารย์ และ

10

บุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน เหมาะสมกับเป็ นวิชาชี พชั้นสู ง สามารถดึงดูดคนเก่งและดี มีใจรัก มา

11

เป็ นครู มีปริ มาณเพียงพอ และสามารถจัดการเรี ยนการสอนได้อย่างมี คุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองและแสวงหา

12

ความรู ้อย่างต่อเนื่อง มีสภาวิชาชีพที่เข้มแข็ง บริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดี

13

11)พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การศึกษาทัดเทียมนานาชาติ

14

12)ส่ งเสริ มให้เอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และทุกภาคส่ วนเข้ามาร่ วมจัดและสนับสนุ น

15

การศึกษามากขึ้น เพื่อสร้างทุนปั ญญาของชาติ
13)จัดทาข้อมูลประเด็นด้านการศึกษาและการพัฒนากาลังคนให้ถูกต้องตามความเป็ นจริ งและ

16
17

เป็ นปัจจุบนั
14)การปฏิ รูป การศึ กษาให้เป็ นที่ ย อมรั บ ในระดับสากลและสอดคล้องกับ ความต้องการของ

18
19

ประเทศ

20

15) เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิ ดเสรี ประชาคมอาเซี ยน

21

16)ส่ งเสริ มให้สถาบันทางสังคม และชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู ้เท่าทันการ

22
23

เปลี่ยนแปลงและมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนคุณภาพ
17)พัฒนาเด็กอย่างเป็ นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริ ยธรรม
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สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556
ระเบียบวาระที่ 2

เด็กและเยาวชน/ เอกสารผนวก
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1

18) ส่ งเสริ มให้เด็ก เยาวชน และครอบครัว มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง รู ้จกั ป้ องกันตนเองจาก

2

โรค และ สิ่ งเสพติด ตามแนวนโยบาย 3 อ. ของกระทรวงสาธารณสุ ข คือ ออกกาลังกาย อารมณ์ดี รับประทาน

3

อาหารที่มีประโยชน์ ไม่ส่งเสริ มการรับประทานอาหาร เครื่ องดื่ มที่มีรสหวาน และขนมขบเคี้ยว รวมทั้งมีการเฝ้ า

4

ระวังภาวะโภชนาการ การออกกาลังกายของเด็กและเยาวชนอย่างสม่าเสมอ

5

19) ส่ งเสริ มให้มีการหาทบทวนในกรณี ที่เด็กมีปัญหาการเรี ยนโดยการหาสาเหตุ ตามแนวทาง

6

การดูแลเด็กตามวัย โดยใช้การประเมิ นสุ ขภาพและปั ญหาทัว่ ไป เช่ น ปั ญหาการเลี้ ยงดู ซึ่ งเป็ นสาเหตุ สาคัญ การ

7

ตรวจร่ า งกาย ปฏิ สั มพันธ์ ระหว่า งเด็ก กับ พ่อแม่หรื อผูเ้ ลี้ ย งดู การคัดกรอง สายตา การได้ยิน โรคสมาธิ ส้ ัน โรค

8

บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ( Learning Disability) โรค Autistic ภาวะปั ญญาอ่อน ( Mental Retardation) การตรวจค่า

9

ความเข้มข้นของเลือด อาจวัดระดับตะกัว่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ พร้อมกับให้มีการส่ งต่อถ้าพบความผิดปกติ และมี

10

กระบวนการช่วยเหลือเป็ นรายบุคคล

11

20)พัฒนามาตรฐานและระบบประกันคุ ณภาพการศึกษา ทั้งระบบประกันคุ ณภาพภายใน และ

12

ระบบประกันคุ ณภาพภายนอกคุ ณภาพชี วิต พัฒนาให้ครู และคณาจารย์ ให้เป็ นผูอ้ านวยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้

13

พัฒนาวิชาชี พครู ให้เป็ นวิชาชี พที่มีคุณค่ามีระบบ กระบวนการผลิ ต และพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ

14

ศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน เหมาะสมกับเป็ นวิชาชี พชั้นสู ง สามารถดึงดูดคนเก่งและดี มีใจรัก มาเป็ นครู มีปริ มาณ

15

เพียงพอ และสามารถจัดการเรี ยนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู ้อย่างต่อเนื่ อง

16

มีสภาวิชาชีพที่เข้มแข็ง บริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดี

17

21)พัฒนาคุ ณภาพสถานศึ กษาและแหล่ งเรี ยนรู ้ โดยการพัฒนาคุ ณภาพสถานศึกษาทุกระดับ/

18

ประเภทให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ที่มีคุณภาพ และพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้อื่นๆ สาหรับการศึกษาและการเรี ยนรู ้ ทั้งในระบบ

19

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ

20

22)พัฒนาคุณภาพการบริ หารการศึกษา มุ่งเน้นกระจายอานาจสู่ สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา

21

และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ( อปท. ) รวมทั้งการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่ วน

22

มีระบบการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่ งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ มีการนาระบบและวิธีการ

23

บริ หารจัดการแนวใหม่มาใช้ ควบคู่กบั การสร้างผูน้ าการเปลี่ยนแปลง มีการบริ หารจัดการการเงินและงบประมาณ

24

ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ( Demand side ) โดยให้ผเู้ รี ยนเลือกรับบริ การ
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1

23) บูรณาการการฝึ กให้เด็กใฝ่ รู้ มีทกั ษะและความรู ้ เปลี่ยนเป้ าหมายจากความรู ้ ไปสู่ ทกั ษะและ

2

นิ สัยที่ถูกต้อง เช่น ประหยัด มีวินยั ใฝ่ รู ้ โดยเรี ยนรู ้ดว้ ยการทากิจกรรมกลุ่ม เพื่อตอบความรู ้พ้ืนฐาน เพื่อช่วยพัฒนา

3

ความคิดทั้งรู ปธรรม และนามธรรม

4
5

24) การฝึ กทักษะการใช้ชีวิตโดยมีหลักสู ตรครอบครัวศึกษา หลักสู ตรเพศศึกษา ให้เหมาะสม
และปลอดภัยตามช่วงวัย

6

25)ส่ งเสริ มกิจกรรม พัฒนาเด็ก และครอบครัวโดยการมีส่วนร่ วมของครอบครัวและชุมชน

7

26) ส่ งเสริ มเด็กให้มีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม เน้น ธาตุเหล็ก และไอโอดีน โดยเน้นให้มีการ

8

สื่ อสารเรื่ องอาหารตามวัยและพฤติกรรมการบริ โภคอาหารที่ เหมาะสมอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งมี การเฝ้ าระวังภาวะ

9

โภชนาการของเด็กอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ

10

27) เข้ม งวดให้เด็ก ได้รับ สารไอโอดี นอย่า งทัว่ ถึ ง โดยการใช้เกลื อและเครื่ องปรุ ง รสที่ เสริ ม

11

ไอโอดี น และอาหารที่เป็ นแหล่งไอโอดี น รวมทั้งติดตามกระบวนการแก้ไขปั ญหาการขาดสารไอโอดีน คุณภาพ

12

เกลื อและเครื่ องปรุ ง รสเค็ม เสริ ม ไอโอดี น กระบวนการผลิ ต การบรรจุ ตลอดจนสนับสนุ นการศึ ก ษาวิจยั เรื่ อ ง

13

ไอโอดีนเพื่อประโยชน์ต่อการติดตามประเมินผล และวางแผนพัฒนาคุณภาพคนทั้งทางร่ างกายและสติปัญญา

14

28) ส่ งเสริ มการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างแม่กบั ลูก หรื อผูด้ ูแลเด็ก เช่น ในชี วิตประจาวันพ่อ แม่

15

หรื อผูด้ ูแลเด็กได้ทาสิ่ งเหล่านี้ให้ครบถ้วน คือ รู ้จกั ลูก เชื่อมโยงผูกพันกับลูก ดูแลเอาใจใส่ อารมณ์ของลูก ตอบสนอง

16

ทางอารมณ์อย่างเหมาะสม เป็ นที่พ่ งึ ทางจิตใจของลูก

17

29) ส่ งเสริมให้ พ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก และครอบครั วเข้ าใจ ลาดับพัฒนาการของเด็ก และสามารถ เฝ้ า

18

สั งเกตและสนับสนุนเด็กให้ ดีทสี่ ุ ดทุกช่ วงของพัฒนาการ ต่อเนื่ องจากอายุ แรกเกิดถึง 6 ปี ให้เด็กได้รับความรัก ความ

19

อบอุ่น เรี ยนรู ้ที่จะไว้วางใจสิ่ งแวดล้อม (Trust) ได้รับการสร้างสายสัมพันธ์กบั พ่อแม่ หรื อบุคคลที่มีความสาคัญใน

20

ชีวิต ได้พฒั นาการสร้างตัวตน ( SELF)และได้รับการฝึ กวินยั โดยบอกลูกให้ชดั เจนว่าต้องการให้เขาทาหรื อไม่ทา

21

อะไร มีความจริ งใจกับลูก ตาหนิ เฉพาะพฤติกรรมของลูกไม่ตาหนิ ตวั ลูก ไม่โต้ถียงกับลูก เวลาคุยเรื่ องความผิดของ

22

ลูก ควรพูดอย่างสั้นและง่าย ทาโทษให้เหมาะสมกับความผิด ทาโทษให้เหมาะสมกับความผิด ควบคุ มตัวเอง ไม่

23

เฆี่ยนลูก ยกเว้นจาเป็ นจริ งๆ พยายามให้แรงเสริ มเชิงบวก ( positive reinforcement ) พยายามฝึ กวินยั แบบเดียวกันทั้ง
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1

ที่บา้ นและที่โรงเรี ยน เป็ นตัวอย่างที่ดี การเลีย้ งดูเด็กวัย 6-9 ปี ให้ ร้ ู จักและภาคภูมิใจในรากเหง้ าของตนเอง ( Self

2

Realization) และรู้ สึกว่ าตนเองมีคุณค่ า โดยให้เรี ยนรู ้วา่ หนูคือใคร เริ่ มต้นด้วย Family Tree ชวนเด็กสื บค้นข้อมูล

3

ของสมาชิกในครอบครัว เพื่อให้เด็กเข้าใจและเรี ยนรู ้ประวัติครอบครัว เรี ยนรู ้เข้าใจผ่านแผนที่ สร้างความภาคภูมิใจ

4

จากวีรกรรมบรรพบุ รุษ พาเด็กคิ ดและสัม ผัสสิ่ งที่ เด็กมี และเป็ น ศาสนา เรื่ องดี ๆที่ บา้ นเกิ ด ชวนคิ ดเรื่ องภาษา

5

ท้องถิ่น ลงมือทาอาหารประจาภาค การเลีย้ งดูเด็กวัย 6-9 ปี ให้ ร้ ู จักเอาใจเขามาใส่ ใจเรา ( Empathy) ฝึ กเด็กให้ เก่ง

6

อารมณ์ เก่งคิด เก่งจัดการปั ญหา พร้อมรับความแตกต่าง พัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรม ฝึ กสื่ อภาษาช่วยสื่ อสาร

7

อย่างน้อย 2 ภาษา

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

30)ส่ งเสริ มการพัฒนานักส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก เยาวชน และครอบครัวในชุมชนให้เพิ่มมากขึ้น
31)เด็กทุกคนได้รับการดูแลตามแนวทางการดูแลเด็กที่ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ แห่ งประเทศไทย
แนะนา การประเมินสุ ขภาพและปั ญหาทัว่ ไป ประเมินจิตใจ อารมณ์ สังคม ครอบครัวของเด็กและผูป้ กครอง และ
การเลี้ยงดูเด็ก (อาจใช้แบบประเมินต้นทุนชีวติ ในแต่ละวัย ช่วงอายุ 6-12 ปี ) ตรวจร่ างกายตามระบบ ติดตามเฝ้ าระวัง
พัฒนาการ (developmental surveillance) ตรวจคัดกรองพัฒนาการ (developmental screening) ตามอายุที่กาหนด
ได้รับ วัค ซี น ผูเ้ ลี้ ย งดู ได้รับ การแนะนา เรื่ อง การเลี้ ยงดู ปั ญหาที่ พบตามวัย การส่ งเสริ มนิ สัย ที่ ดี การป้ องกัน
อุบตั ิเหตุและลดความเสี่ ยง ได้รับโอกาสให้ถามข้อสงสัย ได้รับการชื่ นชมและให้กาลังใจ การตรวจคัดกรองความ
เข้มข้นของเลือดโดยดูระดับฮีมาโตคริ ต ในช่วงอายุ 6-12 ปี ตามแนวทางที่แนะนา
คาแนะนาการเลีย้ งดูเด็ก 6 – 12 ปี ให้ความรัก การเอาใจใส่ ต่อตัวเด็ก ตอบสนองพอเหมาะ เป็ น
แบบอย่างที่ดี ปรับกฎเกณฑ์กติกาให้เหมาะสมตามวัย และให้ใกล้เคียงโรงเรี ยน เน้นการเสริ มแรงเพื่อสร้างระเบียบ
วินยั ฝึ กให้เด็กคิดด้านบวก และส่ งเสริ มให้เด็กเป็ นตัวของตัวเองเพิ่มขึ้น สนใจต่อการปรับตัวที่โรงเรี ยน ให้ช่วย
ตนเองและผูอ้ ื่น ให้ทางานบ้าน เพิ่มความสามารถในการแก้ปัญหา ฝึ กให้เด็กคิด ด้านบวก พัฒนาทักษะรอบด้าน
ตามวัย เช่น กีฬา ดนตรี ทางานบ้าน ทาอาหาร การใช้เครื่ องมือช่าง การเดินทาง ไปค่าย เป็ นต้น แนะนาพ่อแม่
เกี่ยวกับพัฒนาการของวัยรุ่ นและการเตรี ยมตัวลูกก่อนเข้าสู่ วยั รุ่ น
ส่ งเสริมทักษะสาคัญ ฝึ กความรับผิดชอบต่อตนเอง ช่วยงานบ้านและรับผิดชอบงานที่โรงเรี ยน
ฝึ กเรื่ องความอดทน อดกลั้น การตรงเวลา รักการอ่านหนังสื อ ให้เผชิญหลายสภาพแวดล้อมเพื่อให้เด็ กปรับตัวและ
เพิ่มความสามารถในการแก้ปัญหา
ส่ งเสริ มสุ ขนิสัยที่ดี นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ประมาณ 8-10 ชม . ต่อวัน อาหารให้ครบ 5
หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารหวาน เค็มและไขมันสู ง ออกกาลังกายสม่าเสมอทุกวันหรื อมีกิจกรรมที่ออกแรงอย่างน้อย 30
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นาที-1 ชัว่ โมงต่อวัน สนับสนุน ช่วยเหลือด้านการเรี ยน ให้แบ่งเวลาเรี ยนให้เหมาะสม แนะวิธีจดั การความเครี ยด
แปรงฟันและใช้ไหมขัดฟัน พิจารณาการใช้ฟลูออไรด์ พบทันตแพทย์ปีละ 1-2 ครั้ง
แนะวิธีการสร้างความสุ ขและจัดการความเครี ยดตามวัย แนะนาเด็กตามวัยเกี่ ยวกับการเข้าสู่ วยั รุ่ น เช่ น การ
เปลี่ยนแปลงทางร่ างกาย การมีประจาเดือน ฝันเปี ยก การควบคุมอารมณ์และความรู้สึกทางเพศ การดูแลส่ วนลับของ
ร่ างกายบริ เวณภายใต้ชุดชั้นใน
โรงเรี ยนและการเรี ยน ผูป้ กครองควรติดตาม ฝึ กสอนและส่ งเสริ มทักษะด้านการอ่านเขียน
หนังสื อและการคิดคานวณ ทุกวัน จัดหาที่สงบให้เด็กได้ทาการบ้าน และทบทวนบทเรี ยน พัฒนาความสามารถใน
การเล่นกับเพื่อน การคบเพื่อน ส่ งเสริ มการปรับตัวในหลายสถานการณ์ พิจารณาแผนการเรี ยนรู้เฉพาะบุคคลในราย
ที่มีปัญหาด้านการเรี ยน สร้างนิ สัยชอบค้นคว้าหาความรู้ จากแหล่ งต่างๆ ฝึ กการเลื อก คบเพื่อน การสร้ าง
สัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อน พัฒนาความสามารถรอบด้าน การทากิจกรรมทั้งในและนอกหลักสู ตร พิจารณาแผนการ
เรี ยนรู้เฉพาะบุคคลในรายที่มีปัญหาด้านการเรี ยน ส่ งเสริ มทักษะตามวัย พัฒนาความสามารถรอบด้าน การทา
กิจกรรมทั้งในและนอกหลักสู ตร
การป้องกันอุบัติเหตุและลดความเสี่ ยง กาหนดเวลาดูโทรทัศน์ ใช้คอมพิวเตอร์ และจอทุก
ประเภท ไม่เกิน 1-2 ชัว่ โมงต่อวัน โดย เลือกรายการให้เหมาะสมกับวัย นัง่ ดูร่วมกับเด็กและมีการพูดคุยชี้ แนะ ควรใช้
เวลาส่ วนใหญ่ทากิจกรรมอื่นๆร่ วมกับเด็ก สอนให้วา่ ยน้ าและให้รู้จกั ประเมินความเสี่ ยงในการลงเล่นน้าในแหล่งน้ า
ธรรมชาติหรื อแหล่งน้าสาธารณะ ฝึ กให้ขี่จกั รยานเมื่ออายุมากกว่า 5 ปี อย่างถูกวิธีและปลอดภัย (ขี่จกั รยานริ มทาง
ขับไม่สวนทาง ทาตามกฎจราจร) ส่ งเสริ มการใช้หมวกนิ รภัยทุกครั้งที่ใช้จกั รยาน ป้ องกันอุบตั ิเหตุจราจร เช่น ใช้
หมวกนิรภัยทุกครั้งที่ โดยสารรถจักยานยนต์ ไม่ให้เด็กโดยสารนัง่ หรื อยืนด้านหลังรถกระบะ เด็กที่อายุนอ้ ยกว่า 9 ปี
ต้องใช้ที่นงั่ เสริ มให้สูงพอที่จะใช้เข็มขัดนิ รภัย สอนเด็กไม่รับของหรื อไปกับคนแปลกหน้า ไม่ปล่อยให้เด็กอยูก่ บั
คนแปลกหน้าตามลาพัง หรื อปฏิบตั ิโดยมิชอบต่อร่ างกายสอนให้เด็กป้ องกันตัวและบอก เมื่อมีผอู้ ื่นมากระทาหรื อ
ปฏิ บตั ิโดยมิชอบต่อร่ างกาย และ สอนเด็กไม่รับของหรื อไปกับคนแปลกหน้า ให้อยูใ่ นบริ เวณที่ปลอดภัยที่ถูก
กาหนดไว้
เมื่อเด็กอายุ 10 ปี สอนวิธีการเดินถนนปลอดภัย เดินบนทางเท้า ข้ามบนทางข้ามที่มีผใู ้ หญ่ช่วย
หรื อมีสัญญาณไฟข้าม หรื อมีสะพานทางข้ามเท่านั้น ไม่ปล่อยให้เด็กตีกนั หรื อ ทะเลาะกัน ฝึ กให้เด็กจัดการความ
ขัดแย้งอย่างเหมาะสม ด้วยวิธีการที่ไม่ใช้ความรุ นแรง เช่น ขอโทษ แก้ไขสิ่ งที่ผิด เป็ นต้น ปกป้ องเด็กจากบุคคลเสพ
ยาเสพติด บุคคลที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์ บุคคลที่เสพติดทางเพศ หรื อเมา หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ หลีกเลี่ยง
การคบหากับผูใ้ หญ่หรื อเพื่อนต่างเพศที่บอกให้เด็กพูดโกหกเรื่ องความสัมพันธ์ต่อพ่อแม่หรื อผูป้ กครอง
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เมื่อเด็กอายุ 11 ปี
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การเลีย้ งดู ทาความเข้าใจพัฒนาการของวัยรุ่ นตอนต้น โดยวัยนี้ มีการเปลี่ยนแปลงของร่ างกาย
และพัฒนาการทางเพศอย่างชัดเจนทาให้วยั รุ่ นมีความกังวลเรื่ องรู ปร่ าง หน้าตา รวมทั้งเรื่ องการมีประจาเดือนหรื อฝัน
เปี ยกได้ พ่อแม่ควรรับฟัง เข้าใจความรู ้สึกของลูกวัยรุ่ น และอธิ บายให้วยั รุ่ นเข้าใจ ชื่นชมพ่อแม่ที่ปรับวิธีการเลี้ยงให้
เหมาะกับวัยรุ่ นและเป็ นแบบอย่างที่ดี เป็ นที่ปรึ กษาและชี้ แนะวัยรุ่ นได้เหมาะสม สนับสนุนเรื่ องการพัฒนาความคิด
การแก้ปัญหา การเรี ยน ความสามารถรอบด้านและการทากิจกรรมต่างๆ ยามว่าง ส่ งเสริ มให้แสดงความคิดเห็นของ
ตนเอง ปลูกฝังการมีจิตสาธารณะ ปรับกติกาในบ้านให้เหมาะสมกับวัยรุ่ น มอบงานที่เหมาะสมให้รับผิดชอบ
ส่ งเสริมสุ ขนิสัยทีด่ ี นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ประมาณ 8-9 ชม.ต่อวัน อาหารให้ครบ 5 หมู่
และได้รับแคลเซี ยมเพียงพอ 1000-1300 มก.ต่อวัน รวมทั้งได้พลังงานเพียงพอต่อความต้องการของร่ างกาย โดย
วัยรุ่ นหญิงควรได้ 1600-1800 กิโลแคลอรี ต่อวัน ส่ วนวัยรุ่ นชายควรได้ 1800-2200 กิโลแคลอรี ต่อวัน ออกกาลังกาย
สม่าเสมอทุกวันหรื อมีกิจกรรมที่ออกแรงอย่างน้อย 1 ชม.ต่อวัน ใช้เวลากับคอมพิวเตอร์ สื่ อผ่านจอทุกประเภท ไม่
เกิน 2 ชม.ต่อวัน
สนับสนุน ช่วยเหลือด้านการเรี ยน ให้แบ่งเวลาเรี ยนให้เหมาะสม แนะวิธีจดั การความเครี ยด พบทันตแพทย์ปีละ 2
ครั้ง
แนวทางลดความเสี่ ยง งดหรื อหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่ องเพศศึกษา สาหรับผูท้ ี่มี
ความเสี่ ยงเรื่ องเพศให้แนะนาวิธีป้องกันการตั้งครรภ์และการติดเชื้ อทางเพศสัมพันธ์ งดหรื อหลีกเลี่ยงการสู บบุหรี่
ดื่มแอลกอฮอล์ และใช้สารเสพติดทุกชนิด กรณี ที่ใช้อยูแ่ นะนาให้ลดการใช้และป้ องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
ได้ หลีกเลี่ยงสถานการณ์อนั ตรายต่อการถูกทาร้าย หรื อถูกล่วงละเมิด ฝึ กการปฏิเสธและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใน
สถานการณ์ที่เสี่ ยงสู ง ไม่ใช้ความรุ นแรงเพื่อแก้ปัญหา ส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามกฏจราจร สวมหมวกนิรภัยหรื อคาด
เข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขบั ขี่
32) เด็กที่มีพฒั นาการไม่สมวัยให้ได้รับการส่ งต่อเพื่อดูแลต่อเนื่องตามมาตรฐาน
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33) เด็กที่มีความเสี่ ยงต่อปั ญหาอี คิว ปั ญหาการเรี ยน ให้ได้รับการดู แลต่อเนื่ องตามเกณฑ์ที่

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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กาหนด มาตรการ - parenting educations

24

34)เสริ มสภาพแวดล้อมในการสอนพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครอบครัว ให้เลี้ยงดูต้ งั แต่ที่บา้ นจนถึง

25

โรงเรี ยน ส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพ เช่น การฝึ กการใช้กล้ามเนื้ อ และระบบประสาท
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1

รับรู ้ พ้ืนฐาน การพัฒนาเพื่อให้เด็กมีตวั ตนที่แข็งแรง สร้ างความผูกพันและ ไว้วางใจ ฝึ กการทางานเป็ นทีม และ

2

ฝึ กทักษะต่างๆ ที่เป็ นพื้นฐาน (basic requirements) ของเด็กที่ระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก

3

การเขียน การวาดรู ป การช่ วยเหลื อตัวเอง ภาษา การสื่ อสาร การอ่าน เชาวน์ปัญญา อารมณ์ คุณธรรม ทักษะ

4

สังคม การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ การมองตัวเอง ทักษะเรื่ องเพศที่ถูกต้อง การรักษาสัมพันธภาพในครอบครัวฯ

5
6

35)ส่ งเสริ มให้บุคลากรที่ทางานด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว มีจานวนมากขึ้นให้พอเพียง
และให้มีความรู ้ ทักษะ และแนวปฏิบตั ิการสอดคล้องกับบริ บทของครอบครัวและชุมชน

7

36)ส่ งเสริ มพัฒนาการทางสังคม สมองและสุ ขภาพตามความต้องการของครอบครัว

8

37)สนับสนุนการมีส่วนร่ วมของครอบครัว ผูด้ ูแลสุ ขภาพ และชุมชน

9

38)เพิ่มความรู ้ ทักษะ ให้ครอบครั ว โดยมี กิจกรรมปกป้ อง และส่ ง เสริ ม สุ ขภาพ จัดบริ การที่

10

ความจาเป็ นการดูแลสุ ขภาพ สนับสนุนให้ครอบครัวประสบความสาเร็ จ เน้นครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง คานึงถึงความ

11

ต้องการและความวิตกกังวลของครอบครัว เข้าใจภูมิหลัง ค่านิ ยม ความเป็ นพื้นบ้าน และรู ปแบบสื่ อสารการเลี้ยงดู

12

เสริ ม พลัง การมี ส่ ว นร่ วมและการตัดสิ น ใจของครอบครั วในวิ ธี ก ารเลี้ ย งดู เ ด็ ก เน้น ความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ

13

ประสิ ทธิผล ความปลอดภัย และความพึงพอใจ

14
15
16

39)ส่ งเสริ มการจัดการศึกษา อบรม และเรี ยนรู ้ ของสถาบันศาสนา และสถาบันทางสังคม ทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
1.1.4 เด็กวัย 13 - 17 ปี

17

1)กลยุทธและข้อแนะนาทัว่ ไป ต่อยอดจาก เด็กวัย 6 - 12 ปี

18

2) ส่ งเสริ มเยาวชนให้มีความรู ้และมีทกั ษะสามารถใช้ชีวติ ในทางที่ถูก ให้รู้ทิศทางของตนเอง คือ

19

รู ้วา่ ตัวเองมีเอกลักษณ์เป็ นอย่างไร รู ้วา่ โตขึ้นจะทางานอะไร หาเลี้ยงชี พแบบไหน รู ้ วิธีสร้ างสัมพันธภาพกับเพศตรง

20

ข้ามอย่างถูกต้อง เป็ นวัยรุ่ นที่มีทิศทางที่ถูกต้อง เมื่อเป็ นวัยรุ่ นที่มีทิศทางที่ถูกต้อง ก็จะไม่เป็ นวัยรุ่ นที่ทาร้ ายตนเอง

21

และไม่เสพสุ ขด้วยความเร็ ว เช่น ยาเสพติด เกมส์ หรื อเพศสัมพันธ์ ให้เรี ยนรู ้ครอบครัวศึกษา เพศศึกษา พฤติกรรม

22

อนามัยเจริ ญพันธุ์ และสุ ขภาวะทางเพศที่เหมาะสมและปลอดภัย การเตรี ยมความพร้ อมที่จะเป็ นพ่อแม่ท้ งั ด้านรายได้

23

จิตใจ รวมทั้งปรัชญาการมีลูก และการเลี้ยงดูลูก
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1

3) ส่ งเสริ มให้มีนกั แนะแนวมืออาชี พ อย่างทัว่ ถึงทุกเขตการศึกษา และเพิ่มคนทางานด้านเด็ก

2

เยาวชน และครอบครัวให้เพียงพอ เพื่อช่วยสร้างกิจกรรมพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อ ป้ องกันแก้ไขปั ญหา

3

เด็กและเยาวชนที่ประสบปั ญหา ทั้งในโรงเรี ยน ครอบครัว และชุมชน

4

4) มุ่งเน้นการสื บค้นและจัดระบบข้อมูลของกลุ่ มเด็กที่ไม่อยู่ในโรงเรี ยนภาคบังคับ (เด็กออก

5

กลางคัน) ในทุกพื้นที่ ควบคู่กบั การสนับสนุ นความช่วยเหลือตามจาเป็ นอย่างทัว่ ถึ งเพื่อให้ได้รับการคุม้ ครอง และ

6

พัฒนา อาทิ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การมีงานทาทั้งระบบ (ฝึ กอาชีพ พัฒนาฝี มือแรงงาน จัดหา

7

งาน คุม้ ครองแรงงาน การประกอบอาชีพอิสระ)

8

5)พัฒนาคุณภาพเด็ก ให้มีนิสัยดีและมีความสามารถที่พอเพียง เช่นนิ สัยการเคารพ วินยั อดทน

9

ศรัทธามัน่ คงในศาสนา นิ สัยการรักษาสุ ขภาพ ความเป็ นคนซื่ อตรง มีความรับผิดชอบ ไม่โอ้อวด ไม่มีมารยา ความ

10

เป็ นผูไ้ ม่ประมาท ความเป็ นผูม้ ี ปัญญารอบรู ้ ท้ งั ทางโลก และทางศาสนา นิ สัยใฝ่ รู ้ สามารถเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง และ

11

แสวงหาความรู ้ อย่างต่อเนื่ องตลอดชี วิต สามารถสื่ อสาร คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา ริ เริ่ มสร้ างสรรค์ มีจิตสาธารณะ

12

คานึ งถึงประโยชน์ส่วนรวม ทางานเป็ นกลุ่มได้ มีศีลธรรม (กรณี ศาสนาพุทธ) ปฏิบตั ิตามหลักศาสนา มีคุณธรรม

13

(คุ ณธรรม คื อ ความดี มุ่งถึ งความดี มี่เกิ ดขึ้ นในจิต เช่ น ความกตัญญู ความมี เมตตา เป็ นต้น) จริ ยธรรม มี ค่านิ ยม

14

จิตสานึกและภูมิใจในความเป็ นไทย ก้าวทันโลก พัฒนาตนเองให้เป็ นคนคุณภาพ มีทกั ษะ มีความรู ้พ้ืนฐานที่จาเป็ น

15

มีสมรรถนะ มีความรู ้ สามารถทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีโอกาสเรี ยนรู ้เท่าเทียม เสมอภาค มีค่านิ ยมที่ถูกต้อง มี

16

จิตสานึก และมีความภูมิใจในความเป็ นไทย ยึดมัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รง

17

เป็ นประมุ ข รั ง เกี ย จการทุ จริ ต ต่ อต้านการซื้ อสิ ท ธิ์ ขายเสี ย ง เรี ย นรู ้ ตลอดชี วิต มี ท กั ษะและการดารงชี วิตอย่า ง

18

เหมาะสมโดยใช้วถิ ีชีวติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถปรับตัวรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
6)บูรณาการความรู้ เรื่ องความฉลาดทางอารมณ์ ความเข้มแข็งทางจิตใจ ความคิดสร้ างสรรค์

19
20

สังคม และความเป็ นมนุษย์ ลงในหลักสู ตรการเรี ยนการสอน
7)ในเด็ก 13-17 ปี นอกจากฝึ กทักษะการทางานเป็ นที ม และ ฝึ กทัก ษะต่างๆ ควรกาหนด

21
22
23
24

เป้ าหมายของ
ทักษะพืน้ ฐาน (basic requirements) ของเด็กที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาอย่างชัดเจนทั้ง
ประเทศ ได้แก่ ทักษะสาหรับการออกไปดารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19
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21

โดย ทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 ที่สาคัญที่สุด คือ ทักษะการเรี ยนรู้ (Learning Skill) และนวัตกรรม สาระวิชาหลัก
(Core Subjects) ประกอบด้วย ภาษาแม่ และภาษาสาคัญของโลก ศิลปะ คณิ ตศาสตร์ การปกครองและหน้าที่พลเมือง
เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โดยสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เข้าไปในทุกวิชาแกน
หลัก ดังนี้ ทัก ษะแห่ งศตวรรษที่ 21 ต้องมี ความรู้ เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) ความรู ้ เกี่ ยวกับการเงิ น
เศรษฐศาสตร์ ธุ รกิจ และการเป็ นผูป้ ระกอบการ (Financial, Economics, Business and Entrepreneurial Literacy)
ความรู้ดา้ นการเป็ นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) มีทกั ษะสังคมและความเป็ นมนุ ษย์ ความรู้ดา้ นสุ ขภาพ (Health
Literacy) ความรู ้ดา้ นสิ่ งแวดล้อม (Environmental Literacy) ทักษะด้ านการเรี ยนรู้ และนวัตกรรม จะเป็ นตัวกาหนด
ความพร้ อมของนักเรี ยนเข้าสู่ โลกการทางานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปั จจุบนั ได้แก่ ความริ เริ่ มสร้ างสรรค์และ
นวัตกรรม การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการแก้ปัญหา การสื่ อสารและการร่ วมมือ ทักษะด้ านสารสนเทศ สื่ อ และ
เทคโนโลยี เนื่ องด้วยในปั จจุบนั มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารผ่านทางสื่ อและเทคโนโลยีมากมาย ผูเ้ รี ยนจึงต้องมี
ความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบตั ิงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู ้ ในหลาย
ด้าน ดังนี้ ความรู ้ดา้ นสารสนเทศ ความรู ้ เ กี่ ย วกับ สื่ อ ความรู้ ด้า นเทคโนโลยี ทักษะด้ า นชี วิต และอาชี พ ในการ
ดารงชีวติ และทางานในยุคปั จจุบนั ให้ประสบความสาเร็ จ นักเรี ยนจะต้องพัฒนาทักษะชี วิตที่สาคัญดังต่อไปนี้ ความ
ยืดหยุน่ และการปรับตัว การริ เริ่ มสร้างสรรค์และเป็ นตัวของตัวเอง ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม การเป็ น
ผูส้ ร้างหรื อผูผ้ ลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่ อถือได้ (Accountability) ภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบ
(Responsibility) ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้องเรี ยนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรี ยนรู้ 3R x 7C 3R คือ
Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้)อย่างเข้าใจ, และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป็ น) 7C ได้แก่ Critical Thinking
and Problem Solving
(ทักษะด้านการคิดอย่างมี วิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา) Creativity and
Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความ
ต่างวัฒนธรรม ต่าง
กระบวนทัศน์) Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่ วมมือ การทางานเป็ นทีม และภาวะ

22

ผูน้ า ในเด็กทีถ่ ูกฝึ กทักษะการทางานเป็ นทีมเยอะ เด็กต้ องฝึ กทักษะต่ างๆมากมาย ก็จะเป็ นผู้ที่สามารถประคองตัวได้

23

ดีในสั งคม )Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่ อสาร สารสนเทศ และรู ้เท่าทันสื่ อ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

24
25
26

Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร) Career and
Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรี ยนรู้ ) ทักษะการจัดการ ทักษะการใช้เหตุผล ทักษะด้านดนตรี และ
ศิลปะ ฝึ กความฉลาดทางอารมณ์ ความเข้มแข็งทางจิตใจ ว่ายน้ าเป็ น ขี่จกั รยานเป็ น ใช้คอมพิวเตอร์ สัมผัสไทย/
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5

อังกฤษได้ ร้ องเพลง เล่นดนตรี เล่นกี ฬา ใช้ภาษาต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่ งภาษา มีการเตรี ยมอาชี พหลังจบ
การศึกษา สนใจสิ่ งแวดล้อม และ รู ้และเข้าใจเรื่ องธรรมชาติของร่ างกาย เพศศึกษา เป็ นต้น ซึ่ งจะต้องมีมาตรฐาน
และการประเมินที่เหมาะสม หลักสู ตรการเรี ยนการสอนที่เหมาะสม การพัฒนาครู ในศตวรรษที่ 21 สภาพแวดล้อมที่
เหมาะต่อการเรี ยนรู ้
8) การฝึ กทักษะการใช้ชีวติ โดยมีหลักสู ตรครอบครัวศึกษา หลักสู ตรเพศศึกษา ให้เหมาะสมและ

6

ปลอดภัยตามช่วงวัย ฝึ กทักษะการสร้างสัมพันธภาพกับเพศตรงข้าม และทักษะทางสังคมที่ถูกต้อง

7

สร้างอัตลักษณ์ทางเพศ อัตลักษณ์ทางสังคม ที่ถูกต้อง

1
2
3
4

โดย

8

9)ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถสร้างการเรี ยนรู้

9

ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน และให้มีคุณธรรม และมีคุณภาพชีวติ พัฒนาให้ครู และคณาจารย์ ให้เป็ นผูอ้ านวยให้

10

ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ พัฒนาวิชาชี พครู ให้เป็ นวิชาชี พที่มีคุณค่ามีระบบ กระบวนการผลิ ต และพัฒนาครู คณาจารย์

11

และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน เหมาะสมกับเป็ นวิชาชี พชั้นสู ง สามารถดึงดูดคนเก่งและดี มีใจรัก

12

มาเป็ นครู มีปริ มาณเพียงพอ และสามารถจัดการเรี ยนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองและแสวงหา

13

ความรู ้อย่างต่อเนื่อง มีสภาวิชาชีพที่เข้มแข็ง บริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดี

14

10) ส่ งเสริ มการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างแม่กบั ลูก หรื อผูด้ ูแลเด็ก เช่น ในชี วิตประจาวันพ่อ แม่

15

หรื อผูด้ ูแลเด็กได้ทาสิ่ งเหล่านี้ให้ครบถ้วน คือ รู ้จกั ลูก เชื่อมโยงผูกพันกับลูก ดูแลเอาใจใส่ อารมณ์ของลูก ตอบสนอง

16

ทางอารมณ์อย่างเหมาะสม เป็ นที่พ่ งึ ทางจิตใจของลูก

17

11) ส่ งเสริ มให้พอ่ แม่ ผูด้ ูแลเด็ก และครอบครัวเข้าใจ ลาดับพัฒนาการของเด็ก และสามารถ เฝ้ า

18

สังเกตและสนับสนุ นเด็กให้ดีที่สุดทุกช่ วงของพัฒนาการ ให้เด็กได้รับความรัก ความอบอุ่น เรี ยนรู ้ ที่จะไว้วางใจ

19

สิ่ งแวดล้อม (Trust) ได้รับการสร้ างสายสัมพันธ์กบั พ่อแม่ หรื อบุ คคลที่มีความสาคัญในชี วิต ได้พฒั นาการสร้าง

20

ตัวตน ( SELF)และได้รับการฝึ กวินยั โดยให้ความรู ้กบั ลูกมากกว่าออกคาสั่ง เป้ าหมายที่สาคัญในการฝึ กวัยรุ่ น คือ

21

ให้เด็กมีวนิ ยั ในตนเอง ทาความเข้าใจกับพฤติกรรมของวัยรุ่ น ถึงแม้จะไม่เห็นด้วย ใช้วธิ ี ลงโทษเฉพาะสถานการณ์ที่

22

ร้ายแรงจริ งๆ ระมัดระวังคาพูด ไม่ต้ งั กฎเกณฑ์มากเกินไป หนักแน่นและสม่ าเสมอในการฝึ กระเบียบวินยั สาหรับ

23

วัยรุ่ นผูป้ กครองไม่ควรออกคาสั่งอยู่อย่างเดี ยว ควรเจรจาปรองดองกัน ควรฟั งลู ก อย่าคอยแต่ตดั สิ นลงโทษ แต่

24

ผูป้ กครองควรเป็ นคนตัดสิ นปั ญหาในตอนสุ ดท้าย ในการออกกฎระเบีย บหรื อตัดสิ นปั ญหาต่างๆนั้น ผูป้ กครอง
สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ครั้ง 1 พ.ศ.2556 / หลัก เด็ก เยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี ชุมชนเข้ มแข็ง ครอบครัวเข้ มแข็ง
หน้าที่ 25/37

สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556
ระเบียบวาระที่ 2

เด็กและเยาวชน/ เอกสารผนวก
21 พฤศจิกายน 2556

1

จาเป็ นจะต้องแสดงถึงสิ ทธิ อานาจของผูป้ กครองด้วยเช่นกัน อย่ากลัวที่จะแสดงให้เด็กเห็นว่า ในฐานะผูป้ กครอง คุณ

2

มีสิทธิ ที่จะควบคุ มเด็กแต่จงทาอย่างหนักแน่ นและมีเหตุ ผล ไม่ใช่ โดยใช้อารมณ์ และเป็ นเผด็จการ ไม่ใช้อารมณ์

3

รุ นแรงในขณะที่เผชิ ญหน้ากับเด็ก พยายามปฏิ บตั ิต่อเด็กเหมือนผูใ้ หญ่ อย่าดูถูกดูหมิ่นหรื อทาให้เด็กรู ้ สึกเสี ยหน้า

4

ผูใ้ หญ่ควรเป็ นตัวอย่างที่ดี ถ้าเด็กมีปัญหาที่ผใู ้ หญ่จดั การไม่ได้ ควรจะปรึ กษาผูเ้ ชี่ ยวชาญ พยายามให้แรงเสริ มเชิ ง

5

บวก ( positive reinforcement ) พยายามฝึ กวินยั แบบเดียวกันทั้งที่บา้ นและที่โรงเรี ยน

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

12)ส่ งเสริ มการพัฒนานักส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก เยาวชน และครอบครัวในชุมชนให้เพิ่มมากขึ้น
13)เด็ ก ได้รับ การดู แ ลตามแนวทางการดู แ ลเด็ ก ที่ ราชวิท ยาลัย กุ ม ารแพทย์แห่ ง ประเทศไทย
แนะนา โดยการประเมินสุ ขภาพและปั ญหาทัว่ ไป ประเมินจิตใจ อารมณ์ สังคม ครอบครัวของเด็กและผูป้ กครอง
และการเลี้ ยงดูเด็ก (อาจใช้แบบประเมินต้นทนชี วิต ในช่วงอายุ 12-25 ปี ) ตรวจร่ างกายตามระบบ ติดตามเฝ้ าระวัง
พัฒนาการ (developmental surveillance) ตรวจคัดกรองพัฒนาการ (developmental screening) ตามอายุที่กาหนด
ได้รับ วัค ซี น ผูเ้ ลี้ ย งดู ได้รับ การแนะนา เรื่ อง การเลี้ ยงดู ปั ญหาที่ พบตามวัย การส่ งเสริ มนิ สัย ที่ ดี การป้ องกัน
อุบตั ิเหตุและลดความเสี่ ยง ได้รับโอกาสให้ถามข้อสงสัย ได้รับการชื่ นชมและให้กาลังใจ ตามแนวทางการดูแลเด็ก
ที่ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ งประเทศไทยแนะนา เช่น การตรวจคัดกรองความเข้มข้นของเลือด โดยดูระดับฮีมา
โตคริ ต ในช่วงอายุ 11-25 ปี ตามข้อแนะนา วัยรุ่ นตอนต้ น ควร ประเมินพฤติกรรมเสี่ ยง โดยซักถามวัยรุ่ นตามลาพัง
เกี่ยวกับ บรรยากาศและความสัมพันธ์ในบ้าน การกินอาหาร การเรี ยนหรื อการงาน กิจกรรมและเพื่อน การใช้ยาหรื อ
สารเสพติด พฤติกรรมทางเพศ อารมณ์และความรู้สึกเศร้า ความรู ้สึกอยากฆ่าตัวตาย ความรุ นแรง และความปลอดภัย
(HEEADSSS : Home, Eating, Education/Employment, Activity and friends, Drugs, Sexuality, Suicidal
ideation/mood, Safety and violence)
การคัดกรองเพิ่มเติมในกลุ่มเสี่ ยง ตรวจค่าความเข้มข้นเลือด เพื่อหาภาวะซี ด ในวัยรุ่ นหญิงที่มี
ประจาเดือนหรื อขาดอาหารหรื อทานมังสวิรัติ วัดระดับไขมันในเลือด หรื อทดสอบวัณโรค ( PPD skin test) ในกรณี
ที่มีขอ้ บ่งชี้ ตรวจหาโรคติดเชื้ อทางเพศสัมพันธ์ ในกรณี ที่เคยมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน ตกขาวผิดปรกติ หรื อมี
ข้อบ่งชี้ วัคซีน ทบทวนตารางการให้วคั ซี นพื้นฐาน และ ฉี ดให้กรณี ที่ยงั ได้ไม่ครบ ฉี ดวัคซี น คอตีบ บาดทะยัก
(dT)หรื อคอตีบ บาดทะยัก ไอกรนชนิดไร้เซลล์ (Tdap) และให้ชา้ ทุก 10 ปี เสนอวัคซี นทางเลือก เช่น วัคซี นป้ องกัน
โรคสุ กใส ในกรณี ที่ยงั ไม่เคยเป็ นโรค และยังไม่เคยได้รับวัคซี น วัคซี นป้ องกันโรคมะเร็ งปากมดลูกหรื อป้ องกันการ
ติดเชื้อเอชพีวี
สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ครั้ง 1 พ.ศ.2556 / หลัก เด็ก เยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี ชุมชนเข้ มแข็ง ครอบครัวเข้ มแข็ง
หน้าที่ 26/37

สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556
ระเบียบวาระที่ 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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20
21
22
23
24
25
26
27

เด็กและเยาวชน/ เอกสารผนวก
21 พฤศจิกายน 2556

คาแนะนา การเลีย้ งดู ให้ผปู ้ กครองทาความเข้าใจพัฒนาการของวัยรุ่ นตอนต้น โดยวัยนี้ มีการ
เปลี่ยนแปลงของร่ างกายและพัฒนาการทางเพศอย่างชัดเจนทาให้วยั รุ่ นมีความกังวลเรื่ องรู ปร่ าง หน้าตา รวมทั้งเรื่ อง
การมีประจาเดือนหรื อฝันเปี ยกได้ พ่อแม่ควรรับฟั ง เข้าใจความรู ้สึกของลูกวัยรุ่ น และอธิ บายให้วยั รุ่ นเข้าใจ ชื่นชม
พ่อแม่ที่ปรับวิธีการเลี้ยงให้เหมาะกับวัยรุ่ นและเป็ นแบบอย่างที่ดี เป็ นที่ปรึ กษาและชี้แนะวัยรุ่ นได้เหมาะสม
สนับสนุนเรื่ องการพัฒนาความคิด การแก้ปัญหา การเรี ยน ความสามารถรอบด้านและการทากิจกรรมต่างๆ
ยามว่าง ส่ งเสริ มให้แสดงความคิดเห็นของตนเอง ปลูกฝังการมีจิตสาธารณะ ปรับกติกาในบ้านให้เหมาะสมกับวัยรุ่ น
มอบงานที่เหมาะสมให้รับผิดชอบ
ส่ งเสริมสุ ขนิสัยทีด่ ี นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ประมาณ 8-9 ชม.ต่อวัน
อาหารให้ครบ 5 หมู่ และได้รับแคลเซียมเพียงพอ 1000-1300 มก.ต่อวัน รวมทั้งได้พลังงานเพียงพอต่อความต้องการ
ของร่ างกาย โดยวัยรุ่ นหญิงควรได้ 1600-1800 กิโลแคลอรี ต่อวัน ส่ วนวัยรุ่ นชายควรได้ 1800-2200 กิโลแคลอรี ต่อวัน
ออกกาลังกายสม่าเสมอทุ กวันหรื อมีกิจกรรมที่ออกแรงอย่างน้อย 1 ชม.ต่อวัน ใช้เวลากับคอมพิวเตอร์ สื่ อผ่านจอ
ทุกประเภท ไม่เกิน 2 ชม.ต่อวัน สนับสนุน ช่วยเหลือด้านการเรี ยน ให้แบ่งเวลาเรี ยนให้เหมาะสม แนะวิธีจดั การ
ความเครี ยด พบทันตแพทย์ปีละ 2 ครั้ง
แนวทางลดความเสี่ ยง งดหรื อหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่ องเพศศึกษา สาหรับผูท้ ี่มี
ความเสี่ ยงเรื่ องเพศให้แนะนาวิธีป้องกันการตั้งครรภ์และการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
งดหรื อหลีกเลี่ยงการสู บบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ และใช้สารเสพติดทุกชนิด กรณี ที่ใช้อยูแ่ นะนาให้ลดการใช้และป้ องกัน
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ หลีกเลี่ยงสถานการณ์อนั ตรายต่อการถูกทาร้าย หรื อถูกล่วงละเมิด ฝึ กการปฏิเสธ
และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ที่เสี่ ยงสู ง ไม่ใช้ความรุ นแรงเพื่อแก้ปัญหา ส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามกฏ
จราจร สวมหมวกนิรภัยหรื อคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขบั ขี่ ให้เบอร์ ติดต่อแก่วยั รุ่ นกรณี มีขอ้ สงสัย
วัยรุ่ นตอนกลาง (15-17 ปี ) ควรสอบถามอาการตามระบบ การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการตาม
วัย ความเครี ยด การเปลี่ยนแปลงภายในครอบครัว ประเมินพฤติกรรมเสี่ ยง ควร ซักถามวัยรุ่ นตามลาพัง เกี่ยวกับ
บรรยากาศและความสัมพันธ์ในบ้าน การกินอาหาร การเรี ยนหรื อ การงาน กิจกรรมและเพื่อน การใช้ยาหรื อสารเสพ
ติด พฤติกรรมทางเพศ อารมณ์และความรู้ สึกเศร้า ความคิดอยากฆ่าตัวตาย ความรุ นแรงและความปลอดภัย
(HEEADSSS : Home, Eating, Education/Employment, Activity and friends, Drugs, Sexuality, Suicidal
ideation/mood, Safety and violence)
การคัดกรองเพิ่มเติมในกลุ่มเสี่ ยง ตรวจค่าความเข้มข้นเลือดเพื่อหาภาวะซี ด ในวัยรุ่ นหญิงที่มี
ประจาเดือนหรื อขาดอาหารหรื อทานมังสวิรัติ วัดระดับไขมันในเลือด หรื อทดสอบวัณโรค( PPD skin test )ในกรณี
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24

ที่มีขอ้ บ่งชี้ ตรวจหาโรคติดเชื้ อทางเพศสัมพันธ์ ในกรณี ที่เคยมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน ตกขาวผิดปรกติหรื อมี
ข้อบ่งชี้ เสนอวัคซี นทางเลือก เช่น วัคซี นป้ องกันโรคสุ กใส ในกรณี ที่ยงั ไม่เคยเป็ นโรค หรื อยังไม่เคยได้รับวัคซี น
วัคซี นป้ องกันโรคมะเร็ งปากมดลูกหรื อป้ องกันการติดเชื้อเอชพีวี
คาแนะนา การเลีย้ งดู ให้ผปู้ กครองทาความเข้าใจพัฒนาการของวัยรุ่ น รับฟัง เข้าใจความคิด
ความรู ้ สึกของลูกวัยรุ่ น ชื่ นชมพ่อแม่ที่ปรั บวิธีการเลี้ ยงดูวยั รุ่ นได้ เป็ นที่ปรึ กษาและชี้ แนะวัยรุ่ นได้เหมาะสม
ส่ งเสริ มให้วยั รุ่ นแสดงความคิดเห็นของตนเอง มีจิตสาธารณะและทากิจกรรมต่างๆเพื่อสังคม ปรับกติกาในบ้านให้
เหมาะสมกับวัยรุ่ น มอบงานที่เหมาะสมให้รับผิดชอบ สนับสนุนการเรี ยนอย่างต่อเนื่ อง พูดคุยเกี่ยวกับแผนการเรี ยน
ในอนาคต สนับสนุนเรื่ องการพัฒนาความคิด การแก้ปัญหา การเรี ยน ความสามารถรอบด้านและการทากิจกรรม
ต่างๆ ยามว่าง ปรับกติกาในบ้านให้เหมาะสมกับวัยรุ่ น มอบงานที่เหมาะสมให้รับผิดชอบ ส่ งเสริ มสุ ขนิสัยที่ดี การ
นอนหลับให้เพียงพอ ประมาณ 8-9 ชม.ต่อวัน อาหาร ให้ครบ 5 หมู่ และได้รับแคลเซี ยมเพียงพอ 1000-1300 มก.ต่อ
วัน รวมทั้งได้พลังงานพียงพอต่อความต้องการของร่ างกาย โดยวัยรุ่ นหญิงควรได้ 1600-1800 กิโลแคลอรี ต่อวัน ส่ วน
วัยรุ่ นชายควรได้ 1800-2200 กิโลแคลอรี ต่อวัน ออกกาลังกายสม่าเสมอทุกวันหรื อมีกิจกรรมที่ออกแรงอย่างน้อย 1
ชม.ต่อวัน ใช้เวลากับคอมพิวเตอร์ สื่ อผ่านจอ ไม่เกิน 2 ชม.ต่อวัน สนับสนุน ช่วยเหลือด้านการเรี ยน ให้แบ่งเวลา
เรี ยนให้เหมาะสม แนะวิธีจดั การความเครี ยด พบทันตแพทย์ ปี ละ 2 ครั้ง แนวทางลดความเสี่ ยง งดหรื อหลีกเลี่ยง
การมีเพศสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่ องเพศศึกษา สาหรับผูท้ ี่มีความเสี่ ยงเรื่ องเพศให้แนะนาวิธีป้องกันการตั้งครรภ์และ
การติดเชื้ อทางเพศสัมพันธ์ที่นาไปใช้ได้จริ งในชี วิตประจาวัน งดหรื อหลีกเลี่ ยงการสู บบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์และใช้
สารเสพติดทุกชนิ ด กรณี ที่ใช้อยู่แนะนาให้ลดการใช้และป้ องกันภาวะแทรกซ้อนที่ อาจเกิ ดขึ้นได้ หลีกเลี่ ยง
สถานการณ์ อนั ตรายต่อการถู กทาร้ าย หรื อถูกล่วงละเมิด ฝึ กทักษะการปฏิ เสธและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใน
สถานการณ์ที่เสี่ ยงสู ง ไม่ใช้ความรุ นแรงเพื่อแก้ปัญหา
ปฏิบตั ิตามกฎจราจร สวมหมวกนิรภัยหรื อคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขบั ขี่
14) เด็กที่มีพฒั นาการไม่สมวัยให้ได้รับการส่ งต่อเพื่อดูแลต่อเนื่องตามมาตรฐาน
15) เด็กที่มีความเสี่ ยงต่อปั ญหาอี คิว ปั ญหาการเรี ยน ให้ได้รับการดู แลต่อเนื่ องตามเกณฑ์ที่
กาหนดมาตรการ - parenting educations
16)เสริ มสภาพแวดล้อมในการสอนพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครอบครัว ให้เลี้ยงดูต้ งั แต่ที่บา้ นจนถึง

25

โรงเรี ยน ส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพ เช่น การฝึ กการใช้กล้ามเนื้ อ และระบบประสาท

26

รับรู ้ พ้ืนฐาน การพัฒนาเพื่อให้เด็กมีตวั ตนที่แข็งแรง สร้างความผูกพันและ ไว้วางใจ ฝึ กการทางานเป็ นทีม และ

27

ฝึ กทักษะต่างๆ ที่เป็ นพื้นฐาน (basic requirements) ของเด็กที่ระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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1

การเขียน การวาดรู ป การช่ วยเหลื อตัวเอง ภาษา การสื่ อสาร การอ่าน เชาวน์ปัญญา อารมณ์ คุ ณธรรม ทักษะ

2

สังคม การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ การมองตัวเอง ทักษะเรื่ องเพศที่ถูกต้อง ทักษะการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา

3

ความเชื่ อมัน่ และภาคภูมิใจในตนเอง ทักษะการรักษาสัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อน ทักษะการรักษาสัมพันธภาพใน

4

ครอบครัว การมีเป้ าหมายในชีวติ การห่างไกลอบายมุข และสิ่ งเสพติดฯ

5
6

17)ส่ งเสริ มให้บุคลากรที่ทางานด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว มีจานวนมากขึ้นให้พอเพียง
และให้มีความรู ้ ทักษะ และแนวปฏิบตั ิการสอดคล้องกับบริ บทของครอบครัวและชุมชน

7

18)ส่ งเสริ มพัฒนาการทางสังคม สมองและสุ ขภาพตามความต้องการของครอบครัว

8

19)สนับสนุนการมีส่วนร่ วมของครอบครัว ผูด้ ูแลสุ ขภาพ และชุมชน

9

20)เพิ่มความรู ้ ทักษะ ให้ครอบครั ว โดยมี กิจกรรมปกป้ อง และส่ ง เสริ ม สุ ขภาพ จัดบริ การที่

10

ความจาเป็ นการดูแลสุ ขภาพ สนับสนุนให้ครอบครัวประสบความสาเร็ จ เน้นครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง คานึ งถึงความ

11

ต้องการและความวิตกกังวลของครอบครัว เข้าใจภูมิหลัง ค่านิ ยม ความเป็ นพื้นบ้าน และรู ปแบบสื่ อสารการเลี้ยงดู

12

เสริ ม พลัง การมี ส่ ว นร่ วมและการตัดสิ น ใจของครอบครั วในวิ ธี ก ารเลี้ ย งดู เ ด็ ก เน้น ความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ

13

ประสิ ทธิผล ความปลอดภัย และความพึงพอใจ

14
15

21)ส่ งเสริ มการจัดการศึกษา อบรม และเรี ยนรู ้ ของสถาบันศาสนา และสถาบันทางสังคม ทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

16

22) ส่ งเสริ มให้มีการหาทบทวนในกรณี ที่เด็กมีปัญหาการเรี ยนโดยการหาสาเหตุ ตามแนวทาง

17

การดูแลเด็กตามวัย โดยใช้การประเมิ นสุ ขภาพและปั ญหาทัว่ ไป เช่ น ปั ญหาการเลี้ ยงดู ซึ่ งเป็ นสาเหตุ สาคัญ การ

18

ตรวจร่ า งกาย ปฏิ สั มพันธ์ ระหว่า งเด็ก กับ พ่อแม่หรื อผูเ้ ลี้ ย งดู การคัดกรอง สายตา การได้ยิน โรคสมาธิ ส้ ัน โรค

19

บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ( Learning Disability) โรค Autistic ภาวะปั ญญาอ่อน ( Mental Retardation) การตรวจค่า

20

ความเข้มข้นของเลือด อาจวัดระดับตะกัว่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ พร้อมกับให้มีการส่ งต่อถ้าพบความผิดปกติ และมี

21

กระบวนการช่วยเหลือเป็ นรายบุคคล

22

1.1.5 เยาวชน 18 - 25 ปี

23

1)กลยุทธและข้อแนะนาทัว่ ไป ต่อยอดจาก เด็กวัย 6 - 12 ปี และ เยาวชน อายุ 13-17 ปี
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1

2) สนับสนุนการจัดการศึกษาทางเลือกทุกระดับ ทั้งสายสามัญและสายอาชี พ และส่ งเสริ มอาชี พ

2

นอกระบบการศึ ก ษาที่ หลากหลายตามความต้องการของสัง คมและเศรษฐกิ จ และมี การพัฒนาให้เป็ นมื ออาชี พ

3

รวมถึงการเรี ยนรู ้ต่อเนื่องตลอดชีวติ
3) ส่ งเสริ มอาชี พเกษตรกรรมที่มีความสัมพันธ์เชิ งพาณิ ชย์และอุตสาหกรรมแก่เด็กและเยาวชน

4
5

รวมทั้งการปลูกฝังคุณค่าการรักษาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ของไทย เช่น โครงการยุวเกษตร

6

4) สนับ สนุ น ให้ พ ฒ
ั นากระบวนการสอบคัด เลื อ กเพื่ อ เข้า ศึ ก ษาต่ อ ในระดับ อุ ด มศึ ก ษาโดย

7

พิจารณาจากการบาเพ็ญประโยชน์ และการมีจิตอาสาต่อครอบครัว ชุ มชนอย่างต่อเนื่ องให้เป็ นองค์ประกอบสาคัญ

8

ด้วย

9

5) กาหนดเป้ าหมายของทักษะพื้นฐาน (basic requirements) ของเด็กที่จบการศึกษาระดับ

10

มัธ ยมศึ กษาตอนปลาย อย่า งชัดเจนทั้งประเทศ ได้แก่ ทัก ษะการเรี ย นรู ้ และนวัตกรรม ทัก ษะในการคิ ด และ

11

สร้างสรรค์ ทักษะชี วิตและการทางาน ทักษะด้านสารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี ทักษะการจัดการ ทักษะการใช้

12

เหตุผล ทักษะด้านดนตรี และศิลปะ ฝึ กความฉลาดทางอารมณ์ ความเข้มแข็งทางจิตใจ ให้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับโลก ความรู ้

13

ด้านการเงิน ความรู้ดา้ นการเป็ นพลเมืองที่ดี สังคม และ ความเป็ นมนุษย์ ความรู้และทักษะด้านสุ ขภาพ ความรู้และ

14

ทักษะด้านสิ่ งแวดล้อม ทักษะในการอ่านออกเขียนได้อย่างเข้าใจ คิดเลขได้ ว่ายน้ าเป็ น

15

คอมพิวเตอร์ สัมผัสไทย/อังกฤษได้ ร้องเพลง เล่นดนตรี เล่นกีฬา ใช้ภาษาต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่ งภาษา มีการ

16

เตรี ยมอาชีพหลังจบการศึกษา สนใจสิ่ งแวดล้อม และ รู ้และเข้าใจเรื่ องธรรมชาติของร่ างกาย เพศศึกษา เป็ นต้น ซึ่ ง

17

จะต้องมีมาตรฐานและการประเมินที่เหมาะสม หลักสู ตรการเรี ยนการสอนที่เหมาะสม การพัฒนาครู ในศตวรรษที่ 21

18

สภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการเรี ยนรู ้

19
20
21
22
23
24

ขี่จกั รยานเป็ น ใช้

6) ฝึ กทักษะการสร้ างสัมพันธภาพกับเพศตรงข้าม และทักษะทางสังคมที่ถูกต้อง โดยสร้างอัต
ลักษณ์ทางเพศอัตลักษณ์ทางสังคม ที่ถูกต้อง
7)เยาวชนเด็กได้รับการดูแลตามแนวทางการดูแลเด็กที่ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ แห่ งประเทศไทย
แนะนา โดยการประเมินสุ ขภาพและปั ญหาทัว่ ไป ประเมินจิตใจ อารมณ์ สังคม ครอบครัวของเด็กและผูป้ กครอง
และการเลี้ ยงดูเด็ก (อาจใช้แบบประเมินต้นทุนชี วิต ในช่วงอายุ 12-25 ปี ) ตรวจร่ างกายตามระบบ ติดตามเฝ้ าระวัง
พัฒนาการ (developmental surveillance) ตรวจคัดกรองพัฒนาการ (developmental screening) ตามอายุที่กาหนด
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ได้รับ วัค ซี น ผูเ้ ลี้ ย งดู ได้รับ การแนะนา เรื่ อง การเลี้ ยงดู ปั ญหาที่ พบตามวัย การส่ งเสริ มนิ สัย ที่ ดี การป้ องกัน
อุบตั ิเหตุและลดความเสี่ ยง ได้รับโอกาสให้ถามข้อสงสัย ได้รับการชื่ นชมและให้กาลังใจ ตามแนวทางการดูแลเด็ก
ที่ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ งประเทศไทยแนะนา เช่น การตรวจคัดกรองความเข้มข้นของเลือด โดยดูระดับฮีมา
โตคริ ต ในช่วงอายุ 11-25 ปี ตามข้อแนะนา
ประเมินพฤติกรรมเสี่ ยง ควรซักถามวัยรุ่ นตามลาพัง เกี่ยวกับ บรรยากาศและความสัมพันธ์ใน
บ้าน การกินอาหาร การเรี ยนหรื อ การงาน กิจกรรมและเพื่อน การใช้ยาหรื อสารเสพติด พฤติกรรมทางเพศ อารมณ์
และความรู้สึกเศร้า ความคิดอยากฆ่าตัวตาย ความรุ นแรงและความปลอดภัย (HEEADSSS : Home, Eating,
Education/Employment, Activity and friends, Drugs, Sexuality, Suicidal ideation/mood, Safety and violence)
การคัดกรองเพิ่มเติมในกลุ่มเสี่ ยง ตรวจค่าความเข้มข้นเลือด เพื่อหาภาวะซี ด ในวัยรุ่ นหญิงที่มี
ประจาเดือนหรื อขาดอาหารหรื อทานมังสวิรัติ ( อย่างน้อย 1 ครั้ง ถ้ายังไม่เคยทา ) วัดระดับไขมันในเลือด ระดับ
ตะกัว่ หรื อทดสอบวัณโรค ( PPD skin test) (อย่างน้อย 1 ครั้ง ถ้ายังไม่เคยทา) ตรวจหาโรคติดเชื้ อทางเพศสัมพันธ์
ในกรณี ที่เคยมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน ตกขาวผิดปรกติหรื อมีขอ้ บ่งชี้ วัคซีน เสนอวัคซี นทางเลือก เช่น วัคซี น
ป้ องกันโรคสุ กใส ในกรณี ที่ยงั ไม่เคยเป็ นโรคหรื อยังไม่เคยได้รับวัคซี น วัคซี นป้ องกันโรคมะเร็ งปากมดลูกหรื อ
ป้ องกันการติดเชื้อเอชพีวี
คาแนะนาการเลีย้ งดู ให้ครู และผูป้ กครองทาความเข้าใจพัฒนาการของวัยรุ่ นตอนกลาง โดยวัยนี้
มักเริ่ มมองเพศตรงข้ามหรื อมีการคบเพื่อนต่างเพศแล้ว รวมทั้งชอบลองผิดลองถูกซึ่ งส่ งผลให้เกิดพฤติกรรมเสี่ ยงได้
ชื่ นชมพ่อแม่ที่ปรับวิธีการเลี้ยงดูวยั รุ่ นได้ เป็ นที่ปรึ กษาและชี้ แนะวัยรุ่ นได้เหมาะสม ส่ งเสริ มให้วยั รุ่ นแสดงความ
คิดเห็นของตนเอง มีจิตสาธารณะและทากิจกรรมต่างๆเพื่อสังคม ปรับกติกาในบ้านให้เหมาะสมกับวัยรุ่ น มอบงาน
ที่เหมาะสมให้รับผิดชอบอย่างเป็ นรู ปธรรม สนับสนุนการเรี ยนอย่างต่อเนื่อง พูดคุยเกี่ยวกับแผนการเรี ยนในอนาคต
สนับสนุนเรื่ องการพัฒนาความคิด การแก้ปัญหา การเรี ยน ความสามารถรอบด้านและการทากิจกรรมต่างๆ ยามว่าง
ปรับกติกาในบ้านให้เหมาะสมกับวัยรุ่ น มอบงานที่เหมาะสมให้รับผิดชอบ
ส่ งเสริ มสุ ขนิสัยที่ดี การนอนหลับให้เพียงพอ ประมาณ 8-9 ชม.ต่อวัน อาหาร ให้ครบ 5 หมู่
และได้รับแคลเซี ยมเพียงพอ 1000-1300 มก.ต่อวัน รวมทั้งได้พลังงาน พียงพอต่อความต้องการของร่ างกาย โดย
วัยรุ่ นหญิงควรได้ 1600-1800 กิโลแคลอรี ต่อวัน ส่ วนวัยรุ่ นชายควรได้ 1800-2200 กิโลแคลอรี ต่อวัน ออกกาลังกาย
สม่าเสมอทุกวันหรื อมีกิจกรรมที่ออกแรงอย่างน้อย 1 ชม.ต่อวัน ใช้เวลากับคอมพิวเตอร์ สื่ อผ่านจอ ไม่เกิน 2 ชม.ต่อ
วัน สนับสนุน ช่วยเหลือด้านการเรี ยน ให้แบ่งเวลาเรี ยนให้เหมาะสมและแนะนาการวางแผนการเรี ยนต่อรวมทั้ง
แนะวิธีจดั การความเครี ยด พบทันตแพทย์ ปี ละ 2 ครั้ง
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แนวทางลดความเสี่ ยง งดหรื อหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่ องเพศศึกษา สาหรับผูท้ ี่
มีความเสี่ ยงเรื่ องเพศให้แนะนาวิธีป้องกันการตั้งครรภ์และการติดเชื้ อทางเพศสัมพันธ์ งดหรื อหลีกเลี่ยงการสู บบุหรี่
ดื่มแอลกอฮอล์และใช้สารเสพติดทุกชนิด กรณี ที่ใช้อยูแ่ นะนาให้ลดการใช้และป้ องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
ได้ หลีกเลี่ยงสถานการณ์อนั ตรายต่อการถูกทาร้าย หรื อถูกล่วงละเมิดทางเพศ ฝึ กทักษะการปฏิเสธและการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าในสถานการณ์ที่เสี่ ยงสู ง ไม่ใช้ความรุ นแรงเพื่อแก้ปัญหา ปฏิบตั ิตามกฎจราจร สวมหมวกนิรภัยหรื อคาด
เข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขบั ขี่
มาตรการการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนในภาพรวม
1) ส่ งเสริ มให้พ่อแม่ ผูด้ ูแลเด็ก และครอบครัวเข้าใจ ลาดับพัฒนาการของเด็ก และสามารถ เฝ้ าสังเกต

9

และสนับสนุนเด็กให้ดีที่สุดทุกช่วงของพัฒนาการ เด็กทารกขวบปี แรก ต้ องเรียนรู้ ทจี่ ะไว้ วางใจสิ่ งแวดล้ อม (Trust)

10

วิธีเลี้ยงให้มีสิ่งที่เรี ยกว่า ไว้วางใจ ทาได้ดว้ ยการเลี้ยงลูกวัยทารกอย่างดีที่สุด นัน่ คือ อุม้ ให้นม เลี้ยงทารกด้วยการให้

11

นมแม่ อุม้ กอด เล่นด้วย คอยดูแลเวลาเขาหนาวหรื อร้อน คอยดูแลเวลาเขาถูกมดกัดแมลงไต่ คอยร้องเพลงให้ฟัง อ่าน

12

หนังสื อให้ฟังฯลฯ ให้เด็กได้รับความรัก ความอบอุ่น เด็กจึงจะเรี ยนรู ้ที่จะไว้วางใจสิ่ งแวดล้อม (Trust) ให้เด็กได้รับ

13

การสร้ างสายสั มพันธ์ (attachment) กับพ่อแม่ หรื อบุ คคลที่ มีความสาคัญในชี วิต เมื่อความผูกพันแข็งแรง สาย

14

สัมพันธ์แน่นหนา เด็กจะพัฒนาตัวตนของตนเองขึ้นมา และมีตัวตนของตนเอง ( SELF) และได้รับการฝึ กวินัยตั้งแต่

15

ช่วงวัยทารก จากการที่ผเู ้ ลี้ยงดูค่อยๆปรับกิจวัตรประจาวันให้เป็ นเวลา และตอบสนองต่อความต้องการของเด็กอย่าง

16

เหมาะสม ในขวบปี ที่ 2 ควรฝึ กเด็กให้ทากิจวัตรประจาวันให้เป็ นเวลาแต่ยืดหยุน่ ได้ตามสมควร และควรเริ่ มจากัด

17

ขอบเขตในเรื่ องความปลอดภัย แต่ ก็ ตอ้ งให้โอกาสเด็ก ในการเล่ นอิ สระในสถานที่ ที่ เหมาะสม วินัย และความ

18

รับผิดชอบ ที่เราอยากได้ควรเกิดจากการเลี้ยงดูที่ดีต้ งั แต่สามขวบปี แรก ไม่ใช่ มาเคร่ งครัดเอาเมื่อเด็กโต ควรมาจาก

19

ภายใน ซึ่ งเกิดได้ดว้ ยองค์ประกอบที่สาคัญสองประการ คือ เรื่ อง สายสัมพันธ์ ( attachment) และ การฝึ กให้ลูกมีวินยั

20

และคุณธรรม เริ่ มตั้งแต่ขวบปี แรก พ่อแม่ให้รู้วา่ “จะไม่ได้ทุกอย่างที่ตอ้ งการ” ให้เรี ยนรู้ การรอคอย การอดทน การ

21

รู ้จกั ยับยั้งชัง่ ใจเป็ นส่ วนสร้ าง self control ฉะนั้น จึงต้องให้เวลากับเด็กให้เพียงพอ เด็กอายุ 12-16 เดือน สามารถ

22

รับรู ้ ในสิ่ งที่ผเู ้ ลี้ยงดูบอก และคาดหวัง เชื่อฟัง และทาตามคาสั่งได้ สามารถพูดบอก เตือนตนเอง (private speech)

23

การเจริ ญของภาษาและคาพูด เป็ นส่ วนสาคัญในการควบคุมพฤติกรรม การสร้างคุณธรรมเริ่ มด้วย มีความสัมพันธ์ที่

24

ดีต่อกันระหว่างเด็กและผูใ้ หญ่ มีความชื่ นชม ไว้วางใจผูใ้ หญ่ สอนอบรม moral Intelligence ให้เด็กมีความฉลาด
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1

ทางคุณธรรม ประพฤติตนอยู่ในขอบเขตของศีลธรรม มีจริ ยธรรม เป็ นที่รักของผูอ้ ื่น อยูก่ บั ผูอ้ ื่นได้ดี เด็กเรี ยนรู้

2

จากการสังเกต พบเห็ น ได้ยินจากผูค้ นรอบข้าง ที่ตนรัก ไว้วางใจและนิ ยมชมชอบ ในวิธีการประพฤติปฏิ บตั ิ

3

คาพูด การกระทา การแสดงออก ค่านิ ยม ฯลฯ และปฏิ บตั ิ ตาม ดังนั้นผูใ้ หญ่ตอ้ งเป็ นแบบอย่างที่ ดี ให้เด็กมี

4

ประสบการณ์ที่ดี ผ่านตัวอย่าง คาพูด เรื่ องราว คาบอกเล่า นิทาน หนังสื อ รู ปภาพ สื่ อ ฯลฯ ศีล 5 เป็ นสิ่ งที่จาต้อง

5

ปฏิบตั ิกนั เป็ นนิ สัย เพราะศีลคือความเรี ยบร้อยและความปกติ ศีลนาความร่ มเย็นเป็ นสุ ขต่อบุคคลและหมู่คณะ สิ่ ง

6

สาคัญที่สุดที่ตอ้ งสร้างให้เด็ก คือ มีความสุ ขภายในได้จิตสงบ มีความมัน่ คงทางจิตใจ ภูมิใจในความสาเร็ จที่ตน

7

กระทาและคุณงามความดีที่ตนมีการสร้างความเป็ นมนุ ษย์ ที่สมบูรณ์ตอ้ งต้องได้รับการวางรากฐานตั้งแต่สามขวบปี

8

แรก ถ้าลูกๆจะทาอะไรไม่ดีแล้วรู ้จกั ระลึกถึงคาสอนพ่อแม่ เปรี ยบเสมือนเด็กเดินเตาะแตะไปห้าก้าวแล้วรู ้จกั หันมาดู

9

พ่อแม่ เช่นนี้ จึงเกิดวินยั จากภายในเป็ นปฐม และ ประการที่สอง คือ การฝึ กให้ลูกมีวินยั และคุ ณธรรม ตั้งแต่ขวบปี

10

แรก พ่อแม่ให้รู้วา่ “จะไม่ได้ทุกอย่างที่ตอ้ งการ” ให้เรี ยนรู ้ การรอคอย การอดทน การรู ้จกั ยับยั้งชัง่ ใจเป็ นส่ วนสร้าง

11

self control ฉะนั้น จึงต้องให้เวลากับเด็กให้เพียงพอ การฝึ กให้ลูกต้องช่วยทางานบ้านเล็กๆน้อยๆตั้งแต่พอทาได้ วัย

12

เด็กเล็กเขารู ้สึกสนุ กกับทุกเรื่ อง ยินดีและยินยอมทาทุกเรื่ องที่พ่อแม่ร้องขอ พวกเขาสนุ กสนานได้ตลอดเวลาอีกด้วย

13

ถ้าพ่อแม่ เล่ นทางานบ้ าน ไปด้วยกับเขา เมื่อเด็กโตขึ้นพูดแสดงเหตุผลให้ชดั เจน เช่น ห้ามทาเพราะอะไร วินยั ใน

14

การทางานและความรับผิดชอบต่อชี วิตและบ้านของตัวเองจึงเริ่ มก่อกาเนิ ดตั้งแต่เล็ก เมื่อโตขึน้ เป็ นเด็กโตและก่ อน

15

พ้ นวัยรุ่ น เด็กทุกคนต้ องฝึ กทักษะ ที่สาคัญมากสองประการ ประการที่หนึ่ง คือ “ ต้ องทาในสิ่ งที่ต้องทาแม้ ว่าจะไม่

16

อยากทา ” เช่น ไม่อยากเรี ยน ไม่อยากท่องหนังสื อ ไม่อยากสอบ ก็ตอ้ งทาแม้ว่าจะไม่อยาก ประการที่สอง คือ “ มี

17

ความสามารถถอนตัวเองออกจากความสนุ กและสิ่ งเย้ ายวน ” เช่ น แม้งานเลี้ ยงรื่ นเริ งจะสนุ กสนานเพียงไร แต่ถา้

18

ตนเองมีอะไรต้องรับผิดชอบก็ตอ้ งกลับไปทา แม้วา่ หนุ่มหล่อสาวงามตรงหน้าจะน่าพิศวาสมากน้อยเพียงไร ก็ตอ้ ง

19

รู ้จกั หยุดหรื อป้ องกันตัวให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็ นต้น ความเป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ตอ้ งได้รับการ

20

วางรากฐานตั้งแต่สามขวบปี แรก

21

2)ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความผูกพันกับครอบครัว ภาคภูมิใจในความเป็ นไทย และสานึกรักบ้าน

22

เกิ ด มี คุ ณธรรม จริ ย ธรรม ยึด มัน่ ในหลัก ค าสอนทางศาสนา มี ค วามพอเพี ย ง มี ส านึ ก ความเป็ นพลเมื อ ง มี วิ ถี

23

ประชาธิ ปไตย เคารพสิ ทธิ ผูอ้ ื่น รู ้ จกั คิดอย่างมี เหตุผล มีจิตสาธารณะ รักสิ่ งแวดล้อม สามารถดาเนิ นชี วิตได้อย่าง

24

ปลอดภัย มีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชน และประเทศชาติ
สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ครั้ง 1 พ.ศ.2556 / หลัก เด็ก เยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี ชุมชนเข้ มแข็ง ครอบครัวเข้ มแข็ง
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สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556
ระเบียบวาระที่ 2
1
2

เด็กและเยาวชน/ เอกสารผนวก
21 พฤศจิกายน 2556

3)ส่ งเสริ มและเปิ ดโอกาสให้เด็กได้คน้ พบตนเอง โดยรู้ ความต้องการ ความถนัด และศักยภาพของ
ตนเองอย่างแท้จริ ง

3

4)พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ให้เด็กและเยาวชนมุ่งมัน่ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง มีทกั ษะและเจตคติที่ดี

4

ต่อการทางาน มีศกั ดิ์ ศรี และความภาคภูมิใจในการทางานสุ จริ ต โดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วม เพื่อให้เกิดความรู ้ ที่

5

ผสมผสานกับประสบการณ์ตรง และสามารถจัดระบบการจัดการความรู ้ของตนเองอย่างรอบด้าน

6

5)เตรี ยมความพร้ อมเด็กและเยาวชนให้เข้าสู่ การเป็ นประชาคมอาเซี ยน โดยส่ งเสริ มการต่อยอดทาง

7

การศึกษา วัฒนธรรมท้องถิ่ น วัฒนธรรมร่ วมสมัย และเชื่อมโยงถึงวัฒนธรรมโลก โดยเน้นพัฒนาทักษะด้านภาษา

8

และการเตรี ยมตัวสู่ ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ

9

6) พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเลือกรับเทคโนโลยีนามาพัฒนายกระดับ

10

ความรู ้ การเสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีงามในครอบครัว และสามารถเชื่อมต่อกับเครื อข่ายภายนอกอย่างสร้างสรรค์

11

7)พัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อเป็ นเพื่อนให้คาปรึ กษา ( Youth Cousellor) ในสถานศึกษา และนอก

12

สถานศึกษา ให้ครบทุกห้องเรี ยน และทุกชั้นเรี ยน เพื่อเชื่ อมโยงเป็ นที่ปรึ กษากับคนทางานด้านเด็ก และบริ การให้

13

การปรึ กษาสาหรับ เด็ก เยาวชน และครอบครัว

14

8)พัฒนาศูนย์ให้การปรึ กษาสาหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ทั้งในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา ใน

15

ชุ มชนในสถานบริ การสาธารณสุ ข ในหน่ วยงาน ในองค์กร และใน สื่ ออีเลคโทรนิ ค เช่ น ทางโทรศัพท์ Website

16

Face book Line และช่องทางอื่นๆ

17

มาตรการเสริมสร้ างความเข้ าใจในปัญหาและความต้ องการของเด็กและเยาวชน

18

1) ส่ งเสริ มให้พ่อ แม่ และผูเ้ ลี้ ยงดูเด็ก รวมถึ งผูด้ ูแลเด็กในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ทั้งภาครัฐ เอกชน มี

19

ความรู ้ ความเข้าใจพัฒนาการของเด็ก และได้รับการฝึ กให้มีทกั ษะ มีทศั นคติในการทาหน้าที่เลี้ยงดูเด็กให้เหมาะสม

20

ตามความจาเป็ นและความต้องการ โดยเฉพาะความสัมพันธ์เชิงบวก

21

2)สนับสนุนให้ชุมชน สังคม ภาคีเครื อข่ายเข้าใจปั ญหาและความต้องการของเด็กและเยาวชน สามารถ

22

แก้ปัญหา หรื อจัดบริ การสวัสดิการสังคมให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็กและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์ รวมถึง

23

การทาหน้าที่เฝ้ าระวังดูแลทั้งกาย จิต และพฤติกรรมตั้งแต่ยงั เล็ก

24

มาตรการเสริมสร้ างสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมต่ อเด็กและเยาวชน
สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ครั้ง 1 พ.ศ.2556 / หลัก เด็ก เยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี ชุมชนเข้ มแข็ง ครอบครัวเข้ มแข็ง
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สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556
ระเบียบวาระที่ 2

เด็กและเยาวชน/ เอกสารผนวก
21 พฤศจิกายน 2556

1

1) พัฒนาศักยภาพของครอบครัวแบบองค์รวม ให้เรี ยนรู้ถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของสมาชิก

2

พัฒนาทักษะชีวติ ทักษะการสื่ อสาร สร้างความสัมพันธ์ ลดความรุ นแรงในครอบครัว พ่อแม่ผปู ้ กครองทาตนให้เป็ น

3

แบบอย่างที่ดี

4

2) สร้างบุคคลต้นแบบ (ผูน้ าทางความคิด) และชุมชนต้นแบบที่เป็ นแบบอย่างที่ดี

5

3) สนับสนุ นให้มีอาชี พผูน้ ากิ จกรรม (youth leader) อาสาสมัครผูน้ ากิ จกรรมสาหรับเด็กและพี่เลี้ยง

6
7
8
9
10
11
12

(mentor)
4) สนับสนุ นแหล่ งเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ องทั้งระดับท้องถิ่ น และชุ มชน ในรู ปแบบต่าง ๆ เช่ น ห้องสมุ ด
พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรี ยนรู ้ ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ศูนย์กีฬา ศูนย์วฒั นธรรมและศิลปะ เป็ นต้น
5) ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้องค์กรปกครองท้องถิ่ น จัดระบบเฝ้ าระวังและเตือนภัยทางสังคมและ
วัฒนธรรม เพื่อป้ องกันเด็กและเยาวชนมิให้ตกอยูใ่ นสภาวะเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อพัฒนาการที่ไม่พึงประสงค์
6) เพิ่มบทบาทให้องค์กรปกครองท้องถิ่น จัดพื้นที่และกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้เวลาว่าง
เพื่อแสดงออกทางความคิด และศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์ ที่เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กและเยาวชน

13

7) ส่ งเสริ ม พัฒนาสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และบทบาทสื่ อมวลชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

14

เพื่อสร้ า งสัง คมแห่ งการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต และให้เป็ นพื้ นที่ ป ลอดภัยและสร้ างสรรค์ โดยผลิ ตและเผยแพร่ ส าระ

15

สร้างสรรค์ต่าง ๆ อาทิ การส่ งเสริ มสุ ขภาพจิต การสื บสานวัฒนธรรม กิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน ฯลฯ

16

รวมทั้งให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่ วมในการผลิตและเผยแพร่ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

17
18
19
20
21
22
23

8) ส่ ง เสริ ม ความปลอดภัย ในการด ารงชี วิ ตประจ าวัน ของเด็ ก และเยาวชน

โดยมุ่ ง ลดอุ บ ัติ เ หตุ

อาชญากรรม และความรุ นแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน
มาตรการส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมของเด็กและเยาวชน
1) ส่ งเสริ ม สนับสนุ น ให้เด็กและเยาวชน มีจิตอาสาต่อชุ มชนอย่างต่อเนื่ องให้เป็ นองค์ประกอบสาคัญ
เทียบเท่าความรู ้ทางวิทยาการเฉพาะด้าน
2) ส่ งเสริ ม สนับสนุ น การรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชน และการดาเนิ นกิจกรรมสร้ างสรรค์เพื่อสร้ าง
คุณค่าต่อตนเองและสังคมอย่างเป็ นระบบ
สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ครั้ง 1 พ.ศ.2556 / หลัก เด็ก เยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี ชุมชนเข้ มแข็ง ครอบครัวเข้ มแข็ง
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สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556
ระเบียบวาระที่ 2
1
2

เด็กและเยาวชน/ เอกสารผนวก
21 พฤศจิกายน 2556

3) พัฒนากระบวนการสื่ อสารระหว่างกลุ่มองค์กรเด็กและเยาวชน โดยสนับสนุ นให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

3

4) สนับสนุ นการยกย่องเชิ ดชู เด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มุ่งมัน่ เป็ นนักกิจกรรมด้านต่าง ๆ

4

ทั้งด้านวิทยาการ การกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การนาหลักทางศาสนามาปฏิบตั ิ เช่น อดทน อดออม พากเพียรพยามยาม

5

และการมีจิตสาธารณะ ให้มีบทบาทในสังคมอย่างต่อเนื่องทุกปี

6

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การคุ้มครองและพัฒนาเด็กที่ต้องการการคุ้มครองเป็ นพิเศษ และเด็กพิเศษ เป้าประสงค์ เด็กและ

7

เยาวชนทีม่ ีความต้ องการการคุ้มครองพิเศษและเด็กพิเศษ ได้ รับการคุ้มครองและพัฒนาทั้งกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์

8

สั งคม เต็มตามศักยภาพ

9

2.1 มาตรการเสริ มสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

10

2.2 มาตรการพัฒนาบริ การพื้นฐานที่จาเป็ นและมีคุณภาพให้เข้าถึงเด็ก

11

2.3 มาตรการพัฒนาบุคลากรด้านเด็ก

12

2.4 มาตรการปรับปรุ งและบังคับใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับเด็กที่ตอ้ งการการคุม้ ครองเป็ นพิเศษ

13

2.5 มาตรการพัฒนาระบบข้อมูล องค์ความรู้ กลไกของรัฐ และชุมชน

14

2.6 มาตรการระดมสรรพกาลังเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ตอ้ งการการคุม้ ครองเป็ นพิเศษ

15

2.7 มาตรการเฉพาะกลุ่ม เช่น เด็กกาพร้า

16

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ส่ งเสริมและสนับสนุนความเข้ มแข็งของภาคีเครือข่ ายให้ มีส่วนร่ วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

17

3.1 มาตรการส่ งเสริ มสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับให้เข้มแข็ง

18

3.2 มาตรการส่ งเสริ มบทบาทของภาคีเครื อข่ายเพื่อมีส่วนร่ วมพัฒนาเด็กและเยาวชน

19

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หารจัดการในการคุ้ มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน เป้าประสงค์ มีการ

20

คุ้มครองและการพัฒนาเด็กและเยาวชนทีเ่ ป็ นเอกภาพ ทาให้ การดาเนินงานด้ านเด็กและเยาวชนมีประสิ ทธิภาพ

21

4.1 มาตรการพัฒนาการบริ หารจัดการในการคุม้ ครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน
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สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556
ระเบียบวาระที่ 2

เด็กและเยาวชน/ เอกสารผนวก
21 พฤศจิกายน 2556

1

4.2 มาตรการเสริ มสร้ างโอกาสและการเข้าถึ งระบบสวัสดิการสั งคม ระบบบริ การ และระบบคุ ม้ ครอง ทั้ง

2

ทางด้านสาธารณสุ ข การศึกษา อาชีพ และสังคม แก่เด็กและเยาวชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและทัว่ ถึง โดยเฉพาะที่อยู่

3

ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร

4
5

4.3 มาตรการพัฒนาระบบ และกลไกป้ องกันเด็กและเยาวชนจากปั จจัยเสี่ ยงต่าง ๆ อาทิ เรื่ องยาเสพติด เรื่ อง
ทางเพศ สถานบริ การ ร้านเกม หอพัก ร้านขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์

สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ครั้ง 1 พ.ศ.2556 / หลัก เด็ก เยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี ชุมชนเข้ มแข็ง ครอบครัวเข้ มแข็ง
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