
ความรู้และทักษะการเลี้ยงลูกใหถู้กทางและเท่าทันจะส่งมอบแก่พ่อแม่อย่างงา่ยๆและท่ัวถึงได้อย่างไร? 



กลุ่มชุมชนโรงเรียนพ่อแม่บนเครือขา่ยGotoKnow.org  

ได้รับโอกาสอันดีจาก GotoKnow.org,ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ,สสส. มอบหมายให้จัดสัมมนา 

กลุ่มผู้ท างานโรงเรียนพ่อแม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์เรือ่ง  

“โรงเรียนพ่อแม่(ใหม)่อย่างไรพอ?ในการนี้ชุมชนฯได้จัดกิจกรรมเป็น ๓ส่วนคือ 

ปาฐกถาพิเศษ : โรงเรียนพ่อแม่(ใหม)่อย่างไรพอ? มุมมองจากราชวิทยาลัย      

โดยศ.คลินิกพญ.วินัดดา ปิยศิลป์  

น าเสนอผลงาน เป็นกรณีตัวอย่างเพื่อเปิดโอกาสให้คนท างานเสริมพลงัพ่อแม่ ได้มีโอกาส

แลกเปลี่ยนกันว่า มีวิธีการท างานดีๆอะไรบ้าง?ท้ังนี้ได้รบัเกียรติจาก ศ.(คลินิก)พญ.วินัดดา  ปิย
ศิลป์และอ.ปริชวัน จันทร์ศิริ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมวิพากษ์ 

กิจกรรมอภิปรายกลุ่มย่อย เรื่อง"โรงเรียนพ่อแม่ (ใหม่) ในจินตนาการของฉัน” เพื่อระดม

ความคิดรวบรวมไว้ต่อยอดให้เป็นรูปธรรมต่อไป 

สุดท้ายนี้กลุ่มชุมชนโรงเรียนพ่อแม่บนเครือข่าย GotoKnow.org ขอขอบคุณ GotoKnow.org,
ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ,สสส.ศ.(คลนิิก)พญ.วินัดดา  ปิยศิลป์,อ.ปริชวัน จันทร์ศิริ,คุณศศิชล หงส์ไทย

และผู้ร่วมน าเสนอผลงานท่านอืน่ๆรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ท าให้การจัดกจิกรรมนี้ส าเรจ็ด้วยดี 

 

                                      กลุ่มชุมชนโรงเรียนพ่อแม่บนเครือข่าย GotoKnow.org 

http://www.gotoknow.org/planet/parent 



พิธีเปิด  ๙.๐๐ น. 
ปาฐกถาพิเศษ : โรงเรียนพ่อแม่(ใหม)่อย่างไรพอ?  มุมมองจากราชวิทยาลัย      

ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์ 
รองประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย  

อุปนายกสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย   
ประธานชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย 

น าเสนอผลงาน(๑๐นาที ซักถามให้ค าแนะน า๑๐นาท)ี ผู้วิพากษ์ ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์ 
        อ.ปริชวัน จันทร์ศิริ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จุฬาฯ 

 
การด าเนินงานโรงเรียนพ่อแม่ในคลินิกเด็กสุขภาพดี รพ.แกลง          

 คุณเสาวลักษณ์ ถนอมวงศ์ 
การใช้สื่อเพื่อสร้างทักษะชีวิตนักเรียนประถมและสื่อเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจแก่นักเรยีน
มัธยม ๓ อ าเภอในจังหวัดระยอง 

จอ.ประเชิญ สวัสดิ์ผล 
การสนับสนุน โรงเรียนพ่อแม่ในรพ.ชุมชนของศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต๘นครสวรรค์     

       คุณศศิชล หงษไ์ทย 
กลุ่มสาธิตปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแม่ที่มีบุตร ๐-๕ ปี เพ่ือลดความเครียดและการใช้ความ
รุนแรงทางกายและวาจา                   

 นพ.สมบูรณ์ โหตระวารีกาญจน 
 

อภิปรายกลุ่มย่อย  "โรงเรียนพ่อแม่ (ใหม่) ในจินตนาการของฉัน 
 
ปิดเวที รับประทานอาหารกลางวัน ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โรงเรียนพ่อแม่(ใหม่)อย่างไรพอ? 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗  ๙.๐๐-๑๓.๐๐น. 

ห้องประชุม๔๑๓ ศูนย์เรียนรู้ สสส.  
 



การด าเนินงานโรงเรียนพ่อแม่ในคลินิกเด็กสุขภาพดี รพ.แกลง   
        

 คุณเสาวลักษณ์ ถนอมวงศ์ 
http://www.gotoknow.org/blog/wellchild 

การท างานในคลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กแข็งแรงนอกจากการให้บริการฉดีวัคซีนแล้ว 
จ าเป็นต้องมีกิจกรรมในการส่งเสรมิความรู้ ให้พ่อ-แม่และญาติที่น าลูกมาฉีดวัคซีนในแต่
ละช่วงวัย 
เพื่อให้พ่อแม่เลี้ยงดูลูกได้เหมาะสมตามวัย ส่งผลให้เด็กแข็งแรง เก่ง ดี มีสุข สมใจนึกพ่อ
แม่ทุกคน 
โรงเรียนพ่อแม่ของโรงพยาบาลแกลง ท าไม่สม่ าเสมอมานานแล้ว ได้จัดท าให้เป็น
รูปแบบจริงจังมากข้ึนในปี๒๕๕๒ 
เวลานาทีทองของการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม ่ก็คือช่วงเวลาที่ผู้ปกครองน าเด็กๆมา
ฉีดวัคซีน 
เวลาในการท ากิจกรรมกลุ่มในแตล่ะครัง้ควรใช้เวลานานประมาณ 30 นาที 
เป็นเวลาเดียวกับเวลาที่ต้องอยู่โรงพยาบาลเพ่ือดูอาการข้างเคียง หลังฉีดวัคซีน 
ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ปกครองจะให้ความร่วมมือ 
การสอนจะมีเนื้อหาตามช่วงวัย ซึ่งถูกแบ่งแยกนัดไว้ ตั้งแต่การฉีดครั้งแรก โดยใช้สื่อจาก
แหล่งต่างๆรวบรวมเป็นรูปแบบเฉพาะของผู้สอนเอง 
หลังจากการท ากิจกรรมก็มีของรางวัลเป็นหนังสือนิทานเพื่อเสรมิแรงจูงใจในการท า
กิจกรรมในครั้งต่อๆไป 
นอกจากความร่วมมือของผู้ปกครอง ความตั้งใจของผู้ปฏิบัติแล้ว ยังต้องใช้อุปกรณ์โสต
ทัศนศึกษา และสถานท่ีท่ีเหมาะสมซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องการการสนบัสนุนจากผู้บรหิารด้วย 
ผลลัพธ์ของโรงเรียนพ่อแม่ที่มีผลต่อเด็ก ยังคงรอคอยการวัดที่ยุ่งยากต่อไป แต่ความ
ร่วมมือ ความพึงพอใจของพ่อแม่ท าให้ผู้ปฏิบัติ ประเมินตนเองได้พอสมควร โดยเฉพาะ
จ านวนเด็กท่ีมารับบริการและจ านวนพ่อแม่ที่เขา้รว่มเรียนรู้ เพิ่มขึ้นเรื่อยจนมีปัญหาใหม่
คือ จ านวนเจ้าหน้าท่ีที่ให้บริการเริ่มไม่เพียงพออีกแล้ว 



การใช้สื่อเพ่ือสร้างทักษะชีวิตนักเรียนประถมและสื่อเติมเต็มความเข้มแข็ง
ทางใจแก่นักเรียนมัธยม๓อ าเภอในจังหวัดระยอง 
 

จอ.ประเชิญ สวัสดิ์ผล 
http://www.gotoknow.org/blog/jachurn 

วัยรุ่นอ าเภอแกลงมีปัญหาความประพฤติไม่ต่างจากชุมชนอื่น 
คนท างานท่ีเกี่ยงข้องกับเด็กในสายงานสาธารณสุขและศึกษาธิการ จับมือกัน
เพื่อลดปัญหาดังกล่าวด้วยการสรา้งความเข้มแข็งทางใจ ในนักเรียนมัธยม  
๙ โรงเรียนในพื้นที่การศึกษาเขตระยอง๒ด้วยสื่อส าเรจ็รูป ชุด เติมเต็มความ
เข้มแข็งทางใจ ทีพ่ัฒนาโดยอาจารย์ นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล นายแพทย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิตและแผนงานสร้างเสริมสขุภาพจติ สสส. 
การด าเนินการในปีการศึกษาแรก ประกอบด้วยการท าความเขา้ใจกบัผู้บริหาร 
การเตรียมครูผู้ใช้ การจัดหาสื่อ กระจายสื่อให้ท่ัวถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างใช้งาน และการติดตามผล ในปีแรกมีการวิจัยเพื่อประเมินการใช้สื่อ
โดยอาจารย์จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลด้วย 
ปีการศึกษาท่ี๒มีการใช้สื่อต่อเนื่องในห้องเรียนที่ยังไม่ได้สัมผัสสือ่หรือนักเรียน
เข้าใหม่ รวมทั้งได้น าสื่อ การ์ตูน เสริมสร้างทักษะชีวิต มาใช้กับนักเรียน
ประถม๑-๓ จ านวน๘๑โรงเรียนในสังกัด สพป.ระยองเขต๒ด้วย 
ผลการใช้งานแม้ไม่สามารถวัดผลแตกต่างได้ชัดเจนแตค่รูผูใ้ช้ยังมีความรู้สึกท่ีดี
ต่อการใช้สื่อและมีแผนด าเนินการต่อไปอีกอยา่งน้อย ๒ปี นอกจากน้ันความ
ร่วมมือในการดูแลเด็กวัยเรียนของบุคลากรในพื้นที่ท่ีดีขึ้นยังส่งผลให้การดแูล
นักเรียนบางรายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษมีความมั่นได้ว่าทีมจะ
สามารถดูแลได้ดีขึ้นอกีด้วย 



การสนับสนุน โรงเรียนพ่อแม่ในรพ.ชุมชนของศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต
๘นครสวรรค์  
    

       คุณศศิชล หงษ์ไทย 
http://www.gotoknow.org/blog/parentalschool 

    การด าเนินการโรงเรียนพ่อแม่ของศูนย์อนามัยที่ 8 เริ่มเมื่อปี 2547 ปีแรกเราเลือก
ทดลองท าในรพ.สต. 1 แห่ง/1 จังหวัด โดยทางศูนย์อนามัยที่ 8 มีงบประมาณสนับสนุน  
ก็เกิดผลลัพธ์ที่ดีในทุกแห่ง..แต่พอเหตุการณผ์่านไป ก็แผ่วลงเรื่อยๆ ขาดความยั่งยืน 
เพราะงานถูกสร้างขึ้นมาใหม ่ไม่กลมกลืนไปกับงานประจ า  แถมอีกบทเรียนที่ได้คือ..น้อง
คนท า ไม่มีทีมงานท่ีช่วยท างาน เมื่อมีการโยกย้าย งานก็สลายตามไปด้วย 
      แต่จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เราจัดขึ้นก็สร้างกระแสได้ระดับหนึ่ง ให้โรงพยาบาล
ชุมชน น าไปเผยแพร่และทดลอง  แต่ทุกอย่างก็ไม่ง่าย..เพราะกลับกลายเป็นการเพิ่ม
ภาระงาน  
      เมื่อมีโครงการสายใยรกั ท าให้ปรับรูปแบบการนิเทศ เข้าไปในทีมเดียวกัน มีการน า
เกณฑ์โรงเรียนพ่อแม่ใส่เข้าไปในเกณฑ์การประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว   
       หลังนิเทศพบว่าทุกโรงพยาบาลท าได้ตามเกณฑ์ แต่ไม่ได้เอาไปพัฒนาการสอน สิ่งที่
เราต้องการเป้าหมายสูงสุด คือ เด็กมีพัฒนาการที่ดี ก็คงไม่ได้ 
        ในฐานะพี่เลี้ยง พยายามมองหาว่าจะช่วยอะไรได้บ้าง ท าสื่อ  เพราะหลายรพ.มีสื่อ 
แต่ไม่ไม่น่าสนใจ ผู้รับบริการไม่อ่าน จึงหางบประมาณมาท าสื่อ สื่อส าหรับเจ้าหน้าที่ สื่อ
ส าหรับแจกผู้รับบริการ ปรับความเข้าใจเรื่องเกณฑ์ว่า จะน ามาพัฒนางานอย่างไร ไม่ใช่
ท าเพื่อให้ผ่าน ประเมิน จัดข่องทางให้น้องๆ ติดต่อผ่านทางfacebook  ทางe-mail และ
มีโทรศัพท์ให้ติดต่อได้ 
        หลังการนิเทศแต่ละครั้งจะสรปุผลสง่ไปให้เพื่อพัฒนาเป็นลายลักษณ์อักษร ให้
ผู้บริหารรับทราบ 



กลุ่มสาธิตปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแม่ที่มีบุตร 0-5ปีเพื่อลดความเครียดและ
การใช้ความรุนแรงทางกายและวาจา                   

 นพ.สมบูรณ์ โหตระวารีกาญจน 
http://www.gotoknow.org/blog/goodparenting 

ครั้งที่ ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง กิจกรรรม 

๑ การทบทวนตนเอง 
กลุ่มประเมินรูปแบบความเคยชนิของตนเองในการเลี้ยงดูบุตรและ

รูปแบบการจัดการอารมณ์เครียด โกรธ ของตนเอง 

๒ การสร้างแรงจูงใจ 
ให้สมาชิกเข้าศึกษาด้วยตนเองใน Go2change.com 

จัดเวลาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หลังดูสื่อ 

๓ การจัดท าแผนการเปลี่ยนแปลง 

ท าแผนการเปลี่ยนแปลงตนเองโดยใช้แบบบันทึกปรับพฤติกรรมสุขภาพ 

ลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว ้

 จัดท าบันทึกประจ าวนัใหบ้ันทกึผล 

๔-๖ การแบ่งปันประสบการณ์ 

เเล่าเร่ืองราวและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตนเองในการปฏบิัติ ตาม

แผนที่วางไว้ และเสริมแรงจูงใจให้เกิดความต่อเนื่อง 

เปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงความชื่นชมและ ให้ก าลังใจกัน 

วัตถุประสงค์ เพื่อทดลองจัดบริการโดยน ารปูแบบกลุ่มปรบัพฤติกรรมสุขภาพ ด้านการจัดการ
อารมณ์มาใช้ในกลุ่มพ่อแม่ที่มีลูกเป็นเด็กเลี้ยงยาก 
กลุ่มอาสาสมัคร  คือ  เจ้าหน้าท่ีรพ.แกลง(๖ คน) หลังสัมภาษณ์เพื่อประเมินความตระหนัก 
รายละเอียดโปรแกรม การจัดบริการเพ่ือปรับพฤติกรรมสุขภาพในรูปแบบกลุ่มปิด แบ่งด าเนิน
กิจกรรมเป็น ๖ครั้งตามขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ  ครั้งละ 45-60 นาที  ดังนี ้ 

ตัวช้ีวัดส าคัญคือ จ านวนครั้งในการใช้ความรุนแรง ทางกาย วาจา กับลูกในแต่ละสัปดาห์ 
สรุปผลและการเรยีนรูจ้ากกลุ่มสาธิต 
จากการสาธิตท าให้เห็นถึงความยากในการปรบัพฤติกรรมสุขภาพด้านอารมณ์ ในการประยุกต์
เพื่อใช้งานจริง ผู้เข้าร่วมจ าเป็นต้องมีความมุ่งมั่นและความพรอ้มในการเปลี่ยนแปลง ขั้นตอน
สัมภาษณ์เพื่อประเมินและสร้างความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงจึงส าคัญ กระบวนการกลุ่มมี
อิทธิพลต่อการเสริมพลังให้พยายามปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมได้ 
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      "โรงเรียนพ่อแม่ (ใหม)่ ในจินตนาการของฉัน 

                             ทีมจันทร์ยิ้ม เพ่ือพัฒนาเยาวชน 

                                          http://www.gotoknow.org/blog/klaeng 

พ่อแม่จ าเป็นต้องเรียนรู้ต่อเนื่อง 
เพื่อมีทักษะในการเลี้ยงดูลูกในแต่ละวัยได้ถูกทางและเท่าทัน 
การเรียนรู้เรื่องส าคัญพิเศษน้ี ควรเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศยั ตามก าลังปัญญา 
เปิดกว้างให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ทุกฐานะ ทุกระดับการศึกษา 
ได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม ง่าย ใกล้ตัว ทั่วถึง ไม่แพง ฯลฯ 
วิชาท่ีเรียนสามารถเรียนตามล าดับวัยของลูกและความสนใจของพ่อแม่ในขณะนั้น 
ในการนี้ควรมีครู(กระบวนกร)หลายรูปแบบเป็นผูใ้ห้ค าปรกึษา 
บุคลากรทางการแพทย์สายแม่และเด็กโดยเฉพาะกมุารแพทย์ใกล้ชิดและเป็นที่ไว้วางใจของพ่อ
แม่เด็กมาก 
เพียงแต่บุคลากรเหล่านี้ไม่มีเวลามากพอท่ีจะช่วยเหลือพ่อแม่ไดท้ันและเพียงพอต่อความต้องการ 
 



        โรงเรียนพ่อแม่ในฝันของผู้เขียนจึงควรมีสื่อ เครื่องมือ วิธีการ ท่ีใช้ง่าย เบาแรง
ตอบทุกปัญหาที่พบบ่อยๆได้ใช้เรียนรูด้้วยตนเองหรือมีกระบวนกรช่วยเพียงเล็กน้อย 
ก็เพียงพอ 
        สื่อนี้ควรได้มาตรฐานและไม่มีโฆษณาแอบแฝง รวมทั้งถูกปรับปรุงให้ทันสมัย
อยู่เสมอ 
        กระบวนกร ผู้จัดห้องเรียนทั้งในโรงพยาบาลหรือในโรงเรียน ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ควรได้รับการเสริมพลงัอย่างต่อเนื่องจากองค์กรไม่แสวงหาก าไร ที่มีงบ
สนับสนุนตามสมควร  
         การสนับสนุนให้ พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และความรู้จ าเป็นต้องท า
อย่างเป็นระบบ 
         ระยะแรกพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กได้รับการเสริมพลงัให้อยากเรยีนรู้ 
         ต่อมามีมาตรการบางอย่างกระตุ้นให้อยากเรียนรู้ 
         และในที่สุดอาจมีวิธีการบางอย่างบังคับให้ผู้เลี้ยงดูทุกคนต้องเข้าเรียน 
         เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นต่อเด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเติบโตเป็นผู้ใหญท่ี่ แข็งแรง 
เก่งดี และมีความสุขต่อไป 
          โรงเรียนพ่อแม่(ใหม)่ในฝันของผู้เขียนมีกรอบความคิดเท่านี้ 
ท่านล่ะ ฝันไว้อย่างไร? ไปร่วมแลกเปลี่ยนกันในวันประชุม ที่ศูนย์เรียนรู้นะครับ 



        สุขภาพแม่หลังคลอด 
. 

        เลี้ยงลูกแบบแนวคิดบวก 
. 

http://www.gotoknow.org/blog/mom 
ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ 

สุปัญญา ฉายาชวลิต 
http://www.gotoknow.org/blog/nbklaeng 

ดูแลเด็กที่บ้าน ฉบับบ้านๆ 
หิรัญญา คงทองสอาด 
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http://www.gotoknow.org/blog/jachurn 
ประเชิญ สวัสดิ์ผล 

เสาวลักษณ์ ถนอมวงศ์ 
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        เมื่อลูกรักเข้าห้องฉุกเฉิน 
. 

นุชจรีย์ สิทธิพงศ์ 
 

http://www.gotoknow.org/blog/emerped 

ชฎาพร รัตนาวิวัฒน์พงศ ์
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คุยกับลูกเรื่องธรรม สังคม ความรู้-ไม่รู้และอื่น ๆ 
 
 

จริยา ไวศยารัทธ์ 
http://www.gotoknow.org/blog/ourson 

เพื่อนพ่อแม่ 
สมบูรณ์ โหตระวารีกาญจน 

http://www.gotoknow.org/blog/goodparenting 
สายชล ปธานราษฎร์ 
http://www.gotoknow.org/blog/pctped 

         Bloggerในชุมชนโรงเรียนพ่อแม่ 




