นวัตกรรมบริการเพื่อพัฒนาการดูแลเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด
นางสาวชนิดนารถ เจริญเนือง
การศึ ก ษาเรื่ อ ง “นวั ต กรรมบริก ารเพื่ อ พั ฒ นาการดู แ ลเด็ ก ของ สถานสงเคราะห์ เ ด็ ก อ่ อ น
ปากเกร็ ด ” มี วั ต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ศึ กษากระบวนการในการปฏิบั ติ ง านด้ านพั ฒ นาการเด็ ก ด้ า นสั ง คม
สงเคราะห์ และด้านพยาบาลเด็กทั้ง ก่อนและหลังการนานวัตกรรมบริการมาปรับใช้ ในการปฏิบัติงานของ
สถานสงเคราะห์ เด็ กอ่ อนปากเกร็ ด เพื่ อศึ กษาปั ญหาอุ ปสรรคในการนานวั ตกรรมบริก ารมาใช้ ในการ
ปฏิบัติงานของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด และเพื่อศึกษาการพัฒนานวัตกรรมบริการเพือ่ การดูแลเด็ก
ของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด โดยผู้ศึกษาทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการรายงาน
บทความ การประชุม และคู่มือการดาเนินงานโปรแกรม Click For Kids ผลการศึกษาปรากฎดังนี้
กระบวนการในการปฏิ บัติง านด้ านพั ฒนาการเด็ก ด้านสังคมสงเคราะห์ และด้า นพยาบาลเด็ ก
ก่อ นนานวั ตกรรมบริ ก ารมาใช้ พบว่ า กระบวนการในการปฏิบั ติ งานในแต่ ละด้ านมีค วามซับ ซ้ อน มี
รายละเอียดในการปฏิบั ติงานมาก แต่เมื่ อนานวัตกรรมบริ การมาใช้แ ล้ว พบว่า นักสัง คมสงเคราะห์ นั ก
พัฒนาการเด็ก และพยาบาลจะมีฐานข้อมูล ในการปฏิบัติงาน มี ระบบแจ้งเตือน และสามารถออกรายงาน
สรุปผลการดาเนินงานทั้งในภาพรวมและรายบุคคลได้
ปัญหาอุปสรรคในการนานวัตกรรมบริการมาใช้ใ นการปฏิบัติงาน พบว่า นักสังคมสงเคราะห์และ
พยาบาลจะประสบปัญหาไม่มี เวลาในการเรีย นรู้ และกรอกข้อ มูล ลงในระบบฐานข้อ มูล ในขณะที่นัก
พัฒนาการจะมีค วามคล่ องตัวในการปฏิบั ติงานมากกว่าเนื่อ งจากได้เรี ยนรู้และใช้โปรแกรมมาตั้งแต่ปี
๒๕๕๒
การพัฒนานวัตกรรมบริการเพื่อการดูแลเด็ก ของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด พบว่า สถาน
สงเคราะห์เด็ กอ่อนปากเกร็ ดมีการประชุ มเพื่อระดมความคิดเห็น ของนักสัง คมสงเคราะห์ นักพัฒ นาการ
และพยาบาลก่อนนาไปพัฒ นาเป็ นนวัตกรรมบริการเพื่อให้ ตอบสนองต่อ ความต้องการของผู้ใช้ง านมาก
ที่สุด และมี การทดลองใช้ง านนวั ตกรรมบริ การอย่างต่ อเนื่อ ง เพื่อนาไปปรั บปรุง ให้มี ความสมบูรณ์มาก
ที่สุด ซึ่งส่งผลให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑) มี ก ารปรับ เปลี่ ย นวิ ธีก ารท างาน ส่ ง เสริ มการเรีย นรู้ร่ว มกั นภายในองค์ กรเพื่อ สร้า งเสริ ม
นวัตกรรมใหม่ๆ และเพื่อแก้ไขปัญหาตามสภาพที่เกิดขึ้นกับเด็กได้รวดเร็วขึ้น
๒) เด็กในความอุปการะทุกคนมีทิศทางและมีแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development
Plan) ที่ชัดเจน สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของเด็ก
๓) มี ระบบสารสนเทศเป็นเครื่อ งมื อในการท างาน โดยสามารถนาเทคโนโลยีม าใช้ใ นการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
๔) สามารถขยายผลไปสู่ห น่ว ยงานที่ ให้ก ารอุ ปการะและพัฒ นาการเด็ก วัย แรกเกิด -๖ ปี เช่ น
สถานสงเคราะห์เ ด็กอ่อน สถานรับ เลี้ยงเด็กเอกชนในความดูแลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และ
ศูนย์พัฒนาการเด็กขององค์กรทั่วประเทศ

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา มีดังนี้
๑) สถานสงเคราะห์ ควรจัด หาเครื่ องคอมพิ วเตอร์ ที่ มีส มรรถนะสู ง และบริ ก ารอิ นเตอร์ เ น็ ต
ความเร็วสูง เพื่อให้การใช้งานระบบเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเพียงพอ
๒) เด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อ นปากเกร็ด มีทิศทางและมีแผนพัฒนารายบุคคลที่ ชัดเจนทั้งใน
ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านพัฒนาการ และด้านการรักษาพยาบาล
๓) บุ คลากรผู้ป ฏิบัติ งานควรมี การเรียนรู้และศึกษาคู่มือ การใช้งานระบบเพื่ อเสริมสร้ างความรู้
ความเข้าใจในการใช้งานระบบ รวมทั้งปรับตัวในการใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น
๔) บุค ลากรผู้ปฏิ บัติ งานต้ องมีการเก็บ เอกสารหลัก ฐานต่ างๆ ไว้ส าหรับ การตรวจสอบความ
ถูกต้องในการกรอกข้อมูลต่างๆ และมีการสอบทานข้อมูลที่มีอยู่ในระบบตลอดเวลา
๕) กรมพัฒ นาสัง คมและสวั สดิก ารสามารถนาผลการศึ กษาไปใช้ส าหรับ การวางแผนในระดั บ
นโยบายในการพัฒนาการดูแลเด็กและการปรับปรุงระบบการทางานในสถานสงเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

