
พญ.นนธนนัณท์ สุนทรา
ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ผลการด าเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ประจ าปี 2563



วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ผลการด าเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัยปี พ.ศ. 2563 

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี

วาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา

- แผนการด าเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัยปี พ.ศ. 2564

วาระท่ี 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้าม)ี

วาระการประชุม



ผลการด าเนินงานด้านพัฒนาการ เด็กอายุ 9 18 30 42 และ 60เดือน 
(ต.ค.62- ก.ค.63)

คัดกรอง สงสัยล่าช้า ติดตามได้ สมวัยรวม

2560 81.3 13.3 78.0 78.0

2561 83.6 17.7 86.0 80.7

2562 89.4 22.9 92.3 87.1

ตค.62-ก.ค.63 92.5 26.7 93.3 90.4
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หมายเหตุ : ปี 2560-2562 คัดกรอง อายุ 9 18 30 และ 42 เดือน
ที่มา : HDC ณ 17 สิงหาคม 2563 จัดท าโดยสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 
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รวม การเคลื่อนไหว
(GM)

กล้ามเนื้อมัดเล็กและ
สติปัญญา (FM) 

การเข้าใจภาษา 
(RL)

การใช้ภาษา
(EL)

การช่วยเหลือตนเอง
(PS)

3,928 1,302 1,870 2,194 2,618 1,374

ข้อมูลพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี 2563 (ต.ค.62 –ก.ค.63)

89.1

94.6

98.0

84.3

94.1

90.6

97.7

94.0 94.6 94.6

91.4
89.7

92.5

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

คัดกรอง (ต.ค.62-ก.ค.63)

88.2

93.6
97.0

85.6

94.0 93.1

98.0

93.5 94.9 94.7 94.0
90.7

93.3

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 รวมเขต

ติดตามได้ (ต.ค.62-ก.ค.63)

ข้อมูล HDC ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563 จัดท าโดย : สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
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แผนการด าเนินงาน “พัฒนาการเด็ก” ประจ าปี 2563

- พฒันาศกัยภาพสถานพฒันาเดก็ปฐมวยัสงักดั สธ.
ใหผ้า่นเกณฑข์ั้นตน้มาตรฐาน จ านวน 55 แห่ง

- พฒันาศักยภาพเจ้าหน้าที ่: อบรม CPM ระดบัเขตและจังหวดั
- กจิกรรมรณรงค์ ณ เดือน กรกฎาคม ของทุกปี
- เยีย่มเสริมพลงั 4 ภาค
- จัดท าแผนขบัเคล่ือนงานพฒันาการเดก็ปฐมวยั ปี 2564-2566

Smart  Parent

Smart  Caregiver
Smart public 
health officer 

- สร้าง HL : ในมารดาหลงัคลอดหรือผูเ้ล้ียงดู
หลกั 

จดัท าโดยสถาบนัพฒันาอนามยัเดก็แห่งชาติ กรมอนามยั 



กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม สิ่งที่ได้ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
Smart  Parent ;
สร้าง HL : ในมารดา
หลงัคลอดหรือผูเ้ล้ียง
ดูหลกั 

1.ผลิตสื่อ Air war เพื่อให้เกิดการเข้าถึง
พัฒนาการเด็กในกลุ่มพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผ่าน
ช่องทางต่างๆ

-สื่อนิทาน ได้แก่ อีเล้งเค้งโค้ง อานีสกับกอล์ฟ สูc้ovid-19 สพด./สส.

2.จัดพิมพ์ DSPM ประจ าปี  2563 โดยเพิ่ม
ทักษะส่งเสริม EF จ านวน 30 ข้อ 

ปรับแก้ไข จัดพิมพ์แล้วเสร็จ สพด. 

Smart  Caregiver :
พฒันาศกัยภาพสถาน
พัฒน า เ ด็ กป ฐม วัย
สั ง กัด  ส ธ . ให้ ผ่ า น
เ ก ณ ฑ์ ขั้ น ต้ น
มาตรฐาน จ านวน 55 
แห่ง

ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุก
แห่ง ผ่านมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ 

ด าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย จ านวน 55 แห่ง
ตัวชี้วัด
1.สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดกรมอนามัย ผ่านระดับ A
ร้อยละ 100
2. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัด สธ.ผ่านระดับ C ร้อย
ละ 70

สพด./บูรณาการ 
4 กระทรวง

แผน-ผลการด าเนินงาน ปี 2563



กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม สิ่งที่ได้ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

Smart public 
health officer : 
1.เจ้าหน้าที่ สธ.

1.จัดอบรม Revise CPM ระดับจังหวัด+ ระดับเขต ทั่ว
ประเทศ 

-จัดอบรม CPM ณ เดือนพฤศจิกายน 2562 สพด. 

2.จัดคู่มือ CPM (Child project manager) ด าเนินการแล้วเสร็จ และจัดพิมพ์ในการประชุม CPM สพด
3.กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังในเขต 3,4,10,12 สถานการณ์ covid-19 สส./สพด.
4.กิจกรรมรณรงค์ จัดท าหนังสือขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน + ศอ.แจ้งประชาสัมพันธ์

ผ่านสื่อ online
สส.

5.การน างาน Nutrition เข้ามาวางบน platform DSPM 
(Double solution) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ส านักโภชนาการ

6.การให้เงิน Ontop ของ สป.สช ส าหรับหน่วยบริการในการ
ติดตามเด็กมารับการคัดกรองพัฒนาการหลัง 30 วัน เพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการท างานให้กับเจ้าหน้าที่ (คลินิกอบอุ่น เขต 
กทม.)

ด าเนินการประสบผลส าเร็จ แต่มีการธุจริต จึงต้องระงับกิจกรรมดัง
กล่าง

เขตสุขภาพที่  13 /
สพด.

7. Evaluation DSPM ด าเนินการแล้วเสร็จ สส.
8. การฝึกพยาบาลหลังคลอด ให้สอนการใช้ DSPM กับพ่อแม่ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล จ านวน 48 รพ. สพด. 
9. จัดท าแผนขับเคลื่อนงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2564-
2566

ด าเนินการแล้วเสร็จ น าเข้า MCH board ชาติ ณ มิถุนายน 2563

2.อสม. การให้ อสม. ท างานเชิงรุกเพ่ือค้นหาและติดตามเด็ก - กรม สบส.

แผน-ผลการด าเนินงาน ปี 2563



ส าหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ส าหรับ เจ้าหน้าที่ส าหรับ ครูผู้ดูแลเด็ก

Clip VDO DSPM 5-6 ปี

DSPM 

สื่อ : ประจ าปี 2563



ร้อยละผลการด าเนินงานคดักรองพฒันาการเดก็ปฐมวยั
ในช่วงรณรงค์ของปี 2559-2563 ณ เดือนกรกฏาคม

87.1 87

95.3 95.2 94.6

22.9 22.9
28.3 28.4 29.5

57.1
61

82.7
77.9

59.95

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ครอบคลุม สงสัยล่าช้า ติดตาม

เป้าหมาย ร้อยละ 90

เป้าหมาย ร้อยละ 90

เป้าหมาย ร้อยละ 20

• ขอ้มูล ณ วนัท่ี  14 สิงหาคม 2563
• จดัท าโดย สถาบนัพฒันาอนามยัเด็กแห่งชาติ



เป้าหมายการรณรงค์ 5 ช่วงวยั ประจ าปี 2563

อายุ เป้าหมาย
คดักรอง

จ านวน ร้อยละ

9 เดือน 36,894 34,959 94.76

18 เดือน 38931 36983 95.00

30 เดือน 41073 38882 94.67

42 เดือน 41645 39287 94.34

60 เดือน 44366 41,364 93.23

รวม 202,909 191,475 94.36
• ขอ้มูล ณ วนัท่ี  14 สิงหาคม 2563

• จดัท าโดย สถาบนัพฒันาอนามยัเด็กแห่งชาติ



ปัญหา ข้อเสนอแนะ

1. การเข้ารับการตรวจบริการ 
(Coverage)

-พื้นที่สีแดง/เหลือง : ให้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดบริการ WCC -COVID-19 ของกรมอนามัย และในช่วง
รณรงค์ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองส่งผลประเมินพัฒนาการให้กับ จนท.
-พื้นท่ีสีเขียว : จัดบริการตามปกติ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 + รณรงค์คัดกรอง
พัฒนาการ ณ เดือนกรกฎาคม : อสม. ให้ค าแนะน าส่งเสริมและติดตามผลพัฒนาการ 

2. เครื่องมือประเมินพัฒนาการ
-ไม่เพียงพอ
-การท าความสะอาดได้

-การใช้เครื่องมือทดแทน

3. แนวทางการคัดกรองพัฒนาการ 
NEW normal

-social distancing

- ส่วนกลางท า Guideline  แนวทางการคัดกรองพัฒนาการ NEW normal

4. การจัดท าสื่อการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม
พัฒนาเด็ก

-E-learning DSPM
-Infographic

จัดท าโดย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมรณรงค์คัดกรองพัฒนาการปี พ.ศ. 2563



ปัญหาจากการด าเนินงาน แนวทางแก้ไข

1.พ่อแม่ผู้ปกครอง

-พ่อแมผู่้ปกครอง ไม่ใช่  DSPM (ได้รับแต่ไม่ใช้ และไม่ได้รับ)

-พ่อแม่ไม่ยอมรับผลการคัดกรองพัฒนาการและไม่ยอมพาบุตรไป

รักษาตามขั้นตอนส่งต่อ

-ส่งเสริมความรอบรู้ด้านพัฒนาการเด็กในกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครอง

-เน้นการสื่อสารกับพ่อแม่ผู้ปกครอง

2.สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

-ศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก (ไม่จบปฐมวัย ไม่จบปริญญาตรี เป็นต้น) -พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ผ่านระบบE-learning เพื่อให้สามารถเรียนรู้งานได้ตลอดเวลา

3.หน่วยบริการ : รพศ., รพท , รพช. ,รพ.สต ,คลินิกเอกชน

1.1 การสื่อสารประชาสัมพันธ์

-คู่มือDSPM ในบางพื้นที่ (รพ.แพทย์,รพ.เอกชน) ไม่มีการแจก

-คู่มือ DSPM ไม่เพียงพอล่าช้า เป็นปีเก่าๆ

-การประชาสัมพันธ์มีน้อย

1.advocate กับผู้บริหารโรงพยาบาลระดับนโยบายผ่านราชวิทยาลัยสูติ,กุมารแพทย์

2.เน้นบูรณาการ 4 กระทรวง

3.ส่วนกลาง จัดสรร DSPM ของทุกปี ให้พื้นที่ก่อนเริ่มปีงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการได้

อย่างทั่วถึง

4.จัดท า spot วิทยุประชาสัมพันธ์การคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย
1.2 ศักยภาพเจ้าหน้า : เปลี่ยนคน งานเยอะ  -จัดท าระบบ E-learning เพื่อให้สามารถเรียนรู้งานได้ตลอดเวลา

GAP ที่ต้องพัฒนา



1.เพ่ิมพื้นที่เล่น เช่น ลานเล่น ลานกีฬา ในการสร้างสัมพันธภาพของครอบครัว 
มุ้งเน้นนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก  
2.จัดท าสื่อที่สร้างความรอบรู้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กท่ีเข้าใจได้ง่าย (User 
friendly) ได้แก่ หลักสูตร DSPM ส าหรับพ่อแม่ (MOU ม.จุฬาฯ)
3.เช่ือมโยงข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด กับข้อมูลพฒันาการ ได้แก่ 
“การเพ่ิมเง่ือนไขการรับเงินอุดหนุน” : ต้องได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการทุก
ราย 

1.สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างครูผู้ดูแลเด็กและพ่อแม่ในการใช้เครื่องมือ
DSPM เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและสง่ข้อมูลให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
2.พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กในจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการตามช่วง
วัย

พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี :
1.พยาบาลหลังคลอด 
2.พัฒนา อสม.พัฒนาการเด็ก
3.จัดท าระบบ E-learning ; DSPM

แผนการด าเนินงาน “พัฒนาการเด็ก” ประจ าปี 2564




