
จัดท ำโดย สถำบันพัฒนำอนำมัยเด็กแห่งชำติ

แพทย์หญิงนนธนวนัณท์  สุนทรา
ผู้อ านวยการสถาบันพฒันาอนามยัเดก็แห่งชาติ

“มหัศจรรย์แห่งการเล่น”



ท าไมเดก็เลก็ต้อง “เล่น”

การเล่น คือ  “สิทธิของเดก็”  ตาม พ.ร.บ.  คุ้มครองเดก็ พ.ศ. 2556
สนับสนุนว่าเดก็ต้องม ีพืน้ทีเ่ล่น ทีเ่หมาะสม และปลอดภัย ทีจ่ะน าไปสู่การ

สร้างสุขภาวะอย่างเสมอภาค

ความส าคญั



การคัดกรองพัฒนาการเด็ก ปี 
2563 ไตรมำส 1 มีผลการ
ด าเนินงานสูงกว่าปี 2562 
ในช่วงเวลาเดียวกัน  
ไตรมำส 2 เข้ำสู่ไตรมำส 3
พบว่า การคัดกรองพัฒนาการ
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

เข้ำถึง HDC ณ 10 ส.ค.63

3.2 ผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำกำรเด็กในยุค New Normal



การติดตามเด็กสงสัยล่าช้า 
ปี 2563 มีผลการ
ด าเนินงานได้น้อยกว่า ปี 
2562 ในช่วงเวลาเดียวกัน 
และในไตรมาส 3 ผลการ
ด างานลดลงอย่างต่อเนื่อง

เข้ำถึง HDC ณ 10 ส.ค.63



ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก ใน ปี 
2563 ไตรมำส 1 ผลการด าเนินงาน
สูงกว่า ปี 2562 ในช่วงเวลาเดียวกัน 
ไตรมำส 2 และ 3 ตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ ผลการด าเนินงานลดลง
อย่างต่อเนื่อง เมื่อเด็กเข้ารับการคัด
กรองน้อย มีผลท าให้การค้นพบเด็กที่
มีพัฒนาการสมวัยน้อยลง เพราะเป็น
การใช้ฐานการหารจากเด็กที่ วันที่วัน
แรกที่อายุแตะ 9,18,30,42,60 เดือน
ในเดือนนั้น ๆ

เข้ำถึง HDC ณ 10 ส.ค.63



ร้อยละผลการด าเนินงานคดักรองพฒันาการเดก็ปฐมวยั
ในช่วงรณรงค์ของปี 2559-2563
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ครอบคลุม สงสยัลา่ชา้ ติดตาม

เป้ำหมำย ร้อยละ 90

เป้ำหมำย ร้อยละ 90

เป้ำหมำย ร้อยละ 20

• ขอ้มูล ณ วนัท่ี  14 สิงหาคม 2563
• จดัท าโดย สถาบนัพฒันาอนามยัเดก็แห่งชาติ



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



การเลีย้งดูทีส่่งเสริมพฒันาการ
ส่งเสริมสมองความคดิและสตปัิญญา
Communicate และการท างานร่วมกบัผู้อ่ืน 
มจีริยธรรม วฒันธรรม(พลโลก) และมี

สุนทรียะ



มหัศจรรย์ 1,000 วนัแรกของชีวติ
ท ำไมจึงส ำคญั?





• อาหาร



(270 วนั) ตั้งครรภ์ : ไม่ซีด ไอโอดนี ดูแลฟันไม่ให้ผุ
แคลเซียม ปลา (โอเมก้า 3)
โปรตนีที่ดนีม 2 แก้ว:วนั

ก่อนตั้งครรภ์     : แม่ต้องไม่ซีด สุขภาพดี
อาหารครบ 5 หมู่ ออกก าลงักาย



180 วนั (6เดือน) EBF : สารอาหารครบถ้วน ย่อยง่าย 
ภมิูต้านทาน

“อาหารใจ” แม่ต้องเรียนรู ้การให้นมท่ีกระตุ้นประสาท
สมัผสัทัง้ 6 อาหารแม่หลงัคลอด Triferdine



(550 วนั) 6 เดือน – 2 ปี BF และอาหารตามวยั
ไม่ซีด FeSO₄หลงั 6 เดือน – 2 ปี
+ การเลีย้งดูแบบส่งเสริมพฒันาการ : DSPM



DSPM
เวบ็ไซต์ สถาบนัพฒันาอนามยัเดก็แห่งชาติ



Red flag    4 เดือน > คอยงัไม่แขง็
6 เดือน > ไม่พลกิคว า่ ไม่คว้าของ ไม่หันตามเสียง
9 เดือน > ยงัน่ังเองไม่ได้ ใช้นิว้หัวแม่มือและนิว้อ่ืนหยบิของยงั

ไม่ได้
12 เดือน > เกาะยืนยงัไม่ได้ ยงัไม่แสดงการโต้ตอบเช่น โบกมือ ส่ัน

ศีรษะ 
18 เดือน > ยงัเดนิไม่ได้ พูดค าเดยีวทีม่คีวามหมายยงัไม่ได้ ช้ีบอก

ความต้องการไม่ได้
2 ปี > พูด 2 ค าต่อกนัทีม่คีวามหมายยงัไม่ได้  เดนิถอยหลงัและเตะ

บอลยงัไม่ได้

• พฒันาการ



Child health supervision
“ค้นหากลุ่มเสีย่ง”
ดแูลแบบองคร์วม

9 ,18,30,42,60 คดักรองพฒันาการ



• เรียนรู้ผ่านการเล่น

critical 
thinking

creative 
thinking

communicati
on 

collaboration

เราต้องการ 4 C



เล่นกบัครอบครัว (family)
เล่นอสิระ (Free)

เล่นสนุก (Fun)





community สถานพฒันาเด็กปฐมวยั
ลา้ง

มือ
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เดก็ไทยเล่นเปลีย่นโลก



เดก็ไทยเล่นเปลีย่นโลก MODEL



อจัฉริยภาพ

ลูก

กระบวนการ

รากแขง็แรง


