
 
 

  

 

สรุปรายงานผลการเยีย่มเสรมิพลังผู้ปฏิบัติงานตามโครงการฯเพิ่มพูนทักษะ 
การใช้คู่มือการเฝ้าระวงั/ส่งเสรมิพัฒนาการเดก็ปฐมวัย (DSPM)และคู่มือประเมิน 

และส่งเสรมิพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง (DAIM) 
จังหวัดสุรินทร ์

 
เยี่ยมเสริมพลัง  วันที่ 7 กรกฏาคม 2559 
ชื่อหน่วยงาน .....โรงพยาบาลสุรินทร์.... จังหวัด....สุรินทร์.........  
 
ส่วนที่ 1 การขับเคลื่อนการด าเนินงานและการจัดระบบการส่งต่อ ภายในจังหวัด/อ าเภอ 
1. มีการแต่งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัด แต่ยังไม่ได้มีการจัดประชุม แต่ก าหนด
นโยบายไว้ส าหรับการประชุม 2 ครั้งต่อปี  
2. คณะอนุกรรมการพัฒนาการเด็กปฐมวัย ระดับอ าเภอ มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแต่ยังไม่ได้มีการจัด
ประชุม  
3. มีคณะกรรมการ CPM หรือ Project manager สตรีและเด็กปฐมวัย (ท าหน้าที่ประสานงานหลัก
ประเด็นพัฒนาการเด็ก)ทั้งในระดับจังหวัดและอ าเภอ และมีการจัดประชุมทั้งสองระดับ  โดยมีการประชุม
ทุกเดือน 
4. การบริหารจัดการนโยบายระดับเขต/จังหวัด/อ าเภอ ในประเด็น : 

การมอบคู่มือ DSPM / DAIM ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง มีการก าหนดนโยบายให้ด าเนินการเหมือนกัน
ทั้งจังหวัด/อ าเภอ คือมีโดยมอบให้ผู้ปกครองทุกคนที่คลอดในช่วงเวลาที่ก าหนด (เมษายน 56 ถึง มีนาคม 58) 
 ส่วนการค้นหากลุ่มเป้าหมาย เพ่ือการคัดกรองพัฒนาการโดยใช้เครื่องมือ DSPM / DAIM   มีการ
ก าหนดนโยบายให้ด าเนินการเหมือนกันทั้งจังหวัด/อ าเภอ โดยมอบให้ผู้ปกครองทุกคนที่คลอดในช่วงเวลาที่
ก าหนด (เมษายน 56 ถึง มีนาคม 58)   
 มีรูปแบบการจัดบริการคัดกรองพัฒนาการเด็กในคลินิกเด็กดี เช่น การขยายวันให้บริการ/   แยก
วันให้บริการฉีดวัคซีนออกจากวันประเมินพัฒนาการ เป็นต้น) ได้แก่  

รูปแบบการให้บริการ:  มีการจัดบริการคัดกรองพัฒนาการเด็กโดยแยกวันให้บริการ ด าเนินการโดย 
1.มีคลินิกประเมินพัฒนาการทุกวันศุกร์บ่าย เปิดบริการทุกวัน 
2.คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ เปิดบริการทุกวัน 

  ข้อดี มีเวลาตรวจคัดกรองได้ละเอียดขึ้น 
ข้อเสีย เป็นภาระแก่เจ้าหน้าที่ 

 ส าหรับการจัดให้มีคลินิกพัฒนาการเด็ก เพื่อการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง
และครอบคลุม เช่น คลินิกดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยง (high Risk Newborn)  หรือ “คลินิก DAIM” ในรพ.แม่
ข่าย หรือ รพท./รพศ. /รพช. /รพ.สต โดย มีการเปิดบริการ คลินิกเจ้าตัวน้อยทุก วันอังคารที่สองและ สาม
ของเดือน วัตถุประสงค์เพ่ือ เป็นการประเมินและกระตุ้นกลุ่มเสี่ยง 
5. การสนับสนุนงบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์เพื่อการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก      
เฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ / คู่มือ / อุปกรณ์ อย่างเพียงพอและได้รับการสนับสนุน
ทรัพยากรในการด าเนินงานได้รับจากโรงพยาบาลสุรินทร์ สปสช. และ เขตบริการสุขภาพ 
6. การจัดระบบการส่งต่อพัฒนาการเด็กของจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล มีการด าเนินการด ังต่อไปนี้ 



 
 

  

 

  ระดับจังหวัด : มีการด าเนินการ ส่งต่อโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 
  ระดับอ าเภอ (รพช.) : มีการด าเนินการ ส่งต่อโรงพยาบาลจังหวัด 
  ระดับ รพ.สต. : มีการด าเนินการ ส่งต่อโรงพยาบาลชุมชน 
ส่วนที่ 2  การประเมนิพัฒนาการเด็กโดยเครื่องมือ DSPM/ DAIM 
 1. หน่วยงานมีผู้ท างานเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก จ านวน .....5....คน โดยแบ่งเป็น แพทย์
จ านวน.....3.....คน  และพยาบาลจ านวน.........2.........คน  มีผู้ผ่านการอบรม DSPM/DAIM ล่าสุดเมื่อ 30 มิ.ย 
2558 จ านวน .......5........คน (หมอ+พยาบาล) หน่วยงานผู้จัดการอบรมคือ สสจ 

ทางหน่วยงานมีการน าเครื่องมือ DSPM/ DAIM มาใช้ในการประเมินพัฒนาการเด็ก ผู้ประเมินมีความ
มัน่ใจในการใช้เครื่องมือมากขึ้น   

แนวทางการใช้คู่มือกับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ด าเนินการอย่างไร แจกให้ผู้ปกครองน าไปใช้ 
    
ส่วนที่ 3  ระบบการจัดเก็บและการน าข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัยไปใช้ประโยชน์ 
 ระบบการจัดเก็บข้อมูล มีการลงบันทึกใน 43 แฟ้ม และมีการลงบันทึกในโปรแกรม HosXP 

ทางหน่วยงานได้น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์โดย น าข้อมูลรายงานผู้บริหารระดับสูงให้รับทราบ 
 
ส่วนที่ 4  ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 1. ด้านบุคลากร มีน้อยและขาดความมั่นใจในการประเมินพัฒนาการและการกระตุ้น 
 2. ด้านความเพียงพอของคู่มือ-อุปกรณ ์ ช ารุด และอาจไม่เพียงพอเมื่อจะน าไปใช้ 
 3. ด้านระบบข้อมูล พ่ึงเปลี่ยนระบบการลงข้อมูล 
 4. ด้านการใช้เครื่องมือ DSPM/ DAIM   
ส่วนที่ 5  ความต้องการความช่วยเหลือ  ไม่มี 
ส่วนที่ 6  ข้อดีของโครงการ (ความคุ้มค่า ประโยชน์) ไม่ม ี
ส่วนที่ 7  Best Practice /นวัตกรรมใหม่ ไม่มี 
 

ภาพแสดง : กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังฯ.โรงพยาบาลสุรินทร์.... จังหวัด....สุรินทร์..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 

เยี่ยมเสริมพลัง  7 กรกฏาคม 2559 
ชื่อหน่วยงาน .....โรงพยาบาลท่าตูม อ าเภอท่าตูม   จังหวัด....สุรินทร.์..  
 
ส่วนที่ 1 การขับเคลื่อนการด าเนินงานและการจัดระบบการส่งต่อ ภายในจังหวัด/อ าเภอ 
1. มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัด และมีการจัดประชุม 2 ครั้งต่อปี 
2. คณะอนุกรรมการพัฒนาการเด็กปฐมวัย ระดับอ าเภอ ยังไม่มีการด าเนินการในส่วนนี้ 
3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ CPM หรือ Project manager สตรีและเด็กปฐมวัย (ท าหน้าที่ประสานงาน
หลักประเด็นพัฒนาการเด็ก)ทั้งในระดับจังหวัดและอ าเภอ มีการประชุมทุกเดือน  
4. การบริหารจัดการนโยบายระดับเขต/จังหวัด/อ าเภอ ในประเด็น : 
 1 การมอบคู่มือ DSPM / DAIM ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง โดยก าหนดนโยบายให้ด าเนินการเหมือนกัน
ทั้งจังหวัด/โดยมอบให้ผู้ปกครองทุกคนที่คลอดในช่วงเวลาที่ก าหนด (เมษายน 56 ถึง มีนาคม 58) 
 2 การค้นหากลุ่มเป้าหมาย เพ่ือการคัดกรองพัฒนาการโดยใช้เครื่องมือ DSPM / DAIM โดยมอบให้
ผู้ปกครองทุกคนที่คลอดในช่วงเวลาที่ก าหนด (เมษายน 56 ถึง มีนาคม 58)   
 3 รูปแบบการจัดบริการคัดกรองพัฒนาการเด็กในคลินิกเด็กดี เช่น การขยายวันให้บริการ/   แยก
วันให้บริการฉีดวัคซีนออกจากวันประเมินพัฒนาการ เป็นต้น)  ก าหนดโดยเพิ่มวันประเมินพัฒนาการทุกวัน
พฤหัสแรกของเดือน 
          ข้อดี มีเวลาตรวจคัดกรองได้ละเอียดขึ้น 

ข้อเสีย เป็นภาระแก่เจ้าหน้าที่ 
 4 มีการจัดให้มีคลินิกพัฒนาการเด็ก เพ่ือการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องและ
ครอบคลุม เช่น คลินิกดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยง (high Risk Newborn)  หรือ “คลินิก DAIM” ในรพ.แม่ข่าย หรือ 
รพท./รพศ. /รพช. /รพ.สต โดยจัดให้เด็กกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนทุกวันศุกร์ของงานส่งเสริมสุขภาพ 
5. การสนับสนุนงบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์เพื่อการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก     
เฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ / คู่มือ / อุปกรณ์เพียงพอ  ซึ่งได้รับจากเงินบ ารุงของ
หน่วยงาน  
6. การจัดระบบการส่งต่อพัฒนาการเด็กของจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  1.  ระดับจังหวัด : มีการด าเนินการ ส่งต่อโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 
  2.  ระดับอ าเภอ (รพช.) : มีการด าเนินการ ส่งต่อโรงพยาบาลจังหวัด 
  3.  ระดับ รพ.สต. : มีการด าเนินการ ส่งต่อโรงพยาบาลชุมชน 
 
ส่วนที่ 2  การประเมินพัฒนาการเด็กโดยเครื่องมือ DSPM/ DAIM 
 หน่วยงานมีผู้ท างานเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก จ านวน 4 คน โดยแบ่งเป็นแพทย์  จ านวน2  
คน  พยาบาลจ านวน .1...คน   นักจิตวิทยาจ านวน .1 .คน  และมีผู้ผ่านการอบรม DSPM/DAIM ล่าสุดเมื่อ 30 
มิย 58 จ านวน..2. คน  คือ พยาบาลจ านวน 1.คน   นักจิตวิทยา .1...คน  หนว่ยงานผู้จัดการอบรม.......สสจ 
 ทางหน่วยงานมีการน าเครื่องมือ DSPM/ DAIM มาใช้ในการประเมินพัฒนาการเด็ก เพ่ือให้ผู้ประเมิน 
มีความม่ันใจในการใช้เครื่องมือมากข้ึน 
  แนวทางการใช้คู่มือกับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ด าเนินการอย่างไร แจกให้ผู้ปกครองน าไปใช้ 
ส่วนที่ 3  มีระบบการจัดเก็บและการน าข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. มีระบบการจัดเก็บข้อมูล มีการลงบันทึกใน 43 แฟ้ม โดยมีการลงบันทึกในโปรแกรม  HosXP 



 
 

  

 

2. หน่วยงานได้น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์โดย มีการน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือดูพัฒนาการรายด้าน เพ่ือ
วางแผนในการเพ่ิมบุคลากรเช่น นักอรรถบ าบัด 
ส่วนที่ 4  ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 1. ด้านบุคลากร มีน้อยและขาดความมั่นใจในการประเมินพัฒนาการและการกระตุ้น                                           
ขาดความช านาญ 
 2. ด้านความเพียงพอของคู่มือ-อุปกรณ ์ ช ารุด และอาจไม่เพียงพอเมื่อจะน าไปใช้  
 3. ด้านระบบข้อมูล พ่ึงเปลี่ยนระบบการลงข้อมูล 
 4. ด้านการใช้เครื่องมือ DSPM/ DAIM  
 5. อ่ืนๆ สถานที่อยู่ในระหว่างการปรับปรุง เด็กย้ายที่ถ่ินฐาน ติดตามพ่อแม่ไปท างานที่ต่างจังหวัด 
  
ส่วนที่ 5  ความต้องการความช่วยเหลือ  ไม่มี 
ส่วนที่ 6  ข้อดีของโครงการ (ความคุ้มค่า ประโยชน์) ไม่ม ี
ส่วนที่ 7  Best Practice /นวัตกรรมใหม่ ครูพ่ีเลี้ยง อสม ได้รับการอบรม DSPM 
 

ภาพแสดง กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังฯ  โรงพยาบาลท่าตูม อ าเภอท่าตูม   จังหวัด สุรินทร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 

เยี่ยมเสริมพลัง  7 กรกฏาคม 2559 
ชื่อหน่วยงาน .....รพสต บัวโคก อ าเภอท่าตูม  จังหวัด....สุรนิทร์...  
 
ส่วนที่ 1 การขับเคลื่อนการด าเนินงานและการจัดระบบการส่งต่อ ภายในจังหวัด/อ าเภอ 
1. มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดและมีการประชุม  2 ครั้งต่อปี  
2. คณะอนุกรรมการพัฒนาการเด็กปฐมวัย ระดับอ าเภอ ยังไม่มีการด าเนินการในส่วนนี้  
3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ CPM หรือ Project manager สตรีและเด็กปฐมวัย (ท าหน้าที่ประสานงาน
หลักประเด็นพัฒนาการเด็ก)ทั้งระดับจังหวัดและอ าเภอ และมีการจัดประชุมทั้งสองระดับ โดยมีการจัด
ประชุมทุกเดือน 
4. การบริหารจัดการนโยบายระดับเขต/จังหวัด/อ าเภอ ในประเด็น : 
 1 การมอบคู่มือ DSPM / DAIM ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง  โดยมอบให้ผู้ปกครองทุกคนที่คลอดใน
ช่วงเวลาที่ก าหนด (เมษายน 56 ถึง มีนาคม 58) 
 2 การค้นหากลุ่มเป้าหมาย เพ่ือการคัดกรองพัฒนาการโดยใช้เครื่องมือ DSPM / DAIM  โดยมอบให้
ผู้ปกครองทุกคนที่คลอดในช่วงเวลาที่ก าหนด (เมษายน 56 ถึง มีนาคม 58)   
 3 รูปแบบการจัดบริการคัดกรองพัฒนาการเด็กในคลินิกเด็กดี เช่น การขยายวันให้บริการ/   แยก
วันให้บริการฉีดวัคซีนออกจากวันประเมินพัฒนาการ เป็นต้น)  โดยเพ่ิมวันประเมินพัฒนาการทุกวันพฤหัส
แรกของเดือน  
         ข้อดี มีเวลาตรวจคัดกรองได้ละเอียดขึ้น 
  ข้อเสีย เป็นภาระแก่เจ้าหน้าที่ 
 4 การจัดให้มีคลินิกพัฒนาการเด็ก เพ่ือการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องและ
ครอบคลุม เช่น คลินิกดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยง (high Risk Newborn)  หรือ “คลินิก DAIM” ในรพ.แม่ข่าย หรือ 
รพท./รพศ. /รพช. /รพ.สต ยังพบว่าไม่มีการจัดคลินิกพัฒนาการ แตใ่ช้ระบบส่งต่อโรงพยาบาลชุมชน 
5. การสนับสนุนงบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์เพื่อการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก     
เฉลิมพระเกียรติฯ โดย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ / คู่มือ / อุปกรณ์  เพียงพอ ได้รับงบประมาณจาก 
สปสช  
6. การจัดระบบการส่งต่อพัฒนาการเด็กของจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล มีดังนี้ 
  1  ระดับจังหวัด ;มีการด าเนินการ ส่งต่อโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 
  2  ระดับอ าเภอ (รพช.) : มีการด าเนินการ ส่งต่อโรงพยาบาลจังหวัด 
  3  ระดับ รพ.สต. : มีการด าเนินการ ส่งต่อโรงพยาบาลชุมชน 
 
ส่วนที่ 2  การประเมินพัฒนาการเด็กโดยเครื่องมือ DSPM/ DAIM 
 1. หน่วยงานมีผู้ท างานเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก จ านวน 1 คน คือ พยาบาล  และผ่านการ
อบรม DSPM/DAIM ล่าสุดเมื่อ 30 มิย 58  หน่วยงานผู้จัดการอบรม สสจ 
 ทางหน่วยงานท่านมีการน าเครื่องมือ DSPM/ DAIM มาใช้ในการประเมินพัฒนาการเด็ก เพ่ือให้ผู้
ประเมินมีความมัน่ใจในการใช้เครื่องมือมากข้ึน 

แนวทางการใช้คู่มือกับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ด าเนินการอย่างไร แจกให้ผู้ปกครองน าไปใช้ 
ส่วนที่ 3  ระบบการจัดเก็บและการน าข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. มีระบบการจัดเก็บข้อมูล โดย มีการลงบันทึกใน 43 แฟ้ม มีการลงบันทึกในโปรแกรม  HosXP 



 
 

  

 

2. หน่วยงานยังไม่ได้น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
ส่วนที่ 4  ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 1. ด้านบุคลากร มีน้อยและขาดความมั่นใจในการประเมินพัฒนาการและการกระตุ้น                                           
ขาดความช านาญ 
 2. ด้านความเพียงพอของคู่มือ-อุปกรณ ์ ช ารุด และอาจไม่เพียงพอเมื่อจะน าไปใช้  
 3. ด้านระบบข้อมูล พ่ึงเปลี่ยนระบบการลงข้อมูล 
 4. ด้านการใช้เครื่องมือ DSPM/ DAIM  
 5. อ่ืนๆ สถานที่อยู่ในระหว่างการปรับปรุง เด็กย้ายที่ถ่ินฐาน ติดตามพ่อแม่ไปท างานที่ต่างจังหวัด 
  
ส่วนที่ 5  ความต้องการความช่วยเหลือ  ไม่มี 
ส่วนที่ 6  ข้อดีของโครงการ (ความคุ้มค่า ประโยชน์) ไม่ม ี
ส่วนที่ 7  Best Practice /นวัตกรรมใหม่ ได้รับความร่วมมือจาก อปท ชุมชน อสม ครูผู้ดูแลเด็กโดยทุกคน
เห็นความส าคัญในการดูแลเด็ก 
 

ภาพแสดง กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังฯ .รพสต บัวโคก อ าเภอท่าตูม  จังหวัด สุรินทร์ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


