


อนาคตประเทศไทย

 คนท่ัวไปเห็นตรงกันว่า การพัฒนาประเทศจะส�าเร็จได้ต้องพัฒนาคน และการพัฒนาคนก็ต้องเริ่ม 
ทีเ่ดก็ แต่จนแล้วจนรอดเดก็ไทยกย็งัไม่ได้รบัการพฒันาอย่างจรงิจงั ท�าให้เกอืบ 20 ปีทีผ่่านมา ส�ารวจทไีรเดก็ปฐมวยั 
(0-5 ปี) ไทยมพีฒันาการล่าช้า 30% ทกุท ีจงึไม่แปลกทีเ่ด็กชัน้ประถม ประมาณ 10-15 % จะอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
และคิดไม่เป็น ต้องปลอบใจด้วยการออก TV ให้เอกิเกริกถ้าเด็กไทยไปตอบปัญหาต่างประเทศได้เหรียญทองกลบัมา 
ความพยายามที่จะแก้ปัญหาเริ่มเกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อพ.ศ.2555 ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านได้รวมตัวกัน 
สร้างคู่มือเพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองใช้เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการลูกตัวเองคือ DSPM ส�าหรับเด็กคลอดปกติ 
และ DAIM ส�าหรับเด็กคลอดไม่ปกติ การทดสอบการใช้เป็นที่น่าพอใจ พ.ศ.2558 กระทรวงสาธารณสุข จึงได้เสนอ
ให้เป็น “โครงการส่งเสรมิพฒันาการเดก็เฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารีเนือ่งใน
โอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” เจ้าหน้าที่จะท�าการคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 9,18,30 และ 
42 เดือน และรณรงค์พร้อมกันทั่วประเทศ ในเดือนกรกฎาคมของทุกปี ผลของการคัดกรองปี 2560 พบเด็กสงสัย
ล่าช้า 21% ขณะที่เป้าหมายไม่ควรเกิน 15% ขณะเดียวกัน DSPM ก็ได้รับการปรับปรุงให้เพิ่มความครอบคลุมถึง
เด็ก 6 ขวบ (72 เดือน) และเรียกชื่อใหม่ว่า DSPM Plus เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมส�าหรับการเรียนในโรงเรียน 
School Readiness 
 เรื่องของพัฒนาการเป็นเรื่องท่ีได้รับการพัฒนามาโดยตลอด จากความส�าคัญของ IQ และ EQ ไปสู่
ความส�าเร็จของการเรียน การท�างาน และการแก้ปัญหา Executive Functions ไปสู่การท�างานเป็นทีมอย่างมี 
ความสุขจากการควบคุมอารมณ์ Emotional Intelligence และการได้ผู้น�าที่มีคุณธรรมประกอบการตัดสินใจ 
หรือ Ethical Leadership ทั้งหมดนี้ได้ถูกกลั่นกรอง และบรรจุลงใน DSPM Plus อย่างเหมาะสมกับความเป็นไทย 
อย่างไรก็ตามความท้าทายของปัญหาก็มีการพัฒนาเช่นกัน ตัวอย่างจากการที่พบเด็กที่เป็นออทิสติกเทียม 
อาย ุ3-4 ขวบ ไม่ยอมพดูจาเพราะพ่อแม่ฝากให้โทรศพัท์มอืถือและหรือ TV เล้ียงแทน แต่ถึงแม้ปัญหาของเด็กปฐมวยั
จะมากเพยีงใด ความส�านกึทีไ่ด้มโีอกาสสร้างรากฐานอนัแขง็แกร่งให้ประเทศ ท�าให้การท�างานร่วมกนัของหน่วยงาน
ต่างๆ อย่างไม่ค�านึงถึงต้นสังกัดมีประสิทธิภาพเกินกว่าที่คิด ท�าให้ทุกคนมีความสุขและภูมิใจที่ได้มีโอกาสถวายงาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างอนาคตประเทศไทยอย่างยั่งยืน

              นายแพทย์วัลลภ  ไทยเหนือ
           ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน
                        โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ



ค�าน�า

 การเลี้ยงดูเด็กให้มีพัฒนาการสมวัยได้เต็มศักยภาพนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกๆ คน 

ที่อยู่รอบข้างเด็ก ทั้งพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย พี่ ป้า น้า อา และ พี่เลี้ยง สามารถเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ได้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย พร้อมท้ังพาเด็กมารับการตรวจสุขภาพเด็กดี และบุคลากรสุขภาพสามารถคัดกรอง

ตามมาตรฐานในแต่ละช่วงวัย เมื่อพบสงสัยล่าช้า ให้การส่งเสริมพัฒนาการตามวัยและส่งต่อในรายที่ต้องการ 

การช่วยเหลอืจากผูเ้ชีย่วชาญตามล�าดบั ในช่วงสามปีทีผ่่านมาเราสามารถเฝ้าระวงั คัดกรอง และส่งเสรมิพฒันาการเดก็

โดยใชคู้ม่อื DSPM และ DAIM พบว่าการคัดกรองเดก็ในช่วงอาย ุ9, 18, 30, และ 42 เดอืน ครอบคลมุและมคีณุภาพ

มากขึ้น ในช่วงสามปีถัดไปควรร่วมมือกันพัฒนาคนรอบข้างเด็กให้สามารถเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

ให้ครอบคลุมและมีคุณภาพมากขึ้น

         แพทย์หญิงศิริพร  กัญชนะ

              ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน
     โครงการส่งเสรมิพฒันาการเดก็เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ
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โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

( สรุปผลการด�าเนินงาน 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2561 )

ความเป็นมา
 ดงัเป็นท่ีประจกัษ์ว่า สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงมคีณุปูการอย่างหาทีส่ดุมไิด้

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและผู้ยากไร้ในชนบท ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานหลักที่ดูแลสุขภาพ

ของประชาชนชาวไทยทุกช่วงชีวิต ได้ด�าเนินงานโครงการต่างๆ เพื่อสนองพระราชด�าริมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดท�า

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส

ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อเน้นการเฝ้าระวัง ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ตั้งแต่แรกเกิด -5 ป ี

เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2561 ตั้งเป้าหมายให้เด็กไทยทุกคน ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้อง 

มมีาตรฐานอย่างเท่าเทยีม จากพ่อแม่ ผูด้แูลเดก็ ชุมชน และเจ้าหน้าทีใ่ห้เกดิการขับเคลือ่นงานด้านส่งเสรมิพฒันาการ

เด็กให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 รัฐบาลไทยได้ก�าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ส�าหรับพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยตามช่วงวัยโดยให้

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงกลาโหม 

รวมถึงองค์กรหลักอ่ืนๆ และกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมรับผิดชอบช่วยผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายเด็กปฐมวัย 

ไปสูก่ารปฏิบตัใิห้เกดิสมัฤทธิผ์ลตามเป้าหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ประสานความร่วมมอืกันจากทกุภาคส่วน

ของสังคม โดยเน้นให้ครอบครัวเป็นแกนหลักในการพัฒนาเด็กและให้ชุมชนและสังคมเป็นฐานที่มีส่วนร่วมอย่าง

แท้จริงในการพัฒนาเลี้ยงดูเด็กทุกขั้นตอน ให้มีคุณภาพทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เติบโตขึ้น

เป็นคนไทยทีพ่งึประสงค์เพือ่เป็นท้ังคนด ีคนเก่ง มคีวามสขุ และเป็นพลเมอืงทีม่คีณุภาพของประเทศชาต ิแต่สถานการณ์

ปัญหาพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย (0-5 ปี) ที่ผ่านมากลับพบว่า เด็กปฐมวัยร้อยละ 30 หรือ 1 ใน 3 ของเด็กปฐมวัย

ในประเทศไทยมแีนวโน้มพฒันาการล่าช้า1 โดยเฉพาะด้านการใช้ภาษา รองลงมาคอืการใช้กล้ามเนือ้มัดเลก็ ซึง่ทกัษะ

ทัง้สองด้านเป็นส่วนส�าคญัต่อการพฒันาสมองและจะส่งผลต่อการเรียนรู้ต่อไป และจากการส�ารวจสถานการณ์ระดบั

สติปัญญาเด็กไทยของกรมสุขภาพจิต พ.ศ.2559 ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 พบว่าอยู่ในระดับต�่ากว่า 

ค่าเป้าหมายที่ 98.23 (เป้าหมายท่ี100)2 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยให้สมวัยเกิดเป็นรูปธรรมชัดเจน และ 

เป็นระบบอย่างยั่งยืน ปี 2552 กรมสุขภาพจิต โดยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ภายใต้การแนะน�าของ 

ท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.วัลลภ ไทยเหนือ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาการเด็กของ

ประเทศไทยพัฒนาแบบประเมินพัฒนาการเด็กแรกเกิด -5 ปี และทดลองใช้ในเขตบริการสุขภาพที่ 1 ใน 8 จังหวัด

ภาคเหนือตอนบน โดยด�าเนินงาน “โครงการบูรณาการพัฒนาการเด็กล้านนา (Lanna Child Development 

Integration Project; LCDIP)” เพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังคัดกรอง ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก รวมถึงการพัฒนา

บุคลากรสาธารณสุข โดยเน้นให้ พ่อแม่ผู้ปกครอง สามารถเฝ้าระวัง ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้มากที่สุด และพัฒนา

1สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยในปี พ.ศ.2557 วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 26 ฉบับเพิ่มเติม 2 ,กันยายน –ตุลาคม 2560
2ผลการส�ารวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กไทยของกรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2559



สรุปผลการด�าเนินงาน โครงการส่งเสริมพัฒนาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

3

ความรู้ของ อสม. ให้ช่วยดูแลเด็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของปู่ย่า ตายาย ขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขด�าเนินการ

คัดกรองพัฒนาการเด็ก โดยครอบคลุมทั้งเด็กปกติและเด็กกลุ่มเสี่ยง Birth Asphyxia หรือ Low Birth Weight 

และในปี 2558 กระทรวงสาธารณสุขได้น�ากิจกรรมดังกล่าวมาประกาศใช้ทั่วประเทศ ร่วมกับบูรณาการกับ 

ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2561 ในกรอบระยะเวลา 

3 ปี เน้นย�า้การสือ่สารความรู ้สร้างกระแสและความตระหนกัให้พ่อแม่ ผูป้กครอง ผูด้แูลเดก็และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

เหน็ถงึความส�าคญัในการคดักรอง ส่งเสรมิ ค้นหา ตดิตาม ดแูลเดก็ทัง้เดก็ปกตแิละเดก็กลุม่เสีย่งทีม่พัีฒนาการสงสยั

ล่าช้าให้ได้รับการดูแลแบบครบวงจร

ทิศทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ 
 แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับกระทรวง และภูมิภาค

 1. ระดับกระทรวง
  1.1 กระทรวงสาธารณสุข : ด�าเนินงานภายใต้กลไกคณะกรรมการอ�านวยการขับเคลื่อนการ 

ด�าเนินงานโครงการฯ  โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการ ดังนี้

      1.1.1 กรมวิชาการ สนับสนุนวิชาการการด�าเนินงานก�ากับ ติดตาม ประเมินผลทุกระดับ         

     กรมอนามัย : ประเมินความครอบคลุม และคุณภาพการคัดกรอง กรมสุขภาพจิต : 

ติดตาม ประเมินซ�้ากรณีพบเด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้า รวมถึงวางระบบดูแลรักษา การส่งต่อ ติดตามผลต่อเนื่อง 

กรมการแพทย์ : ดแูลและส่งเสรมิเดก็ปกตแิละทีพ่บล่าช้าในระดบัตตยิภมู ิและศนูย์เฉพาะทาง กรมสนบัสนนุบรกิาร

สุขภาพ : พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน

         1.1.2 ส�านักส่วนกลางในส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

     กองตรวจราชการ ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข : ประสาน ติดตาม บริหาร

จัดการภาพรวมโครงการและประเมินผลโครงการ ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร : พัฒนาระบบรายงานข้อมูล ส�านักสารนิเทศ : ประชาสัมพันธ์การด�าเนินงานในภาพรวม

  1.2 กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานรับผิดชอบ ประกอบด้วย ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

มีบทบาทประสานการด�าเนินงานในระดับจังหวัด ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานในส่วนภูมิภาค ผ่านกลไกของ 

คณะอนกุรรมการส่งเสรมิการพฒันาเดก็ปฐมวยัระดับจังหวดัซ่ึงมผีูว่้าราชการจังหวดัเป็นประธาน กรมการปกครอง 

มีบทบาทบูรณาการการด�าเนินงานตามโครงการในระดับอ�าเภอ และจัดระบบฐานข้อมูลเด็กเกิดใหม่ เพื่อสนับสนุน

การด�าเนินงานบริการคัดกรองพัฒนาการเด็กเมื่อได้รับการร้องขอ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีบทบาท

ประสานการด�าเนินงานในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงรับผิดชอบดูแลศูนย์เด็กเล็กท่ัวประเทศ สนับสนุน

การด�าเนินงานคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่

  1.3 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานรับผิดชอบประกอบด้วย

กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีบทบาทขับเคลื่อนและสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริม 

การพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ซึ่งมีส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด ส�านักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัด และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

เป็นเลขานุการร่วม รวมถึงการติดตาม ก�ากับดูแลสถานดูแลเด็กปฐมวัยของเอกชน



 การพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นความจ�าเป็นเร่งด่วนส�าหรับประเทศไทย เนื่องจากในช่วงนี้สมองของเด็กเจริญ

เติบโตและเปิดหน้าต่างแห่งโอกาสของพัฒนาการรากฐานของคุณภาพมนุษย์อย่างไม่มีช่วงใดจะเทียบได้ การเฝ้าระวัง

พฤติกรรมพัฒนาการและการเสริมพลังให้พ่อแม่ผู้เลี้ยงดูเด็กได้ทราบว่าควรจะส่งเสริมให้โอกาสเด็กเรียนรู้อย่างเหมาะสม

ได้อย่างไร ตลอดจนการประเมนิอย่างคดักรองเพือ่หาและให้โอกาสแก่กลุม่เสีย่ง ทีจ่ะได้รบัความช่วยเหลือทนัการณ์ ผูป้ฏิบตังิาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยจึงนับได้ว่าเป็นผู้สร้างทรัพยากรมนุษย์และลดความเหลื่อมล�้าในสังคม

     รองศาตราจารย์แพทย์หญิงนิตยา  คชภักดี

     ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนการด�าเนินงานโครงการฯ
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  1.4 กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานรับผิดชอบประกอบด้วย ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน มีบทบาทสนับสนุนและประสานการด�าเนินงานของโรงเรียนอนุบาลทั้งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

และโรงเรียนเอกชน

  1.5  กระทรวงกลาโหม หน่วยงานรบัผดิชอบประกอบด้วย กรมแพทย์ทหารบก มบีทบาทสนบัสนนุ 

และประสานการด�าเนินงานดูแลเด็กก่อนวัยเรียนในสังกัด

  1.6  กรุงเทพมหานคร หน่วยงานรับผิดชอบ ประกอบด้วย ส�านักพัฒนาสังคม มีบทบาทส่งเสริม

และสนับสนุนการด�าเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในชุมชน ส�านักอนามัย มีบทบาทดูแลสถานรับเลี้ยง

เด็กกลางวัน (Day Care) ของศูนย์บริการสาธารณสุข และส�านักการแพทย์ เป็นหน่วยบริการระดับทุติยภูมิ และ 

จัดระบบรับส่งต่อดูแลรักษาพยาบาลในกรณีผู้ป่วยโรคซับซ้อนที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ 

  1.7  หน่วยงานอืน่ๆ ประกอบด้วย ส�านกังานกองทนุสนบัสนุนการสร้างเสรมิสขุภาพและส�านกังาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนและประสานความร่วมมือการด�าเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กฯ 

พร้อมสนับสนุนงบประมาณด�าเนินการ

 2. ระดับภูมิภาค  ด�าเนินการคัดกรองพัฒนาการอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 

  2.1 ระดับเขต รับผิดชอบการขับเคลื่อนงานในภาพรวม และการก�ากับ ติดตามและประเมินผล

เป็นรายจังหวัด โดย คณะกรรมการเขตสุขภาพ

  2.2 ระดบัจงัหวดั รบัผดิชอบการจดัท�าแผนยทุธศาสตร์ระดบัจงัหวัด แผนปฏิบตักิาร และสนบัสนนุ

การด�าเนนิงานให้เกดิผลตามเป้าหมาย ก�ากบั ตดิตามและประเมนิผลเป็นรายอ�าเภอ ประกอบด้วยคณะอนกุรรมการ

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็น

กรรมการ และส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส�านักงาน 

ส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัด และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เป็นเลขานุการร่วม คณะกรรมการ 

MCH ระดับจังหวัด ทีมกุมารแพทย์พัฒนาการเด็ก (DBP : Developmental and Behavioral Pediatrician) และ

ผู้รับผิดชอบแผนงานกลุ่มวัยสตรีและเด็กระดับจังหวัด (Child Project Manager : CPM)

  2.3 ระดบัอ�าเภอ รบัผดิชอบคดักรอง ตดิตามกระตุน้/ส่งเสรมิเดก็พฒันาการสงสยัล่าช้า/ล่าช้าและ 

ส่งต่อ พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูล สถิติ ผลงานของอ�าเภอทุก 3 เดือน วิเคราะห์และรายงานผลการคัดกรองรายต�าบล 

ประกอบด้วย คณะกรรมการบูรณาการส่งเสรมิพฒันาการเดก็ระดบัอ�าเภอ โดยมนีายอ�าเภอเป็นประธาน หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องเป็นกรรมการ และโรงพยาบาล/สาธารณสุขอ�าเภอเป็นเลขานุการ และDistrict Health System, 

Family Care Team

  2.4 ระดับต�าบล รบัผดิชอบคดักรอง ตดิตามส่งเสรมิเดก็ทีพั่ฒนาการสงสยัล่าช้า กระตุน้ประเมินซ�า้

ภายใน 1 เดอืน หากเดก็ยงัไม่ผ่านทกัษะ ให้ส่งต่อไปยงัหน่วยบรกิารทตุยิภมิูท่ีมีแพทย์หรอืกมุารแพทย์ (รพช./รพท./รพศ./

รพ.จิตเวช) ทีม่คีลนิิกกระตุ้นพัฒนาการ และบนัทกึผลการคดักรองในระบบรายงาน (43 แฟ้ม) Health Data Center (HDC)



สรุปผลการด�าเนินงาน โครงการส่งเสริมพัฒนาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
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2. ระดับภูมิภาค ด าเนินการคัดกรองพัฒนาการอย่างเป็นระบบ ดังนี้  
2.1 ระดับเขต รับผิดชอบการขับเคลื่อนงานในภาพรวม และการก ากับ ติดตามและประเมินผลเป็นราย

จังหวัด โดย คณะกรรมการเขตสุขภาพ 
2.2 ระดับจังหวัด รับผิดชอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด แผนปฏิบัติการ และสนับสนุนการ

ด าเนินงานให้เกิดผลตามเป้าหมาย ก ากับ ติดตามและประเมินผลเป็นรายอ าเภอ ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน  หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็น
กรรมการ และส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงาน
ส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัด และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เป็นเลขานุการร่วม คณะกรรมการ 
MCH ระดับจังหวัด ทีมกุมารแพทย์พัฒนาการเด็ก (DBP : Developmental and Behavioral Pediatrician) และ
ผู้รับผิดชอบแผนงานกลุ่มวัยสตรีและเด็กระดับจังหวัด (Child Project Manager : CPM) 

2.3 ระดับอ าเภอ รับผิดชอบคัดกรอง ติดตามกระตุ้น/ส่งเสริมเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า/ล่าช้าและ ส่งต่อ 
พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูล สถิติ ผลงานของอ าเภอทุก 3 เดือน วิเคราะห์และรายงานผลการคัดกรองรายต าบล 
ประกอบด้วย คณะกรรมการบูรณาการส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับอ าเภอ โดยมีนายอ าเภอเป็นประธาน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ และโรงพยาบาล/สาธารณสุขอ าเภอเป็นเลขานุการ และDistrict Health System, Family 
Care Team 

2.4 ระดับต าบล รับผิดชอบคัดกรอง ติดตามส่งเสริมเด็กที่พัฒนาการสงสัยล่าช้า กระตุ้นประเมินซ้ าภายใน 
1 เดือน หากเด็กยังไม่ผ่านทักษะ ให้ส่งต่อไปยังหน่วยบริการทุติยภูมิที่มีแพทย์หรือกุมารแพทย์(รพช./รพท./รพศ./รพ.
จิตเวช) ที่มีคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ และบันทึกผลการคัดกรองในระบบรายงาน (43 แฟ้ม) Health Data Center 
(HDC) 

 
 

รูป แสดงการขับเคลื่อนงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
กรอบแนวทางการด าเนินงาน 

รูป แสดงการขับเคลื่อนงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย

กรอบแนวทางการด�าเนินงาน
 1.  กลุม่เป้าหมาย : เดก็ทีค่ลอดปกต ิและเดก็กลุม่เสีย่ง (หมายถึง ทารกแรกเกดิทีข่าดออกซิเจน และ/

หรือมีน�้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม) ที่เกิดตั้งแต่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป 

 2. เครื่องมือการด�าเนินงาน: เครื่องมือส�าหรับด�าเนินงาน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เครื่องมือส�าหรับ 

เฝ้าระวงัและพฒันาการเดก็เบ้ืองต้น โดยพ่อแม่ ผูป้กครอง ผูด้แูลเดก็ อาสาสมคัรสาธารณสขุและเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ 

ได้แก่ คู่มือการเฝ้าระวังระวังและพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion 

Manual : DSPM) ส�าหรับเด็กปกติ คู่มือการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง” (Developmental 

Assessment For Intervention Manual : DAIM) ส�าหรบัเดก็กลุม่เสีย่ง และคูม่อืประเมนิเพือ่ช่วยเหลอืเดก็ปฐมวยั

ที่มีปัญหาพัฒนาการ (TEDA4I) ประเมินโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการอบรม

 3.  ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน

                 3.1 เด็กไทยได้รับการคัดกรองพัฒนาการในแต่ละช่วงอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 90

                 3.2 เด็กไทยที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าในแต่ละช่วงอายุ ถูกค้นหาได้ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 20 และได้รับ

การกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน และหากพบความผิดปกติได้รับการส่งต่อ

       3.3 เด็กไทยที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าในแต่ละช่วงอายุ ได้รับการติดตามร้อยละ 100

  3.4 เด็กไทยที่มีพัฒนาการไม่สมวัยได้รับการวินิจฉัยและบ�าบัดอย่างเหมาะสม ร้อยละ 100

       3.5 ทุกระดับมีแผนงาน/โครงการแบบบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งขั้นตอน กระบวนการ และ

การบริหารจัดการ

กรมวชิาการ

บรูณาการ 4 กระทรวง
สธ. มท. ศธ. พม.

ส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ
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 4. ระบบข้อมูลและการติดตาม หน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุขบันทึกข้อมูลผล

การคัดกรองพัฒนาการเด็กตามช่วงวัย ผ่านโปรแกรมมาตรฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (HDC: Health 

Data Center) กระทรวงสาธารณสุข (43 แฟ้ม)

 5. การก�ากับ ติดตาม และประเมินผล แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ การประเมินผลระดับเขต โดยวิธีสุ่ม

ตัวอย่างด�าเนินการปีละ 1 ครั้ง โดย เขตสุขภาพ (ศูนย์อนามัย และศูนย์สุขภาพจิต) การประเมินผลระดับประเทศ 

ใช้รูปแบบการประเมินโครงการ ปีละ 1 ครั้งด�าเนินการ โดย กองตรวจราชการ ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรมอนามัย ร่วมกับกรมสุขภาพจิต และเครือข่ายวิชาการต่างๆ และการประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการโดย External 

Evaluation

 6. การประชาสัมพันธ์ ก�าหนดกรอบแนวทางการประชาสมัพนัธ์โครงการส่งเสรมิพัฒนาการเดก็ฯ ผ่าน

ช่องทางต่างๆ ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ วิทยุชุมชน วีดีโอ โปสเตอร์ แผ่นพับ วารสารกระทรวงสาธารณสุข โดยส�านัก

สารนิเทศ ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กิจกรรมการด�าเนินงาน
  โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ได้ด�าเนินงานมาเป็นระยะเวลา 3 ปี (1 เมษายน 2558 

– 30 มีนาคม 2561) ซึ่งมีกิจกรรมการด�าเนินงานส�าคัญ ดังนี้

 1. แถลงข่าวความร่วมมือสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั่วประเทศทุกปีในเดือน 

กรกฎาคม และการรณรงค์คัดกรองและติดตามกระตุ้นพัฒนาการ ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการตรวจคัดกรอง

และติดตามกระตุ้นพัฒนาการเด็กใน 4 ช่วงอายุ คือ 9, 18, 30 และ 42 เดือน (ปี 2558 : วันที่ 6-10 กรกฎาคม 

2558 ,ปี 2559 : วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559 และปี 2560 วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560) ในกรณีมีพัฒนาการสมวัย 

แนะน�าให้พ่อแม่ ผูป้กครอง ส่งเสรมิพัฒนาการตามวัย หากพบเดก็ทีพ่ฒันาการสงสยัล่าช้าแนะน�าให้พ่อแม่ ผูป้กครอง 

ฝึกทักษะเด็กเรื่องนั้นตามคู่มือบ่อยๆ แล้วนัดให้มาพบผู้ประเมินอีกครั้ง ภายใน 1 เดือน

 2.  ให้ความรู้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก และอาสาสมัครสาธารณสุขในการเฝ้าระวัง ส่งเสริม

พัฒนาการเด็กตามช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ปี 

 3. การพัฒนาบุคลากร: ฝึกอบรมบุคลากรทุกระดับ เน้นความส�าคัญในการตรวจคัดกรองระดับ 

ปฐมภมูอิย่างมปีระสทิธภิาพและระบบการส่งต่อ และส่งเสริมพ่อแม่ ผูป้กครอง ผูด้แูลเดก็ สามารถประเมนิพฒันาการ

เด็กด้วยตนเอง ส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่สงสัยล่าช้า และติดตามกระตุ้นเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า

  4. สนบัสนนุคูม่อืการเฝ้าระวงัระวงัและพฒันาการเดก็ปฐมวยั(Developmental Surveillance 

and Promotion Manual : DSPM) ส�าหรับเด็กปกติและคู่มือการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง 

(Developmental Assessment For Intervention Manual : DAIM) ส�าหรบัเดก็กลุม่เสีย่ง ให้กับพ่อแม่ ผูป้กครอง 

ผู้ดูแลเด็ก อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยบริการระดับ 

ปฐมภูมิ (รพ.สต/รพช./รพท./รพศ.) ทั่วประเทศ

 5. เยี่ยมเสริมพลังบุคลากรในพื้นที่ วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานโครงการและให ้

ข้อเสนอแนะรวมถึงให้ก�าลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
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ผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย (1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2561) 

 จากผลการด�าเนินงาน 3 ปีที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นการท�างานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หน่วยงาน

พันธมิตรท่ีเก่ียวข้องในการท�างานด้านเด็กปฐมวัย รวมถึงความร่วมมือของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู/ผู้ดูแลเด็กในการ

ติดตามพัฒนาการของเด็กประเด็นปัญหาที่ส�าคัญซึ่งต้องเร่งรัดจากทุกหน่วยงาน 

 1. ร้อยละความครอบคลุมให้เด็กได้รับการคัดกรองพัฒนาการให้ครบร้อยละ 90 ผลการด�าเนินงาน

ที่ผ่านมายังพบว่าต�่ากว่าเป้าหมาย โดยปี พ.ศ.2558 ร้อยละ 13.2 ปี พ.ศ.2559 ร้อยละ 27.4 ปี พ.ศ.2560 ร้อยละ 81.4 

แต่แนวโน้มผลการด�าเนินงานดีข้ึน ซึ่งหากเจ้าหน้าที่/ผู้ปกครอง ติดตามเด็กให้ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ

ครอบคลุม 100 % จะช่วยให้เด็กที่ขาดโอกาสได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ซึ่งจะเป็นผลดีต่ออนาคตต่อไป

 2. ร้อยละสงสัยล่าช้ามากกว่าร้อยละ 20 พบว่ายังต�่ากว่าเป้าหมาย โดยปี พ.ศ.2558 ร้อยละ 12.1 

ปี พ.ศ.2559 ร้อยละ 13.7 ปี พ.ศ.2560 ร้อยละ 16.4 ซึ่งผลการด�าเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของ 

ผู้ประเมินในการคัดกรองพัฒนาการของเจ้าหน้าที่ หากเจ้าหน้าที่มีศักยภาพสูงก็จะสามารถค้นหาเด็กที่สงสัยล่าช้า

ได้มากขึ้น

 3.  ร้อยละติดตาม (ร้อยละ 100) พบว่ายังต�่ากว่าเป้าหมาย โดยปี พ.ศ.2558 ร้อยละ 62.2                       

ปี พ.ศ.2559 ร้อยละ 50.9 ปี พ.ศ.2560 ร้อยละ 77.8  ซึ่งผลการด�าเนินงานดังกล่าว เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องควร

เร่งรัดหาแนวทาง/วิธีการในการติดตามเด็กท่ีสงสัยล่าช้าให้เข้ามารับการดูแลที่ต่อเนื่องและกลับมามีผลพัฒนาการ 

ที่สมวัย 

 4. ร้อยละสมวัย (ครั้งที่ 1+ ครั้งที่ 2) พบว่าในปี พ.ศ.2558 ร้อยละ 95.2 ปี พ.ศ.2559 ร้อยละ 92.7                  

ปี พ.ศ.2560 ร้อยละ 96.1 พบผลการด�าเนนิงานอยูใ่นระดบัสงู แต่ความครอบคลมุอยูใ่นระดบัต�า่สะท้อนให้เหน็ว่า 

การท�างานยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งไว้ คือเด็กไทยในกลุ่มอายุ 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน 

42 เดือน ต้องได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการร้อยละ 90 ผลการด�าเนินงานที่ได้นั้นเป็นเพียงเด็กที่เข้ามารับ 

การคัดกรองเท่านั้น ไม่ใช่เด็กกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
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     3. การพัฒนาบุคลากร: ฝึกอบรมบุคลากรทุกระดับ เน้นความส าคัญในการตรวจคัดกรองระดับปฐมภูมิ
อย่างมีประสิทธิภาพและระบบการสง่ต่อ และส่งเสริมพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก สามารถประเมินพัฒนาการเด็กด้วย
ตนเอง ส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่สงสัยล่าช้า และติดตามกระตุ้นเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า 
     4. สนับสนุนคู่มือการเฝ้าระวังระวังและพัฒนาการเด็กปฐมวัย(Developmental Surveillance and 
Promotion Manual : DSPM) ส าหรับเด็กปกติและคู่มือการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง
(Developmental Assessment For Intervention Manual : DAIM) ส าหรับเด็กกลุ่มเสี่ยง ให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ผู้ดูแลเด็ก อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ 
(รพ.สต/รพช./รพท./รพศ.) ทั่วประเทศ 
      5. เยี่ยมเสริมพลังบุคลากรในพื้นที่ วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการด าเนิน งานโครงการและให้
ข้อเสนอแนะรวมถึงให้ก าลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 
 
 
 
ผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย (1 เมษายน 2558 – 30 มีนาคม 2561)  

 
จากผลการด าเนินงาน 3 ปีที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นการท างานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หน่วยงาน

พันธมิตรที่เกี่ยวข้องในการท างานด้านเด็กปฐมวัย รวมถึงความร่วมมือของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู/ผู้ดูแลเด็ก           
ในการติดตามพัฒนาการของเด็กประเด็นปัญหาที่ส าคัญซึ่งต้องเร่งรัดจากทุกหน่วยงาน  

1. ร้อยละความครอบคลุมให้เด็กได้รับการคัดกรองพัฒนาการให้ครบร้อยละ 90 ซึ่งผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมายังพบว่าต่ ากว่าเป้าหมาย โดยปี พ.ศ.2558 ร้อยละ 13.2 ปี พ.ศ.2559 ร้อยละ 27.4 
ปี พ.ศ.2560 ร้อยละ 81.4 ซึ่งผลการด าเนินงานมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ซึ่งหากเด็กกลุ่มนี้หายไปจะท าให้ขาด
โอกาสในการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาส่งผลต่อไปในอนาคตของเด็กไทย  

แผนภูมิแสดงผลการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยช่วงอายุ 9,18,30,42 เดือน
ภาพรวมประเทศ (1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2561) 
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-12 ซึ่งมีตัวชี้วัดค่าเป้าหมายท่ี กระทรวงสาธารณสุข ติดตามการด าเนินงานได้แก่ ความครอบคลุม สงสัยล่าช้า ติดตามและสมวัย และผลการด า เนินงานตัวชี้วัดพัฒนาการภาพรวมเขตที่ 1-

 
    

    5. ในช่วงรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเดือนกรกฎาคม ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2559 - 2560 มีการจัดกิจกรรม

รณรงค์คัดกรองพัฒนาการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญคือการกระตุ้นให้ พ่อแม่ ผู ้ปกครองรวมถึงเจ้าหน้าที่ 

น�าบุตรหลาน มารับการคัดกรองพัฒนาการ พบว่าในปี พ.ศ.2559 ความครอบคลุม ร้อยละ 87.1 สงสัยล่าช้า 

ร้อยละ 22.9 ติดตาม ร้อยละ 57.1 และในปี พ.ศ.2560 ความครอบคลุม ร้อยละ 87 สงสัยล่าช้า ร้อยละ 22.9 

ติดตาม ร้อยละ 61 ซึ่งผลการด�าเนินงานในช่วงนี้จะสูงกว่าปกติ 

ผลการด�าเนินงานพัฒนาการประจ�าปี พ.ศ.2561

สถานการณ์พัฒนาการ ปี 2561

กราฟแสดงผลการด�าเนินงานความครอบคลุม สงสัยล่าช้า ติดตามและสมวัย เขตสุขภาพที่ 1-12

ดึงข้อมูล HDC ณ วันที่ 4 กรกฎาคม  2561 จัดท�าโดย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 

   ผลการด�าเนินงานในปี พ.ศ.2561 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560-มิถุนายน 2561 แสดงภาพรวม 

การด�าเนินงานแยกตามเขตสุขภาพที่ 1-12 ซึ่งมีตัวชี้วัดค่าเป้าหมายที่ กระทรวงสาธารณสุข ติดตามการด�าเนินงาน

ได้แก่ ความครอบคลุม สงสัยล่าช้า ติดตามและสมวัย และผลการด�าเนินงานตัวชี้วัดพัฒนาการภาพรวมเขตที่ 1-12 

ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 พบว่า พบความครอบคลุมร้อยละ 81.4 พัฒนาการสงสัยล่าช้าร้อยละ 16.4 และติดตาม

ร้อยละ 77.9 และสมวัยร้อยละ 95.9 

การด�าเนินงาน
 1. การพัฒนาคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)ขยายอายุ 5-6 ปี และ 

จัดท�าหลักสูตรแกนกลาง DSPM

 เป้าหมาย : เด็กปฐมวัยไทยร้อยละ 85 มีพัฒนาการสมวัย 

 กิจกรรม : 1. ประชมุพฒันาคู่มอืเฝ้าระวงัและส่งเสรมิพฒันาการเด็กปฐมวยั(DSPM) ขยายอาย ุ5-6 ปี

และจัดท�าหลักสูตรแกนกลาง DSPM 
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  2. ลงพื้นที่ทดสอบเครื่องมือ (Pre-test) คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (DSPM) ขยายอายุ 

5-6 ปี ได้แก่ โรงเรียนทับทอง (เสนานิคม), รพ.สต.ท่าอิฐ จ.นนทบุรี, โรงเรียนวัดแจ้งล�าหิน จังหวัดปทุมธานี

 ผลการด�าเนินงาน/ผลผลิต
 1. คูม่อืเฝ้าระวงัและส่งเสรมิพฒันาการเดก็ปฐมวยั (DSPM) ขยายอาย ุ5-6 ปี จ�านวน 23 ข้อ ประกอบด้วย 

คัดกรอง (Screening) 60 เดือน 8 ข้อ และ เฝ้าระวัง (Surveillance) 15 ข้อ

 2. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการด�าเนินงานพัฒนาคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย (DSPM) ให้ครอบคลุมอายุ 0-6 ปี ขยาย  3 ปี เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

 2. โครงการพฒันาศกัยภาพการใช้คูม่อืเฝ้าระวงัและส่งเสรมิพฒันาการเดก็ปฐมวยัส�าหรบับคุลากร

หน่วยบริการสุขภาพ (ครู ก)

 เป้าหมาย : เพื่อให้บุคลากรหน่วยบริการสุขภาพสามารถเฝ้าระวัง ประเมิน ส่งเสริม พัฒนาการและ

ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นแก่ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

 กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการระบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับจังหวัด Child Project Manager 

(CPM) /ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็กระดับจังหวัด (ครู ก) จ�านวน 175 คน

 กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยส�าหรับบุคลากร 

หน่วยบริการสุขภาพ (ครู ก) ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

 ผลการด�าเนินงาน/ผลผลิต
 1. หลักสูตรแกนกลางการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)

 2. ทักษะการสื่อสารการแจ้งผลการประเมินพัฒนาการของลูกให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง

 3. กิจกรรมการเยี่ยมเสริมพลัง ประจ�าปีงบประมาณ 2561 (เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2561)

 เป้าหมาย : เพ่ือขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับนโยบายและ

ระดับปฏิบัติ สร้างขวัญก�าลังใจผู้ปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมเด่นของพื้นที่ 

 กลุ่มเป้าหมาย : เขตสุขภาพที่ 1-12 

 พื้นที่ในการลงเยี่ยมเสริมพลัง 
  ครั้งที่ 1 : เขตสุขภาพที่ 11,12  ณ จังหวัดภูเก็ต    วันที่ 19 เมษายน 2561 

  ครั้งที่ 2 : เขตสุขภาพที่ 4,5,6  ณ จังหวัดกาญจนบุรี  วันที่ 26 - 27 เม.ย. 2561

  ครั้งที่ 3 : เขตสุขภาพที่ 1,2,3  ณ จังหวัดอุตรดิตถ์   วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

  ครั้งที่ 4 : เขตสุขภาพที่ 7,8,9,10  ณ จังหวัดสุรินทร์  วันที่ 21-22 มิถุนายน 2561

 กิจกรรม : เยี่ยมเสริมพลัง ประกอบด้วย ทีมกรมวิชาการ (กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์        

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) กองตรวจราชการ ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดและ โรงพยาบาลชุมชน ในพ้ืนที่ 

เขตสุขภาพ ซึ่งมีผลสรุปการติดตามดังนี้

  ประเด็นที่ 1 การขับเคลื่อนการด�าเนินงานพัฒนาการเด็ก
 1.1 แผนการด�าเนินด้านงานพัฒนาการเด็ก 

 ระดับเขต

  -  ขบัเคลือ่นนโยบายโภชนาการ 1000 วนัแรกของชวีติและขบัเคลือ่นพระราชบญัญตัคิวบคมุการ 

ส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 รวมทั้งมีแผนพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ เช่น การฝึก

อบรมคู่มือ DSPM ทุกสถานบริการ
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 ระดับจังหวัด
 - บูรณาการ 4 กระทรวงหลักด้านเด็กปฐมวัย ผ่านกลไกลการขับเคลื่อนของคณะอนุกรรมการเด็ก

ปฐมวัยระดับจังหวัด ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง

ศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข 

 -  จดัท�าแผนบูรณาการดแูลสขุภาพทกุช่วงวยั ต้ังแต่เตรยีมความพร้อมก่อนตัง้ครรภ์ ดูแลครรภ์คณุภาพ 

เตรียมคลอดคุณภาพ ท�าคลอดคุณภาพ ดูแลหลังคลอด เด็กไทยคุณภาพ และมีการก�ากับติดตามผลการด�าเนินงาน

จากระบบรายงาน HDC พร้อมสะท้อนข้อมูลกลับให้พื้นที่ทราบทุกเดือน

 1.2 การขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาการเด็ก

   1. Maternal Child Health board (MCH board) 

  -  จัดประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก (MCH board) ระดับเขต/จังหวัด/อ�าเภอ

  -  ก�าหนดแผนการด�าเนินงาน MCH board และมีการประชุมติดตามและประเมินผลทุก 3 เดือน
  2. ขับเคลื่อนงานผ่านคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด

   -  จดัประชมุคณะอนกุรรมการส่งเสรมิฯตามวาระ และรบันโยบายมาเพือ่ด�าเนนิงานและวางแผน

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เช่น การรับนโยบายมาร่วมบูรณาการตั้งแต่แผนงาน งบประมาณ ด�าเนินงานใน

ระดับอ�าเภอ และต�าบล เข้ามามีส่วนร่วม 

 1.3 นวัตกรรมและ Best Practice ในการบูรณาการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

   เขตสุขภาพที่ 1 : มีการบริหารจัดการเป็น Zone ใช้กลไก MCH Board บูรณาการยุทธศาสตร์ 

Service Plan และ PP รวมถึงงบประมาณในพื้นที่ 

   เขตสขุภาพที ่2 : มโีปรแกรมสร้างเดก็ไทยคณุภาพ โดยใช้แผนการดแูลทกุช่วงวยั/Motivation 

Interviewing/มณีเวช ภายใต้แนวคิดการขับเคล่ือนเน้นเชิงรุก พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของเจ้าหน้าท่ี และ 

Self-Care ของประชาชน 

   เขตสุขภาพที่ 3 : ใช้ Life Course Approach พัฒนาระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ     

โดยส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ใช้ DSPM และพัฒนาศักยภาพครู ก รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็ก 

   เขตสุขภาพที่ 4 : สนับสนุนพื้นที่ต้นแบบการด�าเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (Health 

Model) น�าร่องโดยจังหวัดลพบุรี

   เขตสุขภาพที่ 5 : โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการเฝ้าระวังคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

กลุ่มอายุ 0-5 ปี โรงพยาบาลด�าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

   เขตสุขภาพที่ 6 : Best practice เรื่อง พัฒนาการเด็กสมวัยครอบครัวบางด้วนอุ่นใจ พ่อแม่

ยุคใหม่ 4.0 จังหวัดสมุทรปราการ

   เขตสุขภาพที่ 7 : ระบบการเฝ้าระวัง/คัดกรองพัฒนาการเด็ก อายุ 0-5 ปี ในโรงพยาบาล 

ทุกระดับและในชุมชน

   เขตสุขภาพที่ 8 : โปรแกรมพัฒนาการเด็ก จังหวัดนครพนม

   เขตสุขภาพที่ 9 : ขับเคลื่อนการด�าเนินงานโดย โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต

เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2560-2563 ผ่าน กลไก Child and Family Team : CFT ทุกระดับ
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   เขตสุขภาพที่ 10 : บูรณาการ การด�าเนินงาน พัฒนาการเด็กปฐมวัยรวมกันท้ังเขตสุขภาพ        

โดยก�าหนด Flow chart การขับเคลื่อนการด�าเนินงาน/ก�ากับ ติดตามแบบบูรณาการ ระหว่าง Service Plan PM 

สตรีและเด็กปฐมวัย , MCH Board  ร่วมกับศูนย์วิชาการ  

   เขตสุขภาพที่ 11 : สนับสนุนการขับเคล่ือนการบูรณาการความร่วมมือพัฒนาปฏิบัต ิ

เพิ่มความรู้ทักษะและพัฒนาเด็กปฐมวัยสร้างขวัญก�าลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่และเปลี่ยนเรียนรู้และนวัตกรรมเด็ด

   เขตสุขภาพที่ 12 : ด�าเนินการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยโดยเน้นให้ดี 4 ด้านคือ ฟันไม่ผุ 

วคัซนีครบ  พัฒนาการสมวยั และ โภชนาการดี (สงูดีสมส่วน) บรูณาการการทางานร่วมกนั 4 กระทรวง คือ กระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์

ซึ่งได้แก่โครงการ Pattani Smart Kids

 ประเด็นที่ 2 สรุปประเด็นส�าคัญภาพรวม
 2.1 ความคาดหวังของพื้นที่ในการสนับสนุนจากส่วนกลาง

   -  สนับสนุนคู่มือ/องค์ความรู้/สื่อที่ทันสมัย

   -  ประชาสัมพันธ์พัฒนาการเด็กออกสื่อสาธารณะ (Air war)

   -  การฝึกอบรมทักษะการสื่อสารให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

 2.2  ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ของ DSPM/DAIM ในผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก

    - ขึน้อยูก่บัความรูข้องผูป้กครอง ถ้าผูป้กครองมคีวามรู/้มกีารศกึษาจะมกีารใช้ประโยชน์จาก DSPM  

   -  ต้องการให้พฒันา DSPM/DAIM ให้สอดคล้องกบัวิถชีวิีต digital ให้มากขึน้ เช่น ท�า application 

สื่อสารเป็นการ์ตูน และเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบได้มากขึ้น

 2.3  ปัจจัยแห่งความส�าเร็จการขับเคลื่อนงานอนามัยแม่และเด็กที่ดี

   -  มีกลไกการขับเคลื่อน MCH Board และกลไกการขับเคล่ือนงานบูรณาการ 4 กระทรวง 

ผ่านคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ที่เข้มแข็ง 

   -  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความรู้และทักษะที่ดีในงานพัฒนาการเด็ก

 2.4  ปัญหาที่พบในพื้นที่

1. ด้านนโยบาย 

-  ผู้บริหารยังขาดการสนับสนุน

 การด�าเนินงาน

2. กระบวนการท�างาน

2.1 การติดตามเด็กสงสัยล่าช้าได้น้อย

- ส่วนกลางผลักดันนโยบายการท�างานที่เข้มแข็งสู ่ภาคปฏิบัติ 

 เพื่อให้เกิดการสั่งการที่ชัดเจนและมีทิศทางการท�างานที่ชัดเจน

- เน้นย�้าความส�าคัญของการติดตามพัฒนาการ

- ถ้าเด็กท�าได้ก่อนให้กลับมาได้ภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อลดโอกาส 

 การหายไปหรือติดตามไม่ได้

- เจ้าหน้าที่ท�าความเข้าใจประเภทของประชากร type1 และ 3  

 เพื่อท�าให้การลงบันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง (type1=มีชื่ออยู่ใน 

 ทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง type3=มาอาศัยอยู ่

 ในเขตรับผิดชอบแต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ)

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
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2.2 ระบบการส่งต่อ

-  บางพื้นที่ยังไม่มีระบบการส่งต่อที่ชัดเจน

- ขาดผู้เชี่ยวชาญในการให้ค�าปรึกษา

2.3 หนังสือ DSPM ไม่เพียงพอต่อการ 

 ใช้งาน

3. ด้านบุคลากร

3.1 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขขาดความ

 เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ

3.2 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขขาดทักษะ

 การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่และพ่อแม ่

 ผู้ปกครอง

4. พ่อแม่ ผู้ปกครอง

4.1 การยอมรับผลพัฒนาการของ

 ผู้ปกครอง

- ผู้ปกครองของเด็กที่สงสัยพัฒนาการ 

 ล่าช้า ไม่ยอมรับไม่ให้ความร่วมมือส่งต่อ

- ผู้ปกครองขาดความตระหนกั มค่ีาใช้จ่าย 

 การเดินทาง พ่อแม่ท�างานต่างจังหวัด

4.2 พ่อแม่ไม่ใช้คู่มือ DSPM

- พัฒนาระบบ refer ที่เกิดจากการวางแนวทางร่วมกันจาก รพช.  

 รพท. รพศ. เพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน

- พัฒนาระบบการให้ค�าปรึกษา เช่น มีสายด่วน ผ่านระบบ Line

- พัฒนาระบบการรายงาน case ทุกราย ก่อน refer

- พื้นที่ห่างไกล ปรับการท�างานโดยการใช้ภาคประชารัฐต่างๆ

 เข้ามามีส่วนร่วม

- สามารถ download ได้จาก 

1.  website ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 

 http://nich.anamai.moph.go.th  

2.  QR code

- มีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ สอนให้ รพ.สต สามารถใช ้

 เครื่องมือ DSPM กระตุ้นพัฒนาการได้

- สนับสนุนหลักสูตรแกนกลาง

- จัดท�าหนังสือ “ทักษะการสื่อสาร: การแจ้งผลการประเมิน 

 พัฒนาการของลูกให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง” scenario จ�านวน 

 4 ตัวอย่าง ได้แก่ กรณเีด็กมพีฒันาการสมวยั กรณเีด็กมพีฒันาการ 

 สงสัยล่าช้า กรณีเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าจากการคัดกรอง 

 ครั้งแรก กรณีเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าต้องส่งต่อ

- เจ้าหน้าทีใ่ช้กระบวนการให้ค�าปรกึษา ร่วมกบัการมทีกัษะในการ 

 ส่ือสารท่ีดีเพ่ือท่ีจะอธิบายและสร้างความตระหนักให้แก  ่

 ผู้ปกครอง

- เน้นย�้าเจ้าหน้าท่ีให้เข้าใจและกระตุ้นให้พ่อแม่เห็นความส�าคัญ 

 ของการใช้คู่มือ DSPM ซึ่งการค้นพบเด็กสงสัยล่าช้าได้ไวให้ได้ 

 ตามเป้าหมาย คือ พบเด็กสงสัยล่าช้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

  (อ้างอิงตาม Denver II ปี 2560 พบ พัฒนาการไม่สมวัยร้อยละ 

 32 ) จะท�าให้เด็กกลับมาปกติ

- การค้นพบเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้าให้ได้ตามเป้าหมาย

- จากข้อมลูสถานการณ์พัฒนาการ 3 ปีทีผ่่านมา (1 เมษายน 2558- 

  31 มนีาคม 2561 ) การใช้คูม่อื DSPM สามารถช่วยเดก็พัฒนาการ 

 สงสัยล่าช้าให้เด็กกลับมาสมวัยได้มากกว่า 350,490 คน



 พัฒนาการที่ดีเริ่มต้นจากพ่อแม่ผู้ปกครอง เด็กเกิดมาพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต การให้ความรัก การให้

เวลา การดแูลเอาใจใส่พร้อมกบัมปีฏสิมัพนัธ์กบัลกู จะท�าให้ลกูมพีฒันาการทีส่มวยั ลกูจะมพีฒันาการดไีม่จ�าเป็นต้องลงทนุ

ด้วยเงินจ�านวนมากหรือใช้อุปกรณ์ราคาแพง หากจุดเริ่มต้นคือสิ่งเล็กๆ ใกล้ๆ ตัว ในชีวิตประจ�าวัน เช่น อ่านนิทาน เล่น

จ้ะเอ๋ การใช้คู่มือ DSPM จะเป็นแนวทางการสร้างปฏิสัมพันธ์ และเล่นกับลูกได้ตลอดช่วงปฐมวัย ส�าหรับเด็กแล้ว เล่นคือ

เรียน เรียนคือเล่น พ่อแม่ผู้ปกครองต้องให้ความสม�่าเสมอกับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามวัย จะช่วยให้เด็กเติบโตและ

เรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพของตนเอง

แพทย์หญิงนิพรรณพร  วรมงคล

ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนการด�าเนินงานโครงการฯ
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 2.5 ข้อเสนอแนะ

  1. ด้านนโยบาย 

  - นโยบายการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยควรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และต้องลงทุนพัฒนา 

เด็กปฐมวัยอย่างจริงจังเพราะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด โดยเฉพาะการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง

  - ควรมกีารประชมุคณะอนกุรรมการส่งเสรมิพฒันาเดก็ปฐมวยัระดบัจงัหวดัทีเ่ชือ่มโยงกบัระดับ

อ�าเภอ เพื่อติดตามเด็กที่สงสัยล่าช้าแต่ไม่ได้รับการประเมินซ�้าเพื่อให้เกิดความครอบคลุมในการแก้ไขปัญหา 

  - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส�ารวจว่าเด็กปฐมวัยที่อยู่ในความดูแลนั้นถูกเลี้ยงดูอย่างไร 

โดยใคร ด้วยความส�านึกที่ว่า “เด็กในชุมชน ทุกคนคือลูกหลาน”

  2. ด้านบุคลากร 

  - พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบของทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง Child Project 

Manager (CPM) ทุกระดับ ให้ท�างานแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

  - พัฒนาระบบข้อมูลจากรายงานโดยการประเมินตามช่วงอายุและจากการรณรงค์คัดกรอง 

ในเดือนกรกฎาคมของทุกปี มีความส�าคัญที่ต้องด�าเนินการเพื่อให้ตรวจสอบซึ่งกันและกันได้

  - ควรบูรณาการงานโภชนาการและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของการพัฒนาเด็กปฐมวัยไทย และเป็นฐานรากของการพัฒนาประเทศมุ่งสู่เป้าหมาย 

การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs 2030)

  3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง

  - พัฒนาช่องทางการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ส�าหรับพ่อ แม่ 

ผู้ปกครอง เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เช่น การ Download ใน Website สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 

กรมอนามัย Download ผ่านทาง Application Khunlook รวมถึงสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองเห็น

ถึงประโยชน์และความส�าคัญของการใช้คู่มือ DSPM

 2.6  ก้าวต่อไปในการด�าเนินงานพัฒนาการเด็ก (Next step)

   1. จัดท�าแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการในเรื่องพัฒนาการของกระทรวงสาธารณสุข

   2. ประชาสัมพันธ์การใช้คู่มือ DSPM เช่น หนังสั้น “อิ่มอุ่น” info-graphic เป็นต้น เผยแพร่

ผ่านเว็บไซด์สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย  (http://nich.anamai.moph.go.th)

สรุปผลโดย

กลุ่มพัฒนาอนามัยเด็กปฐมวัย 

     สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
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รวมภาพกิจกรรมการด�าเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

( 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2561 )

กิจกรรมที่ด�าเนินงานปี 2558
 1. การรณรงค์ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยอายุ 42 เดือน
 2. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
 3. การตรวจเยี่ยมเสริมพลัง 
 4. ส�ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการโครงการส่งเสริม
  พัฒนาการเด็ก

ภาพการด�าเนินงานปี 2558



ปี 2559 :
พัฒนาการสมวัย เพื่อคนไทยในอนาคต

สรุปผลการด�าเนินงาน โครงการส่งเสริมพัฒนาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
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รวมภาพกิจกรรมการด�าเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

( 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2561 )

กิจกรรมที่ด�าเนินงานปี 2559
 1. รณรงค์ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน
 2. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
 3. การตรวจเยี่ยมเสริมพลัง 
 4. ประชุมวิชาการ ปีงบประมาณ 2559

ภาพการด�าเนินงานปี 2559
ภาพการด าเนินงานปี 2559 
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1. รณรงค์ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน 
2. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
3. การตรวจเยี่ยมเสริมพลัง  
4. ประชุมวิชาการ ปีงบประมาณ 2559  
 



ปี 2560 :
ดวงใจของชาติ คือ เด็กฉลาดสมวัย

สรุปผลการด�าเนินงาน โครงการส่งเสริมพัฒนาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
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รวมภาพกิจกรรมการด�าเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

( 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2561 )

ภาพการด�าเนินงานปี 2560

กิจกรรมที่ด�าเนินงานปี 2560
 1. ประชุมพัฒนาคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ปี 60
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาการเด็กไทย ปี 2560   
  “พัฒนาทักษะผู้ประเมิน พัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ DSPM”
 3. ประชุมการขับเคลื่อนการเฝ้าระวัง คัดกรองการสุ่มส�ารวจพัฒนาการเด็ก ปี 2560  
  และร่วมวางแผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
 4. การเยี่ยมเสริมพลังโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กฯ ปีงบประมาณ 2560  



 การประเมินผลสัมฤทธิ์ ของโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงไรมีความ

ส�าคัญย่ิงต่อการวางแผนด�าเนินการต่อๆ ไป หากปราศจากการประเมินผล การด�าเนินงานขั้นต่อไปจะไว้ทิศทาง และ 

อาจก่อให้เกดิความสญูเสยีทรพัยากรทีม่อียูจ่�ากดั โดยเปล่าประโยชน์ การสุม่ส�ารวจของ Child Project Manager (CPM) 

ของแต่ละจังหวัด นับว่าเป็นประโยชน์ยิ่ง ท�าให้รู้เรา รู้เขา และค้นหานวัตกรรมที่จะท�าให้บรรลุเป้าหมาย

ศาสตรจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงศิริกุล  อิศรานุรักษ์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนการด�าเนินงานโครงการฯ

ปี 2561 :
พูดคุยกับลูกบ่อยๆ อย่าปล่อยให้มือถือและทีวีเลี้ยงแทน

สรุปผลการด�าเนินงาน โครงการส่งเสริมพัฒนาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
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รวมภาพกิจกรรมการด�าเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

( 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2561 )

ภาพการด�าเนินงานปี 2561

กิจกรรมที่ด�าเนินงานปี 2561
 1. การพัฒนาคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ขยายอายุ 5-6 ปี 
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้หลักสูตรแกนกลางการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม 
  พัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ส�าหรับบุคลากรหน่วยบริการสุขภาพ (ครู ก)
 3. เยี่ยมเสริมพลังโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กฯ ปีงบประมาณ 2561
 4. รณรงค์ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน



สรุปผลการด�าเนินงาน โครงการส่งเสริมพัฒนาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
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Best practices
ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และ 

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง



สรุปผลการด�าเนินงาน โครงการส่งเสริมพัฒนาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
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สรุปผลการด�าเนินงานพัฒนาการเด็ก
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 

สถานการณ์/ผลการด�าเนินงาน 

 สถานการณ์พฒันาการเดก็ปฐมวยั เขตสุขภาพที1่ปี 2559-2561มแีนวโน้มทีดี่ขึน้  ปี 2559 และ 2560 

พบว่าเด็กอายุ 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 92.45 และ 93.25 ตามล�าดับ จากการคัดกรองพัฒนาการเด็ก      

ตาม 4 ช่วงอายุ อายุ 9,18,30,42 เดือนพบเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ครั้งแรก) ร้อยละ 13.29 และ 22.45 

(ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20) ซึ่งแม้จะผ่านเกณฑ์ แต่ก็อาจท�าให้เด็กขาดโอกาสที่จะได้รับการส่งเสริมและกระตุ้น

พัฒนาการ และ เด็กท่ีสงสัยพัฒนาการล่าช้าได้รับการติดตามกระตุ้นร้อยละ 45.97 และ 71.98 ซ่ึงยังต�่ากว่า 

เป้าหมาย (เป้าหมาย มากกว่า ร้อยละ 90) พบความคลอบคลุมในการคัดกรองพัฒนาการร้อยละ 65.20 และ 74.51 

ในปี2561 พบว่า เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 90.73 8 ความครอบคลุม ร้อยละ 67.49 พบสงสัยล่าช้า

ร้อยละ 28.17 และความครอบคลุมการติดตาม ร้อยละ 70.26 จังหวัดที่สามารถคัดกรองได้ครอบคลุมมากที่สุด 

ได้แก่  ล�าปาง ร้อยละ 74.66 และจังหวัดที่คัดกรองได้ครอบคลุมน้อยที่สุดได้แก่ แม่ฮ่องสอน ร้อยละ 62.67 จังหวัด

ที่มีการติดตามเด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้มากที่สุด ได้แก่ ล�าปาง ร้อยละ 80.22 และจังหวัดที่มีการติดตามเด็ก

ที่สงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้น้อยที่สุด ได้แก่ เชียงใหม่ ร้อยละ 60.61 ซึ่งผลการคัดกรองพัฒนาการเด็กในปี 2561 

มีแนวโน้มที่ดี แสดงถึงความตระหนักในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ผลการตรวจคัดกรองเด็กสงสัย

พัฒนาการล่าช้า ยังมีความแตกต่างกันในแต่ละจังหวัด สะท้อนถึงสมรรถนะ (competency) ของบุคลากรในการ

คดักรองพฒันาการเดก็ทีแ่ตกต่างในแต่ละสถานบริการและบคุลากรผู้คดักรองพัฒนาการยงัขาดทกัษะการใช้เครือ่ง

มือประเมินพัฒนาการที่ถูกต้องเที่ยงตรงตามมาตรฐานและจากการเก็บข้อมูลเชิงส�ารวจพบว่า เด็กกลุ่มท่ีตรวจพบ

พัฒนาการสงสัยล่าช้า (ผลการประเมินไม่ผ่านข้อใดข้อหนึ่งใน 5 ด้าน) ส่วนใหญ่ที่เด็กท�าไม่ได้เนื่องจากเด็กไม่เคยได้

รบัการสอน ฝึกหรอืกระตุน้ในด้านนัน้ๆมาก่อน จากข้อมลูดังกล่าวสะท้อนถึงความส�าคญัของกระบวนการสร้างความ

รู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครองเด็ก บุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัคร ครูพี่เลี้ยงเด็กในด้านวิธีการส่งเสริมและกระตุ้น

พัฒนาการที่ถูกต้อง สอดคล้องกับช่วงอายุ รวมไปถึงการมีคู่มือและแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กท่ีเป็นไป 

ในทิศทางเดียวกัน จะช่วยสนับสนุนให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยและยังพบว่าในบางจังหวัดมีผลการด�าเนินงานตรวจ 

คัดกรองพัฒนาการเด็กรอบไตรมาส 1 และ 2 ปรากฏในระบบรายงาน HDC น้อยกว่าความเป็นจริง จากการติดตาม

และวิเคราะห์สาเหตุ พบว่า สาเหตุใหญ่มาจาก 3 ประเด็นคือ 1) ตรวจคัดกรองแล้วแต่ไม่ได้บันทึกผลการตรวจ 

ในระบบข้อมูล 2) ตรวจและบันทึกผลงานในระบบแล้วแต่ผลงานไม่ข้ึน 3) ไม่เข้าใจวิธีการบันทึกผลงานในระบบ

รายงานในด้านการกระตุ้นและติดตามประเมินซ�้าในเด็กรายท่ีสงสัยพัฒนาการล่าช้าภายใน 30 วัน อย่างไรก็ตาม 

มีความพยายามในการคดักรองเพ่ือเพิม่ความครอบคลมุให้มากขึน้จากเป้าหมายการคดักรองทัง้ปี โดยเน้นการด�าเนนิการ 

ในสถานบริการทุกระดบัถึง รพ.สต. มกีารบันทึกในระบบรายงาน 43 แฟ้ม มีการพฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าทีใ่ห้มทีกัษะ

ในการใช้คูม่อืในการคดักรองเพิม่ขึน้ โดยการอบรม ครู ก.จังหวดัละ 1 คน และมกีารขยายผลในการประชมุเชงิปฏบิตัิ

การพัฒนาศักยภาพ ครูข. ในการส่งเสริมและเฝ้าระวังพัฒนาการ DSPM จึงสามารถค้นหาเด็กที่สงสัยพัฒนาการ

ล่าช้า และติดตามภายใน 30 วัน เพิ่มมากขึ้นแม้ไม่ถึงเกณฑ์เป้าหมาย และเด็กที่สงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 

เพิ่มมากขึ้น ควรมีการผลักดันให้มีการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานตามนโยบาย มหัศจรรย์ 1000 วันแรกของ
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ชีวิต เพิ่มช่องทางการสื่อสารสาธารณะเช่น วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนรับรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตเด็กมากยิ่งข้ึนซึ่งจะส่งผลในการเสริมแรงการท�างานของบุคลากรในพื้นที่ให้มีความราบรื่นภายใต้ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนมากยิ่งขึ้น

 1. ปัจจัยความส�าเร็จ

  -  นโยบายจากผู้ตรวจราชการ และการสนับสนุนงบประมาณ จาก เขตสุขภาพที่1

  -  ความเข้มแข็ง MCH Broad และ CPM 

  -  การบูรณาการภาคีเครือข่าย 4 กระทรวง

 2. ปัญหา-อุปสรรคในการด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

  -  ร้อยละของความครอบคลุม: ยังต�่ากว่าเป้าหมาย ร้อยละของสงสัยล่าช้าและร้อยละของการ

ติดตามมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ด�าเนินงาน ใช้กลไกในพื้นที่ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ (พชอ.) 

ยงัอยูร่ะหว่างการชีแ้จงนโยบายและท�าแผน ยงัไม่มกีารขับเคลือ่นอย่างเป็นรูปธรรม ในบางจังหวดั แต่เป็นการท�างาน

โดย Child Project Manager และคณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด  

  -  ก�ากับ ติดตามการด�าเนินงาน และจัดบริการที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงบริการเท่าเทียม ยังไม่

ครอบคลุมในชุดสิทธิประโยชน์และไม่สามารถจัดบริการได้อย่างเต็มที่

  - การพฒันาคณุภาพบรกิาร ควรเน้นการสร้างสมรรถนะ/ศกัยภาพและเสริมก�าลังใจของเจ้าหน้าที่

ทุกระดับ

   -  การติดตามให้ครอบคลุมเด็กสงสัยล่าช้าทุกคน และระบบส่งต่อยังไม่มีประสิทธิภาพ

 3. มาตรการแก้ไขปัญหา

  -  ในปี 2561 เขตสุขภาพที่1 มีนโยบายและให้การสนับสนุนการขับเคล่ือนงานเด็กปฐมวัยและ

การด�าเนินงาน โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ (พชอ.)

  -  การจัดประชุมชี้แจงและถ่ายทอด นโยบายมหัศจรรย์ 1000วันแรกของชีวิต” ของเขตสุขภาพ

ที่ 1 จัดโดยศูนย์อนามัยที่ 1 ในวันที่14-15 ธันวาคม 2560 และแต่ละจังหวัดได้มีการจัดท�าแผนงานโครงการ PP 

Excellence  โดยมีการด�าเนินงาน ตามกรอบแนวคิด “มหัศจรรย์ 1000วันแรกของชีวิต” การถ่ายระดับนโยบาย 

สูก่ารปฏบิตั ิโดยก�าหนดยทุธศาสตร์ส�าคญัๆ เพือ่ให้การด�าเนนิงานบรรลุเป้าหมาย  มกีารประชมุชีแ้จงถ่ายทอดแผน

ยุทธศาสตร์ทั้งระดับอ�าเภอและระดับต�าบลรับทราบเพื่อก�าหนดและจัดท�าแผนปฏิบัติการประจ�าปีของแต่ละพื้นที่

        -  การพฒันาคณุภาพบรกิารงานเด็กปฐมวยั ครอบคลุมเครือข่ายทกุระดับประชมุสัญจรรายอ�าเภอ            

เพื่อประเมินมาตรฐานการใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการ DSPM และติดตามความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนงาน

พัฒนาการเด็กในพื้นที่ เสริมศักยภาพบุคลากรด้วยกิจกรรม กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน แก่ผู้รับผิดชอบงาน

พัฒนาการเด็กระดับอ�าเภอ การให้ความรู้ แก่พ่อแม่ ผู้ปกครองและผู้ดุแลเด็ก สร้างความตระหนักแก่ พ่อแม ่

ผูป้กครองในการกระตุน้พฒันาการเดก็และเฝ้าระวงั โดยกระบวนการโรงเรียนพ่อแม่ และ Executive Function (EF) 

       -  จงัหวดัขับเคลือ่นงานเดก็ปฐมวยัจากระดบันโยบายสูก่ารปฏบิตั ิมกีารด�าเนนิงานพฒันาการเดก็

โดยความร่วมมือของคณะอนกุรรมการ พฒันาเดก็ปฐมวยัระดบัจงัหวดั และMCH Board อย่างเป็นรปูธรรม มคีวาม

เข้มแข็งต่อเนื่อง

       -  พัฒนาศักยภาพ ครู ก และ ครู ข ระดับจังหวัด เพื่อถ่ายทอดแก่เจ้าหน้าที่/ครูพี่เลี้ยงมีความ

เข้าใจและปฏิบัติงานในการค้นหาเด็กสงสัยล่าช้าเพิ่มขึ้น 

       -  สนับสนุน และติดตามการ เข้าถึงคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)

        -  นิเทศติดตามการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
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 4. สิ่งต้องการสนับสนุนจากกรมอนามัย

 -  การปรับปรุงระบบสนับสนุนการท�างานของพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น เช่น ระยะเวลา ความรวดเร็วของการ

ประมวลผล 

     -  การสนับสนุน สื่อ ที่ทันสมัย และเข้าถึงง่าย

 5. ภาพการด�าเนินงาน

การสื่อสารประชาสัมพันธ์ โครงการ
“มหัศจรรย์ 1000 วัน แรกของชีวิต”

การจัดประชุมขับเคลื่อนนโยบาย “มหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต” 
วันที่ 14-15 ธันวาคม 2561
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สรุปผลการด�าเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2559-2561)
 ผลการตรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ย้อนหลัง 3 ปี พบแนวโน้มเด็ก

ปฐมวัยมีพัฒนาการดีขึ้น

รูปที่ 1 ร้อยละเด็กปฐมวัยพัฒนาการสมวัยย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2559-2561)

ผลการด�าเนินงาน ปี 2559 
 1. ศนูย์อนามยัที ่2 พษิณโุลกร่วมกบัศูนย์วชิาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที ่2 พิษณโุลก จัดท�าโครงการ

สร้างเด็กไทยคุณภาพ ซึ่งมีกิจกรรมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดย MOU กับ 4 กระทรวงหลัก (ตั้งแต่ ปี 2558) ได้แก่ 

กระทรวงมหาดไทย  สาธารณสุข พัฒนาสังคม  และศึกษาธิการ  โดยมีกรอบแนวคิด รายละเอียดตามกรอบแนวคิด

สร้างเด็กไทยคุณภาพ  แสดงตามภาพที่ 1 

 2. มีการจัดท�าแบบประเมินการจัดการความเสี่ยงสุขภาพทุกกลุ่มวัยในครัวเรือน ภาคประชาชน 

(Family Health Record) ซึ่งมีเรื่องพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วย และท�าการประเมินในต�าบลวังกะพี้ อ.เมือง 

จ.อุตรดิตถ์ เป็นต�าบลต้นแบบในการด�าเนินงาน

พัฒนาการสมวัย

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดสร้างเด็กไทย
คุณภาพ (6 โปรแกรมสร้างเด็กไทย
คุณภาพ)
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ผลการด�าเนินงานปีงบประมาณ 2560
 1. ศูนย์วิชาการสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 2 และหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย พัฒนาสังคมและ

ศึกษาธกิาร ได้ร่วมกนัจดัท�า PP &P Excellence พฒันาคณุภาพชวีติแม่และเดก็ โดยมเีป้าประสงค์ เดก็ไทยคณุภาพ 

(เก่ง ดี มีความสุข มีคุณธรรม) 

 2. จัดท�ากิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วย “6 โปรแกรมสร้างเด็กไทยคุณภาพ” ซึ่งมีกระบวนการ

ตัง้แต่ระยะเตรยีมความพร้อมก่อนตัง้ครรภ์ ระยะต้ังครรภ์ ระยะเตรียมคลอด ระยะคลอด ระยะดูแลหลังคลอด และ

ระยะเด็กอายุ 0-5 ปี กิจกรรมตามภาพที่ 2 

 3. ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดกิจกรรมประกวดเด็กไทยคุณภาพ ในศูนย์พัฒนาการ 

เด็กเล็ก เขตสุขภาพที่ 2 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อ�าเภอเมือง จังหวัด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับรางวัลเป็นพื้นที่

น�าร่องในเขตสุขภาพที่ 2 ด้วย ตามรูปที่ 3

 ปีงบประมาณ 2561 
 1. ขยายผลการด�าเนินงาน “6 โปรแกรมสร้างเด็กไทยคุณภาพ” ต้นแบบให้ครอบคลุมทุกจังหวัดใน

พื้นที่รับผิดชอบ

 2. การจัดท�าเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน 6 โปรแกรมสร้างเด็กไทยคุณภาพ โดยบูรณการเกณฑ์การ

ประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กที่มีอยู่แล้ว ตามภาพที่ 4 และเร่ิมประเมินมาตรฐานพร้อมกับการตรวจ

ราชการรอบที่ 2 (ประเมินเสร็จแล้ว 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดเพชรบูรณ์) 

 3. ประกวดมุมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (3 Play) ณ โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า ซึ่งอยู่ในขั้นตอนที่ 6 

(เด็กไทยคุณภาพ) ของ “6 โปรแกรมสร้างเด็กไทยคุณภาพ” รายละเอียด ดังนี้

 - อายุไม่เกิน 1 ปี เน้นเฝ้าระวังพัฒนาการอย่างง่ายให้พ่อ แม่ และจัดห้องสร้างเสริมพัฒนาการ 

(Play Room) 

 - อายุ 1 - 3 ปี เน้นสร้างเสริมพัฒนาการและจินตนาการเด็ก โดยให้พ่อ แม่ เรียนรู้และจัดกิจกรรม

ที่บ้าน (Play Ground)

 - อายุ 3 - 5 ปี เน้นการสร้างสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ และความสมบูรณ์แข็งแรงร่างกาย 

ท�ากิจกรรมสร้างเสริมพัฒนาการและจินตนาการเด็ก (Play Land) ร่วมกับกิจกรรมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ 

เช่น เกมส์บัตรความดี 

 4.  สกัดความรู้ต้นแบบการด�าเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ณ โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า 

ดังแสดงในภาพที่ 5 

ปัจจัยความส�าเร็จ

 1. การให้ความส�าคัญของผู้บริหาร

 2. การท�างานเป็นทีม ทั้งระดับเขต (ศูนย์วิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2) และจังหวัดในพื้นที่ 

รับผิดชอบ 

 3. การติดตาม ประสานงานผ่าน Line CPM เขต

ก้าวต่อไปในการด�าเนินงานพัฒนาการเด็ก
 ขยายผลการด�าเนินงาน “ต้นแบบ 6 โปรแกรมสร้างเด็กไทยคุณภาพ” แต่ละจังหวัดลงสู่ต�าบล 

ให้ครอบคลุมทุกจังหวัด ดังภาพที่ 2
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ภาพกิจกรรมและการด�าเนินงาน

ภาพที่ 3: ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประกวดและมอบใบประกาศเกียรติคุณ 
โล่รางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ชนะการ
ประกวดในด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
เขตสุขภาพที่ 2

ภาพที่ 4: ประชุมกรรมการทีมประเมิน 
6 โปรแกรมสร้างเด็กไทยคุณภาพ

ภาพที่ 5 : การสกัด
ความรู ้พื้นที่ต้นแบบ
ก า ร ส ่ ง เ ส ริ ม
พั ฒ น า ก า ร เ ด็ ก
ปฐมวัย

ภาพที่ 2: กิจกรรมหลัก 6 โปรแกรม
สร้างเด็กไทยคุณภาพ เขตสุขภาพที่ 2
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สรุปผลการด�าเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์

 1. ผลการด�าเนินงานพัฒนาการ
 สถานการณ์พัฒนาการของพื้นที่ 3 ปีย้อนหลัง (2559-2561) มีสถานการณ์จากหลายแหล่ง

 16.1 72.9 69.8 26.3 76.5 76.0 14.8 73.0 71.6 22.2 76.7 85.6 18.7 76.6 64.5 21.4 75.7 75.1

 22.6 10.6 8.9 10.3 15.2 20.8 21.9 11.8 14.5 19.5 9.5 18.1 11.6 7.9 7.7 15.0 11.5 16.1

  62.1 57.1 58.0 62.7 76.5 72.4 83.6 49.4 56.4 63.6 57.2 76.1 79.1 44.8 41.9 67.5 55.6 67.1

  89.6 95.3 95.8 94.4 96.2 93.4 93.2 93.9 92.4 91.5 95.8 93.3 96.1 95.5 95.0 93.4 93.4 93.7

อ้างอิง : ข้อมูลจาก HDC วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

 ความครอบคลุมในการคัดกรองได้ตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 75.1 แต่เด็กท่ีมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า 

ต�่ากว่าค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 16.1 เน่ืองจากบุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่มีมาตรฐานในการตรวจพัฒนาการ แต่มี

แนวโน้มดขีึน้เหน็ได้จากข้อมลูทีด่ขีึน้ของจงัหวดันครสวรรค์ ก�าแพงเพชร และอทุยัธานเีมือ่เทียบกบัปี 2560 เนือ่งจาก

มกีารพฒันาศกัยภาพในระดบัจงัหวดัของทกุจงัหวดั ยกเว้นพจิติร และในชยันาทมกีารเปลีย่นแปลงผูร้บัผดิชอบงานใหม่ 

 การติดตามเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าใน 30 วัน คิดเป็นร้อยละ 67.1 ยังไม่ได้ตามเกณฑ์เนื่องจาก

ระบบการตดิตามยงัไม่มปีระสทิธภิาพ และผูป้กครองส่วนหนึง่ไม่ยอมรบัผลการประเมนิไม่น�าเด็กมาตรวจพฒันาการ

ตามนดั และไม่ให้ความร่วมมอืในการตดิตาม นอกจากน้ีเด็กบางส่วนมกีารย้ายพ้ืนท่ี และระบบรายงานยงัมีข้อผิดพลาด

 เด็กมีพัฒนาการสมวัยคิดเป็นร้อยละ 93.7 ถึงแม้จะได้ผลลัพธ์ตามค่าเป้าหมาย แต่ทั้งนี้มาตรฐานการ

ประเมนิพฒันาการยงัค่อนข้างต�า่ เนือ่งจากบคุลากรยงัไม่เข้าใจเหตผุลความส�าคญัของการประเมินคดักรองพฒันาการ

ด้วย DSPM และเลี่ยงการบันทึกข้อมูลเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า เพื่อลดภาระงานที่ต้องติดตามเด็กซ�้าอีกครั้ง

 ผลลัพธ์ : ภาพผลงานที่ได้รับรางวัล

รางวัลยอดเยี่ยมการบูรณาการการด�าเนินงาน
สุขภาพจิตภายใต้ระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ

ลงสู่ชุมชน

รางวัลผลผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการดีเยี่ยม 
เรื่องการด�าเนินงานสุขภาพจิต

กลุ่มเด็กปฐมวัย

สถาน

การณ์

จังหวัด
เขตสุขภาพที่ 3

ชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี ก�าแพงเพชร พิจิตร

2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560  2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561

คัดกรอง

สงสยัล่าช้า

ติดตามได้

สมวัย
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1. พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่

 - สมวัย 2603 88.9 667 90.4 842 89.6 389 86.8 416 88.9 289 86.5

 - สงสัยล่าช้า 325 11.1 71 9.6 98 10.4 59 13.2 52 11.1 45 13.5

  รวม 2928 100.0 738 100.0 940 100.0 448 100.0 468 100.0 334 100.0

2. พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก 

 - สมวัย 2430 83.0 611 82.8 782 83.3 378 84.2 380 81.2 279 83.5

 - สงสัยล่าช้า 498 17.0 127 17.2 157 16.7 71 15.8 88 18.8 55 16.5

  รวม 2928 100.0 738 100.0 939 100.0 449 100.0 468 100.0 334 100.0

3. พัฒนาการด้านการใช้ภาษา

 - สมวัย 2580 88.1 660 89.4 827 88.0 405 90.2 392 83.8 296 88.9

 - สงสัยล่าช้า 348 11.9 78 10.6 113 12.0 44 9.8 76 16.2 37 11.1

  รวม 2928 100.0 738 100.0 940 100.0 449 100.0 468 100.0 333 100.0

4. พัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา

 - สมวัย 2633 90.0 658 89.3 831 88.5 409 91.3 423 90.4 312 93.4

 - สงสัยล่าช้า 293 10.0 79 10.7 108 11.5 39 8.7 45 9.6 22 6.6

  รวม 100.0 737 100.0 939 100.0 448 100.0 468 100.0 334 100.0 

5. พัฒนาการด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง

 - สมวัย 2599 88.8 664 90.0 837 89.1 395 88.2 401 85.7 302 90.4

 - สงสัยล่าช้า 328 11.2 74 10.0 102 10.9 53 11.8 67 14.3 32 9.6

  รวม 2927  100.0 738 100.0 939 100.0 448 100.0 468 100.0 334 100.0

6. สรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็ก

 - สมวัย 1927 65.8 499 67.6 619 65.9 295 65.7 290 62.1 224 67.1

 - สงสัยล่าช้า 1000 34.2 239 32.4 320 34.1 154 34.3 177 37.9 110 32.9

  รวม 2927 100.0 738 100.0 939 100.0 449 100.0 467 100.0 334 100.0

ข้อมูลจากการส�ารวจโดยศูนย์อนามัยที่ 3 ด้วย DSPM ปี 2560 

 พัฒนาการเด็ก 0-5 ปี พบว่า ส่วนใหญ่เด็กพัฒนาการสมวัย คิดเป็นร้อยละ 65.8 พัฒนาการสมวัย 

ด้านการเข้าใจภาษามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 90.0 รองลงมาเป็นพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ คิดเป็น 

ร้อยละ 88.9 ล�าดับที่ 3 เป็นพัฒนาการด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง คิดเป็นร้อยละ 88.8  

n         %     n       %     n       %     n      %     n       %      n        %
ข้อมูล

เขต นครสวรรค์ ก�าแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี ชัยนาท
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ผลการด�าเนินงาน/กลไกการด�าเนินงาน
 1. ขับเคลื่อนด้วยมหัศจรรย์ 1000 วัน, ต�าบลพัฒนาการดี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ ด้วย 3 โครงการได้แก่ 

  - โครงการพัฒนารูปแบบระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

  - โครงการพัฒนาระบบการด�าเนินงานเด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วน

  - โครงการศึกษารูปแบบส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย

 2. พัฒนาความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายในการด�าเนินงานตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก

 3. เป็นวิทยากรในการพัฒนาศักยภาพ DSPM บุคลากรในเขตสุขภาพที่ 3 ให้แต่ละจังหวัด 

ปัจจัยความส�าเร็จ
 1. ผู้นิเทศตรวจราชการ (สธน.) ให้ความส�าคัญของการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และสามารถบรรยาย

มหัศจรรย์ 1000 วันได้อย่างลึกซึ้ง

 2. ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเป็นนโยบายจังหวัด และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดติดตามตัวชี้วัด

ทุกวัน (เฉพาะจังหวัดก�าแพงเพชร)

 3. สัมพันธภาพทีมงานระดับกรมอนามัย เขต จังหวัดและอ�าเภอ

 4. งบประมาณที่เพียงพอ

 5. ผู้รับผิดชอบงานได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

 6. ICT ระดับจังหวัดในการดูแลระบบรายงาน HDC

 7. ความเชี่ยวชาญของผู้รับผิดชอบประเมินพัฒนาการเด็กด้วย DSPM 

ก้าวต่อไปในการด�าเนินงานพัฒนาการเด็ก
 1. น�าข้อมูลไปวิเคราะห์วางแผนพัฒนาร่วมกับเครือข่าย เพื่อจัดท�าแผนปี 2562 

 2. คืนข้อมูลปัญหาของระบบรายงาน HDC ให้ผู้รับผิดชอบ และติดตาม

2. Best practice ที่โดดเด่นของเขตสุขภาพที่ 3
 ระบบบรหิารจดัการในการส่งเสรมิและติดตามพฒันาการเด็ก อ.คลองขลงุ จ.ก�าแพงเพชร ผู้ว่าราชการ

ประกาศเป็นนโยบายจังหวัดก�าแพงเพชรมีกระบวนด�าเนินงานทั้งเชิงรับ และเชิงรุกเชิงรับ 5 ประเด็น ได้แก่ 

 - การตรวจพัฒนาการในวันรับวัคซีนโดยผู้ปกครองใช้ DSPM และเจ้าหน้าที่ตรวจซ�้า

 - การส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยการจัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบโรงเรียนพ่อแม่ระหว่าง 

ผู้ปกครองที่มีอายุใกล้เคียงกัน

 - บริหารจัดการระบบรายงานผลผ่าน special pp / HDC ทั้งอ�าเภอ โดยผ่านการติดตามงานจาก

จังหวัดทุกวัน และมีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT ที่เชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับของระดับเขต

 - ก�าหนดเครือข่ายการส่งต่อเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า

 - มีช่องทางตอบค�าถามกรณีผู้ปกครองมีข้อสงสัยอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการเชิงรุก 

มี 2 ประเด็น ได้แก่ ทีมสหสาขาประกอบด้วย พยาบาล แผนไทย ทันตะ กายภาพ ครูศพด. , อสม., แกนน�าชุมชน

ติดตามกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่สงสัยล่าช้าในชุมชน และมีการท�า CQI พัฒนาระบบบริการตามปัญหาที่พบ รวมทั้ง

มีงบประมาณสนับสนุน ได้รับจาก อปท.สนับสนุนการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ 

ได้งบประมาณจากส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัในการอบรมบคุลากรสาธารณสุขในรพช.,รพสต. และภาคเีครือข่าย 

ศูนย์เด็กเล็ก และผู้ปกครอง



จังหวัด
 ความครอบคลุมการตรวจคัดกรอง พัฒนาการครั้งแรกสงสัยล่าช้า 

ปีงบ58 ปีงบ59 ปีงบ60 ปีงบ58 ปีงบ59 ปีงบ60 
นนทบุรี 0.01 11.85 63.03 0 3.18 1.27 
ปทุมธาน ี 0.09 15.52 84.73 0 5.79 7.05 
พระนครศรีอยุธยา 0.03 17.42 62.89 12.5 17.09 8.12 
อ่างทอง 0.17 23.16 77.20 0 6.41 4.37 
ลพบุร ี 5.29 29.19 79.81 0.18 13.68 19.16 
สิงห์บุร ี 0.4 22.76 86.92 0 7.8 10.59 
สระบุร ี 0 12.22 58.65 0 6.92 2.97 
นครนายก 0 11.63 89.02 0 8.1 4.42 

รวม 0.76 17.14 73.16 0.26 9.67 7.61 

จังหวัด
 ติดตามเด็กกลับมาตรวจซ้ าได้ พัฒนาการสมวัย 

ปีงบ58 ปีงบ59 ปีงบ60 ปีงบ58 ปีงบ59 ปีงบ60 
นนทบุรี 0 36.78 43.21 100 97.92 99.26 
ปทุมธาน ี 0 24.37 68.39 100 95.6 97.74 
พระนครศรีอยุธยา 0 53.05 59.22 87.5 91.43 96.49 
อ่างทอง 0 35.59 47.01 100 95.65 97.6 
ลพบุร ี 0 42.93 48.9 99.52 91.96 89.81 
สิงห์บุร ี 0 46 66.45 100 95.79 96.29 
สระบุร ี 0 25.44 38.13 ไม่มี 94.19 98.06 
นครนายก 0 1.37 48.55 ไม่มี 92.01 97.66 

รวม 0 40.71 56.15 99.74 94.02 96.54 
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 สรุปสถานการณ์พัฒนาการเด็กของเขตสุขภาพท่ี 4 ย้อนหลัง 3 ปี จะเห็นได้ว่า แนวโน้มของความ

ครอบคลุมในการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 0-5ปี การตรวจจับพัฒนาการครั้งแรก สงสัยล่าช้า การติดตามเด็ก

กลับมาตรวจซ�้า 1 เดือน ในเขตสุขภาพที่ 4 มีแนวโน้มไปในทางที่มีการพัฒนามากขึ้น ได้แก่ มีความครอบคลุมใน

การตรวจเพ่ิมมากขึน้  สามารถตรวจจบัพฒันาการครัง้แรกสงสยัล่าช้าได้มากยิง่ขึน้ มกีารตดิตามเดก็กลบัมาตรวจซ�า้ 

1 เดือนได้จ�านวนเพิ่มมากขึ้น และเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 4 มีพัฒนาการสมวัยอยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 90

**ข้อมูลจากระบบ HDC วันที่ 11 กรกฏาคม 2561**

สรุปผลการด�าเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

1.ผลการด�าเนินงาน
 1.1 สถานการณ์พัฒนาการเด็กของพื้นที่



สรุปผลการด�าเนินงาน โครงการส่งเสริมพัฒนาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

29

 1.2 ผลการด�าเนินงาน/กลไกการด�าเนินงาน
 ทางกลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็กได้เล็งเห็นความส�าคัญในงานพัฒนาการเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก 

ทางหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาอนามัยจึงได้มีการประชุมกลุ่มงานในทุกต้นปีงบประมาณเพ่ือท�าความเข้าใจในงาน

พัฒนาการเด็ก ได้มีการมอบหมายงานตามตัวชี้วัดและมีการก�าหนดผู้รับผิดชอบงาน อย่างมีลายลักษณ์อักษร 

เพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของกรมอนามัยและสอดคล้องตามตัวชี้วัดของกระทรวง

สาธารณสุข โดยการด�าเนินงานที่ผ่านมา ประกอบไปด้วย การติดตามความก้าวหน้าในส่วนงานตรวจคัดกรอง

พัฒนาการของทั้ง 8 จังหวัดในเขตรับผิดชอบ มีการน�าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีไปน�าเสนอใน

ส่วนของเวทีการประชุม MCH Board ของจังหวัด เพื่อสะท้อนข้อมูลคืนกลับให้แก่พื้นที่และร่วมกันวางแผนการ

ด�าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ มีการร่วมลงทดสอบมาตรฐานของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการตรวจคัดกรอง

พัฒนาการโดยใช้เครื่องมือ DSPM (Standardization) ร่วมกับสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กและกรมอนามัย มีการลง

นิเทศตรวจราชการทั้ง 8 จังหวัด โดยมีการน�ากิจกรรมการท�า Standardization ลงทดสอบเจ้าหน้าที่ผู้ท�าการตรวจ

คดักรองพฒันาการเดก็ในพืน้ทีท่ีท่�าการสุม่ส�ารวจ เป็นทมีวทิยากรระดับเขตในการอบรมการตรวจคดักรองพัฒนาการ

โดยใช้เครื่องมือDSPM ทั้งในกลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม ครูพี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและประชาชนทั่วไป และ

ร่วมสนับสนุน นิเทศติดตาม ในสัปดาห์การรณรงค์ตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้เคร่ืองมือ DSPM ทุกคร้ังที่มี 

การรณรงค์ 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากการติดตามเยี่ยมเสริมพลังในพื้นที่ 8 จังหวัด โดยสรุป พบว่า

  1. ขาดทักษะในการตรวจคัดกรองพัฒนาการ และไม่เข้าใจว่าการตรวจจับพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้

มากคือการเปิดโอกาสให้เด็กได้รับการกระตุ้นส่งเสริมและเติมเต็มศักยภาพในช่วงหน้าต่างแห่งโอกาสของสมอง 

ที่ส�าคัญ (Window of opportunity) เนื่องจากรับงานใหม่ ขาดการทบทวนองค์ความรู้ ท�าให้ไม่เข้าใจ concept 

ของแบบประเมนิแต่ละข้อ ข้ามขัน้ตอนการปฏบัิติตามคูม่อืตรวจพัฒนาการและไม่มทัีกษะในการแจ้งผลการประเมนิ 

ด้านลบ เพราะผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ยอมรับ

 2.  ผู้รับผิดชอบงานไม่เข้าใจข้อจ�ากัดของการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมหน้างาน ผ่านรายงาน 43 แฟ้ม 

มนระบบ HDC ประกอบกับการขาดการวางแผนคัดกรองพัฒนาการ และติดตามประเมินซ�้า 1 เดือน ภายหลังได้รับ

การกระตุ้น และส่งต่ออย่างเป็นระบบ ท�าให้ปฏิบัติงานไม่ทัน ส่งผลให้ข้อมูล (HDC) ต�่ากว่า ผลการด�าเนินงานในพื้นที่

 3. ขาดการก�ากับติดตามผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยง (ทุกระดับ) เป็นวงเดียวกัน

 แนวทางแก้ไข
  ระยะสั้น

  1.  ทบทวน / พัฒนาทกัษะการตรวจคดักรองพัฒนาการ และเทคนคิการแจ้งข่าวร้ายแก่ผู้ปกครอง 

ให้กับครู ก. ระดับเขต เพื่อท�าหน้าท่ี Coaching ผู้รับผิดชอบงาน และติดตามก�ากับดูแลส่งต่อเด็กที่มีพัฒนาการ

ล่าช้า เชื่อมโยงทุกระดับ

   2. Work shop ผู้รับผิดชอบงาน ผู้ดูแลระบบข้อมูล และผู้ขับเคลื่อนกลไกบริหารจัดการ (CPM 

จังหวัด, CPM อ�าเภอ, สสอ.) เพื่อสร้างความเข้าใจข้อจ�ากัดโปรแกรมหน้างาน และวิธีการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 

ก่อนส่งออกรายงาน 43 แฟ้ม รวมถึงการก�ากับติดตามผลการด�าเนินงานผ่าน Data exchange  

  ระยะยาว : ยกระดับการขับเคลื่อนกลไกการด�าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ระดับจังหวัด อ�าเภอ 

รวมถึงการประชุมอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัด เพ่ือประสานการด�าเนินงานรวมกับ 

เครือข่าย 4 กระทรวงหลัก โดยการวิเคราะห์ปัญหาที่ส�าคัญในพื้นที่ เชื่อมประสานกับนโยบายที่ก�าหนด ออกแบบ
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ให้เป็นรูปธรรม Work shop ผู้ที่เกี่ยวข้อง น�าร่องในพื้นที่ ที่มีความพร้อม ถอดบทเรียนสิ่งท่ีได้ เพ่ิมมูลค่าองค ์

ความรู้ (R2R) ขยายต้นแบบตามบริบทพื้นที่ (ควบคู่งานวิจัย)

 1.3 ปัจจัยความส�าเร็จ
 ผูบ้รหิารและหวัหน้างานให้ความส�าคญัในงานพฒันาการเดก็และมหีวัหน้างานทีม่คีวามรูค้วามสามารถ

ในเรือ่งการบรหิารงานและเชีย่วชาญในเรือ่งของพัฒนาการเด็ก มกีารก�าหนดตัวชีว้ดังาน ก�าหนดแผนการด�าเนนิงาน 

และก�าหนดผูร้บัผดิชอบงานชดัเจน เป็นลายลกัษณ์อกัษร มกีารติดตามความก้าวหน้าของงานเป็นระยะ ในส่วนของ

จังหวัดในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบมีหลายจังหวัดที่ให้ความส�าคัญในงานพัฒนาการเด็ก มีผู ้บริหารและเจ้าหน้าที่ 

รับผิดชอบงานอนามัยแม่เด็กท่ีมีความรู้ความสามารถมีแผนการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและให้ความร่วมมือ 

ในการท�างานเป็นอย่างดี

 1.4  ก้าวต่อไปในการด�าเนินงานพัฒนาการเด็ก
 ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้เครื่องมือ 

DSPM ให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจได้อย่างถูกต้อง ตัดสินพัฒนาการได้อย่างแม่นย�า ก�ากับติดตามการประชุม MCH 

Board ระดับอ�าเภอทุก 3-4 เดือน และระดับจังหวัดทุก 3 เดือน และผลักดันให้มีพยาบาลพัฒนาการ หรือพยาบาล

จิตเวชเด็กและวัยรุ่น ทุกอ�าเภอ เพื่อท�าหน้าที่ Coaching บุคลากรที่รับผิดชอบงานพัฒนาการ รวมทั้งก�ากับติดตาม

ผลการด�าเนินงานเชื่อมโยงทุกระดับ (Case Manager)

ภาพกิจกรรมการด�าเนินงาน
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สรุปผลการด าเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 

 
1.สถานการณ์พัฒนาการเด็ก 0-5 ปี 
       เด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าการพัฒนาเด็กคือการพัฒนาประเทศ ให้มั่นคง  แข็งแกร่ง มั่งคั่งยั่งยืนตาม
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ศูนย์อนามัยที่ 5 ในฐานะผู้อภิบาลระบบการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม             
ได้ด าเนินการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่องซึ่งสอดรับกับโครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 
ครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) ในการคัดกรอง
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ช่วงอายุ (9,18,30และ 42 เดือน) เป้าหมายเด็กปฐมวัย 4 ช่วงอายุ   

ปี2559    จ านวน 166,396 คน  ความครอบคลุมคัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ 23.20 พัฒนาการสมวัยครั้งที่
แรก ร้อยละ 81.7  สงสัยล่าช้า ร้อยละ 18.3 ติดตามเด็กมาประเมินซ้ าได้ ร้อยละ 46.84 รวมเด็กมีพัฒนาการสมวัย 
ร้อยละ 89.98 

ปี2560 จ านวน152,296คน ความครอบคลุมคัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ80.47พัฒนาการสมวัยครั้งแรกร้อย
ละ 82.24 สงสัยล่าช้าร้อยละ17.76 ติดตามเด็กมาประเมินซ้ าได้ร้อยละ78.76 รวมเด็กมีพัฒนาการสมวัย              
ร้อยละ 95.65  

ปี2561  จ านวน 140,165 คน ความครอบคลุมคัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ 86.76  พัฒนาการสมวัยครั้งแรก
ร้อยละ 80.32 สงสัยล่าช้าร้อยละ19.68 ติดตามเด็กมาประเมินซ้ าได้ร้อยละ 80.57 รวมเด็กมีพัฒนาการสมวัย       
ร้อยละ 95.7   
   ผลการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 4 กลุ่มวัยภาพรวม เขตสุขภาพที่ 5 ระหว่าง ปี 2559-2561 
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สรุปผลการด�าเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

1. สถานการณ์พัฒนาการเด็ก 0-5 ปี
 เดก็เป็นทรพัยากรทีม่คีณุค่าการพัฒนาเด็กคอืการพัฒนาประเทศ ให้มัน่คง  แข็งแกร่ง มัง่คัง่ยัง่ยนืตาม

เป้าหมายยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ศนูย์อนามยัที ่5 ในฐานะผูอ้ภบิาลระบบการส่งเสรมิสขุภาพ และอนามยัสิง่แวดล้อม             

ได้ด�าเนินการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่องซึ่งสอดรับกับโครงการส่งเสริม

พัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 

ครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ในการคัดกรอง

พัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ช่วงอายุ (9,18,30 และ 42 เดือน) เป้าหมายเด็กปฐมวัย 4 ช่วงอายุ  

 ปี 2559 จ�านวน 166,396 คน  ความครอบคลุมคัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ 23.20 พัฒนาการสมวัย

ครั้งที่แรก ร้อยละ 81.7 สงสัยล่าช้า ร้อยละ 18.3 ติดตามเด็กมาประเมินซ�้าได้ ร้อยละ 46.84 รวมเด็กมีพัฒนาการ

สมวัย ร้อยละ 89.98

 ปี 2560 จ�านวน 152,296 คน ความครอบคลุมคัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ80.47พัฒนาการสมวัย 

ครั้งแรกร้อยละ 82.24 สงสัยล่าช้าร้อยละ 17.76 ติดตามเด็กมาประเมินซ�้าได้ร้อยละ 78.76 รวมเด็กมีพัฒนาการ

สมวัย ร้อยละ 95.65 

 ปี 2561 จ�านวน 140,165 คน ความครอบคลุมคัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ 86.76  พัฒนาการสมวัย

ครั้งแรกร้อยละ 80.32 สงสัยล่าช้าร้อยละ19.68 ติดตามเด็กมาประเมินซ�้าได้ร้อยละ 80.57 รวมเด็กมีพัฒนาการ

สมวัย ร้อยละ 95.7  

ผลการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 4 กลุ่มวัยภาพรวม เขตสุขภาพที่ 5 ระหว่าง ปี 2559-2561
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   ผลการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 4 กลุ่มวัย  ระหว่าง 1ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 จ าแนกรายจังหวัด 

 

ผลการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2561 จ าแนกรายจังหวัด  ส่วนมาก คัดกรอง
พัฒนาการได้ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 80  มีเพียงจังหวัด สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี ที่คัดกรองได้ 
ร้อยละ 54.17 ,59.48 และ70.57 ตามล าดับ พัฒนาการที่พบสงสัยล่าช้ามากที่สุดได้แก่พัฒนาการด้านภาษา 

เด็กกลุ่มเสี่ยง  
- เด็กที่มีภาวะขาดออกซิเจนแรกเกิด ได้รับการตรวจคัดกรอง 16,804 คน มี พัฒนาการสมวัยร้อยละ 78.42  

พัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ  21.58  
- เด็กที่มีน้ าหนักน้อยกว่า 2500 กรัม  คัดกรอง 2895  คน มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 76.10  พัฒนาการ 

สงสัยล่าช้าร้อยละ  23.90   
- เด็กที่เกิดจากแม่อายุน้อยกว่า 20  ปี คัดกรอง 4546  คน พัฒนาการสมวัยร้อยละ 77.87 พัฒนาการสงสัย

ล่าช้าร้อยละ  22.13 
- เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I เด็กพัฒนาการล่าช้า ทั้งหมด 504  คน ได้รับ

การกระตุ้นท้ังหมด 108 คนกระตุ้นครบเกณฑ์ 15คน  มีพัฒนาการกลับมาสมวัย  9 คน ล่าช้า 6 คน ด้านการ
เคลื่อนไหว (GM) 2 คน ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา (FM) 2  คน ด้านการเข้าใจภาษา (RL) 4 คน  ด้านการใช้
ภาษา (EL) 5  คน ด้านการช่วยเหลือตนเอง ( PS ) 1 คน (ในเด็ก 1 คน มีพัฒนาการล่าช้า มากกว่า 1 ด้าน ) 
2. กลไกการด าเนินงาน 
   Design System   
  1. Register เด็กคลอดทุกราย โดยแบ่งกลุ่มเด็ก เป็น 
    1.1 กลุ่มปกติ (สีเขียว) น้ าหนัก > 2500 กรัม ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 
     1.2 กลุ่มเสี่ยง (สีเหลือง) น้ าหนัก < 2500 กรัม Birth Asphyxia และแม่อายุ < 20 ปี 

2. Accessibility: เชิงรุกโดย เพิ่ม Coverage ในเขตเทศบาลเพื่อให้ Drop out ลดลง Nearby Zero 
  3. ด้านคุณภาพ (Quality)  
       ด าเนินการพัฒนา competency บุคลากรทุกระดับ ประกอบด้วย Child Project Manager ระดับจังหวัด
อ าเภอ และต าบลในหน่วยบริการ และในชุมชน โรงพยาบาล. / รพ.สต. / ศพด. / อสม. 
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 ผลการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2561 จ�าแนกรายจังหวัด ส่วนมาก 

คัดกรองพัฒนาการได้ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 80 มีเพียงจังหวัด สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุร ี

ที่คัดกรองได้ ร้อยละ 54.17, 59.48 และ 70.57 ตามล�าดับ พัฒนาการที่พบสงสัยล่าช้ามากที่สุดได้แก่พัฒนาการ

ด้านภาษา

 เด็กกลุ่มเสี่ยง 

 -  เด็กท่ีมีภาวะขาดออกซิเจนแรกเกิด ได้รับการตรวจคัดกรอง 16,804 คน มี พัฒนาการสมวัย 

ร้อยละ 78.42  พัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ  21.58 

 -  เดก็ท่ีมนี�า้หนกัน้อยกว่า 2500 กรมั  คดักรอง 2895 คน มพีฒันาการสมวยั ร้อยละ 76.10  พฒันาการ 

สงสัยล่าช้าร้อยละ  23.90  

 - เดก็ทีเ่กดิจากแม่อายนุ้อยกว่า 20  ปี คดักรอง 4546  คน พัฒนาการสมวยัร้อยละ 77.87 พัฒนาการ

สงสัยล่าช้าร้อยละ  22.13

 -  เดก็พฒันาการล่าช้าได้รับการกระตุน้พฒันาการด้วย TEDA4I เดก็พฒันาการล่าช้า ทัง้หมด 504  คน 

ได้รับการกระตุ้นทั้งหมด 108 คน กระตุ้นครบเกณฑ์ 15 คน มีพัฒนาการกลับมาสมวัย 9 คน ล่าช้า 6 คน 

ด้านการเคลื่อนไหว (GM) 2 คน ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา (FM) 2 คน ด้านการเข้าใจภาษา (RL) 4 คน  

ด้านการใช้ภาษา (EL) 5  คน ด้านการช่วยเหลือตนเอง (PS) 1 คน (ในเด็ก 1 คน มีพัฒนาการล่าช้า มากกว่า 1 ด้าน)

2. กลไกการด�าเนินงาน Design System  
  1. Register เด็กคลอดทุกราย โดยแบ่งกลุ่มเด็ก เป็น

    1.1  กลุ่มปกติ (สีเขียว) น�้าหนัก > 2500 กรัม ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

     1.2  กลุ่มเสี่ยง (สีเหลือง) น�้าหนัก < 2500 กรัม Birth Asphyxia และแม่อายุ < 20 ปี

 2.  Accessibility: เชิงรุกโดย เพิ่ม Coverage ในเขตเทศบาลเพื่อให้ Drop out ลดลง Nearby Zero

  3. ด้านคุณภาพ (Quality) ด�าเนินการพัฒนา competency บุคลากรทุกระดับ ประกอบด้วย 

Child Project Manager ระดับจังหวัดอ�าเภอ และต�าบลในหน่วยบริการ และในชุมชน โรงพยาบาล. / รพ.สต. / 

ศพด. / อสม.

ผลการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 4 กลุ่มวัย  ระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561
จ�าแนกรายจังหวัด
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      ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี และศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ราชบุรี ร่วมมือกัน ก�ากับติดตามคุณภาพ ความรู้ 

และทักษะ การตรวจคัดกรองพัฒนาการ (Audit) ของ Child PM ระดับอ�าเภอ  และต�าบล

    4. Management process เพิ่มความครอบคลุม การติดตามเด็ก

       4.1  โดยใช้ข้อมูลจาก Data Exchange

       4.2  Strengthening การใช้คูม่อื DSPM/DAIM ณ จดุบรกิารหลงัคลอด คลนิกิเดก็ด ี(โรงเรยีนพ่อแม่)

      4.3  การเฝ้าระวังในชุมชน เชื่อมโยง จาก รพ. โดยทีมหมอครอบครัว อสม. แกนน�าชุมชน

      4.4  พัฒนาระบบ Fast Tract ภายในจังหวัด ระหว่างจังหวัด ภายในเขต และภายนอกเขต 

โดยประสานความร่วมมือกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ราชบุรี

      4.5 ประสานความร่วมมือ 4 กระทรวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ มหาดไทย ศึกษาธิการ 

และ สาธารณสุข

3. ปัจจัยความส�าเร็จ
     3.1  ได้รบัความร่วมมอือย่างดียิง่จากหน่วยงานเครอืข่ายระดบัจงัหวัด อ�าเภอ ต�าบล ในเขตสขุภาพที ่5 

โดยได้รับการสนับสนุน ค�าแนะน�าจากผู้บริหาร ทุกจังหวัด พร้อมสนับสนุนงบประมาณ

     3.2  ได้รบัความร่วมมอืจากภาค ีเครอืข่าย อาจารย์ทีป่รกึษาแพทย์หญงินติยา คชภกัด ีผูต้รวจราชการ

กระทรวงสาธารณสขุ ผูบ้ริหารเขตสขุภาพที ่5 ศนูย์สขุภาพจติท่ี 5 สถาบันราชานกูุล และ สถาบนักลัยาราชนคัรนิทร์

     3.3  การตดิตามเยีย่มเสรมิพลงั จากอดตีรฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงสาธารณสขุ นายแพทย์วลัลภ 

ไทยเหนือ แพทย์หญิงศิริพร กัญชนะ แพทย์หญิงศิริกุล อิศรานุรักษ์และทีมงานกรมอนามัย

4.  ก้าวต่อไปในการด�าเนินงานพัฒนาการเด็ก: 
 เป้าหมายในการพัฒนา Goal :  Smart  Kids  for  Smart  People The  Regional 5

     4.1  เด็ก 0-5 ปี ได้รับการเฝ้าระวัง ประเมินพัฒนาการ 100 % 

    4.2  เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการติดตาม ครบอายุ 5 ปี 100%

     4.3  เด็กที่พัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น 100%
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สรุปผลการด าเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 

 
1.   ผลการด าเนินงานพัฒนาการ ประกอบด้วย 

1. สถานการณ์พัฒนาการของพื้นที่ 
การด าเนินการคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี เขตสุขภาพที่ 6 ผลงาน 9 เดือน ปีงบประมาณ 2561 

พบว่า มีความครอบคลุมการคัดกรองร้อยละ 60.53 โดยจังหวัดจันทบุรีสามารถคัดกรองได้ร้อยละ 70.01 ซึ่งมากที่สุด
ในเขต น้อยสุดที่จังหวัดระยอง ร้อยละ 44.03 พบสงสัยล่าช้า ร้อยละ 13.15 สมุทรปราการพบถึงร้อยละ 23.4 
ติดตามได้ ร้อยละ 69.01 มากสุดที่จันทบุรี ร้อยละ 82.4 และเด็ก 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 95.97 ดังตารางที่ 
1 และเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลในช่วงปกติย้อนหลัง 3 ปี พบว่า การคัดกรองพบสงสัยล่าช้า และการติดตามมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นแต่ยังไม่ได้ตามเกณฑ์เป้าหมาย ส่วนความครอบคลุมการคัดกรองยังไม่ได้ตามเป้าหมายเช่นกัน รายละเอียด
ตามกราฟที่ 1  
ตารางที่ 1 ผลการด าเนินงานคดักรองพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี เขตสุขภาพที6่ ปี 2561 

จังหวัด เป้าหมาย คัดกรอง 
ร้อยละ 
คัดกรอง 

ร้อยละสมวัย
คร้ังแรก 

ร้อยละ
สงสัยล่าช้า 

ร้อยละ
ติดตามได้ 

ร้อยละ
สมวัย 

สมุทรปราการ 25,734 15,904 61.8 76.60 23.4 75.92 93.67 
ชลบุร ี 36,027 22,467 62.36 86.40 13.6 71.27 95.82 
ระยอง 20,652 9,094 44.03 88.94 11.06 68.51 96.36 
จันทบุร ี 14,287 10,002 70.01 80.88 19.12 82.4 96.38 
ตราด 6,443 3,966 61.56 87.44 12.56 65.29 95.01 

ฉะเชิงเทรา 20,319 13,493 66.41 89.63 10.37 79.8 97.72 
ปราจีนบุร ี 16,039 8,480 52.87 92.45 7.55 51.34 96.19 
สระแก้ว 17,988 11,727 65.19 92.43 7.57 57.52 96.61 
เขต 6 157,489 95,133 60.53 86.85 13.15 69.01 95.97 

 
กราฟ 1 เปรียบเทียบการด าเนนิการคัดกรองพัฒนาการเด็กด้านความครอบคลุม พบสงสัยลา่ชา้ และติดตามได้ ปี 
2559-2561 
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สรุปผลการด�าเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

1. ผลการด�าเนินงานพัฒนาการ ประกอบด้วย
 1. สถานการณ์พัฒนาการของพื้นที่
  การด�าเนินการคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี เขตสุขภาพที่ 6 ผลงาน 9 เดือน ปีงบประมาณ 

2561 พบว่า มีความครอบคลุมการคัดกรองร้อยละ 60.53 โดยจังหวัดจันทบุรีสามารถคัดกรองได้ร้อยละ 70.01 

ซึ่งมากที่สุดในเขต น้อยสุดที่จังหวัดระยอง ร้อยละ 44.03 พบสงสัยล่าช้า ร้อยละ 13.15 สมุทรปราการพบถึง 

ร้อยละ 23.4 ติดตามได้ ร้อยละ 69.01 มากสุดที่จันทบุรี ร้อยละ 82.4 และเด็ก 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 

95.97 ดังตารางท่ี 1 และเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลในช่วงปกติย้อนหลัง 3 ปี พบว่า การคัดกรองพบสงสัยล่าช้า 

และการติดตามมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนแต่ยังไม่ได้ตามเกณฑ์เป้าหมาย ส่วนความครอบคลุมการคัดกรองยังไม่ได้ตาม 

เป้าหมายเช่นกัน รายละเอียดตามกราฟที่ 1 

ตารางที่ 1  ผลการด�าเนินงานคัดกรองพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี เขตสุขภาพที่6 ปี 2561

กราฟ 1  เปรียบเทียบการด�าเนินการคัดกรองพัฒนาการเด็กด้านความครอบคลุม พบสงสัยล่าช้า และ
ติดตามได้ ปี 2559-2561
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จังหวัด เป้าหมาย คัดกรอง 
ร้อยละ 
คัดกรอง 

ร้อยละสมวัย
คร้ังแรก 

ร้อยละ
สงสัยล่าช้า 

ร้อยละ
ติดตามได้ 

ร้อยละ
สมวัย 

สมุทรปราการ 25,734 15,904 61.8 76.60 23.4 75.92 93.67 
ชลบุร ี 36,027 22,467 62.36 86.40 13.6 71.27 95.82 
ระยอง 20,652 9,094 44.03 88.94 11.06 68.51 96.36 
จันทบุร ี 14,287 10,002 70.01 80.88 19.12 82.4 96.38 
ตราด 6,443 3,966 61.56 87.44 12.56 65.29 95.01 

ฉะเชิงเทรา 20,319 13,493 66.41 89.63 10.37 79.8 97.72 
ปราจีนบุร ี 16,039 8,480 52.87 92.45 7.55 51.34 96.19 
สระแก้ว 17,988 11,727 65.19 92.43 7.57 57.52 96.61 
เขต 6 157,489 95,133 60.53 86.85 13.15 69.01 95.97 

 
กราฟ 1 เปรียบเทียบการด าเนนิการคัดกรองพัฒนาการเด็กด้านความครอบคลุม พบสงสัยลา่ชา้ และติดตามได้ ปี 
2559-2561 
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2. ผลการด�าเนินงาน/กลไกการด�าเนินงาน
 การคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2561 ในช่วงปกติ ความครอบคลุมการคัดกรอง ร้อยละ 60.53 

พบพัฒนาการสมวัยร้อยละ 95.97 ส่วนช่วงปกติ พบว่า ความครอบคลุมการคัดกรอง ร้อยละ 66.75 พบพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ 84.98 ซึ่งพบว่า ร้อยละการคัดกรองช่วงรณรงค์ของจังหวัด จันทบุรี และสระแก้ว มีผลงานเกิน 

ร้อยละ 80 ส่วนจังหวัดอื่นๆ อยู่ในช่วงร้อยละ 50-70 และช่วงรณรงค์คัดกรองพบพัฒนาการสมวัยน้อยกว่าช่วงปกติ

ทุกจังหวัด รายละเอียดดังกราฟที่ 2

กราฟที ่2 เปรยีบเทยีบความครอบคลมุการคัดกรองและพัฒนาการสมวยัช่วงปกตแิละช่วงรณรงค์ ปี 2561

 2. ปัจจัยความส�าเร็จ
  1. มีแผนการขับเคลื่อนส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี พัฒนาการสมวัย ผ่านกลไกระดับพื้นที่ โดยการ 

มีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ชุมชน 

  2. มีการเยี่ยมเสริมพลัง และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ (รพช., รพ.สต., ศพด.) เพื่อรักษาคุณภาพ

ของการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

  3. มีการวางแผนเชิงรุกเพื่อให้คัดกรองพัฒนาการได้ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น

  4. มีการกระจายคู่มือ DSPM ให้ครอบคลุมโรงพยาบาลเพื่อมอบให้เด็กแรกเกิดทุกราย

  5. สื่อสารประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติในเร่ืองพัฒนาการสมวัย ผ่านสื่อsocial 

media เพื่อส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเกิดความรู้ ความเข้าใจ และน�าไปปฏิบัติได้

       3. ก้าวต่อไปในการด�าเนินงานพัฒนาการเด็ก
  การคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี เขตสุขภาพที่ 6 พบว่า ยังต้องเพิ่มเรื่องความครอบคลุมใน

การคัดกรอง และคัดกรองพบสงสัยล่าช้า โดยเขตสุขภาพที่ 6 มีการประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก MCH 

Board ระดับเขตทุก 3 เดือน มีการวางแผนและติดตามการด�าเนินงานเป็นระยะ และแต่ละจังหวัดมีการประชุม 

MCH Board ระดับจังหวัด และอ�าเภอ เพื่อเป็นการถ่ายทอดข้อตกลงการด�าเนินงาน การด�าเนินงานต่อไปคือ 

รักษาคุณภาพการคัดกรองพัฒนาการโดยการเยี่ยมเสริมพลังและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และ 

เพิ่มความครอบคลุมการคัดกรองพัฒนาการให้มากขึ้น ผ่านกลไกระดับพื้นที่
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2. ผลการด าเนินงาน/กลไกการด าเนินงาน 
การคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2561 ในช่วงปกติ ความครอบคลุมการคัดกรอง ร้อยละ 60.53 พบ

พัฒนาการสมวัยร้อยละ 95.97 ส่วนช่วงปกติ พบว่า ความครอบคลุมการคัดกรอง ร้อยละ 66.75 พบพัฒนาการสมวัย
ร้อยละ 84.98 ซึ่งพบว่า ร้อยละการคัดกรองช่วงรณรงค์ของจังหวัด จันทบุรี และสระแก้ว มีผลงานเกิน ร้อยละ 80 
ส่วนจังหวัดอ่ืนๆอยู่ในช่วงร้อยละ 50-70 และช่วงรณรงค์คัดกรองพบพัฒนาการสมวัยน้อยกว่าช่วงปกติทุกจังหวัด 
รายละเอียดดังกราฟที่ 2 

กราฟที่ 2 เปรียบเทียบความครอบคลุมการคัดกรองและพัฒนาการสมวัยช่วงปกติและช่วงรณรงค์ ปี 2561 

 
2. ปัจจัยความส าเร็จ 

1. มีแผนการขับเคลื่อนส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี พัฒนาการสมวัย ผ่านกลไกระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วม
ของภาครัฐ เอกชน ชุมชน  

2. มีการเยี่ยมเสริมพลัง และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ (รพช., รพ.สต., ศพด.) เพื่อรักษาคุณภาพของการ
คัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

3. มีการวางแผนเชิงรุกเพื่อให้คัดกรองพัฒนาการได้ครอบคลุมเพิ่มมากข้ึน 
4. มีการกระจายคู่มือ DSPM ให้ครอบคลุมโรงพยาบาลเพื่อมอบให้เด็กแรกเกิดทุกราย 
5. สื่อสารประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติในเรื่องพัฒนาการสมวัย ผ่านสื่อsocial media 

เพื่อส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเกิดความรู้ ความเข้าใจ และน าไปปฏิบัติได้ 
      3.  ก้าวต่อไปในการด าเนินงานพัฒนาการเด็ก 

การคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี เขตสุขภาพที่ 6 พบว่า ยังต้องเพิ่มเรื่องความครอบคลุมในการคัด
กรอง และคัดกรองพบสงสัยล่าช้า โดยเขตสุขภาพที่ 6 มีการประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก MCH Board 
ระดับเขตทุก 3 เดือน มีการวางแผนและติดตามการด าเนินงานเป็นระยะ และแต่ละจังหวัดมีการประชุม MCH Board 
ระดับจังหวัด และอ าเภอ เพื่อเป็นการถ่ายทอดข้อตกลงการด าเนินงาน การด าเนินงานต่อไปคือ รักษาคุณภาพการคัด

สป ชบ รย จบ ตร ฉช ปจ สก เขต 6 

คัดกรอง(ปกติ) 61.8 62.36 44.03 70.01 61.56 66.41 52.87 65.19 60.53

คัดกรอง(รณรงค์) 54.71 60.53 57.46 88.06 74.45 65.85 50.26 82.69 66.75

สมวัย(ปกติ) 93.67 95.82 96.36 96.38 95.01 97.72 96.19 96.61 95.97

สมวัย(รณรงค์) 71.49 81.62 89.56 85.98 87.87 88.95 85.33 89.04 84.98
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 2.  Best practice ที่โดดเด่นของเขตสุขภาพที่ 6
  จังหวัดสมุทรปราการ มี Best practice เร่ือง พัฒนาการเด็กสมวัย ครอบครัวบางด้วนอุ่นใจ 

พ่อแม่ยุคใหม่ 4.0 มีการด�าเนินงาน

  1. ทดสอบโดยการน�า google form ประเมินพัฒนาการเด็ก 4 ช่วงวัย

  2. คัดกรองพัฒนาการเด็กผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์

  3. อบรม อสม./ผู้ปกครอง โดย PG รพ.สมุทรปราการ และรพ.บางจาก

  4. อบรม อสม. ผลิตของเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และมีของเล่นจากวัสดุท้องถิ่น

ภาพกิจกรรมการด�าเนินงาน
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สรุปผลการด�าเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

1. ผลการด�าเนินงานพัฒนาการ ประกอบด้วย
 1.1  สถานการณ์พัฒนาการของพื้นที่ 

สถานการณ์พัฒนาการเด็ก 0-5 ปี เขตสุขภาพที่ 7  (ปี พ.ศ. 2558 - 2560)

สถานการณ์พัฒนาการเด็ก 0-5 ปี เขตสุขภาพที่ 7  (ต.ค. 2560 - มิย. 2561)
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       1.2  การด�าเนินงาน/ผลการด�าเนินงานตามมาตรการส�าคัญ มีระบบก�ากับติดตาม 
แนวทางการด�าเนินงาน และขั้นตอนการบันทึกข้อมูลของเขตสุขภาพที่ 7 (ดังภาพ)
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1.3  ปัจจัยความส�าเร็จ (Key success) โดยขับเคลื่อนผ่านทุกระดับดังนี้

1.4  ก้าวต่อไปในการด�าเนินงานพัฒนาการเด็ก
 1.  พฒันารปูแบบการสือ่สารเพือ่เฝ้าระวงั กระตุน้ ส่งเสรมิพฒันาการและภาวะโภชนาการเดก็ปฐมวยั 

 2.  สร้างความรอบรู้ด้านการส่งเสรมิพัฒนาการและภาวะโภชนาการเดก็แก่ direct partnership (คร ูข)    

ด้วยชุดสือ่การสอนแบบ Info graphic 

 3. ขยาย Smart Kids 4.0 โดย Advocate ผ่าน ผู้ว่าราชการจังหวัด

2. Best practice นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)
 จังหวัดร้อยเอ็ด
 1) นวัตกรรมลานเล่นภูมิปัญญา ต.ยางใหญ่ อ.จังหาร, ของเล่นกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 0-5 ป ี

ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ

 2) ต�าบลบรูณาการเฝ้าระวงัและส่งเสรมิพฒันาการเดก็ 0-5 ปี โดยการมส่ีวนร่วมของชมุชน ต.แสนสุข               

อ.พนมไพร, ต.เมยวดี อ.เมยวดี, ต.ยางใหญ่ อ.จังหาร

1) จัดท�ากรอบแนวคิด/แนวทาง 

 การด�าเนินงานและเครื่องมือ 

 การด�าเนินงาน

2) จัดสรรงบประมาณเพื่อ

 สนับสนุนการด�าเนินงานทั้งใน 

 ระดับจังหวัด และพื้นที่ 

 (อ�าเภอ/ต�าบล)

3) สื่อสารถ่ายทอดแนวทาง

 การด�าเนินงาน

4)  ผลิตสื่อสนับสนุนการ

 ด�าเนินงานให้กับพื้นที่

5) เยี่ยมติดตามเสริมพลังในพื้นท่ี  

 (Empowerment)

6) สรุปบทเรียนและความส�าเร็จ 

 การด�าเนินงานโดยใช้เทคนิค 

 ค่ากลาง

7) ประเมินผลโครงการ 

             ระดับเขต                 ระดับจังหวัด    ระดับอ�าเภอ (พชอ.)/ต�าบลต้นแบบ

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ระดับอ�าเภอ ประชาคมเพื่อท�า

สัญญาร่วมด�าเนินการระหว่าง

เครอืข่ายผูเ้กีย่วข้อง และจดัท�าแผน

ปฏิบัติการขอรับสนับสนุน

งบประมาณด�าเนินงาน โดยระบุ

รายละเอียดงบประมาณให้ชัดเจน

(เต็มจ�านวนงบประมาณที่ได้รับ

สนบัสนนุ) ส่งไปยงัจังหวดัพร้อมทัง้

ระดมทรัพยากรสนับสนุนการ

ด�าเนินงานในพื้นที่ ก�ากับติดตาม

และประเมินผลการด�าเนินงาน

ระดับอ�าเภอ 

อ�าเภอ/ต�าบลร่วมด�าเนินงานตาม

แผนฯ โดยการมีส่วนร่วมของภาคี

เครือข่าย 6 กระทรวง ปราชญ์ท้อง

ถิน่ ครอบครวั และชมุชน (รวมศนูย์

พฒันาเดก็เล็ก โรงเรยีน วดั หมูบ้่าน) 

เพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนและ

ด�าเนนิงานภายใต้ 6 กจิกรรมส�าคญั

ของค่ากลาง 

1) จัดท�าแผนปฏิบัติการเพื่อขอ 

 รับการสนับสนุนงบประมาณ 

 และบรหิารจดัการงบประมาณ 

 ระดับจังหวัด/อ�าเภอ

2) ประกาศนโยบาย และขับ

 เคลื่อนการด�าเนินงานผ่าน

 กลไกระดับจังหวัด

3) เยี่ยมติดตามเสริมพลังในพ้ืนที่  

 (Empowerment) ในระดับ 

 จังหวัด

4) สรุปบทเรียนและประเมินผล 

 การด�าเนินงาน ระดับจังหวัด

1) 

2) 
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 จังหวัดขอนแก่น
 1)  นวัตกรรม เสื้อน้อยมหัศจรรย์ อ.บ้านไผ่ และกล่องพัฒนาการตามช่วงวัย อ.พล

 2)  ต้นแบบการปฏิบัติงานท่ีดี (Best Practice) เครือข่ายพัฒนาการเด็กระดับต�าบล อ.ชุมแพ และ

ต�าบลบูรณาการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ต.หัวทุ่ง อ.พล

 จังหวัดมหาสารคาม
 1)  การขับเคลือ่นการด�าเนนิงานจงัหวดัไอโอดีนยัง่ยนื มุง่สูเ่ด็กตักสลิา 4.0 (SmartKids TAKSILA 4.0)

 2)  ชุดกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี รพ.สต.นาเลา ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม

 3)  ต�าบลต้นแบบเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (ระดับเขต) 

รพ.สต.โคกไร่ ต.หนองกุง อ.แกด�า

ภาพกิจกรรม  การด�าเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 7



41 
 

ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 

สถานการณ์พัฒนาการของพื้นที่  
เขตสุขภาพที่ 8 โดยศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานีมีพื้นที่ในการดูแลรับผิดชอบทั้งหมด 7 จังหวัดได้แก่จังหวัด

อุดรธานี จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัดนครพนม     
มีการด าเนินงานด้านการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปีอย่างต่อเนื่องและพัฒนาขึ้น  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 - 
2561มีเด็กที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัย (DSPM) ในปี 2558 
จ านวน 1,342 คน (ช่วงรณรงค์ไม่มีข้อมูลจังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดเลย)ในปี 2559 จ านวน  
59,932 คน (ไม่มีข้อมูลจังหวัดหนองบัวล าภู) ในปี 2560 จ านวน 155 ,279  คน และในปี 2561  120,270 คน 
ตามล าดับ และพบว่าร้อยละของเด็ก 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจพัฒนาการและมีพัฒนาการมีความครอบคลุม 
และพบว่าพัฒนาการสงสัยล่าช้า ติดตามกระตุ้นใน 1 เดือน และพบว่ามีพัฒนาการสมวัย ดังรายละเอียดตารางข้อมูล 
ดังนี้ 

 
(ข้อมูล HDC 17 กรกฎาคม 2561) 

กลไกการด าเนินงาน 

  - เขตพื้นที่สุขภาพที่ 8  มีการด าเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กฯ ทั้ง 7 จังหวัดมีการด าเนินการ
ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการ ด าเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ2 เมษายน 2558 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวดั
ของแต่ละจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการฯ  มีหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
เช่น กองส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน รับผิดชอบสนับสนุนการด าเนินงานในส่วนภูมิภาคโดยใช้กลไกของ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 

 

0.56 

32.06 

78.61 75.08 73.37 67.5 76.74 

33.53 

78.12 

4.57 

13.3 

11.39 17.90 16.91 18.35 
22.26 

27.04 

23.79 

13.21 

32.55 

60.01 
77.84 72.64 65.43 

27.59 

3.53 

12.9 95.92 

90.78 

95.37 
95.93 95.30 

93.58 

83.88 

73.91 

79.26 

0

50

100

150

200

250

300

2558 2559 2560 มี.ค 2561 เม.ย 2561 พ.ค 2561 มิ.ย 2561 ก.ค 2561 DSPM plus

พัฒนาการสมวัย 

ติดตามกระตุ้น 1 เดือน 

สงสัยล่าช้า 

ความครอบคลุม 

สรุปผลการด�าเนินงาน โครงการส่งเสริมพัฒนาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

41

สรุปผลการด�าเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

 สถานการณ์พัฒนาการของพื้นที่ 
 เขตสุขภาพท่ี 8 โดยศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานีมีพื้นท่ีในการดูแลรับผิดชอบทั้งหมด 7 จังหวัดได้แก่

จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองบัวล�าภู และจังหวัด

นครพนม มีการด�าเนินงานด้านการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปีอย่างต่อเนื่องและพัฒนาขึ้น  ตั้งแต่ปี 

พ.ศ.2558 - 2561 มีเด็กท่ีได้รับการคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัย 

(DSPM) ในปี 2558 จ�านวน 1,342 คน (ช่วงรณรงค์ไม่มีข้อมูลจังหวัดหนองบัวล�าภู จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดเลย)

ในปี 2559 จ�านวน  59,932 คน (ไม่มีข้อมูลจังหวัดหนองบัวล�าภู) ในปี 2560 จ�านวน 155,279  คน และในปี 2561  

120,270 คน ตามล�าดับ และพบว่าร้อยละของเด็ก 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจพัฒนาการและมีพัฒนาการ 

มีความครอบคลุม และพบว่าพัฒนาการสงสัยล่าช้า ติดตามกระตุ้นใน 1 เดือน และพบว่ามีพัฒนาการสมวัย 

ดังรายละเอียดตารางข้อมูล ดังนี้

(ข้อมูล HDC 17 กรกฎาคม 2561)

 กลไกการด�าเนินงาน
  -  เขตพื้นที่สุขภาพที่ 8  มีการด�าเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กฯ ทั้ง 7 จังหวัดมีการ 

ด�าเนินการภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการ ด�าเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรต ิ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ2 เมษายน 2558 โดยมี

ผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการฯ มีหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการ

ส่งเสรมิพฒันาการเดก็ เช่น กองส่งเสรมิการพฒันาเด็กและเยาวชน รับผิดชอบสนบัสนนุการด�าเนนิงานในส่วนภมูภิาค

โดยใช้กลไกของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด
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 -  มีคณะกรรมการ MCH ระดับจังหวัด คณะกรรมการเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ทีมกุมารแพทย์

พฒันาการเดก็ (DBP : Developmental Behavior Pediatricians) ผูร้บัผดิชอบแผนงานกลุม่วยัสตรแีละเดก็ระดบั

จังหวัด (Child Project Manager:CPM) คณะกรรมการเด็กปฐมวัยระดับอ�าเภอโดย 4 กระทรวงหลักหรือ 

บูรณาการใน พชอ. ทั้งในระดับต�าบล มีการบูรณาการในต�าบลนมแม่ต�าบลจัดการสุขภาพ ระดับหมู่บ้านบูรณาการ 

ในหมู่บ้านไอโอดีน ชมรมแม่และเด็กเกิดโครงการจังหวัดในการด�าเนินงานร่วมกัน 4 กระทรวงหลักก�ากับ ดูแลและ

ติดตามการด�าเนินงานของโครงการฯ โดยศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ซึ่งมีหน้าที่หลักในการเชื่อมประสาน เสริมพลัง

และขับเคลื่อนการด�าเนินงานในระดับเขต 

 -  เขตสุขภาพท่ี 8 ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานด้านพัฒนาการ ไม่ว่าจะเป็นคู่มือและอุปกรณ์ 

ในการส่งเสริมกระตุน้พฒันาการเดก็ ท�าให้ผูป้ฏบิตัดิ�าเนินงานได้อย่างราบรืน่ ช่วงแรกแต่ละจงัหวดัมกีารพฒันาระบบ

การให้บริการคลินิกเด็กดี (ที่จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ นครพนม) และการตรวจพัฒนาการเด็กและช่วยเหลือเด็ก 

ที่มีพัฒนาการล่าช้าให้ได้รับการดูแลอย่างรวดเร็ว

 ผลการด�าเนินงาน
 -  ผลการประเมินคัดกรองและการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปี 2558 ยังพบและได้รับผลการ 

คดักรองน้อย ซึง่พบว่าสาเหตทุีค้่นพบน้อยเกดิจาก 1.ผู้ประเมนิยงัขาดทกัษะในการใช้คูม่อื DSPM 2. รพ.สต.ไม่แยก

คลินิกตรวจพัฒนาการเด็กออกจากคลินิกให้บริการวัคซีน 3. ขาดระบบการบันทึกข้อมูล ท�าให้ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

จึงได้มีการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก โดยเน้นที่การคัดกรองเละส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และใช้โปรแกรม DSPM 

ในการก�ากับติดตามงานจนได้ผลการคัดกรองเป็นที่น่าพอใจ 

 -  ศูนย์อนามัยท่ี 8 อุดรธานี  ได้ประชาสัมพันธ์และออกติดตามเยี่ยมเสริมพลังช่วงรณรงค์ในพ้ืนที่ 

ทุกจังหวัดและในระดับจังหวัด รณรงค์และขับเคลื่อนในระดับอ�าเภอพบปัญหา เช่น ด้านบุคลากรพบว่า ทุกสถาน

บริการมีบุคลากรท่ีผ่านการอบรมการคัดกรอง DSPM จากจังหวัดร้อยละ 100 มีการใช้คู่มือในการคัดกรอง และ 

ชุดตรวจพัฒนาการครบทุกแห่งสถานที่จัดส�าหรับจัดเป็นห้องตรวจพัฒนาการ พบว่าส่วนใหญ่มีการแยกห้องตรวจ

พัฒนาการเด็กที่เหมาะสม ไม่มีสิ่งรบกวนสมาธิของเด็ก ยังมีบางแห่งที่ห้องตรวจไม่เหมาะสม ทีมตรวจนิเทศฯ 

ได้แนะน�าให้มกีารปรบัปรุงมมุตรวจพฒันาการให้เป็นสดัส่วนมากขึน้การวางแผนในการรณรงค์คดักรอง โดยตรวจสอบ

จ�านวนเด็กแต่กลุ่มอายุ จาก 43 แฟ้ม ท�าหนังสือแจ้งให้ อสม. นัดหมายให้ผู้ปกครองน�าเด็กมาตรวจพัฒนาการ 

ตามวันที่ก�าหนด พบว่าส่วนใหญ่มาตามนัด 

 ปัจจัยความส�าเร็จ
 ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน ทั้งทางด้านสังคม การให้ความร่วมมือของพื้นที่และภาคีเครือข่าย ทั้งภาค

รัฐและเอกชน ในการสนับสนุนและด�าเนินกิจกรรม ภายใต้ความตระหนักและความต้องการพัฒนาเด็กในพ้ืนที่ 

และที่ส�าคัญความรอบรู้ด้านสุขภาพและการดูแลส่งเสริมภาวะสุขภาพและพัฒนาการในเด็ก ซึ่งจะเป็นอนาคต 

และก�าลังส�าคัญของชมชนและประเทศชาติต่อไป 

 ก้าวต่อไปในการด�าเนินงานพัฒนาการเด็ก
 มีแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ในจังหวัดเลย จะท�าคลินิกเจ้าตัวเล็ก 

รพ.เลย ให้บริการตรวจรักษา และกระตุ้นพัฒนาการเด็กทารกกลุ่มเสี่ยงต่อการมีพัฒนาการล่าช้า (ทารกแรกคลอด

น�้าหนักน้อย, มีภาวะ Birth asphyxia, ทารกคลอดก่อนก�าหนด, ส�าลักน�้าคร�่า,ตัวเหลืองมาก) ตั้งแต่ปี 2550 และ

เพิ่มจ�านวนคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ ตั้งแต่ ปี 2557 เป็นต้นมา จะมีการพัฒนาศักยภาพ Child care giver ส่งเสริม

ให้มีความรู้ความสามารถในการคัดกรอง กระตุ้นพัฒนาการเด็ก และสามารถวางแผนร่วมกับเจ้าหน้าที่ ในการดูแล
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เด็กกลุ่มเสี่ยงในพื้นท่ีรับผิดชอบสร้างเครือข่ายในการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง

เด็กในศูนย์เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเอกชน พัฒนาศักยภาพ อสม. เช่ียวชาญงานอนามัยเด็ก 

(ส่งเสรมิพฒันาการ) และส่งให้ผูป้กครองผูด้แูลเด็กเข้าถงึบริการ รอบรู้และตระหนกัในบทบาทของผู้ปกครองในการ

เลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยจะมีการขยายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้ง 7 จังหวัด 

 Best practice 
 -  จังหวัดอุดรธานีเรื่องต�าบลส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และรูปแบบนวัตกรรม Udon smartkids 

 -  จังหวัดบึงกาฬ มีนวัตกรรมการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า SEKA MODEL ในพื้นที่อ�าเภอเซกา 

โดยการ บูรณาการการท�างานอย่างมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย 

 -  จงัหวดัหนองคายและจงัหวดันครพนมจะเป็นการบรหิารจดัการภาครฐั แบบบรูณาการ Function, 

Agenda และ Area มแีนวทางการด�าเนนิงานเพือ่ขอความร่วมมอืจากตัวแทนกระทรวงต่างๆ และภาคเีครือข่ายอืน่ๆ  

โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดได้มอบหมายให้ สาธารณสุขอ�าเภอ เป็น CIPO (Chief Integrated Program 

Officer) มีส่วนร่วมในการจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในส่วนงานอนามัยแม่และเด็ก สาธารณสุขอ�าเภอเฝ้าไร ่

เป็น CIPO ที่ติดตามผลการด�าเนินงาน คืนข้อมูล รายงานผลงานในที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

ทุกเดือน ผู้บริหารทราบข้อมูลและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้รวดเร็ว ทันเวลา  ท�าให้การด�าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก

ผลงานดีขึ้นตามล�าดับ นอกจากนี้ยังได้รับงบประมาณจาก สปสช. เขต 8 ในการด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็ก

ปฐมวัย ผ่านกิจกรรม พัฒนาศักยภาพ Child care giver และมีการเขียนรายงาน Case ในกรณีที่พบเด็กพัฒนาการ

ล่าช้า และจัดเวทีในการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาต่อยอดท�าให้เด็กเติบโตเข้าสู่วัยเรียนพัฒนาการ

สมวัย สูงดีสมส่วน มี IQ EQ ดี ต่อไป

ภาพการด�าเนินกิจกรรม
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สรุปผลการด�าเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

1.1 สถานการณ์พัฒนาการของพื้นที่
  เขตสุขภาพที่ 9 มีการด�าเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ขับเคล่ือนผ่านคณะกรรมการ 

MCH board เขต (Node แม่และเดก็) และคณะอนกุรรมการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวยัจังหวดั โดยมกีารด�าเนนิงาน

เรื่องพัฒนาการเด็กโดยใช้เครื่องมือ DSPM ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา โดยมีทั้งการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติ

งานในสถานบริการสาธารณสุข และเรื่องระบบข้อมูลจาการการใช้โปรแกรม Thai child development ซึ่งมีการ

ปรับเปลี่ยนให้ใช้โปรแกรม Special PP ที่สามารถรายงานผ่านระบบ HDC ในปี 2559 ท�าให้สามารถรายงานผลการ

ด�าเนินงานผ่าน HDC อย่างต่อเนื่อง โดยพบว่า ปี 2559 – 2560 เขตสุขภาพที่ 9 สามารถคัดกรองพัฒนาการเด็ก       

4 ช่วงอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ครอบคลุมร้อยละ 27.37 และ 81.35 ตามล�าดับ (HDC ปี 2559-2560) ซึ่งจะ

เห็นได้ว่า ปี 2559 ข้อมูลการคัดกรองได้ค่อนข้างน้อย เนื่องจากเป็นการเริ่มต้นการใช้คู่มือ DSPM และ การใช้ระบบ

ข้อมูลในการรายงานใน HDC แต่ในปี 2560 มีการพัฒนาศักยภาพ รวมถึงก�าหนดแนวทางการบันทึกข้อมูลสามารถ

คัดกรองได้ครอบคลุมเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 81.35 และปี 2559-2560 คัดกรองพบพัฒนาการสงสัยว่าล่าช้า (ครั้งแรก) 

ร้อยละ 13.80 และ 16.37 ตามล�าดับ และเด็กพัฒนาการสงสัยว่าล่าช้าได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการภายใน 

30 วัน ร้อยละ 49.57 และ 76.50 ตามล�าดับ ซึ่งพบพัฒนาการเด็กสงสัยว่าล่าช้า และสามารถติดตามได้เพิ่มมากขึ้น 

และเด็กที่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการภายใน 30 วัน แล้วกลับมามีพัฒนาการสมวัยเพิ่มเป็นร้อยละ 92.70 และ 

95.90 ตามล�าดับ ซึ่งจากผลการด�าเนินงานพบว่า มีแนวโน้มเร่ืองความครอบคลุมในการคัดกรองพัฒนาการเด็ก               

พบพัฒนาการเด็กสงสัยว่าล่าช้า การติดตามเด็กให้มารับการกระตุ้นพัฒนาการภายใน 30 วัน และเด็กที่ได้รับการก

ระตุ้น แล้วกลับมามีพัฒนาการสมวัยเพิ่มข้ึนอย่างเห็นได้ชัด โดยเกิดจากการวางแนวทางการด�าเนินงานร่วมกันใน 

MCH Node เขต และมีการ Coaching จาก CPM ระดับจังหวัด และระดับอ�าเภอ รวมทั้งมีการพัฒนาเรื่องระบบ

ข้อมลูภายในจงัหวดัได้ครอบคลมุทกุอ�าเภอ แต่ยงัพบปัญหาเรือ่งศกัยภาพของเจ้าหน้าทีท่ีป่ฏบิติังานในสถานบรกิาร 

โดยเฉพาะในระดับ รพ.สต. รวมถึงระบบรายงานในบางอ�าเภอ ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลง CPM ในระดับอ�าเภอ     

ท�าให้ด�าเนินการเรื่องการ Coaching ไม่ต่อเนื่อง โดยเขตสุขภาพที่ 9 ได้มีการด�าเนินงานทั้งเรื่องการพัฒนา

กระบวนการ และระบบข้อมูล รวมถึงการด�าเนินงานโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ซ่ึงด�าเนินงาน 

ในพื้นที่น�าร่องโดยเริ่มตั้งแต่ ปี 2560 จ�านวน 14 อ�าเภอ จาก 88 อ�าเภอ จากผลการด�าเนินงานในปี 2559 – 2560 

ส่งผลให้ปี 2561 (HDC ณ 13 ก.ค.61) เขตสุขภาพที่ 9 มีผลการด�าเนินงานก็มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น เมื่อเทียบกับ 

ช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยเด็กได้รับการคัดกรองพัฒนาการเด็กคลอบคลุมร้อยละ 66.74 ซึ่งเป็นข้อมูลสะสม 

ทั้งปี แต่เมื่อเทียบกับเด็กในช่วง 9 เดือน พบว่าสามารถคัดกรองได้ครอบคลุมถึงร้อยละ 88.99 และเด็กมีพัฒนาการ

สงสยัว่าล่าช้า (ครัง้แรก) ร้อยละ 19.47 และเดก็ทีต้่องได้รับการกระตุ้นติดตามภายใน 30 วนั พบว่า สามารถติดตาม

ได้ร้อยละ 77.62 ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่ก�าหนด แต่พบว่าเมื่อเด็กมีการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก แล้วกลับมามี

พฒันาการสมวยัเพิม่ข้ึนเป็นร้อยละ 95.41 ซึง่พบว่าจงัหวดัทีด่�าเนนิงานได้ด ีคอื จงัหวดับรุรีมัย์ สรุนิทร์ นครราชสีมา 

และชัยภูมิ ตามล�าดับ ซึ่งการด�าเนินงานในเรื่องเด็กปฐมวัยนั้น มีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุม 

แต่ยังพบการด�าเนินงานในบางอ�าเภอเท่านั้น ในรอบ 9 เดือนหลัง จังหวัดจึงควรมีการวางแผนก�ากับ ติดตามการ

ด�าเนินงานในบางอ�าเภอท่ียังมีปัญหาในการด�าเนินงานการพัฒนาส่งเสริมเด็กปฐมวัยก่อน เพื่อให้ได้รับการพัฒนา

และแก้ไขตามระยะเวลาที่ก�าหนด
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 1.2  ผลการด�าเนินงาน/ กลไกการด�าเนินงาน (ข้อมูล ณ 13 กรกฎาคม 2561)  
  -  จัดตั้งคณะกรรมการ พัฒนาการระดับเขต และ จัดตั้ง  CPM ทุกระดับ 

  - นโยบายปรับเพิ่มวันให้บริการในระดับ รพ.สต.เป็น 2 วัน/เดือน และมีการแบ่งช่วงอายุเด็ก 

กลุ่มเดียวกัน

  -  ก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงานในการคดักรองพัฒนาการ และ แนวทางการส่งต่อเดก็ทีม่พีฒันาการ

สงสัยว่าล่าช้า  และก�าหนดบทบาทของ CPM ในแต่ละระดับ

  -  การพัฒนาระบบ NODE พัฒนาการเด็ก ในแต่ละจังหวัด เพ่ือให้สามารถส่งต่อเด็กที่มีปัญหา 

ด้านพัฒนาการ 

  -  มกีารจดัท�าระบบข้อมลูแบบ Top to Down โดยจังหวดั เป็นผูต้รวจสอบข้อมลูเด็กทีต้่องได้รบัการ                 

คัดกรองในแต่ละเดือน และส่งต่อข้อมูลให้ระดับอ�าเภอ ท�าให้สามารถเก็บข้อมูลได้ครอบคลุมมากขึ้น

  -  การติดตามประเมินผล ภายในจังหวัดโดย CPM ของทุกระดับ และ ภายในเขต โดย ศูนย์อนามัย

และสขุภาพจติ โดยสุม่ประเมิน ปีละ 2 ครัง้ ตามรอบการตรวจราชการ จังหวดัละ 1 รพช. 1 รพสต./ปี รวม 2 ครัง้ /ปี

 1.3  กลไกการด�าเนินงาน
  ทุกจังหวัดมีขับเคลื่อนงานเด็กปฐมวัย โดยใช้กลไก MCH Node เขต (Node แม่และเด็ก) และ MCH 

board ทุกจังหวัดซ่ึงมีแผนการด�าเนินงานในการก�ากับติดตามการด�าเนินงานที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยโดยเน้นทั้งกลุ่ม

เดก็ปกต ิเดก็กลุม่เสีย่ง และการเชือ่มโยงกับ Service Plan ทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึการด�าเนนิงานผ่านคณะอนกุรรมการ

ส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ (พชอ.) 

โดย ทุกจังหวัดได้มีการชี้แจงแนวทางการด�าเนินงานเด็กปฐมวัยลงสู่พื้นที่ รวมถึงกระบวนการท�างาน โดยมีการจัด

ประชุม MCH Board จังหวัด และระดับเขต ซึ่งมีการน�าเสนอสถานการณ์อนามัยแม่และเด็ก ในคณะท�างาน MCH 

Board และคณะกรรมการ พชอ. เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกประเด็นส�าคัญตามบริบทของอ�าเภอ โดยแต่ละจังหวัด

มีการวางแผนการติดตามเยี่ยมเสริมพลังในพื้นที่ เพื่อติดตามการด�าเนินงานในเรื่องเด็กปฐมวัย ส่วนการด�าเนินงาน       

ผ่านคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัด ยังอยู่ระหว่างการก�าหนดวาระการประชุม และทบทวน 

รายชื่อคณะกรรมการฯ ในทุกจังหวัด ซึ่งยังไม่มีก�าหนดการที่ชัดเจน รวมถึงจังหวัดมีแผนการกระจายคู่มือ DSPM 

โดยจัดสรรคู่มือ ให้กับโรงพยาบาลทุกแห่งอย่างเพียงพอ รวมถึงการประมาณการการใช้คู่มือ DSPM และ DAIM 

ปี 2561 เพื่อสนับสนุนให้เพียงพอกับพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ให้ CPM ระดับอ�าเภอ ผ่านทาง LINE และ E-mail 

เพื่อให้กระจายไปยังผู้ที่เก่ียวข้อง ทั้งครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองเด็กให้สามารถใช้คู่มือฯ ผ่าน QR Code และ 

Clip VDO ซึ่งได้รับความสนใจ แต่ยังไม่ได้มีการติดตามผลการใช้ โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ปกครองเด็ก

 1.4  ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
  1.  ผู้บริหารระดับเขต มีการก�าหนดนโยบายที่ชัดเจน ให้การสนับสนุน เรื่องงบประมาณในการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนเครื่องมือในการคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการ รวมถึงการติดตามการ 

ด�าเนินงานของทุกจังหวัดอย่างต่อเนื่อง  

  2. การพัฒนาศักยภาพของ CPM ระดับอ�าเภอ โดยเน้นการ Coaching จากระดับเขตและจังหวัด 

ซึ่งพบว่า อ�าเภอที่มี CPM ที่เข้มแข็ง จะสามารถด�าเนินงานเรื่องพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้ดี

 1.5  ก้าวต่อไปในการด�าเนินงานพัฒนาการเด็ก
   -  เนื่องจากมีการขยายกลุ่มอายุเด็กที่ต้องได้รับการคัดกรอง จึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่

เกี่ยวข้องเพิ่มเติม โดยทางเขตสุขภาพที่ 9 จะมีการจัดพัฒนาศักยภาพ CPM อ�าเภอ ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2561
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  -  เนื่องจากการด�าเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ผู้เลี้ยงดูเด็กยังมีการใช้คู่มือ DSPM ในการส่งเสริมพัฒนา 

การเดก็ ซึง่จะต้องมกีารสร้าง Health Literacy ให้ผู้เล้ียงดูเด็กได้ตระหนกัถึงความส�าคญัเร่ืองพัฒนาการเด็กมากขึน้

 1.6 Best Practice
  ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 9 มีการด�าเนินงานเรื่องพัฒนาการเด็ก อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง แต่จาก

ข้อมูลผลการด�าเนินงานพบว่า จังหวัดบุรีรัมย์ มีการด�าเนินงานได้ครอบคลุมทุกประเด็นมากท่ีสุด โดยเป็นเรื่อง 

การพัฒนาระบบการด�าเนินงานภายในจังหวัด ซึ่งมีประเด็นส�าคัญ ดังนี้

  1.  การพฒันาศกัยภาพ CPM โดยเน้น CPM ระดบัอ�าเภอ โดยการ Coaching จาก CPM ระดบัจงัหวดั 

ซึ่งด�าเนินการได้ครบทุกอ�าเภอ ตั้งแต่ปี 2560 และในปี 2561 สามารถค้นพบเด็กพัฒนาการสงสัยว่าล่าช้าได้มากถึง            

ร้อยละ 24.98

  2.  การจัดระบบการท�างานของ CPM เนื่องจากพบปัญหา เร่ืองการประสานงานของ CPM ระดับ

อ�าเภอ คือ ส่วนใหญ่การคัดเลือก CPM ระดับอ�าเภอ จะเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานที่ สสอ. ซึ่งเป็นผู้ที่สามารถประสานงาน

กับ รพ.สต.ได้ดี แต่อาจขาดทักษะในการใช้คู่มือ และจากการติดตามเยี่ยมพบว่า เจ้าหน้าที่ใน รพช. มีทักษะการคัด

กรองพัฒนาการเด็กที่ดี ซึ่งยังพบบางอ�าเภอ มีการประสานงานไม่ต่อเนื่อง ท�าให้เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต. ยังขาดทักษะ

ในการคัดกรองพัฒนาการเด็ก โดยจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการปรับเปลี่ยนให้มี CPM ระดับอ�าเภอทั้งจาก สสอ. และ 

รพช. เพื่อให้เกิดการประสานงานที่สะดวกมากขึ้น รวมถึงลดปัญหาเรื่องการย้ายงานของบุคลากรร่วมด้วย

  3. การพัฒนาระบบข้อมูล โดยผู้บริหารในระดับจังหวัดให้ความส�าคัญ และมีนโยบายที่ชัดเจน 

มีการพฒันาระบบการตรวจสอบความซ�า้ซ้อนข้อมลูเดก็ในแต่ละพืน้ที ่โดยใช้ระบบ Correct Data ของจงัหวดั ท�าให้

กลุ่มเป้าหมายแต่ละพื้นที่มีความใกล้เคียงกับ Data Exchange ที่ HDC ก�าหนด 

  4. CPM ระดับจังหวัด มีการคืนข้อมูลการด�าเนินงานให้ CPM ระดับอ�าเภอ ทุก 1 เดือน 
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สรุปการด�าเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

สถานการณ์พัฒนาการของพื้นที่
  สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2559-2560  พบว่า ความครอบคลุมเด็ก 

ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ การพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า และการติดตามเด็ก 1 เดือน มีแนวโน้มดีขึ้น ในส่วน

ของ ข้อมูลพฒันาการเดก็ ปีงบประมาณ 2561 ในภาพเขตสขุภาพที ่10 มีความครอบคลมุในการคดักรองพฒันาการ

เด็ก 4 กลุ่มอายุร้อยละ 83.36 โดยจังหวัดยโสธร มีความครอบคลุมมากที่สุด (ร้อยละ 87.90) ในส่วนของร้อยละ

ของเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าจากการคัดกรองครั้งแรกซ่ึงต้องพบไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ในภาพรวมของเขต                     

พบ (ร้อยละ 21.40) โดยจังหวัดอุบลราชธานี พบเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากที่สุด (ร้อยละ 24.21) นอกจากนี้ 

ยังพบปัญหาการติดตามเด็กมารับการประเมินซ�้าภายใน 1 เดือน โดยภาพรวมของเขตสุขภาพท่ี 10 ติดตามได้ 

(ร้อยละ 79.32) จงัหวัดทีต่ดิตามไดม้ากทีส่ดุคือ อบุลราชธาน ี(ร้อยละ 82.90) เมื่อจ�าแนกตามกลุม่อาย ุพบว่าข้อมลู

ภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 10 กลุ่มเด็กอายุ 18  เดือน  มีความครอบคลุมมากที่สุด (ร้อยละ 83.78) และมีการตรวจ

พบพฒันาการสงสัยล่าช้า มากท่ีสดุ (ร้อยละ 22.55) และกลุม่อาย ุ42 เดอืน มกีารตดิตามได้มากทีส่ดุ (ร้อยละ 80.06) 

(ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2561)  (ดังแสดงในตารางที่ 1-6) 

 ส�าหรับปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็ก อาทิ อัตราการขาดออกซิเจน ในภาพรวมเท่ากับ 6.3 

ต่อพันการเกิดมีชีพ โดยพบสูงที่สุดที่จังหวัดศรีสะเกษ (6.9 ต่อพันการเกิดมีชีพ) (ข้อมูลจากรายงาน ก.2 Plus 

ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2561) และอัตราทารกแรกเกิดน�้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ในภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 10 

พบเท่ากับร้อยละ  6.90 โดยพบสูงที่สุด  ที่จังหวัดมุกดาหาร ร้อยละ 8.26 (ข้อมูลจาก HDC ณ 5 กรกฎาคม 2561)   

กราฟท่ี 1 ร้อยละเด็ก 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยพัฒนาการล่าช้า และติดตามได้ ในเขต 

สุขภาพที่ 10 ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง  (ปี 2559-2561)  
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ตารางที ่จ�านวนและร้อยละเดก็ 0-5 ปี ได้รบัการคดักรองพฒันาการ พบสงสยัพฒันาการล่าช้า และตดิตามได้ จ�าแนก

รายจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม – มิถุนายน 2561)  

9 เดือน 26,772 21,997 82.16 4,624 21.02 3,615 78.18

18 เดือน 29,079 24,452 84.09 5,514 22.55 4,358 79.04

30 เดือน 30,943 25,924 83.78 5,561 21.45 4,439 79.82

42 เดือน 32,691 27,235 83.31 5,621 20.64 4,500 80.06

รวม 119,485 99,608 83.36 21,320 21.40 16912 79.32

จังหวัด เป้าหมาย
คัดกรอง สงสัยล่าช้า ติดตามได้

จ�านวน จ�านวน จ�านวนร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ศรีสะเกษ 37,796 30,486 80.66 7,122 23.36 5528 77.62 30,023 94.59

อุบลราชธานี 49,549 41,898 84.55 10,144 24.21 8409 82.90 41,101 95.68

ยโสธร 12,656 11,124 87.90 1,483 13.33 1100 74.17 11,212 96.27

อ�านาจเจริญ 9,671 8,243 85.23 1,545 18.74 1187 76.83 8,489 95.52

มุกดาหาร 9,813 7,857 80.07 1,026 13.06 688 67.06 7,771 95.46 

รวม 119,485 99,608 83.36 21,320 21.40 16912 79.32 98,596 95.38

จังหวัด เป้าหมาย
คัดกรอง สงสัยล่าช้า ติดตามได้

เด็ก 0-5 ปี

พัฒนาการสมวัย

จ�านวน จ�านวน จ�านวน จ�านวนร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ตารางที่ จ�านวนและร้อยละเด็กอายุ 9 , 18 , 30 และ 42 เดือน ในเขตสุขภาพที่ 10  ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 

พบสงสัยพัฒนาการล่าช้า และติดตามได้ จ�าแนกตามกลุ่มอายุ ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม – มิถุนายน 2561)  

** ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

** ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
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ผลการด�าเนินงาน/กลไกการด�าเนินงาน
 เขตสุขภาพที่ 10 มีกลไกการด�าเนินงานขับเคลื่อนการด�าเนินงานผ่าน คณะกรรมการ MCH Board 

ระดบัเขต โดยการบรูณาการกบัคณะกรรมการเครอืข่ายผูเ้ช่ียวชาญสาขาสตูศิาสตร์ และคณะกรรมการบรหิารจดัการ

โครงการสตรีและเด็กปฐมวัย (Project Manager : PM) ประกอบด้วย

     1. ระบบบริหารจัดการและขับเคลื่อนการด�าเนินงาน
  ปีงบประมาณ 2561 ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 มีการขับเคลื่อนการด�าเนินงานผ่าน คณะ

กรรมการ MCH Board คณะกรรมการบริหารจัดการโครงการสตรีและเด็กปฐมวัย (Project Manager : PM) 

และคณะอนุกรรมการพัฒนาการเด็กระดับจังหวัด ในการด�าเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 

โดยมีการบูรณาการของ 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ/กระทรวงมหาดไทย/กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมัน่คงของมนษุย์ ตามนโยบายการด�าเนนิงาน โครงการจดับรกิารส่งเสรมิพฒันาการและการเรียนรูเ้ด็กไทย 

ยุค 4.0 เขตสุขภาพที่ 10 และนโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตเขตสุขภาพที่ 10 อย่างต่อเนื่อง โดยก�าหนด

เป็นนโยบายของจังหวัด  ผู้บริหารทุกระดับให้ความส�าคัญในการด�าเนินงาน มีการจัดท�าแผนงานโครงการเพื่อแก้ไข

ปัญหาอนามัยแม่และเด็กในทุกระดับ ก�าหนดตัวชี้วัดด้านพัฒนาการกลุ่มเด็กปฐมวัย (IQ/EQ/SMART KIDS) 

ตามค�ารบัรองการปฏบิติัราชการ (Performance Agreement) รวมทัง้ก�าหนดเป็นตวัชีว้ดัในการก�ากบัตดิตาม (Ranking) 

ของจังหวัด มีการติดตามความก้าวหน้าในการด�าเนินงานฯ ในการประชุมคณะกรรมการ MCH Board และ Child 

Project Manager ทุก 3 เดือน ร่วมกับการเยี่ยมเสริมพลัง และ การ Coaching ในพื้นที่ 

     2. ระบบบริการที่มีคุณภาพ
 เขตสุขภาพที่ 10 มีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการบูรณาการร่วมกับการพัฒนาคุณภาพใน  Service 

plan สาขาสูตินรีเวชกรรม และสาขาทารกแรกเกิด โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ภาคีเครือข่าย ด�าเนินการ 

เฝ้าระวัง/ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 – 5 ปี แบบบูรณาการ ประกอบด้วย

 -  การพัฒนาคุณภาพบริการในสถานบริการสาธารณสุข บูรณาการในการพัฒนาคุณภาพบริการ

อนามัยแม่และเด็ก (คลินิกสุขภาพเด็กดี) ตามมาตรฐานโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลมาตรฐาน

อนามัยแม่และเด็ก โดยการประเมินตนเองแก้ไขปัญหาตามส่วนขาด และประเมินรับรองในระดับจังหวัด สนับสนุน

และติดตามการใช้ยาน�้าวิตามินเสริมธาตุเหล็ก ในเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี อย่างต่อเนื่อง

  -  การพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งชาติ โดยการมีส่วน

ร่วมของภาคีเครือข่าย ในการคัดกรอง เฝ้าระวัง ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และในชุมชน 

ด้วยกิจกรรม กิน กอด เล่น เล่า

       3. การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และลดปัจจัยเสี่ยงเด็กปฐมวัย
 -  มีการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี/ครูพ่ีเล้ียง และพ่อแม่ ผู้ปกครองในการใช้คู่มือ 

เฝ้าระวงัและส่งเสรมิพฒันาการเดก็ปฐมวยั (DSPM) ติดตามการกระจายช่องทางการเข้าถึงคูม่อืเฝ้าระวงัและส่งเสรมิ

พัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)

 -  สนับสนุนสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานอนามัยแม่และเด็ก  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประชุม

สัมมนาทางวิชาการอนามัยแม่และเด็กแบบบูรณาการ ประจ�าปี ระดับจังหวัด/ระดับเขตสุขภาพ ปีละ 1 ครั้ง

 -  ประเมินรับรองมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก โดยศูนย์เด็กเล็กทุกแห่งประเมินตนเองประเมินรับรองโดย

คณะกรรมการระดับอ�าเภอ และระดับจังหวัดตามล�าดับ
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        4. การจัดการระบบข้อมูลและการเฝ้าระวัง
  มกีารตดิตามผลการด�าเนนิงานเป็นระยะจากรายงาน HDC รายงานผลการด�าเนนิงาน แจ้งผู้บรหิาร

ระดับจังหวัดและอ�าเภอรับทราบปัญหาทุกเดือน มีระบบการติดตามผู้รับผิดชอบงานระดับอ�าเภอทุกเดือน 

โดยตดิตามผลการด�าเนนิงานของอ�าเภอ ทีม่ผีลการด�าเนนิงานต�า่ เพือ่เร่งรดัการแก้ไขปัญหาจดัท�าระบบการคืนข้อมลู

ให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น อนุกรรมการเด็กปฐมวัย/ อปท./ อสม./ชุมชนและครอบครัวเด็กปฐมวัย  

และก�าหนดเป็นตัวช้ีวัดในการก�ากับติดตาม (Ranking) ของจังหวัด ในการติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงานฯ 

ในการประชุมคณะกรรมการ MCH Board และ Child Project Manager ทุก 3 เดือน ร่วมกับการเยี่ยมเสริมพลัง 

และการ Coaching ในพื้นที่

 5.  ปัจจัยความส�าเร็จ
  -  เขตสขุภาพที ่10 มแีนวทางการด�าเนนิงาน มกีลไกการด�าเนนิงานขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานผ่าน 

คณะกรรมการ MCH Board ระดับเขต โดยการบูรณาการ 

  -  ผู้บริหารทุกระดับให้ความส�าคัญ ก�าหนดเป็นนโยบายระดับเขต และระดับจังหวัด

          6. ก้าวต่อไปในการด�าเนินงานพัฒนาการเด็ก
  -  การสร้างความตระหนกัให้แก่พ่อแม่ ผูป้กครอง และผูเ้ลีย้งดมูคีวามรูค้วามเข้าใจในการส่งเสรมิ

พัฒนาการเด็ก ด้วยการใช้ DSPM

  -  การก�ากับ ติดตาม การด�าเนินงาน ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง

  -  การค้นหารูปแบบ/นวัตกรรม ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เพื่อเป็นต้นแบบ
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สรุปการด�าเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

1. ผลการด�าเนินงานพัฒนาการประกอบด้วย 
 1.1  สถานการณ์พัฒนาการของพื้นที่ 

ข้อมูลปี ณ เดือนพฤษภาคม 2561

 1.2  ผลการด�าเนินงานกลไกการด�าเนินงาน 
  - ขบัเคลือ่นการท�างานพฒันาการเด็กปฐมวัยผ่านเวทีการประกาศนโยบายมหศัจรรย์ 1000 วนัแรก

ของชีวิต วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และในจังหวัดพื้นที่เขต 11

  -  เยี่ยมเสริมพลังในพื้นที่ 7 จังหวัด (จังหวัดระนอง, จังหวัดชุมพร, จังหวัดสุราษฏร์ธานี, จังหวัด

กระบี่, จังหวัดพังงา ,จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยใช้ HAPPEN Scoring เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

พร้อมการติดตาม ผลการด�าเนินงานเสริมขวัญก�าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาการเด็กระดับพื้นที่

    -  ใช้ระบบ HDC HPC 11 ในการติดตามและเฝ้าระวังผลการด�าเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

ในเขตพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 11

    -  จัดประชุม เชิงปฏิบัติการการใช้หลักสูตรแกนกลางคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ 

เด็กปฐมวัย DSPM ส�าหรับบุคลากรหน่วยบริการสุขภาพเขต 11 วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  -  ฟื้นฟูวิชาการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการงานอนามัยแม่และเด็ก ให้กับบุคลากร 

ผูร้บัผดิชอบงานให้บรกิารอนามยัแม่และเดก็ของเครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวดัภเูก็ต โดยใช้กระบวนการ Board 

Surveillance Accredits ในวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561

  -  ประสานการแลกเปลีย่นข้อมูลในพืน้ที ่7 จงัหวดั (จังหวดัระนอง, จังหวดัชุมพร, จังหวดัสุราษฏร์ธานี, 

จังหวัดกระบี่, จังหวัดพังงา, จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดนครศรีธรรมราช) และสนับสนุนข้อมูล ด�าเนินกิจกรรมสัปดาห์

รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยอายุ 9,18, 30, 42 และ 60 เดือน ในวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2561 และเยี่ยม

เสริมพลังช่วงรณรงค์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

เด็ก 0-5 ปีพัฒนาการสมวัย 59,898 93.56 10,666 93.69 7,925 91.59

เด็ก 9,18,30,42 ได้รับการ   64,018 36.73 113,855 72.07 8,653 66.22

คัดกรองพัฒนาการ  

เด็ก 9,18,30,42 พัฒนาการ 7,105 13.38 25,068 22.02 2,479 28.65

สงสัยล่าช้า (ครั้งแรก)

เด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า 3,305 46.52 18,251 72.81 1,776 72.17

ได้รับการกระตุ้นติดตาม

จ�านวน (คน) จ�านวน (คน) จ�านวน (คน)
ตัวชี้วัด

2559 2560 2561

 ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ
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   1.3  ปัจจัยความส�าเร็จ 
 -  การท�างานเป็นทีม การท�างานร่วมกัน สัมพันธภาพแบบเพื่อน พี่ น้อง

 -  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านช่องทาง Group line “MCH R.11 group”  

 -  การติดตามผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

 - ทีม อสม.เชี่ยวชาญ ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กที่เข้มแข็ง

 -  การท�างานเชิงรุกในพื้นที่โดยทีม อสม. สสอ. สสจ. ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 11

 1.4  ก้าวต่อไปในการด�าเนินงานพัฒนาการเด็ก
 -  ฟ้ืนฟูวิชาการและพฒันาศกัยภาพแบบบูรณาการงานอนามยัแม่และเดก็ ให้กับบคุลากรผูร้บัผดิชอบ

งานให้บริการอนามัยแม่และเด็ก ของเครือข่ายบริการศูนย์อนามัยที่ 11

 - ใช้ระบบ HDC HPC 11 ในการติดตามและเฝ้าระวังผลการด�าเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

ในเขตพื้นที่ ศูนย์อนามัยที่ 11

 -  เยีย่มเสรมิพลงัในพืน้ที ่7 จงัหวดั (จังหวดัระนอง, จังหวดัชมุพร, จังหวดัสุราษฏร์ธาน,ี จังหวดักระบี,่ 

จังหวัดพังงา, จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยใช้ HAPPEN Scoring เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ พร้อม

การติดตาม ผลการด�าเนินงานเสริมขวัญก�าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาการเด็กระดับพื้นที่

 -  Early Intervention โดยพ่อแม่ ผูป้กครอง เน้นการตระหนกัความส�าคญัของการส่งเสรมิพฒันาการ      

และความสามารถในการเลี้ยงดูเด็กเพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามวัย

2. Best Practice ที่โดดเด่นของเขต 11
 จากการตดิตามประเมินต�าบลส่งเสรมิเด็ก 0 - 5 ปี  สงูดีสมส่วน ฟันไม่ผ ุพฒันาการสมวยั พบนวตักรรม 

พี่กะลาโมเดลฟัน ของ รพ.สต.บ้านระวิ อ.ละอุ่น จ.ระนอง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการสลายปมความกลัวในใจเด็กได้  

และท�าให้เด็กสนใจที่จะดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ส่งผลดีในเร่ืองของพัฒนาการ 

ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก และสติปัญญา, ด้านความเข้าใจภาษา, ด้านการใช้ภาษา และด้านการช่วยเหลือตัวเอง 

ได้อีกด้วย

ภาพการด�าเนินกิจกรรม
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 สรุปการด�าเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

 การด�าเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ ฯ เป็นการด�าเนินการมุ่งเน้นการเฝ้า

ระวัง ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยทุกคน ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้องและเหมาะสม เขต 12 ได้เริ่ม

ด�าเนินการตั้งแต่ปี 2558 โดย Kick off โครงการพร้อมกันท่ัวประเทศ ในวันท่ี 2 เมษายน 2558 ทุกจังหวัด 

ในเขต 12 ด�าเนินการพร้อมกันและจัดรวมในภาพเขตสุขภาพที่ 12 ณ จังหวัดตรัง ในช่วงการเปิดตัวโครงการ ได้รับ 

งบประมาณจากส�านักงานเขตสุขภาพที่ 12 ในการจัดหาเคร่ืองมือการตรวจพัฒนาการด้วย DSPM DAIM และ 

คู่มือ DSPM DAIM ให้กับสถานบริการสาธารณสุข จัดอบรมวิทยากรครู ก การประเมินพัฒนาการด้วย DSPM ใน

เด็กกลุ่มปกติ DAIM ในเด็กกลุ่มเสี่ยง (น�้าหนักแรกเกิดต�่ากว่า 2,500 กรัม และเด็กแรกเกิดที่มีภาวะขาดออกซิเจน) 

ในภาพเขต เพื่อให้ครู ก ไปด�าเนินการจัดอบรมให้กับบุคลากรในพ้ืนท่ีแต่ละจังหวัด นอกจากนี้ยังมีการจัดพัฒนา

บุคลากรในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วย TEDA4I  

 การขับเคลือ่นโครงการฯ เขตสุขภาพที1่2 ใช้กลไกคณะกรรมการพฒันาเด็กปฐมวยัระดับเขต ประกอบ

ด้วย รศ.แพทย์หญิงลัดดา เหมาะสุวรรณ  ผู้อ�านวยการศูนย์อนามัยที่ 12 เป็นที่ปรึกษาหัวหน้าแผนกกุมารเวชกรรม 

โรงพยาบาลปัตตานีเป็นประธาน และ CPM (Child Project Manager) ระดับจังหวัด กรมวิชาการในเขต 

ส่วนในระดับจังหวัดมี CPM ระดับจังหวัด อ�าเภอเป็นผู้ควบคุมก�ากับให้การด�าเนินงานมีคุณภาพ

 การพฒันาระบบบรกิาร ทกุจงัหวดัมกีารพัฒนาแยกคลินกิตรวจพัฒนาการแยกออกจาก คลินกิสุขภาพ

เด็กดีคุณภาพ พร้อมทั้งเพิ่มวันให้บริการ เพื่อให้มีการประเมินพัฒนาการเด็ก 4 กลุ่มอายุ 9 18 30 42 เดือน 

ได้อย่างละเอยีด และครอบคลมุกลุม่เป้าหมายให้มากทีส่ดุ การตดิตามเดก็ทีพั่ฒนาการสงสยัล่าช้ามกีลไก อสม. และ

เจ้าหน้าทีม่ส่ีวนร่วม พัฒนาระบบส่งต่อเดก็ท่ีมพีฒันาการล่าช้าให้เข้าถงึสถานบรกิารระดบั รพช.รพท.รพศ. ได้รวดเรว็ขึน้ 

โดยก�าหนดวันที่ชัดเจนในการส่งต่อ และการนัดหมายทาง Line ในแต่ละเครือข่ายล่วงหน้า

 การนิเทศติดตาม มีการนิเทศติดตามเป็นล�าดับชั้น และเป็นการนิเทศหน้างาน ดูทั้งอุปกรณ์ วิธีการ 

การคัดกรองพัฒนาการ โภชนาการ การให้ค�าแนะน�า การบันทึกข้อมูล การจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 

ในพ้ืนที่ระดับเขตมีการการเย่ียมเสริมพลัง การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เขต 12 โดยบูรณาการร่วมระหว่าง

กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต ประเมินการตรวจพัฒนาการของผู้รับผิดชอบงานระดับ รพ.สต. โดยให้เจ้าหน้าที่แต่ละ

คนน�าเด็กมาตรวจพัฒนาการให้กับเจ้าหน้าท่ีระดับเขตประเมินความถูกต้อง เมื่อถึงเวลาประเมินจะมีการสลับเด็ก

กับเจ้าหน้าที่ที่น�ามา ผลการประเมินพบว่า เจ้าหน้าที่ประเมินพัฒนาการเด็กได้ถูกต้อง ร้อยละ 10.71 และไม่ผ่าน

การประเมนิร้อยละ 89.28 หลงัการประเมนิกม็พัีฒนาบลุากรเพ่ิมเติม โดยให้มาฝึกการตรวจพัฒนาการทีศ่นูย์อนามยั

ที่ 12 และที่ รพช. รพท. รพศ. ในแต่ละพื้นที่

 การพัฒนาศักยภาพ มีการจัดอบรมพยาบาลสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 

มีพยาบาลโรงพยาบาลเข้าร่วมอบรมท�าให้รพช. แต่ละแห่งมีความสามารถกระตุ้นพัฒนาเด็กล่าช้าได้ การพัฒนา

ศักยภาพพ่อแม่ ครอบครัว และ ครูผู้ดูแลเด็กในการเฝ้าระวัง และ ส่งเสริมพัฒนาการด้วย DSPM ในแต่ละพื้นที่

 ผลการด�าเนินงาน 
 การด�าเนินการคัดกรองพัฒนาการเด็กเขต 12 ในปี 2560 และ 2561 (ตุลาคม 2560-เมษายน 2561) 

ด�าเนินการได้ครอบคลุม ร้อยละ  72.46  94.24  ตามล�าดับ ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ พบเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า
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ร้อยละ 20.59 และ 24.75 ติดตามเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าภายใน 30 วันได้ร้อยละ 87.47 และ 94.29 โดยสรุป

เด็กมีพัฒนาการสมวัยในปี 2560 และ 2561 ร้อยละ 96.89 และ 98.27 ตามล�าดับ

ปัจจัยความส�าเร็จ
 1. ความเข้มแข็งของผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัยในแต่ละจังหวัด การพบปะ แลกเปลี่ยน

 • การคนืข้อมลูใน Group Line ในกลุม่ผูร้บัผดิชอบงาน และ ผูบ้รหิารของเขตอย่างต่อเนือ่งสม�า่เสมอ

และมีฐานข้อมูลใน HDC ที่สามารถติดตามตรวจสอบได้ตลอดเวลา

 • การให้ความส�าคัญของผู้บริหารระดับเขต จังหวัด โดยการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์     

การให้ค�าแนะน�า และติดตามการด�าเนินงานสม�่าเสมอ

ก้าวต่อไปในการด�าเนินงานพัฒนาการเด็ก
 1. ศึกษารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบองค์รวมที่เหมาะสมในเขตสุขภาพที่ 12

 2. เยี่ยมติดตาม การกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วย TEDA 4 i และ บันทึกข้อมูล TEDA 4 i

 3. ติดตามพัฒนาการเด็กของกลุ่มที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 4. พัฒนาระบบการติดตามเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า จัดให้มี เจ้าหน้าที่ติดตามเด็กที่มีพัฒนาการสงสัย

ล่าช้าและ พัฒนาการล่าช้าเป็นราย Case (Child Delay Manager) 

 5. การเสริมสร้างให้ครอบครัว ชุมชน  และ ภาคีเครือข่ายเห็นความส�าคัญในการเฝ้าระวังพัฒนาการ 

และการเลี้ยงดูเด็ก

Best Practice :  โครงการ Pattani Smart Kids 
 จังหวัดปัตตานีด�าเนินการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยโดยเน้นให้ดี 4 ด้านคือ ฟันไม่ผุ วัคซีนครบ  

พฒันาการสมวยั และ โภชนาการด ี(สงูดสีมส่วน) บรูณาการการทางานร่วมกนั 4 กระทรวง คอื สาธารณสขุ มหาดไทย 

ศึกษาธิการและพัฒนาความมั่นคงฯ ภายใต้  5 ยุทธศาสตร์คือ

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 Service Delivery Development พัฒนาการจัดบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 

เชื่อมโยงจากหน่วยบริการ สู่ครอบครัว และชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  Media, Public Relations and Social Campaign สื่อสารประชาสัมพันธ์สู่สังคม 

และสร้างกระแส เพื่อการรับรู้ของประชาชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  Appropriate Technology, Innovation and Research Development พัฒนา

เทคโนโลยีที่เหมาะสม ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม และงานวิจัย 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4  Resources Sharing and Integrated Management by Leadership บูรณาการ

การบริหารจัดการจากทุกภาคส่วน(คน เงิน ของ)     

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 Total Participation (Community Participation and Intersect oral  

Collaboration) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ( ภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย ) 

 ด�าเนินการปรับรูปแบบการจัดบริการสุขภาพโดย นักจัดการสุขภาพ PSK รายพ้ืนท่ี โดยมี Health 

Promotion Plan : HPP มีชีวิต ปฏิบัติตามบันได 5 ขั้น คือ ค้นหาและขึ้นทะเบียนเด็กที่เกิดใหม่ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 

2559  สื่อสารความไว้วางใจ สร้างเสริมพฤติกรรมพึงประสงค์ บริหารจัดการตาม PPH  และค้นหาปัญหาพัฒนาเด็ก

รายบุคคล (แผนการจัดการเด็กรายบุคคล การสร้างพฤติกรรมพึงประสงค์ของผู้ปกครองตามบริบทของแต่ละพื้นที่) 

นอกจากนี้ยังมีการจัดท�าโปรแกรม Pattani Smart Kids เพื่อการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล
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สรุปการด�าเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

สถาณการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย
 จ�านวนเด็กปฐมวัยในปี 2557 มีประมาณ 318,403 คน พบเด็กพัฒนาการล่าช้า ร้อยละ 4.88 

ด้านพัฒนาการเด็ก เดก็มีพฒันาการสมวยัร้อยละ 62.1 และพฒันาการล่าช้าร้อยละ 36.4 ในปี 2559 มพีฒันาการเด่น

ในด้านการอ่านออกและตัวเลขมากกว่าภาคอื่นๆ ในขณะที่พัฒนาการด้านกายภาพ สังคมอารมณ์และการเรียนรู้              

ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นัก ดังภาพ
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Best Practice:  การน�า BBL. มาใช้ในโรงเรียนพ่อแม่ ของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2557 ทาง OKMD (OFFICE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT AND 

DEVELOPMENT) ได้เผยแพร่องค์ความรูด้้านการเรียนการสอนแบบ BBL ให้กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่เดิมทีใ่ช้เทคนคิ

กระบวนการมีส่วนร่วม PL (Participatory Learning) มีการใช้เทคนิค BBL. เพื่อให้การเรียนการสอนในโรงเรียน

พ่อแม่มปีระสทิธิภาพมากย่ิงข้ึน และบูรณาการในทกุกระบวนการของการบรกิารทีมุ่ง่หวงัให้เกิดเป็น “ครอบครัวคณุภาพ” 

โดยสมาคมโรตารีแ่ห่งประเทศไทยสนบัสนนุกระบวนการเรยีนรู้และงบประมาณ จงึเกดิแผนการสอนในแต่ละคลนิกิ

บริการ คือ ฝากครรภ์ ห้องคลอด หลังคลอด คลินิกนมแม่ แผนกทันตกรรม คลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี ที่เชื่อมโยง

สอดประสานกัน
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1.) นพ.วัลลภ ไทยเหนือ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน

 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ 

 รัตนราชสุดาฯ 

2) พญ.ศิริพร กัญชนะ ประธานโครงการบูรณาการพัฒนาการเด็กไทย

3.) ศ.เกียรติคุณพญ.ศิริกุล  อิศรานุรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุขจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.) รศ.พญ.นิตยา  คชภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาการเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

5) พญ.นิพรรณพร  วรมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัย 

6) พญ.อัมพร  เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

7.) พญ.สายพิณ โชติวิเชียร ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

8.) นพ.ธีรชัย  บุญยะลีพรรณ รองผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

คณะท�างานวิชาการ 
1.) นางกิติมา  พัวพัฒนกุล   กลุ่มพัฒนาอนามัยเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย

2.) นางสุรีพร  เกียรติวงศ์ครู กลุ่มพัฒนาอนามัยเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย

3.) นางภัทราพร  ศรีสูงเนิน กลุ่มพัฒนาอนามัยเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย

4.) นางสาวพรชเนตต์  บุญคง กลุ่มพัฒนาอนามัยเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย

ขอขอบคุณ
ทีมนักวิชาการ/ ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาการเด็กศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษา

ชื่อหนังสือ : สรุปผลการด�าเนินงาน โครงการส่งเสริมพัฒนาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

  สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 

พิมพ์ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2561

จ�านวนพิมพ์  400 เล่ม

จัดพิมพ์โดย :  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

        โทรศัพท์  0 2590 4405

       โทรสาร  0 2590 4407

        http://nich.anamai.moph.go.th  

พิมพ์ที่ :  ส�านักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์




