แบบรายงานความก้าวหน้าผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประเด็นการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจากระทรวงสาธารณสุข
ค.ต.ป. ประจากระทรวงสาธารณสุข

.

1. ชื่อประเด็นการตรวจสอบและประเมินผล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการ : พัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ตัวชี้วัด : เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย
ตัวชี้วัดย่อย : 1. ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
2. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
2. ประเด็นการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจากระทรวงที่สอดคล้อง
กับประเด็นการตรวจสอบหลัก
การส่ ง มอบงานบริ ก ารสาธารณะทางสั ง คมอย่ า งทั่ ว ถึ งเพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ า ในสั งคม
ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลกลุ่มกระทรวง คณะที่ 2 (ประธานนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ)
3. ขอบเขตของการตรวจสอบและประเมินผล
1. ความครอบคลุมของการประเมินภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. ความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขของเด็กปฐมวัย
4. ผลการดาเนินงานตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยก้า หนดตัวชีวัดเด็กไทย
มีการเจริญเติบ โตและพัฒ นาการสมวัย เพื่อให้ เด็กปฐมวัย ตังแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน
ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย ได้รับการประเมินภาวะการเจริญเติบโต
จากการชั่งน้ าหนั ก วั ด ความยาว/ส่ ว นสู ง และตรวจคั ด กรองพั ฒ นาการโดยใช้ คู่มื อ เฝ้ าระวังและส่ งเสริ ม
พัฒ นาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้ วผลการตรวจคัดกรองผ่านครบ 5 ด้าน และก้าหนดตัวชีวั ดย่อยในการ
ขับเคลื่อนการด้าเนินงาน 2 ตัวชีวัด ดังนี
1. ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
2. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย

จากผลการด้าเนินงานไตรมาส 1 จะพบว่า เด็กปฐมวัยได้รับการประเมินภาวะการเจริญเติบโต
จากการชั่งน้ าหนั ก วัด ความยาว/ส่ ว นสู งร้อยละ 78.10 และไม่ ได้รับ การประเมิ นมากถึ งร้อ ยละ 21.90
มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากสถานการณ์การระบาด COVID-19 และการเข้ารับบริการในสถานบริการเอกชน เด็กที่
อยู่ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียนระดับอนุบาลของเอกชน รวมถึงพ่อแม่ ผู้เลียงดู ไม่พาบุตรหลาน เข้ารับ
การประเมินในสถานบริการตามนัดหมาย
ข้อมูลการส้ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6) พบว่า
เด็กปฐมวัย มี ภ าวะเตี ยร้อยละ 13.30 มีค่าสู งกว่าระดับ ประเทศก้า หนดไว้ ไม่เกิน ร้อยละ
13.00 และพบว่าเด็กเตียมากที่สุดในเขตกรุงเทพมหานครร้อยละ 17.00 รองลงมา คือ ภาคเหนือร้อยละ
14.50 และภาคกลางร้อยละ 13.40
เด็กปฐมวัยมีภาวะผอมร้อยละ 7.70 มีค่าสูงกว่าระดับประเทศก้าหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 5.50
พบว่ า เด็ ก ผอมมากที่ สุ ด ในภาคกลางร้ อ ยละ 9.10 รองลงมา คื อ ภาคเหนื อ ร้ อ ยละ 8.30 และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 7.50
เด็กมีภ าวะน้ าหนั กเกิน หรืออ้วนร้อยละ 6.00 มีค่าสูงกว่าระดับประเทศก้า หนดไว้ไม่เกิน
ร้อยละ 9.50 พบว่าเด็กน้าหนักเกินหรืออ้วนมากที่สุดในเขตกรุงเทพมหานครร้อยละ 17.20 รองลงมา คือ
ภาคเหนือร้อยละ 9.80 และภาคกลางร้อยละ 9.40
ผลการส้ ารวจสะท้ อ นแนวโน้ ม ที่ น่ ากั ง วลด้ า นภาวะโภชนาการของเด็ ก ในประเทศไทย
อัตราของเด็ กที่ เตี ยแคระแกร็น ผอมแห้ ง และมี น้าหนั กเกิน มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม สู งขึน ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่ อ
การพัฒนาสมองของเด็ก สุขภาพและความเป็นอยู่ของเด็กในระยะยาว และจากข้อมูลแยกวิเคราะห์ตามกลุ่ม
ดัชนีความมั่นคั่ง พบว่า เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนมากจะมีภาวะเตียมากถึงร้อยละ 15.70 มีภาวะ
ผอมร้อยละ 11.10 และมีน้าหนักต่้ากว่าเกณฑ์สูงที่สุดร้อยละ 11.00 ซึ่งมีค่าสูงกว่าระดับประเทศ และเด็กที่
อยู่ ในครอบครัว ที่ มี ฐ านะปานกลาง ร่้ ารวย และร่้ารวยมากจะมีภ าวะน้าหนั กเกิ น หรือ อ้ว นมากถึงร้อ ยละ

11.50 , 12.00 และ 9.80 ตามล้าดับและมีค่าสูงกว่าระดับประเทศก้าหนด ผลส้ารวจยั งแสดงให้เห็นถึง
ความเหลื่อมล้าที่น่ากังวล โดยความแตกต่างขึนอยู่กับพืนที่ที่เด็กอาศัยอยู่ ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
ระดับการศึกษาของแม่ และชาติพันธุ์ เช่น เด็กที่แม่ขาดการศึกษา เด็กที่อาศัยในครัวเรือนที่หัวหน้า ครัวเรือน
ไม่ได้พูดภาษาไทย และเด็กที่อาศัยในครัวเรือนยากจนมากมักขาดสารอาหารมากกว่าเด็กกลุ่มอื่น ๆ และมี
ข้อสังเกตว่า กรุงเทพมหานครมีเด็กที่มีภาวะเตียแคระแกร็นและน้าหนักเกินมากกว่าภาคอื่น
กราฟที่ 1 แสดงผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ณ สถานบริการสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2561 – 2564
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จากกราฟที่ 1 สถานการณ์ พัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี พ.ศ. 2561 – 2564 พบว่า มีแนวโน้ ม
เพิ่มสูงขึนอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย แต่ยังมีข้อมูลของการ
ด้าเนินงานที่สะท้อนให้เห็นภาพของการเข้าถึงการให้บริการของเด็กปฐมวัยที่ยังมีความเหลื่อมล้า ดังนี
ประเด็นที่ 1 กลุ่มเด็กปฐมวัยที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร
กราฟที่ 2 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการ
เลียงดูบุตร ในปี พ.ศ. 2562 – 2564

ที่ ม า : ฐานข้ อ มู ล Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุ ข ประมวลผล ณ วั น ที่ 25
กุมภาพันธ์ 2564
จากกราฟที่ 2 ค่าร้ อยละของการคั ดกรองพั ฒ นาการเด็ก ปฐมวัยตั งแต่ ปี พ.ศ. 2561 2564 เปรียบเทียบกับกราฟที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 พบว่า เด็กปฐมวัยที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงิน
อุดหนุ นเพื่อการเลียงดูบุ ตรจะมีโอกาสได้คัดกรองพัฒ นาการมากกว่าเด็กปฐมวัยทั่ วไป แสดงให้เห็ นว่าเด็ก
ปฐมวัยที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลียงดูบุตรจะเข้าถึงบริการได้มากกว่าเด็กทั่วไป

ประเด็นที่ 2 การเข้าถึงบริการของเด็กปฐมวัยเขตเมือง
กราฟที่ 3 ร้ อยละการเข้ ารับ บริก ารประเมิ น คัด กรองพั ฒ นาการเด็ กปฐมวัย ในเขตเมือ ง
เทียบกับภาพรวมจังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ. 2563
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ที่มา : ฐานข้อมูล Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ประมวลผล ณ วันที่ 15
มีนาคม 2564
กราฟที่ 4 ร้ อยละการเข้ ารับ บริก ารประเมิ น คัด กรองพั ฒ นาการเด็ กปฐมวั ย ในเขตเมือ ง
เทียบกับภาพรวมจังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2563
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ที่มา : ฐานข้อมูล Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ประมวลผล ณ วันที่ 15
มีนาคม 2564
ข้อมูลจากกราฟที่ 3 และกราฟที่ 4 พบว่า การเข้าถึงบริการของเด็กปฐมวัยเขตเมือง เด็กที่
อาศัยในเขตเมืองเข้าถึงบริการคัดกรองด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental
Surveillance and Promotion Manual : DSPM) น้ อยกว่าเขตชนบท หรือค่ ากลางของจังหวัดนั นๆ เช่ น
จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ เป็นต้น ผลกระทบที่จะเกิดขึนอาจส่งผลท้าให้เด็กปฐมวัยที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง
ขาดโอกาสในการตรวจคัดกรองพัฒนาการ ซึ่งถ้าเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าและไม่ได้รับการช่วยเหลือแก้ไข
ให้พัฒนาการกลับมาสมวัยจะท้าให้ประเทศชาติขาดทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคต

ประเด็นที่ 3 การใช้คู่มือส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
ตารางที่ 1 ความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ างพฤติ ก รรมของผู้ เลี ยงดู ห ลั ก ในการส่ งเสริม พั ฒ นาการ
ตามคู่ มื อ เฝ้ า ระวั งและส่ งเสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย (Developmental Surveillance and Promotion
Manual : DSPM) และสถานะพัฒนาการของเด็ก ปี 2563

ความสัมพั นธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้เลียงดูหลักในการส่งเสริมพั ฒนาการตามคู่มือ DSPM
หากผู้ เลี ยงดูเด็กปฐมวัย ได้รั บ คู่มื อ DSPM แต่ไม่อ่านคู่มือ เด็ก จะมีโอกาสสงสั ยล่ าช้าร้อยละ 57.80 หรือ
1.69 เท่ า ของเด็ กที่ได้รั บ การเลี ยงดู ตามคู่มือ DSPM และในกลุ่ ม ผู้ เลี ยงดู ที่ไม่ได้ รับคู่ มือ DSPM เด็ก จะมี
โอกาสสงสัยล่าช้าร้อยละ 57.80 หรือ 1.72 เท่า ของเด็กที่ได้รับการเลียงดูตามคู่มือ DSPM
ประเด็นที่ 4 พัฒนาการเด็กช่วงอายุ 3 - 5 ปี สมวัยต่ากว่าเด็กช่วงอายุ 0 - 2 ปี

จากผลการวิจั ยตลอด 20 ปีที่ผ่านมาของกระทรวงสาธารณสุ ข พบว่ า เด็กอายุ 3 - 5 ปี
มีพัฒนาการสมวัยน้อยกว่าเด็ กอายุ 0 - 2 ปี ทังที่เป็นเด็กที่เข้าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กหรือ
โรงเรียนอนุบาล) แล้ว ดังนัน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก หรือโรงเรียนอนุบาล) ทุกสังกัดต้องใช้
คู่มือการเฝ้าระวังและส่งเสริมพั ฒ นาการเด็กปฐมวัย (DSPM) เช่นเดียวกันทังประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่ อ วัน ที่ 2 มกราคม 2562 อย่ างเคร่ งครัด ซึ่ งมี แ นวทางการพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ยทั งการเจริ ญ เติ บ โตและ
พัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างครบถ้วน (ใช้ข้อความนีแทนนะครับ) มาตรฐานสถานพัฒ นาเด็กปฐมวัย แห่งชาติ
เหมือนกันทังประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 และ การประเมินด้านพัฒนาการเด็ก
ก้าหนดให้ใช้ คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนา
4.1.5 ข้อค้นพบจากการดาเนินงานตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผล
1. ความครอบคลุ ม ของเด็ ก ปฐมวั ย ที่ ได้ รั บ การประเมิ น ภาวะการเจริ ญ เติ บ โตจากการ
ชั่งน้ าหนั ก วัดความยาว/ส่ ว นสูง ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลการด้าเนินงานยังต่้ากว่าค่าเป้าหมาย เด็กอายุ 0 – 5 ปี ทุกคนไม่ได้รับการชั่งน้าหนัก วัดความยาว/ส่วนสูง
และเครื่องมือชั่งน้าหนัก วัดความยาว/ส่วนสูงที่ใช้ในสถานบริการสาธารณสุข สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หมู่บ้าน
ยังไม่ได้มาตรฐาน
2. เด็กปฐมวัย มีปั ญ หาทุ พโภชนาการทังขาดและเกิน (เตีย ผอม อ้ว น) ข้อมูล การส้ ารวจ
สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6) ผลส้ารวจยังแสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้า
ที่น่ากังวล เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนมากจะมีภาวะเตีย และภาวะผอม เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มี
ฐานะปานกลาง ร่้ารวย และร่้ารวยมากจะมีภาวะน้า หนักเกินหรืออ้วนซึ่งมีค่าสูงกว่าระดับประเทศก้าหนดไว้
โดยความแตกต่างขึนอยู่กับพืนที่ที่เด็กอาศัยอยู่ ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน ระดับการศึกษาของแม่และ
ชาติพันธุ์ เช่น เด็กที่แม่ขาดการศึกษา เด็กที่อาศัยในครัว เรือนที่หัวหน้าครัวเรือนไม่ได้พูดภาษาไทย และเด็กที่
อาศัยในครัวเรือนยากจนมากมักขาดสารอาหารมากกว่าเด็กกลุ่มอื่นๆ และมีข้อสังเกตว่ากรุงเทพมหานครมีเด็ก
ที่มีภาวะเตียแคระแกร็นและน้าหนักเกินมากกว่าภาคอื่น
3.กรมอนามัยได้ก้าหนดแนวทางการด้าเนินงานแก้ไขปัญหามาตรฐานเครื่องมือชั่งน้าหนัก
วัดความยาว/ส่ ว นสู ง และปั ญ หาทุ พ โภชนาการของเด็ กปฐมวัย ผ่ านการบู รณาการร่ว มกับ ภาคี เครื อ ข่ าย
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี
3.1 สนั บสนุ นเครื่ องชั่งน้ าหนั กแบบดิ จิทั ลมี เลขทศนิ ยม 1 ต้ าแหน่ ง เครื่องวั ดความยาว
ส้าหรับเด็กอายุ 0 – 2 ปี และเครื่องวัดส่วนสูงส้าหรับมากกว่า 2 ปี ขึนไป ที่มีความละเอียด 0.1 เซนติเมตร
โดยกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนให้กับสถานบริการสาธารณสุขเพื่อใช้ในบริการคลินิกสุขภาพเด็ก ดี (WCC)
และกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สนับสนุนให้กับหมู่บ้ านและสถานพัฒ นาเด็ก
ปฐมวัย ทุ ก แห่ ง เพื่ อ ใช้ ในการเฝ้ าระวั งและติ ด ตามการชั่งน้ าหนั ก วั ดความยาว/ส่ วนสู งของเด็ กในหมู่ บ้ าน
ทีไ่ ม่ได้มารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขและเด็กที่อยู่ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
3.2. ชุมชน ท้องถิ่นสนับสนุนไข่ให้กับเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี วันละ 1 ฟอง และนมให้กับ
เด็กอายุ 1 – 5 ปี วันละ 1 กล่ อง และก้ าหนดมาตรการทางสั งคม/กิจกรรมในชุมชนที่ ส่ งเสริมและดู แลเด็ ก
กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเตีย ผอม อ้วน เช่นกิจกรรมเด็กเตียและเด็กผอมเพิ่มอาหารกลุ่มเนือสัตว์ เช่น ไข่ ปลา หมู ไก่
เพิ่มโปรตีนและแคลเซียม ได้แก่ นมรสจืดส้าหรับเด็กวันละ 2 – 3 กล่อง และมีกิจกรรมอาหารก้นบาตรส้าหรับ
ครอบครั วฐานะยากจน กลุ่มเด็กอ้วนส่ งเสริมองค์ความรู้ครอบครัว/ผู้ เลี ยงดูเด็ก เรื่องการหลี กเลี่ ยงอาหาร
ที่มีไขมันและพลังงานสูง ให้เพิ่มอาหารกลุ่มผัก ผลไม้ รสไม่หวานจัด งดการจุบจิบ และเด็กอ้วนอายุ 3 ปีขึนไป
เปลี่ยนจากนมรสจืดเป็นนมพร่องมันเนย หรือนมขาดมันเนย (รสจืด) เพื่อลดพลังงานที่ได้รับส่วนเด็กอายุ 1 - 2 ปี
ยังให้นมรสจืดเนื่องจากมีความต้องการพลังงานสูงเพื่อการเจริญเติบโต

4. เด็กปฐมวัยที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลียงดูบุตรจะมีโอกาสได้คัดกรอง
พัฒนาการมากกว่าเด็กปฐมวัยทั่วไปแสดงให้เห็นว่าเด็กปฐมวัยที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุ นเพื่อการ
เลี ยงดู บุ ต รจะเข้ าถึ งบริ ก ารได้ ม ากกว่ าเด็ ก ทั่ ว ไป ซึ่ งภาครัฐ ควรให้ เงิน อุ ด หนุ น เพื่ อ การเลี ยงดู บุ ต รกั บ ทุ ก
ครอบครัว และเพิ่มจ้านวนเงิน เพื่อการเลียงดูบุตรให้ มากขึนซึ่งปัจจุบันนีประเทศไทยให้ 600 บาท/เดือน
ตังแต่แรกเกิดถึง 6 ปี คิดเป็นร้อยละ 0.15 - 0.33 ต่อ GDP
ตารางแสดงตัวอย่างประเทศที่ให้เงินอุดหนุนการเลี้ยงดูบุตร

5. การเข้าถึงบริ การของเด็กปฐมวัยเขตเมือง พบว่าเด็กที่อาศัยในเขตเมืองเข้าถึงบริการ
คั ด กรองด้ ว ยคู่ มื อ เฝ้ า ระวั ง และส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย (Developmental Surveillance and
Promotion Manual : DSPM) น้ อ ยกว่ า เขตชนบท หรื อ ค่ า กลางของจั ง หวั ด นั นๆ เช่ น จั ง หวั ด นนทบุ รี
สมุทรปราการ เป็นต้น เนื่องจากประชาชนในพืนที่เขตเมืองและกรุงเทพมหานครมีก้าลังทรัพย์ในการเข้ารับ
บริการที่สถานบริการเอกชน จึงไม่ มารับบริการที่สถานพยาบาลของรัฐท้าให้กระทรวงสาธารณสุ ขขาดข้อมูล
ที่ชัดเจนในการวิเคราะห์ และติดตามพัฒนาการเด็กปฐมวัยภาพรวมของประเทศ
6. เด็กอายุ 3 - 5 ปี ยังมีพัฒนาการสมวัยน้อยกว่าเด็กอายุ 0 - 2 ปี ทังที่เป็นเด็กที่เข้าสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กหรือโรงเรียนอนุบาล) แล้ว
7. บุคคลที่ไม่มีสถานะสิ ทธิ์ยังไม่สามารถเข้าถึง ระบบบริการสาธารณสุขได้เนื่องจากระบบ
บริการสาธารณสุขยังให้บริการเฉพาะคนไทยที่มีเลข 13 หลัก จึงส่งผลให้เด็กปฐมวัยที่ไม่มีสถานะสิทธิ์ไม่ได้รับ
การประเมินภาวะการเจริญเติบโต คัดกรองพัฒนาการ และได้รับการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย
4.1.6 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ไขในการดาเนินงานตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผล
1. กรมอนามัยควรใช้กลไกที่มีอยู่ในระดับกระทรวงสาธารณสุข เช่น เขตสุขภาพ , Service
Plan หรือคณะกรรมการพัฒ นาคุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอ (พชอ.) และคณะอนุกรรมการพัฒ นาเด็กปฐมวัย
ระดับจังหวัด เป็นเครื่องมือในการช่วยถ่ายทอดและผลักดันนโยบายแนวทางการปฏิบัติ งานลงไปสู่ระดับพืนที่
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการปฏิ บั ติ งานให้ ป ระสบผลส้ า เร็ จ ซึ่ งจะสามารถช่ ว ยขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
ของเด็กปฐมวัยในพืนที่ด้วยความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในพืนที่
2. กระทรวงสาธารณสุขควรก้าหนดเป้าหมายการประเมินภาวะการเจริ ญ เติบโตของเด็ก
ปฐมวัยให้ครอบคลุมทุกคน และวิเคราะห์การด้าเนินงานที่ผ่านมาเด็กปฐมวัยในพืนที่ชายขอบได้รับการประเมิน
ภาวะการเจริญเติบโตและได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างครอบคลุมทุกพืนที่หรือไม่

3. กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยควรด้าเนินการตามแนวทางแก้ไขปัญหาการประเมิน
ภาวะการเจริ ญ เติบ โต และปั ญ หาทุ พ โภชนาการของเด็ก ปฐมวัย ผ่ านการบู รณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคน ทุกกลุ่มฐานะทางสังคมได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีการเจริญเติบโต และมี
พัฒนาการสมวัย
4. ภาครัฐควรพิจารณาเงินอุดหนุนเพื่อการเลียงดูบุตรให้กับทุกครอบครัว และเพิ่มจ้านวนเงิน
เพื่อการเลียงดูบุตรให้มากขึน เพราะจากการประเมินจะพบว่าเด็กปฐมวัยที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุน
เพื่อการเลียงดูบุตรจะมีโอกาสได้คัดกรองพัฒนาการมากกว่าเด็กปฐมวัยทั่วไป
5. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก/โรงเรียนอนุบาล) ทุกสังกัดต้องดาเนินการใช้
“มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ” ตามมติคณะรัฐมนตรี 2 มกราคม 2562 อย่างเคร่งครัด ซึ่ง
มีแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างครบถ้วน
6. ในกลุ่มเด็กอายุต่้ากว่า 3 ปี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
พัฒนาการทางสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการควรสนับสนุน
ให้ เปิดสถานพั ฒ นาเด็กปฐมวัยต่้า กว่า 3 ปี เพื่อให้ พ่อแม่ผู้ เลียงดูเด็ กมีที่เลียงดูเด็ก หรือสามารถมาเรียนรู้
จากคุณครูถึงวิธีการเล่นกับเด็กในเชิงส่งเสริมพัฒนาการและให้เด็กได้ท้ากิจกรรมร่วมกันกับพ่อแม่

