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สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเด็น การขับเคลื่อนงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาต ิกรมอนามัย 

 
สถานการณ์การด าเนนิงาน 
 สรุปสถานการณ์ด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) เน้นการเข้าถึงบริการ ที่เป็นจุดส าคัญให้เด็ก
ได้รับโอกาสในการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการ ในปี 2564 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2563- มิถุนายน 
2564) พบว่า ความครอบคลุมของการคัดกรองพัฒนาการ เท่ากับ ร้อยละ 88.9 ลดลงจากปี 2563 ในช่วง
เวลาเดียวกัน และเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้ารอกระตุ้นและติดตามภายใน 30 วัน เท่ากับ 90.7  ส าหรับ
เด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า  เท่ากับ 28.0  เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกรายด้าน พบพัฒนาการด้าน EL และ 
RL แนวโน้มล่าช้ า เ พ่ิมขึ้น  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ที่อาจท าให้ 
เด็กไม่สามารถเข้ามารับบริการได้ตามวันเวลาที่นัดหมาย ซึ่งอาจต้องปรับเปลี่ยนวิธีการติดตามเด็กร่วมด้วย 
เช่น การโทรศัพท์ติดตามหรือการส่งคลิปวีดิโอ หรือการติดตามจาก อสม.ในชุมชน  การติดตามเด็กปฐมวัยที่มี
พัฒนาการล่าช้าได้รับการคัดกรองด้วย TIDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอ่ืน ปี 2564 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 
2563- มิถุนายน 2564) พบว่า เด็กล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ ร้อยละ 69.9 ใกล้เคียงค่าเป้าหมาย 
จาการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เด็กมีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า ทั้งการใช้ภาษาและการเข้าใจภาษา ส าหรับการ
ส ารวจ IQ กรมสุขภาพจิต ด าเนินการส ารวจระดับสติปัญญาเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่มเป้าหมาย ทุกๆ ๕ ปี 
โดย ปี ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างการการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง มีบางจังหวัดยังไม่ได้ลงเก็บข้อมูล เนื่องจาก
สถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ผลการด าเนินงาน 

       
 

 
 
 
 

หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบ HDC ณ วันท่ี 16 สิงหาคม 2564 
ตัวช้ีวัดส าคัญ 

1. ร้อยละ 85 ของเด็กอายุ 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัย 
2. ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 
3. ร้อยละ 25 ของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า 
4. ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี  ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ 
5. ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA 4I  
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แผนและผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2564 
โครงการ/กิจกรรมส าคัญ ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 

ภายในหน่วยงานสาธารณสุข   

1. โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาล
หลังคลอดในการใช้เครื่องมือ DSPM 

 พัฒนาได้จ านวน 240 คน 
 จ านวน 3 ภาค ได้แก่ เหนือ กลาง 

ตะวันออกเฉียงเหนือ  
หมายเหตุ : ภาคใต้ ไมส่ามารถด าเนินการได้จากสถานการณ์ 
Covid-19   

สพด. 

2. พัฒนาระบบการเรียนรู้  Online 
DSPM E-learning ส าหรับ เจ้ าหน้าที่
สาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์ 
 

 จ านวนผู้ลงทะเบียน 1,621 คน / เรียนผ่าน 725 
คน 

 กระตุ้นให้ ศอ.สอบภาคปฏิบัติ มีผู้ลงทะเบียนรอ
สอบจ านวน 697 คน 

สพด. 

3. รณรงค์การคัดกรองพัฒนาการ ณ 
เดือน กรกฎาคม 2564 
 

ตัวชี้วัด 2562 2563 2564 

ครอบคลมุ 94.02 94.92 83.80 

สงสัยล่าช้า 28.16 29.07 28.08 

ติดตามได ้ 88.84 91.89 76.07 

สมวัยรวม 96.11 96.97 92.95 

ข้อมูล HDC ณ 6 กันยายน 2564 

สส./สพด. 

4. ขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ 4D 

พัฒนาศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ 30 แห่ง สพด. 

5. ขับเคลื่อนงานต าบล 1000 วัน ร่วมจัดท าเกณฑ์ตัวชี้วัด การด าเนินงานและติดตามผล สภ./สพด. 

ภายนอกหน่วยงานสาธารณสุข  

6. ขับเคลื่อนงานบูรณาการ 4 กระทรวง  ติดตามรายงานสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย ร่วมกับ
การขับเคลื่อนตัวช้ีวัดมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ 

สส./สพด. 

7. ร่วม (ร่าง)แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย 
พ.ศ. 2564 – 2570 ภายใต้ พรบ.การ
พัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 

จัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานให้สอดคล้องกับ 7 
ยุทธศาสตร์ ตาม (ร่าง) แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 – 
2570 ภายใต้ พ.ร.บ.การพัฒนาเดก็ปฐมวัย พ.ศ.2562 

สพด. 

8. ขับเคลื่อนการน าข้อมลูเด็กท่ีมารดา
เข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการ
เลี้ยงดเูด็กแรกเกิด เข้าฐานข้อมลู 
Health Data Center (HDC) ร่วมกับ 
ก.พม. 

เพิ่มช่องทางการติดตามการเข้าถึงบริการการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการเด็กปฐมวยั 

สพด. 
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ปัญหา/จุดร่วมที่สะท้อนปัญหา หรือความเสี่ยงต่อความไม่ส าเร็จของงาน ในปี พ.ศ.2564 
ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิงาน 

1. โรค Covid 19 ส่งผลต่อการเข้าถึง
บริการของเด็กลดลง  
- ความครอบคลุมการคัดกรองพัฒนาการ
เด็กลดลงจากปี 63 ร้อยละ 90.2 เป็น 
ร้อยละ 88.8 
- เด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรอง
ลดลงจากป ี63 ทุกช่วงอายุ 
- เด็กสงสัยล่าช้าเพิ่มสูงขึ้น การจ ากัดการ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ และพื้นท่ีเล่น 

1.1 จัดระบบประ เมิ น พัฒนาการ
ออนไลน์  
1.2 ประเมินพัฒนาการเชิ งรุก  ใน
ชุมชน  
- มี Child Family Team (CFCT) เป็น
กลไกการขับเคลื่อนงานในชุมชน  

1.1 ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใช้ 
“คู่มือ DSPM DAIM ในกลุ่มพ่อแม่ ปู่ย่า 
หรือผู้เลี้ยงดูหลัก”  
1.2 จัดท าคลิ ป  VDO โปส เตอร์  Info 
graphic แผ่นพับ และ Applicationผลิต
สื่อส่งเสริมพัฒนาการ  
1.3 ให้บริการแบบกระชับ ปลอดภัย ใช้
เวลาใน รพ.น้อยที่สุด หรือใช้นอกเวลา
ราชการ เช่น จัดระบบ one stop service 

2. การขับเคลื่อนนโยบายการ 
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การด าเนินงานที่
ผ่านมาในระดับการปฏิบัติงานยังคงแยก
ส่วน ขาดการเช่ือมโยงและส่งต่อข้อมูลเด็ก  
ได้แก่ 
- บูรณาการ 4 กระทรวงหลัก  
- การท าข้อตกลงความร่วมมือในการใช้ 
DSPM กับราชวิทยาลัย สภาการพยาบาล 
มหาวิทยาลัย และหน่วยบริการสังกัดเอก
ชล 

2.1 ประชุมติ ดตามขับเคลื่ อนผ่ าน
คณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัยระดับ
จังหวัด และระดับประเทศ 
2.2 ประชุมคณะกรรมการ MCH Board 
ระดับเขต และจังหวัด  
2.3 ขอความร่วมมือการใช้ DSPM กับ 
สภาการพยาบาล และสถาบันบรมราช
นก 

2.1 บูรณาการร่วมมือ 
- ขับเคลื่อนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D 
น าเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการพัฒนา
เด็กปฐมวัยระดับจังหวัด  
2.2 ประ ชุม  MCH Boardเพื่ อติ ดตาม
แก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย และผ่านคณะอนุกรรมการเด็ก
ปฐมวัยของจังหวัด  
2.3 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
สถานประกอบการ เพื่อขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมมุมนมแม่ในสถานประกอบการ  

3. ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก 
- การใช้ DSPM ในพ่อแม่ ผู้ 
เลี้ยงดูหลักยังมีจ านวนน้อยคิดเป็น ร้อยละ 
30  
- ผู้เลี้ยงดูยังขาดความรอบรู้ในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก  
(อ้ างอิงจากการประเมินติดตามการ
ด า เนินงาน DSPM กรมอนามัย พ.ศ . 
2563) 

3 .1 ขั บ เ ค ลื่ อ น  Health literacy ใ น
กระบวนการโรงเรียนพ่อแม่  พัฒนา
ศักยภาพพ่อแม่  
3 .2 ใ ห้ ค ว า ม รู้ ผ่ า น สื่ อ อ อ น ไ ล น์  
โดยเฉพาะการใช้สื่อที่ถูกต้องเหมาะสม
กับ เด็ก  ผู้ เลี้ ย งดู เป็นแบบอย่ า งที่ ดี
ส่งเสริม พัฒนาการเด็กด้วยคู่มือ DSPM  

3.1 ด าเนินงานตามมาตรฐานอนามัยแม่
และเด็ก  
3.2 กระตุ้นการด าเนินงาน โรงเรียนพ่อ
แม่ ในหน่วยบริการ ANC และ WCC 
 

4. ด้านบุคลากร 
- การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงาน และไม่
สามารถจัดประ ชุมพัฒนาศั กยภาพ
เจ้าหน้าท่ีได้ 
- บุคลากรต้องช่วยปฏิบัติงานด้านควบคุม
ป้องกันโรค 

4.1 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการ 
ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กออนไลน์ 
โดยใช้เครื่องมือ E learning DSPM  
4.2 On the job training และใช้ระบบ
พี่เลี้ยงภายในหน่วยงาน  
4.3 พัฒนาทีมช่วยติดตามมารับการ
กระตุ้นตามนัด เช่น อสม. ครูศูนย์เด็ก 
เล็ก ครูอนุบาลในการช่วยค้นหาและ
ติดตาม 

4 .1 มี ก า ร  On the job trainingแ ล ะ
ทบทวนการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (On site และระบบ Online )  
4.2 มีทีม CPM และระบบพี่เลี้ยงภายใน
สนับสนุนข้อมูลและเสริมทักษะให้กับ
บุคลากรของตนเอง  
4.3 มีแผนการติดตามเยี่ยม CPM ระดับ 
อ าเภอ เพื่อติดตามการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง  
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แผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาการเด็กปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ภายใต้ :โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอายุ 2 – 6 ปี  

กิจกรรม ค่าเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
1. ยกระดับและพัฒนาศักยภาพสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้ผ่านเกณฑ์ขั้นต้นมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาต ิ

จ านวน 49 แห่ง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

สพด./ศอ.1-12 และ 
สสม. 

2. ถอดบทเรียนรูปแบบการยกระดับสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) 

4 เรื่อง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุก
สังกัด 

3. ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารด าเนินการเพิ่ม
ศักยภาพการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยด้วยคูม่ือ DSPM ส าหรับเครือข่ายบุคลากรที่
ดูแลเด็กปฐมวัยในพื้นที่  

จ านวน 14 ครั้ง 
(หน่วยงานละ 1 
ครั้ง) 

เครือข่ายบุคลากรทีดู่แลเด็ก
ปฐมวัยในพ้ืนท่ีศอ. 1-12 
และ สสม. 

4.ประชุมขับเคลื่อนการ บูรณาการความ 
ร่วมมือ 6 กระทรวงเพ่ือพัฒนาการเด็กปฐมวยั 

จ านวน 1 ครั้ง เครือข่ายบุคลากรทีดู่แลเด็ก
ปฐมวัยในพ้ืนท่ีศอ. 1-12 
และ สสม. 

5. จัดท าคลิปวีดีโอ DSPM ช่วงอายุ 0-5ปี  จ านวน 81 คลิป ศอ. 1-12 และ สสม. สพด. 
6. จัดท าคลิปวีดีโอ DSPM ส าหรบัพ่อแม่ เพื่อพัฒนา
E-learningส าหรับพ่อแม่หรือผู้เลีย้งดูเด็ก 

จ านวน 1 คลิป  พ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดูเด็ก สพด. 

7. พิมพ์แนวทางส่งเสริมคณุภาพสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) 

จ านวน 150 เล่ม ครูผูดู้แลเด็ก ในสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย    ทุกสังกัด 

สพด. 

8. พิมพ์คู่มือการจัดกิจกรรมโรงเรยีนพ่อแม่ตาม
หลักการพัฒนาสมอง : BBL (Brain base Learning) 
ส าหรับเด็กแรกเกิด -3 ปี ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

จ านวน 90 เล่ม ครูผูดู้แลเด็ก ในสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยทุกสังกัด 

สพด. 

9. จัดท าชุดเครื่องมือพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยด้าน
สุขภาพ(4D) 

จ านวน 300 ชุด ครูผูดู้แลเด็ก ในสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยทุกสังกัด 

สพด. 

 
งานสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาการเด็ก 
 1. การจัดท าฐานข้อมูลเด็กตายด้วยโควิด  

เพ่ือติดตามข้อมูลสถานการณ์แนวโน้มอัตราป่วยและอัตราตายของเด็กปฐมวัย (0-6 ปี) น าใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังการดูแลเด็กและก าหนดมาตรการส าคัญเชิงรุกให้กับพ้ืนที่ในการ
ป้องกันโรคโคโรน่าไวรัส (Covid-19)  
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ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
ปัญหา และอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1. การติดตามข้อมลูส่งเข้าระบบ 
 - ไม่สามารถตามข้อมลูเด็กได้ 

1.ส่วนกลางควรท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลไปยัง สาธารณสุข
จังหวัด และกรมควบคุมโรค  
2.ศูนย์อนามยัติดตามข้อมลูเป็นรายไตรมาส โดยน าประเด็น “การติดตาม
อัตราป่วยและอัตราตายด้วย covid-19 ของเด็กปฐมวัย” เข้าการ
ประชุมเขตสุขภาพและ MCH Board เขต/จังหวัด 

2. ระบบการจัดเก็บข้อมูล 
 - รายงานเข้า Google form 

1. ส่วนกลางจัดท าฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลเด็กตายด้วยโควิด ให้เป็น
ช่องทางเดียวกันกับงานแม่ตาย  
หมายเหตุ : ศูนย์อนามัยอยากให้เป็นฐานเดียวกันกับข้อมูลงานแม่ตาย เพื่อ
ลดภาระงานของพื้นที่ในการเข้า key in ข้อมูลและข้อมูลจะได้เช่ือมโยงกัน 
ซึ่งปัญหานี้ทาง สพด.ได้ด าเนินการประสานแล้วแต่ติดปัญหาของข้อจ ากัด
ของฐานข้อมูลที่ key in ด้วย Google form จึงจ าเป็นต้องแยกฐานกัน แต่
ใช้ QR-code การเข้าถึงฐานร่วมกัน 

 
 

สรุปรายงาน พรชเนตต์ บุญคง 
ตรวจรายงาน เปรมฤทัย เกตุเรน 

 
 


