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สรุปผลโครงการสร้างความรอบรู้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2563 (6 เดือนแรก) 

       ผู้รับผิดชอบโครงการ: นางเปรมฤทัย เกตุเรน  
               นางสาวพรชเนตต์ บุญคง   
                                                                                        นางสุภิญญา เกียรติพาณิชย์กิจ 
                        นางสาวชาณิภา เจริญรัตน์ 
หลักการและเหตุผล 

 จากนโยบายและยุทธศาสตร์ ส าหรับพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยตามช่วงวัย ในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน

แห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 – 2564 ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – 

2564   ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้เด็ก

ปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมอง ทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะสังคมที่เหมาะสม ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 

พร้อมทั้งผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง  กระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนินงาน 

โดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง จัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อเน้นการ

เฝ้าระวัง ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตั้งแต่แรกเกิด - ๕ ปี เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน ๒๕๕๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 

ตั้งเป้าหมายให้เด็กไทยทุกคน ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้อง มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมจากพ่อแม่ 

ผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนบูรณาการแผนงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จากผลการด าเนินงานคัดกรอง

พัฒนาการในปี 2562 พบความครอบคลุมร้อยละ 90 พัฒนาการสงสัยล่าช้าร้อยละ 25 และติดตามร้อยละ 92 ซ่ึง

แสดงให้เห็นว่าการด าเนินงานยังไม่บรรลุเป้าหมาย (เป้าหมายความครอบคลุมร้อยละ 90 สงสัยล่าช้าร้อยละ 

20 และติดตามร้อยละ 100) การศึกษาว่าพ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้น าคู่มือDSPMไปปฏิบัติใช้จริงหรือไม่เมื่อกลับไป

อยู่บ้าน และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของมารดาตั้งแต่หลังคลอดให้สามารถใช้คู่มือ  DSPM ในการประเมิน 

เฝ้าระวัง ฝึกทักษะและส่งเสริมพัฒนาการลูกได้ตามวัยจึงเป็นสิ่งจ าเป็น สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ       

กรมอนามัย จึงได้จัดท า “โครงการสร้างความรอบรู้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2563” ขึ้น            

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้พ่อแม่ ผู้ปกครองมีความรอบรู้ในการส่งเสริมพัฒนาการ โดยใช้คู่มือการเฝ้าระวังและ

ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (DSPM) สามารถประเมิน เฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการลูกได้ และศึกษาปัญหา 

อุปสรรคของเจ้าหน้าที่ พ่อแม่ผู้ปกครองในการใช้คู่มือ DSPM ซึ่งจะส่งผลให้เด็กไทยมีพัฒนาการสมวัยในทุกๆด้าน 

พร้อมเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป 
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วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือประเมินผลการฝึกปฏิบัติของมารดาหลังคลอดหรือผู้เลี้ยงดูหลัก ในการประเมินและส่งเสริม
พัฒนาการบุตร โดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)  

2.  เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคของเจ้าหน้าที่และพ่อแม่ ผู้ปกครองในการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)  

3.  เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ของมารดา
หลังคลอดหรือผู้เลี้ยงดูหลัก ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการตามวัย  
ขั้นตอนการด าเนินงาน :  

1. เขียนและขออนุมัติโครงการ 
2. ทบทวนสถานการณ์ใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ของมารดาหลังคลอดหรือ

ผู้เลี้ยงดูหลัก 
3. ส่งโครงร่างวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนงาน และแนวทางการด าเนินโครงการสร้างความรอบรู้ในการ

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในมารดาหลังคลอดหรือผู้เลี้ยงดูหลัก  ปี 2563 ชี้แจงแผนงาน แนวทางการ
ด าเนินงาน และฝึกปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลในโครงการฯ ให้แก่ ศูนย์อนามัยที่ 1-12 

5. เก็บข้อมูลตามแผนการด าเนินงาน โดยท าการเก็บข้อมูลในมารดาหลังคลอดหรือผู้เลี้ยงดูหลัก 12 เขต
สุขภาพ ในเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน พ.ศ. 2563  โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่ มารดาหลัง
คลอดหรือผู้เลี้ยงดูหลัก ในโรงพยาบาลทั้ง 36 แห่งๆ ละ 12 คน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ครั้ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
   ครั้งที่ 1 เก็บข้อมูลมารดาหลังคลอดก่อนกลับบ้าน(หรือผู้เลี้ยงดูหลัก) ฝึกปฏิบัติการส่งเสริม
พัฒนาการโดยใช้คู่มือ DSPM ข้อ 2-3 ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จ านวน 6 ข้อ 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการรับรู้คู่มือ (DSPM) จ านวน 4 ข้อ 
ส่วนที่ 3 ฝึกปฏิบัติมารดาหลังคลอดก่อนกลับบ้าน(หรือผู้เลี้ยงดูหลัก) ในช่องฝึกทักษะโดยพ่อแม่ 

ผู้ปกครองหรือผู้เลี้ยงดูหลัก โดยใช้คู่มือDSPM ในข้อ 2-3 
ครั้งที่ 2 เก็บข้อมูลมารดาหรือผู้เลี้ยงดูหลักคนเดิม เมื่อบุตรอายุ 1-2 เดือน ฝึกปฏิบัติการส่งเสริม

พัฒนาการโดยใช้คู่มือDSPM ข้อ 6, 7 และ 9  ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ความถี่ของการฝึกปฏิบัติประเมินพัฒนาการบุตรที่บ้านของมารดาหรือผู้เลี้ยงดูหลัก (จาก

การสอนการฝึกปฏิบัติครั้งที่ 1) จ านวน 2 ข้อ 
ส่วนที่ 2 ฝึกปฏิบัติมารดาหรือผู้เลี้ยงดูหลักฝึกทักษะส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยใช้คู่มือ DSPM ใน

ข้อ 6, 7 และ 9  
ส่วนที่ 3 ประเมินพัฒนาการเด็กโดยใช้คู่มือ DSPM ข้อ 1-5 และ ข้อ 6-10 (โดยเจ้าหน้าที่) 
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ครั้งที่ 3 เก็บข้อมูลมารดาหรือผู้เลี้ยงดูหลักคนเดิม เมื่อพาบุตรมารับวัคซีนหรือบุตรอายุ 4 เดือน 
ประกอบด้วย  

ส่วนที่ 1 ความถี่ของการฝึกปฏิบัติประเมินพัฒนาการบุตรที่บ้านของมารดาหรือผู้เลี้ยงดูหลัก
(จากการสอนการฝึกปฏิบัติครั้งที่ 2)  จ านวน 2 ข้อ 

ส่วนที่ 2 ประเมินพัฒนาการเด็กโดยใช้คู่มือ DSPM ข้อ 6-10 และข้อ 11-15 (โดยเจ้าหน้าที่) 
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในการใช้คู่มือ DSPM จ านวน 2 ข้อ 
ส่วนที่ 4 ปัญหาอุปสรรค 

   ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ    
 รศ.ดร สุธรรม นันทมงคลชัย  บรรยายและชี้แนะวิธีการเก็บข้อมูล  ในพ้ืนที่  ตอบข้อซักถาม                                      

ปัญหาและอุปสรรคในการ เก็บข้อมูล และสร้างแรงบันดาลใจในการท างานให้กับผู้เข้าร่วมประชุม 

Next step:  
1. พยาบาลที่เข้าร่วมโครงการจาก 36 โรงพยาบาล ใน 12 เขต เริ่มด าเนินการเก็บข้อมูล ตั้งแต่ 1 ก.พ. 

63 – 30 มิ.ย. 63 โรงพยาบาลละ 12 case 
2. ทีมวิจัยหลัก ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล และจัดส่งเอกสารในการเก็บข้อมูล ภายใน

เดือนมกราคม 2563 
3. เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 63 พยาบาลที่เข้าร่วมโครงการทีมวิจัยหลักรวบรวมเอกสารจัดส่งกลับให้

ทีมวิจัยหลัก 
4. เดือนกรกฎาคม 63 ทีมวิจัยหลักรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  

 5.  เดือนสิงหาคม 63 สรุปผลการด าเนินงานร่วมกับทีมอาจารย์ที่ปรึกษา จัดพิมพ์เผยแพร่ 
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ภาพถ่ายการด าเนินงาน  
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ภาพการฝึกปฏิบัติการฝึกทักษะการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในมารดาหลังคลอด 
หรือผู้เลี้ยงดูหลัก 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน 
 โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ 36 โรงพยาบาล ใน 12 เขต เริ่มด าเนินการเก็บข้อมูล ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 

-31 มีนาคม 2563 ได้ทั้งหมดจ านวน 307 case และด าเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องจนครบ 421 case จนถึงเดือน

มิถุนายน โดยพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการรวบรวมเอกสารจัดส่งกลับให้ทีมวิจัยหลักและในเดือนกรกฎาคม 2563 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 1. ความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดการด าเนินงานของโครงการ ของพยาบาลแผนกหลังคลอดที่เข้าร่วม

โครงการ  
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 2. ทักษะในการประเมินและการฝึกปฏิบัติในการใช้คู่มือ DSPM ของพยาบาลแผนกหลังคลอดที่เข้าร่วม

โครงการ   

 3. การส ารวจสภาพปัญหาในการท างาน/ความต้องการ/ความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ  โดยประชุม

ปรึกษาหารือ และร่วมกันวางแผนการด าเนินงานที่ชัดเจนและสามารถด าเนินการได้จริง 

ปัญหาและอุปสรรค 

 1. ระบบบริการของโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาคแต่ละพ้ืนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการเก็บข้อมูลต่อเนื่องใน

ครั้งที่ 2 และ 3 ได้ยาก 

 2. สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท าให้กลุ่มตัวอย่างบางส่วนไม่สามารถมารับบริการตาม

นัดได้ และการติดตามกลุ่มตัวอย่างท าได้ยากข้ึน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนางาน 

 การประสานงาน และการติดต่อสื่อสารในการรายงานผลและอุปสรรคปัญหาระหว่างการด าเนินงานของ

ทีมส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง สามารถแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานได้อย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

 
 


