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ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ประจ าปี 2563 (ระยะที่ 1) 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ: นางเปรมฤทัย เกตุเรน  
            นางสาวพรชเนตต์ บุญคง   
หลักการและเหตุผล 

  กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยเป็นหน่วยงานหลัก ที่มีบทบาทในการเฝ้าระวังและส่งเสริม
ให้เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย ผ่านกิจกรรมส าคัญได้แก่ กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน รวมทั้งได้จัดท า
คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย Developmental Surveillance and Promotion Manual 
: DSPM ในเด็กกลุ่มปกติ และใช้คู่มือการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง Developmental 
Assessment For Intervention Manual : DAIM ในเด็กกลุ่มเสี่ยง เพ่ือเป็นเครื่องมือให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางสาธารณสุข ใช้ส าหรับเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการพัฒนาการเด็กปฐมวัย หากมี
ผิดปกติสามารถค้นพบและแก้ไขได้ทันท่วงที แนวโน้มพัฒนาการเด็กปฐมวัย  3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2559 - 
2561) พบว่า เด็กมีพัฒนาการสมวัยดีขึ้นเป็นล าดับ ร้อยละ 92.7 ร้อยละ 96.1 และร้อยละ 95.9 รวมถึง
ผลลัพธ์ตัวชี้วัดการด าเนินงานที่ส าคัญได้แก่ ร้อยละความครอบคลุม ร้อยละสงสัยล่าช้า และร้อยละการติดตาม 
มีแนวโน้มที่ดีเป็นล าดับด้วยเช่นกัน แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมการขับเคลื่อนงานที่ผ่านมามีประสิทธิภาพ
ก่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดีขึ้น ได้แก่ บูรณาการการท างานด้านพัฒนาการเด็ก 4 กระทรวง การพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง การจัดกิจกรรมรณรงค์ในภาพประเทศเพ่ือกระตุ้นให้เห็นความส าคัญของพัฒนาการ
เด็ก การลงพ้ืนที่เพ่ือเยี่ยมเสริมพลัง เป็นต้น  
 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย  จึงได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส ฉลองพระชนมายุ 5 
รอบ 2 เมษายน 2558  ประจ าปี 2563 เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนงานพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง และ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ส าคัญที่สุดคือเด็กปฐมวัย เติบโตอย่างมีคุณภาพ พร้อมเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาการเด็ก ระดับประเทศ 
 2. เพ่ือติดตามการด าเนินงานพัฒนาการเด็กในระดับพ้ืนที่ 
 3. เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานขับเคลื่อนงานพัฒนาการเด็กประจ าปี 2563  
 
กิจกรรมในโครงการ 

1. กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานพัฒนาการเด็กปฐมวัยประจ าปี 2563  
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการขับเคลื่อนพัฒนาการเด็กระดับประเทศ 

ประจ าปี 2563 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน CIPP Model 
  

การประเมิน ประเด็น ประชากรผู้ให้ข้อมูล การเก็บข้อมูล ผลการด าเนินงาน 
ประเมินบริบท 1.ความต้องการและความ

จ าเป็น  
2.ความเป็นไปได้ในการจัดท า
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็ก ศอ.
ที่ 1-12 และ สสม. 

1.แผนยุทธศาสตร์ชาติ  
 
2.แผนยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุข 

1.ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 พัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
2.ยุทธศาสตร์กระทรวง สธ.ที่ 1  
(P&P Excellence) พัฒนาคุณภาพชีวิต
คนไทยทุกกลุ่มทุกวัย 

ประเมินปัจจัย 1.ความพร้อมของทรัพยากร  
2.การจัดการทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็ก 
สพด. 

แผนคลัสเตอร์แม่และเด็ก ปี 
2563  

บรรจุในแผนการด าเนินงานคลัสเตอร์แม่
และเด็ก ปี 2563 

ประเมินกระบวนการ 1. กิจกรรมประชุมเตรียม
ความพร้อมการขับเคลื่อนงาน
พัฒนาการเด็กปฐมวัยประจ าปี 
2563  
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ใน
การขับเคลื่อนพัฒนาการเด็ก
ระดับประเทศ ประจ าปี 
2563 

1.ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการ
ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็ก 
 
 
2. Child Project Manager : CPM 
ระดับเขต และจังหวัด จ านวน 120 
คน 

1.แผนการด าเนินงาน ประจ าปี 
2563 จากข้อเสนอแนะในการ
ประชุม 
 
2.แบบประเมินความพึงพอใจ
การจัดประชุมฯ 

1. มีแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 
 
 
 
2.จากการเก็บแบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 140 คน มี
ตอบประเมินจ านวน 114 คน คิดเป็น
ร้อยละ 85 ผลประเมินความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก 4.08 (เป้าหมาย 5) 
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การประเมิน ประเด็น ประชากรผู้ให้ข้อมูล การเก็บข้อมูล ผลการด าเนินงาน 
ประเมินผลผลิต 1.ผลการติดตามผลการ

ด าเนินงานพัฒนาการเด็ก 
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
1.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มี
พัฒนาการสมวัย 
2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี 
ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 
3. เด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัด
กรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า 
4. เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการ
สงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 

การรายงานผลการด าเนินงาน
พัฒนาการเด็ก ในระบบ HDC. 
ทุกไตรมาส 

1.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มี
พัฒนาการสมวัย ร้อยละ 82.47 
(เป้าหมายร้อยละ 85)  
2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการ
คัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ 87 
(เป้าหมายร้อยละ 90) 
3. เด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า ร้อยละ 
26.63 (เป้าหมายร้อยละ 25)  
4. เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัย
ล่าช้าได้รับการติดตาม ร้อยละ 83.23 
(เป้าหมายร้อยละ 90) 
 
ที่มา : HDC ณ วันท่ี 18 มี.ค.2563 จดัท าโดย
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาต ิกรมอนามัย  
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. การอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการด าเนินด้านพัฒนาการเด็ก 
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานที่ผ่านมา 
3. การชี้แจงผ่าน VDO conference 
4. การก ากับติดตามการรายงานผลการด าเนินงานทุกเดือน ในการประชุม คณะกรรมการพัฒนาและ

ขับเคลื่อนวิชาการกรมอนามัย (กพว.) และการตรวจราชการ ของกระทรวงสาธารณสุข 
 
ปัญหาและอุปสรรค 

ระดับ แนวทางด าเนินงาน (ณ ปัจจุบัน) ปัญหาอุปสรรค 

ระดับบุคคล - - 

ระดับครอบครัว 
เพื่อน  

สร้าง HL ในกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครอง 1.กลุ่มพ่อแม่ ผู้ปกครอง ยังขาดความตระหนัก  
2.การเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครอง* 

ระดับชุมชน อปท..ให้การสนับสนุนงบประมาณ
การด าเนินงานด้านเด็กปฐมวัย 

1.จนท.บางพ้ืนที่ขาดทักษะการเขียนขอ
งบประมาณ 
2.อปท.บางพ้ืนที่ไม่เน้นงานด้านเด็กปฐมวัย 

ระดับหน่วยงาน 
องค์กร 

-รณรงค์และสนับสนุนการใช้ 
DSPM โดยแจกให้กับเด็กเกิดทุก
คนตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้น 
-ขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยทุกแห่ง ทั่ว
ประเทศ 
(กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต 
กรมการแพทย์ และหน่วยงานภาคี
เครอืข่าย) 

1.มีการแจกเล่ม DSPM แต่พ่อแม่ ผู้ปกครองไม่ได้
ใช้จริง* 
2.ขับเคลื่อน ม.ชาติ แล้วแต่หน่วยงานต้นสังกัดจะ
ให้ความส าคัญซึ่งมีมากน้อยแตกต่างกันไป 
3. การ Advocate กับผู้บริหารโรงพยาบาลระดับ
นโยบายผ่านราชวิทยาลัยสูต,ิกุมารแพทย์ 
 

ระดับนโยบาย -บูรณาการ 4 กระทรวง  
-ตัวชี้วัดกระทรวง  
-นโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก 

-การบูรณาการในภาคปฏิบัติยังไปไม่ถึง 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนางาน 
ประเด็นปัญหาส าคัญ สิ่งท่ีต้องพัฒนา 

1.การขับเคลื่อนมาตรฐาน
ส ถ า น พั ฒ น า ก า ร เ ด็ ก
ปฐมวัย* 
 
1.1 Developmentand 
Nutrition (Action) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2 DSPM Training 
and Use* 
 
 

การขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
1.มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
    1.1 มาตรฐานประกอบด้วยอะไรบ้าง หน่วยงานที่รับผิดชอบคือใคร      
ในกระทรวงต่างๆ รวมทั้งภายในกรมและระหว่างกรม ของกระทรวง
สาธารณสุข 
    1.2 สถานการณ์ และวิ เคราะห์  GAP ก าหนดเป้ าหมายแต่ละปี               
ใครเกี่ยวข้อง มีการด าเนินงานอย่างไร ฯ 
2.การขับเคลื่อนการด าเนินงาน ประกอบด้วย            
     2.1 การบูรณาการของกรมต่างๆ ในสาธารณสุข มีกรมอนามัยเป็น
เจ้าภาพและสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติเป็นเลขาฯ 
     2.2 การบูรณาการระหว่างกระทรวง สธ. พม. มท. ศธ. (ตัวบ่งชี้ด้าน
สาธารณสุข) เกิดข้ึนมกีระทรวง สธ.เป็นเจ้าภาพ และกรมอนามัยเป็นเลขาฯ 
3. ตัวช้ีวัดของการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง 
      3.1 การเปลี่ยนแปลงของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดต่าง ๆ ว่าได้
มาตรฐานในแต่ละเขตอย่างไรบ้าง 
      3.2 การเปลี่ยนแปลงของด้านคุณภาพเด็กปฐมวัย (พัฒนาการและ
โภชนาการ) ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแต่ละจังหวัดหรือไม่อย่างไร 
. 
4.ตัวช้ีวัดของการบูรณาการระหว่างกรมในกระทรวงสาธารณสุข 
      4.1 การส ารวจความครอบคลุมการใช้ DSPM โดยผู้ปกครองทั้งในระดับ
จังหวัดและเขตสุขภาพ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร 
      4.2 การส ารวจพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ว่าสมวัยมากน้อย ร้อยละ
เท่าใด ในระดับจังหวัดและเขตสุขภาพ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร 
      4.3 การจัดท าหลักสูตรการเรียนรู้การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย (E-learning) ส าหรับเจ้าหน้าที่ ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ที่
สนใจ 

 
นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 การส่งเสริมการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการในเด็กปฐมวัย ในพยาบาลหอผู้ป่วยหลังคลอด 
(อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดเก็บข้อมูล) 


