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แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กกลุ่ม

เสี่ยง ปี2563 (ไตรมาส1 ไตรมาส2) 

ผลการวเิคราะหต์ดิตามเฝา้ระวงัพฒันาการเดก็ปฐมวยักลุ่มเสีย่ง 

กลุ่มที่ 1 เด็ก 0-5 ปีกลุ่มแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2 ,500 กรัม 

ทารกแรกคลอดน้ำหนักน้อย (Low Birth Weight : LBW) เป็นข้อบ่งชี้ที่สำคัญของการเจริญเติบโตและ

การมีชีวิตรอดของทารก จากการศึกษาสถานการณ์ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยของประเทศไทยพบว่ามี

แนวโน้มลดลง ในปี 2560 พบร้อยละ 5.90 ปี 2561 ร้อยละ 6.18 และปี 2562 พบร้อยละ 6.29 ซ่ึงมีค่า

น้อยกว่าร้อยละ 7 ตามเป้าหมายท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด (ข้อมูลจาก HDC วันท่ี 17/2/63) ถึงแม้ว่า

อัตราทารกแรกคลอดน้ำหนักน้อยจะมีแนวโน้มลดลง แต่พบว่าเด็กแรกเกิด-5ปี กลุ่มที่แรกคลอดน้ำหนัก

น้อยกว่า 2,500 กรัม มีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตและพัฒนาการ โดยเฉพาะเด็กในวัยต้ังแต่แรกเกิด

จนถึง 3 ปี เนื่องจากเด็กอายุในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีพัฒนาการทางร่างกายค่อนข้างมาก น้ำหนักของเด็กมี

ความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเด็ก รวมท้ังอาจบอกได้ถึงความเส่ียงต่อปัญหาสุขภาพท่ีอาจเกิดข้ึนกับ

เด็กทั้งในปัจจุบันและอนาคต การเฝ้าระวังพัฒนาการในเด็กกลุ่มแรกคลอดน้ำหนักน้อย ให้ได้รับการคัด

กรองพัฒนาการอย่างครอบคลุมทุกช่วงอายุ และการกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้สมวัย เป็นเรื่อง

สำคัญของการพัฒนาเด็กกลุ่มนี้ให้เติบโตเป็นวัยเรียนที่มีคุณภาพจากการติดตามเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัยไทย ในเด็กแรกเกิด-5ปี กลุ่มท่ีมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัมในช่วงไตรมาสท่ี 1และ2 พบว่า มีเด็ก

ที่ได้รับการคดักรองพฒันาการ เด็กที่มีพฒันาการสมวยัครัง้แรก เด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าชา้ทีไ่ดร้บั

การติดตาม ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด อย่างไรก็ตามเด็กกลุ่มแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ซ่ึง

นอกเหนือจากปัจจัยด้านการเจริญเติมโตท่ีส่งผลต่อพัฒนาการแล้ว การท่ีเด็กกลุ่มน้ีได้รับการเฝ้าระวังและ

ส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยจะสามารถให้เด็กมีพัฒนาการท่ีสมวัยใกล้เคียงหรือเทียบกับเด็กปกติได้ ท้ังน้ี

การถ่ายทอดความรู้ท่ีดีสู่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการพัฒนาเด็กกลุ่มน้ีตามศักยภาพก็จะช่วยส่งเสริมคุณภาพ

ของเด็กไทยกลุ่มหน่ึงท่ีจะสามารถเติมโตเป็นเด็กคุณภาพได้ในอนาคตเช่นเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1: แสดงร้อยละเด็ก 0-5 ปีกลุ่มแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 
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ไตรมาส1 86.29 69.13 30.87 80.42 97.36
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เด็กทีแ่รกคลอดน้า้หนกันอ้ยกวา่ 2,500 กรัม
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กลุ่มที่ 2 เด็ก 0-5 ปีกลุ่มเด็กแรกเกิดขาดออกซิเจน 

เด็กทารกที่รอดชีวิตจากภาวะออกซิเจนอย่างรุนแรง ระหว่างคลอด มีโอกาสเกิดภาวะพัฒนาการ

ล่าช้าพัฒนาการล่าช้าสูง 1การศึกษาลักษณะทางคลินิกเพิ่มความเสี่ยงต่อพัฒนาการล่าช้าในเด็ก

ทารกที ่ขาดออกซิ เจนอย่างรุนแรงระหว่างคลอดเพื่อค้นหาลักษณะเสี ่ยงที ่ส่งผลต่อการเกิด

พัฒนาการล่าช้าโดยศึกษาในผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่มีภาวะขาดออกซิเจนอย่างรุนแรงระหว่างคลอด

ที่ได้รับการประเมินพัฒนาการหลังคลอดทั้งหมด 101 ราย พบพัฒนาการล่าช้าในช่วงใดช่วงหนึ่ง

ระหว่างอายุ 9-42 เดือน จำนวน 26 ราย (ร้อยละ 25.7) ลักษณะที่ เพิ่มความเสี ่ยงต่อการ

พัฒนาการล่าช้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติคือ การไม่ฝากครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ อาการชักของ

ทารกภายใน 72 ชั่วโมงหลัง และอุณหภูมิกายต่ ำกว่า 36.5 องศา ภายใน 72 ชั่วโมงหลังคลอด 

จากการติดตามข้อมูลเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กกลุ่มแรกเกิดขาดออกซิเจน พบมีเด็กที่ได้รับการคัด

กรองพัฒนาการ เด็กที่มีพัฒนาการสมวัยครั้งแรก เด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าที่ได้รับการ

ติดตาม ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 2: แสดงร้อยละเด็ก 0-5 ปีกลุ่มเด็กแรกเกิดขาดออกซิเจน 

กลุ่มที ่3 เดก็ 0-5 ป ีทีม่ารดาเขา้รว่มโครงการเงนิอดุหนุนแรกเกดิ 

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นนโยบายสำคัญระดับชาติตามแผนบูรณาการการ

พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นให้เด็กแรกเกิดได้รับการเล้ียงดูท่ีมีคุณภาพ และมีพัฒนาการเหมาะสมตาม

วัยเพ่ือเติบโตเป็นประชากรท่ีมีคุณภาพในอนาคต รวมท้ังเป็นหลักประกันให้เด็กได้รับสิทธ์ิด้านการอยู่รอดและ

การพัฒนาตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยให้เงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิดที่อยู่ในครัวเรือนยากจนและ

ครัวเรือนที่เสี ่ยงต่อความยากจน เป็นการคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการพื้นฐานที่ช่วยแบ่งเบาภาระ

ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ และมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 

รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางในการเข้าถึงบริการของรัฐ เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลอย่างมี

คุณภาพ ด้วยการส่งต่อข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่ขอรับสิทธิ์ให้กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ทีมหมอครอบครัว

และอาสาสมัครสาธารณสุข (อ.ส.ม.) ลงพื้นที่เยี ่ยมบ้านให้คำแนะนำดูแลสุขภาพแม่และเด็ก และติดตาม

พัฒนาการเด็ก รวมท้ังอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์(อ.พ.ม.) ในพ้ืนท่ีให้การดูแลในมิติ

ด้านสังคมอ่ืน ๆ เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์และเด็กได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ จากการติดตามข้อมูลเฝ้าระวัง 
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พัฒนาการเด็กกลุ่มท่ีมารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนฯ พบมีเด็กทีไ่ดร้บัการคดักรองพฒันาการเดก็ทีม่ี

พัฒนาการสมวัยครั้งแรก เดก็ที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าที่ได้รับการติดตาม ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด 

ซึ่งทางกรมอนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการประสานการดำเนินงานเพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการคัด

กรองและส่งเสริมพัฒนาการอย่างทั่วถึง ทั้งนี้เพื่อเป็นตัววัดคุณภาพได้ว่าเด็กที่เข้าร่วมโครงการได้รับเงิน

อุดหนุนในการเล้ียงดูมีผลลัพธ์ท่ีพัฒนาการสมวัยมากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 3: แสดงร้อยละเด็ก 0-5 ปี ท่ีมารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนแรกเกิด 

 

กลุ่มที่ 4 เด็ก 0-5ปี กลุ่มที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20ปี 

การตั้งครรภ์ของสตรีที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะ 

ก่อน และหลังคลอดของมารดาและทารกแรกคลอด เช่น การมีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ โลหิต

จาง รกเกาะต่ำ รกลอกตัวก่อนกำหนด คลอดผิดปกติ คลอดก่อนกำหนด และทารกตายในครรภ์ เป็นต้น 

ซึ่งด้วยปัจจัยท่ีมีความเสี่ยงดังกล่าวนี้ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกกลุ่มนี้ท้ังสิ้น จาก

การติดตามข้อมูลเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก0-5 ปีกลุ่มที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี พบมีเด็กที่ได้รับ

การคัดกรองพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยครั้งแรก เด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าที่ได้รับการ

ติดตาม ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มนี้ยังไม่

ทั่วถึง อย่างไรก็ตามเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้ากลุ่มนี้ก็ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการและกลับมาสมวัยได้

ซ่ึงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก 
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แผนภูมิท่ี 4: แสดงร้อยละเด็ก 0-5ปี กลุ่มท่ีเกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20ปี 

 

กลุ่มที่ 5 เด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง)  

        ด้วยนโยบายของการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยที่มีอายุ 0-5 ปีทุกคนต้องได้รับการคัด

กรองด้วย DSPM ซึ่งการติดตามข้อมูลเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยอายุ 0-5 ปีทั้งหมดตามช่วง

อายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง) เป็นการติดตามผลการดำเนินงานในการติดตาม

ช่วยเหลือในเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการและกลับมามีพัฒนาการสมวัย 

(สมวัยสอง) ซึ่งจากการติดตามข้อมูลเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก0-5 ปีทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมี

พัฒนาการสมวัย (สมวัยคร้ังท่ีสอง) พบว่ามีค่าต่ำกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการติดตามกระตุ้น

เด็กท่ีพัฒนาการสงสัยล่าช้ายังทำได้ไม่ดีพอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 5: แสดงร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี ท้ังหมดตามช่วงอายุท่ีกำหนดมีพัฒนาการสมวัย (สมวัยคร้ังท่ีสอง) 
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ไตรมาส1 86.67 71.07 28.93 82.04 98.97

ไตรมาส2 79.45 54.33 31.46 65.41 98.95
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รายงานการวเิคราะหป์ระเด็นปญัหาดา้นเดก็ปฐมวยั  

 
สถานการณ์ :  

  กรมอนามัยได้ทำการการสำรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย 6 คร้ัง1 ปี พ.ศ. 2442, 2447, 

2550, 2553, 2557 และ 2560 พบว่า สถานการณ์พัฒนาการสมวัยเด็กปฐมวัยยังคงที่และมี

แนวโน้มลดลง ท่ีร้อยละ 71.70, 72.00, 67.70, 73.40, 72.00 และ 67.50 ตามลำดับ ซ่ึงไม่บรรลุค่า

เป้าหมายตามแผนบูรณาการพัฒนา ศักยภาพคนตามช่วงวัยที่กำหนดไว้ ร้อยละ 85.00 เช่นเดียวกับ

การติดตามผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยโดยเครื่องมือ DSPM 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560 - 2562) 

ในช่วงอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน พบว่า เด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ร้อยละ 13.33 

ร้อยละ 17.73 และร้อยละ 22.86 2 และจากการสำรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย ครั้งที่ 6 ปีพ.ศ. 

2560(1) พัฒนาการสมวัยรวมทุกด้าน จำแนก ตามกลุ่มอายุ พบว่า  เด็กกลุ่มอายุ 0 - 2 ปี   มี

พัฒนาการสมวัย ร้อยละ 76.80 และลดลงเมื ่อเด็กอายุ 3 - 5 ปี ร้อย ละ 58.00 เมื ่อจำแนก

พัฒนาการสมวัยรายด้าน เด็กอายุ 0 - 2 ปี มีพัฒนาการสมวัยด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง 

ร้อยละ 93.20 ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก ร้อยละ 93.90 ด้านภาษาและการใช้ภาษา ร้อยละ 98.00 และ

ด้าน กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ร้อยละ 95.20  ข้อสังเกตเด็ก อายุ 0-2 ปี พัฒนาการด้านภาษาและการใช้

ภาษาสูงกว่า ด้านอ่ืนๆ  ส่วนเด็กอายุ 3 - 5 ปี ท่ีมีพัฒนาการสมวัยรวมทุกด้านเพียง ร้อยละ 58.00 

เม่ือจำแนกพัฒนาการสมวัยตามราย ด้าน เด็กอายุ 3 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยด้านสังคมและการ

ช่วยเหลือตนเอง ร้อยละ 91.00 ด้านกล้ามเน้ือมัดเล็ก ร้อย ละ 86.80 ด้านภาษาและการใช้ภาษา ร้อย

ละ 68.70 และด้านกล้ามเน้ือมัดใหญ่ ร้อยละ 94.50  ข้อสังเกตเม่ืออายุ 3-5 ปีพัฒนาการด้านภาษา

และการใช้ภาษาต่ำกว่าพัฒนาการด้านอ่ืนๆมาก  

  แสดงเห็นว่าในระยะ 20 ปีท่ีผ่านมา การดำเนินงานเพ่ือการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ยังไม่บรรลุผลสำเร็จ ซ่ึงหากเด็กมีพัฒนาการด้านท่ีล่าช้าไม่ได้รับการแก้ไข อาจส่งผลในด้านการเรียนรู้

ในอนาคต และจากการวิเคราะห์สุขภาวะเด็กและวัยรุ่น อายุ 2-5 ปี พบว่าปัญหาพัฒนาการล่าช้าส่วน

ใหญ่ มาจากการขาดการเลี้ยงดูและ กระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสม3 ซึ่งการเลี้ยงดูเด็กโดยครอบครัวใน

ปัจจุบัน มีแนวโน้มลดลงแม้ว่าเด็ก 1-3 ปี ส่วนใหญ่ยังถูกเลี้ยงดูโดยแม่ แต่พบว่า เด็กในจังหวัด

กรุงเทพมหานครถูกนำไปฝากเลี้ยง ณ สถานเลี้ยงเด็กในเวลากลางวัน เนื่องจากพ่อแม่ต้องไปทำงาน

นอกบ้าน และพบว่าเด็กอายุระหว่าง 3 - 5 ปี ได้รับการดูแลจากสถานเลี้ยง เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

และโรงเรียนถึงร้อยละ 53.304 จากการประเมินผลโครงการดูแลสตรีตั้งครรภ์แนวใหม่ตามข้อแนะนำ

องค์การอนามัยโลกในบริบทประเทศไทย ประจำปี 2555 ภาพรวมความครบถ้วนของบริการท่ีพึงได้รับ

ในคลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพ พบว่า เด็กร้อยละ 11.00 เท่าน้ันท่ีได้รับบริการครบถ้วนทุกรายการ ซ่ึง

แสดงให้เห็นว่าการบริการคลินิกสุขภาพเด็กดียังให้การบริการไม่ได้ครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนด 5 

ส่วนปัญหาด้านสุขภาพของเด็กจากการศึกษาครั้งล่าสุดฯ1 พบว่า ทารกที่มีน้ำหนักเมื่อแรกคลอด ≥ 

2,500 กรัม จะมีโอกาสที่ พัฒนาการสมวัยสูงกว่าเด็กปฐมวัยเมื่อแรกคลอดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 

กรัมเป็น 1.38 เท่า  และเด็กปฐมวัยที่คลอดครบกำหนด จะมีโอกาสที่พัฒนาการสมวัยสูงกว่าเด็กท่ี 

คลอดเกินกำหนดเป็น 1.82 เท่าและสูงกว่าเด็กท่ีคลอดก่อนกำหนด 1.17 เท่า และพบว่า ระดับการศึกษา

ของบิดา อาชีพของบิดา อาชีพของผู้เลี้ยงดูที่ไม่ใช่บิดามารดา เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพยากรณ์

โอกาสพัฒนาการสมวัยของเด็กปฐมวัย   

  จากสถานการณ์ข้างต้น กระทรวงสาธารณสุข ต้องมีแผนการดำเนินงานท่ีเร่งแก้ไขปัญหา 

เพื่อให้การส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทย บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 

พ.ศ. 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป้าหมายการพัฒนาท่ี

สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี คุณภาพ  โดยคนไทยมีความ

พร้อมท้ังกาย จิตใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้าน และมีสุขภาวะท่ีดีในทุก ช่วงวัย  
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ประเด็นความท้าทายและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

ประเดน็ แนวทางการชบัเคลือ่นดำเนนิงาน 

1.คณุภาพเดก็ (กลุม่เดก็เสีย่ง) 

1.1 แรกคลอดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 

1.2.เด็กท่ีคลอดก่อนกำหนด  

1.3 เด็กขาดออกซิเจน (Birth Asphyxia) 

1.4 เด็กกลุ่มรายได้น้อย 

1.5 เด็กกลุ่ม Birth Defect/Congenital 

Anomaly 

1.6 เด็กกลุ่มปัญหาโภชนาการ 

 

1.1 ANC คุณภาพ ควรให้ความสำคัญ LBW ควบคู่

กับแม่ตาย 

1.2 โครงการมหัศจรรย์ (1000 วัน ควรให้

ความสำคัญตัวช้ีวัด LBW 

1.3 ห้องคลอดคุณภาพ:พัฒนายกระดับคุณภาพห้อง

คลอดโดยกรมการแพทย์  ให้ความสำคัญตัวช้ีวัด BA 

1.4 ให้ร่วมมือกับพม.และกองทุนพ่ือความเสมอภาคทาง

การศึกษา(กสศ) 

1.5 ควรเร่ิมดำเนินการกลุ่มโรคท่ีบริหารจัดการได้และ

ดำเนินการเพ่ิมข้ึน 

1.6 วิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายพ้ืนท่ี 

 

2.การขาดการเลี้ยงดทูีเ่หมาะสม  

2.1.ระดับการศึกษาของพ่อแม่  

 

 

 

2.2.การส่งเข้าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยก่อนวัย  

2.1. พัฒนา รูปแบบ ส่ือ และการส่ือสารเพ่ือการ

พัฒนาความรอบรู้สุขภาพเด็กปฐมวัย การวิจัยต้นแบบ

ศูนย์เรียนรู้“ครอบครัวคุณภาพ” ผ่านการติดตาม

กำกับการดำเนินงานใน WCCและสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย 

2.2. ยกระดับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จะเป็น

การเร่ิมต้นให้บุคลากรสายการแพทย์และสายครู/

การศึกษา ทำงานด้วยกรอบความคิดเดียวกันในเร่ือง

พัฒนาการเด็ก 

 

3.การค้นหาเดก็สงสัยลา่ชา้ 

3.1การค้นหาเด็กสงสัยล่าช้า  มีผลงานท่ีต่ำลง

มากในปี2563 (ครอบคลุม/ติดตาม) 

 

 

 

 

3.2เขตสุขภาพท่ี13 มีปัญการการดำเนินงาน

เป็นแบบเฉพาะท่ีแตกต่างจากเขตสุขภาพอ่ืน 

 

3.1 ผบห.ทุกระดับ ทุกสังกัด ควรให้ความสำคัญ ตชว.

ครอบคลุม/ติดตามควบคู่ ตชว.สมวัย 

-สสจ.รายงานผลดำเนินการต่อคณะอนุกรรมการ

พัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัด เพ่ือขอความช่วยเหลือ

หน่วยงานอ่ืน 

-หน่วยงานส่วนกลาง รายงานผลดำเนินการต่อคณะ

กดยช.เพ่ือขอความช่วยเหลือหน่วยงานอ่ืน 

-3.2 ผบห.สนับสนุนการทำงานของเขตสุขภาพให้

ชัดเจนมากข้ึน 

 

3.พฒันาการเดก็ลา่ชา้  

0-2 ปี : การช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม  

3-5 ปี : ด้านการใช้ภาษา  

1.จัดหารูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะกับพัฒนาการเพ่ือเปิด

โอกาสให้ เด็กได้รับการพัฒนา  

2.มีพยาบาลเฉพาะทางด้านพัฒนาการเด็กทุก รพ.สต/

รพ.ช เพ่ือการดูแลเด็กอย่างต่อเน่ือง และในระดับรพ.ท/

รพ.ศ เพ่ือทำงานร่วมกับแพทย์ในการช่วยเด็กท่ีมี

ปัญหาซับซ้อน  
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4. แนวทางการจัดการปัญหาและมาตรการสำคัญที่สามารถดำเนินการได้จริง :  

1. พัฒนาความรอบรู้การเลี้ยงดูเด็กของพ่อแม่ และผู้ปกครองเพื่อเป็น“ครอบครัวคุณภาพ”  

เช่น ผลิตชุดความรู้ให้แก่ครอบครัวที่มีเด็กอายุต่ำกว่า  6  ปี  และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงให้ได้

กลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด (บูรณาการ) 

2. ขับเคล่ือนนโยบาย “เล่นเปล่ียนโลก” โดยให้มีกิจกรรมการเล่นท่ีหลากหลายให้แก่ทุก setting 

เพ่ือเลือกนำไปใช้ และเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงให้ได้กลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด  (บูรณาการ)              

3. มีการกำกับติดตามการดำเนินงานของคลินิกสุขภาพเด็กดี ในหน่วยบริการสาธารณสุขทุก

ระดับ  

4. การเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงการ ANC ของหญิงต้ังครรภ์ 

 
หมายเหตุ : ข้อเสนอบางส่วนนำมาจาก “ข้อเสนอต่อการพัฒนาการเด็กปฐมวัยองค์รวม” โดย  นางจินตนา  พัฒนพงศ์ธร  

นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ (ด้านสาธารณสุข) 
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