
ประชุมสรุปผลการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการ
ประจ าปี พ.ศ. 2563

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30- 12.00 น
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 

จัดท าโดย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ



วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชมุทราบ

1.1 แผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาการเด็ก ระดับประเทศ

1.2 ผลการด าเนินงานพัฒนาการเด็กในยุค New Normal

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมรณรงค์คัดกรองพัฒนาการปี พ.ศ. 2563
3.2 แนวทางการด าเนินงานพัฒนาการเด็ก ปี พ.ศ.2564
(โครงการ/กิจกรรม,การวิเคราะห์ข้อมูล HDC)

วาระการประชุม

จัดท าโดย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ



แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดขีึ้นมีสุขภาวะความรู้
และมาตรฐานการครองชีพที่ดี

ประเด็นที่ 11 : พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :(P&P Excellence) 
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มทุกวัย

พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย 
(กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย  กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น กลุ่มวัยท างาน กลุ่ม
สูงอายุ) 

แผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย :การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2563-2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 1
: ส่งเสริมสุขภาพ 4
กลุ่มวัย

แผนขับเคลื่อน
งานเด็กปฐมวัย

1. ทารกแรกเกิดสุขภาพดี พร้อมเติบโต
อย่างมีคุณภาพ

2. เด็กไทยสุขภาพดี สูงใหญ่ ฟัน
แข็งแรง
3. เด็กไทยพัฒนาการดี มีวินัย สมองดี

1.1 ร้อยละของมารดามาฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์อย่างน้อย 5 ครั้ง 1.2 ร้อยละเด็กแรกเกิดมีน้้าหนักน้อยกว่า 2500 กรัม.
1.3 อัตราการเกิด birth asphyxia น้อยกว่า 11 ต่อทารกเกิดมีชีพ 1,000 คน 1.4 ร้อยละของทารก birth asphyxia ได้รับการรักษาด้วย 
therapeutic hypothermia ภายใน 6 ชั่วโมง 1.5 ร้อยละของมารดาที่มาฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์
1.6 อัตราการเกิดก่อนก้าหนด (preterm delivery) น้อยกว่า ร้อยละ 4.6 1.7 มีฐานข้อมูลทารกพิการแต่ก้าเนิดระดับประเทศ

2.1 ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี สูงดีสมส่วน 2.2 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ
2.3 ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีนทุกชนิดในกลุ่มเป้าหมาย

2.1 ร้อยละของเด็ก 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัย  2.2 ร้อยละของเด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต้่ากว่า 100
2.3 ร้อยละ 80 ของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป ปี 2564  2.4 ร้อยละความครอบคลุมการจัดบริการ high risk clinic 
และดูแลเด็กอย่างต่อเน่ือง 6-12เดือน   2.5 ร้อยละของเด็กที่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการและใช้เครื่องมือ DAIM พัฒนาเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ



อ้างอิงรูปภาพจาก ; www.happinet.club

http://www.happinet.club/


สาระส าคัญพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 

1.เด็กปฐมวัยทุกคนต้องได้รับการ

พัฒนาอย่างรอบด้าน อย่างมีคุณภาพ 
ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่อง

2.การพัฒนาเด็กตามข้อ 1 ต้องจัดให้ เป็นระบบและมี
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยบูรณาการชัดเจนระหว่าง
หน่วยงานราชการ และที่ไม่ใช่ราชการ ระหว่างวิชาชีพที่
สัมพันธ์กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย และระหว่างระดับต่าง ๆ 
ของการบริหารราชการแผ่นดินจากระดับชาติ ส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

3.รัฐและทุกภาคส่วนต้องร่วมกัน
ระดมทรัพยากรให้เพียงพอแก่การ
พัฒนาเด็กปฐมวัยตามนโยบายข้อ 1

มีการก าหนดนโยบายเด็กปฐมวัยไว้ 3 ประการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การจัดและการให้บริการแก่เด็กปฐมวัย
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการท่ีพัฒนาเด็กปฐมวัย
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การพัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการสารสนเทศเด็กปฐมวัย และการน าไปใช้ประโยชน์
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การจ าท าและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยและการด าเนินการตามกฎหมาย
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : การวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้
ยุทธศาสตร์ท่ี 7 : การบริหารจัดการ การสร้างกลไก การประสานการด าเนินงาน และการติดตามประเมินผล

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข(ร่าง) แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ภายใต้ พรบ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดและการให้บริการแก่เด็กปฐมวัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
1.1 หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลในระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอดอย่างมีคุณภาพ
และเท่าเทียม
1.2 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน ทั้งทางร่างกาย จิตใจวินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาให้สมกับวัย 
1.3 เด็กปฐมวัยได้รับการส ารวจคัดกรองและวินิจฉัยเพ่ือหาภาวะความต้องการ
พิเศษ/ด้อยโอกาส
1.4 เด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ/ด้อยโอกาสได้รับบริการด้านต่างๆ อย่าเท่า
เทียมและมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง ฯ
2.1 พ่อแม่ผู้ปกครอง และครอบครัวมีทักษะความเป็นพ่อแม่ (Parenting skills)
2.2 หญิงวัยเจริญพันธุ์และครอบครัวได้รับความรู้และการเตรียมความพร้อมก่อน
ตั้งครรภ์



การคัดกรองพัฒนาการเด็ก ปี 
2563 ไตรมาส 1 มีผลการ
ด าเนินงานสูงกว่าปี 2562 
ในช่วงเวลาเดียวกัน  
ไตรมาส 2 เข้าสู่ไตรมาส 3
พบว่า การคัดกรองพัฒนาการมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

เข้าถึง HDC ณ 10 ส.ค.63

3.2 ผลการด าเนินงานพัฒนาการเด็กในยุค New Normal



การติดตามเด็กสงสัยล่าช้า 
ปี 2563 มีผลการ
ด าเนินงานได้น้อยกว่า ปี 
2562 ในช่วงเวลาเดียวกัน 
และในไตรมาส 3 ผลการ
ด างานลดลงอย่างต่อเนื่อง

เข้าถึง HDC ณ 10 ส.ค.63



ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก ใน ปี 
2563 ไตรมาส 1 ผลการด าเนินงานสูง
กว่า ปี 2562 ในช่วงเวลาเดียวกัน 
ไตรมาส 2 และ 3 ตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ ผลการด าเนินงานลดลง
อย่างต่อเนื่อง เมื่อเด็กเข้ารับการคัด
กรองน้อย มีผลท าให้การค้นพบเด็กที่มี
พัฒนาการสมวัยน้อยลง เพราะเป็นการ
ใช้ฐานการหารจากเด็กที่ วันที่วันแรกที่
อายุแตะ 9,18,30,42,60 เดือนในเดือน
นั้น ๆ

เข้าถึง HDC ณ 10 ส.ค.63



วาระที่ 3 : เรื่องเพ่ือพิจารณา
3.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมรณรงคค์ัดกรองพัฒนาการปี พ.ศ. 2563
3.2 แนวทางการด าเนินงานพัฒนาการเด็ก ปี พ.ศ.2564 
(โครงการ/กิจกรรม,การวิเคราะห์ข้อมูล HDC)

จัดท าโดย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ



วาระที่ 3.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม
รณรงค์คัดกรองพัฒนาการปี พ.ศ. 2563

จัดท าโดย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ



ร้อยละผลการด าเนินงานคดักรองพฒันาการเดก็ปฐมวยั
ในช่วงรณรงค์ของปี 2559-2563

87.1 87

95.3 95.2 94.6

22.9 22.9
28.3 28.4 29.5

57.1
61

82.7
77.9

59.95

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ครอบคลมุ สงสยัลา่ช้า ติดตาม

เป้าหมาย ร้อยละ 90

เป้าหมาย ร้อยละ 90

เป้าหมาย ร้อยละ 20

• ขอ้มูล ณ วนัท่ี 14 สิงหาคม 2563
• จดัท าโดย สถาบนัพฒันาอนามยัเดก็แห่งชาติ



เป้าหมายการรณรงค์ 5 ช่วงวยั ประจ าปี 2563 

อายุ เป้าหมาย
คดักรอง

จ านวน ร้อยละ

9 เดือน 36,894 34,959 94.76

18 เดือน 38931 36983 95.00

30 เดือน 41073 38882 94.67

42 เดือน 41645 39287 94.34

60 เดือน 44366 41,364 93.23

รวม 202,909 191,475 94.36
• ขอ้มูล ณ วนัท่ี 14 สิงหาคม 2563

• จดัท าโดย สถาบนัพฒันาอนามยัเดก็แห่งชาติ



ปัญหา ข้อเสนอแนะ

1. การเข้ารับการตรวจบริการ 
(Coverage)

-พื้นที่สีแดง/เหลือง : ให้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดบริการ WCC -COVID-19 ของกรมอนามัย และ
ในช่วงรณรงค์ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองส่งผลประเมินพัฒนาการให้กบั จนท.
-พื้นที่สีเขียว : จัดบริการตามปกต ิปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันโรค COVID-19 + รณรงค์คัดกรอง
พัฒนาการ ณ เดือนกรกฎาคม : อสม. ให้ค าแนะน าส่งเสริมและติดตามผลพัฒนาการ 

2. เครื่องมือประเมินพัฒนาการ
-ไม่เพียงพอ
-การท าความสะอาดได้

-การใช้เคร่ืองมือทดแทน ??

3. แนวทางการคัดกรองพัฒนาการ 
NEW normal

-social distancing

- ส่วนกลางท า Guideline  แนวทางการคัดกรองพัฒนาการ NEW normal

4. การจัดท าสื่อการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาเด็ก

-E-learning DSPM
-Infographic

จัดท าโดย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

3.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมรณรงค์คัดกรองพฒันาการปี พ.ศ. 2563



3.2 แนวทางการด าเนินงานพฒันาการเด็ก ปี พ.ศ.2564
ข้อเสนอ เหตุผล

1. ครอบครัว/ชุมชน :
-เพ่ิมพ้ืนที่กิจกรรม เช่น ลานเล่น ลานกีฬา ในการสร้างสัมพันธภาพของครอบครัว มุ้งเน้นนโยบาย
เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก  
-จัดท าสื่อทีส่ร้างความรอบรู้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่เข้าใจได้ง่าย (User friendly) รวมทั้งเพ่ิม
ช่องทางการเข้าถึงสื่อ : มุ้งเน้นนโยบาย กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน
-เชื่อมโยงข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด กับข้อมูลพัฒนาการ ได้แก่ “การเพิ่มเงื่อนไขการรับ
เงินอุดหนุน” : ต้องได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการทุกราย 
2.สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ)
-สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างครูผู้ดูแลเด็กและพ่อแม่ในการใช้เครื่องมือ DSPM เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
และส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
-พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กในจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัย
3.หน่วยบริการ
-พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ : มุ่งเน้นพยาบาลหลังคลอด ,จัดท าระบบ E-learning ; DSPM

1.มีเด็กที่ไม่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (ความ
ครอบคลุมการได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ 
ร้อยละ 88.3)
2.การติดตามเด็กกรณีที่พบสงสัยล่าช้าและให้พ่อแม่
กลับไปส่งเสริม 30 วัน พบว่า เจ้าหน้าที่ติดตามได้เพียง
ร้อยละ 83.2

จัดท าโดย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ



ขอบคุณที่เดินไปด้วยกัน

จัดท าโดย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ


