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บทสรุปผู้บริหาร (Executive summary) 
การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2561 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

ประเด็น    : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
เป้าหมาย  : เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85 
ผลลัพธ์  : ร้อยละ 95.38 
 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

1.1 ร้อยละเด็กอายุ 9,18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการเด็ก(ความครอบคลุม) 
เป้าหมาย: ร้อยละ 90 

1.2 ร้อยละเด็กอายุ 9,18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัย  
 ล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) เป้าหมาย : ร้อยละ 20 

1.3 ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัย                        
ล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) และได้รับการติดตาม ภายใน 30 วัน  เป้าหมาย : ร้อยละ 100 

 
2. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 

สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย ในเวลา 18 ปีที่ผ่านมา จากการส ารวจของกรมอนามัยด้วย ข้อมูล 
Denver II ปี 2542 - 2547 พบว่า เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย ประมาณร้อยละ 71.5 มีพัฒนาการล่าช้า 
ประมาณ ร้อยละ 28.4 จากการส ารวจข้อมูลด้วย Denver II ปี 2560 พบว่าเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 
67.5 มีพัฒนาการล่าช้า ร้อยละ 32.5  และผลการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั่วประเทศ เดือน
กรกฎาคม 2560 พบว่า ความครอบคลุมการคัดกรอง ร้อยละ 94.9 พัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ 24.1 แต่ผลการ
ด าเนินงานปี 2561 รอบ 6 เดือนแรก (ข้อมูลจากรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข) พบว่า ความครอบคลุมการ
คัดกรอง ร้อยละ 84.1 พัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ 20.0 และมีการติดตาม ร้อยละ 81.3 ความคลอบคลุม ต่ ากว่า
เป้าหมาย ร้อยละ 5.9 ควรเน้นความครอบคลุมในเด็กกลุ่มเสี่ยงทั้งด้านสุขภาพและสังคม ส่วนการติดตาม กว่า
เป้าหมาย ร้อยละ 18.7 ควรเน้นการติดตามให้ครอบคลุมเด็กสงสัยล่าช้าทุกคน ทั้งสองตัวชี้วัดสามารถใช้มาตรการ/
วิธีการเดียวกันในการด าเนินงาน โดยสร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน เน้นย้ าเจ้าหน้าที่/ครูพ่ี
เลี้ยงมีความเข้าใจและปฏิบัติงานในการค้นหาเด็กสงสัยล่าช้าเพ่ิมขึ้น สื่อสารพ่อแม่/ผู้ปกครองตระหนักและให้
ความส าคัญต่อการกระตุ้นพัฒนาการและพาเด็กกลับมาประเมินซ้ า ภายใน 30 วัน จะช่วยให้เด็กไทย มีพัฒนาการ
สมวัยเพ่ิมขึ้น โดยสรุปแล้วผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2560 – 
มิถุนายน 2561) ภาพรวมของประเทศ แยกตามตัวชี้วัดได้ดังนี้ 

1. เด็กอายุ 9 , 18 , 30 , 42 เดือน ได้รับการคัดกรอง (ความครอบคลุม) จ านวน 1,166,885 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 84.82 

2. เด็กอายุ 9 , 18 , 30 , 42 เดือน พบสงสัยล่าช้า จ านวน 242,621 คน คิดเป็น ร้อยละ 20.79 
3. เดก็อายุ 9 , 18 , 30 , 42 เดือน ได้รับการติดตาม จ านวน 191,603 คน คิดเป็น ร้อยละ 79.83 
4. เด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย จ านวน 1,113,032 คน คิดเป็น ร้อยละ 95.38 

 3. ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success)  
3.1รณรงค์การคัดกรองโครงการพัฒนาการเด็กฯ ต่อเนื่องทุกปี     
3.2มีกลไกการขับเคลื่อน MCH Board และกลไกการขับเคลื่อนงานบูรณาการความร่วมมือ 4 กระทรวง 
(กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 



๕๕๗ 
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กระทรวงมหาดไทย) ผ่านคณะอนุกรรมการส่งเสริมเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ท าให้การด าเนินงานด้านพัฒนาการ
เข้มแข็ง 
3.3การวางแผนก าลังคนในการพัฒนาพยาบาลเฉพาะทางด้านพัฒนาการเด็ก     
3.4เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความรู้และทักษะที่ดีในงานพัฒนาการเด็ก 

4. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 
4.1 ตัวชี้วัดครอบคลุม/ติดตามด าเนินการได้ต่ ากว่าเป้าหมาย 
4.2 ตัวชี้วัดพัฒนาการสงสัยล่าช้า ด าเนินการได้ต่ ากว่าเป้าหมาย 
4.3 ระบบการส่งต่อ 

- บางพ้ืนที่ยังไม่มีระบบการส่งต่อที่ชัดเจน 
- ขาดผู้เชี่ยวชาญในการให้ค าปรึกษา 

4.4 การยอมรับผลพัฒนาการของผู้ปกครอง 
-ผู้ปกครองของเด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้า ไม่ยอมรับไม่ให้ความร่วมมือส่งต่อ 
-ผู้ปกครองขาดความตระหนัก มีค่าใช้จ่ายการเดินทาง พ่อแม่ท างานต่างจังหวัด 

5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา (What Next) 
5.1ด้านนโยบาย  

- นโยบายการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยควรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และต้องลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัย
อย่างจริงจังเพราะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด โดยเฉพาะการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 

-ควรมีการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดที่เชื่อมโยงกับระดับอ าเภอ เพ่ือ
ติดตามเด็กที่สงสัยล่าช้าแต่ไม่ได้รับการประเมินซ้ าเพ่ือให้เกิดความครอบคลุมในการแก้ไขปัญหา  

-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส ารวจว่าเด็กปฐมวัยที่อยู่ในความดูแลนั้นถูกเลี้ยงดูอย่างไร โดยใคร ด้วย
ความส านึกที่ว่า “เด็กในชุมชน ทุกคนคือลูกหลาน” 

     5.2ด้านบุคลากร  
-พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบของทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง Child Project Manager 

(CPM) ทุกระดับ ให้ท างานแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
-พัฒนาเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้มีความร่วมมือในการด าเนินงานระบบข้อมูล HDC เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด  
-ทบทวนหลักสูตรส าหรับบุคลากร เรื่องการส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพ(HL)ด้านพัฒนาการเด็กสู่ พ่อ แม่ 

ผู้ปกครอง    
-พัฒนาระบบข้อมูลจากรายงานโดยการประเมินตามช่วงอายุและจากการรณรงค์คัดกรองในเดือน

กรกฎาคมของทุกปี มีความส าคัญท่ีต้องด าเนินการเพ่ือให้ตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ 
-ควรบูรณาการงานโภชนาการและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพเป็นรากฐานที่

แข็งแกร่งของการพัฒนาเด็กปฐมวัยไทย และเป็นฐานรากของการพัฒนาประเทศมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (SDGs 2030) 
5.3 ด้าน พ่อแม่ ผู้ปกครอง 

-พัฒนาช่องทางการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) ส าหรับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 
เพ่ือให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เช่น การ Download ในWebsiteสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรม
อนามัย Download ผ่านทาง Application Khunlook รวมถึงสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองเห็น
ถึงประโยชน์และความส าคัญของการใช้คู่มือ DSPM 

 

6. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
เขตสุขภาพที่ 1 : มีการบริหารจัดการเป็น Zone ใช้กลไก MCH Board บูรณาการยุทธศาสตร์ Service 

Plan และ PP รวมถึงงบประมาณในพื้นที่  
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เขตสุขภาพที่ 2 : มีโปรแกรมสร้างเด็กไทยคุณภาพ โดยใช้แผนการดูแลทุกช่วงวัย/Motivation 
Interviewing/มณีเวช ภายใต้แนวคิดการขับเคลื่อนเน้นเชิงรุก พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของเจ้าหน้าที่ และ Self-Care 
ของประชาชน  

เขตสุขภาพที่ 3 : ใช้ Life Course Approach พัฒนาระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ     โดย
ส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ใช้ DSPM และพัฒนาศักยภาพครู ก รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็ก  

เขตสุขภาพที่ 4 : สนับสนุนพื้นที่ต้นแบบการด าเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (Health Model) น าร่อง
โดยจังหวัดลพบุรี 

เขตสุขภาพที่ 5 : โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการเฝ้าระวังคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มอายุ 0-
5 ปี โรงพยาบาลด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

เขตสุขภาพที่ 6 : Best practice เรื่อง พัฒนาการเด็กสมวัยครอบครัวบางด้วนอุ่นใจ พ่อแม่ยุคใหม่ 4.0 
จังหวัดสมุทรปราการ 

เขตสุขภาพที่ 7 : ระบบการเฝ้าระวัง/คัดกรองพัฒนาการเด็ก อายุ 0-5 ปี ในโรงพยาบาลทุกระดับและ
ในชุมชน 

เขตสุขภาพที่ 8 : โปรแกรมพัฒนาการเด็ก จังหวัดนครพนม 
เขตสุขภาพที่ 9 : ขับเคลื่อนการด าเนินงานโดย โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิตเขตสุขภาพที่ 

9 ปี 2560-2563 ผ่าน กลไก Child and Family Team : CFT ทุกระดับ 
เขตสุขภาพที่ 10 : บูรณาการ การด าเนินงาน พัฒนาการเด็กปฐมวัยรวมกันทั้งเขตสุขภาพ        โดย

ก าหนด Flow chart  การขับเคลื่อนการด าเนินงาน/ก ากับ ติดตามแบบบูรณาการ ระหว่าง Service Plan      PM สตรี
และเด็กปฐมวัย , MCH Board  ร่วมกับศูนย์วิชาการ   

เขตสุขภาพที่ 11 : สนับสนุนการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือพัฒนาปฏิบัติ เพิ่มความรู้ทักษะ
และพัฒนาเด็กปฐมวัยสร้างขวัญก าลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่และเปลี่ยนเรียนรู้และนวัตกรรมเด็ด 

         เขตสุขภาพที่ 12 : ด าเนินการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยโดยเน้นให้ดี 4 ด้านคือ ฟันไม่ผุ วัคซีนครบ  
พัฒนาการสมวัย และ โภชนาการดี ( สูงดีสมส่วน ) บูรณาการการทางานร่วมกัน 4 กระทรวง คือ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์       ซึ่งได้แก่โครงการ 
Pattani Smart Kids 

 7. ผู้รับผิดชอบ/เขียนรายงานผล 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ Email 

1 นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลี
พรรณ 

รองผู้อ านวยการสถาบัน
พัฒนาอนามัยเด็ก

แห่งชาติ 

สถาบันพัฒนา
อนามัยเด็กแห่งชาติ 

089 144 4208 teerboon@hot
mail.com 

2 นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนช านาญการ 

สถาบันพัฒนา
อนามัยเด็กแห่งชาติ 

081 466 3696 Sutin.p@anamai
.mai..go.th 

 
 
 
 
 
 

 


