
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2561 
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

ประเด็น : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 

ตัวช้ีวัด    : ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย   

เป้าหมาย : รอ้ยละ 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 แต่ผล
การด าเนินงานปี 2561 รอบ 6 เดือนแรก (ข้อมูลจากรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข) พบว่า ความครอบคลุม
การคัดกรอง ร้อยละ 84.1 พัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ 20.0 และมีการติดตาม ร้อยละ 81.3 ความคลอบคลุม 
ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 5.9 ควรเน้นความครอบคลุมในเด็กกลุ่มเสี่ยงทั้งด้านสุขภาพและสังคม ส่วนการติดตาม 
กว่าเป้าหมาย ร้อยละ 18.7 ควรเน้นการติดตามให้ครอบคลุมเด็กสงสัยล่าช้าทุกคน ทั้งสองตัวชี้วัดสามารถใช้
มาตรการ/วิธีการเดียวกันในการด าเนินงาน โดยสร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน เน้นย้ า
เจ้าหน้าที่/ครูพ่ีเลี้ยงมีความเข้าใจและปฏิบัติงานในการค้นหาเด็กสงสัยล่าช้าเพ่ิมขึ้น สื่อสารพ่อแม่/ผู้ปกครอง
ตระหนักและให้ความส าคัญต่อการกระตุ้นพัฒนาการและพาเด็กกลับมาประเมินซ้ า ภายใน 30 วัน จะช่วยให้
เด็กไทย มีพัฒนาการสมวัยเพ่ิมข้ึนด้วย โดย มีรายละเอียดข้อมูลตาม ตารางด้านล่างนี้ 

ภาพรวมทั่วประเทศจากผลการด าเนินงานในปี ๒๕๖๐ 
 เขต ความครอบคลุม(ร้อยละ) สงสัยล่าช้า(ร้อยละ) ติดตาม(ร้อยละ) 

เป้าหมาย ๙๐ ๒๐ ๑๐๐ 
รณรงค์ ปี ๒๕๖๐ ๙๔.๙ ๒๑.๕ - 

สุ่มส ารวจ ปี ๒๕๖๐ - ๒๔.๑ - 
รวมทั่วประเทศ 

**ข้อมูลจาก HDC              
ปี ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๘๐.๕ ๑๖.๐ ๗๓.๓ 

 

 

 

แบบรายงาน ตก. 2 



๕๕๗ 
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สถานการณ์แยกรายเขต 
เขต ความครอบคลุม(ร้อยละ) สงสัยล่าช้า(ร้อยละ) ติดตาม(ร้อยละ) 
๑ ๘๐.๘ ๑๖.๔ ๗๔.๓ 

๒ ๘๕.๐ ๑๗.๑ ๗๗.๐ 

๓ ๗๕.๓ ๑๑.๕ ๖๓.๙ 

๔ ๗๓.๑ ๗.๖ ๕๘.๒ 

๕ ๘๐.๒ ๑๗.๗ ๗๗.๓ 

๖ ๗๗.๓ ๑๐.๑ ๖๕.๑ 

๗ ๙๑.๑ ๒๓.๓ ๘๖.๗ 

๘ ๗๘.๒ ๑๑.๔ ๖๐.๙ 

๙ ๘๔.๔ ๑๔.๕ ๘๓.๗ 

๑๐ ๗๙.๐ ๑๙.๙ ๗๓.๑ 

๑๑ ๗๐.๘ ๒๒.๐ ๗๒.๙ 

๑๒ ๙๐.๙ ๒๐.๗ ๘๖.๒ 

**ข้อมูลจาก HDCปี ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
 

3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ (ข้อมูลเชิงปริมาณ/ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
ข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตัวชี้วัด รายการ
ข้อมูล 

เขตที่ 
 1 

เขตที่ 
 2 

เขตที่ 
 3 

เขตที่ 
 4 

เขตที่  
5 

เขตที่  
6 

เขตที่ 
 7 

เขตที่ 
 8 

เขตที่ 
 9 

เขตที่  
10 

เขตที่  
11 

เขตที่  
12 

ภาพ 
รวม  
ประ 
เทศ 

ร้อยละ 
ความ

ครอบคลุม 

เป้าหมาย 113,502 76,706 59,891 92,505 108,682 122,421 114,699 142,789 157,931 119,463 115,661 151,397 1,375,692 

ผลงาน 94,245 68,732 50,134 70,637 93,304 98,620 108,684 111,500 137,944 103,439 91,188 138,458 1,166,885 

ร้อยละ 83.03 89.60 83.71 76.32 85.85 80.56 94.76 78.09 87.34 86.59 78.84 91.45 84.82 

ร้อยละ 
สงสัย 
ล่าช้า 

เป้าหมาย 94,245 68,732 50,134 70,637 93,304 98,620 108,684 111,500 137,944 103,439 91,188 138,458 1,166,885 

ผลงาน 25,816 14,298 7,812 5,980 18,282 13,702 30,219 17,974 26,798 22,369 24,039 35,332 242,621 
 

ร้อยละ 27.39 20.80 15.58 8.47 19.59 13.89 27.80 16.12 19.43 21.63 26.36 25.52 20.79 
 



๕๕๘ 
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ร้อยละ 
ติดตาม 

เป้าหมาย 25,462 14,105 7,724 5,851 18,044 13,474 30,060 17,818 26,575 22,030 23,864 34,996 240,003 

ผลงาน 19,289 11,271 5,933 3,705 14,644 9,860 26,659 12,415 21,146 17,814 18,804 30,063 191,603 

ร้อยละ 75.76 79.91 76.81 63.32 81.16 73.18 88.69 69.68 79.57 80.86 78.80 85.90 79.83 

ร้อยละ 
เด็กอาย ุ
0-5ปี มี

พัฒนาการ
สมวัย 

เป้าหมาย 94,245 68,732 50,134 70,637 93,304 98,620 108,684 111,500 137,944 103,439 91,188 138,458 1,166,885 

ผลงาน 87,112 65,443 48,124 68,270 89,404 94,633 104,916 105,834 132,137 98,740 85,624 132,795 1,113,032 

ร้อยละ 92.43 95.21 95.99 96.65 95.82 95.96 96.53 94.92 95.79 95.46 93.90 95.91 95.38 

ข้อมูลจาก HDCปี ๒๕๖1 ณ วันที่ 17 กรกฎาคม ๒๕๖1 
 
จากตารางสามารถสรุปผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561) ภาพรวมของ

ประเทศ 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. เด็กอายุ 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 
 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1.ร้อยละของความครอบคลุม/3.ร้อยละของการกระตุ้นติดตาม  
 
ความครอบคลุม 
อย่างน้อย  
ร้อยละ 90 

1. ใช้กลไกในพ้ืนท่ี 
- คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด 
- คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ.)  
- MCH Board ผ่าน Child Project 
Manager  
   *ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน 
และจัดบริการที่ได้มาตรฐาน เข้าถึง
บริการเท่าเทียม 
   *ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน ใน
เรื่อง การกระตุ้นพัฒนาการและ
ติดตาม เด็ กสงสั ยล่ า ช้ ากลับมา
ประเมินซ้ า ภายใน 30 วัน 
 
 
 
 
 
2. สร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชนและชุมชน  
 
 

1. ติดตามการเข้าร่วมประชุม
ของคณะอนุกรรมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) และ 
MCH Board ในเรื่อง 
- การน าเสนอประเด็น
พัฒนาการเด็กปฐมวัยพร้อม
ข้อเสนอแนะ (เจ้าหน้าที่ในเรื่อง
ความครอบคลุม สงสัยล่าช้า 
ติ ด ต า ม   ส า ห รั บ พ่ อ แ ม่ 
ผู้ปกครอง ในเรื่องการกระตุ้น
พัฒนาการของเด็ก และการ
ติดตามพัฒนาการเด็กสงสัยล่า
อย่างต่อเนื่อง) 
- ความถี่การเข้าร่วมประชุม 
- ผู้เข้าร่วมประชุม  
 
 
2. มีแผนงานและผลงานการมี
ส่วนร่วม ภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
เช่น แผนงานบูรณาการพัฒนา
เด็กปฐมวัย การรณรงค์ในพื้นที่ 

- มี ความร่ วมมื อของ
คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) และ
MCH Board อย่างเป็นรูปธรรม 
- ร้อยละความครอบคลุมการคัด
กรองอย่างน้อย  
ร้อยละ 90 
- ร้อยละของการกระตุ้นติดตาม 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
- พ่อแม่ ผู้ปกครองตระหนักและ
ให้ความส าคัญต่อการคัดกรอง
พัฒนาการเด็ก 
- ร้อยละความครอบคลุมการคัด



๕๕๙ 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

 
 
3. ประสานแหล่งเงินทุนภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน เพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
เช่น สปสช., สสส. เป็นต้น 

เป็นต้น 
 
- ถ้ามี ควรเสริมพลังและเน้น
ก า ร ใ ช้ เ งิ น ทุ น ใ ห้ ต ร ง กั บ
ส ถ า น ก า ร ณ์ ปั ญ ห า ค ว า ม
ครอบคลุมการคัดกรองในพื้นที่ 
เช่น สื่อสารประชาสัมพันธ์ การ
รณรงค์  

กรองอย่างน้อย  
ร้อยละ 90 
- พ่อแม่ ผู้ปกครองตระหนักและ
ให้ความส าคัญต่อการกระตุ้น
พัฒนาการและพาเด็กกลับมา
ประเมินซ้ า ภายใน 30 วัน 
- ร้อยละของการกระตุ้นติดตาม 
ร้อยละ 100 

 
เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2.ร้อยละของพัฒนาการสงสัยล่าช้า 
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
พัฒนาการสงสัย
ล่าช้า 
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 20 

1. ใช้กลไกในพ้ืนท่ี 
- คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด 
- คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ.)  
- MCH Board ผ่าน Child Project 
Manager 
       - สนับสนุนในการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่/ครูพี่เลี้ยง และ
พ่อแม่ ผู้ปกครองในการใช้คู่มือเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย(DSPM) 
        - เยี่ยมเสริมพลังโครงการ
เฉลิมพระเกียรติฯ 
 
2.ประสานแหล่งเงินทุนภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน เพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
เช่น สปสช., สสส. เป็นต้น  

- ติดตามการกระจายช่อง
ทางการเข้าถึงคู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
(DSPM) ฉบับที่มี QR Code 
และ Clip VDO 
       - ฉบับ Paper 
       - ฉบับ E- Book  
- เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพการคัดกรองพัฒนาการ
โดยใช้คู่มือDSPMและมีความ
เข้าใจมากข้ึน 
 
 
 
 
- ถ้ามี ควรเสริมพลังและเน้น
ก า ร ใ ช้ เ งิ น ทุ น ใ ห้ ต ร ง กั บ
สถานการณ์ปัญหาการค้นหาเด็ก
สงสัยล่าช้าในพื้นที่ เช่น จัดหา
คู่ มื อ / อุ ปก ร ณ์  แล ะ พัฒน า
ศักยภาพการคัดกรองพัฒนาการ
โดยใช้คู่มือDSPMของบุคลากร 

- เจ้าหน้าที่/ครูพี่ เลี้ยงมีความ
เข้าใจและปฏิบัติงานในการค้นหา
เด็กสงสัยล่าช้าเพิ่มขึ้น  
- ร้อยละของเด็กพัฒนาการสงสัย
ล่าช้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
 
 
 
 
 

 

 
4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 

(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 
 4.1 ด้านความคาดหวังของพ้ืนที่ในการสนับสนุนจากส่วนกลาง 

- สนับสนุนคู่มือ/องค์ความรู้/สื่อที่ทันสมัย 
- ประชาสัมพันธ์พัฒนาการเด็ก ออกสื่อสาธารณะ (Air war) 
- การฝึกอบรมทักษะการสื่อสารให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

 4.2 ด้านความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ของ DSPM/DAIM ในผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก 
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- ขึ้นอยู่กับความรู้ของผู้ปกครอง ถ้าผู้ปกครองมีความรู้/มีการศึกษาจะมีการใช้ประโยชน์จาก  คู่มือ DSP
มากกว่า 

  - ต้องการให้พัฒนา คู่มือ DSPM/DAIMให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต digitalให้มากขึ้น เช่น ท า application 
สื่อสารเป็นการ์ตูน และเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบได้มากขึ้น 
 
5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งท่ีผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

1. ตัวช้ีวัดครอบคลมุ/ตดิตามด าเนินการได้
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

1.1 ด าเนินงานการบรูณาการ 4 กระทรวง
ทุกระดับ โดย  
-ระดับเขต (ผู้ตรวจราชการ, ศูนยอ์นามัย) 
ผลักดันการด าเนินงานระดับเขตสขุภาพ 
-ระดับจังหวัด คณะอนุกรรมการพัฒนา
เด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 
- อบรมทักษะการสื่อสาร”การบอกข่าว
ร้าย” (Communication  Skill) 

1. จัดท าหลักสตูร “ทักษะการสื่อสาร
ส าหรับ เจ้าหน้าที่สูป่ระชาชน” 

2.ตัวช้ีวัดพัฒนาการสงสยัล่าช้า 
ด าเนินการไดต้่ ากว่าเป้าหมาย/การติดตาม
เด็กสงสยัล่าช้าได้น้อย 

-เพิ่มสมรรถนะของเจ้าหน้าท่ี อบรมการใช้ 
DSPM 
-การประเมินพัฒนาการซ้ าถ้าเด็กท าได้
ก่อนไม่ต้องรอถึง30วันถึงจะประเมินใหพ้า
เด็กมาประเมินได้ภายใน2 สัปดาห์ เพื่อลด
โอกาสการหายไปหรือตดิตามไมไ่ด้ 
-เจ้าหน้าท่ีท าความเข้าใจประเภทของ
ประชากร type1และ3 เพื่อท าให้การลง
บันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง (type1=มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านในเขตรับผดิชอบและอยู่จริง 
type3=มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบแต่
ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) 
 
 
 
 

1.จัดอบรมการใช้ DSPM คัดกรอง 
2.ควรเน้นการติดตามให้ครอบคลมุเด็ก
สงสัยล่าช้าทุกคน 
3.เน้นย้ าความส าคัญของการติดตาม
พัฒนาการ 

3. ระบบการส่งต่อ 
- บางพื้นที่ยังไม่มีระบบการส่งต่อที่ชัดเจน 
- ขาดผู้เชี่ยวชาญในการให้ค าปรึกษา 

-พื้นที่ห่างไกล ปรับการท างานโดยการใช้
ภาคประชารัฐต่าง ๆ เข้ามามสี่วนร่วม 

-พัฒนาระบบ refer ที่เกิดจากการวาง
แนวทางร่วมกันจากรพช. รพท.    รพศ. 
เพื่อเปน็แนวทางเดียวกัน 
-พัฒนาระบบการให้ค าปรึกษา เชน่ มีสาย
ด่วน ผ่านระบบ Line 
-พัฒนาระบบการรายงาน case ทุกราย 
ก่อน refer 

4.การยอมรับผลพัฒนาการของผูป้กครอง 
-ผู้ปกครองของเด็กท่ีสงสัยพัฒนาการล่าช้า 
ไม่ยอมรับไม่ให้ความร่วมมือส่งต่อ 
-ผู้ปกครองขาดความตระหนัก มคี่าใช้จ่าย
การเดินทาง พ่อแม่ท างานต่างจังหวัด 

-เจ้าหน้าท่ีใช้กระบวนการให้ค าปรกึษา 
ร่วมกับการมีทักษะในการสื่อสารที่ดี
เพื่อท่ีจะอธิบายและสรา้งความตระหนัก
ให้แก่ผู้ปกครอง 

-จัดอบรมเจ้าหน้าที่ระดับพ้ืนท่ี เรือ่งทักษะ
การสื่อสารส าหรับ เจ้าหน้าท่ีสู่ประชาชน 
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6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
6.1ด้านนโยบาย  

- นโยบายการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยควรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และต้องลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัย
อย่างจริงจังเพราะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด โดยเฉพาะการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 

-ควรมีการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดที่เชื่อมโยงกับระดับอ าเภอ 
เพ่ือติดตามเด็กที่สงสัยล่าช้าแต่ไม่ได้รับการประเมินซ้ าเพ่ือให้เกิดความครอบคลุมในการแก้ไขปัญหา  

-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส ารวจว่าเด็กปฐมวัยที่อยู่ในความดูแลนั้นถูกเลี้ยงดูอย่างไร โดยใคร 
ด้วยความส านึกท่ีว่า “เด็กในชุมชน ทุกคนคือลูกหลาน” 
 6.2ด้านบุคลากร  

-พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบของทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง Child Project 
Manager (CPM) ทุกระดับ ให้ท างานแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

-พัฒนาเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้มีความร่วมมือในการด าเนินงานระบบข้อมูล HDC เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  

-ทบทวนหลักสูตรส าหรับบุคลากร เรื่องการส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพ(HL)ด้านพัฒนาการเด็กสู่ พ่อ 
แม่ ผู้ปกครอง    

-พัฒนาระบบข้อมูลจากรายงานโดยการประเมินตามช่วงอายุและจากการรณรงค์คั ดกรองในเดือน
กรกฎาคมของทุกปี มีความส าคัญท่ีต้องด าเนินการเพ่ือให้ตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ 

-ควรบูรณาการงานโภชนาการและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพเป็นรากฐาน
ที่แข็งแกร่งของการพัฒนาเด็กปฐมวัยไทย และเป็นฐานรากของการพัฒนาประเทศมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs 2030) 
 3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง 

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

 
 
 

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

Plan และ PP รวมถึงงบประมาณในพื้นที่  
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 
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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 

  
 ผู้รายงาน นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ 
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