
 

การด าเนินงาน กลุ่มเด็กปฐมวยั 

ปีงบประมาณ 2562 
 



เป้าหมาย ปี2561 
กลบัมาสมวยั ≥ 90 % 

เป้าหมาย จ านวนคดักรอง สมวยั สงสัยล่าช้า ตดิตามได้ กลบัมาสมวยั 

75,795 คน 61,001 คน 53,024 คน 6,226 คน 4,621 คน 4,532 คน 

สถานการณ์พฒันาการเด็กปฐมวยักลุ่มเส่ียง 9,18,30,42 เดือน         
เขตสุขภาพที ่6 



สถานการณ์ เดก็ปฐมวยักลุ่มเส่ียง ที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่า สงสัยล่าช้า แล้ว 
ได้รับการกระตุ้นจนมพีฒันาการ สมวยั ปีงบประมาณ 2561 

เขตสุขภาพที่ 6 

สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว 

เป้าหมาย (สงสัยล่าช้า) 701 คน 1,687 คน 799 คน 526 คน 298 คน 398 คน 397 คน 430 คน 

ติดตามได้ 501 คน 1,147 คน 482 คน 416 คน 172 คน 319 คน 197 คน 252 คน 

กลับมาสมวัย 488 คน 1,141 คน 473 คน 411 คน 165 คน 312 คน 196 คน 242 คน 



สถานการณ์พฒันาการเด็กปฐมวยั 9,18,30,42 เดือน   เขตสุขภาพที ่6 

เป้าหมาย 
(1) 

คดักรอง 
(2= 3+4+5) 

สมวยัในการ 
คดักรองคร้ังแรก 

(3) 

สงสัยล่าช้า 
(กระตุ้น DSPM) 

(4) 

สงสัยล่าช้า 
(ส่งต่อทันที) 

(5) 

ตดิตามได้ 
(6=7+8) 

กลับมาสมวยั 
(7) 

ยังล่าช้า 
(8) 

ยังล่าช้า+ส่งต่อ 
(9=8+5) 

160,35 คน 127,880 คน 110,153 คน 17,423 คน 298 คน 13,601 คน 13,391 คน 210 คน 508 คน 



สถานการณ์ เด็กปฐมวยั ทีไ่ด้รับการคดักรองแล้วพบว่ามีพฒันาการสมวยัแล้ว 
ได้รับการกระตุ้น (ด้วย TEDA4I) จนมีพฒันาการสมวยั ปีงบประมาณ 2561 

เขตสุขภาพที ่6 

เป้าหมาย
เดก็ทีต้่อง
กระตุ้น 

เดก็ล่าช้าได้รับการกระตุ้นด้วย TEDA4I ผลการกระตุ้น อยู่ระหว่าง
ตดิตาม 

ตดิตาม
ไม่ได้ 

อยู่ระหว่าง
กระตุ้น 

กระตุ้นไม่
ครบเกณฑ์ 

กระตุ้นครบ
เกณฑ์ 

รวมกระตุ้น
ทั้งหมด 

กลับมาสมวยั ยังล่าช้า 

451 คน 17 คน 72 คน 40 คน 129 คน 17 คน 23 คน 36 คน 287 คน 

เป้าหมาย ปี2561 
กลับมาสมวัย ≥ 30 % 

ได้รับการกระตุ้น ≥ 50 % 



ร้อยละ เดก็ปฐมวยั ทีไ่ด้รับการกระตุ้นพฒันาการด้วย TEDA4I และ 
ได้รับการกระตุ้น (ด้วย TEDA4I) จนมพีฒันาการสมวยั รายจงัหวดั  

ปีงบประมาณ 2561 
 

เป้าหมาย ปี2561 
กลับมาสมวัย ≥ 30 % 

ได้รับการกระตุ้น ≥ 50 % 

สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว 

เป้าหมาย 160 80 30 36 46 32 20 32 

ได้รับการกระตุ้น 36 15 1 18 34 14 5 11 

กระตุ้นครบเกณฑ์ 8 3 1 5 11 4 1 8 

กลับมาสมวัย 3 2 0 1 7 0 1 5 



เป้าหมายกระทรวงสาธารณสุข 
ร้อยละ 60 ของเด็กพฒันาการล่าชา้ไดรั้บการกระตุน้ 
พฒันาการจนดว้ย TEDA4I 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก 
มาตรการที ่1 

พัฒนา รพสต.ทีม่คีวามพรอ้มใหเ้ป็นNodeในการกระตุน้พัฒนาการ 

 อบรมบคุลากร+สนับสนุนคูม่อื 
 เยีย่ม ตดิตามเพือ่ประเมนิความพรอ้ม 
 เพิม่การลงรหสัในระบบ 43 แฟ้ม  

มาตรการที ่2 

พัฒนาระบบการสือ่สารระหว่าง รพ.สต. กับ รพช. รพท. รพศ.ทัง้

การสง่ต่อและดูแลต่อเนื่อง เพือ่เชือ่มต่อระบบการด าเนินงานดูแล

พัฒนาการเด็กลา่ชา้ 

    ประสานงานกับทมี IT ของรพ.เพือ่เพิม่รหสัการบนัทกึขอ้มลูกระตุน้ 
      พัฒนาการ 
    ประสานงานกับผูรั้บผดิชอบเรือ่งขอ้มลูในระบบ 43 แฟ้ม (Data  
      Exchange) ทัง้ในระดับอ าเภอและระดับจังหวัดเพือ่ตดิตามเด็กเขา้สู่

ระบบการดแูลชว่ยเหลอื 

มาตรการที ่3 

เพิม่ความรว่มมอืกับภาคเีครอืขา่ยในการตดิตามเด็ก 

พัฒนาการลา่ชา้มารับบรกิารกระตุน้พัฒนาการ 

    พัฒนาศักยภาพ อสม./ อปท. เป็นผูช้ว่ยในการตดิตามเด็กพัฒนาการ 
      ลา่ชา้เขา้มารับการกระตุน้พัฒนาการ 
    บรูณาการกับกลไกคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชวีติ(พชอ.) 

มาตรการที ่4 

พัฒนาศักยภาพบคุลากรเรือ่งการสือ่สารกับผูป้กครอง/ผูด้แูลในการ 

พาเด็กมารับบรกิารกระตุน้พัฒนาการ 

    อบรมบุคลากรทุกระดบั เรือ่งการสือ่สารกบัผูป้กครอง/ผูด้แูลเมือ่เด็ก
พัฒนาการลา่ชา้(การแจง้ผล การสรา้งแรงจูงใจ /ความตระหนัก และการดแูล
ชว่ยเหลอื ตลอดจนการดแูลสขุภาพใจผูป้กครอง ผ่านโปรแกรม Triple P) 
 

เป้าหมายกรมสุขภาพจิต 
1)  ร้อยละ 60 ของเดก็ปฐมวยัท่ีไดรั้บการคดักรองแลว้พบวา่

พฒันาการล่าชา้ไดรั้บการกระตุน้พฒันาการดว้ย TEDA4I 
2)  ร้อยละ 30 ของเดก็พฒันาการล่าช้าแลว้ไดรั้บการกระตุน้ดว้ย 

TEDA4I จนมีพฒันาการสมวยั 
3)  ร้อยละ 70 ของเดก็ปฐมวยักลุ่มเส่ียงท่ีไดรั้บการคดักรองแลว้

พบว่าสงสยัล่าชา้แลว้ไดรั้บการกระตุน้ จนมีพฒันาการสมวยั 

การพฒันาระบบดูแลช่วยเหลอืและตดิตามเดก็พฒันาการล่าช้า ปี 2562 



กจิกรรม ระยะเวลา 
1. ประชุมช้ีแจงแนวทางในการด าเนินงาน ในเขตสุขภาพ  ธ.ค.61 

2. ประเมินความพร้อมของ รพ.สต. ท่ีจะเป็น node  ธ.ค.61- ม.ค.62 

3. พฒันาศกัยภาพบุคลากร สธ.และผูเ้ก่ียวขอ้ง/ รพ.สต. ท่ีจะเป็น node 

พร้อมการบนัทึกขอ้มูล 
ม.ค.-ก.พ.62 

4. เยีย่มเสริมพลงั/ติดตามการด าเนินงาน(หน่วยบริการ สธ.และ รพ.สต.) ก.พ.-มี.ค., ก.ค.-ส.ค.62 

5. ติดตามผลการด าเนินงาน (HDC) 
    5.1 ทุกเดือน 
    5.2 ตาม KPI รอบ  5 เดือน และ 11 เดือน 

- ตดัยอดทุกวนัท่ี 30/31 ของเดือน 
(เพื่อติดตามสถานการณ์ขอ้มูล) 
- ตดัยอดส้ินเดือน ก.พ.62 และ 
รายงานให้ PM ภายใน 5 มี.ค.62 และ
ตดัยอดส้ินเดือน ส.ค.62 และรายงาน
ให้ PM ภายใน 5 ก.ย.62  

    แนวทางการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 



KPI 

1)    เด็กปฐมวยักลุ่มเส่ียงท่ีไดรั้บการคดักรองแลว้พบวา่สงสัยล่าชา้
แลว้ไดรั้บการกระตุน้จนมีพฒันาการสมวยัร้อยละ 70 

2)    เด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการคดักรองแลว้พบวา่มีพฒันาการล่าชา้แลว้
ไดรั้บการกระตุน้จนมีพฒันาการสมวยั 

     2.1) เด็กพฒันาการล่าชา้ไดรั้บการกระตุน้ 
            ดว้ย TEDA4I ร้อยละ 60 
     2.2) เด็กพฒันาการล่าชา้ไดรั้บการกระตุน้ 
            ดว้ย TEDA4I แลว้กลบัมาสมวยัร้อยละ30 

นเิทศ 

ตรวจราชการระดบัเขตสุขภาพ 
รอบที่ 1 เด็กพฒันาการลา่ช้าได้รับการกระตุ้น 
             ด้วย TEDA4I ร้อยละ40 
รอบที่ 2 เด็กพฒันาการลา่ช้าได้รับการกระตุ้น 
             ด้วย TEDA4I ร้อยละ60 
 

 

การติดตาม ประเมนิผล 


