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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 
 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
ประเด็นการตรวจราชการ การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ตัวช้ีวัดที่   ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
 
1. สถานการณ์ (บ่งบอก outcome หรือ Impact)  

1,000 วันแรกของชีวิต เริ่มนับตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงสองขวบปีแรก เป็นช่วงวัยทองของเด็กที่ส าคัญที่สุด   
ในการพัฒนาสมองเป็นช่วงที่โครงสร้างสมองมีการพัฒนาสูงสุด ทั้งการสร้างเซลล์สมอง และการเชื่อมโยงของ
โครงข่ายใยประสาทซึ่งมีผลต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กส่งผลต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการส่งเสริม
สุขภาพสตรีตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย จึงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาคุณภาพประชากรที่เริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์          
เพ่ือมารดาและทารกปลอดภัยปราศจากภาวะแทรกซ้อนและมีสุขภาพแข็งแรง  

จากนโยบาย Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และทิศทางหนึ่งคือ
การยกระดับคุณค่ามนุษย์ พัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21” ควบคู่กับการเป็น “คนไทย 
4.0 ในโลกที่หนึ่ง”  โดยมีการก าหนดคุณลักษณะของคนไทย 4.0 คือ  คนไทยมี IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
100 ภายใน 5 ปี  และร้อยละ 70  ของเด็กไทยมีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ในปี 2559   

ทั้งนี้กรมสุขภาพจิตเสนอแนวทางการด าเนินการป้องกันปัญหาและส่งเสริมศักยภาพ ไอคิว -อีคิวเด็กไทย
ใน 3 ระดับ ดังนี้ 1) ส่งเสริมพัฒนาการในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับโดยให้ความส าคัญต่อเด็กที่มีภาวะ
เสี่ยงให้ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขได้เร็วที่สุด 2) ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าเรียน ทั้งทักษะการอ่าน 
การค านวณ ผ่านกลไกการเลี้ยงดูและการเล่นที่ถูกต้องในครอบครัวและศูนย์เด็กเล็ก มีเครื่องมือที่ทุกฝ่ายจะใช้
ร่วมกันในการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก และ 3) การติดตามดูแลเด็กต่อเนื่องในวัยเรียนด้วยการคัดกรองปัญหาการ
เรียนรู้ สมาธิ ออทิสติก อารมณ์และพฤติกรรม เพ่ือดูแลช่วยเหลือเด็ก เนื่องจากเมื่อเด็กเข้าถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 จะพบปัญหาดังกล่าวประมาณร้อยละ 15 โดยครูจะสามารถ คัดกรองและช่วยเหลือเบื้องต้นและพิจารณาส่งต่อ
ระบบสาธารณสุขได้ในโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
               ในขณะเดียวกันเด็กที่ขาดอาหาร โดยเฉพาะทารกที่มีน้ าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม  จะเป็น
เด็กท่ีมีภูมิต้านทานโรคต่ า ส่งผลให้ติดเชื้อง่าย เจ็บป่วยบ่อย หรือเป็นนาน และรุนแรงมากกว่าเด็กปกติ นอกจากนี้
เด็กที่มีภาวะเตี้ย ยังมีผลต่อการพัฒนาสมองเป็นผลให้เด็กมีสติปัญญาต่ า ความสามารถในการเรียนรู้บกพร่อง ไม่
สนใจสิ่งแวดล้อม เฉื่อยชา ซึ่งสอดคล้องกับสภาพปัญหาในเด็กปฐมวัยของจังหวัดล าพูน คือ ปัญหาทารกแรกเกิด
น้ าหนักน้อย โดยระหว่างปี 2546 – 2560 พบว่า จังหวัดล าพูน อัตราทารกแรกเกิดน้ าหนักต่ ากว่า 2,500 กรัม 
เกินเป้าหมายที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 7 ทุกปี  และพบว่ามีอัตราสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดในเขตภาคเหนือ
ตอนบน  อ าเภอที่พบว่า มีอัตราทารกน้ าหนักแรกเกิดต่ ากว่า 2500 กรัมสูงสุด คือ อ าเภอทุ่งหัวช้าง และพบว่ามี
หลายอ าเภอทีมีแนวโน้มของอัตราทารกน้ าหนักแรกเกิดต่ ากว่า 2500 กรัมเพ่ิมขึ้น ได้แก่ อ าเภอแม่ทา อ าเภอบ้านโฮ่ง 
อ าเภอป่าซาง และอ าเภอบ้านธิ   นอกจากนั้น การเฝ้าระวังด้านภาวะโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย    
พบว่า จังหวัดล าพูน มีเด็กอายุ 0-60 เดือน ทั้งหมด14,352 คน ได้รับการตรวจประเมินภาวะโภชนาการ ทั้งหมด 
11,045 คน คิดเป็นร้อยละ 77.10 เมื่อพิจารณาผลการประเมินภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย พบว่า มีส่วนสูงระดับดีและ
รูปร่างสมส่วน ร้อยละ 48.44 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมาย  (เป้าหมาย ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี มีรูปร่างดี สูงสมส่วน ไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 54) และยังพบอีกว่าเด็กล าพูนมีลักษะปัญหาเรื่องภาวะเตี้ย(11.95%) และผอม(5.36%) และเมื่อจ าแนกพ้ืนที่ราย
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ต าบลจะพบว่าปัญหาเหล่ามีมีความสัมพันธ์กับพื้นที่ที่เป็นกลุ่มของชาติพันธุ์  และกลุ่มประชาชนที่มีเศรษฐานะต่ า         
ซึ่งภาวะการเจริญเติบโตในเด็ก ส่งผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ และระดับสติปัญญาของเด็กปฐมวัย ซึ่งถือว่า
ช่วงหน้าต่างแห่งโอกาสของชีวิตในการที่จะได้รับการกระตุ้น ส่งเสริม พัฒนาให้เด็กมีความสามารถในการคิดเป็น
แก้ปัญหาเป็น(Executive Function ) 

ส าหรับผลการด าเนินงานการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ช่วงวัย ในรอบปี 1 ที่ผ่านมาในเด็กกลุ่มอายุ
ส าคัญ คือ  9, 18 , 30 และ 42 เดือน จากระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (Health data Center)  
พบว่า ผลการด าเนินงานจังหวัดล าพูน มีความครอบคลุม ร้อยละ 73.60 ตรวจพบพัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้า ร้อยละ 19.87   
กระตุ้นติดตาม เด็กสงสัยล่าช้าภายใน 30 วันได้ร้อยละ 67.25  เมื่อพิจารณาผลการประเมินพัฒนาการจ าแนกรายด้านใน
เด็กกลุ่มที่มีปัญหาพัฒนาการ พบว่า เด็กส่วนใหญ่มีปัญหาในเรื่องการใช้ภาษา(Expressive Language) ร้อยละ54.78  การ
เข้าใจภาษา(Receptive language) ร้อยละ 46.52  และด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine Motor)ร้อยละ 48.78  ซึ่งทุกด้านล้วน
มีผลต่อระดับสติปัญญาเด็ก  ใน 

การขับเคลื่อนนโยบายและพัฒนาระบบบริการอนามัยแม่และเด็กจังหวัดล าพูน อาศัยความเชื่อมโยงการท างาน
ระหว่างคณะกรรมการบริหารด้านสาธารณสุข และคณะกรรมการพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) จากระดับเขต 
สู่ระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล และชุมชนท้องถิ่น  ในขณะเดียวกันมีการประสานการท างานกับหน่วยงานและภาคประชา
สังคมที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยกลไกคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด และคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ทั้งนี้จังหวัดล าพูน ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 1 มีการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง 
โดยอาศัยการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านอนามัยแม่และเด็กควบคู่กับการวิเคราะห์บริบทของชุมชนท้องถิ่น  การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การสังเคราะห์บทเรียนจากประสบการณ์การท างานระดับพ้ืนที่(Bright spot)สู่
การก าหนดเป้าหมายและวางแผนการท างานร่วมกัน  โดยในปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 1 ได้ก าหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนการท างานร่วมกันภายใต้ โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต    
 จากสถานการณ์ข้างต้นและบทเรียนจากประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา ท าให้ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดล าพูน น าเสนอประเด็นสถานการณ์ด้านเด็กปฐมวัยเหล่านี้เข้าสู่คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยจังหวัดล าพูน และคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดล าพูน  มีการพัฒนากลไกการท างานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดเพ่ือผลักดันเชิงนโยบายด้านเด็กปฐมวัยสู่นโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นตั้งแต่ปี 
2559 และได้เสนอประเด็นการขับเคลื่อนงานเด็กปฐมวัยสู่แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน (ปี 2561-2564) โดยก าหนด
เป้าหมายการท างานร่วมกันคือ “จังหวัดล าพูนร่วมเสริมสร้างเด็กและเยาวชน  สู่การเป็นคนเก่ง คนดี และมี
ความสุขบนความพอเพียง” 
 
 
2. เป้าหมายระยะสั้น (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block  
 2.1 Structure – Function 

มีกลไกการขับเคลื่อนงานที่เชื่อมโยง จากระดับเขตสุขภาพ จังหวัด และอ าเภอ 
มีกลไกการขับเคลื่อนงานที่เชื่อมโยงการท างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด 

และอ าเภอ  
2.2 GAP Analysis  

มีการวางแผนพัฒนาระบบบริการเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านพัฒนาการ และการเจริญเติบโต 
มีการวางแผนพัฒนาระบบบริการตามแนวทาง 1,000 วันแรกแห่งชีวิต 
มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 
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 2.3 Framework 
มีการรวบรวมสถานการณ์และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในระดับพ้ืนที่ 
มีการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนงาน  

 
 2.4 Task List  

มีการก าหนดประเด็นและพ้ืนที่เป้าหมายเฉพาะในการด าเนินงานด้านอนามัยแม่และเด็ก  
 2.5 Activities /Project  

มีการประชุมคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด 
มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนงานการขับเคลื่อนงานโครงการ

มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต เขตสุขภาพที่ 1 
 2.6 Monitoring and Evaluation Process  

มีการรวบรวมรายงานสถานการณ์ รายไตรมาส  และมีการวิเคราะห์แนวโน้มเพ่ือก าหนดวิธีการ
ควบคุมก ากับงาน 
 
3. ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560)  
    ผลการด าเนินการประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
         ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาอนามัยแม่และเด็กจังหวัดล าพูน   มีการประชุม
เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ ก าหนดประเด็นปัญหา โอกาสการพัฒนา และแนวทางปฏิบัติร่วมกัน  ก าหนดกลยุทธ/
มาตรการในการขับเคลื่อนงานในระยะ 5 ปี  และก าหนดแนวทางปฏิบัติและก าหนดงานและกิจกรรมส าคัญใน
รูปแบบ Essential Tasks   ในปีงบประมาณ 2561   ประกอบด้วย  
         มาตรการที่ 1 : การพัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการระบบสุขภาพ 

1.1 กลไกการขับเคลื่อนงาน เขตสุขภาพที่ 1 ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานและบูรณาการงานตามภารกิจ
ส าคัญระดับเขตสุขภาพด้านอนามัยแม่และเด็ก(MCH Cluster)  เพ่ือเป็นกลไกในการท างาน โดยมีบทบาทหน้าใน
การวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา ความต้องการ และจัดท าข้อเสนอ เชิงนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนและบูรณา
การ ภารกิจด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเชื่อมโยงกันทั้งระบบ  จัดท ากลยุทธ์ มาตรการ จัดท าและ
ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ควบคุมก ากับ ติดตามประเมินผล  และรายงานความก้าวหน้าให้กับทีมผู้บริหาร
ระดับเขต  รวมถึงรับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและสตรีตั้งครรภ์สู่มหั ศจรรย์ 
1,000 วันแรกแห่งชีวิต เขตสุขภาพที่ 1 โดยขอรับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 1 เชียงใหม่ งบส่งเสริมและป้องกันโรคระดับพื้นท่ี 

1.2 การใช้กลไกของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
และท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กอย่างองค์รวม   โดยการน าเสนอรายงานสถานการณ์ การชี้ประเด็นความเสี่ยงและ
พ้ืนที่เสี่ยงด้านสุขภาพกลุ่มอนามัยแม่และเด็ก  มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในเบื้องต้นได้มี
การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานแก่ผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขทุกระดับ  

1.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน มีการจัดท ากรอบแผนงาน/โครงการ
เพ่ือขับเคลื่อนงานทั้งในระดับจังหวัดและอ าเภอ    โดยมีการก าหนดกิจกรรมส าคัญ อาทิ การประชุม
คณะกรรมการพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก   การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะการบริหารจัดการระบบ
บริการและระบบข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็ก   การพัฒนาทักษะวิทยกรครู ก ในการจัดกิจกรรมพัฒนาบทบาท
ผู้ปกครองและผู้เลี้ยงดูเด็กในการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ กิน กอด เล่น เล่า  เฝ้าดูช่องปาก และการนอนหลับ   
การสุ่มประเมินสมรรถนะบุคลากรในด้านความรู้และทักษะการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 4 วัย  การติดตาม
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นิเทศงานและการประเมินผลระดับพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในงานอนามัยแม่
และเด็กในทุกระดบั 
 
            มาตรการที่ 2 : พัฒนาระบบบริการและการส่งต่อ 

 มีการจัดประชุมชี้แจงนโยบายเพ่ือให้สถานบริการเปิดบริการคลินิกพัฒนาการเด็ก อย่างน้อย เดือนละ 
2 วัน มีการพัฒนาสถานที่จัดบริการ WCCให้เหมาะสม  มีความปลอดภัยส าหรับเด็ก   มีการจัดมุมเรียนรู้เรื่อง
พัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย  และสนับสนุนให้สถานบริการมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายราย
เดือน  จัดระบบนัดหมายกับผู้ปกครอง  และจัดคิวการให้บริการ เพ่ือลดระยะเวลารอคอย ลดความเครียดและ
ความแออัด 

ก าหนดแผนการประชาสัมพันธ์ โดยใช้สื่อท้องถิ่น (รายการวิทยุ) สื่อบุคคล  สื่ออีเล็กทรอนิกส์ ป้ายผ้า 
ฯลฯ เน้นเรื่องการเข้ารับบริการตรวจคัดกรองตามช่วงอายุ แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการและการเจริญเติบโต 
สนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสให้ผู้ปกครองเด็กพาบุตรหลานที่มีอายุครบ 9, 18 , 30, 42 เดือน เข้า
รับบริการตรวจคัดกรองตามก าหนดนัดหมาย นอกจากนั้นได้จัดท าและสนับสนุนตรายางประทับเพ่ือแสดงผล
การให้บริการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ DSPM (กลุ่มอายุ/วันที่รับบริการ/ผู้ให้บริการ) ประทับ
ลงในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก  แก่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง จัดระบบการให้ความรู้ พ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดู
เด็กตามกระบวนการโรงเรียนพ่อแม่ เน้นให้พ่อแม่ สามารถเฝ้าระวังพัฒนาการ การเจริญเติบโตและการเจ็บป่วย
ของลูก โดยใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กและคู่มือดูแลสุขภาพของลูกและบันทึกข้อมูลสุขภาพลูก 

มาตรการที่ 3 : สร้างความเข้มแข็งการจัดการสุขภาพเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  
จังหวัดล าพูนมีการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการระดับจังหวัด โดยอาศัยกลไกคณะอนุกรรมการ

พัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด  เพ่ือพัฒนานโยบายและทิศทางการท างานด้านเด็กปฐมวัยของจังหวัดล าพูน  การ
จัดท าแผนปฏิบัติงานร่วมทั้งแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านเด็กและ
เยาวชน และการก ากับติดตาม ประเมินผล   ทั้งนี้มีการลงนามความร่วมมือ(MOU)ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดล าพูน ท้องถิ่นจังหวัดล าพูน ผู้อ านวยการส านักงานพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต1 และเขต 
2  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557  และในปี 2561 ได้ผลักดันในการท างานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นประเด็น
การขับเคลื่อนการงานระดับจังหวัด 

นอกจากนั้นยังมีแผนงาน/โครงการด้านการพัฒนาบุคลากรท างานด้านส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย
โดยด าเนินงานร่วมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดล าพูน  ในปีงบประมาณ 2561 อาทิ 
กิจกรรมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมอบรมครูพ่ีเลี้ยงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานรับ
เลี้ยงเด็กเอกชน  กิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย(หมู่บ้านละ 1 คน)  กิจกรรมการ
พัฒนาบทบาทพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเด็ก  กิจกรรมการท าประชาพิจารณ์และนโยบายสาธารณะด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กปฐมวัย  กิจกรรมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และนวตกรรมการท างานด้านเด็กปฐมวัย  และงานมหกรรม
พ้ืนที่สร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดล าพูน โดยมีผลการด าเนินงานด้านเด็กปฐมวัย จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมด าเนินการ เช่น  

การพัฒนาศักยภาพครูและผู้เลี้ยงดูเด็กในพัฒนาศูนย์เด็กเล็กโดยใช้กระบวนการ Benchmarking ใน 
52 กระบวนการ  ครอบคลุม 51 อปท. รวม 123 แห่ง  และสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน จ านวน 40 แห่ง  รวม
ทั้งหมด 180 คน จัดโดยส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดล าพูน ร่วมกับส านักงานท้องถิ่น
จังหวัดล าพูน   
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การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น “ศูนย์เรียนรู้” โดยใช้กระบวนการ Benchmarking ผ่านเกณฑ์ที่
คะแนนระดับ 5  ใน 52 กระบวนการ  จ านวน 5 ศูนย์  ประกอบด้วย  ศพด.วังผาง  ศพด.เหล่ายาว  ศพด.ทาสบ
เส้า ศพด.แม่ตืน และ ศพด.หนองปลาสวาย ตลอดจนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น “ศูนย์ต้นแบบ” โดยใช้
กระบวนการ Benchmarking ผ่านเกณฑ์ที่คะแนนระดับ 5  ใน 15 กระบวนการ*   จ านวน 11 ศูนย์ 
ประกอบด้วย ศพด.ป่าสัก ศพด.ม่วงน้อย ศพด.ป่าซาง ศพด.ทาขุมเงิน ศพด.ทากาศ ศพด.ทต.ทุ่งหัวช้าง ศพด.
เทศบาลเมืองล าพูน ศพด.ริมปิง ศพด.ห้วยยาบ ศพด.ป่าตาล และ ศพด.ศรีบัวบาน   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ร่วมพัฒนาเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ จ านวน 21 ศูนย์ ประกอบด้วย   
ศพด.บ้านกลาง ศพด.อบต.เวียงแก้ว ศพด.ป่าพลู  ศพด.ศรีเตี้ย  ศพด.หนองยวง  ศพด.มะเขือแจ้  ศพด.เวียงยอง   
ศพด.เหมืองง่า  ศพด.เหมืองจี้  ศพด.บ้านแป้น  ศพด.ทากาศเหนือ  ศพด.ทาปลาดุก ศพด.ทาแม่ลอบ ศพด.แม่ลาน 
ศพด.ศรีวิชัย   ศพด.วัดหลายหิน   ศพด.ต้นธง   ศพด.อุโมงค์   ศพด.บ้านเรือน และศพด.ท่าตุ้ม 

สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ  ระดับ“ศูนย์เรียนรู้”  จ านวน  5 
แห่ง (จากทั้งหมด 40 แห่ง  คิดเป็น ร้อยละ 13 .5)   ประกอบด้วย  สดอ.โรงเรียนรพีเลิศ   สดอ.โรงเรียนมงคล
วิทยา  สดอ.โรงเรียนอรพิน สดอ.โรงเรียนเลาหจิตร  และ สดอ.ละอองทิพย์ 

ครอบครัวหญิงตั้งครรภ์ครรภ์และเด็กปฐมวัยที่ขึ้นทะเบียนเงินอุดหนุนทารกแรกเกิด จ านวน 360 
ครอบครัว ในพ้ืนที่อ าเภอลี้ และอ าเภอทุ่งหัวช้าง ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพในการเลี้ยงดูเด็ก จัดโดย
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดล าพูน และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดล าพูน   

การพัฒนาศักยภาพครูและผู้เลี้ยงดูเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในด้านการ
จัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า(EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย จ านวน 400 คน จัดโดยส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดล าพูน ร่วมกับส านักงานท้องถิ่นจังหวัดล าพูน 

การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ประกอบการสถานรับเลี้ยง
เด็กเอกชน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และภาคธุรกิจเอกชน ในการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 
อาทิ การด าเนินงานโครงการต าบลส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ จัดพ้ืนที่และกิจกรรมสร้างสรรค์ส าหรับ
เด็กปฐมวัยในวันเด็กแห่งชาติ  สนับสนุนชุดอุปกรณ์และคู่มือการส่งเสริมและประเมินพัฒนาการ(DSPM:เล่มขาว) 
เพ่ือใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 
            มาตรการที่ 4 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการระบบสุขภาพ 

คณะกรรมการฯระดับจังหวัดวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้ม คาดการณ์  ชี้ชัดเป้าหมายในพ้ืนที่ที่ต้อง
เร่งรัดผลการด าเนินงาน และก าหนดระยะเวลาติดตามผลงานที่เร่งรัดจังหวัดวางแผนการควบคุมก ากับงานส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใช้ข้อมูลระบบฐานข้อมูล 43 ในการติดตามความก้าวหน้าและควบคุมก ากับงาน แล้วมี
การน าเสนอข้อมูลดังกล่าวในการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และจัดท าแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก
จังหวัดล าพูน ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2561  ในระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2560  
   

3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ (แสดงผลงานเป็นรายอ าเภอ) 
ผลคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย(เด็กกลุ่มปกติ) โดยใช้เครื่องมือDSPM: Development and 

Surveillance and Promotion Manual  เน้น กลุ่มอายุส าคัญ คือ 9, 18, 30 และ 42 เดือน โดยด าเนินการใน
สถานบริการทุกระดับ คือ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพร้อมทั้ง
การบันทึกผลการตรวจในระบบรายงาน 43 แฟ้ม (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2561) ดังนี้ 
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ตารางที่ 1  แสดงจ านวนและร้อยละของความครอบคลุมการคัดกรองพัฒนาการเด็ก จังหวัดล าพูน  
              ผลงาน เดือนตุลาคม –พฤศจิกายน 2560 (เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 
 

เครือข่ายบริการ จ านวนเป้าหมาย จ านวนเด็กที่ 
ได้รับการตรวจคัดกรอง 

ร้อยละ 

เมืองล าพูน 573 407 71.03 
แม่ทา 172 152 88.37 
บ้านโฮ่ง 166 105 63.25 
ลี้ 399 225 56.39 
ทุ่งหัวช้าง 125 101 80.80 
ป่าซาง 211 164 77.73 
บ้านธิ 84 34 40.48 
เวียงหนองล่อง 57 49 85.96 

รวม 1787 1237 69.22 
 
ด้านความครอบคลุม พบว่า มีจ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 1,787 คน ได้รับการตรวจคัดกรอง 1237 คน 

คิดเป็นร้อยละ 69.22  โดยอ าเภอที่มีผลงานความครอบคลุมมากที่สุดคือ แม่ทา ทุ่งหัวช้าง  และป่าซาง ผลงาน
ร้อยละ 88.37, 45.77, และ 40.31 ตามล าดับ ผลงานต่ าสุดคือ อ าเภอบ้านธิ  ร้อยละ 40.48   
 
ตารางที่ 2  แสดงจ านวนและร้อยละของค้นพบเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า จังหวัดล าพูน 
              ผลงาน เดือนตุลาคม –พฤศจิกายน 2560  (เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30) 
 

เครือข่ายบริการ 
จ านวนเด็กที่ 

ได้รับการตรวจคัดกรอง 
จ านวนเด็กที่ตรวจพบ

สงสัยล่าช้า ร้อยละ 
เมืองล าพูน 407 98 24.08 
แม่ทา 152 54 35.53 
บ้านโฮ่ง 105 32 30.48 
ลี้ 225 37 16.44 
ทุ่งหัวช้าง 101 27 26.73 
ป่าซาง 164 34 20.73 
บ้านธิ 34 11 32.35 
เวียงหนองล่อง 49 12 24.49 

รวม 1237 305 24.66 
ในด้านการคัดกรองเพ่ือค้นหาเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า พบว่า จากเด็กท่ีได้รับการตรวจคัดกรองทั้งหมด 1237 คน 
ตรวจพบเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า 305 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.66 (ภาพรวมเขตสุขภาพที่ 1 ร้อยละ13.56)     
โดยอ าเภอท่ีตรวจคัดกรองพบเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า สูงสุดคือ แม่ทา  บ้านธิ บ้านโฮ่ง  ตรวจพบร้อยละ 35.53, 
32.35 และ 30.48 ตามล าดับ  ต่ าสุดคือ อ าเภอลี้ ร้อยละ 16.44 
 
 



38 
 

ตารางที่ 3  แสดงจ านวนและร้อยละของการติดตามพัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้าภายใน 30 วัน จังหวัดล าพูน 
               ผลงาน เดือนตุลาคม –พฤศจิกายน 2560 (เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
 

เครือข่ายบริการ 
จ านวนเด็กที่ตรวจ

พบสงสัยล่าช้า 
จ านวนเด็กที่ได้รับการติดตาม

ภายใน 30วัน ร้อยละ 
เมืองล าพูน 98 73 74.49 
แม่ทา 54 39 72.22 
บ้านโฮ่ง 32 19 59.38 
ลี้ 37 18 48.65 
ทุ่งหัวช้าง 27 12 44.44 
ป่าซาง 34 21 61.76 
บ้านธิ 11 2 18.18 
เวียงหนองล่อง 12 8 66.67 

รวม 305 192 62.95 
 

ในด้านการกระตุ้นและติดตามประเมินซ้ าในเด็กรายที่สงสัยพัฒนาการล่าช้าภายใน 30 วัน พบว่า มีเด็ก
สงสัยพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น/ติดตาม ทั้งหมด 305 ราย ได้รับการติดตามภายใน 30 วัน จ านวน 192 ราย    
คิดเป็นร้อยละ 62.95 (เป้าหมายร้อยละ 80 )  

ทั้งนี้ เมื่อประมวลผลตามตัวชี้วัด ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (เป้าหมาย มากกว่าร้อย 85 )
พบว่า จังหวัดล าพูน มีจ านวนเด็กที่ได้รับการคัดกรอง 1237 ราย  ตรวจพบสมวัยครั้งแรก  932  ราย สมวัยเมื่อ
กระตุ้นและติดตามประเมินซ้ าภายใน 30 วัน จ านวน 189  ราย   รวมเด็กพัฒนาการสมวัย 1,121 ราย  คิดเป็น
ร้อยละ 90.62 (ค่าเฉลี่ยเขตสุขภาพท่ี1  ร้อยละ 93.30)   
 
4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

โอกาสพัฒนา: การพัฒนารูปแบบการด าเนินงานโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ที่มุ่ง
ส่งเสริมบทบาทพ่อแม่ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูเด็ก  ควบคู่กับการจัดระบบบริการที่มีคุณภาพ การก าหนดผังการ
ปฏิบัติงานเพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับผู้ปกครองและผู้เลี้ยงดูเด็ก  ค้นหาเด็กกลุ่มเสี่ยง มีการจัดท า
แผนการดูแลเด็กรายบุคคล (Individual Care Plan) รวมถึงมีการติดตามเด็กอย่างต่อเนื่อง 
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

 กลไกการขับเคลื่อนและบูรณาการการท างานเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 
 การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น “ศูนย์เรียนรู้” โดยใช้กระบวนการ Benchmarking  ผ่านเกณฑ์ที่

คะแนนระดับ 5  ใน 52 กระบวนการ   
 

ผู้รายงาน : นางพิมภาวรรณ์   เขยะตา 
ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี : 29 มกราคม 2561 
โทร   : 053 093725-6 ต่อ 121 มือถือ 081 8855044 
E-mail : pimpawanenator@gmail.com 


