
แนวทางการด าเนินงานคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ช่วงวัย ( 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน) 
“สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2562” 

ระหว่างวันท่ี 8 - 12 กรกฎาคม 2562 
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 
------------------------------- 

๑. หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข   
กระทรวงสาธารณสุข  โดยส านักส่งเสริมสุขภาพ ได้จัดท าแนวทางการด าเนินงานคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

5 ช่วงวัย (9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน) ดังนี้ 
1.1 หน่วยงานระดับจังหวัดทุกจังหวัดด าเนินการคัดกรองพัฒนาการเด็ก ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 
1.2 กลุ่มเป้าหมายคือ เด็กไทยทุกคน จากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม (ส่วนกลางสนับสนุนข้อมูลประมาณการ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมายคัดกรอง 5 ช่วงวัย (9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน) รายจังหวัดจากฐานข้อมูลทะเบียน 
ราษฎร์ ซึ่งเป็นจ านวนเป้าหมายเฉพาะช่วงรณรงค์ฯ ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 

1) การเตรียมการก่อนการรณรงค ์
1.1) ผู้ตรวจราชการกระทรวง/สาธารณสุขนิเทศก์/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแจ้งนโยบายให้ 

ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้จัดการระบบการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (Child Project Manager : CPM) 
ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ วางแผนรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ช่วงวัย (9, 18, 30, 42 
และ 60 เดือน) ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ รวมถึงวางแผนการติดตามเด็กท่ีไม่มาตามนัด กล่าวคือ 

- การด าเนินการเชิงรุก หมายถึง การคัดกรองพัฒนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกรูปแบบ โรงเรียน 
อนุบาล  บ้าน ชุมชน และระดมพลในพื้นที่ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นจ านวนมาก 

- การด าเนินการเชิงรับ หมายถึง การคัดกรองพัฒนาการเด็กในสถานบริการทุกระดับ 
1.2) ผู้จัดการระบบการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (CPM) ระดับเขต 
- ประชุมชี้แจง และท าความเข้าใจแนวทางการด าเนินการในคณะกรรมการเขตสุขภาพCPM ระดับ 

จังหวัด และระดับอ าเภอ 
- ก าหนด node ผู้รับผิดชอบให้ค าปรึกษา และก าหนด setting การด าเนินการให้ชัดเจน ได้แก่ ศูนย์ 

พัฒนาเด็กเล็กทุกรูปแบบ โรงเรียนอนุบาลทุกสังกัด สถานบริการและชุมชน 
1.3) ผู้จัดการระบบการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (CPM) ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ 
- เตรียมความพร้อมทักษะการประเมินคัดกรองพัฒนาการเด็กให้กับบุคลากรทางการแพทย์และ 

สาธารณสุขรายใหม่ และทบทวนรายเก่ารวมถึงเตรียมอุปกรณ์ และความพร้อมด้านอื่นๆ 
1.4) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
- ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ทุกรูปแบบ โรงเรียนอนุบาลทุกสังกัด และอาสาสมัครสาธารณสุข ส ารวจข้อมูลจ านวนเด็กปฐมวัย 5 ช่วงวัย (9, 
18, 30, 42 และ 60 เดือน) จัดท าทะเบียนรายชื่อ พร้อมชื่อผู้ปกครอง ส่งให้สถานบริการสาธารณสุข 
ของแต่ละพ้ืนที่โดยก าหนดช่วงอายุเด็กปฐมวัย 5 ช่วงวัย (9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน) ดังตาราง 

ตารางก าหนดช่วงอายุเด็กเกิดเพ่ือการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 5 ช่วงวัย (9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน)  



ระหว่างวันที่    8 -12  กรกฎาคม  2562   
อายุ ช่วงอายุ เด็กท่ีเกิดระหว่าง 
9 เดือน 9 เดือนถึง 9 เดือน 29 วัน 9 ก.ย.61-12 ต.ค.61 
18 เดือน 18 เดือนถึง 18 เดือน 29 วัน 9 ธ.ค.60-12 ม.ค.61 
30 เดือน 30 เดือนถึง 30 เดือน 29 วัน 9 ธ.ค.59-12 ม.ค.60 
42 เดือน 42 เดือนถึง 42 เดือน 29 วัน 9 ธ.ค.58-12 ม.ค.59 
60 เดือน 60 เดือนถึง 60 เดือน 29 วัน 9 มิ.ย.57-12 ก.ค.57 

 
- ก าหนด Setting คัดกรองพัฒนาการ ได้แก่ สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุก 

รูปแบบ สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน โรงเรียนอนุบาลทุกสังกัด สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนที่ดูแลเด็กปฐมวัย  และครอบครัวที่
เข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

- ในส่วน setting ที่ไม่มีบุคลากรคัดกรองพัฒนาการเด็กขอให้หน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ประสาน 
และพิจารณาจัดทีม เพ่ือเข้าคัดกรองพัฒนาการเด็กใน setting ดังกล่าว 

- เตรียมความพร้อมการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 5 ช่วงวัย การจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้าง 
มาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

- ประสานความร่วมมือหน่วยงานระดับพ้ืนที่ ได้แก่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงกลาโหม 
(ถ้ามีในพื้นที่) น าเป็นวาระเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด มีผู้ว่า 
ราชการจังหวัด เป็นประธาน และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
เป็นเลขานุการร่วม เพ่ือก าหนดเป็นทิศทางการด าเนินการทั้งจังหวัด 

- สื่อสาร ประชาสัมพันธ์แผนการรณรงค์คัดกรองฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป 
รับทราบทุกช่องทาง อาทิเช่น โปสเตอร์แผ่นพับ วิทยุชุมชน สื่อบุคคล เป็นต้น 

2) ระหว่างการรณรงค์ (วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562) 
2.1) หน่วยบริการทุกแห่งคัดกรองเด็ก กลุ่มอายุ 9, 18, 30, 42, 60 เดือน ด้วยคู่มือเฝ้าระวัง 

และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual : DSPM) 
2.2) หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการคัดกรองพัฒนาการเด็กใน Health Information System 

(HIS) และส่งออก 43 แฟ้ม เข้าระบบ HDC ของจังหวัด 
2.3) ผู้จัดการระบบการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (CPM) ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอก ากับ  

ติดตามการด าเนินการตามแผน 
2.4) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และสถานบริการทุกระดับ ติดตาม 

ค้นหาเด็กเพ่ิมเติมในชุมชน กรณีกลุ่มเป้าหมายมารับบริการไม่ครบถ้วน โดยอาศัยภาคีเครือข่าย ได้แก่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และพิจารณาจัดทีมเข้าคัด
กรองพัฒนาการเด็กกลุ่มเป้าหมาย 
 



3) หลังการรณรงค ์
3.1) ผู้จัดการระบบการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับเขต (CPM) จังหวัด ตรวจสอบข้อมูลใน HDC จังหวัด 

และแก้ไขภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 24.00 น. 
3.2) บุคลากรสาธารณสุขร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข ครูผู้ดูแลเด็ก และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดท า

บัญชีรายชื่อติดตามเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าภายหลังการคัดกรอง เพ่ือติดตามแจ้งเตือน 2สัปดาห์ก่อนนัดหมายและ/
หรือติดตามเยี่ยมบ้าน แนะน าพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก ส่งเสริมพัฒนาการอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมแจ้งเตือนซ้ าเพ่ือให้
มารับการประเมินพัฒนาการซ้ าภายใน 1 เดือนหลังการคัดกรอง 

3.3) หน่วยบริการบันทึกข้อมูลผลการคัดกรองซ้ า และส่งเข้า HDC จังหวัด ในกลุ่มเด็กท่ีพบสงสัย 
พัฒนาการล่าช้า และได้รับการกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการจากพ่อ แม่ ผู้ดูแลเด็ก ภายใน 1 เดือน ในวันที่ 31 สิงหาคม 
2562 เวลา 24.00 น. 

3.4) หน่วยบริการทุกหน่วยด าเนินการตามแผนติดตามเด็กท่ีอาจไม่มาตามนัด หรือเด็กที่ขาดการติดตาม ดังนี้ 
3.4.1 จัดท าทะเบียนรายชื่อ ที่อยู่ หน่วยบริการที่รับผิดชอบเด็กท่ีมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า 
3.4.2 จัดระบบติดตามเด็กที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ โดยใช้เครือข่าย FCT/ต าบลจัดการ 

สุขภาพ ติดตามเด็กในเขตรับผิดชอบ เช่น 
- กรณีเด็กอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน สถานสงเคราะห์ทัณฑสถานหญิงที่ดูแล 

เด็ก ให้ติดตามผ่านครูพี่เลี้ยง หรือผู้ปกครอง 
- กรณีเด็กอยู่ในชุมชน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ประสานส่งรายชื่อให้ อสม.ติดตามเยี่ยมบ้าน 
- แจ้งหนังสือติดตามไปยังบ้าน/โทรศัพท์ตามผู้ปกครอง 
- เด็กท่ีมาไม่ได้/ไม่มีค่าใช้จ่ายเดินทาง/อ่ืนๆ : สสอ./รพ.สต. ประสาน อปท./พมจ.ในพ้ืนที่ให้การ 

ช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายมาตรวจประเมินซ้ า 
3.5) เมื่อประเมินซ้ าแล้วพบว่า เด็กมีพัฒนาการล่าช้า ให้ส่งต่อไปยังหน่วยบริการตามระบบส่งต่อที่ก าหนด

เพ่ือให้เด็กได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง 
3.6) สรุปวิเคราะห์ผลการคัดกรองพัฒนาการเด็ก ดังนี้ 

3.6.1. ผู้จัดการระบบการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (CPM) ระดับอ าเภอ น าเสนอคณะกรรมการ 
พัฒนาเด็กปฐมวัยระดับอ าเภอที่มีนายอ าเภอเป็นประธาน 

3.6.2. ผู้จัดการระบบการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (CPM) ระดับจังหวัด น าเสนอคณะกรรมการ  
วางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข และเป็นวาระน าเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ระดับจังหวัด 

3.6.3. ผู้จัดการระบบการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (CPM) ระดับเขต น าเสนอคณะกรรมการเขต 
สุขภาพ 

3.7) หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น ศูนย์อนามัยที่ 1-12 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-12 สถาบัน 
พัฒนาสุขภาวะเขตเมือง สุ่มประเมินผลการคัดกรองพัฒนาการเชิงคุณภาพ เพ่ือเปรียบเทียบ ผลการคัดกรอง 
พัฒนาการของผู้ประเมินระดับพ้ืนที่ส าหรับเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาเพ่ิมพูนศักยภาพเจ้าหน้าที่ต่อไป 


