1

การประเมินผลการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในจังหวัดเพชรบุรี
Evaluation of Surveillance and Promotion of Early Childhood Development Program
in Tambon Health Promoting Hospital. In Phetchaburi Province.
เศกสันต์ ชานมณีรัตน์ ส.ม.,
สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต
(บริหารสาธารณสุข)
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี

Seksan Chanmaneerat M.P.H.,
Master of Public Health.
(Public Health Administration)
Health insurance Department
Phetchaburi Provincial Health Office,
Phetchaburi

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินผลการดาเนินงานการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของ
จังหวัดเพชรบุรี
วัสดุและวิธีการศึกษา: เป็นการวิจัยผสมผสาน โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีระบบ7 (system theory)
เก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามจากผู้ให้บริการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล (รพ.สต.) และผู้รับบริการในพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต. จานวน 118 แห่ง ขนาดกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ
จานวน 92 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบชั้นภูมิตามขนาดของ รพ.สต. ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ เก็บ
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลซึ่งใช้การคัดเลือกแบบเจาะจงจากผู้ให้บริการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กใน รพ.สต. และผู้รับบริการในพื้นที่รับผิดชอบ จานวนกลุ่มละ 8 คน ดาเนินการระหว่างเดือน สิงหาคมธันวาคม 2560 ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษา: 1) ปัจจัยนาเข้า พบว่า มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการทราบ มี
บุคลากรเพียงพอ มีระบบสนับสนุนการบันทึกข้อมูล มีแผนดาเนินการแยกออกจากวันฉีดวัคซีน ผู้รับบริการ
ได้รับการเยี่ยมบ้านจากอาสาสมัครสาธารณสุข มีความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ และมีเวลาส่งเสริม
พัฒนาการให้บุตรหลาน แต่พบปัญหา ได้แก่ ผู้ให้บริการยังขาดทักษะความชานาญ คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยและชุดอุปกรณ์ประเมินพัฒนาการยังไม่เพียงพอ ไม่มีห้องที่เหมาะสมกับการประเมิน
พัฒนาการ ไม่มีอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญพัฒนาการเด็ก และขาดความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่
2) กระบวนการ พบว่า ผู้ให้บริการมีการเตรียมตัว เตรียมข้อมูล อุปกรณ์และสถานที่ มีการติดต่อผู้รับบริการ
ล่วงหน้า มีการสร้างสัมพันธภาพกับเด็กและให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม มีการเยี่ยมบ้านกระตุ้นพัฒนาการและ
ติดตามเด็กที่ไม่มาตามนัด มีการแปลผลและแจ้งผู้ปกครองพร้อมแจ้งกาหนดนัด และบันทึกข้อมูลทันเวลา
ในส่วนผู้รับบริการ พบว่า เคยอ่านคู่มือเฝ้าระวังฯ เคยจัดหาอุปกรณ์ฝึกกระตุ้นพัฒนาการบุตรหลานและนาไป
ประเมินพัฒนาการตามนัดโดยมีส่วนร่วมกับการประเมินด้วย ปัญหาที่พบ คือมีการเลี้ยงดูเด็กไม่ถูกต้อง ซึ่ง
จาเป็นต้องให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง เช่น การเลือกอาหารที่เหมาะสมกับเด็ก 3) ผลการดาเนินงาน พบว่า ผู้
ให้บริการและผู้รับบริการมีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง ( = 6.71 และ 5.68) ผู้ให้บริการมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับปานกลาง ( = 3.33) ส่วนผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง ( = 3.96) ค้นหาเด็กที่มี
พัฒนาการสงสัยล่าช้าได้ตามเกณฑ์ (ร้อยละ 21.0) และเด็กมีพัฒนาการสมวัยผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 88.8)
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ปัญหาที่พบ ได้แก่ ผู้ให้บริการขาดความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายตัวชี้วัด การคัดกรองพัฒนาการครอบคลุมเด็ก
เป้าหมายได้เพียงร้อยละ 72.6 และติดตามเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เพียง ร้อยละ 50.5
คาสาคัญ: การประเมินผล, การเฝ้าระวัง, พัฒนาการเด็ก
ABSTRACT
Objective: To evaluate the performance, problems and obstacles of surveillance and
promotion of early childhood development program in Phetchaburi Province.
Materials and methods: This was a mixed-method, using the system theory. Both
quantitative and qualitative research. Quantitative data were collected by questionnaire
from 118 Childs development service provider in Tambon Health Promoting Hospital and
service recipients in the area of responsibility. The sample size was 92 per groups. The
samples were randomly selected by stratified random sampling. Qualitative data were
collected by in-depth interviews from Childs development service provider in Tambon
Health Promoting Hospital and service recipients in the area of responsibility. The sample
size was 8 per groups. The data were collected from August to December 2017, and were
analyzed by frequency, percentage, mean and content analysis.
Results: 1) Inputs; it was indicated that there were public communication to
stakeholders and service recipients, enough staff, the system for recording data, the
screening plan which was separated from vaccination days, Service recipients received home
visits from public health volunteers, and could access to the health centers nearby and had
enough time to promote child’s development. However, there were some problem, such as
the Early Childhood Developmental Surveillance and Development Toolkit and
Development Kit were not sufficient, no workplace for developmental assessment, no child
health volunteer specialist, and lacked of cooperation from local agencies. 2) Processes; it
was indicated that the service providers prepared data, materials, equipments, workplaces
and contacted the parents before the screening including built relationships with children
and parents’ contribution. Follow-up by home visits to stimulate and promote child
development including children who were not assessed for screening by appointment.
There were interpretation and summary of results for the parents and next appointment,
and recorded the data timely. Service recipients were found that most of them had read the
child development manual, looked for the equipment and screened child development.
The problem’ were those the ways they raised children were wrong, parents needed to be
educated, such as choosing the right food for their children. 3) Results; showed that service
providers and service recipients were a moderate level of knowledge. ( = 6.71 and 5.68).
Service providers were a moderate level of satisfaction. ( = 3.33). And service recipients were
at high level of satisfaction. ( = 3.96). The children with delayed development were
successfully found at 21.0%, overall. and could promote children to standard development
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(88.8%). The problems were those service providers lacked of the knowledge about the
goals, the developmental screening covered only 72.6% and follow-up children with
suspected developmental delay was only 50.5%.
Keywords: Evaluation, Surveillance, Child Development
บทนา
รัฐบาลภายใต้การนาของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยกาหนดนโยบายเพื่อเป็นทิศทางการขับเคลื่อนประเทศ 11
ด้าน ซึ่งในเรื่องของการดูแลสุขภาพประชาชน จะสอดคล้องกับนโยบายด้านที่ 5 คือ “การยกระดับคุณภาพ
บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน” โดยในปี 2558 ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
เด็กปฐมวัย (0-5 ปี) และมอบให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงกลาโหม และองค์กรหลักอื่น ๆ บูรณาการร่วมกันเพื่อผลักดัน
ให้มีการนานโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ2
กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลสุขภาพประชาชน ได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ
20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ.2559 - 2579 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 16 แผนงานหลัก โดยมีแผนงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัยเป็นแผนงานลาดับที่ 1 ซึง่ กาหนดให้การลดปัจจัยเสี่ยงของสุขภาพคน
ไทยทุกกลุ่มวัยเป็นประเด็นสาคัญที่ต้องขับเคลื่อน โดยเฉพาะกลุ่มวัยเด็ก 0 - 5 ปี ที่เน้นให้มีพัฒนาการสมวัย
ได้รับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้องมีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน เนื่องจากเด็กเป็นกาลังสาคัญที่
จะต้องเติบโตขึน้ ไปเป็นผู้ที่ทาหน้าที่พัฒนาชาติและบริหารบ้านเมืองต่อไปในอนาคต3
จากอดีตที่ผ่านมา การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยมักให้ความสาคัญกับการเจริญเติบโตทางร่างกาย
ด้วยการชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง แล้วลงบันทึกข้อมูลในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ผลสารวจของสานักงาน
สถิติแห่งชาติในปี 2555 พบว่ามีเพียงร้อยละ 20 ของพ่อแม่และผู้ดูแลเด็กเท่านั้น ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าโรงเรียน นอกจากนี้ กรมอนามัยได้สารวจพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ในปี 2557 พบว่าเด็ก 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยเพียงร้อยละ 73.1 เท่านั้น4 ขณะเดียวกันผลการ
คัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับปฐมภูมิในเขตสุขภาพที่ 5 ในปีเดียวกัน
พบว่า เด็ก 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยสูงถึงร้อยละ 95.4 โดยจังหวัดเพชรบุรี มีความครอบคลุมของการคัด
กรองเพียงร้อยละ 46.7 และมีเด็กมีพัฒนาการสมวัยถึงร้อยละ 96.465
เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยมีพัฒนาการสมวัย กระทรวงสาธารณสุขจึงได้พัฒนาเครื่องมือเฝ้าระวังส่งเสริม
และกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM/DAIM) ที่ให้ความสาคัญกับพ่อแม่ ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กในการ
เฝ้าระวังส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย และมอบให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประเมินคัดกรอง
พัฒนาการเด็กในช่วงอายุ 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน และ 42 เดือน โดยเน้นการทางานร่วมกันกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และได้จัดทา “โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน
2558” ขึ้นในปี พ.ศ. 2558 โดยแบ่งการดาเนินงานเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558
ถึง วันที่ 30 กันยายน 2558 และระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งจังหวัด
เพชรบุรียังไม่เคยมีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ประเมินผลการเฝ้าระวังและ

4

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานตามโครงการฯ ของจังหวัดเพชรบุรี ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินผลการดาเนินงานการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของจังหวัดเพชรบุรี
วิธีการศึกษา
เป็นการวิจัยผสมผสาน โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีระบบ7 (system theory) ดาเนินการระหว่างเดือน
สิงหาคม-ธันวาคม 2560 ดังนี้
การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กของ รพ.สต. และ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ญาติพี่น้อง หรือบุคคลในครอบครัวที่ทาหน้าที่
อบรมเลี้ยงดูเด็ก 0-5 ปี ในพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต. ในจังหวัดเพชรบุรีจานวน 118 แห่ง ซึ่งขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างได้จากการคานวณโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน6 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ
จานวน 92 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มแบบชั้นภูมิตามขนาด รพ.สต. ประกอบด้วย ขนาดเล็ก (S)
จานวน 55 แห่ง ขนาดกลาง (M) จานวน 35 แห่ง และขนาดใหญ่ (L) จานวน 2 แห่ง จากนั้นสุ่มตัวอย่างแบบ
ง่ายด้วยการจับสลากรายชื่อ รพ.สต. เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยผ่านการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน และทดลองแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างใน
จังหวัดราชบุรี จานวน 30 คน นาผลที่ได้ไปหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (alpha-coefficient) ของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามผู้ให้บริการ เท่ากับ 0.75 และ
แบบสอบถามผู้รับบริการ เท่ากับ 0.77 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยขอเข้าร่วมประชุมสานักงานสาธารณสุข
อาเภอ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอความร่วมมือเข้าร่วมการวิจัย ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
และรับแบบสอบถามกลับคืน และใช้วิธีส่งให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม แล้วส่งกลับคืนผู้วิจัยในเวลาที่
กาหนด วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์เนื้อหา
การวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากร ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กของ รพ.สต. และ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ญาติพี่น้องหรือบุคคลในครอบครัวที่ทาหน้าที่
อบรมเลี้ยงดูเด็ก 0-5 ปี ในพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต. ใช้การคัดเลือกแบบเจาะจงจากผู้ให้บริการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กใน รพ.สต. จานวน 8 คน และผู้รับบริการในพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต. จานวน 8 คน
เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสัมภาษณ์ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้น โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบด้านเนื้อหา ภาษา
และความครอบคลุม แล้วปรับปรุงข้อคาถาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth
Interview) ซึง่ เข้าถึงผู้ให้ข้อมูลสาคัญแบบเป็นทางการด้วยการแจ้งนัดวัน เวลาและสถานที่ไว้ล่วงหน้า และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาและบรรยายเป็นความเรียง โดยอ่านทาความเข้าใจ จับประเด็น และ
จัดกลุ่มข้อมูล แล้วหาข้อสรุปที่เป็นสาระหลักเกี่ยวกับปัจจัยนาเข้า กระบวนการดาเนินงาน และผลลัพธ์ของ
การดาเนินงาน ตามลาดับ
ผลการศึกษา
1) ปัจจัยนาเข้า พบว่า ผู้ให้บริการมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการทราบ มีบุคลากร
เพียงพอต่อการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก มีระบบสนับสนุนการบันทึกข้อมูล มีแผนดาเนินการแยก
ออกจากวันฉีดวัคซีน ผู้รับบริการได้รับการเยี่ยมบ้านจากอาสาสมัครสาธารณสุข มีความสะดวกในการเดินทาง
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ไปรับบริการ และมีเวลาส่งเสริมพัฒนาการให้บุตรหลาน แต่พบปัญหาการดาเนินงาน ได้แก่ ผู้ให้บริการยังขาด
ทักษะความชานาญในการประเมินพัฒนาการ คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและชุดอุปกรณ์
ประเมินพัฒนาการยังไม่เพียงพอ ไม่มีห้องที่เหมาะสมกับการประเมินพัฒนาการเด็ก ไม่มีอาสาสมัคร
สาธารณสุขเชี่ยวชาญพัฒนาการเด็ก และขาดความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่
2) กระบวนการ
ขั้นการเตรียมความพร้อม พบว่า ก่อนดาเนินการไม่มีการจัดทาโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กแบบบูรณาการ เนื่องจากเห็นว่าเป็นงานปกติของหน่วยบริการ จึงไม่มีการประชุมร่วมกับชุมชน
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับตาบลเพื่อรับทราบสถานการณ์และวางแผนบูรณาการร่วมกัน มีเพียงประชุม
ชี้แจง อสม. ในเรื่องการติดตามเด็ก และชี้แจงครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก เพื่อขอความช่วยเหลือให้ตดิ ตาม
และการกระตุ้นพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 42 เดือน ในศูนย์เด็กเล็ก มีการค้นหารายชื่อเด็กเป้าหมายล่วงหน้าทุก
เดือน โดยพิมพ์ฐานข้อมูลรายชื่อจากประชากร type 1 และ 3 ในระบบ HDC จากนั้นจะติดต่อประสานงาน
พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กล่วงหน้าก่อนถึงกาหนดวันประเมินพัฒนาการ เพื่อให้ผู้ปกครองนาเด็กเข้ารับการ
ประเมินพัฒนาการตามกาหนด โดยให้ อสม. ช่วยติดตาม หรือบางแห่งใช้การแจ้งเตือนโดยการส่งจดหมาย
หรือโทรศัพท์ถึงพ่อแม่ ผู้ปกครองโดยตรง มีการเตรียมความพร้อมให้กับตัวผู้ประเมินทุกเดือน แต่เป็นเพียงการ
เตรียมในเรื่องข้อมูลจานวนและกลุ่มอายุของเด็กเป้าหมายที่จะเข้ามารับการประเมิน ไม่มีการทบทวนเอกสาร
ทักษะ วิธีการประเมิน วิธีการใช้อุปกรณ์ และเกณฑ์การตัดสิน เนื่องจากเห็นว่าต้องประเมินไปตามลาดับและ
รายละเอียดในคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กซึ่งจาเป็นต้องเปิดดูในขณะประเมินพัฒนาการ
นอกจากนี้ พบว่า มีการจัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กให้ครบตาม
หมวดหมู่ โดยการตรวจนับว่ามีครบ มีการยืมจากหน่วยบริการใกล้เคียงในกรณีที่มีอุปกรณ์บางส่วนชารุด แต่ไม่
มีการจัดเรียงตามลาดับการใช้งานก่อนหลัง โดยจะใช้อุปกรณ์ประเมินตามความเหมาะสมของสถานการณ์และ
สถานที่ ซึ่งส่วนใหญ่จะประยุกต์ใช้มุมส่งเสริมพัฒนาการเด็กหรือห้องทางาน โดยมีการเคลื่อนย้ายโต๊ะ เก้าอี้
วัสดุและอุปกรณ์ที่ไม่จาเป็นออกเท่าที่ทาได้ เนื่องจากข้อจากัดในเรื่องอาคารสถานที่และจะมีการประเมิน
สภาพความพร้อมโดยทั่วไปของเด็กก่อนว่าสมควรที่จะประเมินพัฒนาการให้เด็กหรือไม่
ขั้นตอนการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ประเมินกับเด็ก และพ่อแม่ ผู้ปกครอง พบว่า มีการพูดคุย
สร้างความคุ้นเคยกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นการพูดคุยถึงพฤติกรรมทั่ว ๆ ไปของเด็ก และจะชี้แจงวัตถุประสงค์
วิธีการ และเวลาที่ใช้ในการประเมินพัฒนาการเด็ก แต่จะไม่แนะนาตัวเอง เนื่องจากเห็นว่าเป็นที่รู้จักของชุมชน
อยู่แล้ว ส่วนการสร้างสัมพันธภาพระหว่างตัวผู้ประเมินกับเด็ก พบว่าสามารถทาได้เพียงระยะเวลาสั้น ๆ
เท่านั้น ทาให้เด็กส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคย ไม่ให้ความร่วมมือ และจะให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กมีส่วนร่วมกับการ
ประเมินพัฒนาการโดยการช่วยพูด ช่วยส่งอุปกรณ์และขอให้เด็กปฏิบัติตามวิธีการประเมิน เพื่อเร่งรัด
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่จากัด เนื่องจากมีภารกิจอื่นที่ต้องปฏิบัติ
ขั้นตอนการประเมินพัฒนาการ พบว่า มีการคานวณอายุเด็กล่วงหน้าทุกครั้งจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป (HOSxP, JHCIS) เนื่องจากเชื่อมั่นความถูกต้องของข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ จึงมิได้
สอบถามวันเดือนปีเกิดจากพ่อแม่ ผู้ปกครองโดยตรง เพียงสอบถามว่าขณะนี้เด็กมีอายุเท่าใด หากเป็นการ
ประเมินพัฒนาการซ้าในเด็กที่ไม่ผ่านการประเมินในครั้งที่แล้ว ถ้าเด็กยังอยู่ในช่วงอายุเดิม จะประเมิน
พัฒนาการโดยเริ่มจากข้อที่เด็กไม่ผ่านการประเมินในครั้งก่อนหน้า แต่หากเด็กมีอายุเกินช่วงอายุเดิม จะ
ประเมินพัฒนาการตามวิธีการประเมินที่ตรงตามช่วงอายุจริงของเด็กใหม่ทั้งหมด ส่วนการประเมินพัฒนาการ
ครั้งแรกในเด็กบางคน จะเริ่มประเมินจากการสอบถามพ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กก่อน แล้วจึงประเมินพัฒนาการ
เด็กโดยดูจากความเหมาะสมของสถานการณ์ขณะนั้น ว่าเด็กจะให้ความร่วมมือมากน้อยเพียงใด โดยหลายแห่ง
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จะวางอุปกรณ์ทั้งหมดไว้ให้ แล้วแต่ว่าเด็กจะเลือกทาอะไรก่อน หลัง เพื่อประหยัดเวลา แต่บางแห่งใช้วิธีส่ง
อุปกรณ์ให้ครั้งละ 1 ชุด เพื่อป้องกันมิให้เด็กเบี่ยงเบนความสนใจไปเล่นอุปกรณ์อื่น ๆ หากเด็กทาได้ จึงเปลี่ยน
ส่งอุปกรณ์ชุดใหม่ให้ และจะมีการทาความสะอาดรวมถึงตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ภายหลังการใช้
งาน สาหรับห้องที่ใช้ประเมินพัฒนาการ ผลการศึกษาพบว่าครึ่งหนึ่งของผู้ให้บริการไม่สามารถประเมิน
พัฒนาการเด็กในห้องที่เป็นสัดส่วน อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีเสียงรบกวน สะอาดและปลอดภัย ได้ เนื่องจาก
ข้อจากัดด้านสถานที่ และเมื่อเสร็จสิ้นการประเมินแล้ว ผู้ให้บริการจะสรุปผลการประเมินเป็นรายด้านตามที่ได้
ประจักษ์กับตนเอง แล้วแจ้งผลและกาหนดนัดหมายครั้งต่อไปให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองทราบ จากนั้นจะบันทึก
ข้อมูลการคัดกรองในเบื้องต้นไว้ก่อน โดยในเด็กที่ได้รับแจกคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ผู้ประเมินจะบันทึกผลการประเมินลงในคู่มือ หากเด็กผ่านการประเมินทุกด้านก็จะจดชื่อเด็กแยกไว้ แต่หากไม่
ผ่านการประเมินด้านใด จะจดชื่อและด้านที่ไม่ผ่านไว้ ส่วนเด็กรายใดที่ไม่ได้รับคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ผู้ประเมินจะบันทึกผลลงในสาเนาเอกสารการประเมินที่ตรงกับช่วงอายุจริงของเด็ก โดย
ทาสาเนามาจากต้นฉบับคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย หากเด็กผ่านการประเมิน จะเก็บ
สาเนาเอกสารการประเมินไว้โดยไม่มีเอกสารคืนให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง แต่หากพบว่าเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า
ก็จะทาสาเนาเอกสารเพิ่มอีก 1 ฉบับ เพื่อมอบให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กนากลับไปกระตุ้นและส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก แล้วนัดให้มาประเมินพัฒนาการซ้าอีกครั้งภายใน 30 วัน โดยผู้ประเมินจะออกติดตามพร้อมกับ
การค้นหาและประเมินเด็กที่ไม่มารับการประเมินพัฒนาการตามนัด และการประเมินพัฒนาการเด็กช่วงอายุ
42 เดือน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขั้นตอนการสรุปผล พบว่า เมื่อเสร็จสิ้นการประเมิน ผู้ให้บริการจะแปลผลและแจ้งกาหนดคร่าว ๆ
ที่เด็กต้องได้รับการประเมินพัฒนาการในครั้งต่อไป ให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองทราบทันที ส่วนการบันทึกข้อมูล
พบว่า ส่วนใหญ่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลของเด็กแต่ละคนเข้าสู่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการ
ประเมิน โดยจะมีการรวบรวมรายละเอียดของข้อมูล รวมถึงการติดตามประเมินเด็กที่ไม่มารับการประเมิน
พัฒนาการในเดือนที่ปฏิบัติงานให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงบันทึกข้อมูลผลการคัดกรองเข้าระบบ HDC ครั้งเดียว
ในวันสุดท้ายของงวดการส่งรายงาน และบางแห่งเมื่อยังไม่พบเด็กก็จะบันทึกข้อมูลไว้ล่วงหน้าก่อน
3) ผลการดาเนินงาน พบว่า ผู้ให้บริการส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง ด้านผู้รับบริการ
พบว่าส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยการศึกษาจากคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย และพบว่า ผู้ให้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อปัจจัยนาเข้าและกระบวนการ
ดาเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจในระดับสูงต่อการอบรมฝึกทักษะให้มีความชานาญ การ
ใช้คู่มือการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่เห็นว่าเหมาะสมและใช้งานง่าย และการบันทึกและ
รายงานข้อมูลผลการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กในรูปแบบ 43 แฟ้ม ส่วนพ่อแม่ ผู้ปกครองมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะในประเด็นของขั้นตอนการประเมินพัฒนาการให้บุตรหลานของตน และวัสดุ
หรืออุปกรณ์ ที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใช้ประเมินพัฒนาการให้บุตรหลาน ผลลัพธ์ของการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก ในเชิงปริมาณ พบว่า ความครอบคลุมของการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามเป้าหมาย 4 ช่วงอายุ
(9, 18, 30, 42 เดือน) ปีงบประมาณ 2559 ภาพรวมจังหวัดเพชรบุรี มีความครอบคลุม คิดเป็นเพียงร้อยละ
29.0 แต่สาหรับปีงบประมาณ 2560 มีความครอบคลุม คิดเป็น 72.6 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 47.2
ผลการคัดกรองค้นพบเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า ปีงบประมาณ 2559 ภาพรวมจังหวัดเพชรบุรี พบว่า
ค้นพบเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้ ร้อยละ 18.9 ส่วนปีงบประมาณ 2560 ค้นพบเด็กที่มีพัฒนาการสงสัย
ล่าช้า ร้อยละ 21.0 หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.1 ผลการติดตามส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่สงสัยล่าช้า
พบว่า ปีงบประมาณ 2559 ภาพรวมจังหวัดเพชรบุรีสามารถติดตามเด็กได้ คิดเป็นร้อยละ 40.0 ส่วน
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ปีงบประมาณ 2560 ยังไม่สามารถดาเนินการติดตามได้ครอบคลุม โดยสามารถติดตามเด็กได้เพียง ร้อยละ
50.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5 ส่วนเด็กทีพ่ ัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการกระตุ้นให้กลับมีพัฒนาการสมวัย พบว่า
ปีงบประมาณ 2559 ภาพรวมจังหวัดเพชรบุรี สามารถกระตุ้นเด็กที่สงสัยล่าช้าให้กลับมามีพัฒนาการสมวัยได้
ร้อยละ 82.8 ส่วนในปีงบประมาณ 2560 สามารถกระตุ้นเด็กที่สงสัยล่าช้าให้กลับมามีพัฒนาการสมวัยได้
เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 92.4 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการคัดกรอง ติดตาม และกระตุ้นพัฒนาการให้กลับมีพัฒนาการสมวัย จังหวัดเพชรบุรี
ปีงบประมาณ 2559-2560
อาเภอ

เมืองเพชรบุรี
เขาย้อย
หนองหญ้าปล้อง
ชะอา
ท่ายาง
บ้านลาด
บ้านแหลม
แก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี

สงสัย
ล่าช้า

ปีงบประมาณ 2559
สมวัย
ติดตามได้
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

สงสัย
ล่าช้า

ปีงบประมาณ 2560
สมวัย
ติดตามได้
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

50
12
286
236
88
53
74
71
870

1 (38.0)
3 (25.0)
241 (84.3)
31 (13.1)
4 (4.6)
3 (5.7)
42 (56.8)
5 (7.0)
348 (40.0)

845
60
257
650
211
136
108
170
2,437

460 (54.4)
16 (26.7)
216 (84.0)
264 (40.6)
73 (34.6)
78 (57.4)
55 (50.9)
68 (40.0)
1,230 (50.5)

15 (79.0)
3 (100)
189 (78.4)
29 (93.6)
4 (100)
3 (100)
42 (100)
3 (60.0)
288 (82.8)

440 (95.7)
15 (93.8)
166 (76.9)
246 (9.32)
71 (97.3)
76 (97.4)
55 (100)
68 (100)
1,137 (92.4)

ที่มา : ระบบ HDC กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2560

ผลการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภาพรวมของจังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2560
พบว่า เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 88.8 บรรลุตามเป้าหมายที่กระทรวงกาหนดมากกว่าร้อยละ 80
เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 1.4 โดยทุกอาเภอดาเนินการได้ตามเป้าหมาย ยกเว้น อาเภอชะอา (ร้อยละ 74.2)
และอาเภอหนองหญ้าปล้อง (ร้อยละ 77.9)
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ตารางที่ 2 ผลการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก จังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2559-2560
อาเภอ
คัดกรอง

ปีงบประมาณ 2559
สมวัย ร้อยละ ส่งต่อ ร้อยละ คัดกรอง

ปีงบประมาณ 2560
สมวัย ร้อยละ ส่งต่อ ร้อยละ

เมืองเพชรบุรี
เขาย้อย
หนองหญ้าปล้อง
ชะอา
ท่ายาง
บ้านลาด
บ้านแหลม
แก่งกระจาน

1,165
836
420
769
462
312
350
286

1,130
827
323
562
378
262
318
218

97.0
98.9
76.9
73.1
81.8
84.0
90.9
76.2

1
0
3
1
11
1
1
0

0.1
0.0
0.7
0.1
2.4
0.3
0.3
0.0

4,973
547
411
1,566
1,506
800
830
975

4,568
502
320
1,162
1,366
740
777
873

91.9
91.8
77.9
74.2
90.7
92.5
93.6
89.5

11
3
7
4
5
1
0
1

0.2
0.6
1.7
0.3
0.3
0.1
0.0
0.1

จังหวัดเพชรบุรี

4,600

4,018

87.4

18

0.4

11,608 10,308

88.8

32

0.3

ที่มา : ระบบ HDC กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2560

วิจารณ์
การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของจังหวัดเพชรบุรี พบว่า รับผิดชอบโดยพยาบาล
วิชาชีพ ซึ่งมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กน้อยกว่า 5 ปี ยังขาดความรู้
ความเข้าใจในเชิงนโยบาย วัตถุประสงค์และเกณฑ์เป้าหมายตัวชี้วัดของการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับการศึกษา
ของ จารุภา จานงศักดิ์1 ที่พบว่าผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการตั้งแต่ระดับจังหวัด อาเภอ และตาบลมี
ความรู้ความเข้าใจประเด็นสาคัญในวัตถุประสงค์และแนวทางการดาเนินงานที่แตกต่างกัน ตลอดจนขาดทักษะ
ความเชี่ยวชาญในการประเมินพัฒนาการ การพัฒนาบุคลากรเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะ
การปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ แม้ว่าระดับจังหวัดและเครือข่ายบริการจะจัดการอบรมฝึกทักษะให้ แต่ก็เป็น
เพียงส่วนของทฤษฎี ซึ่งต้องศึกษาด้วยตนเองจากวีดีทัศน์และมีโอกาสได้ฝึกทักษะ จึงจะเกิดความชานาญ
นอกจากนี้ พบว่า กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรมยังไม่ครอบคลุมไปถึงผู้ร่วมงานทุกคนใน รพ.สต.
ปัจจัยนาเข้าด้านงบประมาณและสิ่งสนับสนุน พบว่า ส่วนใหญ่ใช้งบประมาณปกติจากเงินค่าบริการ
ทางการแพทย์ (UC) ในขณะที่โรงพยาบาลแม่ข่ายประสบวิกฤติการเงิน ทาให้ได้รับการสนับสนุนคู่มือเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและอุปกรณ์เครื่องมือการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กไม่เพียงพอ จึงใช้
วิธีการถ่ายเอกสารแจกให้ผู้ปกครองเฉพาะส่วนที่ตรงกับการประเมินในช่วง 4 กลุ่มอายุเท่านั้น สอดคล้องกับ
การศึกษาของ จารุภา จานงศักดิ์1 ที่พบว่า การสนับสนุนเอกสารคู่มือฯ หรือแนวทางการปฏิบัติงาน อุปกรณ์
เครื่องมือการตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก ส่วนใหญ่ไม่เพียงพอ เนื่องจากกระทรวงจัดสรรคู่มือ DSPM/DAIM
ให้เด็กไทยทุกคนที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 และสนับสนุนชุดเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กให้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกแห่ง ๆ ละ 1 ชุด บางแห่งแก้ปัญหาโดยถ่ายเอกสารเพิ่มเติม ส่วนชุด
เครื่องมือไม่เพียงพอเนื่องจากการบริการกลุ่มเป้าหมายจานวนมากประกอบกับเครื่องมือบางส่วนได้ชารุดหรือ
สูญหาย ส่วนใหญ่พื้นที่จะขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม จึงมีข้อเสนอให้มีการบริหารจัดการงบประมาณ PPBS
ในระดับจังหวัด หรือการบูรณาการความร่วมมืออย่างจริงจังในพื้นที่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแหล่งงบประมาณสาหรับจัดหาสิ่งสนับสนุนให้อย่างพอเพียง โดยเฉพาะคู่มือเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้านความร่วมมือและการสนับสนุนของผู้เกี่ยวข้อง พบว่า ในระดับ
ตาบลไม่ทราบว่ามีกลไกการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยคณะกรรมการ
บูรณาการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับอาเภอ แสดงให้เห็นถึงความไม่ชัดเจนของกระบวนการถ่ายทอด
นโยบาย การกากับ ติดตามสนับสนุน และการผลักดัน ในระดับอาเภอและจังหวัด นอกจากนี้ CPM ระดับ
จังหวัดและระดับอาเภอ ต้องทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้คาแนะนา ติดตามประเมินทักษะ และช่วยแก้ไขปัญหา
การปฏิบัติในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากแนวทางและเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กได้มีการปรับเปลี่ยน
ใหม่ เจ้าหน้าที่ยังไม่ชานาญ ประกอบต้องใช้เวลานานในการประเมินพัฒนาการเด็กในแต่ละราย ต้องทาให้เกิด
ความร่วมมือจากเด็กและผู้ปกครอง รวมทั้งการสื่อสารกับพ่อแม่ ผู้ปกครองให้เข้าใจในกรณีที่บุตรหลานมี
พัฒนาการสงสัยล่าช้า ซึ่งเป็นปัญหาในเชิงการปฏิบัติ ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีพี่เลี้ยงให้คาแนะนาและช่วยแก้ไข
กระบวนการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย พบว่า ผู้ให้บริการจะเตรียมความพร้อม
ล่วงหน้า โดยค้นหารายชื่อเด็กเป้าหมาย ประสานแจ้งให้ผู้ปกครองทราบกาหนดนัดที่ชัดเจนทางโทรศัพท์ หรือ
การให้ อสม. เป็นผู้ติดตามแจ้งการนัดหมายล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบและยืนยันความชัดเจนของจานวน
เป้าหมาย ซึ่งกรณีพบว่าเด็กไม่อยู่ในพื้นที่ จะเตรียมพิจารณาเปลี่ยน type ในฐานข้อมูลประชากรในระบบ
HDC ผลการศึกษาพบว่า การเปลี่ยน type ในฐานข้อมูลประชากร อาจทาให้เด็กขาดโอกาสที่จะได้รับการ
ประเมินพัฒนาการ เนื่องจากไม่ทราบว่าเด็กไปอยู่ในพื้นที่ใด หรือหากทราบแต่ไม่มีการแจ้งให้พื้นที่ปลายทาง
ทราบว่าเด็กได้ย้ายเข้าไปอยู่ในพื้นที่ นอกจากนี้ พบว่า มีการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือตรวจประเมิน
พัฒนาการเด็กโดยการตรวจนับให้ครบ มีการยืมจากหน่วยบริการใกล้เคียงในกรณีที่มีอุปกรณ์บางส่วนชารุด
แต่ไม่มีการจัดเรียงลาดับตามการใช้งานก่อนหลัง โดยจะนาอุปกรณ์ออกมาทั้งหมด แล้วใช้อุปกรณ์ ครั้งละ 1
ชุด ตามสถานการณ์และความสะดวกในขณะประเมิน ซึ่งข้อค้นพบจากการศึกษา พบว่า การนาอุปกรณ์
ประเมินพัฒนาการทั้งหมดออกมาเรียงลาดับใช้ในเวลาเดียวกัน ทาให้เบี่ยงเบนความสนใจเด็ก ไม่สามารถ
ประเมินได้อย่างเป็นระบบถูกต้อง ควรใช้อุปกรณ์ครั้งละ 1 ชุด เพื่อประเมินเด็กให้เรียบร้อยก่อนจึงเปลี่ยน
อุปกรณ์ชุดใหม่ให้เด็ก ซึ่งในกรณีนี้ก็จะทาให้ต้องใช้เวลาในการประเมินพัฒนาการมากขึ้น ขณะที่ข้อจากัด
เกี่ยวกับการใช้เวลาและภาระงาน ทาให้เจ้าหน้าที่ผู้ประเมินส่วนใหญ่สร้างสัมพันธภาพระหว่างตัวผู้ประเมินกับ
เด็กได้เพียงระยะเวลาสั้น ๆ หรือสร้างสัมพันธภาพกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง เนื่องจากมีความคุ้นเคยกันอยู่แล้ว แต่
จะชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธีการ ในการประเมินพัฒนาการเด็กให้พ่อแม่ ผู้ปกครองทราบ สาหรับในขั้นตอนของ
การประเมินพัฒนาการ แม้ส่วนมากจะกาหนดแผนโดยแยกออกจากวันที่ให้บริการฉีดวัคซีนก็ตาม ยังพบว่า
หากในวันให้บริการฉีดวัคซีนมีเด็กในกลุ่มอายุเป้าหมายที่ต้องประเมินพัฒนาการ ก็จะพยายามประเมินคัด
กรองพัฒนาการไปด้วยในคราวเดียวกัน ในขณะที่ห้องที่ใช้ประเมินพัฒนาการยังไม่เหมาะสม เนื่องจาก
ข้อจากัดเรื่องสถานที่ จึงจาเป็นต้องประยุกต์ใช้ห้องหรือมุมใดมุมหนึ่งของอาคารตามบริบทของสถานที่ ซึ่งอาจ
มีบุคล วัสดุหรือสิ่งของอื่นใดที่เบี่ยงเบนความสนใจของเด็ก ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลามากขึ้นและมีโอกาส
วินิจฉัยผลการประเมินพลาด ผู้ให้บริการส่วนใหญ่จะสอบถามอายุเด็กจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง แต่ไม่คานวณอายุ
เด็กใหม่อีกครั้ง เนื่องจากเชื่อมั่นความถูกต้องของข้อมูลในระบบ HDC ซึ่งมีข้อค้นพบ คือ หากบันทึกข้อมูลวัน
เกิดของเด็กเข้าระบบ HDC ไม่ถูกต้อง ก็จะทาให้รายชื่อของเด็กไม่ปรากฏในรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่ควรจะ
ได้รับการประเมิน ผู้ประเมินจะประเมินพัฒนาการที่ตรงกับช่วงอายุจริงของเด็กโดยเริ่มจากด้านและวิธีการ
ประเมินที่ดูว่าเด็กมีความพร้อมที่สุดก่อน ซึ่งด้วยข้อจากัดของเวลา ส่วนใหญ่จึงให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ช่วยพูด
ขอให้เด็กปฏิบัติตามวิธีการประเมิน การสรุปผลการประเมินพัฒนาการ พบว่า เมื่อประเมินพัฒนาการเด็ก
เสร็จแล้วจะสรุปผลการประเมินและแจ้งให้พ่อแม่ ผู้ปกครองทราบ โดยพบว่าในหลายแห่งมีพ่อแม่ ผู้ปกครอง
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ไม่เห็นด้วยกับผลการประเมิน ในกรณีที่บุตรหลานของตนมีผลการประเมินสงสัยล่าช้า และแสดงคลิปวีดีโอที่
เด็กสามารถปฏิบัติได้คล้าย ๆ กัน ในขณะที่เด็กอยู่ที่บ้าน ให้ผู้ประเมินดู ซึ่งข้อค้นพบจากการศึกษาครั้งนี้ คือ
อาจมีความเสี่ยง เนื่องจากอาจไม่ทราบวันที่บันทึกวีดีโอ ไม่ทราบอายุที่แท้จริงของเด็กในขณะนั้น ส่วนใน
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลรายงานผลการคัดกรองพัฒนาการ พบว่า ในกรณีติดตามแล้วไม่พบตัวเด็ก แต่เด็ก
ไม่ได้ย้ายออกจากพื้นที่ หรือเด็กป่วย ทาให้ไม่สามารถประเมินพัฒนาการเด็กได้ ก็จะมีการบันทึกข้อมูล
ล่วงหน้าไว้ก่อนเพื่อให้ได้ผลงาน โดยลงสถานะเป็นพัฒนาการปกติ หลังจากนั้นหากติดตามพบเด็กในภายหลัง
ตรงกับช่วงอายุใด ก็จะประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ช่วงอายุนั้นแทน ซึ่งมีความเสี่ยงในเรื่องการใช้อุปกรณ์การ
ประเมินและการวินิจฉัยผลพัฒนาการของเด็ก โดยในส่วนของระบบการรายงานผลการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก พบว่า ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดร่วมกับผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศจังหวัด ได้เชื่อมโยงการ
รายงานข้อมูลผ่านระบบ HDC ของกระทรวง ในขณะที่ CPM ของหลายอาเภอมีส่วนสนับสนุนในเรื่องนี้
ค่อนข้างน้อย เพราะต้องใช้ทักษะและความชานาญในการใช้งานระบบ HDC และการจัดการฐานข้อมูล
เนื่องจากมักจะมีปัญหากรณีการบันทึกข้อมูลแล้วข้อมูลไม่เข้าระบบซึ่งมีสาเหตุมาจากรายชื่อเด็กไปซ้าซ้อนกับ
หน่วยบริการอื่น ๆ ที่มีการปรับ type ของประชากรเป้าหมายในฐานข้อมูล HDC
ผลการดาเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในด้านความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่
พบว่า มีความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์และวิธีการประเมินพัฒนาการเด็ก โดยเฉพาะวิธีการประเมินในช่วงอายุ 9 เดือน
และ 18 เดือน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีเป้าหมายที่มีจานวนมากและมักจะเข้ามารับบริการวัคซีน แต่จะขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและวัตถุประสงค์สาคัญของการดาเนินงาน ตลอดจนเกณฑ์และเป้าหมายตัวชี้วัดผลการ
ดาเนินงาน โดยเจ้าหน้าที่จะไม่ทราบเป้าหมายความครอบคลุมของการคัดกรองพัฒนาการ และเป้าหมายการ
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย ส่วนในด้านผู้รับบริการ พบว่าส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก โดยศึกษาด้วยตนเองจากคู่มือฯ ดังนั้น การที่เด็กทุกคนได้รับคู่มือฯ ตั้งแต่แรกคลอด ตลอดจน
การให้คาแนะนาในการใช้คู่มือฯ จากเจ้าหน้าที่เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครองนาไปกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการบุตร
หลานอย่างสม่าเสมอ จะเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย
ผลลัพธ์ของการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ในเชิงปริมาณ พบว่า ปีงบประมาณ 2560 มีความ
ครอบคลุมการคัดกรองพัฒนาการเด็กในภาพรวมของจังหวัดไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กระทรวงกาหนด โดยผล
การคัดกรองสามารถค้นหาเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้ตามเป้าหมาย แต่ติดตามส่งเสริม กระตุ้นเด็กที่พบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เพียง ร้อยละ 50.5 สาหรับเด็กที่ติดตามได้ เมื่อประเมินซ้าพบว่ามีเด็กกลับมามี
พัฒนาการสมวัยได้ ร้อยละ 92.4 ส่วนเด็กที่ยังมีพัฒนาการล่าช้าทุกรายจะได้รับการส่งต่อเพื่อดูแลรักษาตาม
ขั้นตอน ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยเปรียบเทียบระหว่างผลการคัดกรองพัฒนาการเด็ก ปี 2559 กับ ปี
2560 พบว่าในปี 2560 จังหวัดเพชรบุรีมีผลการดาเนินงานดีกว่าปี 2559 ในทุกด้าน ได้แก่ ด้านความ
ครอบคลุมของการคัดกรองพัฒนาการ ด้านการติดตามเด็กที่พัฒนาการสงสัยล่าช้า และด้านเด็กที่มีพัฒนาการ
สมวัย ซึ่งพบว่าหากอาเภอใดที่มีผลการคัดกรองพบเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าใกล้เคียงกันทั้ง 2 ปี สะท้อนให้
เห็นถึงทักษะการประเมินของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น อาเภอบ้านลาดและอาเภอหนองหญ้าปล้อง ซึ่งเป็น
อาเภอที่มีทีมสนับสนุนและผู้รับผิดชอบที่มีความเข้มแข็ง ให้คาแนะนาทั้งด้านทักษะการคัดกรอง และการ
บันทึกข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาการดาเนินงานในพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ดังนั้น อาเภอที่มีผลการคัดกรองพบเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าน้อยกว่าค่ามาตรฐาน จึงควรมีการวิเคราะห์
และวางแผนแก้ไขปัญหาการดาเนินงานในพื้นที่ เช่น ด้านศักยภาพการคัดกรองพัฒนาการของเจ้าหน้าที่ ความ
เข้าใจการบันทึกผลการคัดกรองพัฒนาการ และการสนับสนุนทรัพยากร
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สรุป
การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของจังหวัดเพชรบุรี ควรบริหารจัดการให้เด็ก 0-5 ปี
ทุกคน ได้รับคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยหรือได้รับคู่มือการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กกลุ่มเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปกครองสามารถกระตุ้นพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยได้มากขึ้น โดยให้
เจ้าหน้าทีผ่ ู้ประเมินพัฒนาการเด็ก ให้การสอนและแนะนาวิธีการใช้คู่มือรวมทั้งแนะนารายละเอียดของเนื้อหา
ต่าง ๆ รวมถึงการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือประเมินพัฒนาการให้กับหน่วยบริการอย่างเพียงพอ เพื่อให้การ
เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ควรมีการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ
ให้ครอบคลุมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากทุกหน่วยงานในพื้นที่ ทุกคน มิใช่เพียงแต่เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ประเมิน
คัดกรองพัฒนาการเด็กเท่านั้น ควรใช้กลไกของคณะกรรมการในระดับอาเภอ เพื่อทาให้เกิดการบริหารจัดการ
ที่เหมาะสมและเพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อสร้างให้เกิดความความร่วมมือและการบูรณาการอย่างจริงจังระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ข้อเสนอแนะ
1. ควรสนับสนุนคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยหรือคู่มือการประเมินและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง ให้เพียงพอกับเด็กแรกเกิดและเด็ก 0-5 ปี ทุกคน และสนับสนุนชุดอุปกรณ์เครื่องมือ
การประเมินพัฒนาการเด็กเพิ่มเติมให้แก่ รพ.สต. โดยการบริหารจัดการงบ PPBS ระดับจังหวัด
2. ควรสนับสนุนให้มีการออกติดตามประเมินพัฒนาการเด็กที่บ้าน โดยเพิ่มสิ่งจูงใจและค่าตอบแทน
ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
3. ควรมีการประชาสัมพันธ์วงกว้างในระดับจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เช่น สื่อวิทยุชุมชน สื่อสิ่งพิมพ์ เป็น
ต้น เพื่อสร้างความตระหนักให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสร้างความร่มมือให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. กระทรวงสาธารณสุขควรพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น สาหรับเจ้าหน้าที่ในระดับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ทุกคน เพื่อเพิ่มคุณภาพของการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
5. จังหวัดควรกากับติดตามกลไกการทาหน้าที่ของคณะกรรมการบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับอาเภอ โดยเชื่อมโยงและบูรณาการไปกับกลไกของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
(พชอ.) และฝึกอบรม อสม.เชี่ยวชาญพัฒนาการเด็ก เพื่อช่วยสนับสนุนการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในชุมชน
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นาง
จารุภา จานงศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 ดร.อุไรรัชต์ บุญแท้ และนางสาว
สกาวรัตน์ เทพรักษ์ ทีใ่ ห้คาปรึกษา และให้การสนับสนุนการทาวิจัยครั้งนี้อย่างดียิ่ง
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