การดาเนิ นงาน กลุ่มเด็กปฐมวัย
ปี งบประมาณ 2562

สถานการณ์ พฒ
ั นาการเด็กปฐมวัยกลุ่มเสี่ ยง 9,18,30,42 เดือน
เขตสุ ขภาพที่ 6
เป้าหมาย ปี 2561
กลับมาสมวัย ≥ 90 %

เป้ าหมาย

จานวนคัดกรอง

75,795 คน

61,001 คน

สมวัย

สงสัยล่ าช้ า

ติดตามได้

กลับมาสมวัย

53,024 คน 6,226 คน

4,621 คน

4,532 คน

สถานการณ์ เด็กปฐมวัยกลุ่มเสี่ ยง ที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่า สงสัยล่าช้ า แล้ว
ได้ รับการกระตุ้นจนมีพฒ
ั นาการ สมวัย ปี งบประมาณ 2561
เขตสุ ขภาพที่ 6

สมุทรปราการ

ชลบุรี

ระยอง

จันทบุรี

ตราด

ฉะเชิงเทรา

ปราจีนบุรี

สระแก้ ว

เป้าหมาย (สงสั ยล่ าช้ า)

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

สถานการณ์ พฒ
ั นาการเด็กปฐมวัย 9,18,30,42 เดือน เขตสุ ขภาพที่ 6

เป้าหมาย
(1)

คัดกรอง
(2= 3+4+5)

สมวัยในการ
คัดกรองครั้งแรก
(3)

160,35 คน

127,880 คน

110,153 คน

สงสั ยล่ าช้ า
สงสั ยล่ าช้ า ติดตามได้
(กระตุ้น DSPM) (ส่ งต่อทันที) (6=7+8)
(4)
(5)

17,423 คน

298 คน

13,601 คน

กลับมาสมวัย
(7)

ยังล่ าช้ า
(8)

ยังล่ าช้ า+ส่ งต่อ
(9=8+5)

13,391 คน

210 คน

508 คน

สถานการณ์ เด็กปฐมวัย ทีไ่ ด้ รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพฒ
ั นาการสมวัยแล้ว
ได้ รับการกระตุ้น (ด้ วย TEDA4I) จนมีพฒ
ั นาการสมวัย ปี งบประมาณ 2561
เขตสุ ขภาพที่ 6

เป้าหมาย ปี 2561
กลับมาสมวัย ≥ 30 %
ได้ รับการกระตุ้น ≥ 50 %

เป้าหมาย
เด็กทีต่ ้ อง
กระตุ้น

451 คน

เด็กล่ าช้ าได้รับการกระตุ้นด้ วย TEDA4I

ผลการกระตุ้น

อยู่ระหว่าง
กระตุ้น

กระตุ้นไม่
ครบเกณฑ์

กระตุ้นครบ
เกณฑ์

รวมกระตุ้น
ทั้งหมด

กลับมาสมวัย

ยังล่ าช้ า

17 คน

72 คน

40 คน

129 คน

17 คน

23 คน

อยู่ระหว่ าง
ติดตาม

ติดตาม
ไม่ ได้

36 คน

287 คน

ร้ อยละ เด็กปฐมวัย ทีไ่ ด้ รับการกระตุ้นพัฒนาการด้ วย TEDA4I และ
ได้ รับการกระตุ้น (ด้ วย TEDA4I) จนมีพฒ
ั นาการสมวัย รายจังหวัด
ปี งบประมาณ 2561

เป้าหมาย ปี 2561
กลับมาสมวัย ≥ 30 %
ได้ รับการกระตุ้น ≥ 50 %

สมุทรปราการ

ชลบุรี

ระยอง

จันทบุรี

ตราด

ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ ว

เป้าหมาย

160

80

30

36

46

32

20

32

ได้ รับการกระตุ้น

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

การพัฒนาระบบดูแลช่ วยเหลือและติดตามเด็กพัฒนาการล่ าช้ า ปี 2562
เป้าหมายกรมสุ ขภาพจิต

เป้าหมายกระทรวงสาธารณสุ ข

1) ร้ อยละ 60 ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่า

ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุน้
พัฒนาการจนด้วย TEDA4I

พัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุน้ พัฒนาการด้วย TEDA4I
2) ร้ อยละ 30 ของเด็กพัฒนาการล่ าช้ าแล้วได้รับการกระตุน้ ด้วย
TEDA4I จนมีพฒ
ั นาการสมวัย
3) ร้ อยละ 70 ของเด็กปฐมวัยกลุ่มเสี่ ยงที่ได้รับการคัดกรองแล้ว
พบว่าสงสัยล่าช้าแล้วได้รับการกระตุน้ จนมีพฒั นาการสมวัย

มาตรการ
มาตรการที่ 1

แนวทาง/กิจกรรมหลัก

พัฒนา รพสต.ทีม
่ ค
ี วามพร ้อมให ้เป็ นNodeในการกระตุ ้นพัฒนาการ





มาตรการที่ 2



มาตรการที่ 3



อบรมบุคลากร+สนั บสนุนคูม
่ อ
ื
เยีย
่ ม ติดตามเพือ
่ ประเมินความพร ้อม
เพิม
่ การลงรหัสในระบบ 43 แฟ้ ม

ประสานงานกับทีม IT ของรพ.เพือ
่ เพิม
่ รหัสการบันทึกข ้อมูลกระตุ ้น
พั
ฒ
นาการ
่ สารระหว่า ง รพ.สต. กั บ รพช. รพท. รพศ.ทั ง้
พัฒ นาระบบการสือ
 ประสานงานกับผู ้รับผิดชอบเรือ
่ งข ้อมูลในระบบ 43 แฟ้ ม (Data
่ มต่อ ระบบการดาเนิน งานดูแ ล
การส่งต่อและดูแ ลต่อเนื่อ ง เพือ
่ เชือ
Exchange) ทัง้ ในระดับอาเภอและระดับจังหวัดเพือ
่ ติดตามเด็กเข ้าสู่
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
พัฒนาการเด็กล่าช ้า

เพิม
่ ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการติดตามเด็ก

พัฒนาการล่าช ้ามารับบริการกระตุ ้นพัฒนาการ
มาตรการที่ 4
่ สารกับผู ้ปกครอง/ผู ้ดูแลในการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรเรือ
่ งการสือ
พาเด็กมารับบริการกระตุ ้นพัฒนาการ



พัฒนาศักยภาพ อสม./ อปท. เป็ นผู ้ช่วยในการติดตามเด็กพัฒนาการ
ล่าช ้าเข ้ามารับการกระตุ ้นพัฒนาการ
บูรณาการกับกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ (พชอ.)

่ สารกับผู ้ปกครอง/ผู ้ดูแลเมือ
 อบรมบุคลากรทุกระดับ เรือ
่ งการสือ
่ เด็ก
พัฒนาการล่าช ้า(การแจ ้งผล การสร ้างแรงจูงใจ /ความตระหนัก และการดูแล
ช่วยเหลือ ตลอดจนการดูแลสุขภาพใจผู ้ปกครอง ผ่านโปรแกรม Triple P)

แนวทางการดาเนินงาน ปี งบประมาณ 2562
กิจกรรม
1. ประชุมชี้แจงแนวทางในการดาเนินงาน ในเขตสุขภาพ
2. ประเมินความพร้อมของ รพ.สต. ที่จะเป็ น node

ระยะเวลา
ธ.ค.61
ธ.ค.61- ม.ค.62

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร สธ.และผูเ้ กี่ยวข้อง/ รพ.สต. ที่จะเป็ น node
พร้อมการบันทึกข้อมูล

ม.ค.-ก.พ.62

4. เยีย่ มเสริ มพลัง/ติดตามการดาเนินงาน(หน่วยบริ การ สธ.และ รพ.สต.)

ก.พ.-มี.ค., ก.ค.-ส.ค.62

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

- ตัดยอดทุกวันที่ 30/31 ของเดือน
(เพื่อติดตามสถานการณ์ขอ้ มูล)
- ตัดยอดสิ้นเดือน ก.พ.62 และ
รายงานให้ PM ภายใน 5 มี.ค.62 และ
ตัดยอดสิ้นเดือน ส.ค.62 และรายงาน
ให้ PM ภายใน 5 ก.ย.62

การติดตาม ประเมินผล
1) เด็กปฐมวัยกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่าสงสัยล่าช้า

KPI

แล้วได้รับการกระตุน้ จนมีพฒั นาการสมวัยร้อยละ 70
2) เด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพฒั นาการล่าช้าแล้ว
ได้รับการกระตุน้ จนมีพฒั นาการสมวัย
2.1) เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุน้
ด้วย TEDA4I ร้อยละ 60
2.2) เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุน้
ด้วย TEDA4I แล้วกลับมาสมวัยร้อยละ30

ตรวจราชการระดับเขตสุ ขภาพ

นิเทศ

รอบที่ 1 เด็กพัฒนาการล่าช้ าได้ รับการกระตุ้น
ด้ วย TEDA4I ร้ อยละ40
รอบที่ 2 เด็กพัฒนาการล่าช้ าได้ รับการกระตุ้น
ด้ วย TEDA4I ร้ อยละ60

