
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
แบบบูรณาการ ในศูนย์เด็กเล็ก  

จังหวัดยโสธร 



ความเป็นมาและความส าคัญ 
  เด็กกลุ่มปฐมวัยมีความส าคัญของการสร้างรากฐานชีวิตทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย 

จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม ที่ส าคัญคือสมองของมนุษย์ที่มีกระบวนการ 
พัฒนาอย่างรวดเร็วจะอยู่ในช่วงวัยนี้ โดยสมองจะเจริญเติบโตถึงร้อยละ 80 ของ
สมองผู้ใหญ่ ฉะนั้นหากเด็กปฐมวัยของไทยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตั้งแต่วันนี้ 
จะถือเป็นโอกาสทองของชีวิตที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่เหลือทั้งหมดของมนุษย์แต่
ละคน และส่งผลต่ออนาคตของสังคม 



ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ปัจจุบันเด็กปฐมวัยยังไม่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการที่มีคุณภาพ ท าให้เด็ก

อาจเสียโอกาสในการส่งเสริมพัฒนาการ ท าให้เป็นผู้ใหญ่ที่ขาดความคุณภาพใน
อนาคต 

  ผู้เลี้ยงเด็กยังไม่เข้าใจความส าคัญ และขาดความรู้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
  มีการผลิตสื่อ คู่มือให้ความรู้จ านวนมาก แต่มีการน ามาใช้ประโยชน์ตาม

วัตถุประสงค์น้อย 



ความเป็นมาและความส าคัญ (ต่อ) 
   จากความส าคัญและสภาพปัญหา ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดยโสธร 
ได้จัดท าแนวทางการพัฒนารปูแบบการส่งเสริมพัฒนาการ 
เด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์เด็กเล็ก จังหวัดยโสธร 
  โดย ... พัฒนาการด าเนินงาน 
   ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นหน่วยงานบริหารจัดการให้มีการ
ด าเนินงานร่วมของผู้มีบทบาทหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยการจัดให้มีการประชุมและ
ตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 
   ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ได้
เป็นผู้น าในการถ่ายทอดความรู้ ท าความเข้าใจ ให้ผู้มีบทบาทหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ได้แก่ ครูพี่เลี้ยง มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) และการร่วมกันส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
    ผสมผสานสื่อ คู่มือแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ได้ใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์    



 1. เพื่อเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
  2. เพื่อบูรณาการ การด าเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของผู้มีบทบาทหน้าที่ใน
การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการคือมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดู
เด็กที่บ้าน ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
     

วัตถุประสงค์โครงการ 



 1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
โดยเฉพาะมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน มีความรู้ ความ
เข้าใจ และเห็นความส าคัญในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
 2. เด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการจากผู้
มีบทบาทหน้าท่ีในการส่งเสริมพัฒนาการ (ครูพี่เลี้ยง มารดาหรือบิดา
หรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข) หากมี
พัฒนาการไม่สมวัยได้รับการกระตุ้นพัฒนาการทันเวลา 
 3. ใช้สื่อ คู่มือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้
เกิดประโยชน์ 
   

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 



แนวทางการด าเนินงานการเฝ้าระวังและส่งเสรมิพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
แบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็  จังหวัดยโสธร 

ประชุมชีแ้จงแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน และความรู้เร่ือง
การเฝ้าระวังและส่งเสริมพฒันาการเดก็ปฐมวัย 

ตรวจประเมนิพฒันาการเดก็ สาธิต และแนะน าการกระตุ้น
ส่งเสริมพฒันาการเดก็ปฐมวัย 

คืนข้อมูลการตรวจประเมนิพฒันาการเดก็ แก่ผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง 

ด าเนินงานร่วมกันตามบทบาทหน้าที่ของครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน   อสม. และ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

อสม. ติดตามเยี่ยมมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประชุมร่วมกับ อสม. ทุกเดือน 

องค์ประกอบที่ 1 
การจัดระบบการด าเนิน 
งานร่วม 

องค์ประกอบที่ 2 
การผสมผสานการ
ด าเนินงานเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการ  

องค์ประกอบที่ 3 
การด าเนินงานต่อเน่ือง
ด้วย ระบบตดิตามการ
เฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการ 



 1. ด าเนินงานตามรูปแบบในองค์ประกอบที่ 1 การจัดระบบ
การด าเนินงานร่วม โดยด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
   1.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน และ
ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยครู
เป็นผู้ประสานการประชุม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ความรู้เรื่องการ
เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และแนวทางการ
ด าเนินงานร่วมกัน ใช้เวลา 1 วัน  

วิธีด าเนินโครงการ 



วิธีด าเนินโครงการ (ต่อ) 

  1.2 ตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก สาธิต และแนะน าการ
กระตุ้นส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวัย ตามคู่มือ DSPM โดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ครึ่งวัน  



วิธีด าเนินโครงการ (ต่อ) 

   1.3 คืนข้อมูลการตรวจประเมินพฒันาการ
เด็ก โดยเจ้าหน้าที่ สาธารณสขุให้ข้อมูลผลการตรวจประเมิน
พัฒนาการเด็กแก่ 
   ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บันทึกลงในแบบ
บันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวัย
รายบุคคล ของครูศูนย์พฒันาเด็กเลก็  
   มารดาหรือบิดาหรือผู้เลีย้งดูเด็กที่บ้าน 
บันทึกลงในคู่มือ DSPM ของเด็กขณะตรวจพัฒนาการ และ  
   อสม. บันทึกลงในแบบบันทึกการเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวัยของ อสม. หลังตรวจ
ประเมินพัฒนาการเด็ก 



วิธีด าเนินโครงการ (ต่อ) 
 2. ด าเนินงานตามรูปแบบในองค์ประกอบที่ 2 การผสมผสานการด าเนินงาน
เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ เป็นการด าเนินงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มารดา
หรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ตามบทบาทหน้าที่ใน
การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 



ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีบทบาทหน้าที่ 
   1. ตรวจประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามคู่มือ DSPM ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ มารดา
หรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเดก็ที่บ้าน และ อสม. ประจ าปี เพื่อทราบเด็กพัฒนาการปกติ เด็กที่สงสยัลา่ช้า 
พร้อมบันทึกผลการประเมนิในแบบบันทึกการเฝา้ระวังและสง่เสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวยั ของครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   
        2. ใช้กิจกรรมตามคู่มือ DSPM กระตุ้นพัฒนาการเดก็ปฐมวัยตามช่วงวัยและกจิกรรม กิน 
กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน ร่วมกับการเรียน การสอนเพื่อจดัประสบการณ์การเรียนรูใ้ห้แก่เดก็ปฐมวัย 
   3. กระตุ้นพัฒนาการเดก็ปฐมวัยที่พัฒนาการสงสัยลา่ช้าจากการตรวจประเมนิ หรือการส่ง
ต่อมาจากเจา้หนา้ที่สาธารณสขุ รายบุคคล ด้านที่สงสัยล่าช้า  
   4. ดูแลเด็กทีพ่ัฒนาการสงสัยล่าช้าหลังได้รบัการกระตุ้นครบ 1 เดือน หรือพบเด็กสงสยั
พัฒนาการล่าช้าหรือผิดปกติ หรือเด็กกลุ่มเปา้หมายคัดกรองและสง่เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอายุ 30 
เดือนและ 42 เดือน ได้ตรวจประเมนิพัฒนาการกับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในพืน้ที่ 
  5. บันทึกการด าเนินกจิกรรม ลงในแบบบันทึกการเฝา้ระวังและสง่เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

บทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 



มารดาหรือบิดาหรือผู้เลีย้งดูเด็กที่บ้าน มีบทบาทหน้าที่ 
            1. ตรวจประเมินพฒันาการเดก็ปฐมวัยตามคู่มือ DSPM ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ อสม. ประจ าปี เพื่อทราบเด็กที่เลีย้งดมูีพฒันาการปกติหรือสงสัยลา่ช้า พร้อม
บันทึกผลการประเมินในคู่มือ DSPM หากพบว่าพัฒนาการสงสัยลา่ช้าด าเนินการกระตุ้นตามข้อ 2.1 
       2. ตรวจประเมินพัฒนาการเดก็ปฐมวัยตามคู่มือ DSPM ทุก 1 เดือน เพื่อการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการ กรณีพบว่า 
                 2.1 เด็กปฐมวัยสงสยัพัฒนาการล่าช้า ส่งตรวจซ้ ากับเจา้หน้าที่สาธารณสขุ หากพบว่า
สงสัยล่าช้าจรงิให้กระตุน้พัฒนาการตามคู่มือ DSPM ด้านสงสัยล่าช้าบ่อยๆ อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง 
หรือทุกครั้งที่ต้องปฏิบัตกิจิกรรมนั้น เป็นเวลา 1 เดือน จากนั้นให้เจา้หน้าที ่สาธารณสุขตรวจประเมนิ
อีกครั้ง 
          2.2 เด็กปฐมวัยพัฒนาการปกติ กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการตามวัยในภาวะปกตติาม
แนวทางข้อ 3 หากประเมินผ่านให้เพิ่มการสง่เสริมพัฒนาการเกนิวยัขึ้นเป็นล าดับ ควบคู่ไปด้วย หาก
พบเด็กสงสัยพัฒนาการลา่ช้าหรือผดิปกติ หรือเด็กกลุ่มเป้าหมายคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเดก็
ปฐมวัยอายุ 30 เดือนและ 42 เดือน ให้ส่งตรวจประเมนิพฒันาการกับเจา้หนา้ที่สาธารณสขุในพื้นที่ 
  3. ใช้แนวทางกิจกรรม “กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน” และ“วิธีฝึกทักษะตามคู่มือ 
DSPM” ส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัยที่เลีย้งดเูป็นประจ า 



อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) มีบทบาทหน้าที่ 
          1. รับผิดชอบเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็กในเขตรับผิดชอบ  
          2. ตรวจประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามคู่มือ DSPM ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน ประจ าปี เพื่อทราบเด็กที่
รับผิดชอบมีพัฒนาการปกติหรือสงสัยล่าช้า พร้อมบันทึกผลการประเมินในแบบบันทึกการ
เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของ อสม. 
          3. เยี่ยมติดตามเด็กปฐมวัยที่บ้านเพื่อด าเนินกิจกรรม  
                3.1 เด็กปฐมวัยพัฒนาการสงสัยล่าช้า  ให้ค าแนะน าและ/หรือกระตุ้นพัฒนาการ 
และประเมินพัฒนาการด้านที่สงสัยล่าช้าทุกสัปดาห์ หลังกระตุ้นพัฒนาการครบ 1 เดือน 
แนะน าให้ได้รับการตรวจพัฒนาการซ้ ากับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หากพบเด็กมีพัฒนาการปกติ 
ด าเนินการเช่นข้อ 3.2 และหากยังพบว่าผลการตรวจประเมินไม่ผ่านแต่อายุยังอยู่ในช่วงวัย
นั้นให้กระตุ้นพัฒนาการต่อ แต่หากอายุเกินช่วงวัยนั้นแต่ยังตรวจประเมินไม่ผ่าน เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขจะส่งพบแพทย์ที่โรงพยาบาล 



อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) มีบทบาทหน้าที่ (ต่อ) 
      3.2 เด็กปฐมวัยพัฒนาการปกติ ตรวจประเมินพัฒนาการตามคู่มือ DSPM ทุก 1 
เดือน ร่วมกับมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน เพื่อการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ  
ให้ค าแนะน าและ/หรือกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการตามวัยในภาวะปกติ ถ้าประเมินผ่านให้เพิ่ม
การส่งเสริมพัฒนาการเกินวัยขึ้นเป็นล าดับ ควบคู่ไปด้วย แต่หากประเมินพบสงสัยพัฒนาการ
ล่าช้าหรือผิดปกติ หรือเป็นเด็กกลุ่มเป้าหมายคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอายุ 
30 เดือนและ 42 เดือน ให้ส่งตรวจประเมินพัฒนาการกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ 
               3.3 ให้ค าแนะน าและ/หรือให้การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ตามแนวทางกิจกรรม
ตามคู่มือ DSPM และกิจกรรม “กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน” ทุก 1 เดือน  
           4. บันทึกการด าเนินกิจกรรมทุกครั้ง  ลงในแบบบันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยของ อสม. 
           5. สรุปการด าเนินงานการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในความ
รับผิดชอบ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทุกเดือน 



เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีบทบาทหน้าที่ 
           1. ตรวจประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามคู่มือ DSPM ร่วมกับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มารดาหรือบิดาหรือผู้เลีย้งดเูดก็ทีบ่้าน และ อสม. ประจ าปี 
 2. ตรวจประเมินพัฒนาการซ้ า ในเด็กที่พัฒนาการสงสัยลา่ช้าในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็หลัง
กระตุ้นครบ 1 เดือน และตรวจยืนยันในรายตรวจประเมนิพบสงสยัล่าช้า หรือผิดปกติทีส่่งมาจากครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มารดาหรือบิดาหรือผู้เลีย้งดเูดก็ที่บ้าน และ อสม.  
 3. ตรวจประเมินคัดกรองเพื่อสง่เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมายคัดกรองและ
ส่งเสริมพัฒนาการอายุ 30 เดือนและ 42 เดือน ในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ หากพบพัฒนาการสงสัยลา่ช้า
แนะน าการกระตุ้นพัฒนาการแก่ผู้เลีย้งด ูและส่งข้อมูลครูศูนย์พัฒนาเดก็เล็กเพื่อกระตุ้นพัฒนาการ
รายบุคคล 
   4. พิจารณาส่งต่อโรงพยาบาลกรณีเดก็ปฐมวัยมีพัฒนาการลา่ช้าหลงักระตุน้ 1 เดือน 
(กรณีตรวจประเมินไม่ผ่านอายุเกนิช่วงวัย แต่หากอยู่ในช่วงวัยให้กระตุน้พัฒนาการต่อ) หรือพบเด็ก
ผิดปกติ 
         5. ประชุมติดตามการด าเนนิงานการเฝา้ระวังและสง่เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในความ
รับผิดชอบของ อสม. ทุกเดือน (ในวันประชุมประจ าเดือน อสม.)  



วิธีด าเนินโครงการ (ต่อ) 
  3. ด าเนินงานตามรูปแบบในองค์ประกอบที่ 3 การด าเนินงานต่อเนื่องด้วย
ระบบติดตามเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เป็นการติดตามเฝ้าระวังและ
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพ่ือให้มีระบบติดตามการด าเนินงานและเป็นการ
กระตุ้นให้การด าเนินต่อเนื่องคือ 
   1. การติดตามเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ระหว่าง 
อสม. กับมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน โดยการเยี่ยมบ้านตามบทบาทหน้าที่  
   2. การติดตามเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ระหว่าง
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับ อสม. ทุกเดือน โดยการประชุมติดตามการด าเนินงาน (ในวัน
ประชุมประจ าเดือน อสม.) 



สรุปขั้นตอน 
การด าเนินงานตามรูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริม

พัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จังหวัดยโสธร 



บริหารจัดการโครงการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สาธารณสขุสนบัสนุนวิชาการ 
  ทีมวิทยากร 
 ทีมตรวจประเมิน DSPM 
 วัสดุ อุปกรณ์ ระบบรายงานของครู – 

อสม. ที่ต้องใช้ 
 จัดระบบท างานให้เชื่อมกันและเชื่อม

กับการให้บริการกลุ่มเป้าหมาย (9, 
18, 30 และ 42 เดือน) 



 รว่มแรง รว่มใจ สง่เสรมิพฒันาการเด็กปฐมวยั เพ่ือคณุภาพของคนไทยและประเทศไทย  


