แนวทางการดําเนินงานคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ช่วงวัย ( 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน)
“สัปดาห์รณรงค์คดั กรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2562”
ระหว่างวันที่ 8 - 12 กรกฎาคม 2562
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
------------------------------1. หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักส่งเสริมสุขภาพ ได้จดั ทําแนวทางการดําเนินงานคัดกรองพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 5 ช่วงวัย (9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน) ดังนี้
1.1 หน่วยงานระดับจังหวัดทุกจังหวัดดําเนินการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 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 ซึ่งเป็นจํานวนเป้าหมายเฉพาะช่วงรณรงค์ฯ ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562
1) การเตรียมการก่อนการรณรงค์
1.1) ผู้ตรวจราชการกระทรวง/สาธารณสุขนิเทศก์/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแจ้งนโยบายให้
ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้จัดการระบบการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (Child Project Manager : CPM)
ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ วางแผนรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ช่วงวัย (9, 18, 30, 42
และ 60 เดือน) ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ รวมถึงวางแผนการติดตามเด็กที่ไม่มาตามนัด กล่าวคือ
- การดําเนินการเชิงรุก หมายถึง การคัดกรองพัฒนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกรูปแบบ
โรงเรียนอนุบาล บ้าน ชุมชน และระดมพลในพื้นที่ที่มีกลุม่ เป้าหมายเป็นจํานวนมาก
- การดําเนินการเชิงรับ หมายถึง การคัดกรองพัฒนาการเด็กในสถานบริการทุกระดับ
1.2) ผู้จัดการระบบการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (CPM) ระดับเขต
- ประชุมชี้แจง และทําความเข้าใจแนวทางการดําเนินการในคณะกรรมการเขตสุขภาพ
CPM ระดับจังหวัด และระดับอําเภอ
- กําหนด node ผู้รับผิดชอบให้คําปรึกษา และกําหนด setting การดําเนินการให้ชัดเจน
ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกรูปแบบ โรงเรียนอนุบาลทุกสังกัด สถานบริการและชุมชน
1.3) ผู้จัดการระบบการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (CPM) ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ
- เตรียมความพร้อมทักษะการประเมินคัดกรองพัฒนาการเด็กให้กับบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุขรายใหม่ และทบทวนรายเก่ารวมถึงเตรียมอุปกรณ์ และความพร้อมด้านอื่นๆ
1.4) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- ร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทุกรูปแบบ โรงเรียนอนุบาลทุกสังกัด และอาสาสมัครสาธารณสุข สํารวจข้อมูลจํานวนเด็กปฐมวัย 5 ช่วงวัย (9,
18, 30, 42 และ 60 เดือน) จัดทําทะเบียนรายชื่อ พร้อมชื่อผู้ปกครอง ส่งให้สถานบริการสาธารณสุข
ของแต่ละพื้นที่โดยกําหนดช่วงอายุเด็กปฐมวัย 5 ช่วงวัย (9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน) ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 กําหนดช่วงอายุเด็กเกิดเพื่อการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 5 ช่วงวัย (9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน)
ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562
อายุ
ช่วงอายุ
เด็กที่เกิดระหว่าง
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
- กําหนด Setting คัดกรองพัฒนาการ ได้แก่ สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทุกรูปแบบ สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน โรงเรียนอนุบาลทุกสังกัด สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนที่ดูแลเด็ก
ปฐมวัย (8 แห่ง ได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท จังหวัดนนทบุรี สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านเวียงพิงค์
จังหวัดเชียงใหม่ สถานสงเคราะห์เด็กหญิง จังหวัดอุดรธานี สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านสงขลา จังหวัดสงขลา)
ทัณฑสถานหญิงที่ดูแลเด็ก และครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ในส่วน setting ที่ไม่มีบุคลากรคัดกรองพัฒนาการเด็กขอให้หน่วยบริการสาธารณสุขใน
พื้นที่ประสานและพิจารณาจัดทีม เพื่อเข้าคัดกรองพัฒนาการเด็กใน setting ดังกล่าว
- เตรียมความพร้อมการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 5 ช่วงวัย การจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลตาม
โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
- ประสานความร่วมมือหน่วยงานระดับพื้นที่ ได้แก่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงกลาโหม
(ถ้ามีในพื้นที่) นําเป็นวาระเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด มีผู้ว่า
ราชการจังหวัด เป็นประธาน และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
เป็นเลขานุการร่วม เพื่อกําหนดเป็นทิศทางการดําเนินการทั้งจังหวัด
- สื่อสาร ประชาสัมพันธ์แผนการรณรงค์คัดกรองฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน
ทั่วไปรับทราบทุกช่องทาง 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 ระดับอําเภอ
กํากับ ติดตามการดําเนินการตามแผน
2.4) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และสถานบริการทุกระดับ ติดตาม
ค้นหาเด็กเพิ่มเติมในชุมชน กรณีกลุ่มเป้าหมายมารับบริการไม่ครบถ้วน โดยอาศัยภาคีเครือข่าย ได้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน และ
พิจารณาจัดทีมเข้าคัดกรองพัฒนาการเด็กกลุ่มเป้าหมาย

3) หลังการรณรงค์
3.1) ผู้จัดการระบบการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับเขต (CPM) จังหวัด ตรวจสอบข้อมูล
ใน HDC จังหวัด และแก้ไขภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 24.00 น.
3.2) บุคลากรสาธารณสุขร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข ครูผู้ดูแลเด็ก และหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง จัดทําบัญชีรายชื่อติดตามเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าภายหลังการคัดกรอง เพื่อติดตามแจ้งเตือน 2
สัปดาห์ก่อนนัดหมายและ/หรือติดตามเยี่ยมบ้าน แนะนําพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก ส่งเสริมพัฒนาการอย่างน้อยสัปดาห์
ละ 1 ครั้ง พร้อมแจ้งเตือนซ้ําเพื่อให้มารับการประเมินพัฒนาการซ้ําภายใน 1 เดือนหลังการคัดกรอง
3.3) หน่วยบริการบันทึกข้อมูลผลการคัดกรองซ้ํา และส่งเข้า HDC จังหวัด ในกลุ่มเด็กที่พบสงสัย
พัฒนาการล่าช้า และได้รับการกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการจากพ่อ แม่ ผู้ดูแลเด็กภายใน 1 เดือน ในวันที่ 31 สิงหาคม
2562 เวลา 24.00 น.
3.4) หน่วยบริการทุกหน่วยดําเนินการตามแผนติดตามเด็กที่อาจไม่มาตามนัด หรือเด็กที่ขาดการติดตาม ดังนี้
3.4.1) จัดทําทะเบียนรายชื่อ ที่อยู่ หน่วยบริการที่รับผิดชอบเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า
3.4.2) จัดระบบติดตามเด็กที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ โดยใช้เครือข่าย FCT/ตําบลจัดการ
สุขภาพ ติดตามเด็กในเขตรับผิดชอบ เช่น
- กรณีเด็กอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน สถานสงเคราะห์
ทัณฑสถานหญิงที่ดูแลเด็ก ให้ติดตามผ่านครูพี่เลี้ยง หรือผูป้ กครอง
- กรณีเด็กอยู่ในชุมชน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ประสานส่งรายชื่อให้ อสม.ติดตามเยี่ยมบ้าน
- แจ้งหนังสือติดตามไปยังบ้าน/โทรศัพท์ตามผู้ปกครอง
- เด็กที่มาไม่ได้/ไม่มีค่าใช้จ่ายเดินทาง/อื่นๆ : สสอ./รพ.สต. ประสาน อปท./พมจ.
ในพื้นที่ให้การช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายมาตรวจประเมินซ้ํา
3.5) เมื่อประเมินซ้ําแล้วพบว่า เด็กมีพัฒนาการล่าช้า ให้สง่ ต่อไปยังหน่วยบริการตามระบบส่งต่อที่
กําหนดเพื่อให้เด็กได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
3.6) สรุปวิเคราะห์ผลการคัดกรองพัฒนาการเด็ก ดังนี้
3.6.1) ผู้จัดการระบบการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (CPM) ระดับอําเภอ นําเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับอําเภอที่มีนายอําเภอเป็นประธาน
3.6.2) ผู้จัดการระบบการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (CPM) ระดับจังหวัด นําเสนอ
คณะกรรมการ วางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข และเป็นวาระนําเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม
การพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด
3.6.3) ผู้จัดการระบบการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (CPM) ระดับเขต นําเสนอคณะกรรมการ
เขตสุขภาพ
3.7) หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น ศูนย์อนามัยที่ 1-12 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-12 สถาบัน
พัฒนาสุขภาวะเขตเมือง สุ่มประเมินผลการคัดกรองพัฒนาการเชิงคุณภาพ เพื่อเปรียบเทียบ ผลการคัดกรอง
พัฒนาการของผู้ประเมินระดับพื้นที่สําหรับเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพเจ้าหน้าที่ต่อไป
2. หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข
2.1 กรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารเรือ กรมแพทย์ทหารอากาศ
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข กรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารเรือ กรมแพทย์ทหาร
อากาศ รับผิดชอบดําเนินการ ดังนี้

2.1.1 คัดกรองพัฒนาการเด็ก กลุ่มอายุ 9, 18, 30, 42, 60 เดือน ของหน่วยบริการสังกัดกรมแพทย์
ทหารบก กรมการแพทย์ทหารเรือ กรมการแพทย์ทหารอากาศ ทั่วประเทศ ได้แก่ โรงพยาบาล ศูนย์เด็กเล็ก และ
โรงเรียนอนุบาลในพื้นที่ความรับผิดชอบ ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 ด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
2.1.2 รายงานผลการคัดกรองฯ ให้กรมอนามัย ตามกําหนดช่วงอายุเด็กเพื่อการคัดกรองพัฒนาการเด็ก
ดังตารางที่ 1 และตามแบบรายงานผลการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
เวลา 24.00 น. เพื่อรวบรวมข้อมูลนําเสนอในภาพของประเทศ
2.1.3 รายงานผลการประเมินซ้ําเด็กที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า และได้รับ
การกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการจากพ่อแม่ ผู้ดแู ลเด็กภายใน 1 เดือน โดยใช้แบบรายงานตามข้อ 2.1.2. ส่งภายใน
วันที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 24.00 น.
หมายเหตุ : เป้าหมายการคัดกรอง : ตามจํานวนที่หน่วยบริการสังกัดกรมแพทย์ทหารบกกรม
แพทย์ทหารเรือ กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้กําหนด
2.2 กรุงเทพมหานคร
บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบดําเนินการ ดังนี้
2.2.1 คัดกรองพัฒนาการเด็ก กลุ่มอายุ 9, 18, 30, 42, 60 เดือน ในศูนย์บริการสาธารณสุข
และสถานรับเลีย้ งกลางวันภายใต้ความรับผิดชอบของสํานักอนามัย ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
ภายใต้ความรับผิดชอบของสํานักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 ด้วยคู่มือเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
2.2.2 รายงานผลการคัดกรองฯ ให้กรมอนามัย ตามกําหนดช่วงอายุเด็กเพื่อการคัดกรองพัฒนาการเด็ก
ดังตารางที่ 1 และตามแบบรายงานผลการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
เวลา 24.00 น. เพื่อรวบรวมข้อมูลนําเสนอในภาพของประเทศ
2.2.3 รายงานผลการประเมินซ้ําเด็กที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า และได้รับ
การกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการจากพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็กภายใน 1 เดือน โดยใช้แบบรายงานฯ ตามข้อ 2.2.2
ส่งภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 24.00 น.
หมายเหตุ : เป้าหมายการคัดกรอง : ตามจํานวนที่หน่วยบริการสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้กําหนด
2.3 โรงพยาบาลตํารวจ
บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลตํารวจ รับผิดชอบดําเนินการ ดังนี้
2.3.1 คัดกรองพัฒนาการเด็ก กลุ่มอายุ 9, 18, 30, 42, 60 เดือน ในหน่วยบริการและ/หรือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ถ้ามี) ภายใต้พื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562
ด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
2.3.2 รายงานผลการคัดกรองฯ ให้กรมอนามัย ตามกําหนดช่วงอายุเด็กเพื่อการคัดกรองพัฒนาการเด็ก
ดังตารางที่ 1 และตามแบบรายงานผลการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
เวลา 24.00 น. เพื่อรวบรวมข้อมูลนําเสนอในภาพของประเทศ
2.3.3 รายงานผลการประเมินซ้ําเด็กที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า และได้รับ
การกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการจากพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็กภายใน 1 เดือน โดยใช้แบบรายงานฯ ตามข้อ 2.3.2
ส่งภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 24.00 น.
หมายเหตุ : เป้าหมายการคัดกรอง : ตามจํานวนที่โรงพยาบาลตํารวจเป็นผู้กําหนด

2.4 กระทรวงมหาดไทย
2.4.1 ประชาสัมพันธ์ “สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2562”
ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 ประสานส่งรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย ให้กับหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่
และสนั บ สนุ น การคั ด กรองเด็ ก อายุ 30, 42 และ 60 เดื อ น ในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก และโรงเรี ย นสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทยทั่วประเทศ
2.4.2 สนับสนุนให้ครูพี่เลี้ยง มีและใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
2.4.3 ครูพี่เลี้ยงจัดทําทะเบียนรายชื่อเด็กที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขคัดกรองแล้วพบสงสัยพัฒนาการ
ล่าช้าเพื่อส่งเสริมพัฒนาการในด้านที่พบปัญหา และติดตาม ให้เด็กดังกล่าวมารับการตรวจประเมินซ้ําภายใน
1 เดือน
2.5 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2.5.1 ประชาสัมพันธ์ “สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2562”
ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 ประสานส่งรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย ให้กับหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่
และสนับสนุนการคัดกรองเด็กอายุ ๙, ๑๘, 30, 42 และ 60 เดือน ในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนทั่วประเทศ
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน บ้านพักเด็กและครอบครัวที่ดูแลเด็กปฐมวัย
2.๕.2 สนับสนุนให้ครูพี่เลี้ยง มีและใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
2.5.๓ ครูพี่เลี้ยงจัดทําทะเบียนรายชื่อเด็กที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขคัดกรองแล้วพบสงสัยพัฒนาการ
ล่าช้า เพื่อส่งเสริมพัฒนาการในด้านที่พบปัญหา และติดตามให้เด็กดังกล่าวมารับการตรวจประเมินซ้ําภายใน 1
เดือน
2.5.๔ ติดตาม กํากับ นําข้อมูลผลการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย เป็นวาระการประชุมใน
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด
2.6 กระทรวงศึกษาธิการ
2.6.1 ประชาสัมพันธ์ “สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2562”
ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 ประสานส่งรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย ให้กับหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่
และสนับสนุนการคัดกรองเด็กอายุ 30, 42 และ 60 เดือน ในโรงเรียนอนุบาลทุกสังกัดทั่วประเทศ
2.6.2 สนับสนุนให้ครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนอนุบาล มีและใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (DSPM)
2.6.3 ครูพี่เลี้ยงจัดทําทะเบียนรายชื่อเด็กที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขคัดกรองแล้วพบสงสัยพัฒนาการ
ล่าช้า เพื่อส่งเสริมพัฒนาการในด้านที่พบปัญหา และติดตามให้เด็กดังกล่าวมารับการตรวจประเมินซ้ําภายใน 1 เดือน

หมายเหตุ
1. สามารถดาวโหลดไฟล์ DSPM และแบบรายงานผลการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ได้ที่
https://qrgo.page.link/VWwn
2. หน่วยงานที่ไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ HDC ส่งข้อมูลแบบรายงานผลการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย
กลับมาที่ E-mail address : mchbkk13@hotmail.com หรือ cardiac5011@hotmail.com ตามวันที่
กําหนดข้างต้น

