
การส่งเสริมพฒันาการเด็ก : ODOP ของ รพ.วังจันทร์ 
   จากการประช ุมของคณะกรรมการ mini DHS ของโรงพยาบาลวงัจันทร์  ได้มีการคืนข้อมูลและ

วเิคราะห์ข้อมลูท่ีส าคัญเพื่อการจดัล าดบัปัญหาสาธารณสุขในพื้นท่ี คณะกรรมการฯ ไดเ้ลือกประเด็น การส่งเสริม

พฒันาการเด็ก มาเ ป็นประเด็น ODOP เน่ืองจากในงานความรับผิดชอบตามภาระงานของโรงพยาบาลวงัจนัทร์ 

พบวา่ เครือขา่ยอ าเภอวงัจนัทร์ มเีด็กปฐมวยั (0-5ปี) ปี 2553 จ านวน  1,710 ตรวจพบพฒันาการลา่ชา้  10   คน ใน

จ านวนน้ีมพีฒันาการดา้นภาษาลา่ชา้  6 คน พิการจาก  Cerebral palsy 1 คน และกลุม่อาการ Drown  2 คน ทั้ง น้ีไม ่

เคยมกีารส ารวจ หรือศึกษาเด็กท่ีมปัีญหาพฤติกรรมผิดปกติอ่ืนๆ ส าหรับสถิติบุคคลสมาธิส้ัน พบวา่เ ป็นโรคท่ีพบ

บอ่ยในประเทศไทยพบประมาณ ร้อยละ 2.37 (สุวรรณี เ รืองเดช, กรมสุขภาพจิต คร้ัง ท่ี 7, 2544) ถา้ประมาณการ

จากสถิติดังกลา่ว ในเขตพื้นท่ีอ าเภอวงัจนัทร์คิดเทียบไดเ้ป็นจ านวน 41 คน ติดตามผลการด าเนินการในปีตอ่ๆ มา

พบวา่ส่งตอ่เ ด็ก สงสัยสมา ธิส้ันปีละ 3- 5 คน มีปัญหาเ ร่ืองการส่ือสาร อาการมากสุดคือเ ด็กไมส่ามารถมี

ปฏิสัมพ ันธ์กบัเพื่อนรว่มห้อง ซนไมส่ามารถเขา้รว่มช ั้นเ รียนได ้ เด็กท่ีมปัีญหาพฤติกรรมในกลุม่น้ีพบมมีารดา -

บิดาวยัรุ ่น หยา่ร้าง single mom ครอบครัวเ ล้ียงตามใจ เปิดโทรทัศน์ให้เด็กอายุน้อยกวา่ 2 ปีดู จึงพบเด็กมีปัญหา

ดา้นภาษาเพิ่มจาก 6 คนเป็น 10 คน/ปี แตเ่ ด็ก Drown  2  คน ท่ีเข้าคลินิกตั้งแตแ่รกเกดิ ครอบครัวบอกวา่ “เคา้ไม ่

เคยท าให้ผมเสียใจเลย อยูก่บัเคา้แล้วหัวเราะทั้งวนั” จึง เป็นแรงบันดาลใจในการเ ฝ้าระวงั กระตุ้น ปรับเปล่ียน

พฤติกรรม ในเครือขา่ยอ าเภอวงัจนัทร์   

                 รูปแบบการให้บริการเดิม สอนมารดาใชส้มดุสีชมพปูระเมนิพฒันาการเด็ก ไมม่คีลินิกกระตุน้พฒันาก
และเมือ่สงสัยจะตรวจประเมนิดว้ยเคร่ืองมอืของกรมอนามยั พบพฒันาการลา่ชา้สง่ตอ่พบแพทย์โรงพยาบาล
ระยอง พบวา่ผูป้กครองไมส่ามารถน าเด็กไปรับการกระตุน้ไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง พฒันาการไมดี่ข้ึน เด็กโตข้ึน
ชว่ยเหลือตนเองไมไ่ด ้ ปัญหาท่ีพบคือ การขาดรูปแบบการดูแลดว้ยทีมสหสาขาวชิาชีพท่ีชดัเจน การขาดเคร่ืองมอื
ตรวจประเมนิพฒันาการท่ีมคีวามเฉพาะเจา้หน้าท่ีขาดทกัษะไมม่กีารส ารวจ หรือศึกษาเด็กท่ีมปัีญหาพฤติกรรม
ผิดปกติอ่ืน 
                  วตัถุประสงค์ของการพฒันาระบบการสง่เสริมพฒันาการเด็กท่ีมปัีญหา คือ 1) เพื่อตรวจประเมนิและ 
คน้หากลุม่เส่ียงพฒันาการลา่ชา้หรือ มปัีญหาพฤติกรรมท่ีไมเ่หมาะสมไดเ้ร็ว 2) เพื่อกระตุน้พฒันาการในเด็ก
ปฐมวยัท่ีมพีฒันาการลา่ชา้และสง่ตอ่ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเล้ียงดูเด็กให้ม ี พฤติกรรมท่ีเหมาะสม และ 3) 
พฒันาระบบการจดัการดา้นพฒันาการเด็กและดูแลเด็กท่ีมพีฒันาการลา่ชา้ 
                  การด าเนินงานตามประเด็น ODOP ของ รพ.วงัจนัทร์ ไดม้กีารก  าหนดกจิกรรมรว่มกนัของ
คณะกรรมการ ODOP : การสง่เสริมพฒันาการเด็ก โดยมกีารจดัท าแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร์ จดัท าแผนสุขภาพ
ต าบลและโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจาก CUP วงัจนัทร์ มกีารจดัตั้งทีมแกนน าพฒันาการเด็กใน
ชมุชน พฒันาทกัษะเจา้หน้าท่ี บุคลากรสาธารณสุข อสม. ครูพี่เล้ียงศูนย์เด็กเล็กและเด็กช ั้นอนุบาล การพฒันา
รูปแบบการเฝ้าระวงั การจดัตั้งคลินิกกระตุน้พฒันาการเด็ก การพฒันารูปแบบการให้บริการเชื่อมโยงในทีมสห
สาขาวชิาชีพเชื่อมโยงกบัการจดับริการในชมุชน ประกอบดว้ย คลินิกฝากครรภ์, งานบริการคลอด, คลินิกสุขภาพ



เด็กดี, งานเย่ียมบา้น อสม., คลินิกกระตุน้พฒันาการเด็ก การด าเนินการคดักรอง ติดตามกลุม่เส่ียงอยา่งตอ่เน่ือง 
การพฒันาระบบงานเชิงรุกโดยคิดคน้นวตักรรมเชิงกระบวนการ  3 ขั้นตอน คือ การสง่เสริมสุขภาพทารกในครรภ์ 
การป้องกนัความเส่ียงในระยะคลอดและหลงัคลอด และ การสง่เสริมสุขภาพทารกแรกเกดิ-5ปี มกีารสร้าง
หลกัสูตรชมุชนในการดูแลผูป่้วยในชมุชน พร้อมกบัมกีารอบรมแกนน า เพื่อให้มทีกัษะในการดูแลและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพให้ผูป่้วยกลุม่เป้าหมาย  มกีารก  าหนดกจิกรรมหรือบริการท่ีจ าเป็น ทั้งกจิกรรมดา้นการดูแลสุขภาพ
ของผูป่้วย กจิกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผูป่้วย กจิกรรมการป้องกนัแผลกดทบั การประเมนิคณุภาพชีวติของ
ผูป่้วยและญาติ การจดัหาและสร้างอุปกรณ์ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและด ารงชีวติของผูป่้วย การก  าหนดบทบาท
หน้าท่ีการดูแลผูป่้วยขององค์กรหรือภาคีตา่งๆ เชน่ บทบาทของผูน้ าชมุชน อบต. อสม. แกนน าจิตอาสาเป็นตน้ 
รวมทั้งการจดักจิกรรมจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อคน้หาแนวทางในการด าเนินงานแบบมสี่วนร่วม 

                                                     การจัดกิจกรรมพฒันาการเด็กใน WCC 

            การพฒันาแกนน าพฒันาการเด็ก                                            การพฒันาคลินิกกระตุ้นพฒันาการ 

   
 ผลการด าเนินงาน พบวา่ จากการคัดกรองพฒันาการเด็กในระบบ  งานอนามยัโรงเ รียน งานศูนย์

พฒันาการเด็กเล็ก งาน WCC การคดักรองจาก WBC ของ รพ.สต.  การคดักรองในคลินิกบริการของ รพ.วงัจนัทร์ 
และการคัดกรองของอสม. พบเด็กพฒันาการไมส่มวยัมีจ านวน 55 คน ต้องได้รับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม/
กระตุน้พ ัฒนาการ โดยแบง่เป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ 1 กลุม่ท่ีสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรม/กระตุน้พ ัฒนาการได้โดย
ศกัยภาพของโรงพยาบาลวงัจันทร์ จ านวน  37 รายและกลุม่ 2 กลุม่ท่ีตอ้งสง่ตอ่เพื่อรับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม/

ให้ความรู้มารดา  

เร่ืองการใชส้มุด       

สีชมพูเป็นค ูม่ือ  

ตรวจประเมิน

พฒันาการเด็ก 



กระตุ้นพ ัฒนาการโดยโรงพยาบาลระยอง  จ านวน  18 ราย (ส่วนใหญต่รวจพบเมื่อเ ด็กอายุมากกวา่ 2 ปี)  ผลการ
ด าเ นินงานในกลุม่ 1 พบวา่ เ ด็กท่ีมพี ัฒนาการด้านภาษาลา่ชา้ จ านวน  12 ราย ผลกลับมาปกติ 7 ราย เ ด็กท่ีมี
พฒันาการดา้นกลา้มเ น้ือผิดปกติ จ านวน  10 ราย ผลกลับมาปกติ 8 ราย เด็กท่ีมพี ัฒนาการดา้นสังคมและการ
ชว่ยเหลือตนเอง 12 ราย, ดา้นพฤติกรรมอีก 3 รายในกลุม่น้ีรอติดตามประเมนิผลใชเ้วลาอยา่งน้อยอีก 12 เดือน แต ่
มแีนวโน้มพ ัฒนาการดีข้ึน ผลการด าเ นินงานในกลุม่ 2 พบวา่ เ ด็กในกลุม่น้ี  จ านวน 18 ราย ทุกรายได้รับการ
ติดตามตอ่เ น่ือง และมีแนวโน้มพฒันาการดีข้ึน โดยเฉพาะในกลุม่ Down syndrome, Autistic, ADHD เ ด็กสามารถ
ชว่ยเหลือตนเองได ้ดา้นภาษาจากการติดตามพบวา่เด็กสามารถใชภ้าษาส่ือสารได้มากข้ึน 


