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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

จังหวัดล าพูน เขตสุขภาพที่ 1 

ตรวจราชการวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan Excellence)  

ประเด็นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service outcome) :   ตัวช้ีวัดที่ 5 เด็กไทยมีระดับสติปัญญา
เฉลี่ยไม่ต่่ากว่า 100 ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป 

1. วิเคราะห์สถานการณ์และเป้าหมาย (Gap Analysis)  

ปัจจุบันเด็กและเยาวชนต้องเผชิญกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมต่างๆ ตามยุค
สมัยที่เปลี่ยนแปลงไป สถานการณ์เด็กที่เสนอผ่านสื่อต่างๆบ่งบอกว่าเด็กไทยมีพฤติกรรมรุนแรงและสภาวะ
เบี่ยงเบนเพ่ิมมากขึ้น จากการวิเคราะห์สภาวการณ์และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนหรือ Child 
watch เปิดเผยผลการส่ารวจว่า เด็กร้อยละ 24 ระบุว่าตนเองอารมณ์เสียหงุดหงิดง่าย ส่วนเด็กที่เคยเครียด
จะมีอาการทางกายปรากฏร่วมด้วย เช่น อาเจียน  ในปี 2551-2552 พบเยาวชนอายุต่่ากว่า 25 ปีพยายาม
ฆ่าตัวตายจ่านวน 32 คนต่อแสนประชากร เฉลี่ยวันละ 20 คน จากข้อมูลที่กล่าวมา เห็นได้ว่าปัญหาของเด็ก
และเยาวชนมีความซับซ้อนมากขึ้น ในขณะเดียวกันกลับพบปัญหาในเด็กที่อายุน้อยลงเรื่อยๆ วัยเรียนถือเป็น
ช่วงเวลาที่ส่าคัญท่ีเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งการเรียน และปัญหาทางพฤติกรรมต่างๆ 

ในปี 2559  กรมสุขภาพจิต ได้ด่าเนินการส่ารวจสถานการณ์ พบว่าเด็กไทยมีค่าระดับสติปัญญา(Mean 
IQ) = 98.23 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่่า เด็กไทยมีสติปัญญาบกพร่องมากถึงร้อยละ 5.8 (มาตรฐานสากล
ไม่ควนเกินร้อยละ 2 ) ในขณะที่ความฉลาดทางอารมณ์(อีคิว : EQ) ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ทั่วประเทศจ่านวน 23,641 คนพบว่า  ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กนักเรียนไทยอายุ 6 - 11 เป็นไปตาม
เป้าหมาย ร้อยละ 77 ขึ้นไป แต่ก็ยังพบเด็กจ่านวนไม่น้อยที่ยังต้องการการพัฒนา ซึ่งเด็กมีปัญหาอีคิวมากที่สุด
ในด้านขาดความมุ่งมั่นพยายามและขาดทักษะในการแก้ไขปัญหา ซึ่งถ้าสามารถค้นหากลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มที่มี
ปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆและให้การช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม ทันท่วงที ก็จะเพ่ิมโอกาสที่เด็กจะกลับมามี
พัฒนาการตามวัยและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพในอนาคตต่อไป 
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2.เป้าหมายระยะสั้น (Essential List/Task) 

ได้มีการด่าเนินการเฝ้าระวังเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมทั้งค้นคว้า หาแนวทางที่จะส่งเสริม
คุณภาพและศักยภาพของเด็กไทยให้มีความฉลาดทั้งสติปัญญาและอารมณ์ไม่ต่่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานโดยได้มี
การด่าเนินการอย่างต่อเนื่องและมีการติดตามผลการด่าเนินงานเป็นระยะ 

2.1 Structure-Function 

ผู้ให้บริการ –พยาบาล  นักจิตวิทยา จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กุมารแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข 

กระบวนการ  - ตรวจประเมิน / วินิจฉัย / ให้การดูแลตามสาเหตุของปัญหาพฤติกรรม /ติดตามเพ่ือประเมิน
ปัญหาพฤติกรรม – อารมณ์  / ส่งต่อเพ่ือรับการดูแลต่อเนื่อง 

เครื่องมือ /เทคโนโลยี –เชาวเ์ล็ก (ส่าหรับ LD, ID) , SNAP-IV (ส่าหรับ ADHD) , PDDSQ (ส่าหรับ Autistic) 
,CDI คู่มือการดูแลเด็กวัยเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ส่าหรับบุคลากร , คู่มือแนวทางการดูแลโรคทางจิต
เวชเด็กและวัยรุ่น 4 โรคหลัก  

2.2 GAP Analysis (วิเคราะห์ตาม Six Buditing Block (SAB) 

 เด็กวัยเรียนเมื่อได้รับการประเมินปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์แล้วพบว่า เด็กมีความเสี่ยงต่อการเกิด
ปัญหา และทางโรงเรียนได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วแต่ปัญหานั้นยังคงลุกลามจนระบบการดูแ ล
ช่วยเหลือของโรงเรียนไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ จึงจ่าเป็นต้องส่งเด็กเข้าสู่ระบบสาธารณสุขให้เป็นผู้ดูแล 
ให้การรักษาและบ่าบัดฟ้ืนฟู ซึ่งเด็กวัยเรียนที่มีปัญหามักไม่ต้องการมาพบบุคลากรทางสาธารณสุขเอง ส่วน
ใหญ่จะเป็นผู้ปกครองหรือครูที่มีความเห็นว่าเด็กควรจะมาพบบุคลากรทางสาธารณสุขเพ่ือรับการวินิจฉัยหา
สาเหตุและรับการช่วยเหลือเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือโรคทางจิตเวช 
 
เกณฑ์เป้าหมาย เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 100 
เกณฑ์การประเมิน: รอบ 12 เดือน 
  

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับ 
การติดตามกระตุ้น 
พัฒนาการและดูแล 

ต่อเนื่องด้วย 
เครื่องมือมาตรฐาน 

ร้อยละ 60 

เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับ 
การติดตามกระตุ้น 
พัฒนาการและดูแล 

ต่อเนื่องด้วย 
เครื่องมือมาตรฐาน 

ร้อยละ 70 

เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับ 
การติดตามกระตุ้น 
พัฒนาการและดูแล 

ต่อเนื่องด้วย 
เครื่องมือมาตรฐาน 

ร้อยละ 80 

ระดับสตปิัญญาเฉลี่ย
ไม่ต่่ากว่า 100 
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เกณฑ์เป้าหมาย : ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือสูงกว่า 
เกณฑ์การประเมิน: รอบ 12 เดือน 
  

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 

 

2.3 Framework 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Task List  

ก าหนดเป้าหมายระยะสั้น (3 เดือน)  

1) พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุขกับโรงเรียน 
2) พัฒนาทักษะของบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายรวมทั้งสร้างระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching) ด้าน

เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง 
3) สื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างความตระหนักในสถานการณ์ IQ/EQ เด็กไทย การ

ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์เด็กวัยเรียน 

 

 

 

 

 

-รพช.ในจังหวัดมี
ระบบเฝ้าระวังปัญหา 
IQ และ EQ 

-เด็กวัยเรียนที่มีปัญหา 
IQ และ EQ ได้รับการ
ดูแล 

กลุ่มเป้าหมาย การด าเนินงาน ผลลัพธ์ที่
คาดหวัง 

กลุ่มเด็กที่มีระดับ IQ และ EQ 
น้อยกว่า หรือกลุ่มท่ีเป็นสีแดงใน
กราฟสถานการณ์ระดับ
สติปัญญา ซึ่งน่าจะมีปัญหาการ
เรียนหรือใช้สติปัญญาได้ไม่เต็ม
ศักยภาพ 

มุ่งเน้น ในการค้นหาคัดกรอง
เด็กท่ีมีปัญหาการเรียน และ
พฤติกรรม โดยจัดท่าระบบ
การดูแลช่วยเหลือที่มุ่งเน้นให้
เกิดการพัฒนาศักยภาพและ
ทักษะการเรียน 
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2.5 Activities / Project  

มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน 
 พัฒนาทักษะของบุคลากรสาธารณสุข
และภาคีเครือข่ายรวมทั้งสร้างระบบพี่เลี้ยง
(Coaching ) ด้านเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
อย่างต่อเนื่อง 
 

 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่นได้เข้าร่วม
โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นที่มีปัญหา
ทางพฤติกรรม อารมณ์ การเรียน จัดโดย สถาบันพัฒนาการ
เด็กราชนครินทร์  
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่นได้เข้าอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้น่ากลุ่มเพ่ือการยอมรับ
พัฒนาตนเองต่อปัญหาพฤติกรรมทางอารมณ์เด็กและวัยรุ่น 
 

2.6 Monitor and Evaluation Process 

การเรงรัดตรวจสอบการด่าเนินงาน/โครงการ ให้ด่าเนินงานแลวเสร็จ ตามเวลาอยางเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง ประจ่ารายเดือน รายไตรมาส หรือตามความเหมาะสมในการเรงรัดงาน  

3. ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560) 

3.1 ผลการด าเนินการประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ  

4.ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

การด่าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและบรรลุผล จ่าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกส่วนในสังคม และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องไป
ในทิศทางเดียวอย่างมีคุณภาพ 

 

ผู้รายงาน : นางสาวศิริพร อูปแปง 

ต่าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข 

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 30 มกราคม 2561 

E mail : ladysiriporn65@gmail.com 


