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1. ชื่อผลงาน   นัดถูกใจ  ไปถูกวัน 

2. ชื่อหน่วยงาน/ทีม  คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (TEDA4I) 

3. ปีท่ีด าเนินการ   2562 

4. ค าส าคัญ    นัดหมาย   การรับบรกิาร  TEDA4I  

5. เป้าหมายของผลงาน   ร้อยละของอัตราการเลื่อนนัดของผู้ปกครองที่พาเด็กมารับบริการคลินกิสง่เสรมิ
พัฒนาการ (TEDA4I) ลดลง 5% 

6. ปัญหาและสาเหตุ  
 คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (TEDA4I) ให้บริการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุแรกเกิด – 6 ปี แบบ
ผู้ป่วยนอก โดยใช้คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (Thai Early Developmental 
Assessment for Intervention: TEDA4I) สถิติเด็กที่มารับบริการในปีงบประมาณ 2561 ได้รับการวินิจฉัย 
เป็นโรคดาวน์ซินโดรมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.41 รองลงมาโรคพัฒนาการล่าช้า คิดเป็นร้อยละ 32.61     
โรคออทิสติก คิดเป็นร้อยละ 19.12   และอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 5.85 เป็นการส่งเสริมพัฒนาการโดยเน้น
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม มีโปรแกรมการให้บริการส่งเสริมพัฒนาการ สัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละ 30  - 45 นาที 
จ านวน 12 ครั้ง และการติดตามพัฒนาการ เดือนละ 2 ครั้ง จ านวน 6 ครั้ง, เดือนละครั้ง จ านวน 3 ครั้ง และ 
ติดตามนัดหมาย 3 เดือน จ านวน 1 ครั้ง  โดยกิจกรรมในแต่ละครั้งจะเป็นการฝึกรายบุคคลร่วมกับการฝึก
ทักษะการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้แก่ผู้ปกครอง เพื่อน าไปฝึกพัฒนาการต่อเนื่องที่บ้าน  

 การส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการที่ดีนั้น จะต้องมีความต่อเนื่อง สถิติการมาตามนัด
ของคลินิกส่งเสริมพัฒนาการ พบว่า ผู้ปกครองไม่พาเด็กมารับบริการตามนัด ในช่วงเดือน มกราคม - เมษายน 
พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 28.12 พบว่า ผู้ปกครองขอเลื่อนการนัดมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 57.34 รองลงมา 
เด็กมีปัญหาสุขภาพ คิดเป็น ร้อยละ 38.33   และจ าหน่ายจากโปรแกรม คิดเป็นร้อยละ 4.33  การเลื่อนนัด
และปัญหาสุขภาพของเด็กเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้ให้พัฒนาการของเด็กไม่ก้าวหน้า ผู้ปกครองขาดความ
ตระหนักในการส่งเสริมพัฒนาการ และการส่งเสริมพัฒนาการไม่ต่อเนื่อง  

จากการศึกษาการผิดนัดและตัวช้ีวัดทางคลินิกของผลการดูแลในผู้ป่วยเบาหวานในหน่วยบริการปฐม
ภูมิสามเหลี่ยมโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ของ วริสรา ลุวีระและ เสาวนันท์ บ าเรอราช (2557) พบว่าผู้ป่วยที่ผิด
นัดเป็นประจ า (ผิดนัดมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนครั้งที่มาพบแพทย์) มีความสัมพันธ์กับระดับแอล ดี แอล 
คอเลสเตอรอล สูงกว่าเป้าหมายควบคุม อาจเกิดจากการผิดนัดในโรคเรื้อรงัท าให้ผู้ให้การรักษาไม่สามารถดูแล
ผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการปรับยา และการตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันภาวะต่างๆ เป็นไปได้อย่างไม่
เต็มที่   
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จากกการท า R2R ของโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น เรื่องประสิทธิผลการแก้ไขปัญหาการขาดการรักษา
ตามนัดของผู้ป่วยโรคหืด พบว่า ปัญหาการขาดนัดลดลง โดยมีแนวทางการแก้ปัญหา ดังนี้ ด้านผู้ป่วยและ
ครอบครัว ประกอบด้วย 1) นัด 2 – 3 เดือน 2) โทรศัพท์เตือน 3) โทรศัพท์เลื่อนนัด 4) Hotline 24 ช่ัวโมง 5) 
ใกล้กันมาด้วยกัน  6) ให้ความรู้ 7) นัดพร้อมโรคอื่น และ 8) HHC ด้านทีมสุขภาพ ประกอบด้วย 1) จัดแพทย์
ประจ า 2) เพิ่มเจ้าหน้าที่ 3) ปรับปรุงพฤติกรรม 4) ปรับปรุงใบนัด  ด้านระบบบริการ ประกอบด้วย 1) One 
Stop Service 2) ห้องตรวจเดียว 3) ชุมชนร่วมมือ 

 จากการรวบรวมข้อมูลและการสอบถามผู้ปกครองที่เลื่อนนัด พบว่า สาเหตุของการเลื่อนนัดมี  4  
ปัจจัยหลัก คือ ด้านผู้ปกครอง ได้แก่ ไม่สามารถจัดสรรผู้พาเด็กมาฝึก ผู้ปกครองป่วย ต้องขาดงานบ่อยครั้ง  
ด้านเด็ก ได้แก่ มีนัดโรงพยาบาลอื่น มีการเจ็บป่วย โรงเรียนมีกิจกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สภาพอากาศ  
น้ าท่วม  รถติด มีการระบาดของโรคติดต่อ มีวันหยุดยาวหลายวัน  ด้านบุคลากร ได้แก่ มีการเลื่อนนัดแล้วลืม
ลงนัดในระบบ กดลบรายช่ือนัดโดยไม่ได้ตั้งใจ  คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (TEDA4I)  เห็นความส าคัญของ
การส่งเสริมพัฒนาการที่ต่อเนื่อง จึงได้ปรับปรุงกระบวนการนัดหมายและจัดโปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการ
ให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถพาเด็กมารับบริการได้ต่อเนื่อง  

สิ่งท่ีได้พัฒนา 
คลินิกสง่เสรมิพัฒนาการเด็ก (TEDA4I) ไดด้ าเนินการปรบัปรุงกระบวนการนัดหมาย 3 หัวข้อ ดังนี ้
1) ตารางนัดหมาย 

1. ท าแถบสีวันส าคัญ/วันหยุดราชการล่วงหน้า ให้ชัดเจนทั้งป ี
2. ท าแถบสีวันอบรม/ประชุม/ลาพักร้อน ให้ชัดเจน ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
3. กดบันทึกทุกครัง้ที่มกีารเพิ่มรายช่ือการนัดหมาย 

2) ข้ันตอนการให้บริการนัดหมาย 
ผู้ป่วยใหม ่

1. แนะน าคลินิกสง่เสรมิพัฒนาการ TEDA4I  
2. แนะน าบริการโปรแกรมรัก (สปัดาหล์ะครัง้) ให้ข้อมลูข้อดี-ข้อเสียของการมาตามนัด/ไม่

มาตามนัด  
3. สอบถามปัญหา/ความต้องการของผู้ปกครองในการมารับบรกิาร 
4. ให้ผู้ปกครองเลือกวันทีเ่ข้ารับบรกิารประเมิน/ส่งเสริมพฒันาการ โดยแจ้งวันส าคัญ/

วันหยุดราชการ ในช่วงเดือนนั้น ๆ ใหผู้้ปกครองทราบทุกครัง้ 
5. ทวนซ้ าและเน้นย้ าการนัดหมายบริการ 

ผู้ป่วยเก่า  
1. ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมบริการของผูป้่วยที่อยู่ระหว่างการส่งเสริม

พัฒนาการตามโปรแกรม 
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2. สอบถามปัญหา/ความต้องการของผู้ปกครองในการมารับบรกิาร 
3. ให้ผู้ปกครองเลือกวันทีเ่ข้ารับบรกิารประเมิน/ส่งเสริมพฒันาการ โดยแจ้งวันส าคัญ/

วันหยุดราชการ ในช่วงเดือนนั้น ๆ ใหผู้้ปกครองทราบทุกครัง้ 
4. ทวนซ้ าและเน้นย้ าการนัดหมายบริการ 
5. ให้แรงเสริมในการสง่เสรมิพัฒนาการต่อเนื่องที่บ้านร่วมด้วย 

3) จัดโปรแกรมบริการ 3 รูปแบบ 
 จัดรูปแบบโปรแกรมบริการ ใหเ้หมาะสมกับความต้องการของเด็กและผู้ปกครอง โดยเน้นย้ าการมารับ
บริการตามนัดต่อเนื่อง การส่งเสริมพัฒนาการทีบ่้านสม่ าเสมอ และประเมินพฒันาการทุก 3 เดือน เพื่อใหเ้ห็น
ความเปลี่ยนแปลงของพฒันาการเด็กในทิศทางที่ดีข้ึน 
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โปรแกรมรัก (สัปดาห์ละครั้ง) 
 โปรแกรมรัก เหมาะส าหรับเดก็ที่มพีัฒนาการล่าช้าระดับปานกลางถึงมาก ผูป้กครองสะดวกพาเด็กมา
รับบริการทุกสัปดาห์ น าการบ้านไปฝกึต่อเนื่องทีบ่้าน การฝกึทุกสปัดาหเ์ป็นการฝึกส่งเสริมพฒันาการที่
ต่อเนื่อง ผูป้กครองสามารถสอบถามหรือปรึกษาปญัหาในการดูแลเดก็ได้ ส่งผลใหเ้ด็กมพีัฒนาการ/พฤติกรรม
ที่ดีข้ึน สิ่งส าคัญของการที่เดก็จะมีพัฒนาการที่ดีข้ึนน้ัน จะตอ้งมีการสง่เสรมิพัฒนาการและปฏิบัตทิี่บ้านร่วม
ด้วย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินพฒันาการก่อนเขา้โปรแกรม แจง้ผลการประเมิน

และใหข้อ้มูลเก่ียวกบัโปรแกรม 

สง่เสรมิพฒันาการและฝึก/ใหค้  าแนะน าผูป้กครอง 
สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ ๆ ละ 30 - 45 นาที 

ประเมินพฒันาการหลงัครบโปรแกรม แจง้ผลและ

ใหข้อ้มลูเก่ียวกบัการติดตามผล 

เด็กสามารถไปโรงเรียนได ้ เด็กไม่สามารถไปโรงเรยีน 

เขา้รบับรกิารต่อ เขา้รบับรกิารเป็นผูป่้วยใน 

ติดตามพฒันาการ 

 สปัดาหเ์วน้สปัดาห ์จ  านวน 6 ครัง้ 

 เดือนละ 1 ครัง้ จ  านวน 3 ครัง้ 

 3 เดือน/ครัง้ จ  านวน 1 ครัง้ 

หมายเหตุ : มีการประเมินพฒันาการทุก 3 เดือน
เพื่อดคูวามกา้วหนา้ของเด็ก 

จ าหน่ายจากโปรแกรม 

ไม่สามารถเขา้รบับรกิารได ้
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โปรแกรมคิดถึง (สัปดาห์เว้นสัปดาห์) 
 โปรแกรมคิดถึง เหมาะส าหรบัเดก็ที่มีพฒันาการล่าช้าระดับปานกลางข้ึนไป ผู้ปกครองไม่สะดวกมา
รับบริการทุกสัปดาห์ น าการบ้านไปฝกึต่อเนื่องทีบ่้าน ทั้งนีผู้ป้กครองสามารถสอบถามหรือปรึกษาปัญหาใน
การดูแลเด็กได้ สิ่งส าคัญของการทีเ่ด็กจะมีพฒันาการที่ดีข้ึนนั้น จะต้องมกีารส่งเสริมพฒันาการและปฏิบัติที่
บ้านร่วมด้วย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินพฒันาการก่อนเขา้โปรแกรม แจง้ผลการประเมิน

และใหข้อ้มูลเก่ียวกบัโปรแกรม 

สง่เสรมิพฒันาการและฝึก/ใหค้  าแนะน าผูป้กครอง 
สปัดาหเ์วน้สปัดาห ์6 ครัง้ ๆ ละ 30 - 45 นาท ี

ประเมินพฒันาการหลงัครบโปรแกรม แจง้ผลและ

ใหข้อ้มลูเก่ียวกบัการติดตามผล 

เด็กสามารถไปโรงเรียนได ้ เด็กไม่สามารถไปโรงเรยีน 

เขา้รบับรกิารต่อ เขา้รบับรกิารเป็นผูป่้วยใน 

ติดตามพฒันาการ 

 สปัดาหเ์วน้สปัดาห ์จ  านวน 6 ครัง้ 

 เดือนละ 1 ครัง้ จ  านวน 3 ครัง้ 

 3 เดือน/ครัง้ จ  านวน 1 ครัง้ 

หมายเหตุ : มีการประเมินพฒันาการทุก 3 เดือน
เพื่อดคูวามกา้วหนา้ของเด็ก 

จ าหน่ายจากโปรแกรม 

ไม่สามารถเขา้รบับรกิารได ้
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โปรแกรมห่วงใย (เดือนละครั้ง) 
 โปรแกรมห่วงใย เหมาะส าหรับเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าระดับเล็กน้อยข้ึนไปหรือผู้ปกครองไม่สะดวก
มารับบริการทุกสัปดาห์ แต่มีฝึกสถานบริการใกล้บ้าน หรือหน่วยงานอื่นร่วมด้วย น าการบ้านไปฝึกต่อเนื่องที่
บ้าน ทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถสอบถามหรือปรึกษาปัญหาในการดูแลเด็กได้ สิ่ งส าคัญของการที่ เด็กจะมี
พัฒนาการที่ดีข้ึนน้ัน จะต้องมีการส่งเสริมพัฒนาการและปฏิบัติที่บ้านร่วมด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินพฒันาการก่อนเขา้โปรแกรม แจง้ผลการประเมิน

และใหข้อ้มูลเก่ียวกบัโปรแกรม 

สง่เสรมิพฒันาการและฝึก/ใหค้  าแนะน าผูป้กครอง 
เดือนละ 1 ครัง้ ๆ ละ 30 - 45 นาที 

ประเมินพฒันาการหลงัครบโปรแกรม แจง้ผลและ

ใหข้อ้มลูเก่ียวกบัการติดตามผล 

เด็กสามารถไปโรงเรียนได ้ เด็กไม่สามารถไปโรงเรยีน 

เขา้รบับรกิารต่อ เขา้รบับรกิารเป็นผูป่้วยใน 

ติดตามพฒันาการ 

 เดือนละ 1 ครัง้ จ  านวน 6 ครัง้ 

 3 เดือน/ครัง้ จ  านวน 1 ครัง้ 
หมายเหตุ : มีการประเมินพฒันาการทุก 3 เดือน
เพื่อดคูวามกา้วหนา้ของเด็ก 

จ าหน่ายจากโปรแกรม 

ไม่สามารถเขา้รบับรกิารได ้
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7. การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง 
จากการปรับปรุงกระบวนการนัดหมายและจัดโปรแกรมการส่งเสริมพฒันาการ สามารถวัดผลจาก

อัตราการเลือ่นนัดของผู้ปกครองที่พาเด็กมารบับริการคลินิกส่งเสริมพฒันาการ (TEDA4I) ดังนี ้
 

แผนภูมิแสดงร้อยละอัตราการเลื่อนนัดของผู้ปกครองท่ีพาเด็กมารับบริการคลินิกส่งเสริมพัฒนาการ 
(TEDA4I) 

 
  

จากแผนภูมิแสดงร้อยละอัตราการเลื่อนนัดของผูป้กครองทีพ่าเด็กมารับบริการคลินกิสง่เสรมิ
พัฒนาการ (TEDA4I) แสดงให้เห็นว่า อัตราการเลื่อนนัดก่อนปรับปรงุกระบวนการนัดหมายและจัดโปรแกรม
การสง่เสรมิพัฒนาการ ตั้งแต่เดือน มกราคม – เมษายน  คิดเป็นรอ้ยละ 57.79 อัตราการเลื่อนนัดหลัง
ปรับปรงุกระบวนการนัดหมายและจัดโปรแกรมการสง่เสรมิพัฒนาการ ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 
คิดเป็นร้อยละ 48.77 จะเห็นได้ว่า อัตราการเลื่อนนัดลงลง คิดเป็นร้อยละ 9.02 

8. บทเรียนท่ีได้รับ 
1. การทีผู่้ปกครองได้มโีอกาสพูดคุยและเลอืกวันนัดหมายบรกิาร ผู้ปกครองสามารถจัดสรรเวลาได้

ล่วงหน้า และเห็นความส าคัญของการส่งเสริมพฒันาการ ที่มีผลจากการพาเด็กมารับบริการ 
2. พยาบาลผู้ดูแลได้มีโอกาสค้นหาสาเหตุ และร่วมวางแผนระยะยาวร่วมกับผู้ปกครองในการกระตุ้น

พัฒนาการเด็ก จากการเลือกโปรแกรมการบริการของผู้ปกครอง 

9. ปัจจัยความส าเร็จ 
1. ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการส่งเสริมพฒันาการตอ่เนื่อง 
2. หัวหน้าหน่วยงานมีการจัดสรรบุคลากรในการอบรม/ประชุม/สัมมนาล่วงหน้า  

57.79

48.77

44

46

48

50

52

54

56

58

60

ก่อน (ม.ค.-เม.ย.) หลงั (พ.ค. - ก.ค.)

รอ้ยละอตัราการเลือ่นนดัของผูป้กครองเด็กท่ีมารบับรกิาร
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3. ความร่วมมือของบุคลากรในการให้ข้อมลูแกผู่้ปกครองในการนัดหมายการมารับบรกิาร  

10. การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ (ต่อยอด) 
1. สามารถน าไปใช้ในการออกแบบการใหบ้ริการนัดหมายของระบบบริการอื่น ๆ ได้  
2. สามารถน าข้อมลูไปวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรมเสริมส าหรบัผูป้กครองที่ไมส่ะดวกมารับ

บริการตามโปรแกรม 

11. การติดต่อกับทีมงาน 
คลินิกสง่เสรมิพัฒนการเด็ก (TEDA4I) อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ ช้ัน 2  

โทรศัพท์ 02-2488900 ต่อ 70381 
LINE :  

 
 
 

12. รายชื่อคณะท างาน 
1. นางสาวนิลชร  เย็นยาซัน   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
2. นางสาวอนัญญา  อนุพรวัฒนากิจ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
3. นางสาวพิกุลทอง  กัลยา    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
4. นางทิพย์เมธี   เมฆพันธุนารถ    พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 


