-1สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.)
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕64 เวลา ๑๓.30 – 1๖.๓0 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร ใหม่ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
*****************************
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ
2. แพทย์หญิงธนิกา สุจริตวงศานนท์
3. นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์
4. นางสุรีพร เกียรติวงศ์ครู
5. นางเปรมฤทัย เกตุเรน
6. นางสาวเขมิกา ฉัตรก้องภพ
7. นางสาวไพลิน วิญญกูล
8. นางพิชชานันท์ ทองหล่อ
9. นางเบญจวรรณ วงศ์ใหญ่
10. นางสาวอนัญญา รักปัญญา
11. นางอรัญญา ทับน้อย
11. ว่าที่ร้อยตรีรุ่งทิวา จำปาทอง
12. นางสาวดวงใจ ปั้นคุ้ม
13. นางสาวอุบลรัตน์ บุตรดียะนา
14. นางภัคพีราพร สุขแก้ว
15. นางวิภา ผุยมา
16. นางกรภณัฏฐ์ เสตะปุระมนต์ตรี
17. นางนภาทิพย์ ทองอม
18. นางวาสนา กองพุฒ
19. นางสาวสิริมา พาลาภ
20. นางสาวสมจิตร เรืองบุญ
21 นางพัชรี เกิดฉาย
22. นางสาวอัญชลี ซัดเราะมาน
23. นางสาวน้ำเพชร เกิดคล้าย
24. นางสาวรัตนา สมใจ
25. นางสาวพรชเนตต์ บุญคง
26. นางสาวชลธิชา ชัยหนองแปน

ประธาน
รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
หัวหน้ากลุ่มวิจัย นวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ
นักวิชาการสาธารสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ส2
พนักงานพิมพ์ ส3
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ส2
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ส2
พี่เลี้ยง
พี่เลี้ยง
พี่เลี้ยง
พี่เลี้ยง
พนักงานประกอบอาหาร
ผู้เลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก
ผู้ช่วยผู้จัดกิจกรรมเด็ก
ครูพี่เลี้ยง
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1...

-2ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 ติดตามการขับเคลื่อนงานวิชาการ ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ไตรมาสที่ 1
นายแพทย์ธ ีร ชัย บุญยะลีพรรณ ประธานในที่ประชุมกล่าวว่า ภารกิจหลักของกพว.หน่ว ยงาน
ในการขับเคลื่อนตามภารกิจของดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ สถาบันพัฒนา
อนามัยเด็กแห่งชาติ ให้แบ่งเป็น 4 หมวดหลักดังนี้
1. งานวิจัย R2R และ KM
2. Journal Club
3. ตัวชี้วัดเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
4. งานวิชาการกรมกรมอนามัย หรือการประชุมวิชาการระดับประเทศต่าง ๆ
และในการประชุมครั้งนี้ขอติดตามใน 4 ประเด็นดังกล่าว ในส่วนของ Journal Club หน่วยงาน
ของเราจะมีการนำเสนอเรื่องมารดาหลังคลอด ในเดือน เมษายน 2564. ส่วนการจัดงานวิชาการกรมอนามัย
จะจัดขึ้นในวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น . โดยมีรูปแบบการจัด
2 แบบ คือ 1) แบบ Online และ 2) แบบ Offline ส่วน R2R จะนำเสนอในวาระต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
คุณพรชเนตต์ บุญคง : นำเสนอสรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ
(กพว.) สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕63 และได้ส่งไฟล์สรุป
รายงานการประชุมเข้ากลุ่มไลน์กพว.สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ และกลุ่มไลน์สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕63
มติที่ประชุม รับรองสรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.)
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕63
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 ติดตามการดำเนินงาน R2R ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
เปรมฤทัย เกตุเรน : นำเสนอการติดตามการดำเนินงาน R2R ประจำปี 2564 ของสถาบันพัฒนา
อนามัยเด็กแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
กิจกรรมการดำเนินงาน
ระยะเวลา
1. ศึกษาสภาพปัญหาและสถานการณ์
ต.ค.-พ.ย. 63
2. กำหนดแนวทางการพัฒนางานวิชาการ
ธ.ค. 63
และประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร
3. อบรมให้ความรู้และดำเนินการพัฒนา ม.ค.-เม.ย. 64
งานประจำสู่งานวิจัย
4. ติดตามการดำเนินงาน
พ.ค. 64
5. รายงานผลการดำเนินงาน
มิ.ย. 64
6. นำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน
ก.ค.64

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม วนถ./บรย.
กลุ่ม วนถ./กพว.
หน่วยงาน
กลุ่ม วนถ./ศส

หมายเหตุ
ดำเนินการแล้ว
ดำเนินการแล้ว
กำลังดำเนินการ

กลุ่ม วนถ./ศส
กลุ่ม วนถ.
กลุ่ม วนถ.
จากการอบรม...

-3จากการอบรมให้ความรู้และดำเนินการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ปี 2564 ได้มีการดำเนินงานเพื่อ
พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ทั้งหมด 8 เรื่อง โดยให้ผู้วิจัยได้นำเสนอ PICO และความก้าวหน้าของ
ผลงาน พร้อมทั้ง ให้ผู้บริหาร และนักวิชาการให้ ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานต่ อ ไป
โดยมีรายละเอียดดังนี้
เรื่อง
1. ผลการจัดชุดเมนูอาหารกลางวันเสริม
ไข่ต่อการกินของเด็กที่มีภาวะเสี่ยงและ
ขาดอาหารอายุ 1 - 3 ปี ของสถาบั น
พัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ผู้นำเสนอ
นางพัชรี เกิดฉาย

ข้อเสนอแนะ
- ปรับชื่อให้สั้น มีความน่าสนใจ
- ในการศึ ก ษาครั ้ งต่ อ ไป อาจจะ
ปรับจากเมนูไข่ เป็นเมนูตับ
- การวัดผลในระยะสั้นควรวั ดผล
เพียงแค่ว่าเด็กกินหรือไม่หรือไม่กิน
ไข่เท่านั้น
2. นอนง่าย นอนดี Baby Smile
นางกรภณัฏฐ์ เสตะปุระมนต์ตรี อาจใช้การเปรียบเทียบระหว่างการ
ร้ อ งเพลงกล่ อ มเด็ ก กั บ การเปิ ด
เพลงกล่อมเด็ก
3. สอนเจ้าตัวน้อยให้รู้จักแก้วหัดดื่ม
นางสาวสมจิตร เรืองบุญ Intervention ที่จะใช้สอนเด็กให้
เน้นจากง่ายไปยาก
4. สัญลักษณ์รูปแบบผลไม้ส่งเสริมการ นางสาวน้ำเพชร เกิดคล้าย การนำสั ญ ลั ก ษณ์ ผ ลไม้ ม าเป็ น
จัดกิจกรรมแบบ Bubble model
Intervention ควรหลีกเลี่ยงผลไม้
ที่มีชื่อเรียกใกล้เคียง/คล้ายกัน เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เด็กเกิดความสับสน
5. หนูน้อยบอกได้ Good bye แพมเพิส นางสาวรัตนา สมใจ
- ควรเพิ่ม Intervention ในกลุ่ม
ของผู ้ ป กครองด้ ว ย โดยให้ เ ก็ บ
ข้อมูล จากที่บ้าน ว่าที่บ้านเด็ ก มี
พฤติกรรมอย่างไร
- แพมเพิส เป็นชื่อทางการค้า ไม่
ควร อาจใช้ คำใหม่ ท ี ่ ม ี ความหมาย
ใกล้เคียง เช่น diaper nappy
6. การจัดประสบการณ์เรียนรู้คณิตศาสตร์ นางวาสนา กองพุฒ
ในเด็ ก ช่ ว งวั ย นี ้ อาจจะต้ อ งเน้ น
สำหรับเด็ กปฐมวัย อายุ 1-2 ปี โดยใช้
Intervention ที ่ ส อนเกี ่ ย วกั บ
ชุดกิจกรรม คณิตศาสตร์น่ารู้
ความสั้น – ยาว ก่อน
7. ปลูกจิตพอเพียงในเด็กปฐมวัย
นางสาวสิริมา พาลาภ
การศึ ก ษาผลงานนี ้ ล ั ก ษณะเป็ น
นามธรรมการวัดผลเป็ นรูป ธรรม
ค่อนข้างทำได้ยาก
8. พลังนิทานสร้างเด็ก
นางภัคพีราพร สุขแก้ว
- ควรปรั บชื ่ อ ผลงานให้ ม ี ค วาม
เฉพาะเจาะจงว่าเรากำลังศึกษาเรื่องอะไร
- อาจจะเพิ ่ ม การใช้ เ พลงเป็ น
Intervention ด้วยก็ได้
3.2 การยื่นขอ...
จริยธรรม

-43.2 การยื่นขอจริยธรรม กรมอนามัย ประจำปี 2564
ในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติได้ดำเนินการส่งผลงานวิจัย เพื่อให้
คณะกรรมพิจารณาจริยธรรมงานวิจัยของกรมอนามัย พิจารณาเนื้อหาของผลงานซึ่งมีทั้งหมด 2 เรื่อง ดังนี้
1. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) การใช้คู่มือเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์
2. การพัฒ นาคุณภาพสถานพัฒ นาเด็ กปฐมวัยด้านสุขภาพ ตามมาตรฐานสถานพัฒ นา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มี
ปิดการประชุมเวลา 16.30 น.
นางสาวพรชเนตต์ บุญคง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางสาวชลธิชา ชัยหนองแปน ผู้สรุปรายงานการประชุม

