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รายงานการประชุมประจำเดือน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ครั้งที่ 2/2565 (เดือน ธันวาคม 2564)
วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสถาบันปัณณฑัต อาคาร 7 ชั้น 6
และผ่านระบบ Google Meet

....................................................................................................
ผู้เข้าประชุม (ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ)
1. นายเอกชัย
เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประธานการประชุม
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
2. นายธีรชัย
บุญยะลีพรรณ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
3. นายสุทิน
ปุณฑริกภักดิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
4. นางสุรีพร
เกียรติวงศ์ครู หัวหน้ากลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
5. นางเปรมฤทัย
เกตุเรน
หัวหน้ากลุ่มวิจัย นวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี
6. นางสาวพิชชานันท์ ทองหล่อ
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
7. นางสาวกัลยา
สุนทรา
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
8. นางสาวศิรประภา สายสวาท
กลุ่มอำนวยการ
9. นางสาวกมลพรรณ วงศ์วชิรนุกูล กลุ่มอำนวยการ
ผู้เข้าประชุม (ผ่านระบบ Google Meet )
1. นางธนิกา
สุจริตวงศานนท์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
2. นางนิภา
แย้มพันธุ์
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
3. นางสาวพรชเนตต์ บุญคง
กลุ่มวิจัย นวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี
4. นางสาวไพลิน
วิญญูกูล
กลุ่มวิจัย นวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี
5. นางสาวเขมิกา
ฉัตรก้องภพ กลุ่มวิจัย นวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี
6. นางสาวน้ำตาล
จบปาน
กลุ่มอำนวยการ
7. นางสาวชาณิภา
เจริญรัตน์
กลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
8. นายอิบรอเฮง
เจ๊ะมิ๊
กลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
9. นางสาวมานิ
เนกขัมม์
กลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
10. นางสาวกมลวรรณ สุขเลิศ
กลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
11. นายธีรพงศ์
ภูมิโมนัย
กลุ่มอำนวยการ
12. นางสาวอัญพัชร์ ถึงหมื่นไวย์
กลุ่มอำนวยการ
13. นางสาวจรรยมณฑน์ ตั้งวิบูลย์สวัสดิ์ กลุ่มอำนวยการ
14. นางสาวอรษา
ภู่หนู
กลุ่มอำนวยการ
15. ครูพี่เลี้ยง/พี่เลี้ยงเด็ก
ศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทยเหนือ
กลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
/เริ่มประชุม...

๒
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนา
อนามัยเด็กแห่งชาติ ติดราชการด่วน ได้มอบหมายให้ นายธีรชัย บุญยะลีพรรณ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนา
อนามัยเด็กแห่งชาติ ทำหน้าที่ประธานการประชุมไปก่อน เมื่อเสร็จภารกิจแล้วจะมาร่วมประชุม
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมฯ
นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ นำเสนอรายงานการประชุมประจำเดือน
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 (เดือน ตุลาคม 2564) ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา
13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 3 กรมอนามัย เพื่อให้ที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
3.1.1 กลุ่มวิจัย นวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี
นางเปรมฤทัย เกตุเรน หัวหน้ากลุ่มวิจัย นวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ของกลุ่มต่อที่ประชุมดังนี้
1. โครงการสร้างเสริมความรอบรูก้ ารส่งเสริมพัฒนาการ
1.1 จัดทำคลิปวีดีโอ DSPM ช่วงอายุ 0-5 ปี (ฉบับปรับปรุง) : ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม 2564 ถึงมีนาคม 2565 การดำเนินงานช่วง เดือน พฤศจิกายน 2564 ได้แก่ จัดซื้อจัดจ้าง และ
ดำเนินการถ่ายทำและตัดต่อคลิปช่วงอายุ 2-5 ปี เดือน มกราคม 2565 ดำเนินการถ่ายคลิป ช่วงอายุ 0-2 ปี
เดือน กุมภาพันธ์ 25565 กำหนดส่งมอบงานทั้งหมด
1.2.ประชุมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการเพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยคู่มือ DSPM สำหรับบุคลากรที่ดูแลเด็กปฐมวัยในพื้นที่ : ดำเนินการเมื่อ
2 ธ.ค.64 เวลา 9.30-16.30 น ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 3 ที่ประชุมได้ร่วม
กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย
- พัฒนาศักยภาพ ครู/ผู้ดูแลเด็ก ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
- พัฒนาศักยภาพ พยาบาลหลังคลอด ในการสื่อสารการใช้ DSPM โดยเน้นช่วงอายุ
แรกเกิด-2 เดือน
- พัฒนาคู่มือ DSPM เพิ่มเนื้อหาการฝึกทักษะ EF ในช่วงอายุ 3-5 ปี
- ติดตามเด็กให้เข้ารับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (ค้นหาพื้นที่ต้นแบบที่มีความร่วมมือใน
การกำกับติดตามเด็กทุกคนให้ได้รับการคัดกรอง)

/ภาพข่าว...

๓

2. โครงการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปี 2565
2.1 ทบทวนองค์ความรู้เพื่อจัดทำแนวทางส่งเสริมสุขภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้าน
สุขภาพ(4D)และชุดเครื่องมือพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ : ดำเนินการเมื่อ 11 พฤศจิกายน
2564 เวลา 9.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยวัยทำงาน อาคาร 7 ชั้น 5 ผลผลิตที่ได้จากการ
ประชุม ได้แก่ แนวทางการส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D
2.2จัดพิมพ์คู่มือการจัดกิจกรรม รร.พ่อแม่ และจัดพิมพ์แนวทางส่งเสริมสุขภาพสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย (4D) : ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565 พฤศจิกายน 2564
ดำเนินการจัดทำ TOR แล้ว เตรียมจัดซื้อจัดจ้างภายใน 24 ธ.ค. 64
2.3 การประชุมออนไลน์ VDO Conference ขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม ม.ชาติ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข : ดำเนินการเมื่อ 16 พ .ย. 2564 เวลา9.30-16.30 น ณ ห้องประชุมสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 3 ผลผลิตที่ได้จากการประชุมได้แก่ แนวทางการยกระดับและพัฒนาศักยภาพ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
/ภาพข่าว...

๔

/3.1.2 ...
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3.1.2 กลุ่มศูนย์สาธิต สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
นางสุรีพร เกียรติวงศ์ครู หัวหน้ากลุ่ม ศูนย์สาธิต สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ของกลุ่มต่อที่ประชุมดังนี้
1. โครงการเพิ่มทักษะด้านภาษาเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาเด็กไทย ปีงบประมาณ 2565
- จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัยด้านการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา
(ภาษาอังกฤษ) จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 จำนวน 115 คน รุ่นที่ 2 จำนวน 43 คน รวมทั้งสิ้น 158 คน ใช้
งบประมาณมูลนิธิพัฒนาอนามัย
2. งานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ
- ก่อสร้างศูนย์เด็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ ส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน 23 ธันวาคม 2564
- ขนย้ายของ 24 ธันวาคม 2564
- ย้ายเด็กกลับเพื่อทดสอบระบบ 29-30 ธันวาคม 2564 (จำนวนเด็ก 11 คน)
- เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัยรายใหม่ 15 พฤจิกายน - 15 ธันวาคม 2564 จำนวนผู้สมัคร 35 คน
(กรมอนามัย 3 คน ต่างกรม 26 คน ภายนอก 6 คน)
- เปิดบริการ 4 มกราคม 2565 ประมาณการยอดเด็กปี 65 มากกว่า 62 คน (เด็กเก่า 27คน)
3. การดำเนินงานงบลงทุนปี2565 ปรับปรุงสนามหญ้าเทียมฯศูนย์วัลลภฯ 442,800 บาท
- ทำสัญญาแล้วกำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน

/3.1.3 …
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3.1.3 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
นางสาวพิชชานันท์ ทองหล่อ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่ม บริหารยุทธศาสตร์ รายงานผล
การดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ของกลุ่มต่อที่ประชุมดังนี้
1. คำรับรองปฏิบัติราชการ 2565
เดือน พฤศจิกายน 2564 มีการรายงานการดำเนินงานตามตารางดังนี้
ตัวชี้วัด
Owner ข้อมูล วิเคราะห์ มาตรการ แผน
SOP
ความรู้ ขับเคลื่อน
1.7 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี
เปรมฤทัย 

ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมี
พัฒนาการสมวัย
1.8 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี
เขมิกา

สูงดีสมส่วน
1.10 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี
ปราศจากฟันผุ (Caries Free)

ไพลิน

2.1 ระดับความสำเร็จของการ
น้ำตาล
ควบคุมภายใน และแผนดำเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง (BCP)
2.2 ระดับความสำเร็จการพัฒนา
จรรยมณฑน์
องค์กรสร้างสุขที่มีคุณภาพ (HWP)
2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ
2.4 ตัวชีว้ ัดความสำเร็จของการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
2.5 ร้อยละการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2.6 ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส
(ITA)



























ศิรประภา
เปรมฤทัย



สุทิน





น้ำตาล





ในส่วนรายการที่ยังไม่ดำเนินการขอให้ผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดดำเนินการนำข้อมูลเข้าในระบบ DOC
ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 10 ธันวาคม 2564

/2.งานเฝ้าระวัง...
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2. งานเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย
จัดทำข้อมูลสถานการณ์ด้านพัฒนาเด็กปฐมวัย และ มาตรการ/กิจกรรมสำคัญในการแก็ปัญหา GAP ตาม
แผนภาพด้านล่างนี้

3. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ประชุมออนไลน์ VDO conference รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อ งานเฝ้าระวัง ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย : ดำเนินวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้อง
ประชุมสถาบันปัณณทัต ประธานการประชุม นพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ประเด็นที่นำมาพิจารณาใน
ที่ประชุมประกอบด้วย เด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม เด็กกลุ่มขาดออกชิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี
เด็กกลุ่มที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี เด็กที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิด เฝ้าระวัง 4D & Play ฐานข้อมูลมาตรฐานชาติ สิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อได้แก่
- จัดทำ Template เด็กที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
- จัดทำ Template 4 D
- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ระบบรายงาน
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4. โครงการถอดบทเรียนรูปแบบการยกระดับสถาน พัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D)
1. ประชุมพิจารณาแนวทางและกำหนดรายละเอียดถอดบทเรียนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ
(Online, Onsite) : เป้าหมายการดำเนินงาน แนวทางและกำหนดรายละเอียดถอดบทเรียนสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยด้านสุขภาพ ผู้ร่วมประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร นักวิชาการ ประชุม เมื่อ วันที่ 4 ตุลาคม
2564 เวลา17.00 – 18.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อ ได้แก่ จัดจ้างการเก็บข้อมูล
ประชุมจัดทำ กรอบแนวคิด ขอจริยธรรมการวิจัย

3.1.4 กลุ่มอำนวยการ
นางสาวศิรประภา สายสวาท เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กลุ่มอำนวยการ รายงานผล
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติต่อที่
ประชุม โดยได้รับงบประมาณ งบดำเนินงาน ทั้งสิ้นจำนวน 3,003,000 บาท ใช้ไป 209,890 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 6.91 คงเหลืองบประมาณ จำนวน 2,452,410 บาท งบลงทุนได้รับ จำนวน 442,800 บาท
ดำเนินการ PO จำนวนเงิน 439,984 บาท มีงบประมาณ คงเหลือ จำนวน 2,816 บาท มีรายละเอียด ตาม
ตารางการสรุปเงินงบประมาณตามรายโครงการ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2565 ณ
30 พฤศจิกายน 2564
/สรุปเงิน...
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นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนา
อนามัยเด็กแห่งชาติ ได้เข้าร่วมประชุม นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ได้สรุปเนื้อหา
การประชุมทั้งหมดให้รับทราบ ผู้อำนวยการได้กำชับให้ทุกกลุ่มงานเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ได้
ตามแผนปฏิบัติการทีก่ ำหนดไว้
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
ไม่มีผู้เสนอเรื่องในวาระ เรื่องอื่นๆ
ปิดประชุม : 16.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์
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