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สรุปรายงานการประชุมการจัดท าเนื้อหาหลักสูตร DSPM E-learning  คร้ังที่ 1/2564 
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.30-12.00 น. 

ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 4 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
************************** 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 แพทย์หญิงศิริพร กัญชนะ  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย  

แพทย์หญิงธนิกา  สุจริตวงศานนท์ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
นางขิ่ม สกุลนุ่ม   สถาบันเด็กแห่งชาติ มหาราชินี กรมการแพทย ์
นางสาวปรารถนา  พรมวัง  สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต 
นางเปรมฤทัย  เกตุเรน  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
นางจรูญทรัพย์ กัญญาลักษณ์ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
นางสาวเขมิกา ฉัตรก้องภพ  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
นางสาวพิชชานันท์  ทองหล่อ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
นางสาวชลธิชา ชัยหนองแปน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
นางสาวพรชเนตต์  บุญคง  เลขานุการ  
นางสาวชนิภา เจริญรัตน์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ CISCO webex 
 ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็กศูนย์อนามัยท่ี 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

เร่ิมประชุม 09.30 น. ประธานการประชุม แพทย์หญิงศิริพร กัญชนะ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย  

วาระที่ 1  : เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ     
         แพทย์หญิงศิริพร กัญชนะ ประธาน ได้ช้ีแจงแนวทางการพัฒนา DSPM E-learning เป็นการเพิ่ม
ช่องทางการเข้าถึงการเรียนรู้ DSPM ให้มากขึ้น ในการพัฒนาบุคลากรใหม่ หรือเก่าท่ีจะต้องการ refresh ซึ่งใน
ปัจจุบันจ าเป็นต้องมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการฝึกอบรมควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพในรูปแบบเดิม ท่ีต้องอาศัย
เวลาและงบประมาณ การท าระบบนี้ขึ้นมาจะท าให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่ายข้ึน แต่ส่ิงท่ีควรตระหนักคือ    
การสร้างแรงจูงใจให้กับเจ้าหน้าท่ีในการเข้ามาเรี ยน เช่น การขอหน่วย CNEU ให้กับพยาบาล จะท าให้               
การประชาสัมพันธ์น่าสนใจเพิ่มขึ้น และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในรูปแบบการประเมินจึงได้จัดประชุมครั้งนี้ขึ้น
เพื่อขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากศูนย์อนามัยทุกแห่ง  

วาระที่ 2  : เร่ืองเพื่อทราบ 
             2.1 รูปแบบการเรียนการสอน E-learning DSPM 

 น.ส.พรชเนตต์ บุญคง น าเสนอการพัฒนาระบบ E-learning DSPM ซึ่ งจะมีการพัฒนาให้
เหมาะสมกับผู้ใช้งาน โดยในปี พ.ศ. 2564 จะมีแผนการด าเนินงานพัฒนาการ ไว้ดังนี้  

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียด* ผู้รับผิดชอบ 
1.DSPM Off line /On line ครู/ผดด. ร่วมมือกับศูนย์การออกแบบเพ่ือสังคมฯ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “พัฒนาหลักสูตร
ออนไลน์แบบเปิดเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
[MOOC]” 

สพด. 

2.Developmental Toys [CU] /YouTube 
channel 

พ่อแม่ ผู้ปกครอง 

3.DSPM Off line /On line อสม. 
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กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียด* ผู้รับผิดชอบ 
4.DSPM Off line /On line 
 

ผู้ รั บผิ ดชอบงาน
พัฒนาการเด็ก 

-พัฒนา E-learning DSPM ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ 

กรมอนามั ย/กรม
สุขภาพจิต/กรมการ
แพทย์ 

  ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นการพัฒนา E-Learning : DSPM ส าหรับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ซึ่ง
ท่ีผ่านมามีการแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 2 Phase ดังนี้  
  Phase 1: ปี 2563 จัดท า Clip VDO ครบทุกช่วงวัย 
  Phase 2: ปี 2564 พัฒนาระบบ E – Learning: DSPM (Online/offline) 

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขท่ีรับผิดชอบงานพัฒนาการเด็ก          
ให้สามารถใช้คู่มือ DSPM ได้   

กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขและครูผู้ดูแลเด็ก 
  2.1.1 รูปแบบฟังก์ชันระบบ E-learning ส าหรับผู้เรียนจะประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. ระบบการลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าเรียน  
2. ระบบการเรียน ประกอบด้วย การทดสอบก่อนเรียน การเรียนผ่านคลิป VDO การทดสอบหลัง

เรียน และจะมีการประเมินผลรวมเพื่อมอบประกาศนียบัตรออนไลน์ ดังรูปท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
          รูปท่ี 1 แสดงรูปแบบฟังก์ชันระบบ E-learning ส าหรับผู้เรียน 

2.1.2 ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบสอนออนไลน์ กรมอนามัย (MOOC ANAMAI) (ส าหรับ
ผู้เรียน) 

วิธีการ รายละเอียด 
 1. เข้าไปยังเว็บไซต์ผ่านลิงค์นี้ หรือ Scan 
QR Code  

เข้าถึงเว็บไซต์ : https://mooc.anamai.moph.go.th/  
เข้าถึงจาก QR Code:  

  

https://mooc.anamai.moph.go.th/
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วิธีการ รายละเอียด 
2. กดเข้าสู่ระบบ แล้วลงทะเบียนใหม่ 
(ส าหรับผู้ใช้งานครั้งแรก) 
 

 
3. ลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบเรียนออนไลน์ 
โดยต้ังรหัสผ่านใหม่ หรือเข้าระบบผ่าน 
Line, Facebook, Gmail  

 
4. กรอกข้อมูลส่วนตัว โดยเลือกสถานะ 
“ผู้เรียน” พร้อมอัปโหลดรูปถ่ายตนเอง แล้ว
ยืนยันการลงทะเบียน 
 

 
5. กดสมัครคอร์สเรียนท่ีเราสนใจ 
 

 
6. กดยืนยันว่าคุณสนใจเรียนคอร์สนี้ โดยกด 
“ใช่” 
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วิธีการ รายละเอียด 
7. ตรวจสอบคอร์สเรียนท่ีคุณสมัคร ว่าได้รับ
การอนุมัติการเรียน จากผู้สอนหรือยัง โดย
กดตรง “คอร์ส” 
 

 
8. รอให้ผู้สอนอนุมัติการเข้าเรียน ตามเวลา
ท่ีผู้สอนก าหนดไว้ในคอร์สเรียน หากสนใจ
เรียนคอร์สอื่น ๆ สามารถกดสมัครเรียนเพิ่ม
ได้เลยค่ะ 
 

 
9. Course DSPM/รายละเอียดแผนการ
สอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. Course DSPM/รายละเอียดแผนการ
สอน 
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วิธีการ รายละเอียด 
11.ตัวอย่าง “การเข้าเรียน”ในแต่ละหัวข้อ
เนื้อหา  
 

 
12.ตัวอย่าง “รายละเอียดเนื้อหา” 
  

 
 
2.1.4 รายละเอียดเนื้อหาในระบบ E-learning DSPM 

  องค์ประกอบของเนื้อหาใน E-learning DSPM ซึ่งประกอบด้วย 1.ช่ือคอร์สเรียน 2.ภาพหน้าปก
คอร์สเรียน 3.ค าอธิบายคอร์สเรียน 4.เนื้อหาเกริ่นน า(VDO + บรรยายเนื้อหา/ภาพประกอบ 5.แบบทดสอบก่อน
เรียน (Pretest) 6.เนื้อหาท่ีสอน (VDO + บรรยายเนื้อหา) 7.แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) และทางทีมเลขา ฯ 
ได้จัดท าโครงร่าง มาเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ชื่อคอร์สเรียน การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and 

Promotion manual)  
ภ า พ ห น้ า ป ก ค อ ร์
สเรียน 
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ค าอธิบายคอร์สเรียน - ความเป็นมา : การเลี้ยงดูเด็กให้มีพัฒนาการสมวัยได้เต็มศักยภาพน้ัน ต้องอาศัยความร่วมมือร่วม
ใจของทุกๆ คนที่อยู่รอบข้างเด็ก ทั้งพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย พ่ี ป้า น้า อา และ พ่ีเลี้ยง สามารถเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย พร้อมทั้งพาเด็กมารับการตรวจสุขภาพ 
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์สามารถคัดกรองพัฒนาการเด็กได้ตาม
มาตรฐานในแต่ละช่วงวัย เมื่อพบสงสัยล่าช้า ให้การส่งเสริมพัฒนาการตามวัยและส่งต่อในรายที่
ต้องการการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญตามล าดับ ในปี พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุข
ได้พัฒนาเครื่องมือที่สามารถใช้ในการเฝ้าระวัง คัดกรอง และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เรียกว่า คู่มือ
เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ซึ่งจะมีการติดตามคัดกรองเด็กในช่วงอายุ 9, 
18, 30, 42 และ 60 เดือน และเพ่ือให้การใช้คู่มือเกิดประสิทธิภาพสูงสุด กรมอนามัย ร่วมกับ
กรมวิชาการภายในกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ
บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ ที่ผ่านมาบางพ้ืนที่บุคลากรยังไม่ได้รับการอบรม ซึ่งมีจาก
หลากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนงาน การรับบุคลากรใหม่   การอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล การ
ขาดงบประมาณในการจัดการฝึกอบรม เป็นต้น ในปี พ.ศ.2563 จึงได้มีการพัฒนาช่องทาง Online 
เพ่ือให้บุคลากรที่ขาดโอกาสหรือบุคลากรที่ต้องการทบทวนองค์ความรู้ได้มีช่องทางในการพัฒนา
ตนเอง ให้สามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวได้ และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า E-learning จะเป็นการสร้างสังคม
เพ่ือการเรียนรู้ด้วนตนเองในการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดข้ึน  
- วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขและบุคลากรทางแพทย์ที่รับผิดชอบงาน
พัฒนาการเด็ก ให้สามารถใช้คู่มือ DSPM ได้ 
- กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขและบุคลากรทางแพทย์ 
- เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา : สอบปรนัย (ส าหรับวัดความรู้)/................(วัดทักษะ) 
- อื่นๆ (ถ้าต้องการเพ่ิมเติม) :  

แบ บท ด ส อ บ ก่ อ น
เรียน/หลังเรียน 

แบบทดสอบ : - Pre-post ทุกช่วงวัย (3-5 ข้อ/ช่วงวัย) 
                  - ไม่ lock สามารถเรียนก่อนหลังได้ 

เน้ือหาเกริ่นน า 
( VDO + บ ร ร ย า ย
เน้ือหา/ภาพประกอบ) 
 

1.ความส าคัญของการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย >> clip 6 min 
- วัตถุประสงค์ : เพ่ือชี้แจงที่มาและความส าคัญของการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
- สาระส าคัญ : ที่มาและความส าคัญของการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย รวมถึงการ
พัฒนาคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ในประเทศไทย 
- การเรียนรู้ : VDO 
2.แผนผังการดูแลการเฝ้าระวัง คัดกรอง และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก วัยแรกเกิด-6 ปี  (P-4)   
- วัตถุประสงค์ : เพ่ืออธิบายแผนผังการดูแลเฝ้าระวัง คัดกรอง และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก วัยแรก
เกิด – 6 ปี 
- สาระส าคัญ : รูปแบบและวิธีการในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์ 
- การเรียนรู้ : VDO 
3.การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) (P-7)   
- วัตถุประสงค์ : เพ่ืออธิบายแนวทางการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 
- สาระส าคัญ : วิธีการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 
- การเรียนรู้ : VDO 
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เน้ือหาที่สอน 
(VDO + บรรยายเน้ือหา) 

การประเมินพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 9 เดือน 
- วัตถุประสงค์ : เพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 9 เดือน 
- สาระส าคัญ : วิธีการประเมินพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 9 เดือน 
- การเรียนรู้ : clip VDO 

 
 การประเมินพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 18 เดือน 

- วัตถุประสงค์ : เพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 18 เดือน 
- สาระส าคัญ : วิธีการประเมินพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 18 เดือน 
- การเรียนรู้ : clip VDO 

 
การประเมินพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 30 เดือน 
- วัตถุประสงค์ : เพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 30 เดือน 
- สาระส าคัญ : วิธีการประเมินพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 30 เดือน 
- การเรียนรู้ : clip VDO 

 
 การประเมินพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 42 เดือน 

- วัตถุประสงค์ : เพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 42 เดือน 
- สาระส าคัญ : วิธีการประเมินพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 42 เดือน 
- การเรียนรู้ : clip VDO 
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 การประเมินพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 60 เดือน 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 60 เดือน 
- สาระส าคัญ : วิธีการประเมินพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 60 เดือน 
- การเรียนรู้ : clip VDO 

 

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
 1.ประเด็นเนื้อหา  

  นางสาวปรารถนา  พรมวัง สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ขอเสนอให้เพิ่ม Clip-VDO วิธีการ
ส่งเสริมพัฒนาการ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการประเมินและการส่งเสริมพัฒนาการไปด้วยกัน 

  นางขิ่ม สกุลนุ่ม สถาบันเด็กแห่งชาติ มหาราชินี กรมการแพทย์ ขอเสนอให้รูปแบบการเรียน 
DSPM E-learning เป็นแบบง่าย ๆ จูงใจการเข้าใช้ ไม่ควรมีรายละเอียดเยอะ กรณีท่ีลงปฏิบัติจริงแล้วเจอเด็กท่ี
สงสัยล่าช้า แนะน าให้ใช้ข้อแนะน าช่องขวาสุดของ DSPM ในส่วนการมี clip VDO ส่งเสริมพัฒนาการนั้นอาจเป็น
ช่องทางเพิ่มเติมให้ได้เรียนรู้วิธีการส่งเสริมพัฒนาการใน phase ต่อไป 
   ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็ก ศูนย์อนามัยท่ี 1 เห็นด้วยกับกรมสุขภาพจิต ในการท่ีจะต้องมี 
Clip-VDO วิธีการส่งเสริมพัฒนาการไปด้วยใน E-learning เนื่องจากปัจจุบันการแนะน าการใช้ช่องขวาสุดในเล่ม 
DSPM มีน้อย 
   มติที่ประชุม : รับทราบเนื้อหา DSPM E-learning จะมีเฉพาะช่วงคัดกรองพัฒนาการเท่านั้น ใน
ส่วนการส่งเสริมพัฒนาการ ขอให้กรมอนามัยไปตรวจสอบข้อมูลว่ามี clip ส่งเสริมพัฒนาการครบหรือไม่ 

 2.ประเด็นการออกข้อสอบ 
ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็ก ศูนย์อนามัยท่ี 8 ขอให้เพิ่มเติมจ านวนข้อสอบจาก 3 ข้อ เป็น    

5-10 ข้อ  
มติที่ประชุม : ขอให้เพิ่มจ านวนข้อสอบปรนัยในแต่ละหัวข้อเป็น 3-5 ข้อ และให้ส่วนกลางเป็น  

ผู้คัดเลือกข้อสอบ 

          2.2 Timeline การพัฒนาระบบการเรียนการสอน E-learning DSPM 
    เพื่อให้การขับเคล่ือนงานเกิดความรวมเร็ว และสามารถให้พื้นท่ีได้ใช้จริงในเดือน มกราคม 
2564 จึงขอความร่วมมือ ศูนย์อนามัยท่ี 1-12 และสถาบันสุขภาวะเขตเมือง เข้าร่วมเป็นผู้ทดสอบการใช้
ระบบ ณ เดือนธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดก าหนดการด าเนินงานอื่น ๆ ดังนี้ 
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รายละเอียด เดือน กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. – ก.ย.  

2564 
1.ประชุมพัฒนาระบบการเรียนการ
สอน E-learning DSPM  
(ค.1) 

27 ต.ค.
63 

   ผู้ทรงคุณวุฒิ /นักวิชาการ 

2.ประชุมพัฒนาระบบการเรียนการ
สอน E-learning DSPM ค.(ค.2) 

 17  
พ.ย.63 

  ประชุม VDO-conร่วม 13 
ศอ. 

3.ทดสอบการใช้ระบบ    ธ.ค.  ศอ.ที่ 1-12/สสม. 
กรมสุขภาพจิต 
กรมการแพทย์ 

4.ใช้ระบบ     ม.ค.-ก.ค. บุคลากร สธ. ทั่วประเทศ 

5.ประชุมติดตามการพัฒนาระบบ
กา ร เ รี ย นก า ร สอ น E-learning 
DSPM 

   ก.ค.-ส.ค. ประชุม VDO-conร่วม 13 
ศอ. 

6.ประชุมสรุปผลการด าเนินงานประ
ปี 2564 

   ก.ย. ผู้ทรงคุณวุฒิ /นักวิชาการ 

  ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
  ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็ก ศูนย์อนามัยท่ี 1 การให้ศูนย์เขตส่งเจ้าหน้าท่ีท่ีผ่านการอบรม
พัฒนาการเด็กจากระบบ E-learning แล้วเข้าร่วมอบรมทฤษฎีท่ี สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติรับผิดชอบใน
การเป็นหน่วยรับสอบภาคทฤษฎีนั้นจะได้รับประกาศนียบัตร หรือไม่และได้รับหน่วยการเรียนรู้ของพยาบาล 
(CNEU) หรือไม่  

มติทีประชุม : รับทราบและขอให้ศูนย์อนามัยท่ี 1-12 และสถาบันสุขภาวะเขตเมือง         
ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมทดสอบระบบ 3 คน/ศูนย์  โดยจะเปิดให้ลงทะเบียน online ในวันท่ี 1 ธันวาคม 2563 
และจะมีการสอบภาคทฤษฎีให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ซึ่งรูปแบบการประเมินจะสรุปในวาระเพื่อ
พิจารณาต่อไป 

วาระที่ 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
              3.1 การประเมินผลในระบบ E-learning DSPM 
        1.การประเมินความรู้ความเข้าใจ (knowledge): ข้อสอบปรนัยก่อนและหลังการอบรม 
ทุกช่วงอายุท่ีมีการเรียนการสอน ได้แก่ ช่วงวัย 9, 18, 30, 42 และ 60 รวมถึงบทน า 
        2.การประเมินทักษะ (Skills): ซึ่งมีแนวทางให้ร่วมพิจารณา ขอให้ท่ีประชุมให้ข้อเสนอแนะ 

2.1 ศูนย์อนามัย/สาธารณสุขจังหวัด ลงนิเทศติดตามสุ่มประเมิน  
                     2.2 เปิดพื้นท่ีใน รพศ./รพช. เป็นผู้สอบภาคปฏิบัติ (แพทย์พัฒนาการ/พยาบาล PG 
พัฒนาการ) 
                     2.3 ส่ง clip ให้กับผู้สอนผ่านระบบ online 
                     2.4 สอบ Online  
หมายเหตุ : การให้ใบประกาศจะแยกเป็นภาคทฤษฎี กับ ภาคปฏิบัติ 
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           ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
   1.ประเด็นการประเมินทักษะ (Skills) 

      ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็ก ศูนย์อนามัยท่ี 1 ควรให้ สาธารณสุขจังหวัดแต่ละแห่งท่ีเป็น 
Node เป็นผู้สอบภาคปฏิบัติ และมอบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้าอบรมท่ีผ่านการประเมิน 

  ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็ก ศูนย์อนามัยท่ี 3 ต้องการเห็นคุณภาพจากการเรียน E-learning 
ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยศูนย์อนามัยเป็นผู้สอบภาคปฏิบัติและมอบประกาศนียบัตร ซึ่งบทบาทของ
ศูนย์อนามัยจะต้องยกระดับหน่วยงานเป็น Training Center ด้านวิชาการให้กับพื้นท่ีอยู่แล้ว  
   ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็ก ศูนย์อนามัยท่ี 6, 7 และ 8 รูปแบบการสอบภาคปฏิบัติ ขอให้
เป็นแบบสอบ Online เพื่อเอื้อความสะดวกกับผู้เรียน  และในส่วนของการได้ประกาศนียบัตรนั้นมีแรงจูงใจให้
ผู้เรียนหรือเปล่า  
   นางขิ่ม สกุลนุ่ม สถาบันเด็กแห่งชาติ มหาราชินี กรมการแพทย์ ต้องมีการท า Standard ของ
ผู้สอนด้วยเพื่อควบคุมคุณภาพการประเมิน 

  แพทย์หญิงธนิกา จริตวงศานนท์ ส่วนกลางจะเป็นผู้รวบรวมรายช่ือผู้ประเมิน ส่วนแนวทาง
การสอบภาคปฏิบัติ Online นั้นอาจต้องท าไว้เพื่อเอื้อให้ผู้เรียน เช่น ส่วนกลางเปิดเป็นรอบ ๆ แล้วให้
ลงทะเบียนเรียนต่อ เมื่อผ่านอบรมภาคทฤษฎีแล้ว 

  ประธาน จากท่ีศูนย์อนามัยได้ให้ข้อเสนอแนะมานั้น อยากให้ทุกศูนย์ท าแผนการด าเนินงาน
ของแต่ละเขตส่งให้ส่วนกลางเพื่อรวบรวม และน าเสนอผู้บริหารเพื่อทราบแนวทางการด าเนินงานของเรา โดย
ส่วนกลางจะเป็นผู้จัดสอบภาคปฏิบัติให้กับศูนย์อนามัย ในช่วงทดสอบระบบนั้นควรขอหน่วย CNEU ให้กับผู้
เข้ารับการอบรมรอบแรกเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับผู้เรียน  

  นางจรูญทรัพย์  กัญญาลักษณ์ เมื่อได้แผนการด าเนินงานแนวทางการอบรมภาคปฏิบัติ 
DSPM ของแต่ละเขต ส่วนกลางจะต้องท าแผนเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในปีต่อไป 

มติทีประชุม : 
1. ขอให้ทุกศูนย์อนามัยท าแผนแนวทางการสอบภาคปฏิบัติ DSPM ของแต่ละเขตส่งให้

ส่วนกลางเพื่อรวบรวม ภายใน 2 อาทิตย์ (ส่งภายในวันท่ี 7 ธันวาคม 2563) 
   2. ส่วนกลางสรุปแนวทางการสอบภาคปฏิบัติ DSPM เสนอต่อ cluster และอธิบดีกรม
อนามัย 
   3. มอบหมายให้ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ จัดสอบภาคปฏิบัติให้แล้วเสร็จภายใน
เดือน ธันวาคม 2564 
วาระที่ 4 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)   
   นางประภาภรณ์ จังพานิช ช้ีแจงก าหนดการจัดกิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังพัฒนาการ ประจ าปี 
2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

  ภาค/เขต สถานที่จัด วันที ่
ภาคเหนือ  
(เขตสุขภาพที่ 1, 2 และ 3)   

จังหวัดนครสวรรค ์
 

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2563 

ภาคอีสาน 
(เขตสุขภาพที่ 7, 8, 9 และ 10) 

จังหวัดยโสธร 
 

วันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 
   

ภาคกลาง  
(เขตสุขภาพที่ 4, 5 และ 6)   

จังหวัดสระบุร ี
 

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2563  

ภาคใต ้ 
(เขตสุขภาพที่ 11 และ 12)   

จังหวัดสตูล วันที่ 24-25 ธันวาคม 2563     
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   นางจรูญทรัพย์  กัญญาลักษณ์ ช้ีแจงแนวทางการจัดอบรมพยาบาลหลังคลอดในการใช้ 
DSPM ประจ าปี 2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

  ภาค/เขต วันที ่ สถานที่อบรม 
ภาคเหนือ  
(เขตสุขภาพที่ 1, 2 และ 3)   

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัด
นครสวรรค ์

ภาคอีสาน 
(เขตสุขภาพที่ 7, 8, 9 และ 10) 

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 
   

โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร 

ภาคกลาง  
(เขตสุขภาพที่ 4, 5 และ 6)   

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 จังหวัด
สระบุร ี

โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี 

ภาคใต ้ 
(เขตสุขภาพที่ 11 และ 12)   

วันที่ 25 ธันวาคม 2563    จังหวัด
สตูล 

โรงพยาบาลสตูล จงัหวัดสตูล 

 
 

     เลิกประชุมเวลา 14.00 น. 

              นางเปรมฤทัย เกตุเรน ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
         นางสาวพรชเนตต์ บุญคง ผู้สรุปรายงานการประชุม  

 
 


