
๑ 
 

รายงานการประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน  
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๔ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 

และผ่านระบบ Web Conference (WebEx Meeting) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ประธานการประชุม : นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 

ผู้เข้าร่วมในทีป่ระชุม 

๑. นางสุรีพร     เกียรติวงศ์ครู  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
๒. นางสาวเขมิกา     ฉัตรก้องภพ   สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
๓. นางสาวมานิ     เนกขัมม์   สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
๔. นางพรทิพย์     วรวิชญ์    สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
๕. นางสาวอรัญญา     ทับน้อย   สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
๖. นางสาวอนัญญา     รักปัญญา   สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
๗. นางสาวพิชชานันท์  ทองหล่อ    สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
๘. นางสาวดวงใจ  ปั้นคุ้ม   สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 

ผู้เข้าร่วมผ่านระบบ Web Conference (WebEx Meeting) 
๑. นางสาวไพลิน  วิญญกูล   สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
๒. นางเบญจวรรณ  วงศ์ใหญ่   สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
๓. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ่งทิวา จำปาทอง  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
๔. นายแพทย์ณัฐพงษ ์ กันตพงษ์   สำนักทันตสาธารณสุข 

๕. นางสาววราภรณ์  จิตอารี    สำนักโภชนาการ 

๖. นางสาวพัชรนันท์  ศรัณย์ปิยวัช  กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

๗. ผู้รับผิดชอบงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์อนามัยที่ ๑ – ๑๒ และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

๘. ผู้รับผิดชอบงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจากสาธารณสุขจังหวัด 

๙. ผู้รับผิดชอบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม (เนื่องจากติดราชการและภารกิจ) 
๑. ผู้แทนจากสำนักส่งเสริมสุขภาพ 

๒. ผู้แทนจากกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

๓. ผู้แทนจากสุขาภิบาลอาหารและน้ำ       
๔. ผู้แทนจากสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

 นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ประธานการ
ประชุมฯ กล่าวเปิดการประชุมฯ และดำเนินการตามวาระการประชุมฯ  

 



๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

ประชุมรับทราบเรื่องการดำเนิน งานขับเคลื่อนงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติใน
ระดับพ้ืนที่ 

มติที่ประชุม : รับทราบและรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 

๓.๑ การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ (ระบบประเมินออนไลน์) 

๑) การบันทึกข้อมูลการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (สพด.) ตามมาตรฐานสถานพัฒนา 

เด็กปฐมวัยแห่งชาติ ทุกสังกัด ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔) ลงใน
ระบบประเมินออนไลน์ ให้เริ่มเข้าระบบได้ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๔ โดย สพด. ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) จะเข้าประเมินในระบบประเมินออนไลน์ทั้งหมดจำนวน ๔๙ แห่ง (ข้อมูล สพด. ในสังกัด สธ. 
ทั้งหมดจำนวน ๕๐ แห่ง เนื่องจากศูนย์เด็กเล็กสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) ปิดปรับปรุง
ชั่วคราวในปีการศึกษา ๒๕๖๓ จึงไม่เข้ารับการประเมิน) 

๒) เพ่ือให้สอดคล้องกับ เป้าหมายการประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด ผ่านระบบออนไลน์   
ร้อยละ ๑๐๐ ระบบประเมินออนไลน์จึงมีการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความเสถียรในการบันทึกข้อมูล เข้าถึง
ข้อมูลมากขึ้น และรองรับผู้ใช้งานกว่า ๖๐๐๐ User ต่อวัน โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะส่งรหัสผู้ใช้ 
(Username ) และรหัสผ่าน (Password) ๑๐ หลัก ให้กับส่วนกลาง (สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ) และ
ส่วนกลางจะประสานกับศูนย์อนามัยเพื่อเผยแพร่ Username และ Password ให้กับ สพด. ของศูนย์อนามัยนั้นๆ 
ในส่วนของ สพด. ภาคเอกชน ที่ขออนุญาตเปิดดำเนินการกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(พม.) ให้ขอรหัส Username และ Password จาก พม. นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ แนะนำให้ สพด. ทำการ
ประเมินภายนอก (ผ่านกระดาษ) ก่อนเข้าประเมินผ่านระบบประเมินออนไลน์ เพื่อความรวดเร็วและง่ายต่อ 
การบันทึกข้อมูลในระบบ 

๓) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย หรือ ระบบประเมินออนไลน์ ตามมาตรฐาน 

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็นระบบฐานข้อมูลกลางสำหรับจัดเก็บ รวบรวม ข้อมูลการดำเนินงานของ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกแห่ง ทุกสังกัด ที่มีเด็กอายุตั้งแต่ ๐-๖ ปี (บริบรูณ์) หรือก่อนขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
โดยฐานข้อมูลถูกแบ่งออกให้จัดเก็บข้อมูลเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (ระบบ
ฐานข้อมูลสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจำนวน ๕๐,๐๐๐ กว่าแห่ง) และส่วนที่ ๒ สำหรับอนุกรรมการส่งเสริม 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ระบบฐานข้อมูลเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ๗๖ จังหวัด 
และกรุงเทพมหานคร) วิธีเข้าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย หรือระบบประเมินออนไลน์
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวันแห่งชาติ มีดังนี้ 

(๑) เข้าเว็บไซต์ www.nccs.dcy.go.th  
(๒) ใส่ Username และ Password ๑๐ หลัก  
(๓)  เมื่อเข้าระบบครั้งแรก ระบบจะบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่านใหม่ 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่นั้นให้ สพด. แจ้งรหัสผ่านใหม่มายังผู้รับผิดชอบงานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยศูนย์อนามัยที่ ๑ – ๑๒ และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

 



๓ 
 

(๔) ในกรณีกดลืมรหัสผ่าน ระบบจะส่งข้อมูลไปยัง E-mail ที่บันทึกไว้ 
(๕) คลิกเมนู "ข้อมูล สพด." จากนั้นคลิกไอคอนดินสอ เพื่อบันทึกและแก้ไขข้อมูล  
(๖) คลิกเมนู "แบบบันทึกตัวชี้วัด" คลิกเลือกหน้าข้อ และเลือกวันที่ จากนั้นกด "บันทึก"  

การติดต่อผู้ประสานงานระบบประเมินออนไลน์   
(๑) นายสุธี วังเกล็ดแก้ว      โทรศัพท์ ๐๘๒ – ๒๐๘ - ๘๕๐๕ 

(๒) นางสาวพัชรนนัท์ศรัณย์ปิยวัช     โทรศัพท์ ๐๖๔ – ๙๓๒ – ๔๑๖๕, ๐๙๘ – ๒๕๐ – ๖๓๖๔  

(๓) นางสาววัชรินทร์ สุวรรณประภา โทรศัพท์ ๐๙๔ – ๔๑๗ – ๙๒๙๖  

๔) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยควรจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง ต่อการดำเนินงาน 

ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็นการประเมินภายใน เพื่อสะท้อนมุมมองและความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการ เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนือง  

มติที่ประชุม : รับทราบ 

๓.๒ แนวทางการช่วยเหลือสนับสนุน ให้สภานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด ผ่านมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการตรวจประเมินอย่างครอบคลุมและท่ัวถึงเด็กทุกคน 

 ตัวบ่งชี้ด้านพัฒนาการ การคำนวนร้อยละของเด็กทีมีพัฒนาการสมวัย ให้ใช้สูตร (จำนวนเด็กที่ผลการ
คัดกรองพัฒนาการปกติตามวัย ÷ จำนวนเด็กทั้งหมด) X ๑๐๐  

ตัวบ่งชี้ด้านโภชนาการ การคำนวนร้อยละของเด็กสูงดีสมส่วน ให้ใชสู้ตร (จำนวนเด็กน้ำหนักตามเกณฑ์
และสูงดีสมสว่น ÷ จำนวนเด็กที่เข้ารับการประเมิน) x ๑๐๐  

ด้านทันตกรรม การคำนวนร้อยละของเด็กสุขภาพช่องปากและฟัน ให้ใช้สูตร (จำนวนเด็กสุขภาพช่อง
ปากและฟันดี ÷ จำนวนเด็กที่เข้ารับการประเมิน) x ๑๐๐  

มติที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

สัปดาห์รณรงค์การตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก ระหว่างวันที ่ ๕ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid- 19) ทำให้ผู้ปกครองไม่สามารถพาเด็กมาตรวจ 
คัดกรองและรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยควรออกแบบการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการเด็กในรูปแบบออนไลน์ เช่น ครูผู้ดูแลเด็กถ่ายคลิปวีดิโอการกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้ผู้ปกครองไดดู้
และศึกษา เพื่อนำไปใช้กับบุตรหลานของตนเอง หรือครูผู้ดูแลออกเยี่ยมบ้านเพื่อ ให้ความรู้การกระตุ้นและ
ตรวจคัดกรองพัฒนาการ เป็นต้น  

มติที่ประชุม : รับทราบ 

ปิดการประชุม : เวลา 1๔.00 น. 
---------------------------------------------------         

จดบันทึกการประชุม:  นางสาวอนัญญา รักปัญญา 
   นางสาวดวงใจ ปัน้คุ้ม 
สรุปรายงานการประชุม: นางสาวเขมิกา ฉัตรก้องภพ 

                                                     ตรวจรายงานการประชุม: นางสุรีพร เกียรติวงศ์ครู 
      เห็นชอบรายงานการประชุม: นายแพทยธ์ีระชัย บุญยะลีพรรณ 
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จัดทําโดย กลุมศูนยสาธิตสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัย

สถาบนัพฒันาอนามยัเด็กแห่งชาติฉบับที่ 042.03/2564

วนัที ่30 มถินุายน 2564 เวลา 9.00-14.00น. ณ หอ้งประชุม2 ช ัน้4 สถาบนัพฒันาอนามยัเด็กแหง่ชาติ

สถาบนัพัฒนาอนามยัเด็กแหง่ชาตไิดจั้ดประชมุออนไลน ์VDO conference สรปุผลการขบัเคลือ่นมาตรการ
ดําเนนิงานมาตรฐาน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหง่ชาต ิในระดับพืน้ที่

ประธาน: นพ.ธรีชยั บญุยะลพีรรณ รักษาการผูอํ้านวยการสถาบนัพัฒนาอนามยัเด็กแหง่ชาติ

วัตถปุระสงค:์ 1.สรปุผลการขบัเคลือ่นมาตรการดําเนนิงานมาตรฐาน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหง่ชาต ิในระดับพืน้ที่

2.ชีแ้จงการลงระบบขอ้มลูเด็กปีการศกึษา 2563

ผูเ้ขา้รว่มประชมุ : ผูรั้บผดิชอบงานเด็กปฐมวัย ศนูยอ์นามยัที1่-12และสสม. คลัสเตอรส์ตรแีละเด็กปฐมวัย,ผูรั้บผดิชอบ
งานเด็กปฐมวัยจากสาธารณสขุจังหวัด,ผูรั้บผดิชอบงานเด็กปฐมวัยจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สงักดักระทรวง
สาธารณสขุ

สรปุการประชมุ  1.รายงานผลการขบัเคลือ่นมาตรการดําเนนิงานมาตรฐาน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหง่ชาต ิใน
ระดับพืน้ที ่ปีงบประมาณ 2564

2.แจง้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สงักดักระทรวงสาธารณสขุ ภายใตก้ารกํากบั ดแูล บนัทกึขอ้มลูผล
การ ดําเนนิงาน ปีการศกึษา ๒๕๖๓ เขา้ระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาต ิ(ระบบ
ประเมนิออนไลน)์ ตัง้แตว่ันที ่๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (สง่รหัสผูใ้ช ้(Username) และรหัสผา่น (Password) แกส่ถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยสงักดักระทรวงสาธารณสขุ)
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