
สรุปการดำเนินงานตามแผน ตัวชี้วัด 1.8 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ปี 2564 (รอบ 5 เดือนหลัง) 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม(รอบ 5 เดือนแรก) 

 
ตัวช้ีวัด กิจกรรมขับเคลื่อน ระยะเวลา เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

1.8 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 
ปี สูงดีสมส่วน  

1.ประชุมออนไลน์ VDO conference ชี้แจง
การดำเนิน งานขับเคลื่อนงานตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในระดับพ้ืนที่ 

 

1พ.ย.63-31ม.ค.64 
 

20 คน 
(20คน) 

 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือชี้แจงการดำเนินงานขับเคลื่อนงานตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในระดับพ้ืนที่ 
ประเด็นสำคัญ : 1. แนวทางการเข้าดูข้อมูล มาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเปิดไฟล์ "KPI Detail'"ค้นหาสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย ดูคะแนนตัวชี้วัด และคำอธิบายชีท 2. สำรวจ
สถานการณ์เฝ้าระวังการเจริญเติบโตและส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่
ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสำรวจ
สถานการณ์เบื้องต้นถึงผลกระทบของโควิด 19 ต่อสุขภาวะของ
เด็ก 0-2 ปี ดำเนินการเดือนพฤศจิกายน 2563สิ่งที่ต้องดำเนิน
ต่อ : ศึกษาการเข้าดูข้อมูลมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
สืบค้นข้อมูลประเมินตนเอง สพด.ทั่วประเทศ เพ่ือให้เป็น
ฐานข้อมูลให้กับทาง สมศ.ประเมิน เบื้องต้น /ศูนย์เด็กสามารถดู
ข้อมูลได้เพ่ือการพัฒนาส่งเสริม ในเรื่องของการเฝ้าระวัง
พัฒนาการเด็ก งานสุขภาพช่องปาก งานโภชนาการ และเด็กไทย
เล่นเปลี่ยนโลก 



   
 

 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การดูแลและส่งเสริมโภชนาการพัฒนาการ 
การป้องกันโรค และสุขภาพช่องปาก (4D) 
ระหว่างผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองของสถาบัน
พัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 

 

1พ.ย.63-31ม.ค..64 
 

160 คน 
(116คน) 

 

1 มีการจัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4D เพ่ือแลกเปลี่ยนและขับเคลื่อน
การทำงานด้านสุขภาพ 4 กระทรวง เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข โดย ได้มอบเอกสารการ
ดำเนินงานและชุดของขวัญ”โครงการส่งเสริมคุณภาพสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4D” ให้กับสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 52 แห่ง เพ่ือดำเนินการต่อ
https://nich.anamai.moph.go.th/th/news-
anamai/201359#gallery 

https://nich.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/201359#gallery
https://nich.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/201359#gallery


  

 
ประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ก.พ.64 จำนวน 3 ครั้ง เป็นการ
ทบทวนกิจกรรมเนื้อหาที่จะดำเนินการขับเคลื่อน 4D และ
แนวทางการขับเคลื่อนระดับพ้ืนที่  
ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30-14.00 น. ณ ห้อง
ประชุมกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
https://bit.ly/30q22yU  
ครั้งที่ 2 วันที่ 1 กุมภาพันธ์   2564 เวลา 09.00-14.00 น. ณ 
ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย 
https://bit.ly/38kDfRh  
ครั้งที่ 3 วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง
ประชุมกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว ชั้น 2 อาคารดรุณวิถี https://bit.ly/3uX9Who 

เก   การประเมินส าน ั นาเด็กป มวัย 4  

ด้าน ข้อบ่งชี้

            
    

2.1.1 2.1.5   .2.1ก -  .2.6ก และ  .2.1ข

1.2.  1. .  1. .5 1.5.2 และ 2.1. 

    1.4.1  2.2.4 และ  .1.1 ก

      1.4.5 2.2.2  2.2.   2.2.5 และ  .1.  ข

        1.4.1  1.4.2  1.4.   1.4.5  1.4.6 และ 1.4. 

https://bit.ly/30q22yU
https://bit.ly/3uX9Who


 
จัดทำแผนการลงพ้ืนที่ขับเคลื่อน 4D กำหนดการได้รับการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ Cluster แม่และเด็ก  

 
 

 
  



 3.เยี่ยมเสริมพลัง ศูนย์อนามัยที่ 3, 4,10 และ 
12 

1ธ.ค.63-28ก.พ.64 
 

4 ครั้ง 
(3 ครั้ง) 

 

      

    

    
เยี่ยมเสริมพลังครั้งที่ 4 ภาคใต้ ไม่สามารถดำเนินการได้ ตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ส่วนการรายงานผลการดำเนินงานได้
ดำเนินการปรับแผน ดำเนินงานในระบบ DOC เรียบร้อยแล้ว
เป็นช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 

 



ผลักดันกจิกรรมด้านการเจริญเติบโตสมวัย สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเข้าวาระการประชุมระดับกอง กรม กระทรวง และ 4 กระทรวง 

            
 

 
 
  



แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม(รอบ 5 เดือนหลัง) 

 
ตัวช้ีวัด กิจกรรมขับเคลื่อน ระยะเวลา เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

1.8 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 
ปี สูงดีสมส่วน  

1.ประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติใน
ระดับพ้ืนที่ 

 

สิงหาคม 64 
 

20 คน 
(20คน) 

 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนงาน
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในระดับพ้ืนที่ 
ประจำปี 2564 
ประเด็นสำคัญ : 1. การบันทึกข้อมูลการดำเนินงานของสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
ทุกสังกัด ในปีการศึกษา 2563 ( ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 - 
มีนาคม 2564) ลงในระบบประเมินออนไลน์ ให้เริ่มเข้าประเมิน
ในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฏาคม 2564 โดยสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจะเข้าประเมินในระบบ
ออนไลน์ทั้งหมดจำนวน 50 แห่ง เนื่องจากสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี(โรงพยาบาลเด็ก) 
ปิดปรับปรุงชั่วคราวในปีการศึกษา 2563 จึงไม่เข้ารับการ
ประเมิน 
2.แนวทางการช่วยเหลือสนับสนุนให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใน
ทุกสังกัดผ่านมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เพ่ือให้
เด็กปฐมวัยได้รับการตรวจประเมินอย่างครอบคลุมและทั่วถึงทุก
คน 
3.สรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใน
ระดับพ้ืนที่ประจำปี 2564 
 



และได้มีการขับเคลื่อนงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยผ่านการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านสุขภาพ 4D  กรมอนามัย  ซึ่งจากผลการดำเนินงานตามแผน
กิจกรรมที่วางไว้ เมื่อสรุปผลการดำเนินงานการประเมินตนเองของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจากทุกสังกัดตามสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ จากข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2564 
ได้ผลการประเมินดังนี้ คือ 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ที่มา : กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ตัวบ่งชี้ N แห่ง n ไม่ผ่าน ผ่านขั้นต้น %ประเมิน 
1.4.1 มีการจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กและดูแลการเจ็บป่วย
เบื้องต้น 

54004 27,441 200           27,241          99.27 

2.2.1 ให้เด็กรับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอและส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่
เหมาะสม 

54004 27,391 62           27,329          99.77  

2.2.2 จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแลสุขภาพความ
ปลอดภัยในชีวิตประจำวันและในการเคลื่อนไหวด้านร่างกาย ออกกำลัง เล่น กิน นอน 
พักผ่อน 

54004 27,370 65           27,305          99.76 

2.2.4 เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผลภาวะโภชนาการอย่าง
ต่อเนื่อง 

54004 27332 261           27,071          99.05 

3.1.1ข เด็กมีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัย และสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล 54004 26,537 285           26,252          98.93 
3.3.1ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ ่สามารถเคลื่อนไหว และทรงตัวได้ตามวัย 54004 26,235 256           25,979           99.02  
3.3.2ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงาน ระหว่างตากับมือ
ตามวัย 

54004 26,202 366           25,836          98.60 

      



 


