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สรุปการด าเนินงานตัวชี้วัด 1.39 จ านวนครอบครัวมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (5,000,000 ครอบครัว) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โดย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 

**************** 

ระดับ รายละเอียด หลักฐาน 
1  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 

1.1 มีรายการข้อมูลทบทวนสถานการณ์สุขภาพคนวัยท างาน  
 - ข้อมูลสถานการณ์ส่งเสริมสุขภาพเด็กแบบองค์รวมของครอบครัว
ไทยท่ีส่งผลต่อพัฒนาการเด็ก  
1.2 วิเคราะห์ สังเคราะห์ ช้ีเป้า ช้ีประเด็นและมาตรการ สถานการณ์ 
และการด าเนินงานขับเคล่ือนครอบครัวไทยรอบรู้ด้านสุขภาพในสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

ประชุมทบทวนการด าเนินงานรอบท่ี 1/2564 ผ่านการประชุม ก ากับตัวช้ีวัดของ
หน่วยงาน ตาม Link ดังต่อไปนี้  
http://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-
resultind/index&orgID=111&indID=282 

2 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
2.1 มีประเด็นความรู้ส าคัญในการส่งเสริมความรอบรู้ของประชาชน
หรือผู้รับบริการท่ีสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 

การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทาง Media  
1.Facebook ก้าวย่างเพื่อสร้างลูก 
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2.Line group พ่อแม่ ผู้ปกครอง 

 
 

3 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
3.1 มีแผนการขับเคล่ือน  
- มีแผนการด าเนินงานขับเคล่ือนงาน  
3.2 มีการขับเคล่ือนเป็นไปตามแผน  
- มีผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  
3.3 มีรายงานการติดตามการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค ารับรองฯ ทุก
เดือน และน าขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันท่ี 10 ของเดือน
ถัดไป 

3.1 แผนกิจกรรมขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
1. จัดท าเนื้อหาหลักสูตร DSPM E-learning ส าหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
2. กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ตามหลักการพัฒนาสมอง:  BBL (Brain - based - 
Learning) ในเด็กแรกเกิด - 3 ปี ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
3. การส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4D 
ระยะเวลา 1 พ.ย.63-31 ก.ค.64 
3.2 มีการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผน  
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4 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
4.1 มีผลการขับเคล่ือนการด าเนินงานตามแผนงาน (0.5 คะแนน) 
4.2 มีผลงานวิชาการขับเคล่ือนความรอบรู้ด้านสุขภาพกลุ่มผู้ปกครอง 
ผู้ดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (0.5 คะแนน 

กิจกรรมที่ 1 : จัดท าเนื้อหาหลักสูตร DSPM E-learning ส าหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
  มีการด าเนินการตามแผนครบ 2 ครั้ง โดยครั้งท่ี 1 ประชุมยกร่าง ครั้งท่ี 2 มี
การประชุมพิจารณา ครั้งท่ี 3 เป็นการด าเนินงานในไตรมาส 4 DSPM E-learning 
ส าหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็ก รายละเอียด ดังนี้ 

 
 
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ตามหลักการพัฒนาสมอง: BBL (Brain - 
based - Learning) ในเด็กแรกเกิด - 3 ปี ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  สถาบันได้จัดกจิรรมโรงเรียนพ่อแม่ หัวข้อ “เคล็ด (ไม่) ลับในการดูแลลูกน้อย
และ ส่งเสริมพัฒนาการให้สมวัย” จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 
13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารทีปังกรการุณยมิตร ช้ัน 2 สถาบันพัฒนา
อนามัยเด็กแห่งชาติ ท้ังหมด 80 คน https://bit.ly/3bqpt1G รับฟังผู้รับบริการใน
การแก้ไขปรับปรุงการท างาน ส่งมอบองค์ความรู้ได้ตรงความต้องการกับผู้ปกครอง 
รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์การขับถึง Application 10 ล้านครอบครัวไทยในแต่ละ
เดือน ดังนี้ 
       เดือนเมษายน 2564 ร่วมรณรงค์การใช้ Application 10 ล้านครอบครัวไทย 
ในสถานพัฒนา เ ด็ กปฐมวั ย  จั ดกิ จก ร รมร่ ว มกั บก ารปร ะ ชุม ผู้ปกครอ ง 
https://bit.ly/36fyVl8 

https://bit.ly/3bqpt1G
https://bit.ly/36fyVl8
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   เดือนพฤษภาคม 2564 ได้ประชาสัมพันธ์ไลน์กลุ่มผู้ปกครอง กลุ่มงานพัฒนาการ 
   เดือน มิถุนายน 2564 สร้าง Info ช่องทางการเข้าถึง Application ก้าวท้าใจ จะ
ได้สะดวกในการส่งต่อกระทรวงต่าง ๆ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  แล้ว ส่วนผลการ
เข้าถึงของวัยท างาน 
  เดือนกรกฎาคม- สิงหาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเจ้าหน้าท่ี สพด.ไลน์
หน่วยงาน  ให้คนในครอบครัวเข้าร่วมสมัครกิจกรรม 
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กิจกรรมที่ 3 : การส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4D 

3.1 แถลงข่าวโครงการส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 
4D ด าเนินการ ณ เดือน ม.ค.64 และผลักดันนโยบายการท างานส่งเสริมคุณภาพ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4 กระทรวง https://nich.anamai.moph.go.th/th/news-
anamai/201359#gallery การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการจัด Online และ Onsite 
พร้อมๆ กันครั้งแรก ผู้เข้าประชุมส่วนใหญ่เข้าร่วม Onsite  116 คน ผ่านระบบ
ออนไลน์ (Online) มากกว่า 200 คน   
  3.2 ติดตามก ากับการด าเนินงานและร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงาน 
โครงการส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4D ณ จังหวัดขอนแก่น 

https://nich.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/201359#gallery
https://nich.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/201359#gallery
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3.3 มีรายงานการติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองฯ ทุกเดือน และน าขึ้น
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป โดยสามารถติดตามได้จาก 
Link ดังต่อไปนี้ http://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-
resultind/index&orgID=111&indID=282 

5 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
5.1 จ านวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (5,000,000 
ครอบครัว)(0.5 คะแนน) 
5.2 มีหลักฐานแสดงการใช้ข้อมูลการขับเคล่ือนการด าเนินงาน
ส่งเสริมความรอบรู้ ด้านสุขภาพในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (0.5 
คะแนน) 

 
 

ใชห้ลักฐานร่วมกับระดับ 4 
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