
















5 พฤศจิกายน 2563 ณ หอ้งประชมุ 2 ชัน้ 4 สถาบนัพฒันาอนามยัเด็กแห่งชาติ

ประธานโดย : นายแพทยธี์รชยั บุญยะลพีรรณ รองผูอ้  านวยการสถาบนัพฒันาอนามยัเด็กแหง่ชาติ 
วัตถุประสงค ์: เพื่อชีแ้จงการด าเนินงานขบัเคลื่อนงานตามมาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวยัแหง่ชาติ ในระดบัพืน้ท่ี 

ประเด็นส าคัญ : 1. แนวทางการเข้าดูข้อมูล มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเปิดไฟล ์“KPI Detail”
ค้นหาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  ดูคะแนนตัวชีว้ัด และค าอธิบายชีท 2. ส ารวจสถานการณเ์ฝ้าระวังการ
เจริญเติบโตและส่งเสริมพัฒนาการเดก็ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 โดยมีวัตถุประสงค ์เพื่อส ารวจสถานการณ์
เบือ้งต้นถึงผลกระทบของโควิด 19 ต่อสุขภาวะของเด็ก 0-2 ปี ด าเนินการเดือนพฤศจิกายน 2563
ส่ิงที่ต้องด าเนินต่อ : ศึกษาการเข้าดูข้อมูลมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สืบค้นข้อมูลประเมินตนเอง สพด.
ทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลให้กับทาง สมศ.ประเมิน เบือ้งต้น /ศูนยเ์ด็กสามารถดูข้อมูลได้เพื่อการพัฒนา
ส่งเสริม ในเร่ืองของการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก งานสุขภาพช่องปาก งานโภชนาการ และเด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก 





การด าเนินงาน 

มาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวยัแหง่ชาติ



2564



ผลการขบัเคลื่อน มาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวยัแห่งชาติ(11มคี63)

ประเมินตนเองครบ

ใชม้าตรฯชาติ

จ านวนทัง้หมด 54,006

ใช ้49,992

ครบ 27,748 ไม่ครบ 22,174

ไม่ใช ้4,084



ผลการขบัเคลื่อน มาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวยัแหง่ชาติ

รวมผ่าน 27,057/54,006=50%



การด าเนนิงานปี2564

ประชุมVDO 
conference

ชีแ้จง(5พย.63)

เยีย่มเสรมิพลัง
(ธค-มค)

ประชมุ VDO 
conference สรปุ
(มคี-สค.64)



Collaboration Tools Goal Monitoring and Evaluation

1.(ร่วม) วิเคราะห์
ข้อมูลการด าเนินงาน 
ม.ชาติ ในระดับพื้นที่

-ระบบ
ฐานข้อมูล
มาตรฐานชาติ

-พัฒนาและยกระดับสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย ในสังกัด ก.สธ
(ผ่านเกณฑ์ ม.ชาติ ร้อยละ 100 ) 
-(ร่วม) พัฒนาและยกระดับสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย นอกสังกัด ก.สธ 

-ศอ./ส่วนกลางติดตาม
ผลการด าเนินงาน
-เป็น Technical 
support

2.เยี่ยมเสริมพลัง ฯ
(4ภาค)
(พร้อมDSPM)

-แนวทาง
ติดตามเยี่ยม
เสริมพลัง ฯ

-ต้นแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ใน
พื้นที่ เขตละ 1 แห่ง

-ศอ./ส่วนกลางติดตาม
เยี่ยมเสริมพลัง
-สรุปผลการเยี่ยมเสริม
พลัง ฯ

3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผล
การด าเนินงาน ม.ชาติ 
(Video-conference)

-Video-
conference

-ผลการด าเนินงาน ม.ชาติ ในสังกัด 
ก.สธ

-สรุปผลการด าเนินงาน 
ม.ชาติ ในสังกัด ก.สธ

สรุปประเดน็ขบัเคลือ่นงานเดก็ปฐมวยั

ประเด็นย่อย : มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ



ไม่รูจ้กั
•ประชาสมัพนัธ ์เขา้ถงึ

ใชไ้ม่เป็น

• จดัอบรมการใชแ้ละปฏบิตัิอย่าง

ถูกตอ้ง เขา้ใจแลว้ใช้

กระตุน้ไม่ได ้
•แนวทางปฏบิตัแิกไ้ขและสง่ต่อ                   

ตัวบ่งชี้ด้านพัฒนาการเด็ก(3.1ก, 3.2ก., 3.1ข,3.2ข)

สถานพฒันาเด็กปฐมวยั ทกุสงักดั แบ่งเป็น 3 กลุม่

1

2

3



1.DSPM Training (พยาบาลหลงัคลอด)
2.DSPM e-leaning ยาว (ส าหรับ
เจ้าหน้าที่)
3.เยีย่มเสริมพลงั เขต 3, 4, 10, 12
ณ เดือน ธ.ค.63-ม.ค.64

4.สัปดาห์รณรงค์ 5-9 ก.ค.64

1.DSPM Off 
line 
(หลกัสูตรผู้ดูแล
เด็กร่วมกบั มก.)
2. E-leaning 
ระยะส้ัน (12 hr.)
และยาว

E-leaning ระยะส้ัน
(12 ช่ัวโมง)

E-leaning ระยะส้ัน
(12 ช่ัวโมง)

แผนการด าเนินงาน “พัฒนาการเด็ก” ประจ าปี 2564

ครอบครวั ครู/ผูดู้แลเด็ก

บุคลากรการแพทย์

อสม.



ประเดน็ขบัเคล่ือนงานโภชนาการ

Collaboration Tools Goal Monitoring and 
Evaluation

ตดิตาม เยีย่มเสรมิ
พลัง 
การด าเนนิงาน   
โภชนาการ การ

จัด  
อาหารและการใช ้          
ต ารับอาหารใน

ศนูย ์ 
พัฒนาเด็กเล็ก

และ
โรงเรยีนอนุบาล

• ต ารับอาหาร

ส าหรับศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็กและ

โรงเรยีนอนุบาล 

• แบบฟอรม์การ

ตดิตามการ

ด าเนนิงาน

• ศนูยอ์นามัยตดิตาม

การด าเนนิงานฯ 

สพด. 3 แหง่ 

โรงเรยีนอนุบาล 3 

แหง่ 

• ศนูยอ์นามัยที่ 1

-12 สง่รายงาน 

ตามแบบฟอรม์

ใหก้ับ 

สว่นกลาง



ประเดน็ขบัเคล่ือนงานสรา้งเสริมสขุภาพช่องปาก

Collaboration Tools Goal Monitoring and Evaluation

การจัดกจิกรรม

แปรงฟันหลงั

อาหารกลางวนัใน

สถานพฒันาเดก็

ปฐมวยั

• มาตรฐานสถานพฒันาเดก็ปฐมวยั

แห่งชาติ ที่เกีย่วข้องกบัตัวบ่งช้ีประเดน็

สุขภาพช่องปาก

• Kick off กจิกรรม “ขยบัแปรง 2 นาที” ใน

สถานพฒันาเดก็ปฐมวยั ช่วงวนัเดก็

แห่งชาติ

• การประกวดต้นแบบสถานพฒันาเดก็

ปฐมวยั ในการจัดกจิกรรม “ขยบัแปรง 2

นาที”

• สถานพฒันาเดก็ปฐมวยัทุก

แห่งมีกจิกรรมแปรงฟันหลงั

อาหารกลางวนั

• มีต้นแบบสถานพฒันาเดก็

ปฐมวยัในการจัดกจิกรรม 

“ขยบัแปรง 2 นาที”อย่างน้อย

เขตสุขภาพละ 1 แห่ง

• ผลการประเมินตนเองของ

สพด.ตามมาตรฐานสถาน

พฒันาเดก็ปฐมวยัแห่งชาติ

• ข้อมูลเฝ้าระวงัทันตสุขภาพ

ของส านักทันตสาธารณสุข



ประเดน็ขับเคล่ือนงาน “เดก็ไทย เล่นเปลีย่นโลก”

Collaboration Tools Goal
Monitoring and 

Evaluation

1. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทกัษะ
ผู้อ านวยการเล่น 
(Play worker) แก่ศูนย์อนามยั (ครู ก) 
(โดยส่วนกลาง) วนัที ่25-27 พ.ย. 63

• งบประมาณ
• คู่มือ/VDO เล่นเปลีย่นโลก/ ผู้อ านวยการเล่น

• ผู้อ านวยการเล่น (Play worker) ครู ก (บุคลากร
ศอ.) จ านวน 50 คน ศูนย์อนามยัละ 2-3 คน

• One page

2. จัดมหกรรม Play day และ
มหัศจรรย์ 1,000 วนัแรกของชีวติ
ระดับประเทศ
(โดยส่วนกลาง) เดือนธันวาคม 2563

• งบประมาณ
• คู่มือ/VDO เล่นเปลีย่นโลก/ ผู้อ านวยการเล่น

• ส่ือสาร สร้างกระแสความร่วมมือขับเคล่ือน
นโยบาย “เด็กไทย เล่นเปลีย่นโลก” 

• แผนการจัดมหกรรม
• One page

3. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทกัษะ
ผู้อ านวยการเล่น 
(Play worker) แก่สสจ. สพด. (ครู ข)
(โดยศูนย์อนามยั)

• งบประมาณ
• วทิยากร
• คู่มือ/VDO เล่นเปลีย่นโลก/ ผู้อ านวยการเล่น

• ผู้อ านวยการเล่น (Play worker) ครู ข 
ศูนย์อนามยัละ 50 คน ครอบคลุมทุกจังหวดัใน
เขต

• แผนการจัดอบรม
• One page

4. ตดิตาม เยีย่มเสริมพลงั
(โดยศูนย์อนามยั)

• แนวทางการพัฒนาพ้ืนทีต้่นแบบเด็กไทยเล่น
เปลีย่นโลก 

• พ้ืนทีต้่นแบบเด็กไทยเล่นเปลีย่นโลก 
ศูนย์อนามยัละ 30 แห่ง ครอบคลุมทุกจังหวดัใน
เขต

• สรุปผลตามแบบฟอร์มรายงาน
ส่งให้ส่วนกลาง

5. ตดิตาม เยีย่มเสริมพลงั (8 เขต) 
(โดยส่วนกลาง)

• แนวทางการพัฒนาพ้ืนทีต้่นแบบเด็กไทยเล่น
เปลีย่นโลก 

• คู่มือ/VDO เล่นเปลีย่นโลก/ ผู้อ านวยการเล่น

• การด าเนินงานเด็กไทยเล่นเปลีย่นโลกของ
ศูนย์อนามยั

• แผนการลงตดิตามเยีย่มเสริม
พลงั

• Feed back ข้อมูลส่งกลบัศูนย์
อนามยั

6. ประชุมตดิตามการด าเนินงาน VDO 
Conference
(โดยส่วนกลาง)

• แบบฟอร์มรายงานการด าเนินงานเด็กไทยเล่น
เปลีย่นโลก(แผนการด าเนินงาน, ผู้อ านวยการ
เล่น, พ้ืนทีต้่นแบบ)

• เดือนละ 1 คร้ัง (ตั้งแต่มกราคม 2564 เป็นต้นไป) • แผน VDO Conference





แนวทางการเขา้ดูขอ้มูล

มาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวยั

กลุม่ศูนยส์าธติสถานพฒันาเดก็ปฐมวยั 

สถาบนัพฒันาอนามยัเดก็แห่งชาต ิกรมอนามยั



เปิดไฟล ์“KPI_Detail”01
ค้นหาสถานพฒันาเดก็ปฐมวัย02

ค าอธิบายชีท04

ดคูะแนนตวัชีว้ัด03



เปิดไฟล ์“KPI_Detail”01



ค้นหาสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัย02
1. ในชีท Orgnize คลิกคอลัมน์ B เพือ่ค้นหา org_name โดยใช้ Filter (ตัวกรอง)

2

1

3



ค้นหาสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัย02
2. คลกิ  เพือ่เปิดหน้าตา่งค้นหาและพมิพช์ือ่ สพด. ทีต่อ้งการค้นหา 
ใส่เคร่ืองหมาย  หน้าชือ่ สพด. ทีป่รากฏ แล้วคลกิ “OK”

1

2

3



ค้นหาสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัย02
3. จะปรากฏหน้ากระดาษแสดงข้อมูลของ สพด. ทีค้่นหา
“ใหจ้ า ord_id (ตัวเลข 3-4 หลัก) ในคอลัมน ์A”

ยกตัวอย่างเช่น ord_id ของสถาบนัพฒันาอนามัยเด็กแหง่ชาติ (สถานอนามัยเด็กกลาง) คือ 53137



1. ข้อมูลตัวชีวั้ดของ org_id (สพด. แต่ละแหง่) จะอยู่ในชีท L3_0-20000
ชีท L3_20001-40000 และชีท L3_40001-57663

ดูคะแนนตัวชีวั้ด03

ยกตวัอย่างเช่น ord_id 53137 ใหด้ใูนชที L3_40001-57663
เพราะ org_id 53137 อยู่ระหว่าง org_id 40001-57663



2. ในชีท L3_0-20000 ชีท L3_20001-40000 และชีท L3_40001-57663 
คลิกคอลัมน ์E เพือ่ค้นหา org_id โดยใช้ Filter (ตัวกรอง) 

21

ดูคะแนนตัวชีวั้ด03



3. คลกิ   เพือ่เปิดหน้าตา่งค้นหาและพมิพ์ org_id ทีต่อ้งการค้นหา 
ใส่เคร่ืองหมาย  หน้า org_id ทีป่รากฏ แล้วคลกิ “OK”

1

2

3

ดูคะแนนตัวชีวั้ด03



3. จะปรากฏหน้ากระดาษแสดงข้อมูลของ org_id ทีค้่นหา ใหดู้ที่ kpi_id (คอลัมน ์B) จะปรากฏ 
kpi_id ตั้งแต่ 52-126 โดยแต่ละ kpi_id แทนตัวชีว้ัดในแต่ละข้อ (ดูได้จากชีท L1_kpi_data
ว่า kpi_id แทนตัวชีว้ัดข้อใด)

ดูคะแนนตัวชีวั้ด03



3. ในชีท L1_kpi_data จะแสดงรายละเอียดตัวชีว้ัดทัง้หมด ดูได้จาก kpi_id ในคอลัมน ์A และ 
kpi_name ในคอลัมน ์C เช่น kpi_id 54 แทนตัวชีว้ัด 1.1.3 บริหารจดัการข้อมูลอย่างเป็นระบบ

ดูคะแนนตัวชีวั้ด03



4. คะแนนในแต่ละ kpi_id ดูได้จาก score_real ในคอลัมน ์P ซ่ึงมีระดับคะแนนต้ังแต่ 0-4 คะแนน

ดูคะแนนตัวชีวั้ด03



ค าอธิบายชที04



ค าอธิบายชที04



ค าอธิบายชที04



ค าอธิบายชที04



ค าอธิบายชที04



การส ารวจสถานการณ์เฝ้าระวัง
การเจริญเติบโตและส่งเสริม

พัฒนาการเด็กที่ได้รับผลกระทบ
จากโควิด 19 (Rapid Survey) 

กลุม่ศนูยส์าธิตสถานพฒันาเดก็ปฐมวยั 
สถาบนัพฒันาอนามยัเดก็แหง่ชาติ กรมอนามยั



ที่มา 
• สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อเข้าถึง

บริการ การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก
วัตถุประสงค์
• เพื่อส ารวจสถานการณ์เบื้องต้นถึงผลกระทบของโควิด 19 ต่อสุขภาวะ

ของเด็ก 0-2 ปี
กลุ่มเป้าหมาย
• เด็กอายุท่ี 9 เดือน กับ 18 เดือน แยกเป็น กลุ่มไม่มารับบริการ25 คน 

กับมารับบริการ 25 คน  รวมท้ังหมด 50 คน ในช่วง ม.ค. – มิ.ย. 63
ระยะเวลาด าเนินการ
• พฤศจิกายน 2563

การส ารวจสถานการณ์เฝ้าระวังการเจริญเติบโตและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 (Rapid Survey) 



แบบเกบ็ข้อมูลระบบการเฝ้าระวังการเจริญเตบิโตและส่งเสริม
พัฒนาการเดก็ทีไ่ด้รับผลกระทบจากโควิด 19 (Rapid Survey)



ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนตัวเดก็



ส่วนที ่2 ข้อมูลด้านการเจริญเตบิโต



ส่วนที ่3 ข้อมูลด้านพฒันาการตามอายุปัจจุบัน



ส่วนที ่4 ข้อมูลด้านทนัตกรรม



สรุปการประชุมออนไลน์ VDO conference การดำเนินงานขับเคลือ่นงาน 

ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  ในระดับพื้นที่ คร้ังที่ 1/2564 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 – 14.00 น. 

ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 4 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 

1. ผลการขับเคล่ือนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ จากท้ังหมด จำนวน 54,006 แห่ง ใช้
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติจำนวน 49,992  และประเมินตนเองครบทุกตัวช้ีวัดจำนวน 
27,748 แห่ง (ข้อมูล ณ วันท่ี 11 มีนาคม 63) 

2. สรุปผลการขับเคล่ือนจากท้ังหมด จำนวน 54,006 แห่ง ผลการประเมินพบว่าผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
จำนวน 27,057 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50% โดยมีระดับคุณภาพ A จำนวน 15,298 แห่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 28  ระดับคุณภาพ B จำนวน 10,463 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19% ระดับคุณภาพ C จำนวน 
1,296 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2%  และระดับคุณภาพ D จำนวน 691 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1%  

3. กิจกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้แก่ การประชุมออนไลน์ VDO 
conference เพื่อช้ีแจง การเยี่ยมเสริมพลัง และการประชุมออนไลน์ VDO conference สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

4. กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลัง ระหว่างวันท่ี 14 – 24 ธันวาคม 2563  

วันที่ สถานที่ 
วันท่ี 14-15 ธันวาคม 2563 ศูนย์อนามัยท่ี 3 จังหวัดนครสวรรค์ 
วันท่ี 17-18 ธันวาคม 2563 ศูนย์อนามัยท่ี 10 จังหวัดยโสธร  
วันท่ี 21-22 ธันวาคม 2563 ศูนย์อนามัยท่ี 4 จังหวัดสระบุรี 
วันท่ี 11-12 มกราคม 2564 ศูนย์อนามัยท่ี 12 จังหวัดสตูล 

 
5. การใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติจำนวน ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด 

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม (ตัวบ่งช้ีด้านพัฒนาการเด็ก ได้แก่ 3.1ก, 3.2ก., 3.1ข,3.2ข) 

กลุ่ม แนวทางการแก้ไข 
ไม่รู้จัก ประชาสัมพันธ์ เข้าถึง 
ใช้ไม่เป็น จัดอบรมการใช้และปฏิบัติอย่างถูกต้อง เข้าใจแล้วใช้ 
กระตุ้นไมไ่ด้ แนวทางปฏิบัติแก้ไขและส่งต่อ 

 
  



7. แนวทางการเข้าดูข้อมูลมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจากไฟล์ “KPI Detail” เพื่อค้นหาข้อมูล/
คะแนนของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รายแห่ง รายสังกัด และเพื่อค้นหาข้อมูล/คะแนนตามตัวชี้วัด 
โดยใช้ Filter หรือตัวกรอง 

8. ทันตแพทย์ณัฐพงศ์ กันทะวงศ์ ทันตแพทย์ชํานาญการ จากสํานักทันตสาธารณสุข เสนอแนะการดึง
ข้อมูลการประเมินสุขภาพช่องปากในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดด้านทันตกรรม 

9. การสำรวจสถานการณ์เฝ้าระวังการเจริญเติบโตและส่งเสริมพัฒนาการเด็กท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด 
19 (Rapid Survey) ใน Google Form โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสถานการณ์เบ้ืองต้นถึง
ผลกระทบของโควิด 19 ต่อสุขภาวะของเด็ก 0-2 ปี  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเด็กอายุ 9 เดือน กับ 18 
เดือน แยกเป็น กลุ่มไม่มารับบริการ 25 คน กับมารับบริการ 25 คน  รวมทั้งหมด 50 คน ในช่วง ม.ค. 
– มิ.ย. 63 มอบหมายให้ทุกศูนย์เขตดำเนินการเก็บข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 30 พฤศจิกายน 2563 
   ส่ิงท่ีดำเนินการต่อ    
-ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในงานมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ศึกษาการเข้าดูข้อมูล สืบค้นข้อมูล
ประเมินตนเอง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศเพื่อให้เป็นฐานข้อมูลให้กับทางสมศ ประเมิน 
เบ้ืองต้น และ สามารถเข้าดูข้อมูลเพื่อการพัฒนาส่งเสริมในด้านการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก งาน
สุขภาพช่องปาก งานโภชนาการ และเด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก 

     ปิดการประชุม 15.00 น 

                                                                         สรุปการประชุมโดย 

                                                          นางสาวเขมิกา ฉัตรก้องภพ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

                                                          นางเบญจวรรณ วงษ์ใหญ่ นักวิชาการศึกษา 

                                                           นางพรทิพย์  วรวิชญ์      นักวิชาการศึกษา 

                                                           นางอรัญญา  ทับน้อย   นักวิชาการศึกษา 

                                                          นางสาวดวงใจ  ปั้นคุ้ม    นักวิชาการศึกษา 

 



ผลกระทบสถานการณ์ COVID-19

สตรีและเดก็ปฐมวยั
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พฒันาการเดก็ปฐมวยั
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พฒันาการเดก็ปฐมวยั
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ภาวะการเจริญเตบิโต 
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