
 

สรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
ประจ าปี 2563 

วันที่ 19 มีนาคม 2563  เวลา 13.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 3 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. แพทยห์ญิงพรรณพิมล  วิปุลากร  อธิบดีกรมอนามัย  ประธาน 
2. นายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ  ประธานที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กฯ 
3. แพทย์หญิงศิริพร  กัญชนะ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข 
4. ศ.เกียรติคุณแพทย์หญิงศิริกุล อิศรานุรักษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข 
5. นายแพทย์อรรถพล  แก้วสัมฤทธิ์  รองอธิบดีกรมอนามัย 
6. นายแพทย์เอกชัย  เพียรศรีวัชรา  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
7. แพทย์หญิงสายพิณ  โชติวิเชียร   ผู้อ านวยการส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
8. แพทย์หญิงนนธนวนัณท์  สุนทรา  ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 
9. นายแพทย์ธีรชัย  บุญยะลีพรรณ  รองผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 
10. นายแพทย์พนิต  โล่เสถียรกิจ  ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุร ีกรมอนามัย 
11. นางสาววาสนา  วิไลรัตน ์   กองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
12. นางจรูญทรัพย์  กัญญาลักษณ์  กองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
13. นางสาวศิรินภา  ยะจา   กองยุทธศาสตร์และแผนงาน   

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
14. นางสาวชลกร  ภู่สกุลสุข   กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  

                                   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
15. นางสาวยุวลักษณ์  นราโชติกา  กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
16. แพทย์หญิงสุชาดา  เจียมศิริ  ผู้อ านวยการกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค 
17. นางขิ่ม  สกุลนุ่ม    สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ 
18. แพทย์หญิงจันทร์อาภา  สุทัพน์  สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต 
19. นางสาวสุปราณี  มอญดะ    กรมกิจการเด็กและเยาวชน  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
20. นางสาวนาฎอนงค์  สงหนู   กรมกิจการเด็กและเยาวชน  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
21. นางสาวอชิรญาณ์  อยู่ประเสริฐ  ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 
22. นางสาววรรณวิมล  โสสิเขื่อนขันธ์  ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 
23. นางอัจฉราภรณ์  ตั้งอุทัยสุข  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              

     กระทรวงศึกษาธิการ 
24. นางศิริพรรณ  บุตรศรี   สถาบันสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย  
25. นางสาวกรรณิการ์  เจริญจิตร  สถาบันสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย 
26. นางกิติมา พัวพัฒนกุล   มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย 

 
 

27. นางสุรีพร... 
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27. นางสุรีพร เกียรติวงศ์ครู   สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  กรมอนามัย   
28. นางเปรมฤทัย  เกตุเรน   สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  กรมอนามัย   
29. นางทับทิม  ศรีวิไล   สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  กรมอนามัย 
30. นางสาวพรชเนตต์  บุญคง   สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  กรมอนามัย 
31. นางสาวเขมิกา ฉัตรก้องภพ  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  กรมอนามัย 
32. นางสาวไพลิน  วิญญกูล   สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  กรมอนามัย 
33. นางสาวพิชชานันท์  ทองหล่อ  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  กรมอนามัย   
34. นางสุภิญญา  เกียรติพานิชกิจ  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  กรมอนามัย   
35. นางสาวชาณิภา  เจริญรัตน์  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  กรมอนามัย  
36. นางสาวอนัญญา รักปัญญา  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  กรมอนามัย   
37. นางสาวชลธิชา  ชัยหนองแปน  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  กรมอนามัย     

 
เริ่มประชุม 13.00 น. 

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุมและ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

วาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ประธานการประชุม ขอให้ นายแพทย์เอกชัย 

เพียรศรีวัชรา สรุปสาระส าคัญของการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562  
นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ ได้น าเรียนสาระส าคัญของการ

ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ดังนี้ เด็กปฐมวัยทุกคนต้องได้รับการพัฒนาอย่าง
รอบด้านอย่างมีคุณภาพ ตามศักยภาพตามวัยและต่อเนื่อง รวมถึงต้องการจัดการเรียนรู้ส าหรับหญิงตั้งครรภ์ 
ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โครงสร้างการบริหารจัดการ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
นโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีกรรมการโดยต าแหน่ง 8 ท่าน และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 8 ท่าน มีเลขานุการ ได้แก่ เลขาธิการสภาการศึกษา โดยให้คณะกรรมการชุดดังกล่าว
เสนอแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อคณะรัฐมนตรี  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศให้ทราบ ณ ปัจจุบัน
คณะกรรมการชุดนี้ได้สรรหาเรียบร้อยแล้วอยู่ในขั้นตอนการเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือลงนามค าสั่ง 

 ประธานขอให้ ผู้แทนจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน ช่วยชี้แจงการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช .) ว่ามีส่วนทับซ้อนกับคณะกรรมการชุดภายใต้
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 อย่างไร 

นางสาวสุปราณี มอญดะ ผู้แทนจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน แจ้งว่า การด าเนินงานมีส่วนทับซ้อนกัน 
จึงมีการยื่นขอยุบคณะกรรมการชุด กดยช. ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณา หากมีการยุบต้องยุบทั้งโครงสร้างของ
คณะกรรมการชุด กดยช. (ระดับชาติ ระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร) 

 แพทย์หญิงศิริพร กัญชนะ ให้ข้อเสนอการจัดตั้งคณะกรรมการเด็กปฐมวัยต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานที่มี
ความซ้ าซ้อนกันกับชุด กดยช. ควรพิจารณายุบรวม เพราะการด าเนินงานในพื้นที่จริงยังขาดความชัดเจน หากมี 
คณะกรรมการหลายชุดยิ่งท าให้การท างานเกิดความยุ่งยาก 

 
 ศาสตราจารย์... 
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ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงศิริกุล อิศรานุรักษ์ ให้ข้อคิดเห็นว่าการด าเนินโดยการยุบรวม
คณะกรรมการดังกล่าวจะสามารถท าได้จริงหรือไม่ ควรมีการทบทวน 

ประธานขอให้นายแพทย์ เอกชัย เ พียรศรีวัชรา สรุปประเด็นส าคัญที่มีการเรียกประชุม
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1/2563 ในวันนี้ 

นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ได้น าเรียนวัตถุประสงค์การประชุมดังนี้ 
1. เพ่ือพิจารณา Road Map พัฒนาเด็กไทย เพ่ิมศักยภาพโลกอนาคต 
2. เพ่ือร่วมวางแผนการขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม   
ไม่มี 

วาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา  
1. Road Map พัฒนาเด็กไทย เพิ่มศักยภาพโลกอนาคต ปี 2563 - 2565 

แพทย์หญิงนนธนวนัณท์ สุนทรา เลขานุการการประชุม ได้น าเสนอ Road Map พัฒนาเด็กไทย  
เพ่ิมศักยภาพโลกอนาคต ปี 2563 - 2565 ที่มาขอการจัดท า Road map คือจากที่กระทรวงสาธารณสุข 
ได้บูรณาการงานด้านเด็กปฐมวัย โดยความร่วมมือ 4 กระทรวง ซึ่งมีตัวชี้วัดที่ต้องด าเนินงานภายใต้ข้อตกลง
จ านวน 6 ตัวชี้วัด โดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพหลัก จ านวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ส่งเสริมการเกิดอย่างมี
คุณภาพ ส่งเสริมการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ และส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย และเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2563 ได้มีการก าหนดนโยบายส าคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมอบหมายให้
กรมอนามัยจัดท า Road Map การด าเนินงานด้านเด็กปฐมวัยร่วมกับภาคเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป้าหมาย
การด าเนินงานตาม Road Map คือ เด็กไทยเกิดอย่างมีคุณภาพ พัฒนาการสมวัย IQ EQ EF ดี สูงสมส่วน และ
มีการก าหนดเป้าหมายย่อยในปี 2563 - 2565 ดังนี้  

     ปี 2563 เกิดพ้ืนที่ต้นแบบ (จังหวัดต้นแบบมหัศจรรย์ 1000 วัน และเกิดพ้ืนที่ต้นแบบเด็กไทย 
เล่นเปลี่ยนโลก จังหวัดละ 1 แห่ง (77 แห่ง) 

     ปี 2564 ครอบครัวรอบรู้ (หญิงตั้งครรภ์คุณภาพพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ) และเกิดครอบครัว
คุณภาพ 

     ปี 2565 ชุมชนร่วมสร้างและดูแลให้ยั่งยืน (ชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมส่งเสริมการเกิดคุณภาพ 
เพ่ิมข้ึน เด็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ และเกิดพ้ืนที่นวัตกรรมในชุมชน) 
      และจากการด าเนินงานที่ผ่านมาภายใต้การบูรณาการ 4 กระทรวง ซึ่งจะครบก าหนดความร่วมมือ
ในการด าเนินงานในปี พ.ศ. 2564 นั้น พบว่า ภายใต้ความร่วมมือภายในกระทรวงสาธารณสุขกิจกรรมการ
ด าเนินงานยังไม่ชัดเจนนัก หากมีการร่วมกันวางแผนการด าเนินงานใน 3 ตัวชี้วัดดังกล่าว จะสามารถท าให้
เกิดประสิทธิภาพการด าเนินงานที่ดีขึ้น ซึ่งจากการด าเนินงานพบปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานด้าน     
“เด็กปฐมวัย” ดังนี้  
 
 

งาน... 
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งาน ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน แนวทางแก้ไข 

1.ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ 
กรมอนามั ย  : วิ ว า ห์ ส ร้ า ง ช า ติ  / 
ยุทธศาสตร์อนามัยและการเจริญพันธุ์/ 
พ.ร.บ.การป้องกันและการแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
กรมควบคุมโรค : การป้องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 
ภาคี เครือข่าย : MOU 5 กระทรวง 
(ศธ/พม/สธ/มท/แรงงาน) 

-ด า เนิ น ง านร่ วมกันภาย ใต้  พ . ร .บ .          
ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า             
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 

 

2.ส่ ง เสริมการ เจริญเติบโตเต็ ม
ศักยภาพ 
-กรมอนามัย : โภชนาการ ทันตะ 
พัฒนาการ 
-กรมควบคุมโรค : EPI การป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล  
-กรมสุขภาพจิต : กระตุ้นพัฒนาการ
เด็กกลุ่มเสี่ยง , IE/EQ 
-กรมการแพทย์ : กระตุ้นพัฒนาการ
เด็กกลุ่มเสี่ยง , 
รักษาเด็กป่วย 
-ภาคีเครือข่าย : MOU 4 กระทรวง 
(ศธ/พม/สธ/มท/แรงงาน) 

1.มหัศจรรย์ 1000 วัน > มีเฉพาะการ
ด า เนินงานของกรมอนามัย ขาดการ
เชื่อมโยงงานร่วมกับกรมควบคุมโรค และ
กรมสุขภาพจิต 

2.การขับเคลื่อนงาน 2000 วนัปัญญาดี 
> ด าเนินงานเฉพาะกรมสุขภาพจิต     
ขาดการเชื่อมโยงงานร่วมกับกรมอนามัย  

วางแผนและก าหนดเป้าหมาย
ร่วมกัน 

3.ส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย  
-การขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
-ภาคีเครือข่าย : MOU 4 กระทรวง 
(ศธ/พม/สธ/มท/แรงงาน) 

ภายในกระทรวง 
-ขาดการบูรณาการความร่วมมือในการลง
ติดตามพื้นที่ ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ภายนอกกระทรวง 
-บูรณาการเฉพาะส่วนกลาง ในส่วน
ภูมิภาคการขับเคลื่อนงานไม่เป็นไปตาม
แผนที่ วางไว้  เช่น  บางพื้นที่ ไม่มีการ
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ระดับ
จังหวัด 
-สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ ไม่มีสั งกัด      
เข้าไม่ถึงข้อมูล และขาดการก ากับดูแล 

 
-วางแผนและก าหนดกิจกรรม
ร่วมกัน 
 
 
-การก ากับติดตามของแต่ละ
กระทรวง  
 
 
 
 
-ควรมีแนวทางการติดตาม 
สถานพฒันาเด็กปฐมวัย ทีไ่ม่มี
สังกัด ให้ลงทะเบียนในระบบ
ทั้งหมด 

ประเด็น... 
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ประเด็นที่ต้องการให้ที่ประชุมพิจารณาคือ 
1.กิจกรรมของหน่วยงานใดที่สามารถส่งผลให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดตาม Road Map ได ้
2.วางแผนงานในการด าเนินงานในปีต่อไป 

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
แพทย์หญิงสุชาดา เจียมศิริ ผู้อ านวยการกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค        

เสนอควรมีแผนยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัย และมีวิธีการวัดผลที่ชัดเจน เพ่ิมเติมจาก Road Map 
นายแพทย์พนิต โล่เสถียรกิจ ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ประเด็นสอบถาม เรื่องการเกิด

คุณภาพเด็กปฐมวัย, สร้างความรอบรู้, วิวาห์สร้างชาติ, จะใช้อะไรเป็นตัววัดผล ใช้กระบวนการวัดผลอย่างไร 
ตัวชี้วัดต้องชัดเจนและเชื่อมโยงกันเพ่ือการลงไปท าในพ้ืนที่ส าหรับผู้ปฏิบัติงานมีความชัดเจน 

  แพทย์หญิงศิริพร กัญชนะ เสนอการประชุม ควรจะลงเชิงลึกว่าอีก 3 ปีข้างหน้า จะท า
อย่างไรให้เกิดคุณภาพ ให้พิจารณาในแต่ละกลุ่มอายุว่าท าอะไรบ้าง และจะท าอะไรต่อภายใน 3 ปีนี้ เพ่ือให้
เห็นภาพชัดและกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขควรเป็นหลักในการดูแลเด็กปฐมวัยช่วงอายุ 3 เดือน – 3 ปี 
ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ส าคัญในการพัฒนาสมอง ควรขอสนับสนุนในเรื่องงบประมาณรายหัว หรือเงินอุดหนุนการดูแล
เพ่ือให้ลูกได้กินนมแม่เพียงอย่างเดียว 6 เดือน จะท าให้เด็กเจริญเติบโตสมส่วน พัฒนาการสมวัย ส่งเสริม IQ  

นางขิ่ม สกุลนุ่ม ผู้แทนสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ รายงานสิ่งที่
ด าเนินการอยู่ คือการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพเด็ก อัตราการตายของเด็ก และปัญหาสุขภาพในเด็กพิเศษ 
ความพิการแต่ก าเนิด ข้อมูลอัตราความชุกโรคลมชักในเด็ก, ข้อมูลสุขภาพฟัน, Child health supervision 
ซึ่งกรมการแพทย์ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาเด็กปฐมวัยภายใน โดยมีรองอธิบดีกรมการแพทย์
เป็นประธาน  

แพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร ผู้อ านวยการส านักโภชนาการ จากบทบาทหน้าที่ ของ
คณะกรรมการที่ประชุมในวันนี้ เป็นการพิจารณาข้อมูล ข้อเสนอแนะเพ่ือน าเข้าให้กับคณะกรรมการ MCH 
Broad ในการขับเคลื่อนงานต่อไป จากที่ทีมเลขาน าเสนอเรื่องพัฒนาการเด็ก หลายหน่วยงานมีเป้าหมาย
เดียวกัน แต่กระบวนการท างานยังไม่ได้มาผสมผสานกันอย่างชัดเจน อันดับแรก เรื่อง Road Map ให้ช่วยกัน
เสนอให้ได้ข้อสรุปเพื่อน าไปเสนอ MCH Broad 

นางจรูญทรัพย์  กัญญาลักษณ์ ผู้แทนจากกองตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอให้
เครือข่ายร่วมกันก าหนดกิจกรรมในแต่ละตัวชี้วัด ที่มีการบูรณาการให้ชัดเจน   

  ประธานขอให้ที่ปรึกษา นายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ เป็นผู้ให้ข้อคิดเห็นเพ่ือการด าเนินงาน
อนามัยแม่และเด็ก 

นายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ ให้ข้อเสนอแนะว่าในส่วน Road Map ไม่ควรค านึงถึงมาก 
เพราะมีการเปลี่ยนแปลงทุก 4 ปี ควร base on กับความเป็นจริงว่าปัญหาในขณะนี้คืออะไร เพ่ือการท างาน
มากกว่า โดยให้ข้อเสนอดังนี้ 

1. ความท้ายทายงานอนามัยแม่และเด็ก 
Prenatal: Thalassemia, Congenital Anomalies, Iodine def., Iron def. Anemia   Delivery: Asphyxia, 
LBW (Premature birth and IUGR), Unnecessary C/S Postpartum: PPH., Placenta accreta, DSPM 
Training and Use, Autism Early Detection  
 

Child Center... 
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Child Center: -Development and Nutrition 
                    –Second language and Creativity  
                    –EF and Emotional intelligence  
                    –Ethical Leadership 
 

2. การบริหารจัดการงานอนามัยแม่และเด็ก 
National ECD Committee  - นายกรัฐมนตรี รองนายกฯ              กดยช.ระดับชาติ 
Ministerial ECD Committee  - รมว., รมช., ปลัดกระทรวง สธ. พม. มท. และ ศธ.  
Regional ECD Committee   - รองปลัด, ผู้ตรวจ Provincial  
ECD Committee  - ผวจ., สสจ., พม, ศธ,  กดยช.           ระดับจังหวัด 
District ECD Committee  - นายอ าเภอ, คปสอ., สสอ., คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.)  
Subdistrict ECD Committee - นายกเทศมนตรี, นายก อบต. และ ผอ.รพ.สต.  
Local Authority (Health Fund ) - อปท., อบต., เทศบาล (กองทุนสุขภาพต าบล)  
Activities - การส ารวจสถานะพัฒนาการเด็กปฐมวัย อยู่กับใครในชุมชน 

    - ส ารวจและส่งเสริมการเรียนและเล่นของเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็ก  
    - การเอาใจใส่ดูแล และพัฒนาผู้ดูแลเด็ก  
    - ติดตามด้วย DSPM จนเข้าโรงเรียน 
 

3. การพัฒนาเด็กปฐมวัยไทย 
เริ่มตั้งแต่เด็กปฐมวัย เติบใหญ่จะได้เป็นคนดี ให้คิดดีท าดีและพูดดี พัฒนาอย่างเต็มที่ของสมอง 

เด็กทุกคนควรมีเวลาเรียนและเล่นอย่างสมดุล Play + Learn = เพลิน  
ตัวอย่างของการเรียนและเล่นเพื่อเป็นคนดี  
- เล่านิทาน อ่านค ากลอน สอนนับเลข เอกดนตรี เล่นกีฬา ท าอาหาร ฝึกวาดเขียน เรียนร้องเพลง 

เก่งทุกงาน พัฒนาการสมวัย ให้โลกลือ 
 

มติที่ประชุม : 
  1. มอบทีมเลขาฯ ทบทวนข้อมูลที่น าเสนอใน Road Map เนื่องจากการแบ่งแยกเป้าหมาย
รายปี 2563 - 2565 ตามที่ได้น าเสนอมานั้นเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ เพราะการด าเนินงานต้องขับเคลื่อน
ทุก setting ไปพร้อมกัน ในส่วนของประเด็นปัญหาที่น าเสนอขอให้เลขาทบทวนข้อมูลนี้อีกครั้ง เนื่องจากมีการ
สรุปข้อมูลไว้แล้วในการประชุมร่วม 4 กระทรวงที่ผ่านมา (ข้อมูลสรุปโดย นางจินตนา พัฒนพงศ์ธร นักวิชาการ
สาธารณสุขเชี่ยวชาญ)  

2. น ากรอบแนวคิดความท้ายทายงานอนามัยแม่และเด็ก ตามที่อาจารย์นายแพทย์วัลลภ          
ไทยเหนือ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาความท้าทายในการด าเนินงานด้าน
เด็กปฐมวัย รวมถึงการน าเสนอมาตรการจัดการปัญหา เพ่ีอน ามาใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์งานแม่และเด็ก              
ของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือก าหนดเป็นโครงการส าคัญรายปีต่อไป โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับหน้าที่เป็นผู้ทบทวนรายละเอียดแต่ละประเด็น ดังนี้ 

 
 

หน่วยงาน... 
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หน่วยงาน ประเด็นปัญหาส าคัญ 
กรมอนามัย 

- ส านักโภชนาการ 
 

- ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
- สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
 
- ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 

 

 
- Iodine def., Iron def., Development and 
Nutrition  
- Thalassemia, Anemia, นมแม่  
- DSPM Training and Use 
- การขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
- Iron def. 

กรมการแพทย ์ - Congenital Anomalies 
- Asphyxia 
- LBW 

กรมสุขภาพจิต - Autism Early Detection 
- Creativity 
- IQ/EQ 
- EF 
- Ethical Leadership 

กรมควบคุมโรค - การรับวัคซีน 
 
3. มอบทีมเลขาฯ เป็นผู้รวบรวมประเด็นโดยให้สร้าง Template ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สรุปข้อมูลน าส่ง ซึ่งรายละเอียดประกอบด้วย สถานการณ์ปัญหาความท้าทาย แนวทางหรือมาตรการในการ
แก้ไข และทีมเลขาสรุปภาพรวมเพื่อน าเข้าการประชุม MCH board ชาติต่อไป มอบให้ ผู้อ านวยการ
ส านักส่งเสริมสุขภาพ เลื่อนวันจัดประชุม MCH board จากเดือนมิถุนายน มาเป็นเดือนพฤษภาคม 2563       
(จากสถานการณ์ Covid-19) 

 
วาระท่ี 4 อื่น ๆ   - ไม่มี 

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 

นางสาวพรชเนตต์ บุญคง ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
แพทย์หญิงนนธนวนัณท์ สุนทรา และนางเปรมฤทัย เกตุเรน ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

       

 

 

หมายเหตุ : แนบ Template แบบวิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านเด็กปฐมวัยและน าเสนอมาตรการจัดการปัญหา             
    ส าหรับหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากการประชุม 

 


