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สรุปรายงานการประชุม 

พัฒนาและปรับปรุงตัวชี้วัดด้านพัฒนาการเด็กในระบบรายงาน HDC ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. - ๑6.30 น. 

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี 
และผ่านระบบ cisco webex meeting 

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

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. แพทย์หญิงนนธนวนัณท์ สุนทรา ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  ที่ปรึกษา 
2. นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ รองผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ     ประธาน 
3. นางสุรีพร  เกียรติวงศ์ครู  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
4. นายสุทิน  ปุณฑริกภักดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
5. นางเปรมฤทัย เกตุเรน   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
6. นางสาวกัญจนา   กันทะศร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
7. นางสาวพรชเนตต์    บุญคง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
8. นางทับทิม  ศรีวิไล   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
9. นางสาวไพลิน   วิญญกูล   นักจิตวิทยาช านาญการ 
10. นางสาวพิชชานันท์  ทองหล่อ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
11. นางสุภิญญา  เกียรติพานิชกิจ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
12. นางสาวอนัญญา รักปัญญา  นักวิชาการศึกษา 
13. นางเบญจวรรณ วงศ์ใหญ่   นักวิชาการศึกษา 
14. นางพรทิพย์  วรวิชญ ์   นักวิชาการศึกษา 
15. นางอรัญญา  ทับน้อย   นักวิชาการศึกษา 
16. นางสาวชาณิภา เจริญรัตน์  นักวิชาการศึกษา 
17. นางสาวดวงใจ ปั้นคุ้ม   นักวิชาการศึกษา 

ผู้เข้าร่วมผ่านระบบ cisco webex meeting 
1. ผู้แทนศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 
2. ผู้เชี่ยวชาญออกแบบระบบฐานข้อมูล Health Data Center (HDC) สนับสนุนงานพัฒนาการเด็ก โดย

ใช้คู่มือ DSPM ในการประเมินพัฒนาการ 
นายวสันต์ สายทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

รองผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

นายไพบูลย์ ไวกยี เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3. เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 

 
เริ่มประชุม 08.30 น. 
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แพทย์หญิงนนธนวนัณท์ สุนทรา ที่ปรึกษาการประชุม กล่าวถึงการตรวจราชการรอบที่ 1 ได้ผ่านไปแล้วนั้น
มีการน าข้อมูลพัฒนาการเด็กไปใช้ประโยชน์  เราคนท างานมีหน้าที่ ค้นหา รวบรวม เอามาวิเคราะห์น าเข้ามาใช้
ประโยชน์อย่างเต็มที่ ขอขอบคุณสถาบันพันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ รอง
ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ทีมกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ท าความเข้าใจเรื่องตัวชี้วัดและระบบ
ข้อมูลที่น ามาใช้สนับสนุนการท างาน ขอขอบคุณอาจารย์ที่เป็นทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญออกแบบระบบข้อมูลในฐาน 
Health Data Center (HDC) ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่สละเวลามาร่วมประชุมพัฒนาและปรับปรุงตัวชี้วัดด้าน
พัฒนาการเด็กในระบบรายงาน HDC ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอบคุณศูนย์อนามัยทุกท่านที่เข้าร่วมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ น าข้อมูลมาวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนในการประชุมครั้งนี้ และขอมอบ 

นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม กล่าวต้อนรับอาจารย์วสันต์ สาย
ทอง และอาจารย์ไพบูลย์ ไวกยี เป็นทีมผู้เชี่ยวชาญออกแบบระบบข้อมูลในฐาน Health Data Center (HDC) 
ขอบคุณศูนย์อนามัย วัตถุประสงค์การประชุม คือ เพ่ือสื่อสารการเปลี่ยนเป้าหมายการค านวณตัวชี้วัดร้อยละของเด็ก
อายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่ก าหนดมีพัฒนาการสมวัย และชี้แจงช่องทางการเรียกใช้ข้อมูลพัฒนาการเด็ก ใน
ฐาน Health Data Center (HDC)  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 
วาระท่ี 1 แจ้งเพื่อทราบ 

1.1 การเปลี่ยนเป้าหมายการค านวณตัวชี้วัดร้อยละของเด็กอายุ 0 -5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่ก าหนดมี
พัฒนาการสมวัย จาก n เป็น N หมายถึง จ านวนเด็กที่มาคัดกรองกับไม่ได้มาคัดกรอง เป็นสมวัย 1 บวก สมวัย 2 
เรียกว่า สมวัยรวม 

สมวัยรวม = (สมวัยแรก + สมวัยหลังติดตาม)/(Nเด็กท่ีมาคัดกรองและไม่มาคัดกรอง) 
จากที่ผ่านมา พัฒนาการเด็กแต่ละปี ประมาณร้อยละ 90 ขึ้นไป มีการคัดค้านตามหลักวิชาการไม่ควรเหมาเด็กที่ไม่
ได้มาคัดกรองว่าเขาสงสัยล่าช้า มีเหตุผลเรื่องการตรวจราชการและหน่วยงานต่างกระทรวงไม่ได้สนใจครอบคลุม ซึ่ง
การเปลี่ยนเป็น N ใหญ่มีวัตถุประสงค์ ให้ค้นหาและเป็นการให้โอกาสเด็กมากขึ้น (ครอบคลุม) ท าให้พบ เด็กสงสัย
ล่าช้ามากขึ้น และเด็กที่สงสัยล่าช้าได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ และกลับมาสมวัยมากขึ้น และรายงานในฐาน 
Health Data Center (HDC) มีการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว 
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1.2 รายละเอียดตัวชี้วัด (template) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่ก าหนดมี
พัฒนาการสมวัย ปี 2563 กระทรวงได้มีการชี้แจงสู่จังหวัดแล้ว และสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ในฐานะ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ไดท้ าบันทึกเสนอศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือปรับแก้ระบบ
การรายงานข้อมูลในฐาน Health Data Center (HDC) ตัวชี้วัดด้านพัฒนาการเด็กให้สอดคล้องและตรงกัน โดยจะมี 
อาจารย์วสันต์ สายทอง และอาจารย์ไพบูลย์ ไวกยี เป็นทีมผู้เชี่ยวชาญออกแบบระบบข้อมูลในฐาน Health Data 
Center (HDC)  
 มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี 2 เพื่อพิจารณา 
2.1  รายละเอียดตัวชี้วัด (template) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่ก าหนดมี

พัฒนาการสมวัย และการออกแบบหน้ารายงานตัวชี้วัดกระทรวง ในฐานข้อมูล Health Data 
Center (HDC) 

นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ ประธานการประชุม ชี้แจงช่องทางการเข้ารายงานตัวชี้วัดพัฒนาการเด็ก 
ในระบบ ฐานข้อมูล Health Data Center (HDC) ดังนี้ 

ช่องทางที่ 1 กลุ่มรายงานมาตรฐาน/ เลือกเมนูส่งเสริมป้องกัน/ อนามัยแม่และเด็ก/ ชื่อรายงาน   
พัฒนาการเด็ก >> DSPM ผลการด าเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ specialpp (รายเดือน)
https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=1
ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=2238b7879f442749bd1804032119e824 

ช่องทางที่ 2 ตัวชี้วัดกระทรวง ปี 2563: ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่ก าหนดมี
พัฒนาการสมวัย (รายไตรมาส) 
https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/page_kpi.php?flag_kpi_level=1&flag_kpi_year=2020 
ซึ่งช่องทางที่ 1 พ้ืนที่ใช้ข้อมูลช่องนี้อยู่แล้ว คือ การดึงข้อมูลมาบวกกันรายเดือน ส่วนช่องทางที่ 2 นั้นเน้นการปรับ
เพ่ืออ านวยต่อการรายงานแบบ Real time เชื่อมโยงกับ Health KPI จึงขอให้ ศอ.ช่วยให้ข้อเสนอแนะการเข้าใช้
ข้อมูลทั้ง 2 ช่องทาง เพ่ือพัฒนา 
 ข้อเสนอจากที่ประชุม 

ผู้แทนศูนย์อนามัยที่ 12 การตรวจราชการควรเน้น การได้ตรวจคัดกรองเด็กเป็นสิ่งส าคัญ การใช้เด็ก
ทั้งหมดไม่ใช่เด็กที่คัดกรองเข้าใจถึงการให้โอกาสเด็ก แต่ข้อมูลที่ได้ค่อนข้างน้อย เป็นห่วงช่วงเวลาของการดึงข้อมูล 
เช่น ไตรมาส 1 ควรระบุให้ชัดว่าดึงวันไหนได้บ้าง และเห็นด้วยกับการมีช่องทางที่ 1 การใช้ข้อมูลรายเดือนมี
รายละเอียดชัดเจน ขอเสนอให้หน้ารายงานสนับสนุนการท างานโดยสามารถดึงข้อมูลร้อยละ ณ วันที่ดึงมาใช้ได้เลย  

อาจารย์ไพบูลย์ ไวกยี แจ้งให้ที่ประชุมทราบลักษณะข้อมูลพัฒนาการจากแฟ้ม specialpp ข้อมูลแต่ละไตร
มาส คือ เด็กที่ครบก าหนดในแต่ละไตรมาส ไม่ได้บวกกัน  หากหน่วยงานใดต้องการใช้ข้อมูล ณ ปัจจุบัน ให้เอามา
บวกกันภายนอก เหมือนรายเดือน ส่วนข้อมูลรายเดือนควรดึงวันไหน สามารถดึงได้ทุกวันหน้า ประมาลผลเป็น 
Summary ให้ทุกวัน การใช้ข้อมูลเป็นสิ่งส าคัญต้องเข้าใจ ข้อมูลครบก าหนดที่จะใช้หรือยัง ณ วันนี้เมษายน การ
ติดตาม 30 วัน ข้อมูลเมษายน ใช้ไม่ได้ เพราะเขาอาจยังไม่ส่ง หรือส่งแล้วแต่ยังไม่ครบ หากย้อนไป 30 มีนาคมได้
ไหม ยังไม่ได้แน่นอนเพราะต้องติดตาม 30 วัน ฉะนั้นต้องย้อนไปกุมภาพันธ์ หากทุกที่ส่ง Real Time ข้อมูล
กุมภาพันธ์ใช้ได้ หากยังล่าช้า อีก 15 วัน ข้อมูลต้องย้อนไปอีก เดือนมกราคม ผู้ใช้ข้อมูลต้องรู้บริบทของข้อมูล ต้อง
ย้อนหลังกี่วัน เบื้องต้นต้อง 30 วัน เพราะต้องรอติดตาม หากถามข้อมูลการคัดกรองใช้ได้เมื่อไหร ใช้งานได้ แต่

https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=2238b7879f442749bd1804032119e824
https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=2238b7879f442749bd1804032119e824
https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/page_kpi.php?flag_kpi_level=1&flag_kpi_year=2020
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อาจจะพบบางพ้ืนที่ที่คัดกรองแล้วยังไม่ได้บันทึกข้อมูล บทบาท คือต้องเร่งรัดให้เกิดการบันทึกข้อมูลลงระบบ หาก
บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน ข้อมูล 30 วัน สามารถใช้ได้เลย  

นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ จากการเปรียบเทียบหน้ารายงาน ทั้งช่องทางที่ 1 (รายเดือน ต.ค.- ธ.ค.
และช่องทางที่ 2 (ไตรมาส 1) มีความแตกต่างกัน อยู่ที่ 0.01% และจุดอ่อน คือ ข้อมูลการติดตามเด็กสงสัยล่าช้า 
รายไตรมาส มีความแตกต่างเยอะหน่อย ผู้ใช้ข้อมูลต้องเข้าใจถึงกระบวนการท างาน 

อาจารย์วสันต์ สายทอง หากย้อนกลับไปดูรายงานอ่ืน ๆ ไม่มีรายเดือน ข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการ
สามารถใช้รายไตรมาสได้ เช่น ตรวจราชการในไตรมาส 2 ให้ใช้ข้อมูล ไตรมาส 1 หรือ รอบ 2 ตรวจราชการในไตร
มาส 3 ให้ใช้ข้อมูล ไตรมาส 2  จะท าให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 

ผู้แทนศูนย์อนามัยที่ 10 ข้อมูลที่ใช้รายงานในการตรวจราชการ โดยพูดคุยกับจังหวัดว่าใช้ข้อมูลจาก
ช่องทางที่ 2 ตัวชี้วัดกระทรวง ปี 2563 รายไตรมาส และตรวจราชการรอบ 2 ในเดือนกรกฎาคม ศูนย์อนามัยที่ 
10 จะใช้ข้อมูลไตรมาสที่ 2 น าเสนอ ถ้าบวกรายเดือนไม่ไหว ขอเสนอให้มีช่องรวมเมื่อสิ้นปี 2563 ว่าเด็กมีความ
ครอบคลุม เท่าไหร่ 

อาจารย์ไพบูลย์ ไวกยี จากข้อเสนอที่ทางสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติได้ท าบันทึกถึงทีมระบบ 
ช่องทางที่ 2 ตัวชี้วัดกระทรวง ปี 2563 (ไตรมาส) ให้จัดท ารายงานรวมทั้งปี ทางทีมวิเคราะห์แล้วไม่เห็นด้วยอาจ
เกิดความสับสนในการน าไปใช้ หรือถ้ามีควรไว้ด้านหลัง และแสดงผลเมื่อสิ้นปีแล้ว  และรายไตรมาสไม่สะสมเป็น
ข้อมูลเด็กที่ครบเกณฑ์ในไตรมาสนั้น ๆ 

ผู้แทนศูนย์อนามัยที่ 12 การใช้ข้อมูลในไตรมาส 1 ต้องดึงข้อมูลเมื่อไหร่ หรือ ณ 16 ก.พ.63 
อาจารย์ไพบูลย์ ไวกยี ขอชี้แจงเพ่ิมเติมช่องทางท่ี 2 ตัวชี้วัดกระทรวง ปี 2563 (ไตรมาส) และน าเสนอ

ข้อมูลหน้ารายงาน HDC เพ่ือให้ที่ประชุมเห็นภาพไปพร้อม ๆ กัน 

 
- ข้อมูลรายไตรมาสไม่ได้บวกกัน เป็นข้อมูลเด็กท่ีครบเกณฑ์ในแต่ละไตรมาส  
- เป้าหมายคงที่ ข้อมูลจะเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ  
- การใช้ข้อมูลนักวิชาการต้องท าความเข้าใจ สามารถใช้ข้อมูลย้อนหลังก่ีวัน เช่น 30 วัน 
ผู้แทนศูนย์อนามัยที่ 9 การใช้ข้อมูลขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างจังหวัดในเขต จะใช้ข้อมูล ณ ช่วง เวลา

ใด ขอบคุณที่มีการแก้ไข Template ช่องทางที่ 1 ในระบบแล้ว และ ศอ.9 มี 4 จังหวัด น้อยและสามารถใช้
ประโยชน์หน้ารายงานรายไตรมาสได้มาก 

นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ รายงานช่องทางที่ 1 (รายเดือน) มีประโยชน์สามารถน ามาเทียบกันได้ 
เช่น สถานการณ์ โควิด การท างานเป็นอย่างไรในเดือน กุมภาพันธ์ กับ  มีนาคม มีความแตกต่างกันหรือไม่ เพ่ือ
น าเสนอผู้ตรวจราชการ  

มติที่ประชุม 
1. ใช้ข้อมูลทั้ง 2 ช่องทาง เลือกใช้ตามความเหมาะสมหรือถนัด โดยท าการตกลงกับจังหวัดเพ่ือให้การ

น าเสนอข้อมูลตรวจราชการมีชุดเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน 
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2. ให้ทีมบริหารยุทธศาสตร์สรุปประเด็นรายงานส่งให้ศูนย์อนามัย เพ่ือสื่อสารผู้เกี่ยวข้องในการน าข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ 

 
วาระท่ี 3 อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

3.1  เด็กกลุ่มเสี่ยง  
นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ น าเสนอข้อมูลของเด็กกลุ่มเสี่ยง เพ่ือวางระบบเฝ้าระวัง มี 4 กลุ่มดังนี้  
1. กลุ่มเด็กขาดออกซิเจนแรกเกิด เป็นการประเมินคุณภาพห้องคลอด 
2. กลุ่มแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม  มีโครงการมหัศจรรย์ 1000 วัน ที่กรมอนามัยดูแล 
3. เด็กกลุ่มที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ส านักอนามัยเจริญพันธุ์ 
4. กลุ่มมารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จัดท าร่วมกับ กระทรวงพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ และมีหน้ารายงานข้อมูลในหน้า HDC แล้ว โดยเฉพาะกลุ่มมารดาเข้าร่วมโครงการเงิน
อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ต้องใช้ข้อมูลในการวัดผลลัพธ์การเข้าถึงบริการของเด็กกลุ่มนี้ เป็นข้อมูลที่
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ต้องการมากเพ่ือใช้ในการตอบเมื่อขออนุมัติงบประมาณ 600 บาท
ต่อคนต่อเดือน จงึขอฝากทีมอาจารย์ผู้ดูแลระบบ ในการตรวจสอบการน าข้อมูลเข้าระบบ  2 ประเด็น 

1) 4.1  ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม กับ  5.6. ทารกน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 
กรัม ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ DSPM ข้อมูล N ใหญ่ มีความแตกต่างกันมาก  

2) Birth asphyxia ภาวะขาดออกซิเจน 
ทั้ง 2 ประเด็นนี้ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติก าลังพยายามผลักดันข้อมูลตัวชี้วัด 

อาจารย์ไพบูลย์ ไวกยี ขออธิบาย 2 ประเด็น 
ประเด็น ที่ 1 ข้อ  4.1. ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม แรกเกิดถึง 12 เดือน มี

น้ าหนักต่ ากว่า 2,500 เท่าไหร่ กับ 5.6. ทารกน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ DSPM บาง
รายถึงเกณฑ์บางรายไม่ถึงเกณฑ์ เบื้องต้นคือ เด็กกลุ่มนี้ต้องเข้าเกณฑ์อายุที่ก าหนด ได้แก่ 9 18 30 42 และ 60 เดือน 
แยกมาจากการคัดกรองที่มาจาก 5.1. ผลการด าเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ specialpp 
เพราะฉะนั้นข้อมูลไม่มีทางตรงกับข้อมูลเด็กเกิด ณ ปัจจุบันแน่นอน 

ประเด็นที่ 2 ตัวชี้วัดชุดนี้ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต เป็นผู้ริเริ่ม จะมีค าถามว่าท าไมใช้ DSPM 
ประเมิน ท าไมไม่ใช้ DAIM ประเมิน สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ก าหนดว่าให้ดู DSPM เป็นหลัก เลยท ารายงาน
ข้อมูล 5.9. ทารกแรกเกิดที่มีปัจจัยเสี่ยง ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ DSPM แยกออกมาย่อย ๆ ว่ามีปัจจัยเสี่ยงเท่าไหร่ 
ถึงแม้จะไม่ตรงกันเท่าไหร่ แต่จะมีความใกล้เคียงกันมากที่สุด 

ผู้แทนศูนย์อนามัยที่ 9 แลกเปลี่ยน low birth weight ข้อมูลเขต 9 เด็กที่คลอดจริง จ านวน 26,000 ราย 
ข้อมูลที่เข้ามาในค่า B จ านวน 12,000 ราย ลงพ้ืนที่หารือจังหวัด พบว่า ไม่มีการบันทึกข้อมูล แฟ้ม new born เพราะ
ตัวหารเป็นแฟ้ม new born ข้อมูลทุกเขตเข้าระบบค่อนข้างน้อย คลาดเคลื่อนประมาณ 50% ต้องมีนโยบายในการ
ติดตามเด็กแรกเกิดให้มีการบันทึกข้อมูลให้มากที่สุด เนื่องจากตอนนี้ข้อมูลใน HDC และที่รายงานของจังหวัดมีความ
แตกต่างกันมาก  

ผู้แทนศูนย์อนามัยที่ 10 เนื่องจากไม่เข้าใจที่มาของข้อมูลในแต่ละประเด็น เด็กแรกเกิดมาจากแฟ้ม Labor ห้อง
คลอด หรือ รพ.สต. เป็นผู้บันทึกข้อมูล เนื่องจากข้อมูลแตกต่างกันมากที่หายไปสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ น่าจะมี
ระบบตอบกลับไปที่จังหวัด 

https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=formated/format_1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=ce4f9fcd9cd41b6cb2f79b2440a6f4cc
https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=1be19835c27a06c85f4652391f568d3f
https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=2238b7879f442749bd1804032119e824
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อาจารย์ไพบูลย์ ไวกยี ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมที่เขต 9 น าเสนอ ในส่วนของน้ าหนักเด็กแรกเกิด จะเอามาจากแฟ้ม 
new born ที่มาของข้อมูลมีความส าคัญ ถ้าไม่รู้ที่มาที่ไปของแฟ้มแล้วไม่ได้ถูกบันทึกข้อมูลก็จะต่ ากว่าความเป็นจริง จาก
ที่เก็บจากห้องคลอด เห็นด้วยกับการพัฒนาหรือรณรงค์การบันทึกฟอร์ม หากจะให้เกิดผลเร็วผู้รับผิดชอบหลักต้องก ากับ
ติดตาม และอธิบายให้ข้อมูลในเขต 10 ให้ดูโครงสร้างแฟ้ม เช่น Labor การคลอด ห้องคลอด รพ.ที่คลอดต้องบันทึก
ทั้งหมด ทั้งในเขตและนอกเขตในโรงพยาบาล ส่วนเรื่องของเด็ก เด็กเกิดที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลบันทึก new born 
ข้อมูลเก่าต้องเก็บมาบันทึกให้หมด บทบาทที่ รพ. สต. ต้องเก็บแฟ้มบันทึกข้อมูล ความน่าเชื่อถือข้อมูลมาจากไหน
เบื้องต้นใช้ข้อมูลจาก รพ.ก่อนที่บันทึก new born เข้ามา แต่ถ้าข้อมูลที่ รพ.ไม่มี หรือมีแต่ไม่ครบ ทาง HDC ใช้จากฝั่ง 
รพ.สต. และมีเด็กส่วนหนึ่งเกิดที่เอกชน ซึ่งยังไม่ลงข้อมูล จึงจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลของ รพ.สต.  ให้ท าตามบริบทของงาน
และพ้ืนที่ของตนเอง รพ.สต.เก็บความครอบคลุม แฟ้ม Labor ต้องบันทึกโดยท าในบริบทของคนในเขต แต่ฝั่ง รพ. ต้อง
บันทึกทุกคน ทั้งในเขตนอกเขตที่ให้บริการ เน้นว่าให้ทุกพ้ืนที่ท าตามบริบทหน้างานตามโปรแกรมออกแบบเรื่องใดยังไม่
บันทึก ข้อมูลต่างกันเนื่องจากข้อมูลแฟ้มมีการปรับโครงสร้าง หน่วยบริการอาจไม่ได้ปรับการบันทึกข้อมูล หรือปรับ
แล้วแต่ไม่ได้ส่งออกมา ส่งมาเฉพาะเด็กในเขตรับผิดชอบมาที่กระทรวงท าให้ข้อมูลต่ า 

นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ มีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (MCH คณะอนุ
เด็ก) ประเด็นเหล่านี้จะถูกน ามาขับเคลื่อนในคณะกรรมการชุดนี้ และปัญหาเด็กยากจน ที่กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ดูแลและให้เงินดูแล 600 บาท  และตอนนี้มีอีกหน่วยงานเพ่ิมขึ้น คือ กองทุนเพ่ือความเสมอภาค

ทางการศึกษา (กสศ.) ขึ้นตรงส านักนายก ตั้งมาได้ 1 ปี ดูแลเด็กจนและแจกเงินเด็กยากจน ในชั้นประถมศึกษา ปัจจุบัน

จะเริ่มลงมาให้กับเด็กปฐมวัย และลงมาติดตามเด็กโดยใช้ข้อมูลพัฒนาการเด็ก และกระทรวงสาธารณสุขมีข้อมูลนี้
สนับสนุน ท าให้เราต้องเน้นความส าคัญของการบันทึกข้อมูล 

อาจารย์วสันต์ สายทอง เพ่ิมเติมประเด็นการตรวจสอบแฟ้ม new born แฟ้ม Labor ต้องเท่ากัน สามารถ
ตรวจสอบได้ที่ https://hdcservice.moph.go.th/hdc/admin/monitor43hdcservice.php หน้า HDC Service มีรายงาน
การตรวจสอบในแต่ละเดือน 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

3.2  แผนการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน 
นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ น าเสนอแผนการด าเนินงาน รอบ 6 เดือนหลัง 

https://hdcservice.moph.go.th/hdc/admin/monitor43hdcservice.php
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1. รณรงค์คัดกรอง เดือนกรกฎาคม มีเหมือนเดิม แต่ไม่มีกิจกรรมเยี่ยมเสริมพลัง 
2. มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจะมีการประชุมผ่าน Tale conference กับศูนย์อนามัย ส่วน

ก าหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จะประชุมเป็นเขตๆ โดยเอาข้อมูลรายเขตเน้นจุดด้อยจะแก้ไขอย่างไร 
3. สถาบันฯ ก าลังจะขับเคลื่อนเรื่องการเรียนออนไลน์โดยใช้ e-learning dspm กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่

สาธารณสุข และครูพ่ีเลี้ยง  
มติที่ประชุม รับทราบ 

ปิดการประชุม 16.30 น. 

นางสาวพิชชานันท์  ทองหล่อ ผู้บันทึกการประชุม 

นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ ผู้ตรวจการประชุม 

 

ภาพกิจกรรม 
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