
 

ประชุม VDO Conference พิจารณาข้อมูลเพื่อน าเข้าการประชุมคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนพัฒนาการเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ภายใต้ชดุ MCH board 

วันที่ 22 เมษายน 2563  เวลา 09.30 – 14.30 น. 
ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วชัโรทัย ชั้น 2 อาคาร 1 กรมอนามัย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายแพทย์เอกชัย  เพียรศรีวัชรา ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ  
2. แพทย์หญิงนนธนวนัณท์ สุนทรา ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
3. นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง  ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
4. นายแพทย์วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย ์
5. นายแพทย์ธีรชัย  บุญยะลีพรรณ รองผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
6. แพทย์หญิงอดิศร์สุดา เพ่ืองฟู       สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย ์
7. แพทย์หญิงนัยนา ณีศะนันท์        สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย ์
8. นางขิ่ม  สกุลนุ่ม   สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย ์
9. แพทย์หญิงจันทร์อาภา  สุขทัพภ์ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต 
10. รัชดาวรรณ์ แดงสุข  สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต 
11. นางณัฐวรรณ  เชาวน์ลิลิตกุล ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
12. นางประภาภรณ์  จังพานิช ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
13. นางสุรีพร เกียรติวงศ์ครู  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 
14. นายสุทิน  ปุณฑริกภักดิ์  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 
15. นางเปรมฤทัย  เกตุเรน  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 
16. นางทับทิม  ศรีวิไล  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 
17. นางสาวกัญจนา  กันทะศร สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 
18. นางสาวพรชเนตต์  บุญคง  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 
19. นางสาวพิชชานันท์  ทองหล่อ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 
20. นางสุภิญญา  เกียรติพานิชกิจ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 
21. นางสาวชาณิภา  เจริญรัตน์ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 
22. นางสาวชลิตา  ต่ายค า  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 
23. นางสาวชลธิชา  ชัยหนองแปน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 
24. นายธีรยุทธ์  ชูพุทธพงศ์  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 

 
เริ่มประชุม 09.30 น. 

กล่าวเปิดการประชุมโดย นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ
ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

วาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  การประชุมวันนี้มีวัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือพิจารณาเนื้อหาประกอบการยกร่าง road map : พัฒนาเด็กไทย เพ่ิมศักยภาพโลกอนาคต 

พ.ศ. 2563 – 2565 
 

2. เพ่ือคัดเลือก... 
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  2. เพ่ือคัดเลือกประเด็นส าคัญในการด าเนินงานด้านเด็กปฐมวัย เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ
อนามัยแม่และเด็กแห่งชาติ (MCH Board) และเพ่ือให้การด าเนินงานด้านเด็กปฐมวัยเกิดการบูรณาการและ
ขับเคลื่อนได้อย่างเข้มแข็ง จึงได้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ซึ่งมติที่ประชุมได้มีการมอบหมายให้คณะกรรมการแต่ละ
หน่วยงานด าเนินการทบทวนประเด็นความท้าทายด้านแม่และเด็กท่ีส าคัญ และมอบหมายให้กรมอนามัยเป็น 
ผู้รวบรวม สรุปประเด็นส าคัญก่อนน าเข้าการประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กแห่งชาติ (MCH Board) 
ในเดือนพฤษภาคม 2563 ต่อไปนั้น โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

กรมอนามัย 
- ส านักโภชนาการ 

 
- ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
- สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 

 
- Iodine def., Iron def., 

Development and Nutrition  
- Thalassemia, นมแม่  
- DSPM Training and Use 
- การขับเคลื่อนมาตรฐานสถาน

พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
กรมการแพทย ์ - Congenital Anomalies 

- Asphyxia 
- LBW 

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

กรมควบคุมโรค - การรับวัคซีน 

ซึ่งการประชุมวันนี้ เป็นการน าข้อมูลที่ได้มีการวิเคราะห์ประเด็นความท้าทายด้านแม่และเด็ก
จากทุกหน่วยงาน มาร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะ ขอให้หน่วยงานและกรมวิชาการที่รับมอบหมาย
น าเสนอรวมถึงให้ข้อเสนอต่อที่ประชุมในแต่ละประเด็นต่อไป 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม   
   ไม่มี 

วาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา  

   3.1  พิจารณาประเด็นส าคัญในการยกร่าง road map: พัฒนาเด็กไทย เพิ่มศักยภาพโลกอนาคต   
     การยกร่างกรอบการด าเนินงานด้านเด็กปฐมวัยโดยการจัดท า Road map 3 ปี พ.ศ. 2563-
2565 เป็นการน ากรอบการด าเนินงานตามข้อตกลงด้านเด็กปฐมวัยร่วมกัน 4 กระทรวง มาก าหนดแผนการ
ขับเคลื่อนงานเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง กระทรวงสาธารณสุขได้เป็นเจ้าภาพหลักใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ส่งเสริม
การเกิดอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย  และเพ่ือให้การ 

 
 

ขับเคลื่อน... 
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ขับเคลื่อนเกิดการบูรณาการ และมีการผลักดันในทุกภาคส่วนร่วมกัน ในปี พ.ศ.2563 รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ จึงมีนโยบายในการวาง Road map: พัฒนาเด็กไทย เพ่ิมศักยภาพ 
โลกอนาคตขึ้น โดยวางเป้าหมายการด าเนินงานไว้ที่เด็กไทยเกิดอย่างมีคุณภาพพัฒนาการสมวัย IQ EQ EF ดี สูง
สมส่วน ผ่านกลไกการขับเคลื่อนที่ส าคัญ ได้แก่ การเกิดพ้ืนที่ต้นแบบ (จังหวัดต้นแบบมหัศจรรย์ 1000 วัน,  
เกิดพ้ืนที่ต้นแบบเด็กไทย เล่นเปลี่ยนโลก จังหวัดละ 1 แห่ง (77 แห่ง) ) ครอบครัว (ครอบครัวคุณภาพ) ชุมชน 
(ชุมชนร่วมสร้างและดูแลให้ยั่งยืน)  

ซึ่งที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2563 กระทรวงสาธารณสุข มีการด าเนินงานผ่านโครงการส าคัญ
เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด ได้แก่  

ตัวช้ีวัดส าคัญ โครงการส าคัญ เป้าหมาย 
ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ วิวาห์สร้างชาติ การเกิดทุกรายมีคุณภาพ              

เด็กเกิดรอด แม่ปลอดภัย 
ส่งเสริมการเจริญเติบโต 
เต็มศักยภาพ 

มหัศจรรย์ 1000 วันแรก พัฒนาการสมวัย (85%) 
สูงดีสมส่วน (54%) 
IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 100 
เด็กอายุ 18 เดือนฟันไม่ผุ 

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย -มาตรฐานสถานพัฒนา        
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก 

เด็กไทยพัฒนาการสมวัย IQ EQ EF  
ดี สูงสมส่วน 

  เพื่อให้เกิดกรอบแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน จึงได้น าประเด็นส าคัญด้านแม่และเด็ก 
มาจัดกลุ่มเพ่ือตอบผลลัพธ์การด าเนินงานในแต่ละตัวชี้วัดให้ชัดเจน รวมถึงให้แต่ละกรมวิชาการที่รับมอบหมาย 
คัดเลือกประเด็นส าคัญเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กแห่งชาติ (MCH Board) ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดการด าเนินงาน ช่วงวัย ประเด็นส าคัญด้านแม่และเด็ก กา รคั ด เ ลื อกประ เ ด็ น
ส าคัญ 

ส่งเสริมการเกิดอย่างมี
คุณภาพ 

ก่อน
ตั้งครรภ์ 

 

- Iodine def.,        
- Iron def.,  
- Thalassemia       
- Congenital Anomalies 

 
 
 
 
 
 
*ให้แต่ละกรมวิชาการที่รับ
ม อ บ ห ม า ย  คั ด เ ลื อ ก
ประเด็นส าคัญเพ่ือเสนอ
ต่อคณะกรรมการแม่และ
เ ด็ ก แ ห่ ง ช า ติ  ( MCH 
Board) 

ส่งเสริมการเจริญเติบโต
เต็มศักยภาพ 

ปฏิสนธิ-2 
ปี 

 

- Congenital Anomalies        
- Asphyxia 
-  LBW                                  
- Autism Early Detection 
- นมแม่                                  
- Development and Nutrition  
- DSPM Training and Use         
- การรับวัคซีน 
- ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ม า ต ร ฐ า น ส ถ า น
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 



 

ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
สมวัย 

2 - 6 ป ี

 

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

3.2 พิจารณาเนื้อหาประกอบการยกร่าง road map : พัฒนาเด็กไทย เพิ่มศักยภาพโลกอนาคต   
  การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาส าคัญของการด าเนินงานแม่และเด็ก เพ่ือก าหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2563 - 2565 ตังต่อไปนี้ 

1. กรมการแพทย์ โดย นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อ านวยการสถาบันเด็กแห่งชาติมหา
ราชินี และคณะ  

     สถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นหน่วยงานวิชาการและให้การรักษาดูแลเด็กป่วย  
ซึ่งปัญหาเด็กเป็นปัญหาส าคัญ แต่สิ่งส าคัญที่สุดคือการตั้งครรภ์คุณภาพ เพ่ือไม่ให้เด็กมีปัญหาตามมานั้น และ
จะมอบให้ นายแพทย์วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล เป็นผู้ให้ข้อมูล ได้แก่  Congenital Anomalies ,Birth Asphyxia 
(BA), Low Birth Weight (LBW) 
       1.1 การเกิด Birth Asphyxia (BA) เราควรเน้นการ ANC ดี และมีห้องคลอดคุณภาพที่ดี
จะท าให้อัตราการเกิด Birth Asphyxia ต่ าลง ปัจจุบันอัตราการเกิด พบร้อยละ 7.49 มีผลกระทบต่อการเกิด
ความพิการทางสมอง โดยกรมการแพทย์ได้เริ่มด าเนินงานผ่านแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ service plan ใน
ทารกแรกเกิด ทุกเขตได้มีการติดตามกันอยู่แล้ว กรมการแพทย์จะเป็นผู้จัดท า Guild Line ให้กับพื้นที่ในการก ากับ
ติดตาม ส่วนการด าเนินงานห้องคลอดคุณภาพ กรมการแพทย์ได้ร่วมลงนิเทศ ร่วมกับ ส านักปลัด กระทรวงสาธารณสุข 
  2. Low Birth Weight (LBW) มีการเกิด 2 กรณี  

    2.1 น้ าหนักน้อย แต่คลอดตามก าหนด  ควรมุ่งเน้นการ ANC ทีม่ีคุณภาพ 
    2.2 น้ าหนักน้อย แต่คลอดก่อนก าหนด กรมการแพทย์ มีโครงการให้ progesterone    

ในหญิงตั้งครรภ์ที่ตรวจวัด cervix range พบ Short cervix ในระบบ HDC มีการก าหนดเป็นตัวชี้วัด และ     
ได้มีการบรรจุใน service plan ทารกแรกเกิด มีการเสนอให้มีการใช้ progesterone ในรูปแบบ vaginal tab 
ในมารดาที่มีประวัติ preterm delivery  แต่โครงการนี้ไม่สามารถผลักดันได้ทั่วประเทศ เนื่องจากตัวยา      
เป็นยานอกบัญชี และในส่วนของ  ราชวิทยาลัยสูติ รวมถึง service plan แม่และเด็ก ได้มีการก าหนด
ตัวชี้วัดเป็นการลดอัตราการผ่าคลอด เพ่ือลดอัตราการเกิด preterm delivery อีกทางหนึ่ง 
   3. Congenital Anomalies ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน มีเพียงข้อมูลของปี 2561 
ซึ่งไม่สะท้อนข้อมูลภาพประเทศ มีการสร้างเป็นตัวชี้วัดในระบบ 43 แฟ้ม แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หลายฝ่ายเพ่ือการพัฒนา หากที่ประชุมเห็นว่าเป็นเป้าหมายส าคัญทางกรมการแพทย์ยินดีเข้าร่วมการพัฒนา
ระบบข้อมูล 

ข้อเสนอจากที่ประชุม 
  แพทย์หญิงอดิศร์สุดา เพ่ืองฟู การบูรณาการพัฒนาการปัจจุบันกรมวิชาการภายในกระทรวง
สาธารณสุข ได้ด าเนินการอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับบทบาทและภารกิจของหน่วยงานนั้น 

นายแพทย์ธีรชัย  บุญยะลีพรรณ เรื่อง Birth Asphyxia ควรเน้นการมีห้องคลอดคุณภาพ 
ซึ่งกรมการแพทย์เป็นผู้ก ากับดูแลตัวชี่วัดนี้ ได้มีการติดตาม outcome ว่าท าให้ Birth Asphyxia น้อยลงหรือไม่ 

 
จากข้อมูล... 
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จากข้อมูลพบว่าในระบบ HDC มีตัวชี้วัด Birth Asphyxia อยู่แล้ว หากเราจะท าให้ตัวชี้วัดตัวนี้มีความส าคัญ 
ควรจะผลักเข้าไปในคณะ MCH board ชาติ 

นายแพทย์วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล จากการลงไปในพ้ืนที่ ในปี พ.ศ. 2562 พบว่าส่วนใหญ่
ด าเนินการตาม Guild Line ของห้องคลอดคุณภาพ ส่วนตัวชี้วัด out come สุดท้ายไม่ได้มีการตั้งเอาไว้ 
โดยโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับผิดชอบ แต่ในระบบ 43 แฟ้มมีการเก็บข้อมูล Birth Asphyxia เอาไว้ มีอัตรา
การขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด (birth asphyxia) 13.27 ต่อทารกเกิดมีชีพ 1,000 คน (5,385 คน) 
ลงบันทึกข้อมูล Apgar score ที่ 1 นาที ซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะปี 2562 เท่านั้นเพราะเริ่มท าเป็นปีแรก แต่ปี 
2563 ยังไม่มีข้อมูล ซึ่งการเก็บข้อมูล birth asphyxia ยังไม่มีการตกลงที่แน่ชัดว่าจะเก็บข้อมูล Apgar score 
ที่นาทีท่ี 1 หรือ 5 ผู้รับผิดชอบ คือ กปรส. หากมีโอกาสจะมีการประชุมติดตามการด าเนินงานอีกครั้ง 

  แพทย์หญิงนัยนา ณีศะนันท์ ถ้ามีระบบ Data report ก ากับติดตามในระบบการตรวจ
ราชการ ในตัวชี้วัดกลุ่มวัยก็น่าจะช่วยท าให้เกิดการตื่นตัวในการติดตามตัวชี้วัด Birth Asphyxia, Low Birth 
Weight เพราะห้องคลอดคุณภาพ เป็นตัวชี้วัด Process ควรมีการวัด outcome ที่ตัวเด็กทั้ง Birth Asphyxia, 
Low Birth Weight ในส่วนของ Thyroid การเก็บข้อมูลมีปัญหาในการตามผู้ป่วย เนื่องจากติดตามได้เพียง 
75% เพ่ือมายืนยัน case มีการก าหนดระยะเวลาการจ่ายยาในผู้ป่วยภายใน 40 วัน ซึ่งสามารถจ่ายยาได้เพียง
ประมาณ 50% (ข้อมูลจาก สปสช.ปี 2562) ปัญหาที่ส าคัญคือการตามให้เด็กมารับการรักษา 

นายแพทย์เอกชัย  เพียรศรีวัชรา ประธานการประชุม มีประเด็นสอบถามและให้ข้อมูลดังนี้ 
 1. ประเด็น Congenital Anomalies หรือ Birth defect มีคณะกรรมการ Birth defect 

แห่งชาติ มีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน เป็นไปได้หรือไม่ที่ยุบรวมกับคณะกรรมการ MCH board ชาติ 
และในส่วนของการเป็น Focal point ในการจัดท าระบบ Birth defect register กรมการแพทย์ด าเนินการ
อย่างไร 

2. ประเด็น LBW ข้อมูลในระบบ HDC มีการรายงานเพียง 6% ขาดการ verify ข้อมูล 
เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลจาก สปสช. จะมีความแตกต่างกัน  

3. ประเด็น Birth Asphyxia คณะกรรมการ MCB board ให้ส าคัญอยู่แล้ว แต่ขาดการ
รายงานข้อมูลสม่ าเสมอ โดยช่วง 10 ปีก่อนกรมอนามัยเป็นผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด แต่ปัจจุบันอยู่ใน service 
plan ของกรมการแพทย์ อาจต้องมีการน ามาพูดคุยกันอีกครั้ง 

4. การด าเนินงานโครงการวิวาห์สร้างชาติ เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการสาวไทย
แก้มแดง โดยการแจกยา Ferofolic ในกลุ่มเป้าหมายคือหญิงวัยเจริญพันธ์ และบรรจุในชุดสิทธิประโยชน์  
เมื่อมีการติดตามประเมินความครอบคลุมการได้รับ พบว่า มีความครอบคลุมน้อย แต่เมื่อติดตามผล
หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง พบว่า แนวโน้มหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางลดลง จากปี 2561 ร้อยละ 16  
ปี 2562 ร้อยละ 13 - 14 แต่ไม่มีการติดตามผล outcome ว่าจะท าให้ Birth defect ลดลง   

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ได้ชี้แจงประเด็นการด าเนินงานของคณะกรรมการ Birth defect 
ระดับชาติ ที่กรมการแพทย์เป็นผู้รับผิดชอบนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงชุดคณะกรรมการ ท าให้การเชิญ
ประชุมในปี 2563 อาจมีความล่าช้า เช่นเดียวกับการจัดท าระบบ Birth defect register ซึ่งต้องผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการชุดนี้ 
  นายแพทย์ธีรชัย  บุญยะลีพรรณ สรุปประเด็นการด าเนินงานของกรมการแพทย์ต่อที่ประชุมดังนี้  

1. พัฒนาระบบการรายงานข้อมูลใน HDC: Birth Asphyxia and Low Birth Weight 
 

2. ยกระดับ... 
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2. ยกระดับคุณภาพตัวชี้วัด : monitor health outcome เช่น ตัวชี้วัด ANC คือ การลด 
LBW ห้องคลอดคุณภาพ คือ การลด BA ซึ่งในการสรุปในแต่ละปี ควรจะน าทั้ง 2 ส่วนมาวิเคราะห์ร่วมกัน 
   3. พัฒนาระบบฐานข้อมูล Birth defect register เช่น Hypothyroid  

มติที่ประชุม  : ประธานขอให้กรมการแพทย์คัดเลือกประเด็นมุ่งเป้าในแต่ละปีและก าหนด
กิจกรรมว่าจะด าเนินงานอย่างไรบ้างในแต่ละประเด็น 

2.กรมสุขภาพจิต โดย แพทย์หญิงจันทร์อาภา สุขทัพภ์ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต 

ประเด็นที่กรมสุขภาพจิตได้วิเคราะห์และทบทวนข้อมูลดังนี้  
    1. Autism Early Detection ปัจจุบันมีปัญหาระบบการรายงานท าให้ตัวเลขรายงานสูง      
ในปัจจุบันประเทศไทยมีเครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมที่ได้ลิขสิทธิ์การแปลไม่เพียงพอต่อการใช้งานทาง
คลินิก อีกท้ังภาครัฐต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร ค่าลิขสิทธิ์ของเครื่องมือ และการน าเข้าเครื่องมือ
จากต่างประเทศจ านวนมาก ในปี พ.ศ. 2559 กรมสุขภาพจิต โดยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้ขอ
งบประมาณสนับสนุนจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สร้าง
และพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกส าหรับเด็กไทย (Thai Diagnostic Autism Scale: 
TDAS) ขึ้น โดยอ้างอิงเกณฑ์วินิจฉัยภาวะออทิสซึมตาม DSM-5 ส าหรับสหวิชาชีพ (จิตแพทย์ กุมารแพทย์ 
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น นักกิจกรรมบ าบัด นักแก้ไขการพูด พยาบาล นักจิตวิทยา) เพ่ือใช้ในการวินิจฉัยภาวะ
ออทิสซึม (ASD) 

  ประเด็นความท้าทาย  
    1. ขยายผลการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและเยี่ยมเสริมพลัง เพ่ือให้สามารถน าเครื่องมือ 
TDAS ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับเด็ก ASD ต่อไป รวมถึงขยายผลการใช้เครื่องมือไปยังโรงพยาบาลที่มีความ
พร้อมในการน าเครื่องมือไปใช้ให้ครอบคลุม โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนขนาด
ใหญ ่

  2. เร่งรัดการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database) พร้อมเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล
พัฒนาการเด็กในระบบสาธารณสุข 
    3. ผลักดันการน าเครื่องมือ TDAS มาใช้ในกระบวนการการเฝ้าดูแล เฝ้าระวัง คัดกรอง      
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในระดับนโยบาย 
    4. บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการของออทิสซึม และ
การเข้าถึงสวัสดิการการรักษา รวมถึงการส่งต่อเข้าถึงสิทธิ์อ่ืนๆของผู้พิการ  

  ข้อเสนอจากที่ประชุม 

  นายแพทย์ธีรชัย  บุญยะลีพรรณ สอบถามเครื่องมือ TDAS เป็นการเพ่ิมการ early detect 
และอยู่ระหว่างการขยายผลการใช้ในหน่วยบริการทุกระดับหรือไม่ 
   แพทย์หญิงจันทร์อาภา สุขทัพภ์ ชี้แจงประเด็น TDAS ผลิตส าหรับสหวิชาชีพ (จิตแพทย์ 
กุมารแพทย์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น นักกิจกรรมบ าบัด นักแก้ไขการพูด พยาบาล นักจิตวิทยา) เพ่ือใช้ในการ
วินิจฉัยภาวะออทิสซึม (ASD) โดยสามารถคัดกรองได้ตั้งแต่อายุ 12 เดือน ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินงาน
ขยายผลการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและเยี่ยมเสริมพลัง  

2. Creativity... 
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  2. Creativity /IQ/EQ/EF 
มีการวางแผนการลงเก็บข้อมูล IQ เด็ก ป.1 แต่ติดสถานการณ์ COVID-19 ในส่วนของผล

การส ารวจความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กไทย ในปีพ.ศ. 2559 โดยใช้แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์
เด็กอายุ 6-12 ปี (ฉบับย่อ) ส าหรับครู ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยกรมสุขภาพจิต พบว่าจากเด็กที่ได้รับการส ารวจ EQ 
ทั้งหมด 23,276 ราย ร้อยละของ 77.1 ของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป 
    ประเด็นความท้าทาย  

 1. การสร้างความตระหนัก และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ในการส่งเสริม IQ และ EQ 
ในเด็กปฐมวัย 

 2. การส่งเสริมภาวะโภชนาการของแม่และเด็ก อย่างครอบคลุมต่อเนื่อง 
 3. การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่าง ครอบครัว ชุมชน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง    

อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
4. การเพ่ิมการเข้าถึงระบบการดูแลคัดกรองส่งเสริมพัฒนาการที่มีคุณภาพ 

  สิ่งท่ีกรมสุขภาพจิตต้องการความร่วมมือ 
1. ประเด็นการส่งต่อเด็กที่ล่าช้าเข้ารับการกระตุ้นโดยใช้เครื่องมือ TEDA4I เนื่องจากใน

ระบบรายงาน HDC มีข้อมูลการรายงานน้อย   
  2. การพัฒนาระบบ CPR (creation, Positive, Response to society) เป็นแนวคิดต่อเชื่อม
จากโครงการมหัศจรรย์ 1000 วัน เป็น 2500 วัน เป้าหมายกลุ่มเด็กอายุ 3-6 ปี ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย       
โดยการพัฒนาน าร่อง   1 พ้ืนที่ ต่อ 1 เขตสุขภาพ ก่อนขยายผลต่อไป ซึ่งสามารถบูรณาการร่วมกับเล่นเปลี่ยน
โลกของกรมอนามัยได้ 

  ข้อเสนอจากที่ประชุม 
นายแพทย์เอกชัย  เพียรศรีวัชรา ในสถานการณ์ช่วง COVID-19 ต้องการให้มีแนวทางการ

สร้างสัมพันธภาพในบ้าน ซึ่งต้องมีความเหมาะสมตามบริบทของคนแต่ละระดับเศรษฐานะ กรมสุขภาพจิตควร
มีการสื่อสารประเด็นนี้ออกไปด้วย รวมถึงประเด็นของเด็กสมาธิสั้นและเด็กถูกท าร้ายร่างกายว่ามีแนวทาง
ด าเนินงานอย่างไร เชื่อมโยงกับกระทรวงศึกษาธิการแล้วหรือไม ่

  แพทย์หญิงจันทร์อาภา สุขทัพภ์ ชี้แจงประเด็นปัญหาเด็กสมาธิสั้นในเด็กปฐมวัย มีการ
จัดบริการรักษาอยู่แล้วในปัจจุบัน และมีการด าเนินงานที่เชื่อมโยงกับกระทรวงศึกษาธิการอยู่แล้ว 

  แพทย์หญิงนนธนวนัณท์ สุนทรา ยินดีหากมีการบูรณาการงานเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก       
กับโปรแกรม CPR ของกรมสุขภาพจิต เนื่องจากการวางเป้าหมาย และกระบวนการด าเนินงานมีความใกล้เคียง
กัน ขณะนี้กรมอนามัย อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตร play worker  

  นายแพทย์ธีรชัย  บุญยะลีพรรณ ขออนุญาตน าเนื้อหา CPR ไปบูรณาการกับการจัดท า
หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็กต่ ากว่า 3 ปี ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยเพ่ือให้เกิดการ
ผลักดันในทุกฝ่าย 

  มติที่ประชุม : ประธานมอบเลขาการประชุมรวบรวมประเด็นปัญหาของกรมสุขภาพจิตที่ได้
ก าหนด Timeline มาแล้วสรุปเพื่อน าเข้าอนุกรรมการ MCH board ชาติต่อไป 

 

3. กรมควบคุมโรค... 
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       3. กรมควบคุมโรค โดย นางสาวพรชเนตต์ บุญคง น าเสนอข้อมูลแทนกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน 
       กรมควบคุมโรคได้วิเคราะห์และสรุปแนวทางการจัดการปัญหาและมาตรการส าคัญที่
สามารถด าเนินการได้จริง ดังต่อไปนี้ 

       1. เร่งรัดและรักษาระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีน พ้ืนฐานแก่กลุ่มเป้าหมาย       
โดยเร่งรัดการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในทุกระดับ  และสถานพยาบาล
ทุกแห่งต้องตรวจสอบความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในพ้ืนที่รับผิดชอบเป็นรายหมู่บ้าน/ต าบล/เทศบาล 
ทุก 3 เดือน พร้อมติดตามให้วัคซีนเก็บตกในเด็กที่ได้รับไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ หากพบว่าความครอบคลุมของ
การได้รับวัคซีนต่ ากว่าเป้าหมาย 

        2. การเร่งรัดการได้รับวัคซีนในประชากรกลุ่มที่เข้าถึงยาก โดยพัฒนาระบบข้อมูลการ
ได้รับวัคซีนในพ้ืนที่เขตเมือง ผลักดันนโยบายเรื่องสิทธิ์ในการเข้าถึงวัคซีนพ้ืนฐานของประชากรต่างด้าว และ
ส่งเสริมให้บุคลากรในสามจังหวัดชายแดนใต้สามารถจัดการกับปัญหาการปฏิเสธการได้รับวัคซีนได้ รวมถึง
จัดการรณรงค์ให้วัคซีนท าส าคัญในประชากรที่เข้าถึงยากเพ่ือเพ่ิมความครอบคลุมการได้รับวัคซีน  

        3. พัฒนาระบบการก ากับติดตามความครอบคลุมให้สะท้อนความจริง โดยทบทวนและ
พัฒนาระบบข้อมูลความครอบคลุมการได้รับวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง 
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และตรงกับความต้องการของผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในทุกระดับ   

        4. พัฒนาศักยภาพผู้ก ากับติดตามงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  โดยจัดระบบการก ากับ
ติดตามและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้
เกี่ยวกับโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน มาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงาน และวิธีการก ากับติดตามงานด้านการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้างความเข็มแข็งให้กับผู้ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ 

        5. ขับเคลื่อนการน าวัคซีนใหม่ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยผลักดันวัคซีน     
ที่เป็นประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายให้เป็นสิทธิประโยชน์ 

  มติที่ประชุม : ประธานมอบหมายให้เลขาการประชุมประสานผู้แทนกรมควบคุมโรคน าข้อมูล
สถานการณ์วัคซีนเข้าเสนอต่ออนุกรรมการ MCH board ชาติอีกครั้ง 

   4.กรมอนามัย  
   4.1 ส านักโภชนาการ น าเสนอโดย นางณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล  
   ประเด็นที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ Iodine def., Iron def., Development and Nutrition 

ขอน าเสนอประเด็นออกเป็น 3 ช่วงการด าเนินงาน ดังนี้ 
       1. ก่อนการตั้งครรภ์  มีการจ่ายยา Ferofolic ในกลุ่มเป้าหมายคือหญิงไทยในวัย
เจริญพันธุ์ แต่พบปัญหาคือยาส าหรับแจกในชุดสิทธิประโยชน์มีไม่เพียงพอ บางครั้งกลุ่มเป้าหมายต้องซื้อยาเอง 
ท าให้เกิดปัญหาขาดความต่อเนื่องในการรับยา อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

        2. ระหว่างตั้งครรภ์ เร่งแก้ไขปัญหาหญิงตั้งครรภ์น้ าหนักน้อย ซึ่งส่งผลต่อตัวเด็กตามมา 
รวมถึงปัญหาการขาดสารไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งผลของการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์จะก่อให้เกิด
การแท้ง บุตรหรือคลอดออกมาแล้วเสียชีวิตอีกทั้งท าให้ทารกเกิด มามีความพิการมาแต่ก าเนิด ซึ่งการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาจากการส ารวจ พบว่า ผลการตรวจในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก 
พบว่าหญิงตั้งครรภ์ยังได้รับ Iodine ไม่เพียงพอ  

 
 

3. เด็กปฐมวัย... 
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      3. เด็กปฐมวัย (แรกเกิด - 6 ปี) ปัญหาส าคัญคือการได้รับอาหารตามวัย ไม่เหมาะสม 
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตการขาด iodine รวมถึงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดอาหารและปริมาณไม่เหมาะสม 
และมีการติดตามภาวะการเจริญเติบโตไม่ถูกต้อง 

ประเด็นความท้ายทาย 
1. การขับเคลื่อนโครงการมหัศจรรย์ 1000 วัน โดยการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ 
2. การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้สื่อดิจิตัล 
3. เพ่ิมบทบาทนักโภชนาการ ใน รพศ./รพท./รพช. 
4. พัฒนาศักยภาพ อสม. เชี่ยวชาญ 
5. พัฒนาเครื่องมือ เช่น เครื่องชั่งน้ าหนัก 
6. การประสานงานหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง, การท า MOU ด้านเด็กปฐมวัย 

มติที่ประชุม : ประธานมอบหมายให้ ผู้แทนส านักโภชนาการเตรียมผลสรุปข้อมูลการ
ด าเนินงานมหัศจรรย์ 1000 วัน เข้าท่ีประชุม MCH board ชาติ 

4.2  ส านักส่งเสริมสุขภาพ น าเสนอโดย นางประภาภรณ์  จังพานิช  
          1. Thalassemia การควบคุมและป้องกันโรคโลหิตจางธาลัสซี เมีย  มีขั้นตอน 

กระบวนการที่หลายขั้นตอน แต่ละขั้นตอนต้องการความรู้ความเข้าใจ เริ่มตั้งแต่ประชาชนโดยทั่วไปเข้าใจโรคนี้
ในจ านวนน้อย แม้กระทั่งบุคลากรทางการแพทย์หลายส่วนก็ยังไม่เข้าใจ จึงเป็นความยากในการด าเนินงานใน
ส่วนขององค์ความรู้และทักษะของผู้ปฏิบัติงาน สรุปประเด็นความท้าทาย  

       1. ศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและระบบบริการ  
       2. ความรู้ความเข้าใจของผู้รับบริการ  
       3. ข้อมูล/ผลการด าเนินงานในระดับพ้ืนที่  ข้อมูลในระดับภาพประเทศยังไม่สะท้อน

ความเป็นจริง ถึงแม้มีการรายงานในระบบ HDC ก็ตาม 
         แนวทางการจัดการปัญหาและมาตรการส าคัญท่ีสามารถด าเนินการได้จริง :  
        1. พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  
        2. ด าเนินงานเชิงรุก ค้นหาหญิงตั้งครรภ์ฝากท้องเร็ว 
        3. พัฒนาระบบฐานข้อมูล ผลการด าเนินงานและการก ากับติดตามในภาพของระดับเขต 

ระดับจังหวัด  
        4. พัฒนาเครือข่ายระบบส่งต่อ การให้การปรึกษาทางพันธุศาสตร์ การตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ  
        5. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความรอบรู้โรคธาลัสซีเมีย แก่เด็กวัยเรียน วัยรุ่น  
 ข้อเสนอจากที่ประชุม 

นายแพทย์เอกชัย  เพียรศรีวัชรา แจ้งเลื่อนการจัดประชุมวิชาการ Thalassemia ระดับชาติ 
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19  

        2. นมแม่  
   จากผลการส ารวจพบว่าอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย ๖ เดือน 

(EBF rate) ของไทยต่ าที่สุดในอาเซียนคือ ๕% ใน ปี ๒๐๐๖ ๑๒.๓%ในปี ๒๐๑๒ และเพ่ิมขึ้นเป็น 23.1 % 
 

ปี 2015... 
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ปี 2015 - 2016 (จากข้อมูลการส ารวจสถานการณ์สตรีและเด็ก(MICS Survey) และการด าเนินงานที่ผ่านมานั้น 
กรมอนามัย โดยส านักส่งเสริมสุขภาพมีการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
รวมถึงประชาชนทั่วไปให้เข้าถึงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เช่น การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่มีการเปิดหลักสูตร
พยาบาล 4 เดือน ของคณะพยาบาลศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขยายการด าเนินงานไปในสถาน
ประกอบการร่วมกับมูลนิธินมแม่แห่งประเทศไทย 

 ประเด็นความท้าทาย :  
    สร้างความตะหนักรู้และให้ความส าคัญกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนและ

หลังจากนั้นเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ควบคู่กับอาหารตามวัยจนถึง 2 ปีหรือนานกว่านั้น  

 ข้อเสนอจากที่ประชุม 
นางณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล ผลการส ารวจ MICS survey ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่ง

ได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการและงบประมาณจากองค์การยูนิเซฟ กับการส ารวจข้อมูลในระบบ HDC มีความ
แตกต่างกันในส่วนของวิธีการเก็บข้อมูล ท าให้ข้อมูลการกินนมแม่อย่างเดียวใน HDC สูงกว่า MICS survey  
   แพทย์หญิงนนธนวนัณท์ สุนทรา ขอให้ข้อมูลเพ่ิมเติมประเด็นนมแม่ เนื่องจากการด าเนินงาน
ที่ผ่านมาพบว่าผู้รับผิดชอบงานที่มีความเชี่ยวชาญได้ออกไปจากระบบ เช่น miss นมแม่ ท าให้ขาดความ
ต่อเชื่อม อยากให้ผู้รับผิดชอบงานเปลี่ยนรูปแบบแนวทางการด าเนินงานกับพ้ืนที่ เช่น การสร้าง HL ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการเข้าถึง 

    นายแพทย์เอกชัย  เพียรศรีวัชรา กล่าวว่าในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ท าให้สถานการณ์
แนวโน้มการกินนมแม่ลดลงหรือไม่ รวมถึงมีข่าวการไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกิน กรมอนามัยจะด าเนินการรณรงค์
ประเด็นนี้กันอย่างไร รวมถึงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ปรึกษาจะท าอย่างไรกับ
ครอบครัวที่มีฐานะยากจนควรจะมีการแจกนมกับเด็กที่อายุ 6 เดือนขึ้นไปได้หรือไม่ และประเด็นการไม่ให้กิน
นมแม่เพราะกลัวติดเชื้อโควิด ขอให้ผู้รับผิดชอบงานติดตามข้อมูลและวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางด้วยต่อไป 

มติที่ประชุม ประธานขอให้ผู้รับผิดชอบน าประเด็น Thalassemia บรรจุในวาระการประชุม 
คณะกรรมการ Birth defect ของกรมการแพทย์ต่อไป 

 
4.3  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ น าเสนอโดย นายแพทย์ธีรชัย  บุญยะลีพรรณ 
      1. การขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาการเด็กปฐมวัย เป็นความร่วมมือ 4 กระทรวง 

โดยในปี 2563  กระทรวงสาธารณสุขได้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน ผ่านการเชิญชวนให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(สพด.) ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจ านวน 56 แห่ง ประเมินตนเองผ่านระบบ Online ให้ครบ 100% 
ซึ่งผลการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ไม่เข้ากรอกข้อมูลจ านวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็กสังกัดองค์การอาหาร
และยา กับ โรงพยาบาลบ าราศนราดูร  และจะมีการประชุมติดตามเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
ผ่านระบบ Web conference ทั้ง 13 เขตสุขภาพ โดยในปี 2564  จะเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนา
ตนเองของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดที่เข้าประเมินตนเองผ่านระบบ online ของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ผ่าน 70% ซึ่ง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะน า
ผลการประเมิน คืนกลับให้แต่ละกระทรวงที่มีส่วนเกี่ยวข้องในประแต่ละประเด็นเข้าไปร่วมมือกันพัฒนา  

 
 

ข้อเสนอ... 
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ข้อเสนอจากที่ประชุม 

  แพทย์หญิงนัยนา ณีศะนันท์ ขอแจ้งเรื่องการท าหนังสือรายงานปลัดในประเด็นการปิด
ปรับปรุงพ้ืนที่ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของ รพ.เด็ก ท าให้ไม่สามารถกรอกข้อมูล Online ได้ และขอ
เสนอแนะการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ขอให้ชี้แจงให้พ้ืนที่เข้าใจว่าเมื่อมีการ input 
data เข้าระบบแล้วสิ่งที่พ้ืนที่จะได้รับกลับมาคืออะไร หรือเขาจะพัฒนางานต่ออย่างไร เพ่ือความชัดเจน 
เนื่องจากเป็นข้อค าถามจากการตรวจราชการ 

2. DSPM Training and Use จากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาพบประเด็นที่
ส าคัญต่อการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

    1. คุณภาพเด็ก (กลุ่มเด็กเสี่ยง) 
1.1 แรกคลอดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ควรมุ่งเน้นการมี ANC คุณภาพ และ 

ให้ความส าคัญ LBW  
1.2. เด็กที่คลอดก่อนก าหนด ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการมหัศจรรย์

1000 วัน และให้ความส าคัญตัวชี้วัด outcome LBW 
         1.3 เด็กขาดออกซิเจน (Birth Asphyxia) พัฒนายกระดับคุณภาพห้องคลอดโดย
กรมการแพทย์  ให้ความส าคัญตัวชี้วัด BA 
         1.4 เด็กกลุ่มรายได้น้อย ร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์และกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ขึ้นกับส านักนายกรัฐมนตรี 
         1.5 เด็กกลุ่ม Birth Defect/Congenital Anomaly ควรเริ่มด าเนินการในกลุ่มโรค
ที่บริหารจัดการได้และด าเนินการเพิ่มขึ้น 
          1.6 เด็กกลุ่มปัญหาโภชนาการ ติดตามวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายพ้ืนที่ และหาแนวทาง 
แก้ไขให้เหมาะสมกับบริบท 
               2. การขาดการเลี้ยงดูท่ีเหมาะสม  

       2.1. ระดับการศึกษาของพ่อแม่ เน้นการพัฒนารูปแบบสื่อ และการสื่อสารเพ่ือการ
พัฒนาความรอบรู้สุขภาพเด็กปฐมวัย การวิจัยต้นแบบศูนย์เรียนรู้“ครอบครัวคุณภาพ” ผ่านการก ากับติดตาม
ของ WCC และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ร่วมกับผลักดันให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
และกระทรวงมหาดไทย เข้ามาเป็น Focal point หลักในการขับเคลื่อนงาน 
         2.2. การส่งเข้าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยก่อนวัย ยกระดับมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย เป็นการเริ่มต้นให้บุคลากรสายการแพทย์และสายครู/การศึกษา ท างานด้วยกรอบความคิดเดียวกัน
ในเรื่องพัฒนาการเด็ก 

            3. การค้นหาเด็กสงสัยล่าช้า 
          3.1 การค้นหาเด็กสงสัยล่าช้า  มีผลงานที่ต่ าลงมากในปี 2563 (ความครอบคลุม/
การติดตาม) ควรผลักดันให้ผู้บริหารทุกระดับ ทุกสังกัด ให้ความส าคัญตัวชี้วัดครอบคลุม/ติดตามควบคู่ ตัวชี้วัด
สมวัย และมีการติดตามผ่านคณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัด เพ่ือขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืน 
และหน่วยงานส่วนกลาง รายงานผลด าเนินการต่อคณะคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ (กดยช.) เพ่ือขอความช่วยเหลือในการสนับสนุนด้านนโยบาย 

 
3.2 เขตสุขภาพ... 
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        3.2 เขตสุขภาพที่ 13 มีปัญหาการด าเนินงานเป็นแบบเฉพาะที่แตกต่างจาก
เขตสุขภาพอ่ืน ผลักดันให้ผู้บริหารสนับสนุนการท างานของเขตสุขภาพให้ชัดเจนมากขึ้น เช่น การด าเนินงาน
ผ่านคลินิกอบอุ่น ซึ่งได้งบประมาณจาก สปสช.  
            4. พัฒนาการเด็กล่าช้า จัดหารูปแบบกิจกรรมที่เหมาะกับพัฒนาการเพ่ือเปิดโอกาสให้
เด็กได้รับการพัฒนา รวมถึงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ เช่น การมีพยาบาลเฉพาะทางด้าน
พัฒนาการเด็กทุก รพ.สต/รพ.ช เพ่ือการดูแลเด็กอย่างต่อเนื่อง และในระดับรพ.ท/รพ.ศ เพ่ือท างานร่วมกับ
แพทย์ในการช่วยเด็กท่ีมีปัญหาซับซ้อน 
  มติที่ประชุม : ประธานมอบให้ทีมเลขาด าเนินการดังนี้ 

1. สรุปรายงานการประชุม เสนออธิบดี และรองอธิบดี พร้อมทั้งน าเสนอผลสรุปเข้า MCH 
board ชาติ 

2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาการเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เพ่ือลงมติรับรองอีก
ครั้งและแจ้งวันเวลาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 

 
วาระท่ี 4 อื่น ๆ  

ไม่มี 
 

 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

นางสาวพรชเนตต์ บุญคง ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
แพทย์หญิงนนธนวนัณท์ สุนทรา และนางเปรมฤทัย เกตุเรน ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

       

 

 

 


