
รายงานการประชุมเรื่องการพัฒนาระบบ E-learning : DSPM ส าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563  เวลา 13.30 - 16.30 น. 

ออนไลน์ผ่าน cisco webex meeting ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางนนธนวนัณท์    สุนทรา   ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
2. นายสุทิน    ปุณฑริกภักดิ์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
3. นางเปรมฤทัย  เกตุเรน     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
4. นางสาวพรชเนตต์     บุญคง     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
5. นางทับทิม    ศรีวิไล     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
6. นางสาวพิชชานันท์   ทองหล่อ    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
7. นางสุภิญญา  เกียรติพานิชกิจ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
8. นางสาวชาณิภา เจริญรัตน์  นักวิชาการศึกษา 
9. นางสาวชลธิชา ชัยหนองแปน  ผู้ประสานโครงการ 
10. นายธีรยุทธ  ชูพุทธพงศ์  พนักงานคอมพิวเตอร์และธุรการ 

 

ออนไลน์ผ่าน cisco webex 
1. นายธีรชัย    บุญยะลีพรรณ     นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
2. นางธนิกา     สุจริตวงศานนท์  นายแพทย์ช านาญการ 
3. นางประภาภรณ์ จังพานิช   ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
4. เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัย (นักวิชาการ) ส่วนกลาง , ส่วนภูมิภาค ที่รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ     
จากข้อมูลจะเห็นว่าเป้าหมายพัฒนาการสมวัยที่ตั้งไว้คือ 85% ปัจจุบันสถิติอยู่ที่  82% จาก

สถานการณ์ Covid19 ช่วงที่ผ่านมาท าให้ผลงานลดน้อยลง จากการติดตามพบว่าเด็กไม่ได้ walk in เข้ามา 
หลังจากสถานการณ์คลี่คลายลงเราต้องปรับการท างานใหม่เข้าสู่สภาวะ New Normal และวัตถุประสงค์การ
ประชุมครั้งนี้ เพ่ือพัฒนาช่องทางการสื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ส าหรับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม   - ไม่มี  
วาระท่ี 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ผ่านมา มีข้อเสนอแนะว่าอยากให้มีระบบ E-Learning ส าหรับเจ้าหน้าที่
เนื่องจากว่ามีการสับเปลี่ยนคนใหม่อยู่บ่อยๆในส่วนของงานพัฒนาการเด็ก หากมีระบบ E-learning จะเป็น
ช่องทางหนึ่งที่ช่วยท าให้ผู้รับงานเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น จะแบ่งงานออกเป็น 2 phase  

Phase 1 : ปี 2563 จะเป็นการจัดท าคลิปวีดีโอ DSPM ซึ่งในเล่มปัจจุบันจะเห็นว่ามี QR code ซึ่ง
จะเป็นส่วนที่ให้เรียนรู้การประเมินและการเฝ้าระวังส าหรับพ่อแม่และเจ้าหน้าที่ ในปีนี้จัดท า clip DSPM 
ขยายช่วงอายุ 5-6 ปี  และจะเพ่ิมในส่วนของคลิปวีดีโอซึ่งเป็นความเป็นมาของการเกิดคู่มือ DSPM , การดูแล
เฝ้าระวัง คัดกรอง วัตถุประสงค์คืออธิบายผังในเล่ม DSPM ส าหรับคนที่อ่านแล้วไม่เข้าใจกระบวนการ เช่น 



เด็กหนึ่งคนถ้ารับเข้าหน่วยบริการจะต้องผ่านช่องทางไหน เข้าสู่กระบวนการอย่างไร จะอธิบายผังให้เข้าใจ 
และส่วนการใช้คู่มือ DSPM มีวัตถุประสงค์ คือเพ่ืออธิบายการใช้คู่มือ DSPM ทั้งเล่ม ถ้าจะประเมินพัฒนาการ
เด็ก จะต้องเตรียมตัวอย่างไร โดยจัดท าในรูปแบบของ Animation 

Phase 2 : ปี 2564 พัฒนาเป็นระบบ E - Learning วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็ก หรือผู้ที่สนใจ 

 

ประเด็นที่น่าสนใจ / ข้อเสนอแนะ 
1. หลังจากเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมแล้ว จะวัดประสิทธิผลอย่างไร เพราะโดยส่วนใหญ่ระบบ e-learning 

จะใช้การตอบค าถามจะท าเป็นเลือกถูกผิด เป็นการวัดผลภาคทฤษฎีความรู้เท่านั้น ซึ่งตรงนี้จะมีผลต่อ
การประเมินในส่วนของภาคปฏิบัติ ซึ่งต้องน ามาพิจารณาต่อไป 

2. ศอ.ที่ 1 เสนอจัดท า clip ส่งเสริมพัฒนาการเด็กส าหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง  
3. ศอ.ที่ 3 เสนอการเข้าอบรม E - learning อยากให้ลิงค์เข้ากับการสอนหน่วยสภาการพยาบาล (นับ

คะแนน CNEU) เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจส าหรับการเข้าเรียน และทางศูนย์อนามัยได้ออกแบบเครื่องมือ
ประเมินพัฒนาการที่ท าความสะอาดได้แทนอุปกรณ์ในชุด DSPM เดิม เพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์ 
Covid 19 ผ่านการเห็นชอบ อ.วัลลภ ไทยเหนือ ในกลางเดือนมิ.ย.นี้ จะทดลองใช้จ านวน 30 ชุด  

4. ศอ.ที่ 6 มีฐานข้อมูล E-learning โรงเรียนพ่อแม่ จะเป็นการให้ผู้ปกครองถ่ายคลิปวีดีโอประเมิน
ทักษะเด็กส่งให้อาจารย์ดู 

5. ศอ.ที่ 9 จัดท า clip VDO DSPM ขยายช่วงอายุ 5-6 ปี และคลิปวีดีโอการลงข้อมูลในระบบ HDC 
6. ศอ.ที่ 10 เสนอการท า E - learning ส าหรับคุณครูเพราะเป็นผู้ดูแลเด็กเป็นหลัก เนื่องจากว่าเรามี

ศูนย์เด็กเล็กจ านวนมาก สามารถท่ีจะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง จบหลักสูตรได้ใบ certificate และสามารถ
กลับมาเรียนรู้ซ้ าได้ 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

วาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประเด็นการพิจารณา : การพัฒนาระบบ E-learning : DSPM ส าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข         การ

จัดท าในส่วนของทฤษฎีกับการปฏิบัติ ภาคทฤษฎีท าเป็นบทเรียนของการเรียนรู้ให้มีการสอบได้ แต่ในส่วนของ
หมวดการปฏิบัติต้องน ามาพิจารณาต่อไป ซึ่งไม่ควรจะยากเกินไปส าหรับคนเข้ามาเรียน สิ่งที่ส าคัญที่สุดก็คือถ้า
มีระบบ e-learning ต้องสามารถตรวจสอบได้ว่าถ้าเข้าเรียนผ่านการอบรมเรียบร้อย สามารถปฏิบัติ ได้จริง
หรือไม่ อาจต้องเพ่ิมกระบวนการลงตรวจเยี่ยมไปในพ้ืนที่ว่าสามารถปฏิบัติได้จริงตามที่ผ่านการอบรม      E-
learning และสิ่ งที่ เราน่าจะเพ่ิมแรงจู งใจส าหรับการเข้าเรียน ก็คือการให้ใบรับรองผ่านการอบรม 
(Certificate) กับลิงค์เข้ากับการสอนหน่วยสภาการพยาบาล (นับคะแนน CNEU) 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
ปิดประชุม 16.30 น. 

นางสุภิญญา เกียรติพานิชกิจ ผู้สรุปรายงานการประชุม 
นางเปรมฤทัย เกตุเรน ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 


