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สรุปการประชุมการขับเคลื่อนปฏิรูปกรมอนามัยมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม (Cluster กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560) 
ครั้งที่  วันที่ประชุม เรื่องเพื่อทราบ/เรื่องอ่ืนๆ เรื่องท่ีพิจารณา 

1 4 ตุลาคม 2559   1. ค าสั่งกรมอนามัยที่ 949/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนปฏิรูปกรม
อนามัยมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม 

2. สรุปการประชุมแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย:กลุ่ม
สตรีและเด็กปฐมวัย   

3. นิทานส าหรับเด็กปฐมวัย  
4. นโยบายสาธารณะการเสริมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัยบูรณาการอย่าง

มีส่วนร่วม  
5. การจัดท า PA ของอธิบดีกรมอนามัยเสนอต่อปลัดกระทรวง

สาธารณสุข,รองอธิบดีกรมอนามัยเสนอต่ออธิบดีกรมอนามัย, 
ผู้อ านวยการเสนอต่ออธิบดีกรมอนามัย  

6. มาตรการส าคัญใน PA ที่ต้องรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขโดยอธิบดีกรมอนามัย ในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 และ
ลงนามในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 

1. กรอบแนวคิด การพัฒนาระบบบริการเพ่ือลดมารดาตายจากการตั้งครรภ์
และการคลอด  

2. กรอบแนวคิด การพัฒนาเด็กปฐมวัย  
3. กรอบแนวคิดการพัฒนาด้านโภชนาการกลุ่มสตรีและเด็ก  
       

2 11 ตุลาคม 2559   1. Performance Agreement : ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี  
มีพัฒนาการสมวัย ปี 2560 

2.  Performance Agreement:ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี สงูดีสมส่วน 
3. ค าสั่งกรมอนามัย เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะท างาน

โครงการป้องกันทารกคลอดก่อนก าหนด 

1. (ร่าง) ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษางาน
อนามัยแม่และเด็กระดับประเทศ 

2. (ร่าง) ข้อแนะน าส าหรับประชาชนในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย “กิน กอด เล่า 
เล่น เฝ้าดูช่องปาก นอนสุขภาพ” เพ่ือการสื่อสาร 

3 18 ตุลาคม 2559 ความก้าวหน้าสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 1.  แนวทางการมีกิจกรรมทางกาย การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง การนอนหลับ
ของแม่และเด็กปฐมวัย 

2. ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

4 25 ตุลาคม 2559    1. กรอบการด าเนินงานพัฒนาการเด็ก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เพ่ือเตรียมน าเสนอในการประชุมหารือแนวทางการด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
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ครั้งที่  วันที่ประชุม เรื่องเพื่อทราบ/เรื่องอ่ืนๆ เรื่องท่ีพิจารณา 
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 
2558 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ 
ห้องประชุมส านักตรวจและประเมินผล  ในประเด็น ดังต่อไปนี้ 

1) พัฒนาการเด็ก plus    
2) Preterm และ Birth Defects    
3) Iodine และ ธาตุเหล็ก    

5 1 พฤศจิกายน 2559     การประชุมเชิงปฏิบัติงานบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย(สูง
ดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมัย)ในชุมชน  

1. (ร่าง) สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก  
2. ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย  
3. Value Chain เด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
4. แผนแม่บท 5 ปี เด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
5. ต าบลส่งเสริมเด็ก 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย 
6. แนวทางการตรวจราชการ เดก็ 0-5 ปี มาดาตาย/สูงดีสมสว่น/พัฒนาการสมวัย 

6 8 พฤศจิกายน 2559   1. การตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี และProject 
Manager ระดับจังหวัด กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย  
2.โครงการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ (สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ 
พัฒนาการสมวัย)   
                     

1. เกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ  
2. (ร่าง) template ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ประจ าปี 2560  
3. การจัดท าฐานข้อมูลศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ของกรมอนามัย  
4.น าเสนอโครงการที่กรมอนามัยคัดเลือกให้ สสส. พิจารณา (District Health 
board)  
5. (ร่าง) สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก   
6. Infographic กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน 

7 15 พฤศจิกายน 2559   แผนบูรณาการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

แนวทางการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสตรีและเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ
ช่องปากและโภชนาการโดยเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster 
:PCC)  

8 13 ธันวาคม 2559    1. (ร่าง)คณะท างาน CIPO แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุก
กลุ่มวัย : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็ก
ปฐมวัย 
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ครั้งที่  วันที่ประชุม เรื่องเพื่อทราบ/เรื่องอ่ืนๆ เรื่องท่ีพิจารณา 
2. สถานการณ์การตายมารดา/ พัฒนาการเด็ก ด้ วย DSPM/นมแม่ /

โภชนาการ/การออกก าลังกาย /ฟัน  
3. สิ่งส าคัญส าหรับแม่และเด็กที่ควรรู้และปฏิบัติ (Health literacy in MCH)

ในรูปแบบ Infographic 
9 9 มกราคม 2560  แนวทางในการจัดท า Health literacy กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 

10 14 กุมภาพันธ์ 2560   1.การลงนามบันทึกข้อตกลง 4 กระทรวงหลัก กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
2.  งบประมาณ (ภาพรวม) แผนบูรณาการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรับหลัง 
PreCelling)  

3. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาส รายละเอียดค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รายกิจกรรม)
แผนบูรณาการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย  

4. โครงการส่งเสริมสาวไทยแก้มแดงมีลูกเพ่ือชาติด้วยวิตามินแสนวิเศษ  

1. การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดย ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ 
2. โครงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 4 กระทรวงหลัก การพัฒนา

คนตลอดช่วงชีวิต : กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุ  
3. การพัฒนา Application “คนมีคู่”   
4. โครงการสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 9    

11 24 กุมภาพันธ์ 2560    แนวทางการด าเนินงานการบูรณาการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
ในช่วงวัยเด็กปฐมวัย ในเรื่อง การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น /สาวไทยแก้มแดง /อาหาร
ตามวัย-ลูก/ ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม /การคลอดก่อน
ก าหนด /นมแม่ /นิทาน /การเล่นของเด็กปฐมวัย /พัฒนาการเด็กและ EF/ฟัน   

 


