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รายงานการประชุมสํานักสงเสริมสุขภาพ 
ครั้งท่ี 5/๒๕63 

วันท่ี 18 มีนาคม 2563 
ณ หองประชุมสํานักสงเสริมสุขภาพ อาคาร ๗ ช้ัน ๓ 

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

ผูมาประชุม   
๑. นายแพทยเอกชัย เพียรศรีวัชรา ผูอํานวยการสํานักสงเสริมสุขภาพ  ประธาน 
2. นางพรรณี  เทียนทอง ท่ีปรึกษาสํานักสงเสริมสุขภาพ  
3. นางกันยารัตน  กาสลัก  ท่ีปรึกษาสํานักสงเสริมสุขภาพ  
4. รอ.หญิง ฐาปนพร สิงหโกวินท หัวหนากลุมสรางเสริมศักยภาพ ฯ    
5. แพทยหญิงพรเลขา บรรหารศุภวาท หัวหนากลุมอนามัยวัยทํางาน 
6. นางสาวพิริยา  วัฒนารุงกานต หัวหนากลุมบริหารยุทธศาสตร 
7. นางอาริสรา  ทองเหม  หัวหนากลุมสนับสนุนวิชาการและการวิจัย 
8  นางนิภา  แยมพันธ หัวหนากลุมอํานวยการ 
9. นางนงลักษณ  รุงทรัพยสิน แทนหัวหนากลุมอนามัยแมและเด็ก 
10. นางอรอุมา  โภคสมบัติ แทนหัวหนากลุมอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุน 
11. นางอัญชลินทร ปานศิริ  แทนหัวหนากลุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ 
12. นางสาวฉวีวรรณ ตนพุดซา กลุมอนามัยแมและเด็ก 
13. นางสาวจุฬาวรรณ สุขอนันต กลุมอนามัยแมและเด็ก 
14. นางชนัญชิดา สมสุข  กลุมอนามัยแมและเด็ก 
15. นายวสุรัตน  พลอยลวน กลุมอนามัยแมและเด็ก 
16. นางสาวธัญลักษณ ทองหลอ กลุมอนามัยแมและเด็ก 
17. นางสาวอัญชุล ี ออนศรี  กลุมอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุน 
18. นายสโรช  จินดาวณิชย กลุมอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุน 
19. นายเนติ ์  โสดาปดชา กลุมอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุน 
20. นางรักษณา  ศิโรรัตนกุล กลุมอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุน 
21. นางจุฑารัตน ปฏิเวทย  กลุมอนามัยวัยทํางาน 
๒2. นางบังอร  สุภาเกตุ  กลุมอนามัยวัยทํางาน 
๒3. นางสาวปวีณา สุขพรรณพิมพ กลุมอนามัยวัยทํางาน 
๒4. นางวิไลวรรณ มาเจริญทรัพย กลุมอนามัยวัยทํางาน 
๒5. นางสาวกมลนิตย มาลัย  กลุมอนามัยวัยทํางาน 
๒6. นางสาวศรินทรา พินิจกุล  กลุมอนามัยวัยทํางาน 
๒7. นางสาวพรพิมล วัฒนารุงกานต กลุมอนามัยวัยทํางาน 
๒8. นายสมศักดิ์  ปนนาค  กลุมสรางเสริมศักยภาพ ฯ 
๒9. นายธานินทร ออนนุชมงคล กลุมสรางเสริมศักยภาพ ฯ 
30. นางมลิวัลย  ศรีมวง   กลุมสรางเสริมศักยภาพ ฯ 
31. นางสาวสงกรานต กัญญมาสา กลุมสรางเสริมศักยภาพ ฯ 
32. นางสาวกรกมล ปรปกษขาม กลุมสรางเสริมศักยภาพ ฯ 
33. นายอนุศักดิ์  ทองทิพย กลุมสรางเสริมศักยภาพ ฯ              

34. นางสาว...                                    
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34. นางสาวปยะวรรณ กลิ่นสุคนธ กลุมบริหารยุทธศาสตร 
35. นางสาวภาริน ี หงษสุวรรณ กลุมบริหารยุทธศาสตร 
36. นางอัญชุรีย  บุญมาประเสริฐ กลุมบริหารยุทธศาสตร 
37. นางสาวปยวด ี พิศาลรัตนคุณ กลุมบริหารยุทธศาสตร 
38. นางสาวประภัสสร นุชนิยม  กลุมบริหารยุทธศาสตร 
๓9. นายพิพัฒน  นาคนิกร กลุมบริหารยุทธศาสตร 
40. นางสาวธีระนุช อินสอน  กลุมบริหารยุทธศาสตร 
41. นางสาวณัฏฐพัชร พ่ึงประเสริฐ     กลุมบริหารยุทธศาสตร 
๔2. นายณัฐากร  บัวแกว  กลุมบริหารยุทธศาสตร  
๔3. นางสาวนภาพร บุตรจันทร กลุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ 
๔4. นางวิชชุพร  เกตุไหม  กลุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ 
๔5. นางสาวภัทราพร เทวอักษร กลุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ 
๔6. นางกมลชนก ศรีศาสตร กลุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ 
๔7. นางสาวทิวาวรรณ ซ่ือสัตย  กลุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ 
๔8. นางสาวศิริรัตน ประเสริฐ กลุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ 
๔9. นางสาวปราณี พงษจินดา กลุมสนับสนุนวิชาการและการวิจัย 
๕0. นางศิริพร  แสงวิภาสนภาพร   กลุมอํานวยการ 
๕๑. นางสาววิไลวรรณ รักไร  กลุมอํานวยการ 
๕๒. นางสาวศิรินภา ภูเทศ  กลุมอํานวยการ 
๕๓. นางสาวอมราพร บุญพิศิษฐสกุล กลุมอํานวยการ                                                            
๕๔. นางสาวณภาภัช สณศิริ  กลุมอํานวยการ 
๕๕ นางสาววริษฐา โพธิ์กลางดอน กลุมอํานวยการ 
๕๖. นางสาวนัยนา ชัยพล  กลุมอํานวยการ 
๕๗. นายสมศักดิ์  บัณฑิตวงศ กลุมอํานวยการ 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
   ผูเขารวมประชุมกลาวคําบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต ทําสมาธิ แผเมตตา  
   ประธานกลาวเปดการประชุมและใหหลักคิดการอยูรวมกันโดยตองลด ละ เลิก อคติ อันเกิด
จากทัศนะหรือความคิดเห็นในทางท่ีผิด ประกอบดวย 4 ประการ ไดแก 

  (1) ฉันทาคติ คือ ความลําเอียงเพราะชอบพอ 
(2) โทสาคติ คือ ความลําเอียงเพราะโกรธหรือชิงชัง 
(3) โมหาคติ คือ ความลําเอียงเพราะหลง หรือ ความลําเอียงเพราะความเขลา 
(4) ภยาคติ คือ ความลําเอียงเพราะกลัว 

   แนวทางในการละอคติ 4 ประการ ตองใชหลักพรหมวิหาร 4 ซ่ึงเปนหลักธรรมสําหรับทุกคน 
เปนหลักธรรมประจาํใจท่ีจะชวยใหอยูรวมกันไดอยางสงบสุข ไดแก 

(1) เมตตา คือ ความปรารถนาใหผูอ่ืนไดรับสุข 
(2) กรุณา คือ ความปรารถนาใหผูอ่ืนพนทุกข 
(3) มุทิตา คือ ความยินดีเม่ือผูอ่ืนไดดี 
(4) อุเบกขา คือ การรูจักวางเฉย     

ท้ังนี.้..                                                                                        
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  ท้ังนี้ประธานขอใหบุคลากรสํานักสงเสริมสุขภาพ ฝกทําสมาธิและสวดมนตกอนนอนเพ่ือชวย
ใหจิตใจสงบ มีสมาธิ ไมฟุงซานและเปนการระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ  

จากนั้น ประธานกลาวแสดงความยินดีและมอบประกาศเกียรติคุณใหกับบุคลากรสํานัก
สงเสริมสุขภาพ ในโอกาสตาง ๆ ดังนี้  
   1) มอบประกาศเกียรติคุณใหกับบุคลากรท่ีไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรีอนามัย ระดับ
หนวยงาน ประจําป พ.ศ. 2562 ดังนี ้
   - ประเภทขาราชการ ไดแก (1) นางสาวฉวีวรรณ ตนพุดซา ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการพิเศษ  (2) นางสาวภารินี หงษสุวรรณ ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
  - ประเภทลูกจางประจํา ไดแก นางรักษณา ศิโรรัตนกุล ตําแหนงพนักงานพิมพ ส 3 
  - ประเภทพนักงานราชการ ไดแก นางสาวธีระนุช อินสอน ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
  2) มอบรางวัลผูชนะเลิศการแขงขันทําหนากากอนามัยจากผา ในงานครบรอบ 68 ป กรม
อนามัย เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2563  ไดแก นางสาวพรพิมล วัฒนารุงกานต ตําแหนงพนักงานธุรการ ส 3 
  3) มอบการดและอวยพรวันเกิดใหกับบุคลากรท่ีมีวันเกิดในเดือนมีนาคม   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
  นายแพทยเอกชัย เพียรศรีวัชรา ผูอํานวยการสํานักสงเสริมสุขภาพ ประธานการประชุม   
แจงท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
  1. สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID - 
19) ในประเทศไทย ณ วันท่ี 17 มีนาคม 2563 พบผูปวยติดเชื้อ 177 ราย สถานการณท่ัวโลกคาดการณวา
จะมีผูปวยติดเชื้อเกิน 2 แสนคน ซ่ึงประเทศไทยมีแนวโนมท่ีจะเขาสูระยะท่ี 3  
  ท่ีประชุมกรมอนามัยไดกลาวถึงหลักเกณฑลักษณะ และแนวทางจัดการสถานท่ีควบคุมกักกัน
เพ่ือสังเกตการเริ่มปวย (Quarantine) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันการแพรกระจายของเชื้อถาบุคคลท่ีมี
สุขภาพดีติดเชื้อ ซ่ึงผูท่ีเขาขายตองผานการกักกัน (Quarantine) ไดแก (1) ผูท่ีมีความใกลชิดและสัมผัสกับผู
ติดเชื้อ (2) ผูท่ีเดินทางมาจากพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาด เชน ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต ประเทศญี่ปุน ประเทศ
สิงคโปร ประเทศอิตาลี เปนตน ซ่ึงมี 3 ลักษณะ ไดแก 
  (1) Self-Quarantine คือการกักกันตัวเองอยูท่ีบาน 
  (2) State-Quarantine คือการกักกันโดยรัฐบาล สําหรับผูเดินทางท่ีมาจากพ้ืนท่ี ท่ีมีความ
เสี่ยงสูงตามท่ีรัฐบาลประกาศ 
  (3) Local-Quarantine คือการกักกันท่ีอยูภายใตการควบคุมดูแลของผูวาราชการจังหวัด 
สําหรับผูเดินทางท่ีมาจากพ้ืนท่ีนอกเหนือจากพ้ืนท่ีความเสี่ยงสูง  
  ในการนี้ ประธานขอความรวมมือใหบุคลากรสํานักสงเสริมสุขภาพปฏิบัติตามคําแนะนําการ

เวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) เพ่ือหยุดหรือชะลอการแพรกระจายของโรคติดตอ คือการลด

โอกาสการสัมผัสระหวางคนท่ีเปนพาหะกับคนอ่ืน ๆ ท่ีไมไดติดเชื้อ และหากบุคลากรสํานักสงเสริมสุขภาพ    

ทานใด มีอาการปวย มีไข ไอ เจ็บคอ ใหลาปวยเพ่ือลดความเสี่ยงท่ีจะติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 

(COVID - 19) 

 

 

2. กรม... 
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  2. กรมอนามัยและกรมควบคุมโรคไดรับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข ในการเฝาระวัง
ตอบ โตความเสี่ ย งเพ่ื อ เพ่ิมความรอบรูด านสุขภาพ  (Risk Response for Health Literacy : RRHL)            
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID - 19) มีวัตถุประสงค 
ดังนี้ (1) ตอบโตขอมูลขาวสารอันเปนเท็จท่ีเผยแพรผาน Social media ไมใหเกิดซํ้า (2) เผยแพรขอมูล
ขาวสารท่ีดี (3) สรางเครือขายใหการรับรูเกิดเปนวงกวาง 
   หนาท่ีของคณะกรรมทํางานเฝาระวังตอบโตความเสี่ยงเพ่ือความรอบรูดานสุขภาพ (Risk 
Response for Health Literacy : RRHL) ไดแก   

(1) Risk Monitoring คนขาวเท็จท่ีสรางความสับสนหรือสรางความตระหนก และแชรขาวดี
จากผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญหรือแหลงขาวท่ีถูกตอง 
    (2) Risk Prioritization จัดลําดับความสําคัญในการตอบโต และแจงหนวยงานรับผิดชอบ  

(3) Expert Management  จัดการความรูและตอบโตโดยผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงในกระทรวง
สาธารณสุขเนนในกลุมผูทรงคุณวุฒิของกรมอนามัยและกรมควบคุมโรคกอนเปนหลัก 
   (4) Strategic Management โดยใชหลัก 3s  ไดแก  
    - Stop Source หยุดยั้งแหลงแพรขาวลือ 

- Social Distribution กระจายขาวดีใหสังคมรับทราบ 
- Suggestion ใหคําแนะนําเพ่ือลดความหวาดกลัว 

(5) Risk Communication การสื่อสารความเสี่ยงผานชองทางตาง ๆ เปาหมายคือ ลดความ
วิตกกังวล ลดความหวาดกลัวสรางความไววางใจและนาเชื่อถือ สรางความรวมมือการแกปญหาและเพ่ิมความรู
แกประชาชน 
   3. ศาสตราจารยนายแพทยภิเศก ลุมพิกานนท ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหง
ประเทศไทย ไดสงบทความ เรื่อง Clinical management of severe acute respiratory infection (SARI) 
when COVID-19 disease is suspected ใหศึกษาเพ่ือเปนแนวทางในการปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุใหม 2019 (COVID - 19) มีท้ังหมด 15 ประเด็น และมีประเด็นท่ีเก่ียวของกับสํานักสงเสริมสุขภาพ 
คือ ประเด็นท่ี 12 Caring for pregnant women with COVID - 19 วิธีการดูแลหญิงตั้งครรภเม่ือพบวามี
การติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID - 19) และประเด็นท่ี 13 Caring for infants and 
mothers with COVID – 19 : IPC and breastfeeding การดูแลเด็กทารกและมารดา ท่ีติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุใหม 2019 (COVID - 19) และมีความจําเปนท่ีจะตองใหนมบุตร 
   ประธานใหกลุมอนามัยแมและเด็กศึกษาแนวทางดังกลาว เพ่ือใชสนับสนุนขอมูลใหกับ
คณะทํางานกลุมภารกิจยุทธศาสตรและวิชาการ (Strategic and Technical Advisory Group : STAG) 

  ในการนี้ไดเนนย้ําการอางอิงขอมูลทางวิชาการ หรือแนวทางการปฏิบัติตาง ๆ เก่ียวกับ
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID - 19) ใหอางอิงและใช
แนวทางจากองคการอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) เปนหลัก 

 4. กรมอนามัยเนนย้ําใหทุกหนวยงานมีการบริหารความเสี่ยงดานการเงิน โดยเฉพาะใน
ประเด็นการคืนเงินลาชา และคืนเงินยืมเกินรอยละ 30 ขอใหกลุมอํานวยการกําหนดมาตรการในเรื่องดังกลาว
อยางเครงครัด เพ่ือใหบุคลากรสํานักสงเสริมสุขภาพถือปฏิบัติอยางถูกตอง 

   มติท่ีประชุม - รับทราบและผูเก่ียวของรับไปดําเนินการ 
 

ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 4/๒๕๖3 
รายงานการประชุมสํานักสงเสริมสุขภาพ ครั้งท่ี 4/๒๕๖3 เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2563           

ไดแจงเวียนใหทุกกลุม ตามหนังสือสํานักสงเสริมสุขภาพ ท่ี สธ 0923.02/ว 1623 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2563 
สามารถ Download สรุปมติการประชุมและรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ ไดท่ีเว็บไซตสํานักสงเสริม
สุขภาพ หากท่ีประชุมมีขอแกไขเพ่ิมเติมใหแจงท่ีกลุมบริหารยุทธศาสตร หากไมมีการแกไข ขอใหรับรอง
รายงานการประชุม 

ท้ังนี้ประธานขอใหทุกกลุมรับทราบมติการประชุมจากสรุปมติการประชุมสํานักสงเสริม
สุขภาพ โดยใหดําเนินการตามมติการประชุมและมีการรายงานผลการปฏิบัติตามขอสั่งการทุกครั้ง 

  มติท่ีประชุม - รับทราบ 
- รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 4/๒๕๖3 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑ ผลการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  กลุมบริหารยุทธศาสตร รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ตามกรอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน) ของสํานักสงเสริมสุขภาพ       
ณ วันท่ี 17 มีนาคม 2563 ไมรวมงบประมาณสําหรับจัดซ้ือนมผงเพ่ือปองกันการติดเชื้อเอชไอวี จากแมสูลูก 
และงบลงทุนซ่ึงยังไมไดรับโอนงบประมาณจากกรมอนามัย โดยมีงบประมาณท้ังสิ้น 15,053,339.-บาท 
แบงเปน 
  - งบดําเนินงาน (โครงการ)  14,299,349.-บาท 
  - งบคาใชจายข้ันต่ําตามสิทธิ  753,990.-บาท 
มีสถานการณการเบิกจายงบประมาณ ณ วันท่ี 17 มีนาคม 2563 ดังนี้ 

กลุม 
งบประมาณ 

จํานวนไดรับจัดสรร (บาท) จํานวนเบิกจาย (บาท) รอยละ 
กลุมอนามัยแมและเด็ก 4,114,295.00  2,161,304.00   52.53  
กลุมอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุน 3,408,503.00  2,276,251.00   66.78  
กลุมอนามัยวัยทํางาน 1,407,867.50  1,213,211.50   86.17  
กลุมสรางเสริมศักยภาพ ฯ 251,500.00  159,850.00   63.56  
กลุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ 120,000.00  51,928.00   43.27  
กลุมสนับสนุนวิชาการและการวิจัย 2,310,955.00  1,270,206.00   54.96  
กลุมบริหารยุทธศาสตร 855,900.00  621,969.00   72.67  
กลุมอํานวยการ 2,363,276.00  2,174,209.97   92.00  
งบกลาง  - 532,947.50  185,939.23  - 34.89  
คาใชจายข้ันต่ําตามสิทธ ิ 753,990.00 367,838.71 50.09 

รวม 15,053,339.00 10,482,707.41 69.64 

   ประธานเนนย้ําเรื่องการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ ภายในวันท่ี 31 
มีนาคม 2563 หากกลุมงานใดไมสามารถดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการในรอบ 6 เดือนแรก จะตัด
งบประมาณเขาสวนกลางเพ่ือไปใชในการบริหารจัดการสํานักสงเสริมสุขภาพและกิจกรรมจําเปนเรงดวน     

มติท่ีประชุม - รับทราบและกลุมตางๆ ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 
3.2 การจัดสรร... 
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๓.๒ การจัดสรรงบประมาณตามแผนและโครงการ รอบ 6 เดือนหลัง 
   สํานักสงเสริมสุขภาพ ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  รอบ 6 เดือนหลัง 
จากกรมอนามัย ท้ังสิ้น 23,015,597.-บาท แบงเปน 
   - งบดําเนินงาน (โครงการ) 16,710,517.-บาท 

- คาใชจายข้ันต่ําตามสิทธิ์  377,180.-บาท 
- งบลงทุน   5,927,900.-บาท  

ซ่ึงไดมีการจัดสรรใหกลุมภารกิจในสํานักสงเสริมสุขภาพ ดังนี้ 

กลุมภารกิจ / โครงการ 
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

(บาท) 

กลุมอนามัยแมและเด็ก 5,883,200.00 
1. โครงการมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต 4,450,700.00 
2. โครงการสงเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยอยางมี

คุณภาพ 
1,432,500.00 

กลุมอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุน 3,209,850.00 
1. โครงการโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ (Health Literate School : HLS) 2,189,250.00 
2. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพเด็กและเยาวชนในถ่ิน

ทุรกันดาร (กพด.) 
805,000.00 

3. โครงการพัฒนาสุขภาพเด็กและประชาชนในพ้ืนท่ีศูนยภูฟาพัฒนา 215,600.00 
กลุมอนามัยวัยทํางาน  
1. โครงการสงเสริมสุขภาพวัยทํางานในสถานประกอบการเพ่ือคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี : CSR in Health for happy & healthy 
2,441,600.00 

 
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม 193,100.00 
กลุมสรางเสริมศักยภาพฯ 800,000.00 
1. โครงการขับเคลื่อนสํานักสงเสริมสุขภาพเปนองคกรรอบรูดานสุขภาพ 

เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร  
220,000.00 

 
2. โครงการเตรียมความพรอมผูนํางานสงเสริมสุขภาพ                      

(Health Promotion Manager : HPM_1) ระยะท่ี 2 
220,060.00 

 
3. โครงการวิถีรอบรูสูสุขภาพดีมีชีวิตชีวา 254,600.00 
4. โครงการการพัฒนาบุคลากรเพ่ือขับเคลื่อนสํานักสงเสริมสุขภาพเปน

องคกรหลัก 
105,340.00 

กลุมพัฒนาศักยภาพฯ 120,000.00 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกําลังคนดานแพทยเวชศาสตรปองกัน 

แขนงสาธารณสุขศาสตร  
40,000.00 

 
2. โครงการสํานักสรางสุข บุคลากรสุขภาพดี Be Smart and Healthy 

in Happy Bureau            
80,000.00 

 
กลุมสนับสนุนวิชาการและการวิจัย 844,900.00 
1. โครงการ “เลี้ยงดูลูกตามคําสอนพอ” ในพ้ืนท่ีความม่ันคงและ

หมูบานยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯ 
844,900.00 

   3.2 การจัดสรร... 
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   ๓.๒ การจัดสรรงบประมาณตามแผนและโครงการ รอบ 6 เดือนหลัง (ตอ) 

กลุมภารกิจ / โครงการ 
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

(บาท) 

กลุมบริหารยุทธศาสตร  400,000.00 
1. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกรมอนามัยเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ

กลุมวัย สํานักสงเสริมสุขภาพ  
400,000.00 

 
กลุมอํานวยการ 2,585,000.00 
1. โครงการบริหารจัดการภายในสํานักสงเสริมสุขภาพ  2,585,000.00 
งบกลาง 182,867.00 
1. โครงการบริหารจัดการสวนบริหารสํานักสงเสริมสุขภาพ  182,867.00 
รวมงบดําเนินงาน (โครงการ) 16,710,517.00 
คาใชจายข้ันต่ําตามสิทธิ์  377,180.00 
งบลงทุน  5,927,900.00 
รวบงบประมาณท้ังส้ิน  23,015,597.00 

   ประธานใหทุกกลุมทบทวนปรับแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับสถานการณการแพร
ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID - 19) และมาตรการของกรมอนามัย โดยใหเนนไปท่ีการ
พัฒนาคูมือ สรางนวัตกรรม องคความรู พัฒนาหรือผลิตสื่อในรูปแบบ Digital Book ท่ีเก่ียวของกับภารกิจและ
การใหความรูเรื่องไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID - 19) ในแตละกลุมวัย และจัดประชุมในรูปแบบ
ออนไลน เชน วิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ (Videoteleconference) ถาจําเปนตองจัดประชุมท่ีมีกลุมเปาหมาย  
ไมเกิน 100 คน ใหแบงกลุมเปาหมายในการเขาประชุม  

  ท้ั งนี้ขอใหกลุมบริหารยุทธศาสตรนัดประชุมผู เก่ียวของในการปรับแผนปฏิบั ติการ                    
รอบ 6 เดือนหลัง 

มติท่ีประชุม - รับทราบและกลุมตางๆ ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 
  4.1 แนวทางการปฏิบัติงานท่ีบาน (Work from Home) ในสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID - 19) 
  นางสาวพิริยา วัฒนารุงกานต หัวหนากลุมบริหารยุทธศาสตร แจงท่ีประชุมวากรมอนามัยมี
มาตรการใหแบงบุคลากรปฏิบัติงานออกเปน 2 กลุม ไดแก 

กลุมท่ี 1 บุคลากรท่ีปฏิบัติงานรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุใหม 2019 (COVID - 19) ไดแก (1) คณะกรรมทํางานเฝาระวังตอบโตความเสี่ยงเพ่ือความรอบรู
ดานสุขภาพ (Risk Response for Health Literacy : RRHL) (2) คณะทํางานกลุมภารกิจยุทธศาสตรและ
วิชาการ (Strategic and Technical Advisory Group : STAG) (3) คณะทํางานกลุมภารกิจประสานงานและ
เลขานุการ (Liaison) และ (4) คณะทํางานกลุมภารกิจปฏิบัติการ (Operation) 

กลุมท่ี 2 บุคลากรท่ีปฏิบัติงานตามภารกิจ เพ่ือตอบยุทธศาสตรของกรมอนามัย ยุทธศาสตร
กระทรวงสาธารณสุข และยุทธศาสตรหรือนโยบายระดับประเทศ ซ่ึงจะมีนโยบายใหปฏิบัติงานท่ีบาน (Work 
from Home) หรือปฏิบัติงานท่ีหนวยงานตามสถานการณและความเหมาะสม  

จาก... 
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 จากมาตรการของกรมอนามัย จึงไดเสนอแนวทางการปฏิบัติงานท่ีบาน (Work from Home) 
ของสํานักสงเสริมสุขภาพ ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 
(COVID - 19) ดังนี้ 

  ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีบาน (Work from home) 
1. เวลาทํางาน 08.30 - 16.30 น. หรือเวลาท่ีหัวหนาสวนราชการกําหนด  

  2. ใชระบบ E-office เปนเครื่องมือหลักในการปฏิบัติงาน  
3. หัวหนาหนวยงาน / หัวหนากลุมมอบหมายงานรายวัน/สัปดาห มีการติดตามผล  
4. ใชสื่อออนไลนในการายงานตัวกับผูบังคับบัญชา  
5. ตองมีความพรอมและติดตอไดในทุกชวงเวลา  
6. งานท่ีตองปฏิบัติตอเนื่องใหจัดเปนทีมยอยทํางานสลับหรือเหลื่อมวัน / เวลา  
7. งานท่ีตองรับ - สง ตรวจเอกสารใหมารับ - สงดวยตนเองท่ีหนวยงาน 
8. ถือวาบานพัก / ท่ีพักเปนเขตพ้ืนท่ีทํางาน  
9. หากมีอาการปวยท่ีเขาขายอาการของโรคใหแจงผูบังคับบัญชาทราบ  
10. การไมดําเนินการตามแนวปฏิบัติใหถือวาผิดวินัย 

   ระบบการกํากับติดตาม 
   กอนปฏิบัติงานท่ีบาน (Work from home) บุคลากร Scan QR code ลงทะเบียน Work 
from Home  เริ่มทํางาน 08.30 น.  ผูบังคับบัญชาสงแบบสอบถามขอมูล สถานการณ/ใหความ
ชวยเหลือ  บุคลากรกรอกขอมูลสงใหผูบังคับบัญชา  พักเท่ียง  เวลา 14.30 น. ประชุมออนไลน 
เวลา 16.30 น. เลิกงาน  
   เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช 
   1. แผนงานของหนวยงานดูไดท่ี Google calendar  

2. ประชุมดวยระบบ Line / video call / Zoom 
3. รับ - สงเอกสาร ดวยระบบ Line / e-mail  

ท่ีประชุมมีการอภิปรายเรื่องดังกลาวและใหมีการแตงตั้งหัวหนาทีมในการปฏิบัติหนาท่ีภายใตสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID - 19) ในสํานักสงเสริมสุขภาพ ดังนี้ 
   1. แพทยหญิงพิมลพรรณ ตางวิวัฒน  หัวหนาทีมวิชาการ ทําหนาท่ีประสานดานวิชาการ 

2. นางสาวพิริยา วัฒนารุงกานต หัวหนาทีมยุทธศาสตร ทําหนาท่ีประสานดานยุทธศาสตร 
แผนงาน และเทคโนโลยี  

3. เรืออากาศเอกหญิงฐาปนพร สิงหโกวินทร หัวหนาทีมปฏิบัติการ ทําหนาท่ีหลักในการ
ประสานดานประชาสัมพันธและการสื่อสารกับประชาชน  

  4. นางนิภา แยมพันธ หัวหนาทีมสนับสนุนและการการเงิน ทําหนาท่ีในการสนับสนุนวัสดุ 
อุปกรณ และการเงิน โดยมีกลุมสนับสนุนงานวิชาการและการวิจัย และกลุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การแพทยและสาธารณสุข เปนหนวยรวมดําเนินการตามความเหมาะสม  

  ท้ังนี้ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะวา หากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุใหม 2019 (COVID - 19) มีความรุนแรงมากข้ึน ควรใหบุคลากรท่ีปฏิบัติงานรองรับการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID - 19) ปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวโดยเฉพาะและควรแยก
ออกจากการปฏิบัติงานประจํา 

มติท่ีประชุม - รับทราบและกลุมตางๆ ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 
4.2 แนวทาง... 
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  4.2 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบท่ี 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563         
(1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) สํานักสงเสริมสุขภาพ แบงเปน 2 สวน ไดแก  
  สวนท่ี 1 ผลการปฏิบัติราชการตามตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ คิดเปนรอยละ 70  

สวนท่ี 2 ใชหลักเกณฑการประเมิน 4 องคประกอบ คิดเปนรอยละ 30 ประกอบดวย  
  (1) ผลงานวิชาการและงานวิจัยหรือการมีสวนรวมดานวิชาการ  

พิจารณาโดยแบงตามคุณวุฒิดังนี้ 
 ขาราชการประเภทวิชาการ และพนักงานราชการ (เทียบเทาขาราชการระดับปฏิบัติการ) 

ระดับ เกณฑการพิจารณา 
ระดับเชี่ยวชาญ มีการศึกษาวิจัยและขอเสนออภิบาลเชิงระบบ หรือบทความพิเศษอยางนอย      

1 เรื่องตอป 
ระดับชํานาญการพิเศษ มีการศึกษาวิจัย  ขอเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตรหรือการวิเคราะห

สังเคราะหขอเสนอเชิงนโยบาย อยางนอย 1 เรื่อง/ป 
ระดับชํานาญการ สรุปงานโครงการท่ีรับผิดชอบ อยางนอย 1 โครงการ 
ระดับปฏิ บั ติ ก าร และ
พนักงานราชการ 

รูแหลงขอมูล คนควาขอมูล รูวาขอมูลอะไรจะใชในโครงการของตนเอง 
(Assessment) และนําไปทําตารางเขียนบรรยายผลงานได อยางนอย 1 เรื่อง/ป 

  ระดับความดีความชอบ 
- ระดับดีเดน มีงานวิจัย 1 เรื่อง พรอมตีพิมพ (เชี่ยวชาญ/ชํานาญการพิเศษ) / สรุปงาน

โครงการท่ีรับผิดชอบ อยางนอย 1 เรื่อง และ One page (ชํานาญการ) / มีเอกสารของขอมูลและระบุแหลง
คนควาขอมูล (ปฏิบัติการ/พนักงานราชการ) 

- ระดับดีมาก มีการวิเคราะห สังเคราะห โครงการงานของตนเอง อยางนอย 3 หนา พรอม 
One page ขอเสนออภิบาลเชิงระบบ (เชี่ยวชาญ)  ขอเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร (ชํานาญการพิเศษ) 
วิเคราะหสถานการณ  ปญหา (ชํานาญการ)  มีตารางขอมูลและบรรยายผล (ปฏิบัติการ/พนักงานราชการ ) 

- ระดับดี / พอใช  นอกเหนือจากเกณฑ  ระดับดีเดน ดีมาก 
 ขาราชการประเภทท่ัวไป / ลูกจางประจํา  

ระดับ เกณฑการพิจารณา 
ชํานาญงาน สรุปการดําเนินงานและมีขอเสนอปรับปรุงแกไขงานท่ีรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงาน ประสาน วางแผนผังกํากับการติดตามงานและสรุปงานท่ีรับผิดชอบ 
ลูกจางประจํา ออกแบบสํารวจความพึงพอใจของการทํางานในหนาท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบ 
ลูกจาง (จางเหมาบริการ) กรณีลูกจางกลุมวิชาการ จัดทําแบบฟอรมสํารวจความพึงพอใจของการจัด

ประชุมแตละครั้ง หรือการเปนผูชวยนักวิจัยในการเก็บขอมูลภาคสนามในพ้ืนท่ี 
ระดับความดีความชอบ  ตองปฏิบัติครบตามเกณฑขางตนและมีผลคะแนนประเมินดังนี้ 
- ระดับดีเดน       90 – 100 % 
- ระดับดีมาก  80 – 89.99 %  
- ระดับดี  70 – 79.99 % 
- ระดับพอใช    ต่ํากวา  70 % 

 
 
 

(2) การ... 
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(2) การประเมินพฤติกรรมดานสุขภาพ มีเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 
 เปรียบเทียบน้ําหนักกอน – หลัง 

เกณฑน้ําหนัก คะแนน 
น้ําหนักเพ่ิมข้ึน 0 
น้ําหนักลดลง รอยละ 0 - 1.99 1 
น้ําหนักลดลง รอยละ 2 - 3.99 2 
น้ําหนักลดลง รอยละ 4 – 5.99 3 
น้ําหนักลดลง รอยละ 6 – 7.99 4 
น้ําหนักลดลง รอยละ 8 – 10 และผูท่ีมีน้ําหนักอยูในเกณฑปกติ 5 

 การเขารวมกิจกรรมกาวทาใจ (Virtual Run) ของกรมอนมัย ไดแก 
  - เขารวมโครงการ และสงผลวิ่งมากกวา 60 กิโลเมตร ข้ึนไป เทากับ 5 คะแนน 

- เขารวมโครงการ และสงผลวิง่นอยกวา 60กิโลเมตร เทากับ 0 คะแนน 
- ไมเขารวมโครงการ เทากับ 0 คะแนน 

(3) การประเมินพฤติกรรม 360 องศา  
(4) ขอมูลการมาปฏิบัติราชการ ขาด ลา มาสาย พิจารณาตามเกณฑ ดังนี้ 

ระดับ การมาปฏิบัติราชการท่ีผานมา  
เกณฑการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนขาราชการ และเล่ือนข้ันคาจางลูกจางประจํา ในรอบครึง่ป 
1. กรณีเลื่อนระดับดี หรือ 0.5 ข้ัน หรือคาตอบแทน

พิเศษ รอยละ 2  
- ไมลาปวยและลากิจรวมกันเกิน 12 ครั้ง  
- ไมลาปวยและลากิจรวมกันเกิน 23 วันทําการ 
- ไมมาทํางานสายเกน 18 ครั้ง 

2. กรณีเลื่อนระดับดีมาก หรือ 1 ข้ัน หรือคาตอบแทน
พิเศษ รอยละ 4  

- ไมลาปวยและลากิจ รวมกันเกิน 12 ครั้ง  
- ไมลาปวยและลากิจ รวมกันเกิน 12 วันทําการ 
- ไมมาทํางานสายเกิน 9 ครั้ง 

3. กรณีเลื่อนระดับดีเดน หรือ 1.5 ข้ัน หรือคาตอบแทน
พิเศษ รอยละ 6  

- ไมลาปวยและลากิจ รวมกันเกิน 12 ครั้ง  
- ไมลาปวยและลากิจ รวมกันเกิน 10 วันทําการ 
- ไมมาทํางานสายเกิน 7 ครั้ง 

เกณฑการพิจารณาเล่ือนคาตอบแทนพนักงานราชการ ในรอบ 1 ป 
1. กรณีเลื่อนระดับดี  - ไมลาปวยรวมกันเกิน 30 วันทําการ 

- ลากิจรวมกันไมเกิน 10 วันทําการ 
- มาทํางานสายไมเกิน 36 ครั้ง 

2. กรณีเลื่อนระดับดีมาก - ไมลาปวยรวมกันเกิน 20 วันทําการ 
- ลากิจรวมกันไมเกิน 7 วันทําการ 
- มาทํางานสายไมเกิน 18 ครั้ง 

3. กรณีเลื่อนระดับดีเดน - ไมลาปวยรวมกันเกิน 10 วันทําการ 
- ลากิจรวมกันไมเกิน 5 วันทําการ 
- มาทํางานสายไมเกิน 14 ครั้ง 

***พนักงานราชการรอบปท่ีแลวมาไดรับการสั่งจางเปนพนักงานราชการมาแลวไมนอยกวา 8 เดือน 

ท้ังนี้... 
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ท้ังนี้ทุกหนวยงานสังกัดกรมอนามัยตองประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรและสงผล
การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบท่ี 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  (1 ตุลาคม 2562 – 31 
มีนาคม 2563) ใหกองการเจาหนาท่ีภายในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2563 

มติท่ีประชุม - รับทราบและกลุมตางๆ ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 

4.3 รายงานผลการดําเนินงานเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2563 และแผนการ
ดําเนนิงานเดือนมีนาคม 2563 
  4.3.1 กลุมอํานวยการ 

ภารกิจ / โครงการ / 
กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน/ส่ิงท่ีไดรับ 

๑) งานการเงินและบัญชี     เงินงบประมาณ เดือนกุมภาพันธ 256๓ 
    ๑. ยืม 7 ราย เปนเงิน 908,070.- บาท 
    2. สงใชเงินยืม 6 ราย เปนเงิน 243,747.-บาท 
   *** สงเบิก ๓8 เรื่อง เปนเงิน 2,016,394.53 บาท 

2) งานพัสดุและครุภัณฑทาง
วิชาการ 

    1. การดําเนินการจัดซ้ือนมผง เพ่ือปองกันการติดเชื้อ เอชไอวี จากแมสูลูก 
ป พ.ศ. 256๓ สัญญาซ้ือขาย เลขท่ี 3/2563 ลงวันท่ี 29 ม.ค. ๖๓ กับ
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 
    นมดัดแปลงสําหรับทารก (สูตร 1  และ สูตร 2) งวดท่ี 1 จํานวน 
59,256 กิโลกรัม ครบกําหนดสงมอบงวดท่ี 1 วันท่ี 17 – 20 มี.ค. 63  
    2. งบลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 รายการครุภัณฑ ท้ังหมด 9 รายการ  

    - มีการสงมอบและอยูระหวางดําเนินการตรวจรับพัสดุ 8 รายการ 
    - กองคลังอยูระหวางดําเนินการ รายการรถยนตโดยสารขนาด 12 ท่ีนั่ง 
(ดีเซล) จํานวน 2 คัน 
 รายการท่ีดินและสิ่งกอสราง   

    1) ปรับปรุงหองประชุมกลุมอนามัยวัยเรียน จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 
498,000.-บาท ผูรับจางเขาดําเนินการกอสราง และมีกําหนดการแลวเสร็จ
ภายในวันท่ี 10 เม.ย. 63 
    2) ปรับปรุงหองน้ําชายหญิง จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 2,500,000.- บาท 
ดําเนินการขออนุมัติจัดจางและแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตงาน
และกําหนดราคากลางงานกอสราง / กองแบบแผนกําลังเรงดําเนินการจัดทํา
แบบรูปรายการงานกอสรางและเอกสารแสดงราคากลางในการกอสราง  
    ***งานพัสดุจะดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบพัสดุ ฯ ในระบบ e-GP 
ของกรมบัญชีกลาง เม่ือไดรับอนุมัติแลว ระบบจะแจงคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุผานทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) เพ่ือใหคณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุทราบ 

3) งานยานพาหนะและ
อาคารสถานท่ี 

มีอัตราการใชน้ํามันเชื้อเพลิง (น้ํามันดีเซล) เดือนกุมภาพันธ 256๓  
จํานวน 1,054.41 ลิตร 

๔.๑.๘ กลุม... 
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ท่ีประชุมมีการอภิปรายและเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
1. ประธานใหกลุมอํานวยการเรงรัดติดตามการจัดซ้ือจัดจางและเบิกจายงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดงบลงทุนและประสานกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ     
ในการปรับราคากลางการปรับปรุงหองน้ําชายหญิง ใหเหลือ 2,500,000.-บาท ตามงบประมาณท่ีไดรับการ
จัดสรรจากกรมอนามัย  

2. สํานักสงเสริมสุขภาพ มีประเด็นเรื่องการคืนเงินยืมเกินรอยละ 30 และคืนเงินยืมลาชา 
ประกอบกับไมสงเงินเหลือจายใหกองคลัง จึงเห็นควรใหมีการวางระบบควบคุมภายในดานการเงินและแจง
เวียนใหบุคลากรสํานักสงเสริมสุขภาพถือปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบ 

3. การจัดประชุมในสถานท่ีเอกชนใหกลุมอํานวยการเปนผูติดตอประสานงานและอํานวย
ความสะดวกดานตาง ๆ ใหแกกลุมวิชาการท่ีจัดประชุม 

4. ในการจัดจางพิมพสื่อ ใหกลุมอํานวยการ โดยงานพัสดุและครุภัณฑทางวิชาการเปนผู
ประสานสืบราคา ในเบื้องตนใหสนับสนุนโรงพิมพของรัฐ หากโรงพิมพของรัฐไมสามารถดําเนินการไดตาม
คุณลักษณะท่ีกําหนดสามารถจางบริษัทเอกชนเปนผูดําเนินการ ท้ังนี้กรณีบริษัทเอกชนเสนอราคาถูกกวาโรง
พิมพของรัฐ ใหพิจารณาจางบริษัทเอกชนไดตามความเหมาะสม 

  มติท่ีประชุม - รับทราบและผูเก่ียวของรับไปดําเนินการ 

4.3.2 กลุมบริหารยุทธศาสตร 

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การดําเนินงาน / ส่ิงท่ีไดรับ ส่ิงท่ีจะดําเนินการตอไป 

๑) งานพัฒนายุทธศาสตร 
 

    ๑. ตรวจสอบการขออนุมัติโครงการและการใชงบประมาณตามแผน  
    2. จัดสรรงบประมาณ / ตรวจสอบแผนรอบ 6 เดือนหลัง และ
บันทึกในระบบ DOC 
    3. ติดตามการใชงบประมาณรวมกับกลุมอํานวยการ และรายงาน
ผลการใชงบประมาณ ทุกวันท่ี 15 
    4. ประสานและดําเนินงานความรวมมือระหวางประเทศ เชน ขอมูล
ความชวยเหลือเพ่ือการพัฒนาของไทย (Official Development 
Assistance: ODA) 
    5. ประชุมตามภารกิจและตามท่ีไดรับมอบหมาย เชน ประชุมฯ 
พัฒนาแผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพปฐมภูมิของสํานักสนับสนุนระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ / ประชุมแบบการขับเคลื่อนและกํากับ ติดตาม การ
ดําเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ตามยุทธศาสตรกระทรวง
สาธารณสุขประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ / ประชุม คกก.ขับเคลื่อน
ภารกิจสนับสนนุ / FIN / หัวหนากลุม บรย.  

๒) งานพัฒนาระบบบริหาร 
 

    ๑. ประชุมรายงานผลตัวชี้วัดคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ ครั้งท่ี 3/2563 เพ่ือ
ชี้แจงและใหขอเสนอแนะการลงขอมูล
ตัวชี้วัดในระบบ DOC จากรายงานผลการ
วิเคราะหการบันทึก 

จัดประชุ มรายงานผล
ตั วชี้ วั ด คํ ารับ รองการ
ปฏิ บั ติ ราชการ  ครั้ ง ท่ี 
4/2563 

4.3.2 กลุม... 
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4.3.2 กลุมบริหารยุทธศาสตร 

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การดําเนินงาน / ส่ิงท่ีไดรับ ส่ิงท่ีจะดําเนินการตอไป 

๒) งานพัฒนาระบบบริหาร 
 

    2. รายงานตัวชี้วัดรอบเดือนมกราคม และรายงานผลการติดตาม
ตัวชี้วัดฯ รอบเดือนกุมภาพันธ โดยผูรับผิดชอบ/ผูแทนกลุม 
    3. ประชุมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
ครั้งท่ี 1/2563 
    4. จัดทํารายงานการประชุมผลติดตามกํากับตัวชี้วัดคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการสํานักสงเสริมสุขภาพ ครั้งท่ี 3 
    5. ติดตามและตรวจสอบความครบถวน ถูกตองของผลการ
ดําเนินการแตละตัวชี้วัดรอบ 6 เดือนแรกท่ีรายงานในระบบ DOC 

๓) งานบริหารจัดการขอมูล     ๑. จัดทําตนฉบับรายงานประจําป 2562 สํานักสงเสริมสุขภาพ 
และสงสํานักพิมพ อยูในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง  จํานวน 300 เลม 
(120 หนา) จํานวนเงิน 180,000 บาท 
    ๒. บันทึกขอมูล “แมตาย”ในระบบ DOH / ตัวชี้วัดคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ / DM & KM รายบุคคลบนเว็บไซตสํานักสงเสริมสุขภาพ 
    ๓. สนับสนุนการจัดประชุมกลุมภารกิจ 

ประธานใหกลุมบริหารยุทธศาสตรเตรียมความพรอมดานเทคโนโลยี เพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติงานท่ีบาน (Work from Home) ใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเตรียม
โปรแกรมหรือระบบประชุมออนไลนเพ่ือรองรับการประชุมในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID - 19)  

มติท่ีประชุม - รับทราบและผูเก่ียวของรับไปดําเนินการ 

4.3.3 กลุมสนับสนุนวิชาการและการวิจัย 

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การดําเนินงาน / ส่ิงท่ีไดรับ ส่ิงท่ีจะดําเนินการตอไป 

1) โครงการเล้ียงดูลูกตาม “คําสอนพอ” ในพ้ืนท่ีความม่ันคงและหมูบานยามชายแดนอันเนื่องจาก 
    พระราชดําริ ฯ  
การพัฒนาคูมือและสื่อ 
 
 

   1. จัดทําคูมือแผนการเรียนการสอนดานสุขภาพแบบ Project 
Approch “เลี้ยงลูกตามคําสอนพอ”สนับสนุนใหโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนท่ี พมพ. 
16 แหง (รอยละ 100) และมีแผนในการขยายสูพ้ืนท่ีป พ.ศ. 2564 
   2. ผลิตคูมือครอบครัวตนแบบ “ เลี้ยงดูลูกตามคําสอนพอ” คุณธรรม 8 
ประการของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหครอบครัวท่ีมีบุตรอายุ 
3 - 6 ปเต็ม ใชในการเลี้ยงดู อบรม บมเพาะลูก  จํานวน 400 ครอบครัว 
   3. จัดจางออกแบบและจัดพิมพ “คูมือเยี่ยมบานจิตอาสาครอบครัว”เพ่ือ
สรางจิตอาสาครอบครวั ในการเยี่ยมบานใหคําปรึกษา จํานวน 400 คน 

 
4.3.3 กลุม... 
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4.3.3 กลุมสนับสนุนวิชาการและการวิจัย (ตอ) 

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การดําเนินงาน / ส่ิงท่ีไดรับ ส่ิงท่ีจะดําเนินการตอไป 

2) โครงการพัฒนาระบบการดูแลและปองกันภาวะซึมเศราในมารดาเพ่ือลูกรักพัฒนาการสมวัยในขวบปแรก 

ประเมินผลโครงการ ฯ  เก็บขอมูลครบแลวอยูในระหวางการจัดจางบันทึกขอมูล วิเคราะห
ขอมูล ประมวลผล เพ่ือจัดทํารายงานผลการศึกษาการพัฒนาระบบการ
ปองกันภาวะซึมเศราในมารดา เพ่ือลูกรักพัฒนาการสมวัยในขวบปแรก
ฉบับสมบูรณ 

๓) การดําเนินงาน ตัวช้ีวัด ๒.๒ ระดับความสําเร็จของการขับเคล่ือนองคกรสรางสุข 

มิติ ท่ี  2  การจัดการขอ มูลและ
ค ว าม รู  (Data Management & 
Knowledge Management) 

   จัดประชุมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทําขอมูลความรู ดังนี้ 
   รุนท่ี 1 ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง สายงานสนับสนุน  
วันท่ี 17 - 18 ก.พ. 63 
    รุนท่ี 2 ขาราชการ พนักงานราชการ สายวิชาการ  
วันท่ี 24 - 25 ก.พ. 63 
 ผลการทดสอบความรู (DM&KM) 

รายการ รุนท่ี 1  รุนท่ี 2  

ผูทําแบบทดสอบท้ังหมด 31 23 
คาเฉลี่ยคะแนน กอนเรียน 6.4 5.7 
คาเฉลี่ยคะแนน หลังเรียน 7.8 7.3 
คาเฉลี่ยคะแนนกอน-หลังประชุม 7.1 6.5 
 สิ่งท่ีไดรับ 

  1. บุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถ ดานการ
จัดการขอมูล ความรูอยางมืออาชีพ 
   2. เอกสารผลงานวิชาการจัดทําขอมูลความรู  การวิจัย และ
นวัตกรรม มีคุณภาพ และสอดคลองกับภารกิจ  ดานการสงเสริม
สุขภาพ 
   3. มีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
   4. จากขอมูลผลการจัดทําขอมูลและความรูรายบุคคล ท่ีเผยแพร
ผานเว็บไซดสํานักสงเสริมสุขภาพ ประจําเดือนมกราคม 2563 พบวา
มีจํานวนท่ีสง 52 % และไมสงจํานวน 42 % 
   5. ขอคนพบหลังการจัดอบรมและฝกปฏิบัติมีจํานวนผูท่ีสงขอมูล
เกือบครบ 100 % 

๔) การพัฒนาดานวิชาการและการวิจัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

    ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
วิชาการ วิจัยและยุทธศาสตร ครั้งท่ี 
4/2563 วันท่ี 5 มี.ค. 63 

   1. วางแผนพัฒนาการจัดการขอมูล & ความรู วิจัย นวัตกรรมของ 
สํานักสงเสริมสุขภาพใหเปนหมวดหมู  โดยมติท่ีประชุมเห็นควรพัฒนา
ชุดความรู ใหสอดคลองกับนโยบายเรงดวนของกรมอนามัย 

4.3.3 กลุม... 
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4.3.3 กลุมสนับสนุนวิชาการและการวิจัย (ตอ) 

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การดําเนินงาน / ส่ิงท่ีไดรับ ส่ิงท่ีจะดําเนินการตอไป 

    2. การสงผลงานวิชาการเขารวมนําเสนอในการประชุมวิชาการ
สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งท่ี 13 สํานัก
สงเสริมสุขภาพ สงนําเสนอ จํานวน 1 เรื่อง 
   3. การติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน การจัดการขอมูล 
งานวิจัยและนวัตกรรม ทุกกลุมอยูระหวางจัดทําเครื่องมือและการเก็บ
ขอมูล คาดวาจะแลวเสร็จปลายป 
    สิ่งท่ีตองดําเนินการตอ :  จัดทําแบบสอบถามความตองการพัฒนา
ชุดขอมูล & ความรู ท่ีสอดคลองกับนโยบายเรงดวนของกรมอนามัย 
เพ่ือนําไปพัฒนาการจัดการขอมูล &ความรู สํานักสงเสริมสุขภาพให
เปนหมวดหมูตอไป 

มติท่ีประชุม - รับทราบ 

4.3.4 กลุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การดําเนินงาน / ส่ิงท่ีไดรับ ส่ิงท่ีจะดําเนินการตอไป 

1) การพัฒนาหลักสูตรนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบการ 

   1. พัฒนาหลักสูตร ฯ :  
หลักสูตร 3 วัน (20ชั่วโมง) 

    1. อยูระหวางการเสนอขอรับรองหลักสูตรฯ จากกระทรวงแรงงาน 
เขาขาย “การฝกเปลี่ยนอาชีพ” 
(18 ชั่วโมงข้ึนไป) สถานประกอบการท่ีสงคนเขารับการอบรมจะไดรับ 
การลดหยอนภาษี 
    2. จัดทําสื่อประกอบการเรียนรูดวยตนเองสําหรับนักพัฒนาสุขภาพ 
ในสถานประกอบการ 

   2. วัน ท่ี  26 – 27 ก.พ. 63 
ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กอนการทอดลองใชหลักสูตร ฯ  

   1. ผูเขารวมประชุมมีความเขาใจในหลักสูตร ฯ เกิดความม่ันใจใน
การนําความรูและนําหลักสูตร ฯ ไปถายทอดใหกับผูรับการอบรม 
    2. มีแผนการสอนและสื่อประกอบการเรียนรูท่ีพรอมใชงานจากการ
ฝกปฏิบัติ 
   3. ผูเขารับการประชุม ฯ เกิดความม่ันใจในการตอยอดความรูและ
ทักษะเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคตามหลักการเรียนรู 
    4. มีแผนนําหลักสูตร ฯ ไปทดลองใชในพ้ืนท่ี จ. ขอนแกน  

2) โครงการพัฒนาหลักสูตรและกําลังคนดานแพทยเวชศาสตรปองกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร 

   1. พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ฯ 
ตามเกณฑมาตรฐานการรับรอง
คุณภาพสถาบันฝกอบรม ฯ 

    วันท่ี 30 มี.ค. 63 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการวิจัยทางเวชศาสตร
ปองกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร ครั้งท่ี 2 
 

 
4.3.4 กลุม... 
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4.3.4 กลุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข (ตอ) 

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การดําเนินงาน / ส่ิงท่ีไดรับ ส่ิงท่ีจะดําเนินการตอไป 

3) การดําเนินงาน ตัวช้ีวัด ๒.๒ ระดับความสําเร็จของการขับเคล่ือนองคกรสรางสุข 

    มิติท่ี 1 บุคลากรในองคกรมีสุขภาพดี (Happy Body) 
    วันท่ี 2 – 4  มีนาคม 2563 ชั่งน้ําหนักบุคลากรสํานักสงเสริมสุขภาพ เพ่ือติดตามความกาวหนาภาวะ
สุขภาพและประเมิน BMI  
    มิติท่ี 3 ความผูกพันตอองคกร (Employee Engagement) 
    มีการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด โดยไดจัดตั้งคณะทํางานตัวชี้วัด เพ่ือกําหนดแผนปฏิบัติการ
เสริมสรางความผูกพันองคกร และกํากับติดตามใหดําเนินการตามแผน อีกท้ัง ผูบริหารไดลงนามเจตจํานง 
และเวียนมาตรการใหทุกคนทราบ นอกจากนี้ ไดสนับสนุนใหบุคลากรสํานักฯ มีสวนรวมในทุกกิจกรรมตาม
เกณฑตัวชี้วัดกําหนด คือ หากมีจํานวนบุคลากรท่ีมีสวนรวมในแตละกิจกรรมเกินรอยละ 90 จะไดคะแนน
เต็มในสวนผลลัพธกระบวนการ 

กลุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข เชิญชวนขาราชการและ
ลูกจางประจํา ตรวจสุขภาพประจําป วันท่ี 19 – 20 มีนาคม 2563 เวลา 07.30 – 15.00 น. ณ หองโถง
ชั้น 1 กรมอนามัย 

  มติท่ีประชุม - รับทราบ 

4.3.5 กลุมสรางเสริมศักยภาพเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ  

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การดําเนินงาน / ส่ิงท่ีไดรับ ส่ิงท่ีจะดําเนินการตอไป 

๑) โครงการขับเคล่ือนสํานักสงเสริมสุขภาพเปนองคกรรอบรูดานสุขภาพ เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดี      
    ขององคกร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    1. สํารวจขอมูลความรอบรู
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของ
นักเรียน อายุ 15 - 19 ป ในคาย
ลูกเสือครูเชียร จ.เพชรบุรี และคาย
ลูกเสือจิระนนท จ.สุรินทร 

   วิ เค ร า ะ ห ผ ล ก า ร สํ า ร ว จ
สถานการณการประเมินความ
รอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพของนักเรียน กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนท่ีอบรมในคายลูกเสือ 
แหงละ 700 คน 

รายงานผลการสํารวจสถานการณ
ขอมูลการประเมินความรอบรูดาน
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของ
นักเรียนในคายลูกเสือ 

๒) โครงการวิถีรอบรูสูสุขภาพดีมีชีวิตชีวา 

    1. การดําเนินงานวิถีรอบรูสู
สุขภาพดีมีชีวิตชีวา 

ประสานขอรายชื่อบุคคลตนแบบ
สุขภาพดีในแตละศูนยเขต เพ่ือใช
ในการจัดประชมุถอดบทเรียน 

ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน
วิถีรอบรูสูสุขภาพดีมีชีวิตชีวา 

    2. การดําเนินงาน ๗ สัปดาห 
รอบรู สูสุขภาพดี 

   1. วันท่ี 26 ก.พ. ๖๓ จัดอบรม
และสรางกระแส 7 สัปดาหรอบรู
สูสุขภาพดี (สัปดาหท่ี 7) รวมกับ
ศูนยสื่อสารสาธารณะ กรมอนามัย 

รวบรวมและกําหนดแผนการ
สื่อสาร เรื่อง 7 สัปดาหรอบรูสู
สุขภาพดี 

4.3.5 กลุม... 
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4.3.5 กลุมสรางเสริมศักยภาพเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ (ตอ) 

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การดําเนินงาน / ส่ิงท่ีไดรับ ส่ิงท่ีจะดําเนินการตอไป 

    2. ใหการสนับสนุนบุคลากรในการอบรมขับเคลื่อนใหความรู         
7 WEEKS รอบรูสูสุขภาพดี กับบุคลากร ใหแกหนวยงานท่ีขอรับ
สนับสนุน ดังนี ้
    วันท่ี 19 ก.พ. 63 สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย 
    วันท่ี 25 ก.พ. 63 โรงพยาบาลปทุมธานี 
    วันท่ี 28 ก.พ. 63 กองแผนงาน กรมอนามัย 
   3. วันท่ี 4 มีนาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมิน  
Healthy Workplace Happy for Life กรมอนามัย 

3) ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

   1. การดําเนินงานเพ่ือรองรับ
สถานการณการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 
2019 (COVID - 19) 

รวม Operation Team 5 รณรงคสื่อสารความรอบรูดานสุขภาพโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้ 
   1. วันท่ี 4 มี.ค. 63 กิจกรรม “รับผิดชอบ รอบรู สูไปดวยกัน” ให
ความรูการปองกันตนเองจาก COVID-19 แกเจาหนาท่ีทุกสํานัก/กอง/
ศูนย ทุกหนวยในกรมอนามัย  
   2. วันท่ี 6 มี.ค. 63 กิจกรรม “รวมมือ รวมใจ ปองกัน COVID-19” 
และเสวนาใหความรูการปองกันตนเองจาก COVID-19 ณ ศูนย
ราชการแจงวัฒนะ 
   3. วันท่ี 11 มี.ค. 63 กิจกรรม “รวมมือ รวมใจ ปองกัน COVID-19” 
และบรรยายใหความรูการปองกันตนเองจาก COVID-19 แกบุคลากร
ในหนวยงานกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
   4. วันท่ี 12 มี.ค. 63 ใหความรูการปองกันตนเองจาก COVID-19 
ในศูนยบริการออกกําลังกาย WE Fitness สาขาเอสพลานาด แคราย  

แผนการดําเนินงาน 
   1. Factory mapping สําหรับโครงการ 10 Packages 50 โรงงานในพ้ืนท่ี EEC จาก 24,000 โรงงาน 
   2. ประสาน ศูนยอนามัย 12 แหง และ กทม.เพ่ือแนวทางการคนหาสถานประกอบการดําเนินการอยาง
นอย1 Package/1สถานประกอบการ/1จังหวัดท่ัวประเทศ ในโครงการสงเสริมสุขภาพวัยทํางานในสถาน
ประกอบการเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี : CSR in health for Happy & Healthy Work place 

ประธานมอบหมายใหกลุมสรางเสริมศักยภาพเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ จัดทําโครงการพัฒนา
บุคลากรภายในสํานักสงเสริมสุขภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวางแผนจัดกิจกรรมใหมีเหมาะสม
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID - 19) 

มติท่ีประชุม - รับทราบและผูเก่ียวของรับไปดําเนินการ 

 

 

4.3.6 กลุม... 
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4.3.6 กลุมอนามัยวัยทํางาน  

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การดําเนินงาน / ส่ิงท่ีไดรับ ส่ิงท่ีจะดําเนินการตอไป 

1) โครงการพัฒนารูปแบบการสงเสริมสุขภาพวัยทํางานในสถานประกอบการเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี :  
    CSR in Health for Happy & Healthy Workplace 
สํารวจตรวจเยี่ยมภาคีเครือขาย  
   - พ้ืนท่ีเขตสุขภาพ EEC 
   - พ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 4 
   - พ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 6 
   - พ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 10 

   อยูระหวางประสานงานกับแตละภาคีเครือขายโดยมีวัตถุประสงค 
   1. ขับเคลื่อนการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพวัยทํางานในสถาน
ประกอบการ 
   2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสนับสนุนการสงเสริมสุขภาพใน
สถานประกอบการ 
   3. นิเทศติดตามประเมินผล 

2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม 

    1. วันท่ี 25 ก.พ. 63 ลงพ้ืนท่ี
เยี่ ยมเสริมพลังและติดตามการ
ดําเนินงาน โครงการฯ ณ รพ.สต.
บางงา อ.ทาวุง จ.ลพบุรี 

สิ่งท่ีไดจากลงพ้ืนท่ี 
    1. จังหวัดท่ีมีการดําเนินงานท่ีชัดเจน มีแผนการดําเนินงานท่ี
ครอบคลุมทุกมิติจนสามารถพัฒนาระบบดานการดูแลรักษาหลังการพบ
มะเร็งเตานม ดวยระบบการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative 
care) และเกิดเปนศูนย Palliative care ตนแบบเพ่ือดูแลใหผูปวยมี
ชีวิตท่ีดีข้ึนเชื่อมโยงกับการดูแลผูปวยท่ีครบวงจร ภายใตกระบวนการ 
case management 
    2. การฝกทักษะในการตรวจเตานมดวยตนเองแกเจาหนาท่ี/แกน
นํา/อสม.แกนนํา และ การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายโดยมีผูปวย
มะเร็งเตานมเปนผูถายทอดประสบการณ และการลงพ้ืนท่ีเชิงรุกใน
ชุมชนเพ่ือใหความรูและตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมแกกลุมเปาหมาย 
    3. การทดลองใช Application BSE เพ่ือเปนทางเลือกในการบันทึก
การตรวจเตานมตนเอง หลังการทดลองใช อสม.ในพ้ืนท่ีมีความพึงพอใจ
และมีความเห็นวา Application BSE สะดวก ตอการใชงาน 
ประเด็นปญหาท่ีพบ 
    การเขาใชงานพรอมกันหลาย User ระบบจะชาและ Error ในระบบ 
iOS ไมมีวิดีโอสาธิตการตรวจเตานมตนเอง 

แผนการดําเนินงาน 
  1. ประชุมขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการ ฯ ครั้งท่ี ๒/2563 วันท่ี 23 มี.ค. 63 
  2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผูนิเทศติดตามการดําเนินงานโครงการ ฯ วันท่ี 27 - 29 เม.ย. 63 
กลุมเปาหมายคือเจาหนาท่ีศูนยอนามัยท่ีรับผิดชอบงานโครงการ ฯ 

3) โครงการราชทัณฑปนสุข ทําความดีเพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย 

   1. จัดทําคูมือแนวทางการจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลอาหารและน้ําในเรือนจํา แนว
ทางการสงเสริมสุขภาพในเรือนจํา และหลักสูตรอนามัยแมและเด็กในเรือนจํา 

4.3.6 กลุม... 
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4.3.6 กลุมอนามัยวัยทํางาน (ตอ) 

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การดําเนินงาน / ส่ิงท่ีไดรับ ส่ิงท่ีจะดําเนินการตอไป 

   2. จัดวิทยากรอบรมอาสาสมัคร
เรือนจํา 

    วันท่ี 18 – 19 ก.พ. 63 จัดวิทยากรอบรมอาสาสมัครเรือนจําให
ความรูดานโภชนาการ อนามัยผูสูงอายุ ทันตสาธารณสุข สุขาภิบาล
อาหารและน้ํา สิ่งแวดลอม กิจรรมทางกาย และ สนอ. สงนักวิชาการ
สาธารณสุขรวมเยี่ยมชมแผนกสูทกรรมพรอมใหขอเสนอแนวทางปฏิบัติ
แกผูปฏิบัติงานในการปรุง ประกอบอาหารใหถูกสุขลักษณะมีสุขวิทยา
สวนบุคคลท่ีดี เชน การสวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม การใชอุปกรณใน
การหยิบจับอาหารพรอมบริโภค รวมท้ังการดูและระบบดักไขมันใหใช
การไดเปนปกติ และเตรียมการจัดทําหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสําหรับ
ผูสัมผัสอาหารท่ีปฏิบัติงานในเรือนจํา ณ เรือนจําคลองเปรม 

4) ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

การขับเคลื่อนโครงการพัฒนา
จังหวัดตนแบบ“ครอบครัวม่ันคง 
สังคมสุขภาพดี” 
 

   1. คณะกรรมการนโยบายยุทธศาสตรและครอบครัวแหงชาติ (กยค.) 
มีมติใหกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประสานหารือหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของเพ่ือบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลครอบครัว (family Big Data)  
    2. กระทรวง พม. ประสานกระทรวง สธ. เชื่อมโยงขอมูล ครอบครัว
และขอมูลสุขภาพท่ีจําเปน และใหดําเนินงานบูรณาการสรางเสริมความ
เขมแข็งของครอบครัวไทยรวมกัน 
    3. ดําเนินการ 2 เรื่อง คือ  family Big Data และ คกก.ขับเคลื่อน
โครงการพัฒนาจังหวัดตนแบบ “ครอบครัวม่ันคง สังคมสุขภาพดี” 
    4. แตงต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาจังหวัดตนแบบ 
“ครอบครัวม่ันคง สังคมสุขภาพดี” 
    5. ปรับเกณฑมาตรฐานครอบครัวเขมแข็ง โดยเพ่ิมเกณฑมาตรฐาน
เรื่องสุขภาพ ตามท่ีกระทรวง พม. ไดจัดทําแบบประเมินความเขมแข็ง
ของครอบครัวไทยไวแลว โดยแบงออกเปน 5 ดาน ดังนี้ (1) ดาน
สมัพันธภาพ (2) ดานการทําบทบาทหนาท่ีของครอบครัว (3) ดานการ
พ่ึงตนเอง (เศรษฐกิจ สุขภาพ ขาวสารและการเรียนรู)  (4) ดานทุนทาง
สังคม (5) ดานการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวไดในภาวะ
ยากลําบาก 
    6. พ้ืนท่ีดําเนินการโครงการพัฒนาจังหวัดตนแบบ “ครอบครัว
ม่ันคง สังคมสุขภาพดี” ดําเนินการในพ้ืนท่ี 4 ภาค ไดแก จ.พิษณุโลก  
จ.อุบลราชธานี จ.ปตตานี และ จ.สมุทรปราการ 
    7. การขอสนับสนุนงบประมาณ จาก สสส. 

ประธานใหกลุมอนามัยวัยทํางานเตรียมขอมูลนําเสนอความกาวหนาการดําเนินงาน 10 
Packages ในการประชุมกรมอนามัยเดือนเมษายน 2563 

มติท่ีประชุม - รับทราบและผูเก่ียวของรับไปดําเนินการ                     
4.3.7 กลุม... 
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   4.3.7 กลุมอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุน 

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การดําเนินงาน / ส่ิงท่ีไดรับ ส่ิงท่ีจะดําเนินการตอไป 

1) โครงการโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ (Health Literate School) 

สงเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ 
 

ประชุมผู เชี่ยวชาญเพ่ือใหขอเสนอแนะ
แนวทางการสงเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ 
ดังนี ้
   1. ขอเสนอแนะการปรับรางเครื่องมือ
การประเมินสุขภาพและการคัดกรอง
สุขภาพเด็กพิเศษ  
   2 . เป า ห ม าย โร ง เรี ย น แ ล ะ ศู น ย
การศึกษาพิเศษสําหรับทดลองใชเครื่องมือ
การ ประเมินสุขภาพและการคัดกรอง
สุขภาพเด็กพิเศษ 4 ภาค จํานวน 9 แหง 

   1. ปรับรางเครื่องมือ ฯ 
ตามขอเสนอแนะท่ีไดจาก
การประชุม 
   2. ทดลองใชรางเครื่องมือ 
ใน โร ง เรี ย น แ ล ะ ศู น ย
การศึกษาพิ เศษ  4 ภาค 
จํานวน 9 แหง 
   3. จัดพิมพ เปนรูปเลม
ฉบับสมบูรณ 
   4 .พั ฒ น า ศั ก ย ภ าพ
บุคลากรในการเฝาระวังคัด
กรองและการดูแลสุขภาพ
เด็กพิเศษ 

สงเสริมใหเด็กวัยเรียนวัยรุนสูงดีสม
สวนและแข็งแรง 

วัน ท่ี  16 – 17 มี .ค. 63 ประชุมเชิ ง
ปฏิบัติการ การจัดทําเครื่องมือวิจัยภาวะ
โลหิตจางในเด็กวัยเรียน ผลการประชุม
สรุปดังนี้ 
   1. ขอเสนอแนะการปรับขอคําถาม
เครื่องมือการสํารวจความรู เจคติในการ
ปองกันภาวะ โลหิตจาง  ในเด็กวัยเรียน 
   2. การพัฒนารูปแบบการใหความรู
เก่ียวกับการปองกันและควบคุมโรคธาลัส
ซีเมีย และภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุ
เหล็ก ดวยการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับชวงวัยของเด็ก
และเหมาะกับยุค Destructive ภายใต
ระบบ Setting Approach 

   1. พัฒนาเครื่องมือการ
สํารวจความรู เจคติในการ
ปองกันภาวะโลหิตจางใน
เด็ กวั ย เรี ยน ให มี ความ
สมบูรณ  
   2. จัดทําสื่อการปองกัน
ภาวะโลหิตจางจากการ
ขาดธาตุ เหล็ก และการ
ปองกันโรคโลหิตจางธาลัส
ซีเมียในรูปแบบหนังสือ
นิทาน ภาพยนตรการตูน
แอนิเมชั่น 3 มิติ 
   3 . พั ฒ น า ศั กยภ าพ
บุคลากรในการดําเนินงาน
โครงการวิจัยการพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการ
ภ าวะโลหิ ตจางใน เด็ ก   
วัยเรียน 

 

 
4.1.2 กลุม... 
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   4.3.7 กลุมอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุน (ตอ) 

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การดําเนินงาน / ส่ิงท่ีไดรับ ส่ิงท่ีจะดําเนินการตอไป 

2) โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) 

พัฒนาแนวทางการดํ าเนินงาน
สงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัย เด็ กและเยาวชน ใน ถ่ิน
ทุรกันดาร 

วันท่ี 2 – 3 มี.ค. 63 ประชุมพัฒนาแนว
ทางการดําเนินงานสงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถ่ิน
ทุรกันดาร ครั้งท่ี 2 สรุปดังนี ้
   1. รางแนวทางการจัดทําคูมืออนามัย
แมและเด็กในถ่ินทุรกันดาร และรางคูมือ
อบรมนักเรียนแกนนํา (เด็กไทยทําได ,    
อสม.นอย)  
   2. ผู เชี่ยวชาญในแตละดานรวมกัน
พิจารณาความถูกตอง เหมาะสมของ
เนื้อหาในแตละสวน และใหขอเสนอแนะ
ในการจัดทําคูมือฯ 

จัดพิมพ คู มืออนามัยแม
และเด็กในถ่ินทุรกันดาร 
และคู มืออบรมนักเรียน
แก น นํ า เด็ ก ไท ย ทํ า ได     
อสม.นอย สําหรับใชใน
การดํ าเนินงานใน พ้ืน ท่ี 
กพด. 

3) ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

ระบ บ ฐาน ข อ มู ล ร ว ม สุ ขภ าพ
นักเรียน 

   1. วิเคราะหและการใชประโยชนขอมูลระบบฐานขอมูลรวม 
สุขภาพนักเรียน  

- Out put จัดทํา Template และออกแบบรายงานผลขอมูล ใน 
HDC 

- กลุมเปาหมาย นักวิชาการจาก Cluster วัยเรียนวัยรุน 
    2. พัฒนาตอยอดระบบฐานขอมูลรวมสุขภาพนักเรียน เปน Digital 
Platform ตามขอเสนะแนะของอธิบดี กรมอนามัย ดังนี้  
   (1) ออกแบบระบบท่ีตองการภายใตการเชื่อมโยงขอมูลของกระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ โดยเนนการวิเคราะห ออกแบบ
รายงานขอมูลเพ่ือติดตามสุขภาพนักเรียน 
   (2) เลือกประเด็นท่ีคิดวามันเพียงพอและสําคัญจริงๆ ท่ีจะดูแล
ในชวงกลุมวัยท่ีเปนรอยตอชวงปฐมวัย 
   (3) วิเคราะหการนําขอมูลไปใชประโยชนระดับพ้ืนท่ี ระดับเขต 
ระดับจังหวัด และประโยชนท่ีกระทรวงศึกษาธิการจะไดรับจากการใช
ขอมูล 
   (4) พัฒนาเปน Digital Platform ภายใตระบบของสุขภาพนักเรียน
โดยยึดหลักตามชุดสิทธิอประโยชนท่ีเด็กวันเรียนควรไดรับ 

  มติท่ีประชุม - รับทราบและผูเก่ียวของรับไปดําเนินการ 
 

4.3.8 กลุม... 
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   4.3.8 กลุมอนามัยแมและเด็ก  

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การดําเนินงาน / ส่ิงท่ีไดรับ 

   1. ขับ เคลื่อนการดํ าเนินงาน 
พ.ร.บ. Milk Code   

   1. วันท่ี 4 ก.พ. 63 ประชุมเตรียมทีมวิทยากรในการอบรมพัฒนา
ศักยภาพพนักงานเจาหนาท่ีสังกัด กทม. 
   2. วันท่ี 21 ก.พ. 63 ประชุมคณะอนุกรรมการใหความเห็นตาม
พระราชบัญญัติ ควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและ
เด็กเล็กมีการพิจารณาใหความเห็นแกแนวทางการควบคุมการโฆษณา
ตามมาตรา 14 และมาตรา 25  
   3. วันท่ี 4 มี.ค. 63 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย โดยท่ี
ประชุมมีมติปรับแกไข (ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
แตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ี พ.ร.บ. Milk Code  และ (ราง) ประกาศ
คณะกรรมการควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกสําหรับ
เด็ก เล็ก เรื่อ ง หลักเกณฑการเปรียบ เทียบ พ .ศ. 2561 ตาม
ขอเสนอแนะของอนุกรรมการ   

   2. สงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนม
แมในสถานประกอบการ 

  วันท่ี 7 ก.พ. 63 ประชุมหารือแนวทางการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวย
นมแมในสถานประกอบการ ไดขอสรุปดังนี้ 
 1. แตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานขับเคลื่อนการสงเสริมการ
เลี้ยงลูกดวยนมแมในสถานประกอบกิจการเพ่ือพัฒนาระบบและกลไก 
การประสานงานรวมกันระหวางหนวยงานรับผิดชอบและภาคีเครือขาย
ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
   2. วางแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเก่ียวของในการจัดตั้งมุม
นมแม ท้ังบุคลากรดานสาธารณสุข ดานสวัสดิการแรงงาน และ
ภาคเอกชน 
   3. วางแผนการกํากับติดตามและประเมินผลเพ่ือการรวบรวมขอมูล 
วิเคราะหปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน เพ่ือนําไปวางแผนในการ
พัฒนามุมนมแมใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
   4. การเผยแพรประชาสัมพันธตองใหครอบคลุมกลุมเปาหมายยิ่งข้ึน 
เนนการสื่อสารผาน Social network 

   3. ขับ เคลื่อนการดํ าเนินงาน 
Save Mom 

สรุปการปรับปรุงระบบ 
   1. เพ่ิมหนาลงทะเบียนตางดาว  
   2. เพ่ิมรหัสอ่ืนๆสําหรับการฝากครรภท่ีคลินิก 
   3. ระบบแจงเตือน เม่ือเขาไปใชงาน/เม่ือมีขอความ /แจงเตือน
รายชื่อหญิงตั้งครรภ 42สัปดาห /รายชื่อท่ีรอคลอด อายุครรภ 
   4. เพ่ิม summary ความเสี่ยงของ แบบประเมินความเสี่ยงหญิง
ตั้งครรภโดย จนท เสี่ยงอยางไร/ตองจัดการความเสี่ยงนั้นอยางไร 
   5. แก error ระบบและปรับภาษา 

 
4.3.8 กลุม... 
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  4.3.8 กลุมอนามัยแมและเด็ก (ตอ) 

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การดําเนินงาน / ส่ิงท่ีไดรับ 

 สรุปปญหาอุปสรรค 
   1. ผูรับบริการ ไมมี internet / โทรศัพทไมทันสมัย/ ขาดความรู
ความเขาใจในการเขาใชงาน 
   2. ตางดาวลงขอมูลไมได เนื่องจากระบุเลขพาสปอรตไมได  
   3. แบบคัดกรองตนเองของหญิงตั้งครรภไมกระชับ 

   4. พัฒนาศักยภาพทีมทบทวน
และวิเคราะหสาเหตุการตายมารดา 

วันท่ี 19 – 20 ก.พ. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีม
ทบทวนและวิเคราะหสาเหตุการตายมารดา มีสาระสําคัญ ดังนี ้
   1. มีการบรรยายระบบเฝาระวังการตายมารดาและแนวทางทบทวน
และวิเคราะหสาเหตุการตายมารดา (MDSR) เพ่ือชวยอํานวยการและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมทบทวนและวิเคราะหสาเหตุมารดาตาย
ระดับเขต ใหทราบถึงสถานการณและออกแนวทางการเฝาการตาย
มารดาเบื้องตน 
   2. มีการวิเคราะหสาเหตุการตายมารดา โดยใชกระบวนการ Root 
Cause Analysis เพ่ือใหมีความเขาใจข้ันตอนและกระบวนการในการ
การวิเคราะหสาเหตุการตายมารดา  
   3. ฝกปฏิบัติการทบทวนและวิเคราะหสาเหตุการตายมารดารายเคส 
มีการระดมความคิดหาสาเหตุหลักท่ีทําใหมารดาตาย ปจจัยท่ีสงเสริม
ใหมารดาตาตาย การดูแลรักษาท่ีควรปรับปรุง รวมถึงขอแนะนําในการ
ปฏิบัติเพ่ือใหระบบบริการมีคุณภาพ เพ่ือนําไปพัฒนาระบบเฝาระวัง
การตายมารดา 
   4. บรรยายวิธีการลงขอมูลในแบบรายงานการตายมารดา (CE-62) 
เพ่ือใหมีความเขาใจตรงกัน และสามารถลงขอมูลในระบบไดถูกตอง 
   5. จัดทําแผนปฏิบัติการระบบเฝาระวังมารดาตาย โดยแบงกลุมตาม
เขตสุขภาพ 1 – 12 และนําเสนอ เพ่ือไดแลกเปลี่ยนและเรียนรูแผนท่ี
เขตสุขภาพจะใชในการปฏิบัติงานเฝาระวังมารดาตาย 

การดําเนินงาน 9 ยางเพ่ือสรางลูก    วันท่ี 24 ก.พ. 63 ประชุมคณะทํางานโครงการ 9 ยางเพ่ือสรางลูก 
ครั้งท่ี 2/2563 ไดขอสรุป ดังนี้ 
 - พัฒนาบุคลากรในการสราง Flow เนื้อหาของ9ยางเพ่ือสรางลูกและ
ระบบโปนแกรม Rapid - Pro  

 ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะใหเรงดําเนินการจัดทําสื่อใหความรูเก่ียวกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุใหม 2019 (COVID - 19) ในกลุมหญิงต้ังครรภ แมใหนมลูก และเด็กปฐมวัย และใหปรับกิจกรรม
การประชุมใหเปนตามมาตรการของกรมอนามัย 

มติท่ีประชุม - รับทราบและผูเก่ียวของรับไปดําเนินการ 

    
ระเบียบ... 



- 24 - 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

  5.1 กิจกรรม Big Cleaning Day สํานักสงเสริมสุขภาพ  
   นางสาวปยะวรรณ กลิ่นสุคนธ กลุมบริหารยุทธศาสตร เสนอใหมีการทํากิจกรรม Big 
Cleaning Day ทําความสะอาดสํานักสงเสริมสุขภาพ เพ่ือสุขอนามัยของบุคลากรสํานักสงเสริมสุขภาพ และ
ปองกันเชื้อโรค ประธานและท่ีประชุมเห็นดวยกับขอเสนอดังกลาว ไดมอบกลุมบริหารยุทธศาสตรและกลุม
อํานวยการรวมกันดําเนินการ 
  ๕.๒ กําหนดการประชุมสํานักสงเสริมสุขภาพครั้งท่ี ๕/2563  
    ประธานจะแจงใหทราบในภายหลัง 

มติท่ีประชุม - รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๔.0๐ น. 
 
 

นางสาวประภัสสร นุชนิยม ผูจดรายงานการประชุม 
นางสาวพิริยา วัฒนารุงกานต ผูตรวจรายงานการประชมุ 

 
 


