
รายงานการประชุมคณะทำงาน 
จัดทำสื่อความรู้ด้านส่งเสรมิสุขภาพ “ฐานวิถีชีวิตใหม่ ต้านภัยโควิด” 

ครั้งที่ 1 วนัศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 
ณ ห้องประชมุแม่และเด็ก   อาคาร ๗ ชั้น ๒  สำนักส่งเสริมสขุภาพ กรมอนามัย 

****************************** 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

๑. นายแพทย์เอกชัย    เพียรศรวีัชรา   ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
๒. รอ.หญิงฐาปนพร    สิงหโกวินท์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
๓. นางปนัดดดา        จั่นผ่อง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
๔. นางอัญชลินทร์      ปานศิร ิ   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
๕. นางสาวอรอุมา      โภคสมบัต ิ   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
๖. นางมลิวัลย์          ศรีม่วง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
๗. นางสาวจุฬาวรรณ  สุขอนันต ์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
๘. นางอาริสรา          ทองเหม   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๙. นางสาวกมลนิตย ์  มาลัย    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๑๐. นางขวัญตา         ใจเพ็ชร์   เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน 
๑๑. นางสาวคัทลียา     โสดาปัดชา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๑๒. นางสาวปราณี      พงษ์จินดา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๑๓. นายเนติ์             ภู่ประสม   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๑๔. นางพิศมัย           อ้นแฉ่ง   พนักงานธุรการ ส.3 
๑๕. นางสาววรัสภ์สร   จั่นนงเยาว์   พนักงานพิมพ์ ส.3 

 
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหง่ชาติ  
     16. แพทย์หญิงธนิกา  สุจริตกาศานนท ์  นายแพทย์ชำนาญการ 
     17. นางอรัญญา       ทบัน้อย   นักวิชาการศึกษา 
 
สำนักอนามัยผู้สูงอาย ุ
     18. นางรัชนี             บุญเรืองศรี   นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ 
     19. นางสาวจุฑาภัค    เจนจิกร   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
     20. นางสาวฐานิฉัตร   เขียวเกษม   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 
สำนักอนามัยการเจริญพนัธ ์
     21. นางสาววรรณวิศา  อยู่เป็นสุข   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
     22. นายชัยรชัต์          จันทร์ตร ี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  



เริ่มประชุมเวลา   0๙.๓0 น. 
วาระที่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- อธิบดกีรมอนามัย มอบหมายให้สำนักส่งเสรมิสุขภาพ ดำเนินการจัดทำองค์ความรู้ 
ด้านงานบริการส่งเสริมสุขภาพ New normal เบื้องต้นคาดว่าจะทำเป็น คู่มือ/ E-book  
ประกอบด้วยเนื้อหาของงานบริการส่งเสริมสุขภาพ (PP&P) ทุกกลุ่มวัย ใน ยุค New 
normal ซึ่งเป็นงานหลักของกรมอนามัย  

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา 
เนื้อหาองค์ความรู้การจัดทำสื่อ“แนวทางการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ฐานวิถีชีวิตใหม่  
สำหรับบุคลากรสาธารณสุข”  

มติที่ประชุม   รับทราบและให้ข้อเสนอดังต่อไปนี้ 
1. ขอให้ทุกกลุ่มวัยมีการจดัทำข้อมูล ตามหัวข้อดังต่อไปนี้  

๑. การเตรียมความพร้อมสถานที่   
๒. การเตรียมความพร้อมบุคลากร 
๓. ระบบบริการ   การติดต่อสื่อสาร 
๔. คำแนะนำสำหรับประชาชน 
๕. เอกสารอ้างอิง 

2. ขอให้ผู้รับผิดชอบทุกกลุ่มวัยจัดทำเนื้อหาองค์ความรู ้“งานบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ฐาน
วิถีชีวิตใหม่ ” ดังต่อไปนี ้
งานแม่และเด็ก 

กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก  
ลำดับ เรื่อง หมายเหต ุ

1 New Normal งานบริการ แผนก ANC  
2 New Normal งานบริการ ห้องคลอด ขอข้อมูลจากกรมแพทย ์
3 New Normal งานบริการ หลังคลอด  
4 New Normal  การเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่  

 
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหง่ชาต ิ

 

ลำดับ เรื่อง หมายเหต ุ
1 New Normal  งานบริการคลินิกเด็กสุขภาพดี (WCC)   
2 New Normal  ภาคประชาชน (พ่อแม ่ผู้ปกครอง)  
3 New Normal  เจ้าหน้าที่ศูนย์เด็กเล็ก  

 
สำนักอนามัยการเจริญพนัธุ ์

 

ลำดับ เรื่อง หมายเหต ุ
๑ New Normal  ก่อนต้ังครรภ์  
๒ New Normal  งานบริการยุติการตั้งครรภ์  
๓ New Normal  การวางแผนครอบครัว  
4 New Normal คลินิกวัยรุ่น  



งานวัยเรียนวยัรุ่น 
กลุ่มอนามัยวยัเรียนวยัรุ่น  
ลำดับ เรื่อง หมายเหต ุ

1 New Normal สุขอนามัยเด็กไทย  
2 New Normal งานอนามัยโรงเรียน  โภชนาการ  สิ่งแวดลอ้มใน

โรงเรียน 
 

 
วัยทำงาน 
กลุ่มอนามัยวยัทำงาน 

ลำดับ เรื่อง หมายเหต ุ
1 New Normal สถานประกอบการ  
2 New Normal แรงงานต่างด้าว  
3 New Normal ของเจ้าหน้าที่และผู้ที่อยูใ่นทัณฑสถาน  
4 New Normal  ตรวจสุขภาพประจำป ี ขอข้อมูลจากกรมแพทย ์

 
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

 

ลำดับ เรื่อง หมายเหต ุ
1 New Normal  คลินิก DPAC  
๒ New Normal  การออกกำลงักาย สำหรับบุคคลทั่วไป  
๓ New Normal ออกกำลังกายในเด็กวัยเรียน  

 
สำนักอนามัยผู้สูงอาย ุ

ลำดับ เรื่อง หมายเหต ุ
1 New Normal การดูแลผูสู้งอายุในชุมชน  

Care giver  / Care manager/ชมรมผู้สูงอายุ 
 

2 New Normal สถานดูแลผู้สูงอายุภาครัฐและเอกชน  
3 New Normal ศาสนสถาน  

New Normal พระคิลานปุัฏฐาก ในการสนบัสนุนและกรส่งเสริม
สุขภาพในวัด 

 

4 New Normal โรงพยาบาล/คลินิก ผู้สูงอาย ุ  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  
วาระที่ ๓  เรือ่งอื่นๆ  
  นัดหมายให้แต่ละกลุ่มรวบรวมข้อมูลกำหนดส่งวันพุธที่ 15 ก.ค.63 ก่อนเวลา 16.30น. 
ส่งที่กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย E-mail : research.anamai62@gmail.com  
  มติที่ประชุม   เห็นชอบและมอบกลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัยดำเนินการต่อ 
เลิกประชุม เวลา ๑๓.๓0 น. 

นางสาวปราณี  พงษ์จินดา    ผู้จดรายงานการประชุม
นางอาริสรา    ทองเหม     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

mailto:research.anamai62@gmail.com

