
 

รายงานการประชุมสาํนกัสงเสริมสุขภาพ 
ครั้งที่ 8/๒๕63 

วันที่  17 มิถุนายน 2563 
ณ หองประชมุสาํนกัสงเสรมิสุขภาพ อาคาร ๗ ชั้น ๓ 

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

ผูมาประชุม   

๑. นายแพทยเอกชัย เพียรศรีวัชรา ผูอํานวยการสํานักสงเสริมสขุภาพ  ประธาน 
2. นางพรรณี  เทียนทอง ที่ปรึกษาสํานักสงเสริมสุขภาพ  
3. นางกันยารัตน  กาสลัก  ที่ปรึกษาสํานักสงเสริมสุขภาพ 
4. รอ.หญิง ฐาปนพร สิงหโกวินท หัวหนากลุมสรางเสริมศักยภาพ ฯ    
5. แพทยหญิงพิมลพรรณ ตางวิวัฒน หัวหนากลุมอนามัยแมและเด็ก 
6. แพทยหญิงพรเลขา บรรหารศุภวาท หัวหนากลุมอนามัยวัยทํางาน 
7. นางสาวพิริยา  วัฒนารุงกานต หัวหนากลุมบริหารยุทธศาสตร 
๘. นางอัญชลินทร ปานศิริ  หัวหนากลุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ 
9. นางนิภา  แยมพันธ หัวหนากลุมอํานวยการ 
10. นางอาริสรา  ทองเหม  หัวหนากลุมสนับสนุนวิชาการและการวิจัย 
11. นางปนัดดา  จั่นผอง  แทนหัวหนากลุมอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุน 

 12. นางสาวฉวีวรรณ ตนพุดซา กลุมอนามัยแมและเด็ก 
13. แพทยหญิงฐิติภรณ ตวงรัตนานนท กลุมอนามัยแมและเด็ก 
๑4. นายวสุรัตน  พลอยลวน กลุมอนามัยแมและเด็ก 
15. นางสาวธัญลักษณ ทองหลอ กลุมอนามัยแมและเด็ก 
๑6. นางสาวอรอุมา โภคสมบัติ กลุมอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุน  
๑7. นางสาวฟารีดา เมาะสนิ  กลุมอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุน  
๑8. นางสาวณัชชาภัค เมืองหงส กลุมอนามัยวัยทํางาน 
๑9. นายสมศักด์ิ  ปนนาค  กลุมสรางเสริมศักยภาพฯ 
20. นายธานินทร ออนนุชมงคล กลุมสรางเสริมศักยภาพฯ 
21. นางสาวกรกมล ปรปกษขาม กลุมสรางเสริมศักยภาพฯ 
๒2. นางสาวรดีพร สุขอรุณ  กลุมบริหารยุทธศาสตร 
๒3. นางสาวภารินี หงษสุวรรณ กลุมบริหารยุทธศาสตร 
๒4. นางอัญชุรีย  บุญมาประเสรฐิ กลุมบริหารยุทธศาสตร 
๒5. นางสาวประภัสสร นุชนิยม  กลุมบริหารยุทธศาสตร 
๒6. นางสาวณัฏฐพัชร พ่ึงประเสริฐ กลุมบริหารยุทธศาสตร 
๒7. นางสาวธีระนุช อินสอน  กลุมบริหารยุทธศาสตร 
๒8. นายณัฐากร  บัวแกว  กลุมบริหารยุทธศาสตร  
๒9. นางปยนันท  เกตุตรีกร กลุมบริหารยุทธศาสตร 
30. นางปจารดา  ดวงวิเชียร กลุมบริหารยุทธศาสตร 
31. นางภรดาภา ศรพรหม กลุมบริหารยุทธศาสตร 
๓2. นางธัญทิพย  ทวีชัยเศรษฐ กลุมบริหารยุทธศาสตร 

33. นาง... 
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๓3. นางวิชชุพร  เกตุไหม  กลุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ 
๓4. นางกมลชนก ศรีศาสตร กลุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ 
๓5. นางสาวศิริรัตน ประเสริฐ กลุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ 
๓6. นางสาวปราณ ี พงษจินดา กลุมสนับสนุนวิชาการและการวิจัย 
๓7. นางสาวจรรยา ทองทิพย กลุมอํานวยการ 
๓8. นางศิริพร  แสงวิภาสนภาพร   กลุมอํานวยการ 
39. นางสาววิไลวรรณ รักไร  กลุมอํานวยการ 
40. นายอนุชิต  พรหมกระแส กลุมอํานวยการ 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
   ผูเขารวมประชุมกลาวคําบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต ทําสมาธิ แผเมตตา  
   ประธานเปดการประชุมพรอมกลาวอวยพรและมอบการดวันเกิดใหกับบุคลากรสํานักสงเสริม
สุขภาพที่มีวันเกิดในเดือนมิถุนายน จากน้ันนําเขาสูวาระการประชุม ดังน้ี 

วาระพิเศษ 
  นายแพทยเอกชัย เพียรศรีวัชรา ผูอํานวยการสํานักสงเสริมสุขภาพ ประกาศนโยบายยกยอง
ชมเชยผูมีผลการปฏิบัติงานที่ดี ดังน้ี 
   ตามที่ กรมอนามัยไดดําเนินการขับเคลื่อนองคกรสรางสุขโดยสงเสริมและสนับสนุนการสราง
ความผูกพันระหวางบุคลากรและองคกร สํานักสงเสริมสุขภาพจึงสนับสนุนใหมีกิจกรรมการสรางความผูกพัน
ใหกับบุคลากรอยางสม่ําเสมอ เพ่ือจะสรางบรรยากาศการทํางานใหบุคลากรมีความสุข ซึ่งถือเปนสวนสําคัญใน
การขับเคลื่อนองคกร  ใหบรรลุเปาหมายองคกรสรางสุขและปฏิรูประบบงานสูองคกรที่มีสมรรถนะสูงและ     
มีธรรมาภิบาล ในการน้ี สํานักสงเสริมสุขภาพจงึประกาศเปนนโยบายรวมกันในการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากร
ทุกคนอยางเสมอภาค เพ่ือใหบุคลากรในองคกรมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน โดยมีแนวทาง ดังน้ี 
  1. สงเสริมใหบุคลากรมีความรูสึกเชิงบวก มีความรูสึกรัก ผูกพันกับเพ่ือนรวมงาน โดยมีการ
คัดเลือกคนดี มีคุณธรรมประจํากลุมทุกเดือนและประกาศยกยองเชิดชู  

2. กระตุนใหบุคลากรในสํานักสงเสริมสุขภาพทุกคนมีสวนรวมในการสรางความผูกพันใน
องคกร โดยการเขารวมกิจกรรมอยางถวนทั่วดวยความเต็มใจ เพ่ือใหเปนองคกรสรางสุข 

3. ผูบริหาร หัวหนากลุม หัวหนางาน ใหการใสใจบุคลากรทุกคนอยางเสมอภาคเทาเทียม    
ไมเลือกปฏิบัติ รับฟงและยกยองช่ืนชมรวมทั้งตอบแทนดวยรางวัลที่เหมาะสมเมื่อบุคลากรภายใตบังคับบัญชา    
มีความประพฤติและปฏิบัติงานดี   
    ทั้งน้ี สํานักสงเสริมสุขภาพมีแนวทางขับเคลื่อนที่จะสรางความสุขทั้งทางดานรางกาย จิตใจ
และสังคมใหทุกคนในองคกรสรางความรูสึกเปนสวนหน่ึงขององคกร พรอมที่จะปฏิบัติภารกิจขององคกรดวย
ความมุงมั่นต้ังใจเพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ 
  นายแพทยเอกชัย เพียรศรีวัชรา ผูอํานวยการสํานักสงเสริมสุขภาพ ประธานการประชุม   
แจงที่ประชุมทราบ ดังน้ี 
  1. สํานักสงเสริมสุขภาพ มีผลการเบิกจายงบประมาณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 อยูที่
รอยละ 56.80 จากเปาหมายรอยละ 75 ถือวามีผลการเบิกจายงบประมาณอยูในระดับกลาง เมื่อเทียบกับ 
ผลการเบิกจายงบประมาณของทุกหนวยงานสังกัดกรมอนามัย โดยสํานักสงเสริมสุขภาพสามารถดําเนินการ
ออกใบสั่งซื้อสินคา (Purchase Order : PO)  รายการงบประมาณที่มีการจัดซื้อจัดจาง เพ่ือเรงรัดใชจาย
งบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด ซึ่งไดรับการช่ืนชมจากอธิบดีกรมอนามัย 

ในการน้ี... 
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  ในการน้ีประธานมอบหมายใหกลุมบริหารยุทธศาสตรและกลุมอํานวยการ รวบรวมขอมูล
รายการงบประมาณที่มีการจัดซื้อจัดจางและสามารถดําเนินการออกใบสั่งซื้อสินคา (Purchase Order : PO) 
เสนอประธานเพ่ือเปนขอมูลประกอบการกํากับติดตามการเบิกจายงบประมาณตอไป 
  2. อธิบดีกรมอนามัย ติดตามผลการดําเนินงานของทุกหนวยงานสังกัดกรมอนามัย ในที่
ประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 มีประเด็นการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทํางาน ที่เกี่ยวของกับสํานักสงเสริมสุขภาพ ที่ตองเรงดําเนินการ ดังน้ี 
  (1) กลุมที่ ๑ กลุมสตรีและเด็กปฐมวัย ไดแก   
      ๑) การขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
แหงชาติ (Board of Maternal and Child Health หรือ MCH Board) เปนภารกิจหลักที่หนวยงานสวนกลาง
ตองดําเนินการภาพรวมใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด ในขณะที่ศูนยอนามัยตองเขามามีบทบาทกำกับดูแล
ในระดับจังหวัด เชนเดียวกับระบบการเฝาระวังการตายมารดาที่คณะทํางานระดับศูนยเขต ตองรวมดําเนินการ
ในระดับจังหวัดดวย 

   ๒) ใหมีการติดตามอัตราการฝากครรภของหญิงต้ังครรภรายใหม ซึ่งขณะน้ีมีแนวโนมการ
ฝากครรภลดลงและคาดการณวาในป พ.ศ. 2563 ประเทศไทยจะมีจํานวนหญิงต้ังครรภลดลง  

   ๓) ใหนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการพัฒนาระบบเครือขายดูแลอนามัยแมและเด็กและสง
ตอหญิงต้ังครรภเพ่ือการคลอดที่ปลอดภัย (Safe Mom) และนํามาตรฐานเครือขายบริการสุขภาพ (Provincial 
Network Certification : PNC) บูรณาการการทํางานรวมกัน 

   ทั้งน้ีเห็นควรใหมีการบูรณาการระบบเครือขายดูแลอนามัยแมและเด็กและสงตอหญิง
ต้ังครรภเพ่ือการคลอดที่ปลอดภัย (Safe Mom) / 9 ยางเพ่ือสรางลูก / สื่อความรูทันตสุขภาพสําหรับหญิง
ต้ังครรภใหเปนระบบเดียวกันเพ่ือใหงายตอการใชงานของกลุมเปาหมาย 

    ๔) ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลักกรมอนามัยครั้งตอไปในสวนของ 
กลุมสตรีและเด็กปฐมวัย ใหสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาตินําเสนอขอมูลการประเมินพัฒนาการเด็ก        
ในประเด็นสําคัญ ไดแก (๑) เด็กที่มีพัฒนาการลาชามีจํานวนเพ่ิมขึ้น (๒) กลุมที่ใชคูมือเฝาระวังและสงเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM) มีพัฒนาการ
ดีกวากลุมที่ไมไดใชคูมือฯ (๓) ปจจัยที่สงผลใหเด็กมีพัฒนาการที่ดี  

    ๕) แนวคิดเรื่องมหัศจรรย 1,000 วัน ที่ไดประชาสัมพันธและดําเนินการในพ้ืนที่ สงผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงดานคุณภาพของเด็ก พบวาเด็กมีนํ้าหนัก สวนสูงใหภาพรวมดีขึ้น ซึ่งกรมอนามัยตอง
ขับเคลื่อนแนวคิดน้ีตอไป ทั้งน้ีตองมีการสนับสนุนพ้ืนที่ใหใชศักยภาพในการสนับสนุนดานโภชนาการกับเด็ก 

    ๖) การประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเพ่ือรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ขอมูลจาก Thai Stop Covid พบวามีการประเมินเพียง 32 แหงทั่วประเทศ ถือวา
เปนปริมาณที่คอนขางนอย อธิบดีกรมอนามัยสั่งการใหกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย ประชาสัมพันธและรณรงคให
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ตองการเปดดําเนินการเขามาประเมินตนเอง ทั้งน้ีไดติดตามความกาวหนาการผลิต
คูมือการปฏิบัติสําหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
โดยขอใหดําเนินการโดยเร็ว 

ประธานมอบหมายใหกลุมอนามัยแมและเด็ก ประสานผูจัดประชุมขอนําสถานการณแมตาย
และพัฒนาการเด็กเขาเสนอในที่ประชุมผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขในเดือนถัดไป 

 
 

(๒) กลุมวัยเรียน… 
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(2) กลุมวัยเรียน ไดแก   
    ๑) เรงรัดผลิตคูมือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรค   

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือใหหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนแนวทางในการเตรียมการเปดสถานศึกษา เดือน
กรกฎาคม 2563 ทั้งน้ีใหแนะนําแนวทางการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียนใหกับสถานศึกษาทุก
ประเภท และขอความรวมมือกลุมสถานศึกษาตางๆ เตรียมความพรอมเปดสถานศึกษารวมกัน 

    ๒) มาตรการเตรียมความพรอมกอนเปดสถานศึกษา 6 มิติ เปนการออกแบบสําหรับให
สถานศึกษาประเมินตนเอง ใน 44 หัวขอ ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมแลว ซึ่งสามารถประเมินและ
วิเคราะหขอมูลไดใน Platform Thai Stop Covid ของกรมอนามัย 

    ๓) ใหผูที่เกี่ยวของพิจารณาออกแนวทางการปฏิบัติของรถโรงเรียน 
๓. ประชาสัมพันธโครงการกาวทาใจ Season 2 จะเริ่มกิจกรรมวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

โดยไดมีการประกาศสมัครเขารวมกิจกรรมแลว บุคลากรกรมอนามัยและผูที่สนใจสามารถลงทะเบียนเขารวม
กิจกรรมจาก Platform ใน Application Line  

ในการน้ีประธานไดเชิญชวนบุคลากรสํานักสงเสริมสุขภาพเขารวมโครงการกาวทาใจ    
Season 2 โดยผูที่สมัครและลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม ใหสงหลักฐานไปที่กลุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การแพทยและสาธารณสุข เพ่ือรับเสื้อในโครงการกาวทาใจ Season 2 และประธานใหกลุมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข พิจารณามอบเสื้อโครงการกาวทาใจ Season ๑ ใหกับบุคลากรที่มี
ผลลัพธดานสุขภาพที่ดีจากการเขารวมโครงการกาวทาใจ Season ๑  จํานวน 40 คน ทั้งน้ีบุคลากรที่สมัคร
และลงทะเบียนเขารวมโครงการกาวทาใจ Season 2 สามารถนําไปเปนคะแนนประกอบการประเมินการ    
เขารวมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  ๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 เมษายน – 30 
กันยายน 2563) สํานักสงเสริมสุขภาพ ใหความสําคัญกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ภายใตเกณฑการ
ประเมิน 2 สวน ประกอบดวย สวนที่ 1 คิดเปนรอยละ 70 ไดแก การประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
ตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ (PA)  และสวนที่ 2 คิดเปนรอยละ 30 ไดแก (1) ผลงานวิชาการ/งานวิจัย 
(2) ผลลัพธดานสุขภาพและการเขารวมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ (3) ขอมูลการขาด ลา มาสาย  
   ประธานเนนยํ้าวา การประเมินใหคะแนนผลงานวิชาการและงานวิจัย และคะแนนผลลัพธ
ดานสุขภาพและการเขารวมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ เพ่ือประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 2 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ควรมีผูแทนกลุมหรือคณะกรรมการรวมพิจารณาใหคะแนนเพ่ือความโปรงใส  

  มติที่ประชุม - รับทราบและผูเกี่ยวของรับไปดําเนินการ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/๒๕๖3 
รายงานการประชุมสํานักสงเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 7/๒๕๖3 เมื่อวันที่  17 พฤษภาคม 2563           

ไดแจงเวียนใหทุกกลุม ตามหนังสือสํานักสงเสริมสุขภาพ ที่ สธ 0923.02/2936 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563  
ที่ประชุมมีการติดตามประเด็นการประชุมครั้งที่ผานมาดังน้ี 
1. ตามที่ประธานมอบหมายใหกลุมอนามัยแมและเด็กจัดกิจกรรม Facebook live เพ่ือ

ประชาสัมพันธแนวทางการเปดศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดกรมอนามัย กลุมอนามัยแมและเด็กแจงวายังไมได
ดําเนินการในกิจกรรมดังกลาว แตมีแผนที่จะดําเนินการในเดือนมิถุนายน 2563 ประธานใหขอเสนอแนะให
จัดกิจกรรมโดยเร็วเพ่ือใหทันตอสถานการณและเปนตนแบบใหกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอ่ืน ๆ ตอไป 

 

๒. แนวทาง... 
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2. แนวทางการคัดกรองหนังสือราชการภาษาอังกฤษ โดยที่ประชุมสํานักสงเสริมสุขภาพ   
ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 มีการอภิปรายรวมกันและไดเสนอแนวทางการคัดกรองหนังสือ
ราชการภาษาอังกฤษที่ไดรับขอสั่งการจากผูบริหารกรมอนามัย ใหกลุมอํานวยการเสนอผูอํานวยการเพ่ือ
มอบหมายกลุมภารกิจที่เกี่ยวของ ดังน้ี (1) หนังสือราชการภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม การพัฒนา
บุคลากรมอบหมายกลุมสรางเสริมศักยภาพเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ (2) หนังสือราชการภาษาอังกฤษเก่ียวกับ
ความรวมมือระหวางประเทศ มอบหมายกลุมบริหารยุทธศาสตร (3) หนังสือราชการภาษาอังกฤษเก่ียวกับ
งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนมาดําเนินการ มอบหมายกลุมภารกิจที่ขอรับการสนับสนุน 

 ประธานเห็นชอบตามที่เสนอ 
3. สรุปมติการประชุมและรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ สามารถ Download ไดที่

เว็บไซตสํานักสงเสริมสุขภาพ หากที่ประชุมมีขอแกไขเพ่ิมเติมใหแจงที่กลุมบริหารยุทธศาสตร หากไมมีการ
แกไข ขอใหรับรองรายงานการประชุม 

  มติที่ประชุม - รับทราบและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/๒๕๖3 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑ ผลการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  กลุมบริหารยุทธศาสตร รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ของสํานักสงเสริมสุขภาพ ณ วันที่ 15  มิถุนายน 2563 โดยมีงบประมาณทั้งสิ้น 57,983,886.-บาท 
แบงเปน 
  - งบดําเนินงาน (โครงการ)   29,459,866.-บาท 
  - งบคาใชจายขั้นตํ่าตามสิทธิ   1,131,170.-บาท 
  - งบประมาณสําหรับจัดซื้อนมผง ฯ  22,100,000.-บาท 
                   - งบลงทุน     5,292,850.-บาท 
สถานการณการเบิกจายงบประมาณ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ดังน้ี 

กลุม 
งบประมาณ 

จํานวนไดรบัจัดสรร (บาท) จํานวนเบกิจาย (บาท) รอยละ 
กลุมอนามัยแมและเด็ก  8,876,758.00   3,734,110.35   42.07  

กลุมอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุน  6,331,101.00   3,343,350.00   52.81  

กลุมอนามัยวัยทํางาน  4,365,971.00   2,139,602.50   49.01  

กลุมสรางเสริมศักยภาพ ฯ  1,643,510.00   448,850.00   27.31  

กลุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ  91,928.00   55,158.00   60.00  

กลุมสนับสนุนวิชาการและการวิจัย  1,589,526.00   950,844.00   59.82  

กลุมบริหารยุทธศาสตร  1,023,869.00   822,789.00   80.36  

กลุมอํานวยการ  4,773,581.00   3,962,928.04   83.02  

งบกลาง  763,622.00   368,948.04   48.32  

รวมงบโครงการ 29,459,866.00  15,826,579.93  53.72  

  

  
สถานการณ... 
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สถานการณการเบิกจายงบประมาณ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 (ตอ) 

กลุม 
งบประมาณ 

จํานวนไดรบัจัดสรร (บาท) จํานวนเบกิจาย (บาท) รอยละ 
คาใชจายขั้นตํ่าตามสิทธ์ิ  1,131,170.00  790,677.41  69.90  
งบประมาณสําหรับจัดซื้อนมผง ฯ  22,100,000.00  13,907,660.00   62.93  

รวมงบดําเนนิงาน 52,691,036.00  30,524,917.34   57.93  
งบลงทุน  5,292,850.00  3,414,850.00 64.52 

รวบงบประมาณทัง้หมด 57,983,886.00 33,939,767.34 58.53 

  กลุมบริหารยุทธศาสตรและกลุมอํานวยการ แจงที่ประชุม ดังน้ี 
   1. งบประมาณหมวดงบลงทุน ไดแก (1) รายการครุภัณฑ จํานวน 9 รายการ สามารถ
เบิกจายงบประมาณไดครบทั้งหมด รวมงบประมาณ 2,917,300.-บาท (2) รายการที่ดินและสิ่งกอสราง 
จํานวน 2 รายการ สามารถเบิกจายงบประมาณไดแลว 1 รายการ รวมงบประมาณ 497,550.-บาท และอยู
ระหวางดําเนินการ 1 รายการ คือการปรับปรุงหองนํ้าชาย - หญิง ภายใตงบประมาณหลังไดผูรับจางแลว 
1,878,000.-บาท 

  2. การจัดซื้อนมผงเพ่ือปองกันการติดเช้ือเอชไอวี จากแมสูลูก ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ดําเนินการ 2 งวด ดังน้ี 

(๑) งวดที่ 1 สามารถสงมอบและเบิกจายงบประมาณไดแลว สูตร 1 เปนเงิน 5,629,320.-บาท 
สูตร 2 เปนเงิน 7,552,260.-บาท รวมงบประมาณ 13,181,580.-บาท 

(๒) งวดที่ 2  สูตร 1 เปนเงิน 3,870,680.-บาท และสูตร 2 เปนเงิน 5,047,740.-บาท 
รวมงบประมาณ 8,918,420.-บาท สามารถเบิกจายงบประมาณไดแลว ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 
เปนเงิน 726,080.-บาท ตองเบิกจายอีก เปนเงิน 8,192,340.-บาท ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563 
เปนเงิน 6,326,280.-บาท ตองเบิกจายอีก เปนเงิน 1,866,060.-บาท 

ประธานติดตามการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเรงรัดให
ดําเนินการ ดังน้ี 

๑. เรงรัดใหเบิกจายงบประมาณที่ใชในการผลิตสื่อใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 
และมอบหมายใหกลุมอํานวยการสรุปรายงานผลการจัดจางผลิตสื่อทุกรูปแบบของทุกกลุมภารกิจ ต้ังแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 พรอมรวบรวมสื่อที่ผลิตแลวทั้งหมดใหประธาน  
  ๒. เนนยํ้าใหทุกกลุมภารกิจเรงดําเนินกิจกรรมและเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตาม
แผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งภายในเดือนกรกฎาคม 2563 หากกลุมภารกิจใดไมสามารถ
ดําเนินการไดตามแผน ใหตัดงบประมาณเขาสวนกลางเพ่ือไปใชในการบริหารจัดการสํานักสงเสริมสุขภาพและ
กิจกรรมจําเปนเรงดวนตอไป 
  ๓. ใหกลุมบริหารยุทธศาสตร พิจารณาจัดสรรงบประมาณสําหรับจัดจัดจางพิมพคูมือการ
ปฏิบัติสําหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 
100,000.-บาท 
  ๔. ใหกลุมบริหารยุทธศาสตรรวบรวมแผนการจัดประชุมในสถานที่เอกชนของทุกกลุมภารกิจ 
เพ่ือกํากับติดตามและวางแผนการใชงบประมาณอยางเหมาะสม 

  มติที่ประชุม - รับทราบและกลุมตางๆ ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ 

ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 

  4.1 รายงานผลการดําเนินงานเดือนพฤษภาคม 2563 – ปจจุบัน และแผนการ
ดําเนินงานเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2563 
    4.1.1 กลุมอนามัยแมและเด็ก  

ภารกิจ / กิจกรรม การดาํเนินงาน / สิ่งที่ไดรบั 

   1. ประชุมสื่อสารแนวทางการ
ดํ า เ นิ น ง า น แ ล ะ ม า ต ร ก า ร ที่
เกี่ยวของกับงานอนามัยแมและเด็ก 

   วันที่  21 พ.ค. 63 ประชุมผาน Cisco webex กับศูนยอนามัย 
สื่อสารแนวทางและมาตรการตาง ๆ รวมทั้งช้ีแจงแผนขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานอนามัยแมและเด็ก 6 เดือนหลัง และติดตามความกาวหนา
ระบบเฝาระวังการตายมารดา ไดขอสรุปจากการประชุม ดังน้ี 
   1. HIV : พิจารณาความครอบคลุมการสงรายงานการดําเนินงานการ
ปองกันการถายทอดเช้ือ HIV จากแมสูลูก Program PHIMS  และ
ติดตามใหโรงพยาบาลรายงานการติดเช้ือ HIV รายใหมและ/หรือการ
เสียชีวิตจากการติดเช้ือ HIV เด็กอายุตํ่ากวา 18 เดือน 
   2. Down Syndrome: ติดตามการจัดทํารายละเอียดการขยายการ
คัดกรองดาวนในหญิงต้ังครรภทุกราย และเรงวางแผนดําเนินการให
จังหวัดที่ยังไมมีความพรอมสามารถสงผูรับบริการรับบริการตามสิทธ์ิ
ของ สปสช. ไดตามแผนการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   3. พ.ร.บ. ควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก 
พ.ศ. 2560 ติดตามการออกบัตรแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ตามประกาศ
กระทรวงที่ออกตาม พ.ร.บ. และการลงนามของผูวาราชการจังหวัดใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ ใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 
   4. สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก : ติดตามแผนการกระจายสมุด
บันทึกสุขภาพแมและเด็กรายจังหวัดเพ่ือจัดสงมายังสํานักสงเสริม
สุขภาพ กรมอนามัย 
   5. กระตุนการลงทะเบียนหญิงต้ังครรภและการดําเนินงาน โปรแกรม 
Save Mom ในจังหวัดนํารอง 
   6. เรงบันทึกการตายมารดาผานระบบ CE Online หากเกิดปญหา
หรือระบบไมบันทึกขอมูล ใหประสานแกไขที่คุณวรรณชนก ลิ้มจํารูญ 

   ๒. ประชุมหารือและทบทวนการ
วิเคราะหขอมูลการเฝาระวังและ
สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

   ทบทวนการวิเคราะหขอมูลการเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยดวยเครื่องมือ DSPM ในโครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองใน
โอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และผูเช่ียวชาญให
ขอเสนอแนะการวิเคราะหขอมูลกอนสรุปผลและเผยแพร 

   ๓. ประชุมคณะทํางาน    วางแผนการจัดประชุมเชิงปฏิบั ติการแลกเปลี่ยนเรียนรูการ

ดําเนินงานมุมนมแมในสถานประกอบกิจการในพ้ืนที่และศึกษาดูงาน

ศูนยเรียนรูตนแบบ ระยะเวลา 2 วัน 

4.๑.1 กลุม... 
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   4.1.1 กลุมอนามัยแมและเด็ก (ตอ) 

ภารกิจ / กิจกรรม การดาํเนินงาน / สิ่งที่ไดรบั 

   ๔. การดําเนินงาน 9 ยางเพ่ือ
สรางลูก 

   ขอมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 มีผูสมัครผาน Line@ 9 ยางเพ่ือ
สรางลูก 6,379 คน มีผูกดถูกใจเพจ จํานวน 61,653 คน มีผูกด
ติดตามเพจจํานวน 69,358 คน ผูสมัครรับขาวสาร Line@ 9 ยางเพ่ือ
สรางลูก สวนใหญมีสถานะเปนแมมากที่สุด รองลงมาเปนพอ และมี
สถานะเปนเจาหนาที่สาธารณสุข เปนอันดับที่ 3  
   จัด Facebook live เพจ 9 ยางเพ่ือสรางลูก ดังน้ี 

วันที ่ หัวขอทีน่าํเสนอ ยอดการเขาถึง 
27 พ.ค. 63 เตรียมตัวกอนต้ังครรภอยางไรใหพรอม 8.7K 
4 มิ.ย. 63 เทคนิคการเลนตามชวงวัย 3.2K 
10 มิ.ย. 63 ดูแลสุขภาพชองปาก 6.2K  

   ๕. ผลิตสื่ออนามัยแมและเด็ก และสื่อใหความรูภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 

สื่อ เปาหมาย 

1) E-Book คูมือการปฏิบัติตัวสําหรับหญิงต้ังครรภ หญิงหลังคลอด และเด็ก
เล็กใน สถานการณแพรระบาดของ โควิด-19 

11,000 เลม 
 

2) แนวทางการดําเนินงานเฝาระวังมารดาตาย สําหรับประเทศไทย 1,600 เลม 
3) แนวทางการปฏิบัติตัวสําหรับหญิงต้ังครรภในการกักกันตัวเพ่ือสังเกตอาการ
เริ่มปวย (quarantine) 

1 เรื่อง 

4) คําอธิบายคูมือแนวทางปฏิบั ติงาน พ.ร.บ. นมผง สําหรับบุคลากร
สาธารณสุขและสาํหรบัผูประกอบการ (ผูผลิต ผูนําเขา ผูจําหนาย และตัวแทน) 

กลุมเปาหมายละ 
3,000 เลม 

 

   ๖. ความกาวหนาการพัฒนาความรวมมือเพ่ือการคุมครองเด็กในชุมชน และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในชวง
การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
    ๑) รางความรวมมือการคุมครองเด็กในชุมชน : เห็นชอบแนวปฏิบัติในการปองกันและคุมครองเด็กสําหรับ  
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในสถานการณแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และใหเพ่ิมเติม 
ดังน้ี (๑) ตอยอดกลไกที่มีอยูในการเฝาระวังและคนหากลุมเสี่ยง (๒) บูรณาการหนวยงานคุมครองเด็กระดับ
พ้ืนที่ (๓) จัดทําคูมือแนวทางประสานสงตอและเครื่องมือการทํางาน (๔) ประชุมทางไกลเพ่ือสื่อสารกับ
หนวยงานขับเคลื่อนการดําเนินงาน 
   ๒) คําแนะนําการปองกันตนเองและการปฏิบัติดานสุขอนามัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดแก (๑) (ราง) 
คําแนะนําการปองกันตนเองและการปฏิบัติดานสุขอนามัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเพ่ิมเติมในการประชุม
วันที่ 20 พ.ค. 63 ระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ ไดแก 4 กระทรวง ม.มหิดล มูลนิธิเพ่ือการศึกษา สมาคม
พัฒนาสถานรับเลี้ยงเด็ก สมาคมอนุบาลแหงประเทศไทย UNICEF (๒) กระทรวงสาธารณสุขเสนอคําแนะนํา 
ผานคณะกรรมการบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (๓) เผยแพรคําแนะนํา
ผานสื่อตาง ๆ เชน แผนพับ คลิปวิดีโอ 
 

4.๑.1 กลุม... 
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   4.1.1 กลุมอนามัยแมและเด็ก (ตอ) 

ภารกิจ / กิจกรรม การดาํเนินงาน / สิ่งที่ไดรบั 

แผนการดาํเนนิงาน 
   1. ประชุมตามภารกิจ ไดแก (1) ประชุมอนุกรรมการเพ่ือขับเคลื่อน พ.ร.บ.ควบคุมการสงเสริมการตลาด
อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 (4 คณะ) (2) ประชุมคณะกรรมการอนามัยแมและเด็กแหงชาติ 
(MCH Board) (3) ประชุมคณะทํางานเพ่ือขับเคลื่อนงานสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม (4) ประชุม
เตรียมการประเมินระบบบริการฝากครรภ 
   2. ติดตามการดําเนินงาน ไดแก (1) ติดตาม เฝาระวังการละเมิด พ.ร.บ.ควบคุมการสงเสริมการตลาด
อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 (2) ลงพ้ืนที่ใหความรูเรื่องการดูแลเด็กในสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สนับสนุนชุด Pack Kit 

   ที่ประชุมมีการอภิปรายผลการดําเนินงานและประธานมอบหมายใหกลุมอนามัยแมและเด็ก
ประสานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทํางาน กลุมที่ ๑ กลุมสตรีและเด็กปฐมวัย 
(Cluster สตรีและเด็กปฐมวัย) ในการจัดทํา (ราง) ยุทธศาสตร แมและเด็ก 3 ป  นําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการอนามัยแมและเด็กแหงชาติ (MCH Board) วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
   กลุมอนามัยแมและเด็กแจงวาไมสามารถดําเนินการไดทัน เบ้ืองตนจะนําเสนอไดเฉพาะ 
Road Map พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
   นอกจากน้ันมีการอภิรายในประเด็นการขอสนับสนุนชุด Operation Pack Kit สําหรับลง
พ้ืนที่ใหความรูเรื่องการดูแลเด็กในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยใหกลุม
อนามัยแมและเด็กทําหนังสือขอรับการสนับสนุนจากสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย 

  มติที่ประชุม - รับทราบและผูเกี่ยวของรับไปดําเนินการ 

   4.๑.2 กลุมอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุน 

ภารกิจ / กิจกรรม การดาํเนินงาน / สิ่งที่ไดรบั 

1. โครงการโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ (Health Literate School) 

 
4.๑.2 กลุม...  
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   4.๑.2 กลุมอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุน (ตอ) 

ภารกิจ / กิจกรรม การดาํเนินงาน / สิ่งที่ไดรบั 

   แนวทางการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียนของสถานศึกษา (Reopening) ประกอบดวย (๑) คัดกรอง
อาการเสี่ยงและวัดไข (๒) สวมใสหนากากอนามัยหรือหนากากผาตลอดเวลาเมื่ออยูในสถานศึกษา (๓) จัดใหมี
จุดบริการลางมือดวยสบูหรือแอลกอฮอลเจลอยางเพียงพอ (๔) จัดใหมีการเวนระยะหาง (๕) ทําความสะอาด
พ้ืนผิวสัมผัสที่มีการใชรวมกัน (๖) ลดความแออัด ไมจัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสรวมกัน 
   ๑. ประชุมหารือการพัฒนางาน
ดานสุขภาพนักเรียน ปงบประมาณ 
2563 เตรียมความพรอมกอนเปด
ภาคเรียนโรงเรียนเอกชนนานาชาติ 
รองรับสถานการณ COVID-19 

   โรงเรียนเอกชนนานาชาติเห็นพองจะดําเนินการในการประเมิน
เตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียนโดยเร็วตามแนวทางกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการและภาคีเครือขายและเห็นถึง
ความสําคัญในการจัดใหมีการแปรงฟนในโรงเรียน 

   ๒. ประชุมหารือการพัฒนางาน
ดานสุขภาพนักเรียน ปงบประมาณ 
2563 เตรียมความพรอมกอนเปด
ภาคเรียนโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
รองรับสถานการณ COVID-19 

   โรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สามารถดําเนินการ
ไดทั้ง 6 มิติ ภายใต 6 มาตรการ ตามบริบทพ้ืนที่และโรงเรียน รวมทั้ง
โรงเรียน 176 แหง จะมีการประเมินตนเองเพ่ือเตรียมความพรอมกอน
เปดภาคเรียนเพ่ือเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 
ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ 

แผนการดาํเนนิงาน 
   1. โครงการโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ (Health Literate School) ไดแก (1) ประชุมเตรียมการการสํารวจ 
GSHS ป 2021 (2) ประชุมพัฒนาชุดสื่อความรอบรูดานสุขภาพ (HLS Package) และเครื่องมือการประเมิน
ความรอบรูดานสุขภาพเด็กวัยเรียน (3) ผลิตสื่อรอบรูดานสุขภาพเด็กวัยเรียน “สุขอนามัยเด็กไทยปลอดภัย 
COVID-19”   
   2. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ไดแก จัดจางผลิต
คูมือและสื่อรอบรูดานสุขภาพและสุขอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
   3. โครงการพัฒนาสุขภาพเด็กและประชาชนในพ้ืนที่ภูฟาพัฒนา ไดแก จัดจางผลิตสื่อความรอบรูดานสุขภาพ
และสุขอนามัยเด็กและประชาชนในพ้ืนที่ศูนยภูฟาพัฒนา "สุขอนามัยเด็กไทยภูฟาพัฒนา” 
   ๔. ผลิตคูมือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19  

ที่ประชุมมีการอภิปรายผลการดําเนินงาน และกลุมอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุน ช้ีแจงแนวทาง
การผลิตคูมือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ดําเนินการภายใต
การมีสวนรวมของกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงศึกษาธิการ ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย 
องคการอนามัยโลกประจําประเทศไทย (WHO Thailand) องคการทุนเพ่ือเด็กแหงสหประชาชาติประจําประเทศ
ไทย (UNICEF) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.) และผูเช่ียวชาญจากภาคสวนที่เก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการ
ปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 อยางตอเน่ืองโดยเนนความสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและ
เอ้ืออํานวยใหเกิดการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาสามารถ
ดํารงชีวิตอยูไดอยางปลอดภัย โดยมีสําระสําคัญประกอบดวยองคความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับโรคโควิด 19         
แนวปฏิบัติสําหรับบุคลากรในสถานศึกษาไดแก ผูบริหาร เจาของสถานศึกษา ครู ผูดูแลนักเรียน นักเรียน 
ผูปกครอง และแมครัว ผูจําหนายอาหาร ผูปฏิบัติงานทําความสะอาด การจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอม  

บรเิวณ...  
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บริเวณตาง ๆ ของสถานศึกษา มาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และสื่อ
ความรอบรูดานสุขภาพนักเรียน ตลอดจนขั้นตอนการดําเนินงานคัดกรองและสงตอแบบประเมินตนเองสําหรับ
สถานศึกษา แบบประเมินตนเองสําหรับนักเรียน แบบบันทึกการตรวจคัดกรองสุขภาพสําหรับนักเรียน การ
จัดการเรียนการสอนชวงเปดภาคเรียน บทเรียนแนวปฏิบัติชวงเปดเรียนในตางประเทศรองรับสถานการณโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ประธานใหขอเสนอแนะการดําเนินงานและมอบหมายกลุมอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุนประสาน
เชิญผูบริหารระดับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ผูอํานวยการโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร รวมออกรายการ
โทรทัศน กับอธิบดีกรมอนามัย ถึงแนวทางการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียนของสถานศึกษา 
(Reopening) หลังการแถลงสถานการณแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 23 มิถุนายน 
2563 เวลา 11.30 น. ณ ศูนยแถลงขาวโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข 

มติที่ประชุม - รับทราบและผูเกี่ยวของรับไปดําเนินการ 

4.๑.3 กลุมอนามัยวัยทํางาน  

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การดาํเนินงาน / สิ่งที่ไดรบั 

1. โครงการสงเสริมสุขภาพวัยทาํงานในสถานประกอบการเพื่อคณุภาพชีวิตทีด่ ี

   ๑. จัดทําชุด Operation Pack 
Kit สํ าหรับการสาธิตการตรวจ
ปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ในสถานประกอบการ 

   สงชุด Operation Pack Kit สําหรับการสาธิตการตรวจปองกันโรค
ติด เช้ือ ไวรัส โค โรนา 2019 ในสถานประกอบการ ให สถาน
ประกอบการขนาดเล็ก-ขนาดกลาง ผานศูนยอนามัย แหงละ 200 ชุด 
   มีปญหาอุปสรรค ไดแก ขอจํากัดดานเวลา การประสานความรวมมือ
ระหวางหนวยงาน การผลิต ทั้งน้ีมีแนวทางการแกไข คือการประสาน
ความรวมมือระหวางหนวยงานควรมีการสื่อสารใหเขาใจตรงกันเพ่ือไม
เกิดการเขาใจผิด เกิดความผิดพลาด 

   ๒. ผลิตสื่อเพ่ือเผยแพรมาตรการ
การปองกันการแพรระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 

   สนับสนุนสื่อเพ่ือเผยแพรมาตรการการปองกันการแพรระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือใหสถานประกอบการขนาดเล็ก-ขนาด
กลาง ปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการปองกันฯ โดยจัดสงผานศูนย
อนามัยละ 1,500 แผน/ชุด 
   มีปญหาอุปสรรค ไดแก  ขอจํากัดดานระยะเวลาในการจัดทํา
มาตรการและการผลิตสื่อ และการประสานความรวมมือระหวาง
หนวยงาน 

   ๓ . ลงพ้ืนที่ ใหคํ าแนะนําตาม
มาตรการปองกันการแพรระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

  วันที่ 15 พ.ค. ๖๓ กรมอนามัยรวมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กรมควบคุมโรค และกระทรวงแรงงานลงพ้ืนที่ กลุมแรงงานขามชาติ ใน
ตลาดไท ตลาดไอยรา ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานี 
   1 มิ.ย. ๖๓ ลงพ้ืนที่สํารวจสุขลักษณะที่พักคนงานกอสรางเพ่ือ
ควบคุมปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ณ บริษัทไทยโอบายาชิ 
จํากัด รวมกับกรมควบคุมโรค 

 
 

4.1.3 กลุม... 
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4.๑.3 กลุมอนามัยวัยทํางาน  

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การดาํเนินงาน / สิ่งที่ไดรบั 

   ๔. ลงพ้ืนที่รวมตรวจเย่ียมเพ่ือ
เฝ าระ วังและป อ งกันการแพร
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ระยะที่ 2  

   วันที่ 26 พ.ค. 2563 รวมลงพ้ืนที่สวนอาหาร รานอาหาร รานเสริม
สวยและรานคาปลีกรานคาสงในกรุงเทพมหานคร เพ่ือตรวจเย่ียมความ
พรอมของสวนอาหาร รานอาหาร รานเสริมสวยในการเฝาระวังและ
ปองกัน COVID – 19  พบวารานสวนใหญมีความพรอมสามารถปฏิบัติ
ไดตามแนวทางและมาตรการปองกันการแพรระบาดของเช้ือโรคไวรัส
โคโรนา 2019 

   ๕. รวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
SME D SME D ฝ าวิกฤตกิจการ
รานอาหาร 

   วันที่ 12 มิ.ย. 2563 ณ ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค 9 จ.ชลบุร ี
เพ่ือเผยแพร10 Packages ใหสถานประกอบการ เปาหมาย 1 จังหวัด 
1 Package 1 สถานประกอบการ 

2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม 

   1 . การสรางและพัฒนาภาคี
เครือขายและการจัดการความรู
เพ่ือการดําเนินงาน 

   จางเหมาจัดทํารูปแบบการเรียนรูดวยตนเองตามหลักสูตร Breast 
Cancer Care Manager ซึ่งไดจัดซื้อจัดจางเรียบรอยแลว ตอไปจะ
ประสานวิทยากรเพ่ือดาเนินการบันทึกเทปการสอน 

   2 . ก า ร นิ เท ศ ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลการดําเนินงาน 

   ประชุมขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม ครั้งที่ 3/2563 มีขอสรุปจากที่ประชุม 
ดังน้ี  
   1. การพัฒนาระบบขอมูล ผาน App BSE (ทางเลือกสําหรับสตรี)
ระบบพรอมใชงานใชไดทั้ง IOS และ Android / Web App BSE เพ่ิม
ชองทางการใชงาน / ขอมูลทั้งหมดเก็บที่ Server กรมอนามัย /เพ่ือให
เปนไปตาม พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ขอใหทํา
Consent ฟอรม เพ่ือใหผูใชงานอนุญาตใหใชขอมูล 
   2. การสงขอมูลการตรวจเตานมตนเองจาก App BSE ไป HDC 
กระทรวงสาธารณสุข ไมสามารถสงขอมูลไปได เน่ืองจากขอมูลจาก 
HDC เปนขอมูลที่ ไดจากสถานบริการเทาน้ัน ซึ่งศูนยเทคฯ กําลัง
ดําเนินการทํา HDC ภาคประชาชน เปน PHR โดยในระหวางการ
พัฒนาระบบ HDC ภาคประชาชน เปน PHR ใหสงขอมูลจาก App 
BSE ทุกระบบเขาเว็บโครงการเพ่ือแสดงขอมูล BSE 
   3. การ Query ขอมูลจาก HDC เพ่ือหาขอมูลโรคและปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับโรคมะเร็งเตานมกับกลุมเปาหมายในฐานขอมูล
โครงการ 4 .7  ล านคน ขอมูลที่ ตองการ คือ โรค DM HT DLD 
Obesity / นน. สส. เปนตน ซึ่งศูนยเทคฯ สามารถดําเนินการใหไดโดย
ใหกรมอนามัยโดยกองแผนงานจัดทําหนังสือขอใชขอมูล และมอบกลุม 
บริหารยุทธศาสตรดําเนินการประสานกับกองแผนงานในการ Query 
ขอมูลจาก HDC 

4.๑.3 กลุม... 
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 4.๑.3 กลุมอนามัยวัยทํางาน (ตอ) 

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การดาํเนินงาน / สิ่งที่ไดรบั 

3. โครงการราชทัณฑปนสุข ทําความดีเพื่อชาติ ศาสน กษัตริย 

   ๑ . ผลิ ต สื่ อ เพ่ื อการส ง เส ริม
สุขภาพในเรือนจํา 

ผลิตสื่อเพ่ือการสงเสริมสุขภาพในเรือนจํา เพ่ือเผยแพรความรูใหกับ
ผูเกี่ยวของในการดําเนินงานดานโภชนาการเพ่ือปองกันโรค NCD ใหกับ
เรือนจําทั่วประเทศ จํานวน 142 แหง ไดแก (1) 25 เมนูลดหวาน มัน 
เค็ม (2) สุขภาพดี เริ่มตนที่อาหารลดหวาน มัน เค็ม เติมเต็มผัก ผลไม 

   ๒. จัดทําคลิปวิดีโอ “หลักสูตร
การสุขาภิบาลอาหารสําหรับผู
สั ม ผั ส อ าห ารที่ ป ฏิ บั ติ งาน ใน
เรือนจํา”  

   ความรวมมือระหวางกรมอนามัย (สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า) 
และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพ่ือนําไปเผยแพรใหผูที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงานดานอาหารในแผนกสูทกรรมโดยมีประเด็นการเรียนรู    
3 หัวขอ ไดแก (๑) หลักการและการจัดการสุขาภิบาลอาหารใน
เรือนจํา (2) สุขวิทยาสวนบุคคลของผูสัมผัสอาหาร (3) พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารใหปลอดภัย โดยไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางทําสําเนา  
คลิปวิดีโอฯ จํานวน 500 แผน เพ่ือแจกจายใหกับเรือนจําทั่วประเทศ 
จํานวน 142 แหง 

แผนการดําเนินงาน 
   1. โครงการสงเสริมสุขภาพวัยทํางานในสถานประกอบการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี ไดแก จัดทําสื่อเผยแพร
องคความรูเรื่อง 10 Packages  
   2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม ไดแก เย่ียมเสริมพลังและติดตามการ
พัฒนาระบบฐานขอมูลโครงการฯ พ้ืนที่ จ.จันทบุรี 
   3. โครงการราชทัณฑปนสุข ทําความดีเพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย ไดแก ประชุมช้ีแจงการดาเนินกับศูนย
อนามัยและสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ผานระบบ VDO Conference 

ที่ประชุมมีการอภิปรายผลการดําเนินงานและประธานใหขอเสนอแนะ ดังน้ี 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินโครงการสุขภาวะของคนทํางานดวย Healthy Living 

นายแพทยศุภกิจ ศิริลักษณ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะทํางาน มีแนวคิดใหกรม
อนามัย ซึ่งดําเนินการพัฒนารูปแบบการสรางแกนนําสุขภาพ (Health Promoter) และกรมควบคุมโรค 
ดําเนินการพัฒนาผูนําสุขภาพ (Health Leader) บูรณาการการทํางานรวมกับโครงการสุขภาวะของคนทํางาน
ดวย Healthy Living 

ในการน้ีประธานมอบหมายใหกลุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข   
ซึ่งรับผิดชอบการพัฒนารูปแบบการสรางแกนนําสุขภาพ (Health Promoter) จัดทํารายละเอียดการ
ดําเนินงานในกิจกรรมดังกลาว เสนอนายแพทยศุภกิจ ศิริลักษณ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือพิจารณา
หาแนวทางบูรณาการการดําเนินงานในภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุขตอไป 

มติที่ประชุม - รับทราบและผูเกี่ยวของรับไปดําเนินการ 

 

 

๔.๑.๔ กลุม... 
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   4.๑.4 กลุมสรางเสริมศักยภาพเพื่อการสงเสริมสุขภาพ  

ภารกิจ / กิจกรรม การดาํเนินงาน / สิ่งที่ไดรบั 

   ๑. สนับสนุนงบประมาณในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานสงเสริม
สุ ข ภ า พ วั ย ทํ า ง า น ใน ส ถ า น
ประกอบการหรือการปองกันโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

   สนับสนุนงบประมาณใหศูนยอนามัยที่ 1 – 12 และสถาบันพัฒนา
สุขภาวะเขตเมือง แหงละ 32,000.-บาท มีวัตถุประสงค ดังน้ี 
   ๑. สรางความรูความเขาใจ การสงเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
ดวย 10 Packages หรือการปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019     
   ๒. สนับสนุนใหสถานประกอบการดําเนินการสงเสริมสุขภาพวัย
ทํางานในสถานประกอบการอยางนอย 1 package ใน 10 packages 
หรือการปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เปาหมาย 1 จังหวัด 1 
สถานประกอบการ 1 Package 

   ๒. จัดทําแบบสํารวจผลกระทบ
จากสถานการณการแพรระบาดโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตอการ
ส ง เส ริ ม สุ ข ภ าพ แ ล ะ อ น ามั ย
สิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ 

   กลุมเปาหมายเปนประชาชนกลุมวัยทํางาน ในสถานประกอบการ
ของทุกเขต  มีวัตถุประสงค ดังน้ี  
   ๑. เพ่ือศึกษาผลกระทบการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
ตอกลุมวัยทํางาน (15 – 59 ป) ในสถานประกอบการจากการแพร
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
   2. เพ่ือพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายมาตรการชวยเหลือเพ่ิมเติมดาน
การสงเสริมสุขภาพปองกันโรค และอนามัยสิ่งแวดลอม 
   3. เพ่ือติดตามทัศนคติ ความคิดเห็นการปฏิบัติตนของประชาชนวัย
ทํางาน (15 – 59 ป) ในสถานประกอบการเรื่องการปองกันการแพร
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
   แบบสอบถามผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ตอการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมใน
สถานประกอบการ จัดทําในรูปแบบเอกสาร และแบบออนไลน
ประกอบดวย สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป สวนที่ 2 ผลกระทบตอการสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการดวย 10 packages 
และการปองกันการติดเช้ือโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และสวนที่ 3 
ขอเสนอเพ่ิมเติม 
   ทั้งน้ีไดมีการหาคาความเที่ยงตรง (Validity) ไดแก (๑) ดําเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ (แบบสอบถาม) กับผูเช่ียวชาญ (๒)
การประเมินความเที่ยงตรงของแบบสอบถามและนําขอเสนอแนะมา
ปรับปรุงแบบสอบถามภาษาทีเ่ขาใจงาย ไมสับสนสามารถตอบคําถามได 
   การหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ไดแก นําแบบทดสอบมาจัดทํา
การบันทึกผาน Online การจัดทํา QR Code และจัดทําหนังสือขอ
ความรวมมือจากศูนยเขตและสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง การ
ทดลองและทดสอบกับกลุมตัวอยางจํานวน 35 ราย 
   * ผลของคาความเช่ือมั่น (Cronbach’s Test = 0.92) เพ่ือขอความ
รวมมือใหประชาชนวัยทํางานในสถานประกอบการ ตอบแบบสํารวจ 

๔.๑.๔ กลุม... 
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 4.๑.4 กลุมสรางเสริมศักยภาพเพื่อการสงเสริมสุขภาพ (ตอ) 

ภารกิจ / กิจกรรม การดาํเนินงาน / สิ่งที่ไดรบั 

   ๓. การผลิตสื่อ    ๑. แผนพับ เรื่อง “คําแนะนําปองกันตนเองและการปฏิบัติดาน
สุขอนามัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเมื่อเปดดําเนินการในสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 10,000 
ใบ และจัดสงใหศูนยอนามัยที่ ๑ - 12 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แหงชาติ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดทั่วประเทศ จํานวน 90 แหง ซึ่งทุกพ้ืนที่ไดรับเอกสารและได
ขับเคลื่อนดําเนินการใหความรูกับสถานบริการในพ้ืนที่แลว 
   ขอเสนอแนะ (๑) พ้ืนที่ตองการเอกสารในการเผยแพรเพ่ิม เน่ืองจาก
จํานวนที่จัดสงไปไมเพียงพอตอจํานวนสถานบริการในพ้ืนที่ (๒) มีการ
แกไขเน้ือหาจากการประชุมในคณะตาง ๆ หลังจากที่มีการเผยแพรแผน
พับและขอมูลลงในเว็บไซตกรมอนามัย 
   การแกไข ไดแก แกไขอินโฟกราฟกและอัพโหลดขึ้นเว็บไซตกรม
อนามัย เพ่ือใหพ้ืนที่ดาวนโหลดเอกสารในการเผยแพร และหลังจากได
มีการนําเอกสารที่เผยแพรแลวเขาในที่ประชุมคณะตาง ๆ กลุมสราง
เสริม ฯ ไดดําเนินการแกไขเน้ือหา ดังน้ี (๑) วันที่ 9 มิถุนายน 2563 
แกไขขอความตามที่นายแพทยธีรชัย บุญยะลีพรรณ จํานวน 1 ครั้ง ใน
ประเด็น ในประเด็นลดจํานวนจัดกิจกรรมกลุมเด็กจากไมเกิน 6 คน 
เปน ไมเกิน 5 คน (๒) วันที่ 10 มิถุนายน 2563 แกไขขอความตามที่
นายแพทยอรรถพล แกวสัมฤทธ์ิ จํานวน 1 ครั้งในประเด็น ในประเด็น
ลดจํานวนจัดกิจกรรมกลุมเด็กจากไมเกิน 5 คน เปนไมเกิน 3-5 คน 
   ๒. สื่อเรื่อง “7 weeks fit@home” ไดแก (๑) คูมือเพ่ือสงใหศูนย
อนามัยและเครือขาย (๒) หนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับประชาชนทั่วไป
ในการสมัครเขาอบรมออนไลน (๓) อินโฟกราฟกในการเผยแพร
ประชาสัมพันธในเพจ เพ่ือกระตุนการสื่อสารกับประชาชน (๔)จัดทํา
ขอมูลเพ่ือเตรียมการเผยแพรและประชาสัมพันธเพจ “7 สัปดาหรอบรู
สูสุขภาพดี” เชน การประสานศูนยสื่อสารสาธารณะในการเผยแพรเพจ
ใหกับสื่อมวลชน การประสานเครือขายในการเผยแพรขอมูลและ
รูปแบบเพจ เปนตน ซึ่งการจัดทํารูปเลมอยูระหวางการลงลายมือช่ือ
ของอธิบดีกรมอนามัยในคูมือกอนการตีพิมพเผยแพร 

   ๔. การดําเนินงานเพ่ือสงเสริม
สุขภาพประชาชนในสถานการณ
แพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส    
โคโรนา 2019 

   1. ลงพ้ืนที่รวมกับสํานักอนามัยการเจริญพันธุและสํานักอนามัยผูสูงอายุ 
ชุมชนหลังแฟลตรวมพัฒนา เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สํารวจขอมูล
ประชากรในครัวเรือนและสอบถามการดําเนินงานดานสาธารณสุขใน
ชุมชนแออัดเพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
   ๒. ประชุมแกนนําชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานครที่ ไดรับ
ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ดานสุขภาพอนามัย 

  ๔.๑.๔ กลุม... 
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 4.๑.4 กลุมสรางเสริมศักยภาพเพื่อการสงเสริมสุขภาพ (ตอ) 

ภารกิจ / กิจกรรม การดาํเนินงาน / สิ่งที่ไดรบั 

   ๕. การดําเนินงาน ๗ สัปดาห 
รอบรู สูสุขภาพดี 

   การดําเนินงาน ๗ สัปดาห รอบรู สูสุขภาพดี  
   ๑. จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน “7 สัปดาหรอบรูสูสุขภาพดี” 
   ๒. จัดทําแผนการดําเนินงาน เชน รูปแบบการประชาสัมพันธรูปแบบ
การสมัครคัดเลือกในการเทรนออนไลน รูปแบบการเก็บขอมูล เปนตน 
   ๓. เผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของ season ๑ เพ่ือ
กระตุนใหประชาชนสนใจเขารับบริการ 

   ๖. ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย    กรมอนามัย กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ธนาคารพัฒนางานวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม สํานักสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ  
ขนาดยอม รวมกันดําเนินงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ SME*D ฝาวิกฤต
รานอาหาร บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู ดานธุรกิจบริการอาหารใน
ยุค New Normal ใหกับผูประกอบการ วันที่ 12 มิ.ย. 63 ณ ศูนย
สงเสริมอุตสาหกรรมภาค 9 จ.ชลบุรี โดยกรมอนามัย ไดเนนถึง
มาตรการความปลอดภัยสําหรับธุรกิจอาหาร ธุรกิจบริการเพ่ือการสราง
ความเช่ือมั่นใหกับผูบริโภคดานสุขอนามัย เพ่ือฝาวิกฤตผลการทบจาก
การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
   มีการประชาสัมพันธการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมดวย 
10 Packages การสนับสนุนเอกสารมาตรการปองกันโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 มาตรการด านอาหารปลอดภัย และการตอบ
แบบสอบถามผลการะทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตอการสงเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ 
   ไดรับเสียงสะทอนของผูประกอบการ ในเรื่องการประสบปญหาทาง
เศรษฐกิจจากจํานวนยอดขาดที่ลดลง และกระบวนการขอรับเงินกูจาก
ธนาคาร SME*D ทั้งน้ีขอเสนอแนะจากการลงพ้ืนที่ ไดแก (๑) สราง
มูลคาเพ่ิมใหกับธุรกิจดวยการมีสุขอนามัย (CSR) (๒) สรางตนแบบ
ธุรกิจอาหารใสใจสุขภาพตานโควิด 19 

แผนการดาํเนนิงาน 
   ๑. โครงการวิถีรอบรูสูสุขภาพดีมีชีวิตชีวา เตรียมการลงพ้ืนที่ถอดบทเรียนบุคคลตนแบบดานสุขภาพ 12 
เขตสุขภาพ เพ่ือถอดบทเรียนและประมวลผลแนวปฏิบัติของบุคคลตนแบบที่มีวิถีสุขภาพดี พรอมทั้งสรุปและ
สังเคราะหปจจัยของการมีวิถีชีวิตสุขภาพดีและขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนางานสงเสริมสุขภาพ
ประชากรวัยทํางาน 
   ๒. เปดตัวเพจ ๗ สัปดาห รอบรู สูสุขภาพดี และกิจกรรม“7 weeks fit@home” 

  กลุมกลุมสรางเสริมศักยภาพเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ เชิญชวนบุคลากรสํานักสงเสริมสุขภาพ 
เขารวมกิจกรรมและประชาสัมพันธ 7 weeks fit@home และติดตามเพจ 7 สัปดาหรอบรูสูสุขภาพดี 

มติที่ประชุม - รับทราบ 

๔.๑.๕ กลุม... 
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4.๑.5 กลุมพฒันาศักยภาพบคุลากรทางการแพทยและสาธารณสขุ 

ภารกิจ / กิจกรรม การดาํเนินงาน / สิ่งที่ไดรบั 

   ๑. พัฒนาหลักสูตรและกําลังคน
ด านแพทย เวชศาสตรป อ งกั น 
แขนงสาธารณสุขศาสตร 

   ประชุมติดตามความกาวหนาการวิจัยของแพทยประจําบาน สาขา
เวชศาสตรปองกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร 
   ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 
   ครั้งที่ 2 วันที่ 12 มิถุนายน 2563 
   ครั้งที่ 3 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 

   ๒. พัฒนาสื่อการสอนออนไลน
หลักสูตรนักพัฒนาสุขภาพในสถาน
ประกอบกิจการ 

   เตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการสอนออนไลนหลักสูตร
นักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบกิจการ 
   ครั้งที่ 1 วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2563 
   ครั้งที่ 2 วันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2563 

   ๓. สํารวจสภาวะสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรกรม
อนามัยปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   การสํารวจแบบสอบถามสภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของ
บุคลากรกรมอนามัย ไดดําเนินการเรียบรอยแลว มีผูตอบแบบสอบถาม 
2,862 ราย จาก 3,317 ราย คิดเปนรอยละ 86.28 อยูระหวางการ
แปรผล ซึ่งจะนําเสนอในที่ประชุมสํานักสงเสริมสุขภาพ ครั้งตอไป 

   ๔. การดําเนินงาน ตัวช้ีวัด ๒.๒ ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนองคกรสรางสุข 
   มิติที่ 1 บุคลากรในองคกรมีสุขภาพดี (Happy Body) 
   การสงหลักฐานการตรวจสุขภาพประจําป 2563 ไดแก หนังสือรับรอง ใบเสร็จรับเงิน ภาพหนา/หลังสมุด
รายงานผล 

กลุม 
กลุมเปาหมาย 

(คน) 
ตรวจแลว 

(คน) 
ยังไมไดตรวจ 

(คน) 
อนามัยแมและเด็ก 19 7 12 

อนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุน 11 6 5 

อนามัยวัยทํางาน 10 7 3 

สรางเสริมศักยภาพฯ 12 7 5 

พัฒนาศักยภาพฯ 5 4 1 

สนับสนุนวิชาการฯ 4 3 1 

บริหารยุทธศาสตร 14 8 6 

อํานวยการ 35 24 11 

รวม 110 66 44 

   ขอมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 บุคลากรสํานักสงเสริมสุขภาพ ตรวจสุขภาพแลวรอยละ 60 ยังไมได
ตรวจสุขภาพ 40% จํานวน 44 คน ขาราชการ 9 คน พนักงานราชการ 18 คน ลูกจางประจํา 17 คน 
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4.1.5 กลุมพฒันาศักยภาพบคุลากรทางการแพทยและสาธารณสขุ (ตอ) 

ภารกิจ / กิจกรรม การดาํเนินงาน / สิ่งที่ไดรบั 

   มิติที่ 3 ความผูกพันตอองคกร (Employee Engagement) 
   ยกยองชมเชยผูมีจิตใจดี มคีุณธรรม ประจําเดือนพฤษภาคม 2563 ดังน้ี 

1. นายวสุรัตน พลอยลวน กลุมอนามัยแมและเด็ก 
2. นางสาววัลนิภา ชัณยะมาตร กลุมอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุน 
3. นางสาวพรพิมล วัฒนารุงกานต กลุมอนามัยวัยทํางาน 
4. นางสมพร กรณเกษม สรางเสริมศักยภาพฯ 

5. นางอัญชลินทร ปานศิร ิ พัฒนาศักยภาพฯ 

6. นางวรัสภสร จั่นนงเยาว สนับสนุนวิชาการฯ 

7. นางสาวพิริยา วัฒนารุงกานต บริหารยุทธศาสตร 

8. นางมณฑา โสภาวนิตย อํานวยการ  

กลุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ขอความรวมมือบุคลากรสํานัก
สงเสริมสุขภาพ ที่มีอายุ 35 ปขึ้นไปทําแบบประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคเสนเลือดหัวใจและหลอดเลือด
ของบุคลากรในหนวยงาน ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 และเชิญชวนบุคลการสํานักสงเสริมสุขภาพเขา
รวมกิจกรรมกาวทาใจ Season 2 ต้ังแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

ที่ประชุมมีการอภิปรายผลการดําเนินงานรวมกันและประธานมอบหมาย ดังน้ี 
๑. การตรวจสุขภาพประจําป ซึ่งบุคลากรสวนใหญไดรับการตรวจสุขภาพประจําป โดย

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ทั้งน้ีบุคลากรที่ยังไมมีผลการตรวจ
สุขภาพประจําป สามารถนําหลักฐานการสุขภาพประจําป ที่ไดรับการตรวจจากหนวยงานอ่ืนได สงใหกลุม
พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 

 ในการน้ีประธานใหกลุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ประสาน
เจาหนาที่จากสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ตรวจสุขภาพประจําปใหกับบุคลากรสํานักสงเสริมสุขภาพที่ยัง
ไมไดรับการตรวจอีกครั้ง  

๒. ประธานมอบหมายใหกลุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 
วิเคราะหและสรุปผลการสํารวจแบบสอบถามสภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรกรมอนามัย   
ใหแลวเสรจ็และนําเสนอในที่ประชุมกรมอนามัยเดือนกรกฎาคม 2563  

มติที่ประชุม - รับทราบและผูเกี่ยวของรับไปดําเนินการ 
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 4.๑.6 กลุมสนับสนุนวิชาการและการวิจัย 

ภารกิจ / กิจกรรม การดาํเนินงาน / สิ่งที่ไดรบั 

   ๑. ผลิตสื่อภายใตโครงการเลี้ยงดูลูกตาม“คําสอนพอ” ในพ้ืนที่ความมั่นคงและหมูบานยามชายแดน       
อันเน่ืองจากพระราชดําริ ฯ ไดแก (๑) ผลิตสื่อวีดีทัศนสาธิตการสอนดานสุขภาพ แบบ Project Approach 
สนับสนุนใหโรงเรียนในพ้ืนที่ พมพ. และขยายสูพ้ืนที่อ่ืนในป พ.ศ. 2564 (๒) ผลิตบทความ ครอบครัวรอบรู 
สูโควิด ตามคุณธรรม 8 ประการของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พรอมเผยแพรประชาสัมพันธเพ่ือให
พอแม ผูปกครองใชในการสอนอบรมบมเพาะลูกในครอบครัว 
   ๒. ประชุมคณะกรรมการวิชาการและการวิจัย (ก.พ.ว.) สํานักสงเสริมสุขภาพ ติดตามความกาวหนา
งานวิจัย ของแตละกลุม ดังน้ี 

กลุม การดาํเนินงาน 
กลุมอนามัยแมและเด็ก - 
กลุมอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุน    ๑. ชุดโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการภาวะโลหิตจาง   

อยูระหวางการสรางเครื่องมือแบบสอบถาม Google forms สงใหพ้ืนที่
เพ่ือลงขอมูล   
   ๒ . การสํ ารวจภาวะสุขภาพ นัก เรียน  Global school – based 
student health survey (GSHS) ป  2020  อ ธิบ ดีกรมอนามั ย ให
ประสานองคการอนามัยโลกประจําประเทศไทย (WHO Thailand) เพ่ือ
นําขอมูลมาใชประโยชนในการขับเคลื่อนงานวัยเรียนตอไป 

กลุมอนามัยวัยทํางาน อยูระหวางวางแผนดําเนินงานวิจัยตอ  
สรางเสริมศักยภาพ ฯ    โครงการวิถีรอบรูสูสุขภาพดีมีชีวิตชีวาดําเนินการถึงบทที่ ๓ มีแผนลง

พ้ืนทีเ่ก็บขอมูลกลุมเปาหมาย 
พัฒนาศักยภาพ ฯ - 

สนับสนุนวิชาการ ฯ    ๑. โครงการเลี้ยงดูลูกตามคําสอนพอ อยูระหวางรวบรวมผลการ
วิเคราะหขอมูลกําลังจะนํามาสรุปและอภิปรายผล 
   ๒. โครงการพัฒนาระบบปองกันภาวะแมซึมเศราฯ มีการนําขอมูลมา
วิเคราะหและอยูระหวางการสรุปและอภิปรายผล 

บริหารยุทธศาสตร    ๑. การถอดบทเรียนการเขาถึงการรับบริการสุขภาพ ตามชุดสิทธิ
ประโยชน เปนงานวิจัยที่ทํารวมกับกองแผนงาน อยูระหวางประสานกับ
กองแผน  ความกาวหนาจะแจงใหทราบในการประชุมครั้งตอไป 
   ๒. ประเมินผลโครงการตําบลบูรณาการดานสงเสริมสุขภาพและ
สิ่งแวดลอมทุกชวงวัย จะแจงใหที่ประชุมทราบภายหลัง 

อํานวยการ    การศึกษา “ความพึงพอใจของบุคลากรของสํานักสงเสริมสุขภาพที่มีตอ
กลุมอํานวยการ” อยูระหวางขั้นตอนการสรางเครื่องมือและใหผูเชียวชาญ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
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 4.๑.6 กลุมสนับสนุนวิชาการและการวิจัย (ตอ) 

ภารกิจ / กิจกรรม การดาํเนินงาน / สิ่งที่ไดรบั 

   ๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาองคความรูในการจัดทําขอมูลและความรูสูความสําเร็จองคกร” 
ดําเนินการในรูปแบบการบรรยายและฝกปฏิบัติ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 การใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
ในการวิเคราะหขอมูล โดย ดร.ประเวช ชุมเกษรกลูกิจ วันที่ 16 มิถุนายน 2563 “การเขียนโครงรางการ
วิจัย” อยางไรใหผานการประเมิน ดร.จินตนา พัฒนพงศธร   
   สิ่งที่ไดรับ (๑) บุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถดานการจัดการขอมูลความรูอยางมือ
อาชีพ (๒) เอกสารผลงานวิชาการจัดทําขอมูลความรู การวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพและสอดคลองกับ
ภารกิจดานการสงเสริมสุขภาพ (๓) มีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
   ๔. ทบทวนหลักเกณฑการพิจารณางานวิชาการและการวิจัยเพ่ือประเมินความดีความชอบ ดังน้ี 
   หลักเกณฑการพิจารณาผลงานวิชาการและการวิจัย สําหรับขาราชการประเภทวิชาการและพนักงาน
ราชการ (เทียบเทาขาราชการระดับปฏิบัติการ) 
   ระดับเชี่ยวชาญ  
    ดีเดน : (1) ทําวิจัยเชิงระบบหรือรูปแบบ อยางนอย 2 ป ตอ 1 เรื่อง (2) มีผลงานวิจัย/วิชาการของ
ตนเองที่ 1 เรื่อง พรอมตีพิมพและเผยแพร (3) มีบทความวิทยาการ 
    ดีมาก : มีการวิเคราะห สังเคราะหขอเสนองานโครงการที่ตนเองรับผิดชอบอยางนอย 3 หนา พรอม one page 
    ดี / พอใช : นอกเหนือจากเกณฑ  ระดับดีเดน ดีมาก 
   ระดับชาํนาญการพิเศษ  
    ดีเดน : (1) มีผลงานวิจัยอยางนอย 2 ป ตอ 1 เรื่อง พรอมตีพิมพเผยแพร (2) จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย
และยุทธศาสตร หรือการวิเคราะห/ สังเคราะห ขอเสนอเชิงนโยบาย  (3) บทความวิทยาการ 
    ดีมาก : มีการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตรโครงการงานอยางนอย 3 หนาพรอม one page 
    ดี / พอใช :  นอกเหนือจากเกณฑ  ระดับดีเดน ดีมาก 
   ระดับชาํนาญการ  
    ดีเดน : (1) มีการวางแผนดําเนินงาน / วิเคราะห สรุปผลการดําเนินโครงการ ไดขอเสนอและมาตรการ 
อยางนอย  1 เรื่องตอป พรอมหลักฐานเสนอผลงานตอผูบริหาร (2) มีงานวิจัย/วิชาการของตนเองที่จัดทํา     
1 เรื่อง พรอมตีพิมพ  
    ดีมาก : วิเคราะหสถานการณ  ปญหาอยางนอย 1 เรื่อง หรือเปนผูรวมศึกษาวิจัย/งานวิชาการ อยางนอย 
รอยละ 30 จํานวน 1 เรื่อง พรอมเผยแพรตีพิมพ 
    ดี / พอใช :  นอกเหนือจากเกณฑ  ระดับดีเดน ดีมาก 
   ระดับปฏิบัติการ / พนักงานราชการ  
   ดีเดน : มีการวิเคราะห สังเคราะห ขอมูลและนํามาจัดทํารายงาน สรุปเปนตารางขอมูล หรือกราฟ  
บรรยายผล และมีแหลงขอมูลอางอิง อยางนอย  1 เรื่องตอป 
   ดีมาก : ทําตาราง เขียนบรรยายผลงานได อยางนอย  1 เรื่องตอปมีตารางขอมูลและบรรยายผล  
   ดี / พอใช :  รูแหลงขอมูล คนควาขอมูลรูวาขอมูลอะไรจะใชในโครงการของตนเอง (Assessment) 
นอกเหนือจากเกณฑระดับดีเดน ดีมาก 
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4.๑.6 กลุมสนับสนุนวิชาการและการวิจัย (ตอ) 

ภารกิจ / กิจกรรม การดาํเนินงาน / สิ่งที่ไดรบั 

   หลักเกณฑผลงานวิชาการและการวิจัย สําหรับขาราชการประเภททั่วไปและลูกจางประจํา 
   ระดับชํานาญงาน : วางแผนการดําเนินงานและ สรุปการดําเนินงานและมีขอเสนอปรับปรุงแกไขงานที่
รับผิดชอบมีรายงานอยางนอยปละ 1 เรื่อง 
   ระดับปฏิบัติงาน : วางแผนกิจกรรม ติดตามงาน ประสาน  ผังกํากับการติดตามงานและสรุปงานที่
รับผิดชอบ 
   ลูกจางประจํา : วิเคราะหงานที่ตัวเองรับผิดชอบ วิเคราะหปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข 
   กรณีลูกจาง : กลุมวิชาการ ใหจัดทําแบบฟอรมสํารวจความพึงพอใจของการจัดประชุมแตละครั้งหรือการ
เปนผูชวยนักวิจัยในการเก็บขอมูลภาคสนามในพ้ืนที่ 
   ระดับความดีความชอบ ตองปฏิบัติครบตามเกณฑขางตน  
            ดีเดน รอยละ 90 – 100 
            ดีมาก รอยละ 80 – 89.99 
            ดี รอยละ 70 – 79.99 
            พอใช  ตํ่ากวารอยละ 70 

แผนการดาํเนนิงาน 
   1. โครงการเลี้ยงดูลูกตาม “คําสอนพอ” ในพ้ืนที่ความมั่นคงและหมูบานยามชายแดนอันเน่ืองจาก
พระราชดําริ ฯ ไดแก ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการขยายผล จัดการเรียนการสอนเด็กอายุ 3 - 6 ป  ตาม
คูมือแผนการเรียนการสอนดานสุขภาพ "เลี้ยงดูลูกตามคําสอนพอ" ผานระบบประชุมทางไกล (Web 
Conference)  วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2563 จ.แมฮองสอน 

ที่ประชุมมีการอภิปรายผลการดําเนินงานและกลุมสนับสนุนวิชาการและการวิจัยช้ีแจง
เพ่ิมเติมในประเด็น ดังน้ี 

1. การจัดประชุมตามแผนปฏิบัติการของกลุมสนับสนุนวิชาการและการวิจัย ในพ้ืนที่หางไกล 
ไมสะดวกในการประชุมผานระบบประชุมทางไกล (Web Conference) จึงจําเปนตองไปจัดประชุมในพ้ืนที่ 

2. หลักเกณฑการพิจารณาผลงานวิชาการและการวิจัย เปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการและการวิจัย (ก.พ.ว.) สํานักสงเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 5/2563 

3. การใหคะแนนผลงานวิชาการ/งานวิจัย ควรมีผูแทนกลุมหรือคณะกรรมการรวมพิจารณา
ใหคะแนนเพ่ือความโปรงใส  

มติที่ประชุม - รับทราบและผูเกี่ยวของรับไปดําเนินการ 

 

 

 

 

 
 

๔.๑.๗ กลุม... 
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4.๑.7 กลุมบริหารยุทธศาสตร 

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การดาํเนินงาน / สิ่งที่ไดรบั 

   1. งานพัฒนายุทธศาสตร 
 

   ๑. การบริหารแผนงาน ไดแก 
   ๑) รวมประชุมจัดทําโครงการสําคัญ เพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายยุทธศาสตรและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่  1 มิ.ย. 63 ณ หองประชุมกําธร 
สุวรรณกิจ เพ่ือวิเคราะหและจัดทําเอกสารประกอบการดําเนินการ
จัดทําโครงการสําคัญ ฯ ประกอบดวย 26 เปาหมาย ซึ่งสํานักสงเสริม
สุขภาพเปนเจาภาพดําเนินงาน ใน 3 เปาหมาย (ตามแผนแมบทยอย) 
ภายใต Cluster ที่กํากับเปาหมาย ไดแก 
   (1) เด็กเกิดอยางมีคุณภาพมีพัฒนาการสมวัยสามารถเขาถึงบริการที่
มีคุณภาพมากขึ้น (Cluster สตรีและเด็กปฐมวัย) 
   (2) คนไทยทุกคนโดยเฉพาะกลุมดอยโอกาสและกลุมเปราะบางไดรับ
การคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น (Cluster วัยเรียน
วัยรุน / วัยทํางาน) 
   (3) แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนัก
ในความสําคัญที่จะพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและ
เรียนรูสิ่งใหมตามพลวัตรของโครงสรางอาชีพและความตองการของ
ตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้น (Cluster วัยทํางาน) 
   สิ่งที่จะตองดําเนินการตอไป ไดแก (๑) Cluster วิเคราะหหวงโซ
คุณคาของเปาหมายแผนแมบทยอย (Worksheet 2) (๒) Cluster 
จัดทําโครงการสําคัญประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Worksheet 
3) และรายละเอียดโครงการฯ ตามแบบฟอรมของ สศช. 
   ๒) รวบรวมและจัดทํารายงานตาม House Model การสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่ งแวดลอมเพ่ือรองรับสถานการณ ฉุกเฉิน     
COVID-19 ระหวางเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2563 
   ๓) จัดทํารายงานตัวช้ีวัด 2.5 พรอมบันทึกรายงานผลในระบบ DOC 
   2. การบริหารงบประมาณ ไดแก (1) ประสาน กํากับติดตามการ
เบิกจายงบประมาณ (2) จัดทํารายงานตัวช้ีวัด 2.3 พรอมบันทึก
รายงานผลในระบบ DOC (3) ตรวจสอบ การใชงบประมาณตาม
แผนการจัดสรรงบประมาณ 
งานตามภารกิจอ่ืน ๆ และการประชุมตามที่ไดรับมอบหมาย 
   3. งานตามภารกิจอ่ืน ๆ และการประชุมตามที่ไดรับมอบหมาย เชน 
ประชุมภารกิจหลัก / ภารกิจสนับสนุน ไดแก FIN  KISS ประชุม
หัวหนากลุมบริหารยุทธศาสตร  
 
 

4.๑.7 กลุม... 
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4.๑.7 กลุมบริหารยุทธศาสตร 

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การดาํเนินงาน / สิ่งที่ไดรบั 

   2. งานพัฒนาระบบบริหาร 
 

  1. ประชุม จัดทํารายงานการประชุมติดตามกํากับตัวช้ีวัดคํารับรอง
การปฏิบัติราชการสํานักสงเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 6/2563   
   2. ประชุม จัดทํารายงานการประชุมพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งที่ 3  
   ผลการดําเนินงาน 
   หมวด 3 ประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย  จัดทําแบบสอบถามเพ่ือใหผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียซึ่งเปนลูกคาของแตละกลุมประเมินความพึงพอใจ 
   หมวด 4  ประสานภาคีเครือขายจัดทําและขับเคลื่อนการพัฒนา
ฐานขอมูลผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสีย 
   3 . ติดตามและตรวจสอบความครบถวน ถูกตองของผลการ
ดําเนินการแตละตัวช้ีวัดรอบเดือนพฤษภาคม รายงานในระบบ DOC 
ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 
   4. งานตามภารกิจอ่ืน ๆ และการประชุมตามที่ไดรับมอบหมาย 
ไดแก (1) ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูการประเมินผล
ตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดกรม
อนามัย  ประจําปงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 
(2) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยง สํานักสงเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 
2563 โดยรวมวิเคราะหและจัดทําตารางวิเคราะหความเสี่ยงเพ่ือใชใน
การจัดทําการประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจําป 2563 (3) ลง
พ้ืนที่รวมกับสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองเพ่ือตรวจเย่ียมและสํารวจ
ขอมูลเชิงรุก (Rapid survey) ดานสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดลอมที่
ศูนยการคาแพลตทนัิม ตลาดโบเบ ประตูนํ้า 

   3. งานบริหารจัดการขอมูล    1. บันทึกขอมูล “แมตาย” ในระบบ DOH / ตัวช้ีวัดคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ / DM & KM รายบุคคลบนเว็บไซตสํานักสงเสริมสุขภาพ 
   2. สนับสนุนการจัดประชุมกลุมตางๆ โดยระบบ Web Conference   
   3. บริหารจัดการซอมบํารุง เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่อง
สํารองไฟ และฮารดแวรอ่ืนๆ 
   4. จัดทําสื่อ Info graphic เรื่อง COVID-19    
   5. สนับสนุนการจัด Live 9 ยางเพ่ือสรางลูก และจัดประชุมกลุมภารกิจ 
   6. การประชุมตามที่ไดรับมอบหมาย เชน (1) ประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย กรมอนามัย ทบทวนโครงการวิจัย 1 เรื่อง (2) 
ประชุมปรึกษาหารือการจัดทําแผนปฏิบัติการเรื่องการจัดการเชิงระบบ
สูประเทศใชยาอยางสมเหตุผล  โดยชุมชนเปนศูนยกลาง  

4.๑.7 กลุม... 
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4.1.7 กลุมบริหารยุทธศาสตร (ตอ) 

ภารกิจ / กิจกรรม การดาํเนินงาน / สิ่งที่ไดรบั 

    (3) ประชุมปรึกษาหารือ การจัดทําแผนปฏิบัติการเรื่องการจัดการเชิง
ระบบสูประเทศ ใชยาอยางสมเหตุผล  โดยชุมชนเปนศูนยกลาง ประ
เดน การพัฒนาความรอบรู  ดานการใชยาอยางสมเหตุผล ของ
ประชาชน ในการศึกษาทุกระดับ ณ อาคารสุขภาพแหงชาติ (4) 
ประชุมเพ่ือเตรียมความพรอม ในการสงเสริมบริการรักษาพยาบาลและ
บริการเพ่ือสงเสริมสุขภาพที่มีศักยภาพสูง (Magnet) รองรับมาตรการ
ผอนปรนจากสถานการณ โรคติดเช่ือไวรัสโคโรนา 2019  

   4 . ภ ารกิ จหั วหน ากลุ ม และ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
 

   1. ประชุมคณะทํางานกลุมภารกิจยุทธศาสตรและวิชาการ  (STAG) 
เพ่ือจัดทํามาตรการทางวิชาการที่ไดรับการผอนปรนระยะที่ 3 และ
ระยะที่ 4 และจัดทําแผน/แนวทางการขับเคลื่อนมาตรการที่ไดรับการ
ผอนปรน 
   2. รวมประชุมคณะกรรมการ EOC ทุกวันศุกร 
   3. ประชุมกับ สปสช. เสนอแนวทางทางมาตรการแบบวิถีชีวิตใหม
ของกรมอนามัย เพ่ือจัดทํ าโครงการให พ้ืนที่ ดํ าเนินการโดยใช
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนที่ (กปท.) 
   4. จัดทําโครงการสงเสริมชีวิตวิถีใหมของทุกกลุมวัยในยุค COVID – 
19 “รูเร็ว ปรับตัวไว ชีวิตวิถีใหม ตานภัยโควิด” เพ่ือขอรับงบประมาณ
จากพระราชกําหนด ใหอํานาจกระทรวงการคลัง กูเงินเพ่ือแกไขปญหา 
เยียวยาและฟนฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563    

กลุมบริหารยุทธศาสตร แจงที่ประชุมเพ่ิมเติม ดังน้ี 
1. โครงการสงเสริมชีวิตวิถีใหมของทุกกลุมวัยในยุค COVID – 19 “รูเร็ว ปรับตัวไว ชีวิตวิถี

ใหม ตานภัยโควิด” มีกิจกรรมที่ตองดําเนินการจัดทํา (ราง) ขอกําหนดและขอบเขตงาน (Term of Reference 
: TOR)  ไดแก การพัฒนาระบบขอมูลในรูปแบบ Digital Health Platform เพ่ือการสงเสริมสุขภาพทุกกลุมวัย 
รองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 งบประมาณ 10 ลานบาท กลุมบริหาร
ยุทธศาสตรจะเชิญผูเช่ียวชาญและผูเกี่ยวของในแตละกลุมวัยประชุมพิจารณาแนวทางการดําเนินงานรวมกัน   
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 

2. เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนที่ (กปท.) 
ผูดําเนินงานในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนที่เสนอใหกรมอนามัยจัดทําเมนูโครงการเพ่ือใหพ้ืนที่     

ใชเปนแนวทางการดําเนินงานและประกอบการเบิกจายงบประมาณไดอยางถูกตองและเปนไปตามระเบียบ 
กลุมบริหารยุทธศาสตร จึงขอความรวมมือกลุมภารกิจที่เกี่ยวของจัดทําเมนูโครงการเพ่ือรวบรวมและประสาน
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

ทั้งน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข กรมอนามัย 
(Emergency Operation Center : EOC) เสนอใหสํานักสงเสริมสุขภาพและสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม  

เปนแกนหลัก...       
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เปนแกนหลักในการประสานงานและดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขายทองถิ่น ขับเคลื่อนการดําเนินงานภายใต
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนที่ (กปท.) โดยนายแพทยดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรม
อนามัย เสนอใหมีการแตงต้ังคณะทํางานเพ่ือดําเนินการในเรื่องดังกลาว  

๓. การจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอร จากงบประมาณหมวดงบลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ซึ่งดําเนินการโดยกองแผนงาน กรมอนามัย สํานักสงเสริมสุขภาพไดรับจัดสรร ทั้งหมด 5 รายการ ไดแก 

(๑) คอมพิวเตอรต้ังโตะ จํานวน 77 เครื่อง 
(๒) คอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน 5 เครื่อง 
(๓) เครื่องพิมพ จํานวน 19 เครื่อง 
(๔) เครื่องสํารองไฟ จํานวน 15 เครื่อง 
มีหลักเกณฑในการจัดสรร ดังน้ี (1) ทดแทนอุปกรณที่มีอายุการใชงานมากกกวา 7 ป ขึ้นไป 

(2) ทดแทนสวนที่ขาดสําหรับบุคลากรที่มาใหม และชํารุดหรือซอมแซมไมได 
นอกจากน้ันที่ประชุมมีการอภิปรายรวมกันในประเด็นการเขาถึงสื่อตาง ๆ ที่สํานักสงเสริม

สุขภาพไดผลิตและมีการเผยแพร ซึ่งไดรับเสียงสะทอนจากผูรับบริการวาไมสามารถเขาถึงสื่อได หรือสามารถ
เขาถึงไดแตมีความซับซอนหลายขั้นตอน 

กลุมบริหารยุทธศาสตร ไดช้ีแจงในประเด็นดังกลาววา ไดมีการอัพโหลดสื่อทุกประเภทบน  
เว็ปไซตสํานักสงเสริมสุขภาพ และอัพโหลดเพ่ิมเติมใน 3 ชองทางหลัก ไดแก (1) สื่อประเภทวิดีโออัพโหลดบน
YouTube ของสํานักสงเสริมสุขภาพ (2) สื่อประเภทไฟลอิเล็กทรอนิกส อัพโหลดบน Anamai Media       
(3) สื่อเกี่ยวกับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กลุมบริหารยุทธศาสตรรวบรวมสงกองแผนงาน กรมอนามัย 
อัพโหลดขึ้นเว็ปไซตกรมอนามัย 

ประธานมอบหมายใหทุกกลุมภารกิจตรวจสอบสื่อทุกประเภทที่ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
และผลิต หากยังไมไดมีการเผยแพรบนเว็ปไซตใหประสานสงขอมูลใหกลุมบริหารยุทธศาสตรดําเนินอัพโหลด
ในเว็ปไซตสํานักสงเสริมสุขภาพหรือชองทางประชาสัมพันธตาง ๆ ทั้งน้ีถาเปนสื่อที่มีความสําคัญและมีผลตอ
การขับเคลื่อนการดําเนินงานระดับประเทศใหประสานอัพโหลดไวที่เว็ปไซตกรมอนามัย 

มติที่ประชุม - รับทราบและผูเกี่ยวของรับไปดําเนินการ 

  4.2.8 กลุมอํานวยการ 

ภารกิจ / กิจกรรม การดาํเนินงาน/สิ่งที่ไดรบั 

   1. งานการเงินและบัญชี 1. การสงเบิกเดือนพฤษภาคม 256๓ 
    - เงินงบประมาณ 34 รายการ เปนเงิน 2,503,498.51 บาท 
    - เงินนอกงบประมาณ 1 รายการ เปนเงิน 25,000.00 บาท 
       ***รวม  35 รายการ เปนเงิน 2,528,498.51 บาท 

   ๒. งานสารบรรณและการ
เจาหนาที่ 

แผนการจัดสรรกําลังคนตามการปฏิบัติงานสํานักสงเสริมสุขภาพประจําเดือน
มิถุนายน 2563 
วันที่ 1 – 5 มถิุนายน 2563 ปฏิบัติงานที่บาน รอยละ 11.68 
วันที่ 8 – 12 มิถุนายน 2563 ปฏิบัติงานที่บาน รอยละ 9.49 
วันที่ 15 – 19  มถิุนายน 2563 ปฏิบัติงานที่บาน รอยละ 9.13 
 

4.๑.8 กลุม... 
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4.๑.8 กลุมอํานวยการ (ตอ) 

ภารกิจ / กิจกรรม การดาํเนินงาน/สิ่งที่ไดรบั 

     ๓. งานพัสดุและครุภัณฑ
ทางวิชาการ 

   1. การดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง 
    - การดําเนินการจัดซื้อนมผง ฯ งวดที่ 2  
นมผงสูตร 1 งวดที่ 2 เปนเงิน 3,870,680.-บาท 
นมผงสูตร 2 งวดที่ 2 เปนเงิน 5,047,740.-บาท 
รวม 8,918,420.-บาท 
   เบิกจายแลว 
   - ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 
เปนเงิน 726,080.- บาท ตองเบิกจายอีก เปนเงิน 8,192,340.- บาท 
   - ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563 
เปนเงิน 6,326,280.- บาท ตองเบิกจายอีก เปนเงิน 1,866,060.- บาท 
   2. งบลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   - รายการครุภัณฑ เบิกจายแลวทั้งหมด 9 รายการ  
   - รายการที่ ดินและสิ่งกอสราง เบิกจายแลว 1 รายการ  อยูระหวาง
ดําเนินการ 1 รายการ คือ รายการปรับปรุงหองนํ้าชายหญิง จํานวน 1 รายการ 
วงเงินงบประมาณ 1,878,000.- บาท เบิกจายเปนงวด จํานวนทั้งหมด 5 งวด 
   งวดที่ 1 ครบกําหนดสงมอบงานในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ดําเนินการไป
แลวประมาณ 40% ตามแผนการดําเนินงานคาดวาจะแลวเสร็จและสงมอบใน
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 
   งวดที่ 2 ครบกําหนดสงมอบงานในวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ตามแผนการ
ดําเนินงานคาดวาจะแลวเสร็จและสงมอบในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 
   งวดที่ 3 ครบกําหนดสงมอบงานในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ตามแผนการ
ดําเนินงานคาดวาจะแลวเสรจ็และสงมอบในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 
   งวดที่ 4 ครบกําหนดสงมอบงานในวันที่ 24 กันยายน 2563ตามแผนการ
ดําเนินงานคาดวาจะแลวเสรจ็และสงมอบในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 
   งวดที่ 5 ครบกําหนดสงมอบงานในวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ตามแผนการ
ดําเนินงานคาดวาจะแลวเสร็จและสงมอบในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 

   3. งานยานพาหนะและ
อาคารสถานที่ 

   มีอัตราการใชนํ้ามันเช้ือเพลิง (นํ้ามันดีเซล) เดือนพฤษภาคม 256๓  
- ใชในราชการสวนกลาง 153.12 ลิตร 
- ใชในราชการตางจังหวัด 46.96 ลิตร  

รวมจํานวน 200.08 ลิตร 

  ที่ประชุมมีการอภิปรายผลการดําเนินงานและประธานมอบหมาย ดังน้ี 
1. การเหลื่อมเวลาการปฏิบัติงาน โดยใหเลือกชวงเวลาปฏิบัติงาน ดังน้ี 

  (๑) ชวงเวลา ๐7.30 น. – 15.30 น. เวลาพัก 11.30 น. – 12.30 น. 
(2) ชวงเวลา ๐๘.30 น. – 16.30 น. เวลาพัก 12.00 น. – 13.00 น. 
(3) ชวงเวลา ๐9.30 น. – 17.30 น. เวลาพัก 12.30 น. – 13.30 น. 

๒. กลุม... 
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  2. กลุมอํานวยการไดจัดทํากลองรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะและขอรองเรียน โดยมีการ
แตงต้ังคณะทํางานเพ่ือเปดกลองดังกลาว พบวาต้ังแตจัดทําชองทางดังกลาวจนถึงปจจุบัน ยังไมมีขอรองเรียน 
  3. ประธานใหวางแผนการดําเนินงานจัดซื้อนมผงเพ่ือปองกันการติดเช้ือเอชไอวี จากแมสูลูก 
จัดซื้อจัดจางผลิตคูมือสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก และคูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM) ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

มติที่ประชุม - รับทราบและผูเกี่ยวของรับไปดําเนินการ 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
  5.1 การบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณระบาดโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เขารับราชการเปนกรณีพิเศษ แบงการกําหนดตําแหนงอัตราขาราชการต้ังใหม 
ระยะที่ 1 ภายในเดือนมิถุนายน 2563 จะบรรจุและแตงต้ังบุคลากรใน 13 สายงาน เชน แพทย พยาบาล
วิชาชีพ นักรังสีการแพทย เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข เปนตน ขอใหบุคลากรสํานักสงเสริมสุขภาพ         
ที่มีคุณสมบัติสมัครเขารับการบรรจุเปนขาราชการ โดยขอรายละเอียดและกรอกแบบฟอรมการสมัครที ่     
นายชํานาญ แปนหลวง กลุมอํานวยการ ทั้งน้ีในสวนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานสายสนับสนุน กรมอนามัย       
อยูระหวางการพิจารณาตอรองตําแหนงอัตรา 
  ๕.๒ การจัดสภาพแวดลอมภูมิทัศนภายในหนวยงานใหมีบรรยากาศของการเปนองคกรรอบรู
ดานสุขภาพ สอดคลองกับใชชีวิตประจําวันในรูปแบบใหม (New Normal) ดําเนินการในรูปแบบของการจัดทํา
ภาพถายสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพ ติดผนังบริเวณหนาลิฟต อาคาร 7 ช้ัน 1 – 6 เพ่ือใหความรูแก
บุคลากรสํานักสงเสริมสุขภาพ ประชาชนและผูที่มาติดตอราชการ 
  นายธานินทร ออนนุชมงคล กลุมสรางเสริมศักยภาพเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ แจงวา เมื่อวันที่ 
4 มิถุนายน 2563 ไดจัดประชุมพัฒนารูปแบบการปรับภูมิทัศนงานสงเสริมสุขภาพทุกกลุมวัย ซึ่งเชิญ
ผูเช่ียวชาญมาใหความรูและแนวทางในการออกแบบภาพเพ่ือสื่อถึงการสงเสริมสุขภาพในกลุมวัยตาง ๆ โดยมี
ตัวแทนของกลุมวัยเขารวมประชุม โดยพิจารณาและออกแบบภาพตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ ซึ่งไดนําเสนอ
ในที่ประชุมครั้งน้ีดวย 
   ที่ประชุมใหขอเสนอแนะวาการออกแบบภาพควรมีองคประกอบภาพที่สื่อถึงกลุมวัยตาง ๆ 
อยางชัดเจนโดยไมจําเปนตองมีตัวอักษร และเปนภาพที่ทันตอสถานการณปจจุบัน ทั้งน้ีประธานใหผูรับผิดชอบ
คํานวณงบประมาณที่จะใชในการผลิตสื่อดังกลาว หากสํานักสงเสริมสุขภาพมีงบประมาณไมเพียงพอ จะ
พิจารณาขอสนับสนุนงบประมาณจากนรองอธิบดีกรมอนามัย (นายแพทยอรรถพล แกวสัมฤทธ์ิ) 
   5.๓ การออกกําลังกายชวงพักประชุม ใหดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยปฏิบัติตามมาตรการ
เวนระยะห างทางสั งคม (Social Distancing) และแนวทางการปฏิบั ติตนให เปน นิสัยภายใตการใช
ชีวิตประจําวันในรูปแบบใหม (New Normal) 

5.๔ การจางเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในสํานักสงเสริมสุขภาพ  
เน่ืองจากกรมอนามัย ไมมีนโยบายใหจางเหมาบุคคลภายนอกทดแทนบุคคลที่ลาออก ทําให

หลายกลุมงานขาดบุคคลในปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหกลุมอํานวยการเชิญตัวแทนของแตละกลุมงานรวมประชุม
หาแนวทางการจัดสรรบุคคลใหปฏิบัติงานตามกลุมภารกิจตาง ๆ อยางเพียงพอ  

นอกจากน้ันเนนยํ้าใหกลุมภารกิจสงขอมูลการขาดงานของบุคคลจางเหมา ใหกลุมอํานวยการ 
เพ่ือแจงหัวหนากลุมและกรรมการตรวจรับกอนตรวจรับงานจาง และเสนอผูอํานวยการ ในการพิจารณาหักเงิน
คาจาง เน่ืองจากไมมีระเบียบใหบุคคลจางเหมาบริการลางาน 

๕.๕ โครงการ... 



- 28 - 

 

๕.๕ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สํานักสงเสริมสุขภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จะสามารถดําเนินการไดหรือไมน้ัน ตองพิจารณาจากงบประมาณคงเหลือในชวงปลายปงบประมาณ 

๕.๖ กําหนดการประชุมสํานักสงเสริมสุขภาพครั้งที่ ๙/2563 ประธานจะแจงใหทราบภายหลัง 

    มติที่ประชุม - รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๔.30 น. 

 

 
นางสาวประภัสสร นุชนิยม ผูจดรายงานการประชุม 

นางสาวพิริยา วัฒนารุงกานต ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 


