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รายงานการประชุมสาํนกัสงเสริมสุขภาพ 
ครั้งที่ 10/๒๕63 

วันที่  24 สิงหาคม 2563 
ณ หองประชมุสาํนกัสงเสรมิสุขภาพ อาคาร ๗ ชั้น ๓ 

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

ผูมาประชุม   

๑. นายแพทยเอกชัย เพียรศรีวัชรา ผูอํานวยการสํานักสงเสริมสขุภาพ  ประธาน 
2. นางกันยารัตน  กาสลัก  ที่ปรึกษาสํานักสงเสริมสุขภาพ 
3. แพทยหญิงพิมลพรรณ ตางวิวัฒน หัวหนากลุมอนามัยแมและเด็ก 
4. นางอัญชลินทร ปานศิริ  หัวหนากลุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ 
5. นางอาริสรา  ทองเหม  หัวหนากลุมสนับสนุนวิชาการและการวิจัย 
6. นางปนัดดา  จั่นผอง  แทนหัวหนากลุมอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุน 
7. นางสาวกมลนิตย มาลัย  แทนหัวหนากลุมอนามัยวัยทาํงาน 
8. นายสมศักด์ิ  ปนนาค  แทนหัวหนากลุมสรางเสริมศกัยภาพฯ 
9. นางสาวรดีพร  สุขอรุณ  แทนหัวหนากลุมบริหารยุทธศาสตร 
10. นางสาวจรรยา ทองทิพย แทนหัวหนากลุมอํานวยการ 
11. นางจุฑารัตน ปฏิเวทย  ผูชวยผูอํานวยการ 
12. นางนงลักษณ รุงทรัพยสิน กลุมอนามัยแมและเด็ก 
๑3. นางสาวฉวีวรรณ ตนพุดซา กลุมอนามัยแมและเด็ก 
๑4. นางชนัญธิดา สมสุข  กลุมอนามัยแมและเด็ก 
15. นางสาวธัญลักษณ ทองหลอ กลุมอนามัยแมและเด็ก 
16. นายเนต์ิ  ภูประสม กลุมอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุน  
๑7. นางสาวศิรินทรา พินิจกุล  กลุมอนามัยวัยทํางาน 
18. วาที่ ร.ต.มณฑล หวานวาจา กลุมสรางเสริมศักยภาพฯ 
19. นางมลิวัลย  ศรีมวง  กลุมสรางเสริมศักยภาพฯ 
20. นายอนุศกัด์ิ  ทองทิพย กลุมสรางเสริมศักยภาพฯ 
21. นางวิชชุพร  เกตุไหม  กลุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ 
22. นางกมลชนก ศรีศาสตร กลุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ 
23. นางสาวปราณ ี พงษจินดา กลุมสนับสนุนวิชาการและการวิจัย 
24. นางสาววรัสภสร จั่นนงเยาว กลุมสนับสนุนวิชาการและการวิจัย 
25. นางสาวปยะวรรณ กลิ่นสุคนธ กลุมบริหารยุทธศาสตร 
26. นางสาวภารินี หงษสุวรรณ กลุมบริหารยุทธศาสตร 
27. นางอัญชุรีย  บุญมาประเสรฐิ กลุมบริหารยุทธศาสตร 
28. นางสาวปยวดี พิศาลรัตนคุณ กลุมบริหารยุทธศาสตร 
29. นางสาวประภัสสร  นุชนิยม  กลุมบริหารยุทธศาสตร 
30. นางสาวณัฏฐพัชร พ่ึงประเสริฐ กลุมบริหารยุทธศาสตร 
31. นางสาวธีระนุช อินสอน  กลุมบริหารยุทธศาสตร 
32. นายณัฐากร  บัวแกว  กลุมบริหารยุทธศาสตร  

33. นาง... 
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33. นางศิริพร  แสงวิภาสนภาพร   กลุมอํานวยการ 
34. นางขวัญตา  ใจเพ็ชร  กลุมอํานวยการ 
25. นางสาวพรพรรณ สมพงษ  กลุมอํานวยการ 
36. นางสาววัลลีย สุริยาธนรัชต กลุมอํานวยการ 
37. นางสาวณภาภัช สณศิร ิ  กลุมอํานวยการ 
38. นางสาวอมราพร บุญพิศิษฐสกุล กลุมอํานวยการ 
39. นายอนุชิต  พรหมกระแส กลุมอํานวยการ 
40. นางสาวเพ็ญนาร ี บุตรศรี  กลุมอํานวยการ 

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 
   ผูเขารวมประชุมกลาวคําบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต ทําสมาธิ แผเมตตา  
   ประธานเปดการประชุมพรอมกลาวอวยพรและมอบการดวันเกิดใหกับบุคลากรสํานักสงเสริม
สุขภาพที่มีวันเกิดในเดือนสิงหาคม จากน้ันนําเขาสูวาระการประชุม ดังน้ี 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ 
  นายแพทยเอกชัย เพียรศรีวัชรา ผูอํานวยการสํานักสงเสริมสุขภาพ ประธานการประชุม   
แจงที่ประชุมทราบ ดังน้ี 
  1. ประธานแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ไดรับการบรรจุเปนขาราชการ สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเมื่อมีอัตรากําลังขาราชการ
เพ่ิมขึ้นสํานักสงเสริมสุขภาพจึงตองมีการเกลี่ยอัตรากําลังใหแตละกลุมภารกิจอยางเหมาะสม แตในสวนของ
การปฏิบัติหนาที่จะออกคําสั่งภายในใหปฏิบัติหนาที่ในกลุมภารกิจเดิม  
   ๒. กลุมภารกิจที่จะปรับแผนปฏิบัติการขอใหดําเนินการภายในเดือนกรกฎาคม 2563 และ
เรงรัดการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผน โดยในเดือนสิงหาคม - กันยายน 2563 หากกลุมภารกิจใด   
ไมสามารถจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการได ขอใหกลุมบริหารยุทธศาสตรและกลุมอํานวยการตัดงบประมาณ
เขาสวนกลางสํานักสงเสริมสุขภาพ เพ่ือรวบรวมจัดโครงการพัฒนาบุคลากร สํานักสงเสริมสุขภาพ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในเดือนกันยายน 2563 
  3. รองอธิบดีกรมอนามัย (นายแพทยอรรถพล แกวสัมฤทธ์ิ) มีแนวคิดใหสํานักสงเสริมสุขภาพ
เปนตนแบบในการจัดทําแผนสงเสริมสุขภาพกลุมวัย ระยะ 5 ป โดยเชิญสถาบันพัฒนาเด็กแหงชาติรวมจัดทํา
แผนดังกลาวดวย ซึ่งประธานเห็นควรใหดําเนินการรวมกับการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร สํานักสงเสริม
สุขภาพ ในเดือนกันยายน 2563 และมอบหมายกลุมบริหารยุทธศาสตรและกลุมสรางเสริมศักยภาพเพ่ือการ
สงเสริมสุขภาพดําเนินการ 
  4. สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ณ วันที่ 
29 กรกฎาคม 2563 มีผูปวยติดเช้ือรายใหม 1 ราย เปนคนไทยที่เดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกาและเขารับ
การเฝาระวังกักตัวในสถานที่รัฐจัดให ไมมีผูปวยกลับบานเพ่ิม ทําใหมีผูปวยกลับบานสะสม 3,111 ราย หรือ
คิดเปนรอยละ 94.33 ของผูปวยทั้งหมด มีผูปวยที่ยังรักษาอยูในโรงพยาบาล 129 ราย หรือรอยละ 3.91 
ของผูปวยทั้งหมด ไมมีผูเสียชีวิตเพ่ิม รวมผูเสียชีวิตสะสม 58 ราย ผูปวยสะสมทั้งสิ้น 3,298 ราย 
  5. ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประธานดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักสงเสริมสุขภาพ   
ครบ 4 ป จึงประสงคจะตัดเสื้อสูทใหกับบุคลากรสํานักสงเสริมสุขภาพ เพ่ือแสดงความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน
โดยมอบกลุมอํานวยการดําเนินการจัดหารานและใหชางตัดมาวัดขนาดเสื้อของแตละคน 

 
๖. สํานักสงเสริมสุขภาพ... 
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  6. สํานักสงเสริมสุขภาพ ประกาศรับสมัครโอน / ยายขาราชการตําแหนงนักวิเคราะห
นโยบายและแผน ระดับชํานาญการพิเศษ 2 เลขที่ตําแหนง และตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข ระดับ 
เช่ียวชาญ 1 เลขที่ตําแหนง 
  8. มีคําสั่งแตงต้ังใหนางจุฑารัตน ปฏิเวทย ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
เปนผูชวยผูอํานวยการสํานักสงเสริมสุขภาพ ขึ้นตรงตอผูอํานวยการสํานักสงเสริมสุขภาพ โดยมอบหมายให
ปฏิบัติหนาที่ดานการติดตอประสานงานของผูอํานวยการ งานวิชาการ งานนิเทศติดตามและประชุมอ่ืน ๆ 
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
  มติที่ประชุม - รับทราบและผูเกี่ยวของรับไปดําเนินการ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/๒๕๖3 
รายงานการประชุมสํานักสงเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 9/๒๕๖3 เมื่อวันที่  29 กรกฎาคม 2563           

ไดแจงเวียนใหทุกกลุม ตามหนังสือสํานักสงเสริมสุขภาพ ที่ สธ 0923.02/ว 3531 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 
ซึ่งสามารถ Download สรุปมติการประชุมและรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ ไดที่เว็บไซตสํานักสงเสริม
สุขภาพ หากที่ประชุมมีขอแกไขเพ่ิมเติมใหแจงที่กลุมบริหารยุทธศาสตร หากไมมีการแกไข ขอใหรับรอง
รายงานการประชุม 

  มติที่ประชุม - รับทราบและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/๒๕๖3 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑ ผลการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  กลุมบริหารยุทธศาสตร รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ของสํานักสงเสริมสุขภาพ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 มีงบประมาณทั้งสิ้น  59,681,886.-บาท แบงเปน 
  - งบดําเนินงาน (โครงการ)   31,157,866.-บาท 
  - งบคาใชจายขั้นตํ่าตามสิทธิ   1,131,170.-บาท 
  - งบประมาณสําหรับจัดซื้อนมผง ฯ  22,100,000.-บาท 
                   - งบลงทุน     5,292,850.-บาท 
สถานการณการเบิกจายงบประมาณ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ดังน้ี 

กลุม 
งบประมาณ 

จํานวนไดรบัจัดสรร (บาท) จํานวนเบกิจาย (บาท) รอยละ 
กลุมอนามัยแมและเด็ก 9,217,553.00  7,049,247.85 76.48 

กลุมอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุน 6,331,101.00  5,701,760.90 90.06 

กลุมอนามัยวัยทํางาน 4,013,971.00 2,922,281.50 72.80 

กลุมสรางเสริมศักยภาพ ฯ 1,539,010.00  972,801.00 63.21 

กลุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ 609,765.00  302,810.00 49.66 

กลุมสนับสนุนวิชาการและการวิจัย 1,741,526.00  1,518,550.00 87.20 

กลุมบริหารยุทธศาสตร 1,023,869.00 943,770.00 92.18 

กลุมอํานวยการ 5,142,949.00  4,660,944.34 90.63 

งบกลาง 1,538,122 656,891.49 42.71 

รวมงบโครงการ 31,157,866.00  24,729,057.08 79.37 

สถานการณ... 
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สถานการณการเบิกจายงบประมาณ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 (ตอ) 

กลุม 
งบประมาณ 

จํานวนไดรบัจัดสรร (บาท) จํานวนเบกิจาย (บาท) รอยละ 
คาใชจายขั้นตํ่าตามสิทธ์ิ  1,131,170.00  971,677.41 85.90 
งบประมาณสําหรับจัดซื้อนมผง ฯ  22,100,000.00  22,100,000.00 100 

รวมงบดําเนนิงาน 54,389,036.00 47,800,734.49 87.89 
งบลงทุน  5,292,850.00  3,771,670.00 71.26 

รวบงบประมาณทัง้หมด 59,681,886.00 51,572,404.49 86.41 

   ประธานติดตาม เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเฉพาะ
งบประมาณที่ใชในการผลิตสื่อ ซึ่งใหดําเนินการใหแลวเสร็จและสงเอกสารการเบิกจายงบประมาณภายในวันที่ 
18 กันยายน 2563 โดยมอบหมายกลุมบริหารยุทธศาสตรและกลุมอํานวยการรวบรวมงบประมาณสําหรับ   
จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประชุมจัดทําแผนสงเสริมสุขภาพกลุมวัย 
ระยะ 5 ป ในเดือนกันยายน 2563   

  มติที่ประชุม - รับทราบและกลุมตาง ๆ ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ 

   3.2 ความกาวหนาการเสนอโครงการขอรับงบประมาณจากพระราชกําหนดใหอํานาจ

กระทรวงการคลังกูเงินเพื่อแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจาก

สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 

      กองแผนงาน กรมอนามัย แจงวาสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหกระทรวง

สาธารณสุข ทบทวนโครงการทั้งหมด 157 โครงการ ซึ่งผานการพิจารณาแลว 6 โครงการ โดยสํานักสงเสริม

สุขภาพ ตองทบทวนโครงการสงเสริมฐานวิถีชีวิตใหมของทุกกลุมวัยในยุค COVID – 19 : รูเร็ว ปรับตัวไว   

ฐานวิถีชีวิตใหม ตานภัยโควิด”  

  มติที่ประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 

  4.1 รายงานผลการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม 2563 – ปจจุบัน และแผนการ
ดําเนินงานเดือนสิงหาคม – กันยายน 2563 
    4.1.1 กลุมอนามัยแมและเด็ก  

ภารกิจ / กิจกรรม การดาํเนินงาน / สิ่งที่ไดรบั 

   1. ลงพ้ืนที่ใหความรู การดูแล
เด็กในสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
และเย่ียมเสริมพลังการดําเนินงาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

   ลงพ้ืนที่ใหความรูการดูแลเด็กในสถานการณการแพรระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และเย่ียมเสริมพลังการดําเนินงานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยเพ่ือถายทอดความรูการดูแลเด็ก ใหคําแนะนําการ
เตรียมความพรอมในการเปดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและแลกเปลี่ยน
รูปแบบแนวทางการปองกันควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 ในระดับพ้ืนที่ 

 

   4.1.1 กลุม... 
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   4.1.1 กลุมอนามัยแมและเด็ก (ตอ) 

ภารกิจ / กิจกรรม การดาํเนินงาน / สิ่งที่ไดรบั 

   2. ประชุมคณะกรรมการอนามัย
แมและเด็กแหงชาติ 

   1. รายงานสถานการณงานอนามัยแมและเด็กและความกาวหนาการ
ดําเนินงานระบบเฝาระวังมารดาตายและการติดตามสอบสวนโรคซิฟลิส
แตกําเนิด  
   2. พิจารณาแผนขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัย ป 2564 - 2566 

   3. ประชุมคณะทํางานการดูแล
สุขภาพหญิ งต้ั งครรภ และหลั ง
คลอดที่ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

   1. รายงานสถานการณและพิจารณาระบบรายงานการติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 ในหญิงต้ังครรภและเด็กปฐมวัย  
   ๒. พิจารณารูปแบบการใหบริการฝากครรภและหลังคลอด การให 
บริการคลินิกเด็กสุขภาพดี และการเลี้ยงลูกดวยนมแมตามแบบฐานวิถี
ชีวิตใหม 

   4. ประชุมคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร
เ พ่ื อ ก ารค วบ คุ ม ก ารส ง เส ริ ม
การตลาดอาหารสําหรับทารกและ
เด็กเล็ก 

   1. ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ (ราง) คําสั่งคณะทํางานขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร ฯ 
   2. ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการมอบอํานาจการเปรียบเทียบตาม
มาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติ ฯ และเสนอใหคณะอนุกรรมการ
พัฒนากฎหมายพิจารณาในรายละเอียด 

   5. ประชุมคณะทํางานการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อน
การสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม
ในสถานประกอบกิจการ 

   1. กําหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมการ
เลี้ยงลูกดวยนมแมในสถานประกอบกิจการ วันที่ 13 - 14 ส.ค. 63  
   2. ขอความรวมมือจากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานสงแบบ
สํารวจขอมูลมุมนมแมในสถานประกอบกิจการ เพ่ือนําขอมูลมา
วิเคราะหและวางแนวทางการดําเนินงานตอไป 

   6 . ป ระ ชุ ม งาน คณ ะทํ างาน
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร
เพ่ือการควบคุมการสงเสริมการตลาด
อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก 

   1. ปรับแก (ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แตงต้ัง
พนักงานเจาหนาที่ ฯ และ (ราง) ประกาศคณะกรรมการควบคุมการ
สงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก เรื่อง หลักเกณฑการ
เปรียบเทียบ 
   ๒. วิเคราะหกระบวนการพิจารณาตัดสินและเปรียบเทียบ และยก 
(ราง) แนวทางการตัดสินดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติ ฯ  

   7 . ป ระ ชุม งานคณ ะทํ างาน
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร
เ พ่ื อ ก ารค วบ คุ ม ก ารส ง เส ริ ม
การตลาดอาหารสําหรับทารกและ
เด็กเล็ก ครั้งที่ 4 และ ครั้งที่ 5 
 

   1. วางแนวทางในการพิจารณาการใหการสนับสนุนในการจัดประชุม 
อบรมหรือสัมมนาดานวิชาการ ฯ ตามมาตรา 21 ขององคกรวิชาชีพ
ดานสาธารณสุข 
   2. รวบรวม สรุปรายงาน และวางแนวทางการตรวจสอบความ
ถูกตองของการรายงานการสนับสนุนในการจัดประชุม อบรมหรือ
สัมมนาดานวิชาการ ฯ ตามมาตรา 21 และการบริจาคอาหารสําหรับ
ทารกและอาหารสําหรับเด็กเล็กตามมาตรา 23 
   3. ปรับแก (ราง) หลักการมอบอํานาจเปรียบเทียบตามมาตรา 49 
และปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาในกระบวนการพิจารณาตัดสินและ
เปรียบเทียบลง 

4.1.1 กลุม... 
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   4.1.1 กลุมอนามัยแมและเด็ก (ตอ) 

ภารกิจ / กิจกรรม การดาํเนินงาน / สิ่งที่ไดรบั 

   9. ประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนากฎหมาย 

   1. ใหมีการช้ีแจงกลไกการรายงานตามกฎหมายตอผูผลิต ผูนําเขา     
ผูจําหนายหรือตัวแทนเพ่ือใหปฏิบัติไดถูกตอง 
   2. ใหตรวจสอบความถูกตองของการรายงานการสนับสนุนในการจัด
ประชุม อบรมหรือสัมมนาดานวิชาการ ฯ ตามมาตรา 21 และการ
บริจาคอาหารสําหรับทารกและอาหารสําหรับเด็กเล็กตามมาตรา 23 
   3. ที่ประชุมไมเห็นชอบในหลักการการมอบอํานาจตามมาตรา 14 
และเสนอใหปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาในกระบวนการพิจารณา
ตัดสินและเปรียบเทียบลง 

   10. นําเสนอแผนแมบทการ
ส ง เส ริ ม สุ ข ภ าพ แ ล ะ อ น ามั ย
สิ่งแวดลอม ป พ.ศ. 2564 -2565 
(Master Plan) และแผนปฏิบัติการ 
Cluster สตรีและเด็กปฐมวัย กรม
อนามัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ประกอบดวย 4 โครงการ ดังน้ี 
  1. โครงการสงเสริมการเกิดอยางมีคุณภาพ 
  2. โครงการมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต 
  3. โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาด
อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก 
  4. โครงการสงเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอายุ 2 – 6 ป 

   1 1 . ก ารป ระกวดภาพ ถ าย
สงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม  

   ใหประชาชนรวมสงภาพถายสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม ภายใต
แนวคิด “Support Breastfeeding for A Healthier Planet : รักลูก 
รักเรา รักษโลก สนับสนุนใหลูกกินนมแม” พรอมอธิบายประโยชนของ
การเลี้ยงลูกดวยนมแมที่มีตอสิ่งแวดลอม ระหวางวันที่ 21 - 30 ก.ค. 63 

   ๑๒. การดําเนินงาน 9 ยางเพ่ือ
สรางลูก 

    ขอมูล ณ วันที่ 5 ก.ค. 63 มีผูสมัครผาน Line@ 9 ยางเพ่ือสราง
ลูก 23,834 คน มีผูกดถูกใจเพจ จํานวน 62,875 คน มีผูกดติดตาม
เพจจํานวน 70,693 คน ผูสมัครรับขาวสาร Line@ 9 ยางเพ่ือสราง
ลูก สวนใหญมีสถานะเปนแมมากที่สุด รองลงมาเปนพอ และมีสถานะ
เปนเจาหนาที่สาธารณสุข เปนอันดับที่ 3  
   มีการจัดกิจกรรม Facebook live เพจ 9 ยางเพ่ือสรางลูก ดังน้ี 

วันที ่ หัวขอทีน่าํเสนอ ยอดการเขาถึง 
17 มิ.ย. 63 EP.18 วัคซีน เด็ก  มี ความสํ าคัญ 

อยางไร พอแมควรรู 
8,545 ครั้ง 

24 มิ.ย. 63 EP.19  การจัดสภาพแวดลอมที่
ปลอดภัยและสงเสริมพัฒนาการเด็ก 

5,905 ครั้ง 

1 ก.ค. 63 EP.20 เตรียมตัวไปโรงเรียน New 
Normal (สพด.ตองเตรียมตัวอยางไร) 

7,342 ครั้ง 

8 ก.ค. 63 EP.21 “เลน” New Normal 6,910 ครั้ง 
15 ก.ค. 63 EP.22 “นอน” New Normal 7,094 ครั้ง 
22 ก.ค. 63 EP.23 “แปรงฟน” New Normal 4,150 ครั้ง  

 
4.1.1 กลุม... 
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   4.1.1 กลุมอนามัยแมและเด็ก (ตอ) 

ภารกิจ / กิจกรรม การดาํเนินงาน / สิ่งที่ไดรบั 

แผนการดาํเนนิงาน 
   1. ประชุมตามภารกิจ ไดแก (1) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานเครือขายบริการสุขภาพระดับจังหวัด
(2) ประชุมคณะทํางานเพ่ือขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและ
เด็กเล็ก พ.ศ. 2560 (3) ประชุมเยี่ยมเสริมพลัง 9 ยางเพ่ือสรางลูก (4) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
สงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม (5) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและถอดบทเรียนการคัดกรองความเสี่ยงหญิง
ต้ังครรภผานโปรแกรม Save mom (6) ประชุมคณะกรรมการควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับ
ทารกและเด็กเล็ก 
   2. ติดตามการดําเนินงาน ไดแก (1) ลงพ้ืนที่เย่ียมเสริมพลังและจัดประชุมใหความรูเรื่องการดูแลเด็กใน
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จ.กาญจนบุรี และ จ.สมุทรสาคร  
   3. จัดกิจกรรมรณรงคการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมสัปดาหนมแมโลกในเดือนวันแมแหงชาติ 

   ที่ประชุมมีการอภิปรายผลการดําเนินงาน ตัวช้ีวัดอัตราการตายของมารดาตอการเกิดมีชีพ
แสนคน ซึ่งปจจุบันมีจํานวนมารดาตายอยูที่ 85 ราย ประธานใหขอเสนอแนะวาเหลือระยะเวลาดําเนินการอีก     
3 เดือน จึงเห็นควรใหขับเคลื่อนการดําเนินงานโปรแกรม Save Mom ใหครอบคลุมทุกพ้ืนที่  รวมทั้ง 
Facebook live เพจ 9 ยางเพ่ือสรางลูก เพ่ือใหความรูแกหญิงต้ังครรภและผูที่เกี่ยวของ 
   ทั้งน้ี กลุมอนามัยแมและเด็กมีแนวทางที่จะดําเนินการอยูแลว แตมีขอจํากัดในเรื่องระยะเวลา
การใชงบประมาณที่ตองสงเบิกจายภายใน 18 กันยายน 2563 จึงขอใหประธานชวยเจรจากับผูเก่ียวของเพ่ือ
เปดโอกาสในการปฏิบัติงานที่จําเปน และเจรจาตอรองกับกองแผนงานในการกําหนด Template ตัวช้ีวัดเรื่อง 
Still Birth และ Neonatal Death 

  มติที่ประชุม - รับทราบและผูเกี่ยวของรับไปดําเนินการ 

   4.๑.2 กลุมอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุน 

ภารกิจ / กิจกรรม การดาํเนินงาน / สิ่งที่ไดรบั 

1. โครงการโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ (Health Literate School : HLS) 

   ๑. ประชุมหารือการพัฒนางานดาน
สุ ขภาพนักเรียนแบบบู รณาการ 
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 เตรียมการ
เปดเทอม รองรับสถานการณโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กรณีเกิดการ
แพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส              
โคโรนา 2019 ในสถานศึกษา 

   1. มีการกําหนด Flow Chart แนวทางการดําเนินงานคัดกรอง ใน
สถานศึกษา 
   2. รวมกันวางแนวทางการกํากับติดตามและรายงานผลสําหรับทีม
ตรวจราชการ โดยเนนเฉพาะประเด็นสําคัญที่บงช้ีเชิงนโยบาย 
   3. ระบบการกํากับติดตามและรายงานโดยเนนตามมาตรการหลัก 
และเพ่ิมเติมแบบประเมินติดตามอาการเสี่ยงของนักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียน ทั้งน้ีจะมีผูพิทักษอนามัยโรงเรียนในแตละพ้ืนที่จะเขาไปมี
บทบาทรวมดวย 

 

 

4.๑.2 กลุม... 
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   4.๑.2 กลุมอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุน (ตอ) 

ภารกิจ / กิจกรรม การดาํเนินงาน / สิ่งที่ไดรบั 

   2. ประชุมช้ีแจงการขับเคลื่อน
งานดานสุขภาพนักเรียนและการ
กํ า กับ ติดตามประ เมิ น ผลการ
ปองกันการแพรระบาดของโรคติด
เช้ื อ ไวรั ส โค โรน า  2 0 1 9  ใ น
สถานศึกษา แบบบูรณาการ 

   มีการช้ีแจงแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ในประเด็นดังน้ี 
   1. กระทรวงศึกษาธิการ 
   - นโยบายการขับเคลื่อนงานดานสุขภาพนักเรียนในการปองกันการ
แพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา 
   - มาตรการการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019  ในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
   2. กระทรวงสาธารณสุข 
   - มาตรการปองกันการแพรระบาดของของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ในสถานศึกษา และสถานการณการติดเช้ือในประเทศไทย 
   - แนวปฏิบัติการกํากับติดตามประเมินผลตามมาตรการ ศบค. ในการ
ปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ใน
สถานศึกษา 

   3. ประชุมพัฒนาชุดสื่อความ
รอบรูดานสุขภาพ (HLS Package) 
และเครื่องมือการประเมินความ
รอบรูด านสุขภาพ เด็ก วัย เรียน             
ครั้งที่ 1 

   1. (ราง) เครื่องมือการประเมินความรอบรูสุขภาพเด็กวัยเรียน ซึ่ง
แบงออกเปน 4 ตอน ดังน้ี 
   ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
   ตอนที่ 2 การประเมินผลดานกระบวนการ 
   ตอนที่ 3 การประเมินผลลัพธดานสุขภาพของนักเรียน 
   ตอนที่ 4 แบบประเมินความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมที่พึง
ประสงคของนักเรียน 
   2. (ราง) กรอบชุดสื่อความรอบรูดานสุขภาพ (HLS Package) ซึ่ง
แบงออกเปน 6 ประเด็น ไดแก 

(1) รอบรูสุขภาพ            (2) สูงดีสมสวน สุขภาพดี 
(3) อาหารการกิน           (4) ใสใจสิ่งแวดลอม 
(5) สุขอนามัย                (6) New Normal  

   4. ประชุมพัฒนาชุดสื่อความ
รอบรูดานสุขภาพ (HLS Package) 
และเครื่องมือการประเมินความ
รอบรูด านสุขภาพ เด็ก วัย เรียน      
ครั้งที่ 2 

   1. (ราง) เครื่องมือการประเมินความรอบรูดานสุขภาพนักเรียน 
   2. (ราง) แบบประเมินความรอบรูดานสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงค และผลลัพธดานสุขภาพของเด็กวัยเรียน ซึ่งประกอบดวย 
3 สวน ดังน้ี 
   สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับนักเรียน 
   สวนที่ 2 ขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ 
   สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความรอบรูดานสุขภาพ 
   3. (ราง) กรอบชุดสื่อสารความรอบรูดานสุขภาพ (HLS Package) 

 

 

4.๑.2 กลุม... 
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   4.๑.2 กลุมอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุน (ตอ) 

ภารกิจ / กิจกรรม การดาํเนินงาน / สิ่งที่ไดรบั 

   5. ประชุมหารือการบริหารจัด
การบู รณ าการเช่ือม โยงระบบ
ฐานขอมูลรวมสุขภาพนักเรียน 

   1. บริหารจัดการใหมีการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลนักเรียนและ
โรงเรียนแบบอัตโนมัติ และใหรองรับการอัพเดทขอมูลนักเรียน ไดแก 
   (1) ขอมูลการเลื่อนช้ันเรียน 
   (2) ขอมูลนักเรียนที่เขาเรียนใหม 
   (3) ขอมูลการยายโรงเรียน 
   (4) ขอมูลการออกจากโรงเรียนกลางคัน โดยคํานึงการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของขอมูล 
   2. ใหมีการแสดงผล Dashboard การไหลของขอมูล 2 กระทรวง 
สําหรับการติดตามความครบถวนของขอมูล 

   6. ประชุมหารือการใชประโยชน
ขอมูลระบบฐานขอมูลรวมสุขภาพ
นักเรียน 

   1. เรงรัดตรวจสอบขอมูลและการ Mapping ขอมูลโรงเรียนและ
สถานบริการ สาธารณสุขใหครบถวน 100% 
   2. กําหนดประเด็น/รายการขอมูลสําหรับการใชประโยชนขอมูลใน
ระยะแรก กอนการประกาศใชอยางเปนทางการ ปการศึกษา 2564 
   3. ใหงาน IT ของสํานักสงเสริมสุขภาพเขามามีสวนรวมดําเนินงาน
ตามบทบาท 

   7. ประชุมจัดทําแนวทางปฏิบัติ
ตามมาตรการการปองกันโรคติด
เช้ือไวรัส โคโรนา 2019  กรณี
สถานการณเสี่ยงรอบ 2 

   (ราง) คูมือการปฏิบัติตามมาตรการการปองกันการแพรระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา กรณีสถานการณเสี่ยง 
รอบ 2 

2. การดําเนนิงานตามนโยบายเรงรดัดําเนนิการเพือ่รองรบัสถานการณโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

   1 . ประชุมหารือการพัฒนางานดานสุขภาพนักเรียนแบบบูรณาการ ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
“เตรียมการเปดภาคเรียนโรงเรียนนานาชาติ รองรับสถานการณ COVID-19” และ “เตรียมความพรอมกอน
เปดภาคเรียนโรงเรียนการศึกษาพิเศษ รองรับสถานการณ COVID-19”  
   2. เปนวิทยากรใหความรูแกผูปกครอง “เตรียมความพรอมนักเรียนใหปลอดภัยจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019” และเยี่ยมเสริมพลังจัดทําแนวทางผอนผันเปดสถานศึกษา เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
   3. เย่ียมเสริมพลังและจัดทําสื่อประชาสัมพันธ “สุขอนามัยลางมือ ปลอดภัยจาก COVID-19”ณ โรงเรียน
วัดวงษภาศน อ.ไชโย จ.อางทอง 
   4. เยี่ยมเสริมพลังวิถีชีวิตใหมตามมาตรการผอนปรนโรงเรียนนานาชาติ เพ่ือปองกันปองกันการแพรระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนนานาชาติ เซนตแอนดรูวส กรุงเทพมหานคร 
   5. เยี่ยมเสริมพลังหลังเปดภาคเรียนของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหนองใหญ จ.ศรีสะเกษ  
   6. ผลิตเน้ือหาความรูเชิงวิชาการปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เผยแพรประชาสัมพันธผาน
สื่อมวลชน โดยผูบริหารแถลงขาว สัมภาษณวิทยุ โทรทัศน 

กลุม... 
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กลุมอนามัยเด็กวัยเรียนวันรุน แจงที่ประชุมเรื่องความคืบหน าการเตรียมความพรอมการ     
เปดเรียนของสถานศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สืบเน่ืองจากใน
ปจจุบัน มีสถานศึกษา 4,500 แหง ที่ยังเปดการเรียนการสอบแบบสลับวันเรียน ทําใหผูปกครองเกิดความกังวล
เรื่องเวลาเรียน และผลการเรียนของนักเรียน ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (ศบค.) จึงจะออกแนวทางหรือมาตรการที่จะใหสถานศกึษาเปดการเรียนการสอน แบบ Onsite 100%  

โดยที่ประชุมที่ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(ศบค.) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 มอบหมายใหกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการรวมกัน
กําหนดมาตรการ เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถเปดการเรียนการสอนไดตามปกติ โดยยึดหลักมาตรการเวน
ระยะหางทางสังคม สวมหนากากอนามัยตลอดเวลา จัดบริการเจลแอลกอฮอลลางมือภายในสถานศึกษาทุกจัด
และลางมืออยางสม่ําเสมอ  

มติที่ประชุม - รับทราบและผูเกี่ยวของรับไปดําเนินการ 

4.๑.3 กลุมอนามัยวัยทํางาน  

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การดาํเนินงาน / สิ่งที่ไดรบั 

1. โครงการสงเสริมสุขภาพวัยทาํงานในสถานประกอบการเพื่อคณุภาพชีวิตทีด่ ี

   ๑. ใหความรูเรื่องการสงเสริม
สุ ขภาพและป องกัน โรคคน วัย
ทํางานในสถานประกอบการดวย 
10 Packages 

   จัดบูทนิทรรศการใหความรูเรื่องการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
คนวัยทํางานในสถานประกอบการดวย 10 Packages ดังน้ี  
   1 . ง า น  SMEs Happy and Productive Workplace : SHAP 
(กิจกรรมพิธีมอบรางวัลวิสาหกิจตนแบบโครงการ SHAP ประจําป 
2562) ณ โรงแรม เดอะ เบอรเคลีย ประตูนํ้า กรุงเทพมหานคร 
   2. งานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเชิงรุกสูนิคมอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ “Healthy Thailand ผูประกันตนสุขภาพดี ตามฐานวิถี
ชีวิตใหม” ณ บริษัทเม็กเทคแมนูแฟคเจอริ่ง คอรปอเรช่ัน (ประเทศ
ไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
   3. งานชวนประกวดคลิปวีดีโอฐานวิถีใหมในสถานประกอบการ         
(Healthy Living) ณ อาคารสํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม 

   1. นิเทศติดตามและประเมินผล
การดําเนินงาน 

   ติดตามการดําเนินงานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม สํานักงานสาธารณสุข อ.แกงหางแมว จ.จันทบุรี 
เพ่ือติดตามการดําเนินงานและพัฒนาระบบฐานขอมูลโครงการฯ โดยใช 
Application BSE และ Web Application มีขอช่ืนชม ดังน้ี 
   1. ดานการดําเนินงานโครงการ 
   - มีการดําเนินงานที่ชัดเจนมีแผนการดําเนินงานที่ครอบคลุมทุกมิติ
ต้ังแตสงเสริม ปองกัน สงตอและการรักษา 
   - มีการลงพ้ืนที่เชิงรุกในชุมชนเพ่ือใหความรูและตรวจคัดกรองมะเร็ง
เตานมแกกลุมเปาหมายอยางตอเน่ือง 
 

 4.๑.3 กลุม... 
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 4.๑.3 กลุมอนามัยวัยทํางาน (ตอ) 

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การดาํเนินงาน / สิ่งที่ไดรบั 

 

   - มีการพัฒนานวัตกรรมหุนจําลองเตานมพกพาเพ่ือใชฝกการคัด
กรองและคนหาความผิดปกติของเตานม ตลอดจนการฝกทักษะในการ
ตรวจเตานมดวยตนเองแกเจาหนาที่แกนนํา อสม.แกนนํา และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูปจจัยความสําเร็จในการดําเนินงานจากประสบการณ
ของผูดําเนินงานในพ้ืนที่ 
   - มี อสม. ผูสืบสานและภาคีเครือขายการดําเนินงานในจังหวัดที่
เขมแข็ง 
   2. การทดลองใช Application BSE และ Web Application เพ่ือ
เปนทางเลือกในการบันทึกการตรวจเตานมตนเอง หลังการทดลองใช 
อสม. ในพ้ืนที่สวนใหญมีความพึงพอใจและมีความเห็นวา App BSE 
สะดวกตอการใชงาน โดย อ.แกงหางแมว ต้ังเปาหมาย รอยละ 5 ของ
สตรีที่ลงทะเบียนเขารวมโครงการฯ มีการใช Web Application 

แผนการดาํเนนิงาน 
   1. โครงการสงเสริมสุขภาพวัยทํางานในสถานประกอบการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี ไดแก เย่ียมเสริมพลังและ
นิเทศติดตามการดําเนินงาน ในพ้ืนที่ศูนยอนามัยที่ 1 จ.เชียงใหม และศูนยอนามัยที่ 10 จ.อุบลราชธานี 
   2. โครงการราชทัณฑปนสุข ทําความดีเพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย (การสรางความรอบรูดานสงเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดลอม) ไดแก ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพพยาบาลและเจาหนาที่เรือนจําดาน
สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 

  ที่ประชุมมีการอภิปรายผลการดําเนินงานและประธานใหแนวทางการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนนใหความสําคัญกับ 10 Packages และ Health Promoter และจะขยายไปสู
โครงการสุขภาวะของคนทํางานดวย Healthy Living 

มติที่ประชุม - รับทราบ  

   4.๑.4 กลุมสรางเสริมศักยภาพเพื่อการสงเสริมสุขภาพ  

ภารกิจ / กิจกรรม การดาํเนินงาน / สิ่งที่ไดรบั 

1. โครงการขบัเคลื่อนสาํนกัสงเสริมสขุภาพเปนองคกรรอบรูดานสขุภาพเพือ่สรางภาพลกัษณทีด่ ี      
ขององคกรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   1. การดําเนินงาน ๗ สัปดาห 
รอบรู สูสุขภาพดี 

   1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดวยโปรแกรม 7 WEEKS 
FIT@HOME 
  วันที่ 13 ก ค. 2563 อบรมบุคลากรศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข 
กรมอนามัย เรื่องดูแลสุขภาพวิถีใหม (New Normal) กับ 7 สัปดาห
สุขภาพดีหุนดีที่บาน 

 
 

4.๑.4 กลุม... 
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   4.๑.4 กลุมสรางเสริมศักยภาพเพื่อการสงเสริมสุขภาพ (ตอ) 

ภารกิจ / กิจกรรม การดาํเนินงาน / สิ่งที่ไดรบั 

    วันที่ 22 ก ค 2563 อบรมผูปฏิบัติงานศูนยสุขภาพดีวัยทํางานใน
โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผานเว็บไซต 
Zoom Meeting ณ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
   2. กิจกรรมโปรโมทโปรแกรม 7 WEEKSFIT@HOME 
   วันที่ 6 - 13 ก.ค. 63 ประกาศรับสมัครผูเขารับการเทรนออนไลน
ในรูปแบบไลนกรุป จํานวน 40 คน 
   วันที่ 20 ก.ค. 63 ประกาศผลการสมัคร 
   - มีผูสมัครเขามาจพนวน 128 คน 
   - รับสมัครจํานวน 40 คนสํารอง 20 คน 
   **เริ่มอบรมออนไลนวันที่ 27 ก.ค. 63 
  ๓. เพจ Facebook 7 สัปดาหรอบรูสูสุขภาพดี ณ วันที่ 24 ก.ค. 63 
   - มีผูติดตาม 716 คน 
   - การเขาถึงโพส 2,307 ครั้ง/สัปดาห 
   - การรับชมวิดีโอ 22 ครั้ง/สัปดาห 
   - ยอดการเขาชมสูงสุด 27,300 คน 

2. โครงการวิถีรอบรูสูสุขภาพดีมีชีวิตชีวา 

   ๑. ติดตามเย่ียมเสริมพลังบุคคล
ตนแบบสุขภาพดี 12 เขตสุขภาพ 
และลงพ้ืนที่ถอดบทเรียนบุคคล
ตนแบบด านสุ ขภาพ  12  เขต
สุขภาพ 

   ถอดบทเรียนและประมวลผลแนวปฏิบัติของบุคคลตนแบบที่มีวิถี
สุขภาพดี พรอมทั้งสรุปและสังเคราะหปจจัยของการมีวิถีชีวิตสุขภาพดี
และขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนางานสงเสริมสุขภาพ
ประชากรวัยทํางาน ดังน้ี 
   1. เก็บขอมูลการถอดบทเรียนบุคคลตนแบบสุขภาพดี 
   - เขตสุขภาพที ่1 นายกเทศมนตรี ต.ออนใต จ.เชียงใหม 
   - เขตสุขภาพที ่5 กํานัน ต.ชัยมงคล จ.สมุรทสาคร 
   - เขตสุขภาพที ่6 ผูวาราชการ จ.ปราจีนบุรี 
   - เขตสุขภาพที ่4 บริษัทเบทาโกร 
   2. เก็บขอมูลบุคคลตนแบบ 
   - เขตสุขภาพที ่3 อสม. โพนางดําตก จ.ชัยนาท 
   - สุขภาพที่ 7 ผอ. รพสต. บานบาก จ.รอยเอ็ด 
   - เขตสุขภาพที ่10 พยาบาลวิชาชีพรพ สต. โนนคอ จ.ยโสธร 

๓. โครงการสงเสริมสุขภาพวัยทาํงานในสถานประกอบการเพื่อคณุภาพชีวิตทีด่ ี: CSR in Health for 
happy & healthy workplace  
   ๑. สนับสนุนงบประมาณในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน  

   สนับสนุนงบประมาณใหศูนยอนามัยที่ 1 – 12 (ยกเวนศูนยอนามัย
ที่ 6 และ 11) และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง แหงละ 32,000.-
บาท มีวัตถุประสงค ดังน้ี 

  4.1.4 กลุม... 
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   4.๑.4 กลุมสรางเสริมศักยภาพเพื่อการสงเสริมสุขภาพ (ตอ) 

ภารกิจ / กิจกรรม การดาํเนินงาน / สิ่งที่ไดรบั 

    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 

๔. การดําเนนิการขบัเคลื่อน 10 Packages 

   ๑. การดําเนินการขับเคลื่อน 10 
Packages 

   1. สถานประกอบการเดิมที่เขารวมโครงการแลว 
   - ประชาสัมพันธการสงเสริมสุขภาพคนวัยทํางานใหกับสถาน
ประกอบการดวย 10 Packages ในสถานการณระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ผานกลุมไลนเครือขายคณะทํางานระดับเขต และ
กลุมไลนแกนนํานักสรางเสริมสุขภาพในสถานประกอบการที่เขารวม
โครงการฯ 
   2. สถานประกอบการใหม 
   - ประชาสัม พันธการส งเสริมสุ ขภาพคน วัยทํ างานในสถาน
ประกอบการดวย 10 Packages 
   - ประสานงานนักทรัพยากรบุคคล (HR) และเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยของสถานประกอบการเพ่ือเขารวมโครงการสงเสริมสุขภาพ
คนวัยทํางานในสถานประกอบการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
   3. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสํานักงานประกันสังคมจังหวัด 
   - ประชาสัม พันธการส งเสริมสุ ขภาพคน วัยทํ างานในสถาน
ประกอบการดวย 10 Packages ใหกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
   4. เขตสุขภาพ 
   - ช้ีแจงการดําเนินงานการสงเสริมสุขภาพคนวัยทํางานในสถาน
ประกอบการดวย 10 Packages ใหกับหนวยงานในเขตสุขภาพ เชน
ศูนยสุขภาพจิตสํานักงานปองกันควบคุมโรคสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

๕. การดําเนนิงานสงเสริมสขุภาพประชาชนในสถานการณแพรระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

   ๑. สงเสริมสุขภาพประชาชนใน
สถานการณแพรระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

   1. ขับเคลื่อนการดําเนินงานสรางความรอบรูปองกันโรคติดเช้ือไวรัส       
โคโรนา 2019 ในสถานประกอบการเขตรับผิดชอบของศูนยอนามัย โดยการ 
สรางความรู ความเขาใจ มอบชุดความรูและชุดอุปกรณทําความสะอาด
บุคคลใหกับสถานประกอบการ 

 
1.4.1 กลุม... 
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4.๑.4 กลุมสรางเสริมศักยภาพเพื่อการสงเสริมสุขภาพ (ตอ) 

ภารกิจ / กิจกรรม การดาํเนินงาน / สิ่งที่ไดรบั 

    2. ประชาสัมพันธการขอความรวมมือตอบแบบสํารวจผลกระทบจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตอการ
สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ พรอมจัดทํา
หนังสือขอความรวมมือจากศูนยอนามัยและสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
เพ่ือขอความรวมมือใหประชาชนวัยทํางานในสถานประกอบการตอบแบบ
สํารวจ 
   3. ดําเนินงานการปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กับธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (Small and 
Medium Enterprise Development Bank : SME D Bank) 
   - ดําเนินงานการปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ธุรกิจอาหารกับ 
SME D Bank โดยการเขารวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการธุรกิจอาหารรวมกับ
ธนาคาร SME D และสถานประกอบการในจังหวัดชลบุรี 
   - ดําเนินงานการปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  ธุรกิจทองเที่ยว
19 กับ SME D Bank ไดแก (1) ประสานขอความรวมมือศูนยอนามัยเขา
รวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการธุรกิจทองเที่ยวกับธนาคาร SME D และสถาน
ประกอบการ (2) จัดทํา QR ดาวนโหลดเอกสารคูมือแผนการดําเนินงาน
โครงการมาตรฐานความปลอดภัยดานสุขอนามัย (Amazing Thailand 
Safety & Health Administration/SHA) และคูมือการใชงานระบบ Thai 
Stop Covid เพ่ือใชเปนแนวทางในการบรรยาย 

แผนการดาํเนนิงาน 
   ๑. โครงการวิถีรอบรูสูสุขภาพดีมีชีวิตชีวา ไดแก เก็บขอมูลการถอดบทเรีนนบุคคลตนแบบสุขภาพดีเขต
สุขภาพที่ 8 , 9 , 11 และ 12 
   ๒. กิจกรรม “7 weeks fit@home” ไดแก (1) เทรนออนไลนตลอดเดือนสิงหาคม เปนรูปแบบการคลิป
วีดีโอเพ่ือใชเปนสื่อการเรียนการสอนและมีการติดตามผลของผูเขารับการอบรม (2) กิจกรรม Facebook Live 
ครั้งที่ 1 วันที่ 24 ส.ค. 63 เรื่องสูสุขภาพดีหุนดี กับ 7 Weeks FitT@Home และครั้งที่ 2 วันที่ 31 ส.ค. 63 
เรื่องรอบรูกินดีหุนดีสุขภาพดี 
   3. ดําเนินการจัดประชุม ไดแก (1) ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพรอมผูนํางานสงเสริมสุขภาพ (Health 
Manager : HPM_1) ระยะที่ 2 เพ่ือสงเสริมความรอบรูดานการปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019    
(2) แลกเปลี่ยนเรียนรูการขับเคลื่อนการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพในสถานประกอบการหรือการปองกันโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยการประกวดนวัตกรรมภายใตโครงการสงเสริมสุขภาพวัยทํางานในสถาน
ประกอบการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี : CSR in Health for happy & healthy workplace 

ประธานใหมีการบูรณาการกิจกรรม 7 สัปดาหรอบรูสูสุขภาพดี กับ 10 Packages เพ่ือให
เกิดประโยชนในการนําไปใชของประชาชนกลุมวัยทํางาน 

มติที่ประชุม - รับทราบ 

๔.๑.๕ กลุม... 
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4.๑.5 กลุมพฒันาศักยภาพบคุลากรทางการแพทยและสาธารณสขุ 

ภารกิจ / กิจกรรม การดาํเนินงาน / สิ่งที่ไดรบั 

   ๑ . การพัฒ นาหลักสูตรและ
กําลั งคนดานแพทย เวชศาสตร
ปองกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร 

   ประชุมติดตามความกาวหนาการวิจัยของแพทยประจําบาน สาขา
เวชศาสตรปองกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร ครั้งที่ 3 วันที่ 9 ก.ค. 63 

   ๒. การพัฒนาหลักสูตรนักพัฒนา
สุขภาพในสถานประกอบกิจการ 

   ๑. ปรับรูปแบบการอบรมเปนแบบผสมผสานออนไลนและ workshop 
จากเดิมอบรม 3 วัน ปรับเหลือ 1 วัน เน้ือหาวิชาบางสวนเรียน
ออนไลน 1 วันสําหรับการ workshop อัดวีดิโอการสอนกระบวนการ
ขับเคลื่อนชุดความรูสุขภาพ 
   ๒. จัดทําสื่อ E-book 10 Packages 
   ๓. จัดทําวิดีโอ 10 Packages ฝงในระบบของกรมอนามัย และ
เตรียมความพรอมสําหรับจัดการอบรมในเดือน ต.ค. 63  

3. การดําเนินงาน ตัวช้ีวัด ๒.๒ ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนองคกรสรางสุข 

   มิติที่ 1 บุคลากรในองคกรมีสุขภาพดี (Happy Body) 
   ช่ังนํ้าหนักบุคลากรเพ่ือประเมินผลลัพธการดําเนินงานประจําเดือน ระหวางวันที่ 20 – 24 ก.ค. 63 
ภาพรวมบุคลากรสวนใหญมนํ้ีาหนักเพ่ิมขึ้น 
   มิติที่ 3 ความผูกพันตอองคกร (Employee Engagement) 
   ยกยองชมเชยผูมีจิตใจดี มีคุณธรรม ประจําเดือนมิถุนายน 2563 ดังน้ี 

1. นางพิมพาพร พุฒิสกุลวงศ กลุมอนามัยแมและเด็ก 
2. นายเนต์ิ ภูประสม กลุมอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุน 
3. นางสาวพรพิมล วัฒนารุงกานต กลุมอนามัยวัยทํางาน 
4. รอ. หญิงฐาปนพร สิงหโกวินท กลุมสรางเสริมศักยภาพฯ 

5. นางกมลชนก ศรีศาสตร กลุมพัฒนาศักยภาพฯ 

6. นางอาริสรา ทองเหม กลุมสนับสนุนวิชาการฯ 

7. นายพิพัฒน นาคนิกร กลุมบริหารยุทธศาสตร 

8. นางสาวจรรยา ทองทิพย กลุมอํานวยการ 

๙. นางสาวศิริลาภ โกมลปาณิก กลุมอํานวยการ  

4. การสํารวจสภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรกรมอนามัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   การสํารวจแบบสอบถามสภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรกรมอนามัย ไดดําเนินการ
เรียบรอยแลว มีผูตอบแบบสอบถาม 2,862 ราย จาก 3,317 ราย คิดเปนรอยละ 86.28 
   ในสวนของผลการสํารวจสภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร สํานักสงเสริมสุขภาพ             
กรมอนามัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหวางวันที่ 5 – 30 พ.ค. 63 มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 100 
คน จากจํานวนบุคลากรทั้งหมด 130 คน คิดเปนรอยละ 76.93 จําแนกเปนเพศชาย รอยละ 17 และเพศ
หญิง รอยละ 83 แบงชวงอายุ 4 ชวง คืออายุ 21 – 30 ป รอยละ 13 อายุ 31 - 40 ป รอยละ 18 อายุ 
41 – 50 ป รอยละ 23 และอายุ 51 – 60 ป รอยละ 46 บุคลากรอายุตํ่าสุด คือ 25 ป  
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4.๑.5 กลุมพฒันาศักยภาพบคุลากรทางการแพทยและสาธารณสขุ (ตอ) 

ภารกิจ / กิจกรรม การดาํเนินงาน / สิ่งที่ไดรบั 

และอายุสูงสุด 60 ป คาเฉลี่ยอายุ 46.14 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด คือ รอยละ 46 
รองลงมาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี รอยละ 32 ระดับปริญญาโท รอยละ 21 และระดับปริญญาเอก รอยละ 1  
   ขอมูลดานรายไดทั้งหมดเทียบกับรายจายทั้งหมดในแตละเดือน พบวาสวนใหญมีรายจายนอยกวารายได 
รอยละ 35 เงินออมในแตละเดือนสวนใหญมีออมเพียงเล็กนอย รอยละ 27 และไมมี/มีออมนอยที่สุด รอยละ 
27 เชนกัน ในสวนของหน้ีสินสวนใหญเปนภาระปานกลางอยูที่รอยละ  36 
   การสํารวจสภาวะสุขภาพ พบวา บุคลากรสํานักสงเสริมสุขภาพ สวนใหญมีดัชนีมวลกาย (BMI) อยูใน
เกณฑปกติ รอยละ 44  ตามดวยภาวะอวน รอยละ 25 นํ้าหนักเกิน รอยละ 19 อวนอันตราย รอยละ 10 
และผอม รอยละ 2  เมื่อวัดเสนรอบเอว พบวา เพศชายมีเสนรอบเอวเกิน รอยละ 47.05 (8 คน) เพศหญิงมี
เสนรอบเอวเกิน รอยละ 46.98 (39 คน) เมื่อนํามาคํานวณภาวะอวนลงพุง พบวา บุคลากรสํานักสงเสริม
สุขภาพ มีภาวะอวนลงพุง รอยละ 60 และไมมีภาวะอวนลงพุง รอยละ 40 
   การสํารวจสภาวะสุขภาพ พบวา บุคลากรสํานักสงเสริมสุขภาพ รอยละ 74 ไดรับการตรวจสุขภาพ
ประจําป และรอยละ 26 ไมไดรับการตรวจ และจากการสํารวจโรคประจําตัว พบวา บุคลากรสวนใหญไมเปน
โรคประจําตัว รอยละ 86.67 รองลงเปนโรคประตัว ซึ่งอยูระหวางการรักษา รอยละ 4.85 ไมทราบวาเปน
โรคประจําตัว รอยละ 4.66 และเปนโรคประจําตัวแตไมไดรับการรักษา รอยละ 3.82 ซึ่งโรคประจําตัวที่
บุคลากรปวยเปนอันดับแรกคือ โรคความดันโลหิตสูง อยูระหวางการรักษา รอยละ 21 อันดับที่สองโรคไขมัน
ในเลือดผิดปกติ อยูระหวางการรักษา รอยละ 16 อันดับที่สามโรคเบาหวาน อยูระหวางการรักษา รอยละ 10 
      พฤติกรรมสุขภาพดานการบริโภคอาหาร ในเวลา 1 วัน พบวารับประทานอาหารครบ 3 มื้อ รอยละ 82 
และรับประทานอาหารไมครบ 3 มื้อ รอยละ 18 สวนใหญรับประทานผักนอยกวา 4 ทัพพี รอยละ 85 
รับประทานผลไมนอยกวา 3 สวน รอยละ 69 
   พฤติกรรมการปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร สวนใหญใชเข็มขัดนิรภัยขณะขับรถยนต รอยละ 66 
และสวนใหญใชเข็มขัดนิรภัยขณะเปนผูโดยสารรถยนต รอยละ 69  ในสวนของการขับขี่รถจักรยานยนต 
พบวาสวนใหญสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต รอยละ 34 และสวนใหญสวมหมวกนิรภัยขณะ
ซอนรถจักรยานยนต รอยละ 36 
   พฤติกรรมการสูบบุหรี่ พบวาไมเคยสูบบุหรี่ รอยละ 92 เคยสูบแตปจจุบันเลิกแลว รอยละ 5 สูบประจํา 
รอยละ 3 ในจํานวนที่สูบๆ ไมเกิน 10 มวนตอวัน 
   พฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พบวา รอยละ 88 ไมด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พฤติกรรมการด่ืม
เหลาผสมโซดา/นํ้าเปลา/โคคาโคลา และในเวลา 30 วัน มากที่สุด คือ ด่ืมเดือนละ 1 วัน รอยละ 58.33 
รองลงมา ด่ืมทุกวัน รอยละ 16.67 และสวนใหญด่ืม 1 ด่ืมมาตรฐาน รอยละ 97.61 พฤติกรรมการด่ืม
เบียร รอยละ 90 ไมด่ืมเบียร ด่ืมเดือนละ 1 วัน และสวนใหญด่ืมเบียร 1 ด่ืมมาตรฐาน  พฤติกรรมการด่ืม
ไวน พบวา รอยละ 97 ไมด่ืมไวน มีพฤติกรรมการด่ืมเดือนละ 1 วัน สวนใหญด่ืมแค 1 ด่ืมมาตรฐาน 
   จากการตอบแบบสํารวจแบบคัดกรองโรคซึมเศรา (2Q) พบวา บุคลากรไมเปนโรคซึมเศรา จํานวน 17 คน 
รอยละ 17 และเปนกลุมมีความเสี่ยง จํานวน 40 คน จาก 100 คน คิดเปนรอยละ 40 เมื่อนํากลุมที่มี
ความเสี่ยง จํานวน 40 คน มาตอบแบบประเมินโรคซึมเศรา (9Q) พบวา มีอาการระดับปานกลาง รอยละ 
67.50 มีอาการนอย รอยละ 25 และมีอาการมาก รอยละ 7.5 
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4.๑.5 กลุมพฒันาศักยภาพบคุลากรทางการแพทยและสาธารณสขุ (ตอ) 

ภารกิจ / กิจกรรม การดาํเนินงาน / สิ่งที่ไดรบั 

   แบบสอบถามกิจกรรมทางกายระดับโลก พบวา มีกิจกรรมทางที่ไมเพียงพอ รอยละ 59 เพียงพอ รอยละ 41  
ดานพฤติกรรมการนอนหลับ บุคลากรมีการนอนถึง 7 ช่ัวโมงทุกวันจํานวนมากที่สุด รอยละ 43 รองลงมา 
นอนถึงไมถึง 7 ช่ัวโมงทุกวัน รอยละ 34 และนอนถึง 7 ช่ัวโมงบางวัน รอยละ 23 และพบวาหลังจากต่ืน
นอนมีความรูสึกสดช่ืนหลังต่ืนนอนทุกวันมากที่สุด รอยละ 32 ดานพฤติกรรมการแปรงฟน สวนใหญบุคลากร
มีพฤติกรรมการแปรงฟนทุกวัน รอยละ 94 รองลงมา คือ แปรงบางวัน รอยละ 5 และไมแปรงฟนเลย รอย
ละ 1 สวนใหญใชเวลาในการแปรงฟนแตละครั้ง 2 – 3 นาทีขึ้นไป รอยละ 72 ตามดวย 3 นาทีขึ้นไปและ
นอยกวา 2 นาที ตามลําดับ 

   ที่ประชุมมีการอภิปรายผลการดําเนินงานรวมกันและประธานใหขอสังเกตผลสํารวจภาวะ
สุขภาพบุคลากรสํานักสงเสริมสุขภาพ ซึ่งพบวา บุคลากรสํานักสงเสริมสุขภาพมีภาวะอวนมากกวารอยละ 50 
และยังพบพฤติกรรมสุขภาพที่ ไมพึงประสงคอีกหลายประเด็น ดังน้ัน จึงขอใหหัวหนากลุมชวยดูแล
ผูใตบังคับบัญชาใหมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค และมอบกลุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยและ
สาธารณสุขแจงขอมูลผลการสํารวจภาวะสุขภาพบุคลากรกรมอนามัยใหทุกหนวยงานทราบ 

ในการน้ีกลุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข แจงกําหนดตรวจสุขภาพ
ประจําป สําหรับบุคลากรที่ยังไมมีผลการตรวจสุขภาพประจําป วันที่ 1๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา 07.30 – 
14.00 น. โดยโรงพยาบาลพระน่ังเกลาเปนผูมาใหบริการ และกําหนดช่ังนํ้าหนักบุคลากรประจําเดือน
สิงหาคม 2563 ระหวางวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2563 เพ่ือนําผลที่ไดไปเปรียบเทียบกับที่ช่ังครั้งแรกใน
เดือนพฤษภาคม 2563 

มติที่ประชุม - รับทราบและผูเกี่ยวของรับไปดําเนินการ 

 4.๑.6 กลุมสนับสนุนวิชาการและการวิจัย 

ภารกิจ / กิจกรรม การดาํเนินงาน / สิ่งที่ไดรบั 

1.โครงการเลี้ยงดูลูกตาม “คําสอนพอ” ในพื้นที่ความม่ันคงและหมูบานยามชายแดนอันเนื่องจาก
พระราชดําริ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ป พ.ศ. 2560 - 2564 
   1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
ภาคี เครือข ายใน พ้ืนที่ เพ่ื อ เป น
วิทยากรแกนนําและการสอนงาน 
(Coaching) 

   ๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการขยายผล จัดการเรียนการสอนเด็ก
อายุ 3-6 ป ตามคูมือแผนการเรียนการสอนดานสุขภาพ "เลี้ยงดูลูก
ตามคําสอนพอ" วันที่ 25-26 มิ.ย. 63 อ.ปาย จ. แมฮองสอน เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรูและทักษะในการจัดการเรียนการสอนดานสุขภาพ และ
เสนอผลการศึกษาระบบการสงเสริมพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
แบบบูรณาการตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผูเขารวม
ประชุมประกอบดวย ครู ครูพ่ีเลี้ยง นักวิชาการ ส.พ.ป. ศึกษานิเทศก 
เจาหนาที่จาก สสจ. สสอ. รพ.สต. และ ศอ. 1 เชียงใหม 
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ภารกิจ / กิจกรรม การดาํเนินงาน / สิ่งที่ไดรบั 

   ๒. ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธ  
ตอ พัฒ นาการเด็ก : กรณี พ้ืนที่
โครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงใน
พ้ืนที่ ช ายแดน อัน เน่ื องมาจาก
พระราชดําริ เขตกองทัพภาคที่ 3 

   ศึกษาสถานการณพัฒนาการเด็กและปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
พัฒนาการเด็กในพ้ืนที่โครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดน
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เขตกองทัพภาคที่ 3 กลุมตัวอยาง เปนเด็ก
อายุต้ังแต 3 ป ถึง 5 ป 11 เดือน 29 วัน รวมทั้งสิ้น 300 คน และ
บิดา มารดา หรือผูเลี้ยงดูเด็ก ที่มีความสัมพันธทางสายโลหิตกับเด็กซึ่ง
เปนผูดูแลหลักอยางตอเน่ืองอยางนอย 6 เดือน โดยใชวิธีสุมตัวอยาง
แบบงาย (Simple random sampling) จากโรงเรียนและศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก พ้ืนที่โครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดนอันเน่ือง
มาพระราชดําริ เขตกองทัพภาคที่ 3 เก็บขอมูลระหวางเดือน ต.ค.- 
ธ.ค. 62 เครื่องมือที่ใช ประกอบดวย (1) สมุดบันทึกสุขภาพแมและ
เด็ก (2) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอยางคัดกรอง Denver II 
(ฉบับภาษาไทย) (3) แบบสอบถามบิดา มารดา หรือผู เลี้ยงดูเด็ก 
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถี่ รอย
ละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห หาความสัมพันธใช
ไคสแควร (Chi-Square Test) 
   ผลการวิจัย พบวาเด็ก มีพัฒนาการสมวัย รอยละ 63.16 พัฒนาการ
สงสัยลาชา รอยละ 36.84 โดยมีพัฒนาการลาชาดานภาษามากที่สุด 
รอยละ 32.61 รองลงมาดานกลามเน้ือมัดเล็ก ดานกลามเน้ือมัดใหญ 
ดานสังคมและการชวยเหลือตนเอง รอยละ 19.23, 3.45, 2.64 
ตามลําดับ ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพัฒนาการสมวัยของเด็ก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ (p < .05) พบวา ปจจัยดานสุขภาพเด็ก 
ไดแก ปญหาสุขภาพชองปากของเด็ก ปจจัยดานโภชนาการของเด็ก 
ไดแก การไดรับวิตามินเสริมธาตุเหล็ก นํ้าหนักตามเกณฑสวนสูง 
สวนสูงตามเกณฑอายุ ปจจัยดานพฤติกรรมการเลี้ยงดู ไดแก การที่เด็ก
ไดเลนอยางมีคุณภาพ การดูโทรทัศนของเด็ก การเลาหรืออานหนังสือ
นิทานใหเด็กฟง การใชสื่ออิเล็กทรอนิกส 
   มีขอเสนอแนะใหภาคีเครือขายทุกภาคสวนโดยเฉพาะองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น แกนนําชุมชน โรงเรียน มีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน สนับสนุนใหมีการจัดทําแผนบรูณาการเด็กปฐมวัย ในพ้ืนที่
ให โดยยึดเด็กเปนศูนยกลาง มุงประโยชนใหเด็กมีพัฒนาการสมวัย
พรอมเรียนรู พรอมรณรงคสรางความรอบรูการเลี้ยงดูเด็ก ใหพอแม ผู
เลี้ ย ง ดู  ให เล น กั บ เด็ กอย างมี คุณ ภาพ  และ ดูแล ให เด็ ก ใช สื่ อ
อิเล็กทรอนิกสอยางเหมาะสม 

 
 

4.1.6 กลุม... 
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4.๑.6 กลุมสนับสนุนวิชาการและการวิจัย (ตอ) 

ภารกิจ / กิจกรรม การดาํเนินงาน / สิ่งที่ไดรบั 

2. การดําเนนิงาน ตัวชี้วัด ๒.๒ ระดบัความสาํเร็จของการขบัเคลื่อนองคกรสรางสขุ 
    มิติที่ 2 การจัดการขอมูลและความรู (Data Management & Knowledge Management) 
   1. มาตรการที่ 2 พัฒนาศักยภาพ 
ของบุคลากรในการสรางงานวิจัย
และนวัตกรรม 

   ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาองคความรูในการจัดทําขอมูลและ
ความรูสูความสําเร็จองคกร” วันที่ 15 – 16 มิ.ย. 63 ดําเนินการใน
รูปแบบการบรรยายและฝกปฏิบัติ การใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ใน
การวิเคราะหขอมูล โดย และ “การเขียนโครงรางการวิจัย” อยางไรให
ผานการประเมิน  

   2. มาตรการที่  3 พัฒนาการ
จัดการความรูและนวัตกรรมของ
สํ า นั ก ส ง เส ริ ม สุ ข ภ าพ ให เป น
หมวดหมู 

สรุปผลการรวบรวม ผลงานวิชาการและการวิจัย รายบุคคล 

กลุม 
เปาหมาย 

(คน) 
สงผลงานแลว 

(คน) 
ไมไดสง 
(คน) 

อนามัยแมและเด็ก 18 18 - 

สรางเสริมศักยภาพฯ 12 11 1 

อนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุน 12 12 - 

อนามัยวัยทํางาน 12 10 2 

พัฒนาศักยภาพฯ 7 7 - 

บริหารยุทธศาสตร 14 13 1 

สนับสนุนวิชาการฯ 4 4 - 

อํานวยการ 36 20 20 

รวม 115 91 24 
***ขอมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.  

แผนการดาํเนนิงาน 
   1. โครงการเลี้ยงดูลูกตาม “คําสอนพอ” ในพ้ืนที่ความมั่นคงและหมูบานยามชายแดนอันเน่ืองจาก
พระราชดําริ ฯ ไดแก ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารายงานการศึกษาพัฒนาระบบการปองกันภาวะซึมเศราใน
มารดา เพ่ือลกูรักพัฒนาการสมวัยในขวบปแรกผานระบบประชุมทางไกล (Web Conference) วันที่ 3 ส.ค. 63 
ณ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลฯ อ.แมแจม จ.เชียงใหม 
   2. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนวิชาการ วิจัย และยุทธศาสตร (ก.พ.ว) สํานักสงเสริมสุขภาพ เพ่ือ
พิจารณาใหคะแนนผลงานวิชาการและการวิจัย รายบุคคล 

ประธานมอบหมายใหกลุมสนับสนุนวิชาการและการวิจัย นําผลการดําเนินงานที่ไดจาก
โครงการเลี้ยงดูลูกตาม “คําสอนพอ” ในพ้ืนที่ความมั่นคงและหมูบานยามชายแดนอันเน่ืองจากพระราชดําริ 
พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจา
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ป พ.ศ. 2560 – 2564 และโครงการพัฒนาระบบ
การดูแลและปองกันภาวะซึมเศราในมารดาเพ่ือ ลูกรักพัฒนาการสมวัยในขวบปแรกสงตอใหกลุมอนามัยแม
และเด็กเพ่ือการพัฒนางานแมและเด็กตอไป 

มติที่ประชุม - รับทราบและผูเกี่ยวของรับไปดําเนินการ 
๔.๑.๗ กลม... 
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4.๑.7 กลุมบริหารยุทธศาสตร 

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การดาํเนินงาน / สิ่งที่ไดรบั 

   1. งานพัฒนายุทธศาสตร 
 

   1. การบริหารแผนงาน/ยุทธศาสตร  ไดแก 
   1) วิเคราะหและประสานจัดทําเอกสารประกอบการดําเนินการ
จัดทําโครงการสําคัญเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรและ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ในสวนรับผิดชอบของสํานักสงเสริมสุขภาพ ประกอบดวย (1) การมอง
เปาหมายรวมกันในการขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอย 
(Worksheet 1) (2) วิเคราะหหวงโซคุณคาของเปาหมายแผนแมบท
ยอย (Worksheet 2) (3) จัดทําโครงการสําคัญประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (Worksheet 3) และรายละเอียดโครงการฯ (4) รวม
ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุมยอยเพ่ือจัดทําโครงการสําคัญที่สงผลตอการ
บรรลุเปาหมายยุทธศาสตรและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดชวงชีวิต และประเด็นพลังทางสังคม 
   2) ประสานและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงโครงการสงเสริมชีวิตวิถี
ใหมของทุกกลุมวัยในยุค COVID – 19 “รูเร็ว ปรับตัวไว ชีวิตวิถีใหม 
ตานภัยโควิด” เพ่ือขอรับงบประมาณจากพระราชกําหนดใหอํานาจ
กระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  
   3) ปรับแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 
ในระบบ DOC 
   4) จัดทํารายงานตัวช้ีวัด 2.5 พรอมบันทึกรายงานผลในระบบ DOC 
   2. การบริหารงบประมาณ ไดแก (1) ประสาน กํากับติดตามการ
เบิกจายงบประมาณ (2) จัดทํารายงานตัวช้ีวัด 2.3 พรอมบันทึก
รายงานผลในระบบ DOC (3) ตรวจสอบ การใชงบประมาณตาม
แผนการจัดสรรงบประมาณ  
   3. งานตามภารกิจอ่ืน ๆ และการประชุมตามที่ไดรับมอบหมาย เชน
ประชุมนําเสนอรายงานผลการพัฒนาครึ่งแผนยุทธศาสตรกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2560 – 2564   ประชุมเตรียมความพรอมช้ีแจง
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประชุมภารกิจหลัก  
ภารกิจสนับสนุน ไดแก  FIN  KISS ประชุมหั วหน ากลุ มบริหาร
ยุทธศาสตร และตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใหบริการและ
ความเช่ือมั่นของผูรับบริการที่มีตอการดําเนินงานของ สช. ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

4.๑.7 กลุม... 
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4.๑.7 กลุมบริหารยุทธศาสตร 

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การดาํเนินงาน / สิ่งที่ไดรบั 

    4. ความรวมมือระหวางประเทศ ไดแก (1) เสนอความตองการเพ่ือ
ขอรับความชวยเหลือทางวิชาการระดับภูมิภาคจากธนาคารพัฒนา
เอเชีย (ADB) (2) ขอคิดเห็นเก่ียวกับสาขาความรวมมือในโครงการ
อาส าสมั ค ร เพ่ื อน ไท ย  (3 ) พิ จ ารณ าวาระก ารป ระขุ ม คณ ะ
กรรมการบริหารองคการอนามัยโลก สมัยที่ 148 

   2. งานพัฒนาระบบบริหาร 
 

  1. ประชุม จัดทํารายงานการประชุมติดตามกํากับตัวช้ีวัดคํารับรอง
การปฏิบัติราชการสํานักสงเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 7/2563   
   2. ประชุม จัดทํารายงานการประชุมพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งที่ 4  
   ผลการดําเนินงาน 
   หมวด 3 ประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย  จัดทําแบบสอบถามเพ่ือใหผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียซึ่งเปนลูกคาของแตละกลุมประเมินความพึงพอใจ 
   หมวด 4  ประสานภาคีเครือขายจัดทําและขับเคลื่อนการพัฒนา
ฐานขอมูลผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสีย 
   3. ติดตามและตรวจสอบความครบถวน ถูกตองของผลการ
ดําเนินการแตละตัวช้ีวัดรอบเดือนพฤษภาคม รายงานในระบบ DOC 
ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
   4. งานตามภารกิจอ่ืน ๆ และการประชุมตามที่ไดรับมอบหมาย 
ได แ ก  (1 ) เข า ร ว ม โค ร งก า รส ร า งอ งค ก รน า อ ยู น า ทํ า ง าน 
“GREEN&CLEAN Organization” ในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเรียนรูอาหารปลอดภัยตามหลักเกษตรอินทรียแนวธรรมชาติ 
ระหวางวันที่ 25 - 26 มิ.ย. 63 ณ สวนเพชรเกาะอินทรียวิถีไทย และ
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบ้ีย จ.เพชรบุรี เพ่ือ
เรียนรูการสรางองคกรตนแบบที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

   3. งานบริหารจัดการขอมูล    1. ตรวจรับการแปลเอกสารภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ 
ของรายงานประจําป 2562 สํานักสงเสริมสุขภาพ และดําเนินการจัด
จางทํา E-Book รายงานประจําป 2562 สํานักสงเสริมสุขภาพทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   2. บริหารจัดการขอมูล บนหนาเว็ปไซตสํานักสงเสริมสุขภาพ ไดแก
(1) อัพเดทขอมูล “แมตาย” ในระบบ DOH (2) ตัวช้ีวัดคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ / DM & KM รายบุคคลบนเว็บไซตสํานักสงเสริมสุขภาพ 
(3) ประกาศการจัดซื้อจัดจาง (4) เพ่ิมหนาขอมูล 7WEEK Season2 
(5) ปรับปรุงเว็ปไซต ขอมูลกลุมอนามัยวัยทํางาน 
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4.๑.7 กลุมบริหารยุทธศาสตร 

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การดาํเนินงาน / สิ่งที่ไดรบั 

       3. สนับสนุนการจัดประชุมกลุมตางๆ โดยระบบ Web Conference   
   4. บริหารจัดการซอมบํารุง เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่อง
สํารองไฟ และฮารดแวรอ่ืนๆ 
   5. จัดทํา TOR ระบบดิจิตอล Health Platform สงเสริมสุขภาพ 
ทุกกลุมวัยรองรับฐานชีวิตใหม 
   6. สนับสนุนการจัด Live 9 ยางเพ่ือสรางลูก และจัดประชุมกลุมภารกิจ 
   7. การประชุมตามที่ไดรับมอบหมาย เชน ประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย กรมอนามัย  

  กลุมบริหารยุทธศาสตร แจงที่ประชุมเพ่ิมเติมเรื่องการจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอร จาก
งบประมาณหมวดงบลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งหมด 5 รายการ ไดแก  

(๑) คอมพิวเตอรต้ังโตะ จํานวน 77 เครื่อง (รอติดต้ัง 1 เครื่อง) 
(๒) คอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน 5 เครื่อง (จัดสรรแลว 2 เครื่อง) 
(๓) เครื่องพิมพ จํานวน 19 เครื่อง (ยังไมไดจัดสรร) 
(๔) เครื่องสํารองไฟ จํานวน 15 เครื่อง (ยังไมไดจัดสรร) 

  ในการน้ีกลุมบริหารยุทธศาสตรไดจัดสรรและติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอรต้ังโตะ โดยมี
หลักเกณฑในการจัดสรร ดังน้ี (1) ทดแทนอุปกรณที่มีอายุการใชงานมากกกวา 7 ป ขึ้นไป (2) ทดแทนสวนที่
ขาดสําหรับบุคลากรที่มาใหม และชํารุดหรือซอมแซมไมได ดังน้ี 

(1) หองผูอํานวยการ     จํานวน 4 เครื่อง 
(2) กลุมอนามัยแมและเด็ก   จํานวน 15 เครื่อง 
(3) กลุมอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุน   จํานวน 6 เครื่อง 
(4) กลุมอนามัยวัยทํางาน    จํานวน 8 เครื่อง 
(5) กลุมสรางเสริมศกัยภาพฯ   จํานวน 7 เครื่อง 
(6) กลุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ   จํานวน 3 เครื่อง 
(7) กลุมสนับสนุนวิชาการและการวิจัย  จํานวน 4 เครื่อง 
(8) กลุมบริหารยุทธศาสตร   จํานวน 7 เครื่อง 
(9) กลุมอํานวยการ    จํานวน 22 เครื่อง 

  นอกจากน้ันไดจัดสรรเครื่องพิมพขนาดใหญ ใหกลุมสรางเสริมศักยภาพเพ่ือการสงเสริม

สุขภาพ โดยมีเจาหนาที่ของกลุมอํานวยการรวมรับผิดชอบ 1 คน 

   ทั้งน้ี ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดจัดทําคําของบประมาณฯ หมวดงบลงทุนรายการ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประกอบดวย (๑) คอมพิวเตอรต้ังโตะ จํานวน 13 เครื่อง (๒) คอมพิวเตอรโนตบุก 
จํานวน 2 เครื่อง (๓) เครื่องพิมพ จํานวน 24 เครื่อง (๔) เครื่องสแกน จํานวน 4 เครื่อง  
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  4.2.8 กลุมอํานวยการ 

ภารกิจ / กิจกรรม การดาํเนินงาน/สิ่งที่ไดรบั 

   1. งานการเงินและบัญชี 1. การสงเบิกเดือนสิงหาคม 256๓ 
    - เงินงบประมาณ 38 รายการ เปนเงิน 2,098,825.50 บาท 
2. เงินยืม จํานวน 16 รายการ ไดแก (1) ยมืเครดิต 543,350.-บาท (2) 
ยืมเงินสด 97,520.-บาท  

     2. งานพัสดุและครุภัณฑ
ทางวิชาการ 

   1. ดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง ทั้ งสิ้น 21 รายการ รวมเปนเงินทั้ งสิ้น 
5,508,332.-บาท 
    2. การดําเนินการจัดซื้อนมผง ฯ งวดที่ 2 สงมอบและเบิกจายงบประมาณ
แลว 22,100,000.-บาท (รอยละ 100) 
   3. งบลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการปรับปรุงหองนํ้าชายหญิง 
จํานวน 1 รายการ วงเงินงบประมาณ 1,878,000.- บาท  การดําเนินงาน (1) 
ช้ัน 6 ตรวจรับงานแลว (2) ช้ัน 4 และ 5 จะสงมอบงานสิ้นเดือนสิงหาคม 
2563 และครบกําหนดตามสัญญาวันที่ 24 ตุลาคม 2563 

   3. งานยานพาหนะและ
อาคารสถานที่ 

   มีอัตราการใชนํ้ามันเช้ือเพลิง (นํ้ามันดีเซล) เดือนสิงหาคม 256๓  
- ใชในราชการสวนกลาง 5,200.-บาท 
- ใชในราชการตางจังหวัด 8,178.-บาท  

แผนการดาํเนนิงาน 
   1. เตรียมการจัดซื้อนมผงเพ่ือปองกันกํารติดเช้ือ เอชไอวี จํากแมสูลูก ปงบประมาณ 2564 ไดแก (1) ขอ
รายช่ือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และสํารวจความตองนมผง ฯ (2) รวบรวมรายช่ือคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุของ สสจ. เพ่ือจัดทําคําสั่งแตงต้ัง (3) คํานวณปริมาณความตองการนมผง ฯ เพ่ือจัดทํารายงานการ
จัดสรรนมผง ฯ ใหศูนยอนามัย ฯ และ สสจ. (4) ดําเนินงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการซื้อนมผง  

  ประธานมอบหมายใหกลุมอํานวยการ เรงรัดการปรับปรุงหองนํ้าชายหญิง อาคาร 7 ช้ัน 2-6 
ใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด 
   กลุมอํานวยการแจงที่ประชุมถึงชองทางการเสนอขอคิดเห็น ขอรองเรียน และขอเสนอแนะ
ผานกลองรับฟงความคิดเห็น ซึ่งคณะทํางานไดทําการเปดกลองรับฟงความคิดเห็นทุกวันจันทร ทั้งน้ีพบวา 
ต้ังแตมีการจัดทําชองทางดังกลาวจนถึงปจจุบัน ยังไมมีขอรองเรียน 
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ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
  ๕.1 กําหนดประชุมสํานักสงเสริมสุขภาพครั้งที่ 11/2563 ประธานจะแจงใหทราบภายหลัง 

มติที่ประชุม - รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
 นางสาวประภัสสร นุชนิยม 

ผูสรุปรายงานการประชุม 

นางสาวพิริยา วัฒนารุงกานต 
ผูตรวจรายงานการประชุม 


