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รายงานการประชุมสาํนกัสงเสริมสุขภาพ 
ครั้งที่ 11/๒๕63 

วันที่ 30 กันยายน 2563 
ณ หองประชมุสํานกัสงเสรมิสุขภาพ อาคาร ๗ ชั้น ๓ 

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

ผูมาประชุม   
๑. นายแพทยเอกชัย เพียรศรีวัชรา ผูอํานวยการสํานักสงเสริมสขุภาพ  ประธาน 
2. นางพรรณี  เทียนทอง ที่ปรึกษาสํานักสงเสริมสุขภาพ 
3. นางกันยารัตน  กาสลัก  ที่ปรึกษาสํานักสงเสริมสุขภาพ 
4. รอ.หญิง ฐาปนพร สิงหโกวินท หัวหนากลุมสรางเสริมศักยภาพฯ 
5. แพทยหญิงพิมลพรรณ ตางวิวัฒน หัวหนากลุมอนามัยแมและเด็ก 
6. แพทยหญิงพรเลขา บรรหารศุภวาท หัวหนากลุมอนามัยวัยทํางาน 
7. นางสาวพิริยา  วัฒนารุงกานต หัวหนากลุมบริหารยุทธศาสตร 
8. นางนิภา  แยมพันธ หัวหนากลุมอํานวยการ 
9. นางอัญชลินทร ปานศิริ  หัวหนากลุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ 
10. นางอาริสรา  ทองเหม  หัวหนากลุมสนับสนุนวิชาการและการวิจัย 
11. นางปนัดดา  จั่นผอง  แทนหัวหนากลุมอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุน 
12. นางจุฑารัตน ปฏิเวทย  ผูชวยผูอํานวยการ 
๑3. นางสาวฉวีวรรณ ตนพุดซา กลุมอนามัยแมและเด็ก 
๑4. นายวสุรัตน  พลอยลวน กลุมอนามัยแมและเด็ก 
15. นางสาวธัญลักษณ ทองหลอ กลุมอนามัยแมและเด็ก 
16. นางสาวคัทรียา โสดาปดชา กลุมอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุน  
๑7. นางสาวศิรินทรา พินิจกุล  กลุมอนามัยวัยทํางาน 
18. นายสมศกัด์ิ  ปนนาค  กลุมสรางเสริมศักยภาพ ฯ 
19. วาที่ ร.ต.มณฑล หวานวาจา กลุมสรางเสริมศักยภาพ ฯ 
12. นางมลิวัลย  ศรีมวง  กลุมสรางเสริมศักยภาพ ฯ 
21. นางนิริญา  ธนธราธิคุณ กลุมสรางเสริมศักยภาพ ฯ 
22. นางกมลชนก ศรีศาสตร กลุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ 
23. นางสาวทิวาวรรณ ซื่อสัตย  กลุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ 
24. นางสาวรดีพร สุขอรุณ  กลุมบริหารยุทธศาสตร 
25. นางสาวปยะวรรณ กลิ่นสุคนธ กลุมบริหารยุทธศาสตร 
26. นางอัญชุรีย  บุญมาประเสรฐิ กลุมบริหารยุทธศาสตร 
27. นางสาวปยวดี พิศาลรัตนคุณ กลุมบริหารยุทธศาสตร 
28. นางสาวประภัสสร  นุชนิยม  กลุมบริหารยุทธศาสตร 
29. นายพิพัฒน  นาคนิกร กลุมบริหารยุทธศาสตร 
230. นางสาวณัฏฐพัชร พ่ึงประเสริฐ กลุมบริหารยุทธศาสตร 
31. นางสาวธีระนุช อินสอน  กลุมบริหารยุทธศาสตร 
32. นายณัฐากร  บัวแกว  กลุมบริหารยุทธศาสตร  
33. นางปาจารดา ดวงวิเชียร กลุมบริหารยุทธศาสตร 
34. นางสาวจรรยา ทองทิพย กลุมอํานวยการ 
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35. นางสาวพรพรรณ สมพงษ  กลุมอํานวยการ 
36. นางสาวสโรชา เกาเอ่ียม กลุมอํานวยการ 
37. นางสาววัลลีย สุริยาธนรัชต กลุมอํานวยการ 
38. นางสาวณภาภัช สณศิร ิ  กลุมอํานวยการ 
39. นางสาวอมราพร บุญพิศิษฐสกุล กลุมอํานวยการ 
40. นางสาวศิรินภา ภูเทศ  กลุมอํานวยการ 
41. นายอนุชิต  พรหมกระแส กลุมอํานวยการ 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
   ผูเขารวมประชุมกลาวคําบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต ทําสมาธิ แผเมตตา ประธานกลาวถึง
ประโยชนของการสวดมนตและแผเมตตา พรอมทั้งแนะนําใหบุคลากรสํานักสงเสริมสุขภาพฝกสวดมนต         
บทสวดมนตชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา) เพ่ือเปนอานิสงคและศิริมงคลแกตนเองและคนรอบขาง 
   ประธานเปดการประชุมพรอมกลาวอวยพรและมอบการดวันเกิดใหกับบุคลากรสํานักสงเสริม
สุขภาพที่มีวันเกิดในเดือนกันยายน จากน้ันนําเขาสูวาระการประชุม ดังน้ี 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ 
  นายแพทยเอกชัย เพียรศรีวัชรา ผูอํานวยการสํานักสงเสริมสุขภาพ ประธานการประชุม   
แจงที่ประชุมทราบ ดังน้ี 
  1. คณะรัฐมนตรี วันที่ 8 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุข              
เสนอการแตงต้ังขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง โดยมีผลต้ังแต                    
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ซึ่งมีนายแพทยสุวรรณชัย วัฒนาย่ิงเจริญชัย ดํารงตําแหนงอธิบดีกรมอนามัย  
  นายแพทยสุวรรณชัย วัฒนาย่ิงเจริญชัย เปนผูบริหารที่มีภาวะผูนําเชิงนวัตกรรม (Innovative 
Leadership) เนนสรางสรรคนวัตกรรมที่จะชวงสรางคุณคาใหกับองคกร และมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
(Transformational Leadership) ซึ่งพรอมเปลี่ยนแปลงองคกรไปสูเปาหมายที่ดีกวาเดิม นอกจากน้ันให
ความสําคัญกับ Happy Workplace เพ่ือใหบุคลากรในองคกรมีความสุขในการทํางาน ซึ่งเมื่อบุคลากรมี
ความสุขยอมสงผลใหการทํางานที่มีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย 
  2. การจัดสรรงบประมาณตาม (ราง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมอนามัยไดรับการจัดสรรงบประมาณนอยกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาก  
2,030,689,900.- บาท (สองพันสามสิบลานหกแสนแปดหมื่นเกาพันเการอยบาทถวน) ลดลงเหลือ
1,887,884,900.- บาท (หน่ึงพันแปดรอยแปดสิบเจ็ดลานแปดแสนแปดหมื่นสี่พันเการอยบาทถวน)              
ซึ่งทําใหหนวยงานในสังกัดไดรับการจัดสรรงบประมาณลดลงตามสัดสวน สงผลกระทบตอการดําเนินงาน      
ในภาพรวม โดยเฉพาะการจางเหมาบุคคลาภายนอก โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อมีการลาออก              
กรมอนามัยไมมีนโยบายใหจางเหมาบุคลากรเพ่ิม ในสวนปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังคงดําเนินการตาม
นโยบายดังกลาว หากหนวยงานใดมีความจําเปนที่จะตองจางเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานเพ่ิมเติม     
ตองพิจารณาจางตามความเหมาะสม แตทั้งน้ีตองรอนโยบายจากอธิบดีกรมอนามัย (นายแพทยสุวรรณชัย 
วัฒนาย่ิงเจริญชัย) อยางชัดเจนอีกครั้ง              
  3. การขับเคลื่อนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมอนามัยใหความสําคัญ    
กับการสงเสริมสุขภาพทุกกลุมวัยตามแผนปฏิบัติการกลุมวัยกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563 – 2564 
โดยเฉพาะกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย เน่ืองจากเด็กแรกเกิดถึง 5 ป เปนทรัพยากรที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศ
จําเปนเปนตองมีการสงเสริมพัฒนาการใหสมบูรณในทุกดาน และใหความสําคัญกับกลุมผูสูงอายุเพ่ือให
ผูสูงอายุมีสุขภาพอนามัยที่พึงประสงค สามารถดูแลตนเองได 
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  ในสวนของสํานักสงเสริมสุขภาพ ตองขับเคลื่อนการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมวัย      
ตามความรับผิดชอบของกลุมภารกิจ ไดแก 

1) กลุมอนามัยแมและเด็ก เนนขับเคลื่อนการดําเนินงาน ดังน้ี (1) สงเสริมการเกิดอยางมี
คุณภาพ ไดแก โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงหญิงต้ังครรภเชิงรุก (Save Mom) ,การลดการถายทอดเช้ือเอชไอวี
และซิฟลิสจากแมสูลูก รวมทั้งดาวนซินโดรม (2) สงเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก ไดแก การสงเสริม
การเลี้ยงลูกดวยนมแม ,การดําเนินงาน 9 ยาง เพ่ือสรางลูก ,การเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
(Developmental Surveillance and Promotion Manual : DSPM) ,การเลนเปลี่ยนโลกสําหรับสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งกลุมอนามัยและเด็ก สํานักสงเสริมสุขภาพ ตองบูรณาการการทํางานรวมกับสถาบัน
พัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ (สพด.) (3) ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดขอตกลงความรวมมือระหวาง 4 กระทรวง 
(กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และแรพทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย) ในการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต (ปฐมวัยและผูสูงอายุ) ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2564                 
กรมอนามัยตองรายงานผลการดําเนินงานในสวนที่รับผิดชอบใหกับนายกรัฐมนตรี (4) การดําเนินงานตาม
ภารกิจที่ เ ก่ียวของ เชน คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ (กดยช.) โดยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะกรรมการ ฯ มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด (0-6 ป) แบบถวนหนา รายละ 600 บาทตอคนตอเดือน 

นอกจากน้ันประธานมีแนวคิดใหสํานักสงเสริมสุขภาพเปนเจาภาพโครงการมหัศจรรย    
1,000 วันแรกของชีวิต เน่ืองจากเปนโครงการสําคัญและเกี่ยวของกับภารกิจของสํานักสงเสริมสุขภาพโดยตรง 
  2) กลุมอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุน เนนขับเคลื่อนการดําเนินงาน ดังน้ี (1) การดําเนินงาน
พัฒนาระบบฐานขอมูลรวมดานสุขภาพนักเรียน ระหวางกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข       
(2) การพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (3) การดําเนินโครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) 
  3) กลุมอนามัยวัยทํางาน เนนขับเคลื่อนการดําเนินงาน ดังน้ี (1) การดําเนินงาน                 
10 Package ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุข ในสถานประกอบการ (2) การดําเนินโครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม (3) การดําเนินโครงการราชทัณฑ ปนสุข ทําความ ดี เพ่ือชาติ 
ศาสน กษัตริย 
  4. การปรับปรุงโครงสรางภายในสํานักสงเสริมสุขภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564             
อยูระหวางการพิจารณา โดยวิเคราะหภารกิจของแตละกลุมและผลการดําเนินงาน ซึ่งบุคลากรสํานักสงเสริม
สุขภาพสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางการปรับปรุงโครงสรางภายในสํานักสงเสริมสุขภาพ ทั้งน้ี
ประธานขอใหบุคลากรทํางานอยางมีความสุขและปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางดีที่สุด 
  5. ประธานกลาวแสดงความยินดีกับบุคคลที่ไดการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
ไดแก นางอาริสรา ทองเหม ไดรับแตงต้ังในตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการพิเศษ  

  มติที่ประชุม - รับทราบและผูเกี่ยวของรับไปดําเนินการ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/๒๕๖3 

รายงานการประชุมสํานักสงเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 10/๒๕๖3 เมื่อวันที่  24 สิงหาคม 2563           
ไดแจงเวียนใหทุกกลุมแลว สามารถ Download สรุปมติการประชุมและรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ ไดที่
เว็บไซตสํานักสงเสริมสุขภาพ  

  มติที่ประชุม - รับทราบและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/๒๕๖3 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
   ๓.๑ ผลการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  กลุมบริหารยุทธศาสตร สรุปและวิเคราะหผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของสํานักสงเสริมสุขภาพ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จากงบประมาณทัง้สิ้น 59,713,994.-บาท 
แบงเปน งบดําเนินงาน 54,421,144.- บาท (รอยละ 91.14) และงบลงทุน 5,292,850.- บาท (รอยละ 8.86) 
โดยมีรายละเอียดผลการเบิกจายงบประมาณ ดังน้ี  

รายการ 
งบดําเนนิงาน งบลงทนุ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 54,421,144 100 5,292,850 100 
2. ผลการเบิกจายจริง 53,873,644 98.99 3,771,670 71.26 
3. กันเงินไวเบิกเหลื่อมป (กอหน้ี) 547,500 1.01 1,521,180 28.74 
4. ผลการเบิกจายจริง + กอหน้ี 54,421,144 100 1,521,180 100 

  ทั้งน้ี รายการกันเงินไวเบิกเหลื่อมปซึ่งมีการกอหน้ีผูพันแลว งบดําเนินงาน ไดแก (1) จางพิมพ
คูมือ “ขอควรรูสําหรับคุณแม” จํานวน 247,500.-บาท (2) จางพิมพคูมือการเฝาระวังติดตามและแผนเผชิญ
เหตุรองรับการแพรระบาด ของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา  จํานวน 300,000.-บาท ในสวนของ     งบ
ลงทุน ไดแก รายการปรับปรุงหองนํ้าชาย – หญิง อาคาร 7 ช้ัน 2-6 กันเงินไวเบิกเหลื่อมป สําหรับงวดงาน-
งวดเงินที่ 2-5 จํานวน 1,521,180.-บาท 
  ในการน้ีกลุมบริหารยุทธศาสตร ไดวิเคราะหผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จําแนกรายเดือน ดังน้ี 

 
  จากแผนภาพแสดงผลการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบวาสํานัก
สงเสริมสุขภาพไมสามารถเบิกจายงบประมาณในแตละเดือนไดตามเปาหมายที่กําหนด ซึ่งวิเคราะหสาเหตุ    
ไดดังน้ี 

รอบ 6 เดือนแรก รอบ 6 เดือนหลัง 

1. ได รั บอ นุมั ติ แผนปฏิ บั ติการ  ล าช า  ทํ า ให
ดําเนินการตามแผนลาชากวาที่กําหนด  

1. มีการปรับแผนการดําเนินงานอยูตลอด ทําใหไม
สามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดและไม
สามารถเบิกจายงบประมาณไดตามเปาหมาย 
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รอบ 6 เดือนแรก รอบ 6 เดือนหลัง 

2. การเบิกจายงบสําหรับจัดซื้อนมผงเพ่ือปองกัน
การติดเช้ือ เอชไอวี จากแมสูลูก ลาชาจากแผนที่
กําหนดและเบิกจายงบประมาณไดในเดือน
มีนาคม 2563 เน่ืองจากกระบวนการในการ
จัดซื้อจัดจางมีการดําเนินงานหลายขั้นตอน 

3. การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ต้ังแตเดือนมกราคม – มีนาคม 2563    
จึงมีการปรับแผนการดําเนินงานให เขา กับ
สถานการณส งผลกระทบตอการเ บิกจ าย
งบประมาณ 

2. ไ ด รั บ น โ ย บ า ย เ ร ง ด ว น แ ล ะ ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณระหวางปงบประมาณ ทําใหฐาน
งบประมาณเพ่ิมขึ้น 

3. รายการจัดซื้อจัดจางมีการเบิกจายลาชา 
4. งบลงทุน รายการปรับปรุงหองนํ้าชาย – หญิง 

อาคาร 7 ช้ัน 2-6 ผูรับจางดําเนินการลาชา ไม
สามารถสงมอบงานไดตามแผนที่กําหนด สงผล
ใหไมสามารถเบิกจายงบประมาณไดตามแผน 

  จากสาเหตุดังกลาวมีขอเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงแกไข 5 ประการ ไดแก  
1. ทุกกลุมภารกิจควรดําเนินโครงการ กิจกรรม ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ 
2. ปรับแผนปฏิบัติการไดเฉพาะกรณีที่จําเปนเทาน้ัน 
3. เรงรัดการจัดซื้อจัดจาง โดยเฉพาะรายการที่มีการกอหน้ีผูกพันใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว 
4. วางแผนการจัดซื้อนมผงเพ่ือปองกันการติดเช้ือ เอชไอวี จากแมสูลูก ปงบประมาณ พ.ศ.  2564 

ต้ังแตตนปงบประมาณและเรงรัดใหมีการจัดซื้อจัดจางตามแผนที่กําหนด 
5. ปรับปรุงแนวทางการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น เชน 

ประชุมหารือผูรับผิดชอบงานแผนของแตละกลุมรวมกัน อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือหามาตรการ แนวทาง
เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ /วางแผนการเบิกจายงบประมาณ 

  มติที่ประชุม - รับทราบและกลุมตาง ๆ ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ 

 ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา   

  4.1 การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  กลุมบริหารยุทธศาสตรแจงการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สํานักสงเสริมสุขภาพ งบประมาณทั้งสิ้น 23,568,584.-บาท (ย่ีสิบสามลานหาแสนหกหมื่นแปดพันหารอย
แปดสิบสี่บาทถวน) ดังน้ี 
  1) การจัดสรรงบประมาณจําแนกตามกลุมภารกิจ 

กลุม งบประมาณ (บาท) รอยละ 
1. กลุมอนามัยแมและเด็ก 8,794,000  37.31 
2. กลุมอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุน 3,861,000  16.38 
3. กลุมอนามัยวัยทํางาน 3,170,800  13.45 

  1) การจัดสรร... 
1) การจัดสรรงบประมาณจําแนกตามกลุมภารกิจ (ตอ) 

กลุม งบประมาณ (บาท) รอยละ 
4. กลุมสรางเสริมศักยภาพเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ 1,200,000  5.09 
5. กลุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 450,000  1.90 
6. กลุมสนับสนุนวิชาการและการวิจัย 672,000  2.85 
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กลุม งบประมาณ (บาท) รอยละ 
7. กลุมบริหารยุทธศาสตร 900,000 3.81 
8. กลุมอํานวยการ 4,520,784 19.18 
รวม 23,568,584 100 

2) วางแผนการเบิกจายงบประมาณของกลุมภารกิจ จําแนกรายไตรมาส  

กลุม 
แผนการเบกิจายงบประมาณ / รอยละสะสมรายไตรมาส 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. กลุมอนามยัแมและเด็ก 2,175,745 3,187,235 2,687,380 743,640 
รอยละ 25 รอยละ 61 รอยละ 92 รอยละ 100 

2. กลุมอนามยัเด็กวัยเรียนวัยรุน 1,082,000 1,836,450 880,000 62,550 
รอยละ 28 รอยละ 76 รอยละ 98 รอยละ 100 

3. กลุมอนามยัวัยทํางาน 1,920,020 575,020 32,900 642,860 
รอยละ 61 รอยละ 79 รอยละ 80 รอยละ 100 

4. กลุมสรางเสริมศักยภาพ ฯ 434,800 647,800 104,860 12,540 
รอยละ 36 รอยละ 90 รอยละ 99 รอยละ 100 

5. กลุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ 108,500 191,500 90,000 60,000 
รอยละ 24 รอยละ 67 รอยละ 87 รอยละ 100 

6. กลุมสนับสนุนวิชาการและการวิจัย 252,450 231,770 7,650 180,130 
รอยละ 38 รอยละ 72 รอยละ 73 รอยละ 100 

7. กลุมบริหารยุทธศาสตร 287,800 469,200 46,500 96,500 
รอยละ 32 รอยละ 84 รอยละ 89 รอยละ 100 

8. กลุมอํานวยการ 1,133,545 1,145,395 1,108,545 1,133,299 
รอยละ 25 รอยละ 50 รอยละ 75 รอยละ 100 

รวม 7,394,860 8,284,370 4,957,835 2,931,519 
รอยละ 31 รอยละ 67 รอยละ 88 รอยละ 100 

เปาหมายกรมอนามัย รอยละ 28 รอยละ 55 รอยละ 84 รอยละ 100 

  กลุมบริหารยุทธศาสตรแจงวา เน่ืองจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป            
พ.ศ. 2564 ยังไมไดรับการอนุมัติ จึงใชงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ไปพลางกอน ซึ่งทุก
หนวยงานสังกัดกรมอนามัย จะไดรับจัดสรรงบประมาณสําหรับไตรมาสที่ 1 รอยละ 25 โดยขณะน้ีกลุมบริหาร
ยุทธศาสตร ไดรวบรวมแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักสงเสริมสุขภาพ เสนอกอง
แผนงานแลว จึงขอใหทุกกลุมภารกิจเขียนโครงการเพ่ือเตรียมเสนออนุมัติหลังจากที่กรมอนามัยอนุมัติ
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  นอกจากน้ันที่ประชุมไดทําขอตกลงรวมกันเรื่องการเสนอแผนงาน โครงการ ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  โดยจะไมมีการเสนอโครงการเรงดวน กอนแผนปฏิบัติการจะไดรับการอนุมัติ 
  3) รายการคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวดงบลงทุน ไดแก 

กลุม  รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
รายการครภุณัฑ 14 รายการ 1,415,200 

1. กลุมอนามัยแมและเด็ก 
    (2 รายการ) 

   1. ปายอะคริลิค ตัวอักษรตัดนูนพรอมติด ต้ัง      
กลุมอนามัยแมและเด็ก 

9,000 
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กลุม  รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
   2. รถเข็นเอนกประสงค 4 ลอ 3,900 

2. กลุมอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุน 
    (1 รายการ) 

   1. พารทิช่ันกั้นหอง พรอมติดต้ัง 266,500 
   2. ชุดกลองถายภาพระบบดิจิตอล 101,000 

3. กลุมอนามัยวัยทํางาน 
    (1 รายการ) 

   1. เครื่องทํานํ้ารอน นํ้าเย็น 13,300 

4. กลุมพัฒนาศักยภาพ ฯ 
    (4 รายการ) 

   1. ชุดอุปกรณเครื่องเสียง ชุดอุปกรณภาพ สําหรับ
หองประชุมพรอมติดต้ัง 

496,200 

   2. กระดานอิเล็กทรอนิกสพรอมขาต้ัง 115,000 
   3. ลําโพงชวยสอนแบบพกพาพรอมไมคโครโฟน 17,500 
   4. พัดลมต้ังพ้ืน 5,000 

5. กลุมสนับสนุนวิชาการ ฯ 
    (4 รายการ) 

   1. เครื่องมัลติมี เ ดียโปรเจคเตอร  Panasonic       
VX420 (4500lm/XGA) 

40,200 

   2. จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟาขนาดเสนทแยงมมุ 
120น้ิว 

14,100 

   3. กลองกลองถายภาพดิจิตอล Sonya 6600 Kit 
18 - 135 mm 

55,200 

   4. เครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบ Bi-Amp (ES 11020) 23,300 
6. กลุมบริหารยุทธศาสตร 
    (1 รายการ) 

   1. พาทิช่ันกั้นหอง กลุมบริหารยุทธศาสตร 255,000 

รายการทีด่นิ สิ่งกอสราง  2 รายการ 263,120 
1. กลุมอนามัยแมและเด็ก 
    (1 รายการ) 

   1. จางปรับปรุงหองปฏิบัติงานกลุมอนามัยแมและเด็ก 188,000 

2. กลุมอํานวยการ 
    (1 รายการ) 

   1. ปรับปรุงหองทํางาน บริเวณผูมาติดตอ
ประสานงานฯ งานพัสดุ สํานักสงเสริมสุขภาพ  

75,120 

รวม 16 รายการ 1,678,320 

  ประธานขอใหทุกกลุมที่ของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวด     
งบลงทุน กําหนดคุณลักษณะครุภัณฑ (Spec) ใบเสนอราคา สําหรับรายการครุภัณฑ และเตรียมขอมูล
ประกอบการพิจารณารายการที่ดิน สิ่งกอสราง เชน แบบแปลน ราคากลางหรือประมาณการราคา (BOQ) ให
ครบถวนสมบูรณประกอบการเสนอคําของบประมาณ 

มติที่ประชุม - รับทราบและกลุมตาง ๆ ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ 

  4.2 ผลสํารวจความตองการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของภาคี
เครือขาย ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียตอสินคาและบริการ สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
  กลุมบริหารยุทธศาสตร สรุปผลสํารวจความตองการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไมพึง
พอใจของภาคีเครือขาย ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียตอสินคาและบริการ สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
ทําการสํารวจระหวางเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2563 โดยขอมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2563 มีผูตอบแบบ
สํารวจ 159 คน สรุปไดดังน้ี 
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  สวนที่ 1 ผูตอบแบบสํารวจมีอายุระหวาง 41-50 ป รอยละ 32.1 รองลงมาคืออายุมากกวา 
50 ปขึ้นไปรอยละ 29.6 อายุ  31-40 ป รอยละ 23.3 และอายุ 31-30 ป รอยละ 15.1 สวนใหญมี
การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี รอยละ 74.2 และเปนเพศหญิงรอยละ 83.6 เพศชายรอยละ 16.4 และ
สังกัดหนวยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ 98.7  
  สวนที่ 2 การเขาถึงสินคาและบริการของสํานักสงเสริมสุขภาพ พบวา เคยใชบริการ เขาถึง
สินคา / บริการของสํานักสงเสริมสุขภาพ รอยละ 75.5 ชองทางที่เขาถึงสินคาและบริการไดสะดวกที่สุด        
3 อันดับแรก คือ (1) สื่อออนไลน อินเทอรเน็ต เวปไซต  รอยละ 75 (2) การประชุม/อบรม/สัมมนา          
รอยละ 65 และ (3) สื่อสิ่งพิมพ รอยละ 53.3 
  สวนที่ 3 ความคิดเห็น ความพึงพอใจและความไมพึงพอใจตอสินคา/บริการ ของสํานัก
สงเสริมสุขภาพ จํานวน 11 รายการ ผลการสํารวจแตละรายการ พบวา มีความความสอดคลองกับสภาพ
ปญหาในพ้ืนที่ สนับสนุนใหเจาหนาที่ทํางานใหดีขึ้น มีความชัดเจนไมยุงยากในการใชงาน และมีความพึงพอใจ
ตอสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็กถึง รอยละ 61.2 รองลงมาคือสมุดบันทึกสุขภาพ ม.1 - ม.6  รอยละ 56.9  

ทั้งน้ีมีขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงสินคาและบริการ ไดแก 
1. สมุดสีชมพู  
- การจัดสงสื่อโปสเตอร/สมุดสีชมพู ขอใหสงตรงที่แตละอําเภอ เน่ืองจาจหนวยงานระดับ

จังหวัดมีขอจํากัดเรื่องที่เก็บเอกสาร 
- ชวงเวลา ที่สงสมุดสีชมพูไมตรงกับความตองการของพ้ืนที่และไมครบทุกหนวยบริการใน

จังหวัด  รวมถึงไมเพียงพอตอการใชงาน 
- เน้ือหาสมุดสีชมพูควรแบงเปนชวง  เชน ต้ังครรภ , 0-5 ป , สาระความรู เปนตน 
- สมดุสีชมพูเปลี่ยนบอย เปนปญหาสําหรับผูปฏิบัติงาน 
- ควรปรับปรุงเน้ือหาเรื่องตารางการใหวัคซีน ในสวนของกําหนดนัดหมายและขอมูลลงบันทึก

ใหอยูหนาเดียวกันเพ่ือความสะดวก และควรเพ่ืมคําแนะนําการเฝาระวังการแพวัคซีนและการแกไขเบ้ืองตน  
- เน้ือหาสมุดควรมีการปรับปรุงเพ่ิมภาพประกอบ ใหมีสีสันสวยงาม นาอาน 

  2. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนยังไมไดรับสมุดบันทึกกิจกรรมอนามัยโรงเรียน    
(อร.14) ซึ่งมีความจําเปนตองใชในโรงเรียน 

3. สื่อ 10 Packages ไมไดเปนแนวทางการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบตองนํามาประยุกตใชเอง  
4. โปสเตอร COVID-19 ควรใชรูปแบบ one page เพ่ือประหยัดพ้ืนที่ในการติดสื่อ  
5. ควรปรับเพ่ิม 3อ 2ส ในรูปแบบที่นาสนใจ เชน การตูน  

  6. จัดสรรสื่อ/คูมือ/โปสเตอร ใหเพียงพอตอกลุมเปาหมายโดยการสํารวจจากพ้ืนที่หรือสถาน
บริการสาธารณสุขจังหวัดกอน และจัดสงใหถึงหนวยงาน 

7. ควรยกเลิกการใชสื่อประเภทกระดาษ เปลี่ยนเปน electronic file เพ่ือประหยัด
งบประมาณสอดคลองกับประเทศไทยยุค 4.0 เพ่ือใหเขาถึงไดมากขึ้น 

สวนที่ 4 ความคิดเห็นตอการบริการ และบุคลากร ในภาพรวมของสํานักสงเสริมสุขภาพ 
พบวา รอยละ 98.3 เคยใชสินคา / บริการของสํานักสงเสริมสุขภาพ ซึ่งในแตละดานมีความพึงพอใจสูงสุดใน
ระดับมาก รองลงมาคือระดับมากที่สุด โดยภาพรวมมีความพึงพอใจมาก รอยละ 51.7 ดานการเปดโอกาสใน
การมีสวนรวม มีความพึงพอใจมาก รอยละ 36.4 ดานประสิทธิภาพในการใหบริการ มีความพึงพอใจมาก    
รอยละ 42.4 ดานการใหบริการดวยความเสมอภาค เทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติของเจาหนาที่ มีความพึงพอใจ
มาก รอยละ 50 ดานการใหบริการดวยความโปรงใส ไมทุจริต ไมรับสินบนของเจาหนาที่ มีความพึงพอใจมาก 
รอยละ 50.8 ดานความรู ความชํานาญ ความเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบสามารถใหคําปรึกษาทางวิชาการ
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ไดของเจาหนาที่ มีความพึงพอใจมาก รอยละ 44.9 และความสําเร็จในการขอรับบริการจากสํานักสงเสริม
สุขภาพ มีความพอใจมาก รอยละ 49.2 
  สวนที่ 5 ความคาดหวังและความตองการตอสินคา/บริการของสํานักสงเสริมสุขภาพ พบวา 

1. ควรจัดทํานโยบาย แผนงาน กรอบแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนตามกลุมวัย และ    
บูรณการงานภายในหนวยงานต้ังแตตนปงบประมาณเพ่ือถายทอดนโยบายใหระดับพ้ืนที่  

2. ควรมีความชัดเจนของตัวช้ีวัดและรูปแบบการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย รวมถึง
งบประมาณสนับสนุน สื่อทุกกลุมวัยที่สงใหพ้ืนที่ขอใหเพียงพอตอความตองการและรวดเร็วทันตอการใชงาน  

3. เกณฑ/มาตรฐานการสงเสริมสุขภาพทุกกลุมวัย ตองชัดเจน แนวทางการดําเนินงาน
สอดคลองกัน เชน งานสงเสริมสุขภาพแมและเด็ก โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 10 Packages เปนตน 

4. การบูรณาการงานที่เก่ียวของ เชน โภชนาการ การกําลังกาย ที่เน้ือหาเช่ือมโยงกัน 
สวนกลางจะแยกตามงาน แตพ้ืนที่แยกตามกลุมวัย เมื่องานลงมาพ้ืนที่จึงตองนํามาบูรณาการใหได  

5. เกณฑมาตรฐานอนามัยแมและเด็กควรปรับรูปแบบไฟล excel ใหใชงายไดงายขึ้น 
เน่ืองจากการโหลดออนไลนมีขั้นตอนที่ไมสะดวกทั้งการใชงานและการแปลผล 

6. ปรับรูปแบบสื่อ เปนสื่ออิเล็กทรอนิกสใหประชาชนเขาถึงงายทุกกลุมวัย ทันสมัย 
สอดคลองกับปจจุบัน มีความรูครบทุกดาน สามารถดาวนโหลดเพ่ือใชงานได  

7. เสนอใหมีการเผยแพรสื่อทางโทรทัศนเพ่ือใหเขาถึงประชาชนไดงาย และรวดเร็ว 
8. พัฒนาสื่อสิ่งพิมพใหมีเน้ือหาครบถวนและไมแยกสวนกันเพ่ือความสะดวกในการใชงาน  
9. การสํารวจพฤติกรรมสุขภาพวัยทํางานดวยโปรแกรม H4U คลายคลึงกับการสํารวจ

พฤติกรรมสุขภาพประชาชนวัยทํางาน Health Literacy ของกองสุขศึกษา แนะนําใหใชแบบสํารวจอยางใด
อยางหน่ึงหรือใชขอมูล HDC เพ่ือลดภาระงานของพ้ืนที ่

10. ในสวนของกฎหมาย ครอบคลุมทุกกลุมวัย เชน พ.ร.บ.นมแม ,การคุมครองสตรีและเด็ก, 
พ.ร.บ.ต้ังครรภวัยรุน, การเฝาระวังสุขภาพประชาชน เปนตน โดยตองมีความเทาเทียมและเสมอภาค 

11. การติดตามการดําเนินงานตามนโยบายอยางตอเน่ือง ผูปฏิบัติงานสวนกลางควรฟง
ขอคิดเห็นจากผูปฏิบัติงานระดับพ้ืนที่  

สวนที่ 6 ภาพลักษณและระดับความสัมพันธ พบวาผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสียมีความ
คิดเห็นในประเด็นดังน้ี (1) สํานักสงเสริมสุขภาพ เปนศูนยกลางการพัฒนาขีดความสามารถดานสงเสริมสุขภาพ
ใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน เห็นดวยระดับมาก รอยละ 51.6 (2) เปนแหลงความรูและสนับสนุนดานวิชาการ
สงเสริมสุขภาพของประเทศ เห็นดวยระดับมาก รอยละ 49.7  (3) มีความเปนผูนําในการกําหนดนโยบายดาน
สงเสริมสุขภาพของประเทศ เห็นดวยระดับมาก รอยละ 51.6 (4) หนวยงานของผูรับบริการ       ผูมีสวนได
สวนเสียมีความสัมพันธ กับสํานักสงเสริมสุขภาพ ระดับมาก รอยละ 45.3 และ (5) แนวโนมที่ 
ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียจะแนะนําใหเพ่ือนหรือคนรูจักมาใชสินคา บริการของสํานักสงเสริมสุขภาพ      
อยูในระดับมาก รอยละ 54.1 

ประธานมอบหมายใหกลุมบริหารยุทธศาสตรสรุปผลการสํารวจดังกลาวและแจงเวียน
บุคลากรสํานักสงเสริมสุขภาพ เพ่ือนําขอมูลไปใชประโยชนในการปรับปรุงและวางแผนการดําเนินงานในสวนที่
เกี่ยวของตอไป 

  มติที่ประชุม - รับทราบและกลุมตาง ๆ ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ 
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4.3 รายงานผลการดําเนินงานที่สําคัญเดือนสิงหาคม – กันยายน 2563  
4.3.1 กลุมบริหารยุทธศาสตร 
1) สรุปประเด็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การจัดทําแผนพัฒนาการสงเสริมสุขภาพกลุมวัย” 

สํานักสงเสริมสุขภาพ ระยะ 5 ป ณ แรนโช ชาญวีร รีสอรต แอนด คันทรี คลับ จังหวัดนครราชสีมา                     
อาจารยพิสัณห  นุนเกลี้ยง วิทยากรและคณะ ดําเนินการในรูปแบบแบงกลุมระดมสมอง 

ประกอบดวย 6 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 สตรีและเด็กปฐมวัย กลุมที่ 2 วัยเรียน วัยรุน กลุมที่ 3 วัยทํางาน กลุมที่ 4 
HR กลุมที่ 5 บริหารยุทธศาสตร และกลุมที่ 6 การบริหารจัดการหนวยงาน  โดยแตละกลุมรวมกันวิเคราะห 
จัดทําแผนในประเด็น ดังน้ี (1) การวิเคราะหความจําเปนทางยุทธศาสตรเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาการสงเสริม
สุขภาพกลุมวัย สํานักสงเสริมสุขภาพ ระยะ 5 ป  (2) การกําหนดจุดยืนใหมของการพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ
สตรีและเด็กปฐมวัย วัยเรียนวัยรุน วัยทํางาน และ HR (3) การกําหนดทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการ
สงเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย วัยเรียนวัยรุน วัยทํางาน และ HR (4) องคความรูที่จําเปนตอการแปลง
ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ  (5) การแปลงยุทธศาสตรสูกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ  

จากการประชุม ฯ ได (ราง) แผนพัฒนาการสงเสริมสุขภาพกลุมวัย สํานักสงเสริมสุขภาพ 
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสนับสนุนและดานบริหารจัดการ 
สํานักสงเสริมสุขภาพ ทั้งน้ีมีสิ่งที่ตองดําเนินการตอไป ไดแก การจัดทําแผนในรูปแบบการ Focus Group และ
การวิพากษแผน 

2)  ผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจ 
1. งานพัฒนายุทธศาสตร ไดแก (1) จัดสรรงบประมาณและรวบรวมจัดทําแผนปฏิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักสงเสริมสุขภาพ (2) รวบรวมและจัดทําคําของบลงทุน ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (3) ประสาน กํากับติดตามการเบิกจายงบประมาณ (4) จัดทํารายงานตัวช้ีวัด 2.3 และ 2.5 
พรอมบันทึกรายงานผลในระบบ DOC 

2. งานพัฒนาระบบบริหาร ไดแก (1) ประชุมจัดทํารายงานการประชุมติดตามกํากับตัวช้ีวัด
คํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักสงเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 9/2563 (2) ติดตามและตรวจสอบความครบถวน 
ถูกตองของผลการดําเนินการแตละตัวช้ีวัดรอบเดือนสิงหาคม รายงานในระบบ DOC ภายในวันที่ 10 กันยายน 2563 
(3) ประชุมจัดทํารายงานการประชุมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งที่ 6 ซึ่งหมวด 3 
ประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ไดดําเนินการจัดทําแบบสอบถาม
เพ่ือใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียซึ่งเปนลูกคาของแตละกลุมประเมินความพึงพอใจ (4) ประชุม 
กรรมการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในระบบประกันสุขภาพ (5) ประสานหนวยงานในกรม
อนามัยเรื่อง “เสนอหัวขอปญหา/เทคโนโลยีดานสุขภาพ” เพ่ือจัดทําขอเสนอและคัดเลือกหัวขอเขาสูการ
ประเมิน เพ่ือพัฒนาชุดสิทธิประโยชน ภายใตระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

3. งานบริหารจัดการขอมูล ไดแก (1) บริหารจัดการขอมูลบนหนาเว็ปไซต  เชน อัพโหลด           
E-Book รายงานประจําป 2562 สํานักสงเสริมสุขภาพ , เพ่ิมหนาขอมูล 7 Weeks Season2 , ปรับปรุงเว็ป
ไซต (2) สนับสนุนการจัดประชุมกลุมภารกิจ โดยระบบ Web Conference (3) บริหารจัดการซอมบํารุง 
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องสํารองไฟ และฮารดแวรอ่ืน ๆ  

3) ช้ีแจงแนวทางการจัดประชุมออนไลนผานชองทางตาง ๆ ดังน้ี 
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ระบบ การรองรับการจัดประชุม การขอใชงาน ขอกําหนด/จํากดั 

 

• กรมอนามัยมีนโยบายใหใช 
Avaya เปนหลัก ในการจัด
ประชุม Conference 

• รองรับการจัดประชุม สวนกลาง
และสวนภูมิภาคของกรม
อนามัย 

• รองรับการจัดประชุมหนวยงาน
ภายนอกไดโดยผาน อุปกรณ 
เชน Smart Phone/Tablet 

• ติ ด ต อ จ อ ง ใ น ร ะ บ บ 
Intranet ข อ ง ก ร ม
อนามัย และเลือกหอง
ประชุม ที่จะใชในการจัด
ประชุม 5 หองประชุม
หลักสําหรับสวนกลาง 

• ผู เ ข า ร ว ม ป ร ะ ชุ ม  มี
จํานวนไดสูงสุด 40 ทาน 

• สามารถประชุมพรอมกัน
ผานระบบไดจํานวน 2 
หองประชุม  

 

• เปนระบบสํารองในการจัด
ประชุม Conference 

• รองรับการจัดประชุม สวนกลาง
และสวนภูมิภาคของกรม
อนามัย 

• รองรับการจัดประชุมหนวยงาน
ภายนอกไดโดยผาน อุปกรณ 
เชน smart phone/tablet 

• รองรับผูเขารวมประชุมจํานวน 
1000 ทาน 

• ติ ด ต อ จ อ ง ใ น ร ะ บ บ 
Intranet ข อ ง ก ร ม
อนามัย และเลือกหอง
ประชุม ที่จะใชในการจัด
ประชุม 

• ติ ด ต อ  IT ข อ ง สํ า นั ก
ส ง เ ส ริ มสุ ขภาพ  เ พ่ื อ
ประสานงาน  ในการ
สร างหอง กําหนดการ
ประชุม  

• จํ านวนลิขสิท ธ์ิ ในการ
ส ร า ง ห อ ง ป ร ะ ชุ ม มี
จํานวนจํากัด จําเปนตอง
ประสานงานลวงหนาใน
การจัดและเตรียมการ
สรางหองกําหนดการหอง
ประชุม  

 

 
 

 

• กรมอนามัยไมมีลิขสทิธ์ิในการ
การสนับสนุนในการใชงาน ถา
ตองการใชงาน ผูใช “ตอง
ดําเนินการจัดซื้อหาดวย
งบประมาณของกลุมงาน
ตนเอง”  

• รองรับการสนับสนุน ”กรณีเปน
ผูเขารวมประชุม” 

• ติ ด ต อ  IT ข อ ง สํ า นั ก
สงเสริมในการจัดประชุม 

• กรมอนามัยไมมีลิขสทิธ์ิ
สนับสนุน ในการจัด
ประชุม 

• จัดประชุมไดในกรณีเปน
ผูเขารวมประชุม 

 มติที่ประชุม - รับทราบ 

4.3.2 กลุมอํานวยการ 

ภารกิจ / กิจกรรม การดาํเนินงาน/สิ่งที่ไดรบั 

   1. งานการเงินและบัญชี    1. เงินงบประมาณ ไดแก (1) ยืมเครดิต 456,000.-บาท (2) ยืมเงินสด 
420,103.25 บาท (3) สงคืนเงินสด 85,924.-บาท (4) สงใชเงินยืมตาม
ใบสําคัญรับเงิน 629,727.-บาท  
   2. เงินนอกงบประมาณ ไดแก (1) สงคืนเงินสด 14,205.-บาท (2) สงใช
เงินยืมตามใบสําคัญรับเงิน 65,795.-บาท 
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ภารกิจ / กิจกรรม การดาํเนินงาน/สิ่งที่ไดรบั 

   รวมการสงเบิกเดือนกันยายน 256๓ เงินงบประมาณ 45 รายการ เปนเงิน 
5,540,902.82 บาท 

     2. งานพัสดุและครุภัณฑ
ทางวิชาการ 

   1. การจัดซื้อจัดจาง กันเงินไวเบิกเหลื่อมป 2 รายการ ไดแก (1) จางพิมพ
คูมือ “ขอควรรูสําหรับคุณแม” จํานวน 247,500.-บาท (2) จางพิมพคูมือการ
เฝาระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพรระบาด ของโรคโควิด 19 ใน
สถานศึกษา  จํานวน 300,000.-บาท 
   2. งบลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการปรับปรุงหองนํ้าชายหญิง 
จํานวน 1 รายการ วงเงินงบประมาณ 1,878,000.- บาท เบิกจายแลว งวดที่ 1 
จํานวน 356,820.-บาท กันเงินไวเบิกเหลื่อมปสําหรับงวดงาน-งวดเงินที่ 2-5 
จํานวน 1,521,180.-บาท 

   3. งานยานพาหนะและ
อาคารสถานที่ 

   มีอัตราการใชนํ้ามันเช้ือเพลิง (นํ้ามันดีเซล) เดือนกันยายน 256๓  
- ใชในราชการสวนกลาง 363.98 ลิตร จํานวนเงิน 7,150.-บาท 
- ใชในราชการตางจังหวัด 1,591.78 ลิตร จํานวนเงิน 36,029.-บาท 

แผนการดาํเนนิงาน 
   1. เตรียมการจัดซื้อนมผงเพ่ือปองกันการติดเช้ือ เอชไอวี จากแมสูลูก ปงบประมาณ พ.ศ.  2564 ไดแก 
(1) รวบรวมรายช่ือแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุรายการจัดซื้อนม
ผงเพ่ือปองกันการติดเช้ือ เอชไอวี จากศูนยอนามัยและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (2) จัดทํารายงานจัดสรร
นมผง ฯ ใหศูนยอนามัยและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (3) ขออนุมัติจัดซื้อ 
   2. การดําเนินการจัดซื้อ - จัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดําเนินการภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563    
   3. งบลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 25644 รายการปรับปรุงหองประชุมสํานักสงเสริมสุขภาพ อยูระหวาง
กําหนดคุณลักษณะและราคากลาง 

   มติที่ประชุม - รับทราบ 

  ๔.๓.๓ กลุมอนามัยแมและเด็ก  

กิจกรรม /ผลการดาํเนินงาน ปญหาอุปสรรค 
สิ่งทีต่องการใหผูบรหิาร

ชวยขบัเคลื่อนงาน 
    1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการประสานงานเครือขายบุคลากรสาธารณสุขใน
การสงเสริมการดําเนินงานมุมนมแมอยางมปีระสิทธิภาพและย่ังยืน วันที่ 1-2 กันยายน 2563 
    ช้ี แจงผลการดํา เ นินงานให กับสถาน
ประกอบกิจการ บรรยายเรื่องความสําคัญของ
การสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมในสถาน
ประกอบกิจการ และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู
แนวทางสูความสําเร็จในการสงเสริมการเลี้ยง
ลูกดวยนมแมของสถานประกอบกิจการ
ตนแบบ 3 แหง ทั้ งแนวทางและวิ ธีการ
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปรรค 
และการสนับสนุนจากภาคสวนที่เกี่ยวของ 

   1. การถายทอดนโยบายจาก
สวนกลางขาดความชัดเจนและ
ไมได เปนตัวช้ี วัดหลักในการ
ทํางานทําให พ้ืนที่ ยั ง ไม เห็น
ความสําคัญ 
   2 .  ข า ด ก า ร บู ร ณ า ก า ร
ระหวางกลุมอนามัยแมและเด็ก
และกลุมอนามัยวัยทํางาน และ
ระหวางหนวยงานที่เก่ียวของใน

   1. ผลักดันนโยบายให
เ ป นน โ ยบายหลั ก จ าก
สวนกลางและสื่อสารไปยัง
พ้ืนที่ ให ชัด เจน รวมทั้ ง
สรางความเปนไปไดในการ
กําหนดเปนตัว ช้ี วัดของ
กรมอนามัย 
   2 .  เ ช่ื อ ม โ ย ง ร ะ บ บ
ฐานข อมู ลมุ มนมแม ใน
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กิจกรรม /ผลการดาํเนินงาน ปญหาอุปสรรค 
สิ่งทีต่องการใหผูบรหิาร

ชวยขบัเคลื่อนงาน 
ระ ดับ พ้ืนที่   ( สสจ . /สสค . /
ประกันสังคม ฯลฯ) 
   3. ขาดการเ ช่ือมโยงของ
ฐานขอมูลมุมนมแมในสถาน
ประกอบกิจการ 

สถานประกอบ กิจการ
ระหวางกรมอนามัยและ
ก ร ม ส วั ส ดิ ก า ร แ ล ะ
คุ ม ค ร อ ง แ ร ง ง า น เ พ่ื อ
ประสิ ท ธิ ภ าพของการ
ผลักดันในพ้ืนที ่

    2. เย่ียมเสริมพลัง 9 ยางเพ่ือสรางลูก และจัดกิจกรรมFacebook Live สัญจร ณ โรงพยาบาล จังหวัด
ชลบุรี วันที่ 11 กันยายน 2563 

   1. ช้ีแจงวัตถุประสงคที่มาโครงการเพ่ือการ
ขับเคลื่อนโครงการ 
   2. รณรงคประชาสัมพันธวิธีการสมัคร 9 
ยางเพ่ือสรางลูก 
   3. จัดกิจกรรมใหความรู เ พ่ือการดูแล
สุ ข ภ า พ ห ญิ ง ต้ั ง ค ร ร ภ  ผ า น ช อ ง ท า ง 
Facebook Live 

การประชาสัมพันธ และการ
ขั บ เ คลื่ อ นก า ร ดํ า เ นิ น ง าน
โครงการในพ้ืนที่ยังไมเขมแข็ง 

มีนโยบายจากสวนกลางสู
ระดับเขต จังหวัด และ
พ้ืนที่อยางเปนระบบ 

    3. การประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมในสถานประกอบกิจการ  
วันที่ 22 กันยายน 2563 
   1. รายงานผลการสํารวจการจัดสวัสดิการ
การดําเนินการมุมนมแมในสถานประกอบ
กิจการ ในป 2562 โดยมสีถานประกอบการ
กิจการตอบแบบสํารวจทั้งสิ้น 621 แหง จาก 
2,075 แหง (29.93%) 
   2. วางแนวทางการประสานงานเครือขาย
ในการดําเนินงานในพ้ืนที่นํารอง ไดแก ศูนย
อนามัยที่ 4, 5, 6 และสถาบันพัฒนาสุข
ภาวะเขตเมือง โดยประสานงานรวมกัน
ระหวางศอ., สสจ.,  และสํานักงานสวัสดิการ
และคุมครองแรงงานจังหวัด 

   1. สถานประกอบกิจการ
ตองการ การสนับสนุนจากภาค
สวนที่เกี่ยวของ เชน สื่อที่เขาถึง
งาย ทันสมัย/ ผูเช่ียวชาญที่
สามารถใหคําแนะนําและ
คําปรึกษาในการสงเสริมการ
เลี้ยงลูกดวยนมแม 
   2. ขาดการประสานงาน
ระหวางหนวยงานที่เก่ียวของใน
บ า ง พ้ื น ที่  ( ส ส จ . / ส ส ค . /
ประกันสังคม ฯลฯ) 

   ผลัก ดันแนวทางการ
ดําเ นินงานสง เสริมการ
เลี้ยงลูกดวยนมแมในสถาน
ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร ใ ห
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อยาง
ต อ เ น่ื อ ง แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 

4. การประชุมติดตามความกาวหนาการดําเนินงานโครงการภาคีรวมใจสงรักสงนมจากอกแมสูลูก                    
วันที่ 24 กันยายน 2563 
1. สรุปผลการดําเนินงานโครงการภาคีรวมใจ
สงรักสงนมจากอกแมสูลูก (จํานวนผู
ลงทะเบียนผาน Line @anamaimilk และ
จํานวนผูใชบริการขนสงนมแม) 
2. หารือในประเด็น ดังน้ี 
   - เง่ือนไขเฉพาะในการขนสงนมแมของแต
ละบริษัท 

1. ผูใชบริการไมไดลงทะเบียน
ผาน Line@เพราะยังไมทราบ
ขั้นตอนการใชบริการขนสงนม
แมฟร ี
2. ผูใชบริการสงนมแมเกิน
นํ้าหนักที่กําหนด และไมทราบ
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กิจกรรม /ผลการดาํเนินงาน ปญหาอุปสรรค 
สิ่งทีต่องการใหผูบรหิาร

ชวยขบัเคลื่อนงาน 
   - วิธีการแพ็คนมสําหรับขนสงทางรถ
โดยสารและทางเครื่องบิน 
   - ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

ขอมูลเสนทางที่ใหบริการของ
แตละบริษัท 
3. บริษัทมีการสื่อสารในบาง
ประเด็นที่แตกตางกันระหวาง
สถานที่ทําใหมคีวาม
คลาดเคลื่อนในการสื่อสาร 

5. ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทางการดําเนินงานคัดกรองความเสี่ยงหญิงต้ังครรภผานโปรแกรม Save 
mom และการดําเนินงานโปรแกรม 9 ยางเพ่ือสรางลูก 
วันที่ 28 กันยายน 2563 

มติที่ประชุม เสนอใหรวม application ให
ดําเนินการเขียน Platform operation 
system ที่รองรับ application ที่เกี่ยวของ
กับการดูแลสตรีและเด็กปฐมวัยไวดวยกัน โดย
ใหใช application pinkbook เปนหลัก และ
รวบรวม Save mom, 9 ยาง, DSPM, 
khunlook และapplication อ่ืนๆในพ้ืนทีใ่ห
เปนหน่ึงเดียว 

ขาดงบประมาณในงานพัฒนา
ระบบ 

แหล งทุน ในการพัฒนา 
Platform   

  มติที่ประชุม - รับทราบ 

   4.3.4 กลุมอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุน 

ภารกิจ / กิจกรรม การดาํเนินงาน / สิ่งที่ไดรบั 

1. โครงการโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ (Health Literate School : HLS) 

   ๑. พัฒนาการดําเนินงานสงเสริม
สุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุนแบบ
บูรณาการ  

   วันที่ 14 ก.ย. 63 ประชุมการพัฒนางานดานสุขภาพนักเรียนแบบ
บูรณาการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือหารือและพิจารณา (ราง) 
คูมือการเฝาระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการปองกันการแพร
ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา สําหรับใชเปนแนวทางปฏิบัติให
สอดคลองและทันตอสถานการณการแพรระบาดของโรคในปจจุบัน 
   สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 
   1. เสนอแนะปรับเน้ือหาใหสอดคลองกับการดําเนินงาน  
   2. แยกนิยามใหชัดเจน ไดแก (1) ผูปวยยืนยันโรคโควิด 19 (2) ผู
สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง และ (3) ผูสัมผัสที่มีความเสี่ยงตํ่า 
   3. ควรจัดทําเน้ือหาเปน Diagram / Flow chart ใหชัดเจนและมีคํา
บรรยายดานลางเพ่ือใหเขาใจงาย 
   4. ควร Try out ในพ้ืนที่ และควรมีชองทางในการสงขอคิดเห็น/แบบ
ประเมิน ที่จะใหผูใชใหขอมูลตอบกลับ 
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ภารกิจ / กิจกรรม การดาํเนินงาน / สิ่งที่ไดรบั 

   สิ่งที่จะดําเนินการตอไป : ปรับแกไขตามที่ผูเช่ียวชาญใหขอเสนอแนะ 
จัดพิมพ เปนรูปเลม และ E-Book เ พ่ือสนับสนุนใหหนวยงานทั้ ง
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข นําไปใชในการกํากับ
ติดตามและประเมินผล ในการปองกันควบคุมการแพรระบาดของโรค   
โควิด 19 ในสถานศึกษา 

   2. การพัฒนาระบบฐานขอมูลรวม
ดานสุขภาพนักเรียน 

   วันที่ 21-22 ก.ย. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลรวมดานสุขภาพนักเรียน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
“กระบวนการพัฒนาดานเทคนิคมุงสูการนําไปใชประโยชน”เพ่ือ
วิเคราะหและตรวจสอบความถูกตองการรายงานผลในระบบ Health 
Data Center และการนําขอมูลมาใชในการวางแผนเฝาระวังสุขภาพ
เด็กวัยเรียนวัยรุนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   สิ่งที่ไดจากการประชุม 
   1. Template ตัวช้ีวัดภาวะสุขภาพนักเรียน รายการขอมูลและการ
รายงานผลในระบบ Health Data Center 
   2. ผลการวิเคราะหการนําขอมูลไปใชประโยชน : รายการขอมูลงาน
อนามัยโรงเรียน 
   สิ่งที่จะดําเนินการตอไป 
   1. นําเสนอความกาวหนาในการประชุม Cluster วัยเรียนวัยรุนและ
การประชุมกรมใหผูบริหารทราบตอไป 
   2. ประชุมหารือแนวทางการใชประโยชนจากรายการขอมูลการ
รายงานผลในระบบ Health Data Centerรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ 
(นักวิชาการศึกษา) 

2. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเดก็และเยาวชนในถ่ินทุรกนัดาร (กพด.) 

   1. ใหความรูแกครูพยาบาล ตชด.
หลักสูตรการพยาบาลภาคสนาม 

   วันที่ 10 ก.ย. 63 กรมอนามัย โดยสํานักสงเสริมสุขภาพ สํานักทันต
สาธารณสุข สํานักโภชนาการ และสํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า รวม
เปนวิทยากรในการอบรมใหความรูแกครูพยาบาลตํารวจตระเวน
ชายแดน หลักสูตร การพยาบาลภาคสนาม และบรรยายใหความรู 
“การสงเสริมสุขภาพนักเรียนกับความเช่ือมโยงตามแนวพระราชดําริ 
กพด.” ณ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน กทม.  
   นางปนัดดา จั่นผอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
แบงฐานใหความรู “สงเสริมสุขภาพ (Health Promotion) 4 ฐาน 
ไดแก 
   ฐาน 1 ภาวะโภชนาการ & อาหารการกิน 
            โดย สํานักโภชนาการ 
   ฐาน 2 ทันตสุขภาพ (ตรวจฟนตนเอง แปรงฟน ยอมสีฟน) 
            โดย สํานักทันตสาธารณสุข 
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ภารกิจ / กิจกรรม การดาํเนินงาน / สิ่งที่ไดรบั 

   ฐาน 3 First aids & การใชยาสามัญ& สุขอนามัย 
            โดย สํานักสงเสริมสุขภาพ 
   ฐาน 4 วิธีตรวจคุณภาพนํ้าและวิธีแกไข & สุขาภิบาล 
            โดย สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า 

3. ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ไดรบัมอบหมาย  

   1. โครงการเด็กไทยปลอดภัยไร
โควิด 19 (งบประมาณกรมอนามัย) 

   จัดจางผลิตหนากากผาสําหรับนักเรียนเพ่ือใชในการปองกันการแพร
ระบาดของโรคโควิด 19 งบประมาณ 261,418.- บาท จํานวน 12,215 
ช้ิน 

   2. โครงการจัดพิมพคูมือการเฝา
ระวังติดตาม และแผนเผชิญเหตุ
รองรับการแพรระบาดของโรคโควิด
19 ในสถานศึกษา 

   งบประมาณ 300,000.-บาท จํานวน 3,000 เลม (กันเงินไวเบิกเหลื่อม
ป) 

   มติที่ประชุม - รับทราบ 

4.3.5 กลุมอนามัยวัยทํางาน  

1) วันที่ 16 กันยายน 2563 นายแพทยเอกชัย เพียรศรีวัชรา ผูอํานวยการสํานักสงเสริม
สุขภาพ พรอมดวยนางบังอร สุภาเกตุ กลุมอนามัยวัยทํางาน เขารับรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการ
บริการ ผลงานเรื่อง “การพัฒนาระบบการคัดกรองมะเร็งเตานมในสตรีไทย” ในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจําป 
พ.ศ. 2563 จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ณ หองรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคาร ชาเลนเจอร ช้ัน 1 
อิมแพค เมืองทองธานี 

2)  ผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจ 

ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การดาํเนินงาน / สิ่งที่ไดรบั 

1. โครงการสงเสริมสุขภาพวัยทาํงานในสถานประกอบการเพื่อคณุภาพชีวิตทีด่ ี

   ๑. กําหนดแนวทางการสงเสริม
สุขภาพและลดปจจัยเสี่ยงดาน
สุขภาพดวย 10 packages กลุม
แรงงานในระบบและนอกระบบ  

   วันที่ 16-17 ก.ย. 63 ประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางการสงเสริม
สุขภาพและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ ดวย 10 packages กลุม
แรงงานในระบบและนอกระบบ  ผู เขาประชุม  ไดแก  ผูบริหาร 
นักวิชาการสาธารณสุข และภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ จํานวน 120 คน 
   ผลที่ไดจากการประชุม 
   1. มีแผนการการขับเคลื่อนองคกรสรางสุข ลดทุกขระดับสถาน
ประกอบการ ในพ้ืนที่ ECC ดวย 10 Packages & Healthy living ที่
ชัดเจนเปนรูปธรรม จํานวน 6 บริษัท 
   2. มีประเด็นสําคัญในการดูแลแรงงานในสถานประกอบการหลัง 
post-covid 19 ไดแก การลดความเครียดและการฟนฟูจิตใจจาก
ผลกระทบตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากความไมมั่นคงในการทํางาน การออก
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ภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม การดาํเนินงาน / สิ่งที่ไดรบั 

กําลังกายเพ่ือปองกันโรค NCD การเตรียมความพรอมรับโรคอุบัติใหม 
การจัดการปญหาบุหรี่ สุรา ยาเสพติด และการสราง financial literacy 
    สิ่งที่จะดําเนินการตอ 
    1. กรมอนามัยยกระดับและขับเคลื่อนใหเกิด Health Promotor 
ในสถานประกอบการ 
    2. ผลักดันใหกองทุนประกันสังคม และสปสช. สนับสนุนใหบริการ
สงเสริมสขุภาพและปองกันโรคในสถานประกอบการมากขึ้น 
   3. สรางนักสงเสริมสุขภาพชุมชน โดยใชงบประมาณกองทุนตําบลมา
ชวยขับเคลื่อนและใชหลักสูตร Health Promoter ของกรมอนามัย 
   4. จัดประชุมกลุมยอยเฉพาะ Key Person แตละเครือขาย เพ่ือวาง
แผนการสงเสริมสุขภาพดวย 10 Packages ในกลุมแรงงานนอกระบบ
ใหเปนรูปธรรมตอไป 

2. โครงการราชทณัฑ ปนสขุ ทาํความ ดี เพื่อชาติ ศาสน กษตัริย 

   1. ประชุมคณะกรรมการและ
คณะทํางานดําเนินการโครงการ
ราชทัณฑ ปนสุข ทําความ ดี เพ่ือ
ช า ติ  ศ า ส น  ก ษั ต ริ ย  ค รั้ ง ที่  
1/2563 ( วันที่  13 สิ งหาคม 
2563)   
 

   ประเด็นสําคัญจากการประชุม 
   1. รายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการ ฯ ดังน้ี (1) กรม
อนามัยผลิตสื่อการสอนพระราชทานดานสงเสริมสุขภาพและอนามัน
สิ่งแวดลอมใหกับเรือนจํานํารอง 24 แหง (2) วางระบบบริการทันต
สุขภาพและสงเสริมผูตองขังดูแลสุขภาพชองปากและจัดทําคูมือการ
จัดบริการสุขภาพชองปากในเรือนจํา (3) จัดทําคูมือแนวทางการจัดการ
ดานอนามัยสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลอาหารและนํ้าในเรือนจํา (4) 
พัฒนาหลักสูตร อสรจ.เช่ียวชาญดานสุขภาพผูตองขังหญิงแมและเด็ก 
   2. จุดเนนการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดแก (1) ใน
ระยะที่ 2 มีเรือนจําเปาหมาย 27 แหง (2) เนนการสงเสริมสุขภาพเพ่ือ
ปองกันโรค NCD และการสุขาภิบาลอาหารและนํ้าในเรือนจํา 
   3. บทบาทของศูนยอนามัยในการดําเนินงาน คือ สนับสนุน
นักวิชาการดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมตามที่เรือนจําขอ
สนับสนุน 

   2. การสงเสริมสุขภาพในเรือนจํา    วันที่ 25 ส.ค. 63 ออกหนวยแพทยเคลื่อนที่พระราชทาน ณ เรือง
จํากลางหญิงคลองเปรม ใหความรูในประเด็น ดังน้ี (1) การดูแลสุขภาพ
ผูตองขังหญิง เรื่องการตรวจเตานมตนเอง (2) การออกกําลังกายที่
เหมาะสม (3) โภชนาการเพ่ือปองกันโรค NCD 

  มติที่ประชุม - รับทราบ 
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   4.3.6 กลุมสรางเสริมศักยภาพเพื่อการสงเสริมสุขภาพ  

   1) การประชุมการขับเคลื่อนการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพวัยทํางานในสถานประกอบการ
หรือการปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดนิทรรศการสถานประกอบการสงเสริมสุขภาพยอด
เย่ียมระดับเขต (10 Packages) ระหวางวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร
พอรต กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประกอบดวย (1) การบรรยาย (2) การอภิปราย (3) การจัดนิทรรศการ
(4) การมอบโลรางวัลและเกียรติบัตร โดยสถานประกอบการรับโลหการประกวดนวัตกรรมจํานวน 8 แหง และ
รับเกียรติบัตร จํานวน  161  แหง  (5) การ Like Talk และการแลกเปลี่ยนเรียนรู (6) การประชุมกลุม เพ่ือ
หารูปแบบการดําเนินงาน 
   ผลการประชุมกลุมการขับเคลื่อนการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพวัยทํางานในสถาน
ประกอบการ ไดขอเสนอเพ่ือการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ไดแก (1) ดานบทบาทภารกิจ มีการแบงบทบาทที่
ชัดเจนของศูนยอนามัย สํานักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลและสถานประกอบการ (2) ดานการตรวจสุขภาพ : 
การตรวจสุขภาพ การคืนขอมูลการวิเคราะหขอมูล และการสงเสริมสุขภาพตามกลุมปกติ กลุมเสี่ยง และกลุม
ปวย (3) ดาน Digital Platform พัฒนาระบบฐานขอมูล (4) ดานนโยบาย ใชการออกกฎหมายหรือขอบังคับ 
กฎหมายความรับผิดชอบตอสังคม (5) การเผยแพรโดยการประชาสัมพันธ สรางกระแสสังคม การจัด
นิทรรศการ การจัดเวทีเชิดชูเกียรติ  และการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
   ขอเสนอแนะเพ่ือการดําเนินงาน ปงบงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไดแก (1) การประชุมการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพวัยทํางานในสถานประกอบการ และการจัดนิทรรศการสถาน
ประกอบการสงเสริมสุขภาพยอดเย่ียมดวย 10 Packages เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู และการเชิดชูเกียรติ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Advocacy) ควรจัดสรรงบประมาณ เพ่ิมจํานวนผูเขารวมประชุม และการเขารวม
จัดนิทรรศการเพ่ิมมากขึ้น (2) พัฒนาศักยภาพเครือขาย (Partnership) เพ่ือการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ
ประชากรวัยทํางานในสถานประกอบการสูชุมชนดวย 10 Packages 
   2) ผลการวิเคราะหแบบสํารวจผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดโรคโควิด-19 ตอ
การสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ สรุปไดดังน้ี 
   (1) ขอมูลทั่วไป พบวา มีจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จํานวน 1,950 ราย เปนเพศ
หญิงมากกวาเพศชาย สวนใหญผูตอบแบบสํารวจ มีอายุ 30 – 44 ป ทั้งน้ีมีดัชนีมวลกายปกติ รอยละ 36.6 
และดัชนีมวลกาย ไมปกติ รอยละ 63.4 มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีมากที่สุด ซึ่งสวนใหญพักอาศัยอยู
ในที่พักที่มีจํานวนผู 4 – 5 คน  ขนาดของสถานประกอบการที่ตอบสูงสุด คือ สถานประกอบการขนาดเล็ก 
รองลงมาคือสถานประกอบการขนาดใหญ และสถานประกอบการขนาดกลาง 
   (2) ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดโรคโควิด -19 ตอการสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ (หนวยงาน/องคกร) เปนดังน้ี 

กิจกรรม 
หนวยงานที่ไมมีกิจกรรม 

(รอยละ) 
หนวยงานที่มีกิจกรรมและ 

ไดรบัผลกระทบเพิ่มขึน้ (รอยละ) 
1. หุนดีสุขภาพดี 30 20 
2. จิตสดใส ใจเปนสุข 26.9 21.3 
3. ครอบครัวสดใส 26.3 27.8 
4. ดูแลบุตร นมแม 36.9 19.6 
5. เตรียมเกษียณ 35.4 16.6 
6. พิชิต Office Syndrome 31.8 17.3 
7. ปลอดสุรา บุหรี่ 20.7 27.8 
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กิจกรรม 
หนวยงานที่ไมมีกิจกรรม 

(รอยละ) 
หนวยงานที่มีกิจกรรมและ 

ไดรบัผลกระทบเพิ่มขึน้ (รอยละ) 
8. โรงอาหารปลอดภัย 25.9 33.2 
9. ปลอดภัย สิ่งแวดลอมดี 8.6 42.5 

   (3) ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดโรคโควิด -19 ตอการสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอมของพนักงาน (ดานการสงเสริมสุขภาพ) เปนดังน้ี 

พฤติกรรม ผลกระทบ (รอยละ) 
1. ทานอาหารลดหวาน มัน เค็ม  59.3 
2. ด่ืมนํ้าสะอาด 48.8 
3. ออกกําลังกาย 59.8 
4. นอนหลับอยางเพียงพอ 53.7 
5. การด่ืมเหลา เครื่องด่ืมแอลกอฮอล 21.4 
6. การสูบบุหรี ่ 11.3 

    (4) ปญหาผลกระทบ 
ปญหาผลกระทบดานอ่ืน ๆ ปญหาดานการปองกนัโรคโควิด 19 

   1.  ความเครียด จากปญหาเศรษฐกิจ และการ
วางงาน 
   2. ตองการมีความรอบรูเกี่ยวกับสุขอนามัย  
   3. การแพรระบาดของโรคสงผลตอสุขภาพจิต 
   4. การงดกิจกรรมแอโรบิคหลังเลิกงาน 
   5. การพักผอนไมเพียงพอเน่ืองจากสถานการณ
การแพรระบาดของ COVID-19 แหลงทองเที่ยวปด 
และไมปลอดภัย 
   6. นํ้าหนักเพ่ิมมากขึ้น 
   7. เครื่อง/อุปกรณออกกําลังกาย มีจํานวนนอย 

   1. มาตรการการปองกันตนเองของประชาชบาง
พ้ืนที่ยังไมดีพอ เชน ตลาด หางสรรพสินคา เปนตน 
   2. ไมมีมาตรการที่ดีในการปฏิบัติจริง   
   3. ด า น ก า ร สื่ อ ส า ร ข อ ง ส า ย  HR ไ ม ค อ ยมี
ประสิทธิภาพ 
   4. การสวมหนากากเปนเวลานานทําใหหายใจไม
สะดวก 
   5. ขาดการสนับสนุนหนากากอนามัยจากภาครัฐ 

   (5) ขอเสนอแนะ 
ดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ดานการปองกนัโรคโควิด 19 

   1. มี แนวทางหรื อ วิ ธี ก า รแก ไ ขปญหาด าน
สุขภาพจิต 
   2. มีสถานที่ออกกําลังกาย ที่เปนตนแบบปลอดภัย
จากโรคทางเดินหายใจ 
   3. สงเสริมใหออกกําลังกายสุขภาพแข็งแรง
หางไกลโรค 
   4. ลดการเดินทางไปโรงพยาบาล มีหนวยแพทย
หรือ อสม.เขาตรวจสุขภาพในชุมชน 
   5. ลงพ้ืนที่หาแนวปฏิบัติ เ ชิงลึกแบบแนวรุก 
ออกแบบโมเดลการรักษาและดูแลชีวิตในครัวเรือน

   1. ตรวจสอบสื่อทางชองทางตาง ๆ กอนเผยแพร
ขาวสูประชาชน 
   2. เพ่ิมจุดคัดกรอง จุดไรความเสี่ยง หรือจุด
ปลอดภัยตามสถานที่สวนรวมตาง  ๆ เชน วัด 
โรงเรียน ปมนํ้ามัน ไวสําหรับเปนจุดแวะพักระหวาง
เดินทาง 
   3. สงเสริมและควบคุมใหเปนไปตามมาตรการที่
กําหนด 
   4. เนนสงเสริมใหลงมือปฏิบัติ และมีการวัดผล
กิจกรรมน้ัน วาเหมาะสมกับมาตรการหรือไม  
   5. ทุกฝายควรเขมงวดดานสุขอนามัย 
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ดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ดานการปองกนัโรคโควิด 19 
แกคนในทองที่ ใหหางไกลจากโรคและมีชีวิตที่ดี
อยางย่ังยืน 
   6. ใหรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ทําได
ดีเพ่ือเปนตนแบบ 
   7. ให ก ารช วย เหลื อกลุ มด อย โอกาส  กลุ ม
เปราะบางในการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค 
   8. ควบคุมมลพิษในอากาศ  และหนวยงานที่
เกี่ยวของเขามาตรวจสอบความปลอดภัยในชุมชน 
   9. มีมาตรการชวยเรื่องลดขยะของโลก และลด
โลกรอน 

   6. มีหน ากากอนามั ย  เจลล า งมื อ ใหฟรี กับ
ประชาชน 

   3) สรุปบทเรียนแนวทางการสรางเสริมสุขภาพระดับบุคคลและขอเสนอแนะเชิงนโยบายใน
การพัฒนางานสงเสริมสุขภาพประชากรวัยทํางาน ระหวางเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2563 
   มีวัตถุประสงคงานวิจัยเพ่ือ (1) ศึกษาถึงแนวปฏิบัติของบุคคลตนแบบที่มีวิถีสุขภาพดี (2) 
ศึ กษาถึ งป จจั ยของการมี วิถี ชี วิตสุ ขภาพดี  มีกลุ ม ตัวอย าง โดย วิ ธีการ เลือกหนวย ตัวอย างแบบ
เจาะจง (purposive sampling) คนหากลุมเปาหมายที่จะมาดําเนินการถอดบทเรียน เขตสุขภาพละ 1 คน 
โดยบุคลากรกรมอนามัยของแตละศูนยเขตที่ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแนวทางการศึกษาวิถีรอบ
รูสูสุขภาพดีมีชีวิตชีวาที่มีความรูและความเขาใจในเกณฑการคัดเลือกอาสาสมัคร ดําเนินการใน 4 ระยะ ไดแก 
ระยะที่ 1 การจัดเตรียมการถอดบทเรียน ระยะที่ 2 คนหากลุมเปาหมาย ระยะที่ 3 การดําเนินการถอด
บทเรียน และระยะที่ 4 การจัดทําขอมูล วิเคราะหขอมูลและรายงานผล ไดผลการวิจัย ดังน้ี 

ประเดน็ ผลการวิจัย 
ประเด็นที่  1 แบบแผนการ
ดํ า เ นิ น ชี วิ ต ข อ ง ต น แ บ บ
ทางดานสุขภาพ 

   1. การดําเนินชีวิตของตนแบบสุขภาพในอดีตสวนใหญพบวา แนวโนมวา
จะเกิดการเจ็บปวยในอนาคต ผลลัพธของการปฏิบัติตนทางดานสุขภาพเริ่ม
ปรากฏความผิดปกติ จึงเปนเง่ือนไขใหตนแบบทางดานสุขภาพ หันกลับมา
ทบทวนตัวเองและปรับเปลี่ยนตัวเอง  
   2. ตนแบบทางดานสุขภาพ สวนหน่ึงมีความชอบและสนใจกีฬามาต้ังแต
วัยเด็ก พ้ืนฐานความชอบทําใหสามารถเลนกีฬาไดหลากหลายประเภทกีฬา 
จนเปนพ้ืนฐานในการออกกําลังกายในชวงตอมา  
   3. วิกฤติทางดานสุขภาพของคนรอบตัวสงผลตอแบบแผนการดูแล
สุขภาพ 
   4. สวนใหญมีอาชีพและความรับผิดชอบในพ้ืนฐานของอาชีพเก่ียวของ
กับสุขภาพอนามัยของประชาชน ดวยเง่ือนไขดังกลาวทําใหแบบแผนการ
ดําเนินชีวิตมุงไปในดานการสงเสริมสุขภาพตนเองเพ่ือเปนผูที่สุขภาพดีและ
เปนตนแบบทางดานสุขภาพ 

ประเด็นที่ 2 แนวคิดเบ้ืองหลัง
การดูแลสุขภาพตนเองและ
การสงเสริมสุขภาพ  
คน ชุมชนและเครือขาย 

   การขับเคลื่อนการสงเสริมสุขภาพทั้งในระดับปจเจกบุคคลและระดับ
กลุม ชุมชน เครือขาย มีผลลัพธเชิงประจักษที่เกิดขึ้นอยางหลากหลาย แต
เบ้ืองหลังผลการปฏิบัติที่ดีน้ันจําเปนตองมี  มุมมอง (Views) และ แนวคิด 
(Concepts) ที่ถูกตอง ในการเปนหลักการที่เช่ือมโยงไปสูการปฏิบัติอันเปน
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ประเดน็ ผลการวิจัย 
ปรากฏการณที่เปนผลลัพธทางดานสุขภาพที่ดี แนวคิดที่ถูกกลาวถึงมาก
ของตนแบบสุขภาพ ไดแก แนวคิด  3 อ  2 ส และตนแบบสุขภาพบางทาน
เพ่ิมเติมแนวคิด 3 อ 2 ส เพ่ิมเปน 1 ฟ 2 น 

ประเด็นที่  3 กระบวนการ
ดูแลสุขภาพแบบองครวมของ
ตนแบบทางดานสุขภาพ 

   นอกจากจะดูแลสงเสริมสุขภาพของตัวเองแลวบทบาทในการสงเสริม
สุขภาพคนรอบขาง กลุม เครือขาย ชมรมและชุมชนอ่ืน ๆ  ไปดวย แบง
ออกเปน 2 สวน ไดแก (1) กระบวนการสงเสริมสุขภาพตนเอง (2) 
กระบวนการสงเสริมสุขภาพคนรอบขาง กลุม เครือขาย ชมรมและชุมชน 

ประเด็นที่ 4 ผลลัพธการดูแล
สุขภาพของตนแบบสุขภาพ 

   ผลลัพธทางดานสุขภาพ ใน 2 สวน ไดแก (1) ผลลัพธทางดานสุขภาพที่
เกิดขึ้นกับตนเอง (2) ผลลัพธทางดานสุขภาพที่เกิดขึ้นกลุม ชมรม เครือขาย
และชุมชน 
   ผลลัพธการดูแลสุขภาพของตนแบบสุขภาพ “จากปจเจกสูสังคม” ไดแก 
   1. ภาวะสุขภาพโดยรวมของบุคคลตนแบบทางดานสุขภาพ ทั้งสุขภาพ
ทางกาย ใจ จิตสังคมและจิตวิญญาณ ที่ดีขึ้น จนสามารถเปน “ตนแบบ
ทางดานสุขภาพ” สรางแรงบันดาลใจใหคนรอบขาง 
   2. การสงเสริมสุขภาพกลุม ชมรม เครือขายและชุมชน องคกร ในรูป
ของการเริ่มตนเปลี่ยนความคิด ไปสูการปฏิบัติตนสงเสริมสุขภาพ ในกลุม
เล็ก ๆ จนมีบางสวนขยายไปสูรับชุมชน และหากเปนผูนําองคกรการ
เปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในระดับองคกร  
   3. กลุม ชมรม เครือขายและชุมชน องคกร ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงผาน
การปฏิบัติ ยกระดับเปน กลุม ชมรม เครือขายและชุมชน องคกร รอบรู
ทางดานสุขภาพ เปน “ตนแบบ” มีผลลัพธเชิงประจักษจนไดรับรางวัลกา
รันตีและสามารถเปนแหลงศึกษาดูงาน แหลงเรียนรู เกิดความย่ังยืนในการ
ปฏิบัติตนเพ่ือสงเสริมสุขภาพในวงกวางมากขึ้น 
   4. การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและโครงสรางในระดับชุมชน เครือขาย 
องคกร ชุมชนใหเอ้ือตอการสงเสริมสุขภาพ เกิดความต่ืนตัวในการสงเสริม
สุขภาพมากขึ้น 
   5. เกิดมาตรการ ขอตกลงรวมและการผลักดันเชิงนโยบายในระดับตางๆ
รวมกัน  
   6. เกิด “กระแสการสรางสุขภาพ” ขยายออกไปในวงกวางจากการ
สื่อสารประชาสัมพันธอยางสม่ําเสมอ 

ประเด็นที่ 5 บทเรียนของ
บุคคลต นแบบ วิถี ร อบรู สู
สุขภาพดีมีชีวิตชีวา 12 เขต
สุขภาพ 

   จุดเอ้ือโอกาส ไดแก (1) จุดเปลี่ยนที่เปนวิกฤติทางดานสุขภาพสงผลตอ
การเปลี่ยนแปลง (2) กระแสการสงเสริมสุขภาพ (3) สิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอ
การสงเสริมสุขภาพมากขึ้น (4) อัตราการเจ็บปวยของโรคไมติดตอเพ่ิมมาก
ขึ้น (5) งบประมาณและทรัพยากรทางดานการสงเสริมสุขภาพ (6) การมี
ตนแบบทางดานสุขภาพที่เปนระดับผูนําองคกร ผู นําในระดับตาง ๆ 
บุคลากรทางดานสุขภาพ (7) การสื่อสารประชาสัมพันธ ผูคนสามารถ
เขาถึงสื่อและขาวสารไดมากขึ้น 



- 22 - 

 

ประเดน็ ผลการวิจัย 
   บทเรียนที่เปนขอทาทาย ไดแก (1) การรูเทาทันสื่อ (Media Literacy) 
ของประชาชน (2) ความพรอมของสิ่งแวดลอมที่จะชวยเอ้ือตอการสงเสริม
สุขภาพของแตละพ้ืนที่แตกตางกัน (3) งบประมาณที่ไมเพียงพอในการ
ดําเนินงาน (4) ความตอเน่ืองของการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ (5) โรค
ระบาดที่เปนโรคอุบัติใหม (6) การดําเนินงานทางดานอาหารปลอดภัย 

   ขอเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนางานสงเสริมสุขภาพประชากรวัยทํางาน ไดแก 
   1. กระบวนการสรางความรอบรูทางดานสุขภาพ (Health literacy) ในระดับตางๆ ไดแก ใน
ระดับบุคคล องคกร ชุมชน มีความสําคัญอยางย่ิง  
   2. ควรมีกระบวนการถอดบทเรียนและสื่อสารความสําเร็จของการสื่อสารสุขภาพ เพ่ือสราง
กระแสการหันกลับมาใสใจทางดานสุขภาพ รณรงคสรางกระแสการสงเสริมสุขภาพในรูปแบบตางๆ อยาง
ตอเน่ือง 
   3. กิจกรรมที่เปนกิจกรรมรณรงคเพ่ือสรางเสริมสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข เชน ว่ิงกาว
ทาใจ กิจกรรมการออกกําลังกายออนไลน คอรส 7 Weeks ซึ่งเปนคอรสปรับพฤติกรรม สรางสุขภาพของ
ประชาชน สามารถบูรณาการกับสถานบริการได 
   4. สวนในสถานประกอบการไดใชกิจกรรมชุดความรูสุขภาพ 10 เรื่อง ซึ่งใชสงเสริมสุขภาพ
คนวัยทํางาน ตามสถานประกอบการ  
   5. ควรมีวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนานวัตกรรมการสงเสริมสุขภาพที่สอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
   ขอเสนอแนะในการคัดเลือกและถอดบทเรียนตนแบบสุขภาพ ไดแก 
   1. การถอดบทเรียนคนตนแบบวิถีรอบรูสูสุขภาพดี มีชีวิตชีวา 12 เขตสุขภาพครั้งน้ีไดรับการ
ตอบรับจากพ้ืนที่อยางดี จากผลการคัดเลือกทําใหไดตนแบบทางดานสุขภาพที่หลากหลายอาชีพและบทบาท
หนาที่การทํางาน และควรทําตอเน่ืองทุกปเพ่ือเปนการเสริมพลังการทํางานใหพ้ืนที่ 
   2. ควรมีการสรางกระแสผาน “คนตนแบบทางดานสุขภาพ” ดวยการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ 
นําเสนอผลการคัดเลือกสูสาธารณะ รวมถึงการสื่อสารประชาสัมพันธผานทางชองทางตาง ๆ ในวงกวาง 
   4) สรุปผลการดําเนินงาน 7 สัปดาห รอบรูสูสุขภาพดี มีชีวิตชีวา 
    1. อบรม Course online ผูสมัครเปนประชาชนทั่วไปที่มีคา BMI เกิน 23 หรือผูหญิงที่มี
รอบเอวเกิน 80 เซนติเมตร ผูชายที่มีรอบเอวเกิน 90 เซนติเมตร เขารวมอบรมจํานวนทั้งสิ้น 41 คน เรียนจบ
ครบหลักสูตร 36 คน สมาชิกทั้งหมดผานการสมัครทางเพจของ 7 สัปดาหรอบรูสูสุขภาพดี มาจากหลาย
หนวยงาน อาทิ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนยอนามัย โรงพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  
สํานักงานเขต มหาวิทยาลัย  หนวยงานเอกชน เชน บริษัท AIA  โดยมีคณะทํางานมาจากสํานักโภชนาการ 
สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย และ โรงพยาบาลราชวิถี ดําเนินการอบรมต้ังแตวันที่ 27 กรกฎาคม -       
7 กันยายน 2563  อบรมโดยใชชองทางของ Group Line ผลการเขารวมกิจกรรม สรุปไดดังน้ี  
   - ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 36 คน มีนํ้าหนักลดลง คิดเปนรอยละ 100 
   - นํ้าหนักลดรวมทั้งรุน 71.9 กิโลกรัม  ผูที่นํ้าหนักลดสูงสุด  6.1 กิโลกรัม 
   - รอบเอวลดลง 33 คน คิดเปนรอยละ 91.77 และรอบเอวคงที่ 3 คน คิดเปนรอยละ 8.33 
   -  รอบเอวลดลงทั้งรุน 132.06 เซนติเมตร ผูที่รอบเอวลดสูงสุด 10 เซนติเมตร 
ทั้งน้ีมีขอเสนอแนะจากผูเขารวมกิจกรรม ไดแก (1) เปน Course online ที่สะดวกตอวิถีชีวิตในปจจุบัน 
สามารถปฏิบัติได จัดเวลาได รางกายจิตใจรับได ผนวกเปนกิจวัตรประจําวันได (2) อยากใหมีการขยายการ
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ดําเนินงานใน Season ตอไป เพ่ือเปดโอกาสใหคนที่สนใจไดเขารวมกิจกรรม เพราะทําใหเกิดความตระหนัก 
เกิดประสบการณ มีการติดตามตอเน่ือง เกิดแรงกระตุนในกลุมใหสนุกกับกิจกรรมที่ไมกดดัน มีความสุข และ
คลายเครียด (3) อยากใหมีขอมูลความรู คลิปและกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ มีรางวัล ในเพจ 7 สัปดาหรอบรูสู
สุขภาพดี ใหชมและศึกษาอยางตอเน่ือง และ (4) การจัดอบรมในรูปแบบ Course online ชวยประหยัด
งบประมาณในการดําเนินงาน 
    2. อบรมออนไลน 7 สัปดาห สุขภาพดี หุนดี ที่บาน (7 Weeks Fit at Home) Season 2 
โดยผูเขารวมอบรมมีพฤติกรรมกอน - หลัง ดังน้ี 
พฤตกิรรม กอน (รอยละ) หลัง (รอยละ) 
1. กินอาหารผัด ทอด 68.3 6.1 
2. ด่ืมนํ้าอัดลม 17.1 0 
3. กินขาวมาก 70.1 15.2 
4. เติมนํ้าตาลในอาหาร 46.3 24.2 
5. กินขาหมู ขาวมันไก 53.7 9.1 
6. กินหารที่ปรุงดวยผักนอย 51.2 12.1 
7. กินอาหารวางเปนขนม 48.8 3.0 
8. กินอาหารมื้อเย็นมากกวามื้อเชา 61.0 15.2 
9. กินอาหารมื้อเย็นใกลเขานอน 58.5 21.2 
10. กินอาหารตามใจปาก 82.9 27.3 
11. ไมไดออกกําลังกายประจํา 73.2 24.2 
12. ไมคอยมีการเคลื่อนไหว 51.2 30.3 
13. เดินบอย ๆ ทําใหเหน่ือย 31.7 3.0 
14. ไมไดใสใจควบคุมอาหารหรือออกกําลังกาย 63.4 6.1 

  3) การนําไปใชประโยชนและความพึงพอใจของโปรแกรม 7 สัปดาห รอบรูสูสุขภาพดี มีชีวิตชีวา 
  มีหนวยงานเขารวมทั้งหมด 33 หนวยงาน ประกอบดวย ภาคเหนือ 6 หนวยงาน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 หนวยงาน ภาคกลาง 13 หนวยงาน และภาคใต 9 หนวยงาน ซึ่งภาพรวมพบวาเปน
ผูชาย รอยละ 24.5 เปนผูหญิง 75.5 มีอายุ 30-44 ป รอยละ 43 อายุ 45-59 ป รอยละ 38 อายุ 18-19 
ป รอยละ17 และอายุ 60 ป ขึ้นไป รอยละ 2 สวนใหญเปนขาราชการ รอยละ 62 พนักงานบริษัท รอยละ 
17 รับจาง รอยละ 11 และอาชีพอ่ืน ๆ รอยละ 10 
  การรับรู 7 Weeks ผานชองทางตาง ๆ 3 อันดับแรก ไดแก (1) Facebook 7 สัปดาหรอบรูสู
สุขภาพดี รอยละ 51 (2) การบอกตอจากคนรูจัก รอยละ 49 (3) Facebook กรมอนามัย รอยละ 32 ใน
สวนของการนํา 7 Weeks ใชประโยชน พบวา นําไปปฏิบัติเพ่ือดูแลสุขภาพตนเอง รอยอละ 98 นําไปบอกตอ
คนรูจักหรือคนรอบขาง รอยละ 66 นําไปประยุกตใชในงานของตนเอง รอยละ 59 นําไปเผยแพรกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของรอยละ 43 และนําไปขับเคลื่อนรูปแบบการสงเสริมสุขภาพในพ้ืนที่ รอยละ 32  
  ความพึงพอใจตอ 7 Weeks ไดแก พึงพอใจระดับ 10 รอยละ 53 พึงพอใจระดับ 9 รอยละ 28 
พึงพอใจระดับ 8 รอยละ 11 พึงพอใจระดับ 6 รอยละ 6 และพึงพอใจระดับ 5 รอยละ 2 โดยลูกคามีความ
ตองการ ความคาดหวัด ดังน้ี (1) สนับสนุนใหมีโครงการน้ีตอไป (2) หลังจบโครงการอยากใหมีการสงขอมูล 
หรือติดตาม ประเมินผล (3) พัฒนาแพ็กเกจที่เหมาะสมแตละเพศ วัย และขยายผลในสถานประกอบการ (4) 
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สื่อสารใหประชาชนรับทราบขอมูลมากขึ้น และ (5) อยากใหประชาชนที่เขารวมโปรแกรมสามารถเบิก
คาใชจายได 
   5) ตารางการจัดกิจกรรม Facebook Live ใน Page Facebook สํานักสงเสริมสุขภาพ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เปนการนําแนวทางการสื่อสารตามปฏิทินกิจกรรม / ประเด็นประชาสัมพันธ
กรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  มาใชเปรียบเทียบกับการทํางานของสํานักสงเสริมสุขภาพ 
(โดยสังเขป) ดังน้ี 

เดือน 
กิจกรรม/ 
วันสําคญั 

ประเดน็เนื้อหา 
 

กลุม 
เปาหมาย 

หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

 

กําหนด Live 
(โดยประมาณ) 

ตุลาคม 
(2563) 

1.วันผูสูงอายุ
สากล 

   - สถานการณสุขภาพ
ผูสูงอายุไทยแบบ New 
Normal 
   - การดูแลสขุภาพ
ผูสูงอายุตามบทบาท
ภารกิจของกรมอนามัย 
   - แนวทางการพัฒนา
ชมรมผูสูงอายุเพ่ือการ
ดูแลสุขภาพครบวงจร 

ผูสูงอายุ สํานักอนามัย
ผูสูงอายุ 

14 ต.ค. 63 

2.การดูแล
สุขภาพเด็กชวง
ปดเทอม 

   - การเฝาระวังดาน
อาหาร ออกกําลังกาย
และการเลนของเด็ก
ในชวงปดเทอม 
   - สรางพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสม
ใหกับเด็กในชวงปด
เทอม 

เด็กวัยเรียน 
/ผูปกครอง 

กลุมอนามัย
เด็กวัยเรียน
วัยรุน 

3.วันสตรีวัย
ทองโลก 

   - สถานการณสุขภาพ
สตรีไทย 
   - การสงเสรมิสุขภาพ
สตรีวัยทอง 
   - มะเร็งเตานม , 
มะเร็งปากมดลูก  

สตรีวัยทอง กลุมอนามัยวัย
ทํางาน 

พฤศจิกายน 
(2563) 

1. วันเบาหวาน
โลก 

   - สถานการณโรคผุ
ปวยบาหวานในไทย 
   - โรคเบาหวานใน
เด็กไทย 
   - โภชนาการ/การ
ออกกําลังกาย เพ่ือ
ปองกันโรคเบาหวาน 

- ประชาชน
ทุกกลุมวัย 
- ผูปวย
เบาหวาน 
- ผูที่เสี่ยง
ปวย
เบาหวาน 

- กลุมอนามัย
เด็กวัยเรียน
วัยรุน 
 - กลุมอนามัย
วัยทํางาน 

18 พ.ย. 63 
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เดือน 
กิจกรรม/ 
วันสําคญั 

ประเดน็เนื้อหา 
 

กลุม 
เปาหมาย 

หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

 

กําหนด Live 
(โดยประมาณ) 

ธันวาคม 
(2563) 

1. เอดสในแม
และเด็ก 

   - สถานการณเอดสใน
แมและเด็ก 
   - การปองกันการติด
เช้ือเอดสจากแมสูล ู
   - การดูแลสขุภาพแม
และเด็กที่ติดเช้ือ HIV 

- สถาน        
พยาบาล 
 - หญิง
ต้ังครรภ
กลุมเสี่ยง
ติดเช้ือ HIV 

 - กลุมอนามัย 
แมและเด็ก  

16 ธ.ค. 63 

2. การดูแล
สุขภาพ 
ชวงหนาหนาว 

   - ปญหาสุขภาพที่พบ
บอยในชวงหนาหนาว 
   - การดูแลสขุภาพ   
แตละกลุมวัยในชวง 
หนาหนาว 
   - การบริโภคอาหารที่
ชวยเพ่ิมความอบอุน
รางกาย 
   - การออกกําลังกายที่
เหมาะสมในชวงหนา
หนาว 

- ประชาชน
ทุกกลุมวัย 
 - เด็กและ
ผูสูงอายุ 

ทุกกลุมวัย 

มกราคม 
(2564) 

1. วันเด็ก
แหงชาติ 

   - การสงเสริม
กิจกรรมวันเด็กแบบถูก
หลักโภชนาการ 
   - กิน กอด เลน เลา 
พัฒนาเด็กไทย 

- เด็กและ
เยาวชน  
- ผูปกครอง 

กลุมอนามัย
เด็กวัยเรียน
วัยรุน 

13 ม.ค. 64 

2. การดูแล
สุขภาพ 
วัยทํางาน 

  - การกินเลี้ยงสังสรรค
ที่สรางสรรคในวัย
ทํางาน 
  - การปองกันและดูแล
สุขภาพคนวัยทํางาน 

วัยทํางาน กลุมอนามัยวัย
ทํางาน 

กุมภาพันธ 
(2564) 

1. การเตรียม
ความพรอม
กอนการ
ต้ังครรภ 

   - การดูแลสขุภาพ
หญิงวัยเจริญพันธุที่
พรอมต้ังครรภ 
    - การใหความรูเรื่อง
กอนการต้ังครรภ ขณะ
ต้ังครรภ และหลังคลอด 

สตรีที่พรอม
ต้ังครรภ 
และคูสมรส 

กลุมอนามัยแม
และเด็ก 

17 ก.พ. 64 

2. วันวาเลน
ไทน 

   - การแสดงออกทาง
ความรักของคนทุกกลุม
วัย  

ทุกกลุมวัย ทุกกลุมวัย 
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เดือน 
กิจกรรม/ 
วันสําคญั 

ประเดน็เนื้อหา 
 

กลุม 
เปาหมาย 

หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

 

กําหนด Live 
(โดยประมาณ) 

มีนาคม 
(2564) 

1. วันตรุษจีน    - การเลือกกินอาหาร
ที่ถูกสุขลักษณะในชวง
เทศการตรุษจนี 

ทุกกลุมวัย นักวิชาการ
สาธารณสุข 

17 มี.ค. 64 

2. วันสถาปนา
กรมอนามัย  
(12 มีนาคม) 

   - พันธะ ภารกิจ ของ
สํานักสงเสริมสุขภาพ 

ทุกกลุมวัย ทุกกลุมวัย 

3. วัยสตรีสากล 
( 8 มีนาคม) 

  - สถานการณสุขภาพ
สตรีไทย 
   - การดําเนินงานเพ่ือ
สงเสริมสุขภาพสตรีไทย 

สตร ี กลุมอนามัยวัย
ทํางาน 

เมษายน 
(2564) 

1. วันอนามัย
โลก  
(7 เมษายน) 

   - ความสําคัญของวัน
อนามัยโลก 
   - สถานการณ
สุขภาพอนามันของ
ประเทศไทย 
   - การดําเนินงานเพ่ือ
พัฒนาสุขภาพอนามัย
ของประเทศไทย 

ทุกกลุมวัย ทุกกลุมวัย 12 เม.ย. 64 

2. วันผูสูงอายุ
แหงชาติ 
(13 เมษายน)  

   - สถานการณสุขภาพ
ผูสูงอายุในประเทศไทย 
   - ปญหาสุขภาพที่พบ
บอยในผูสูงอาย ุ
   - การดูแลสขุภาพ
ผูสูงอายุ 
   - กิจกรรมเน่ืองใน
วันนผูสูงอาย ุ

 - ผูสูงอายุ 
 - ผูดูแล
ผูสูงอายุ 

สํานักอนามัย
ผูสูงอายุ 

พฤษภาคม 
(2564) 

1. วันแรงงาน
แหงชาติ 
(1 พฤษภาคม) 

    - การดูแลสุขภาพคน
วัยทํางานดวยโปรแกรม 
10 packages 

วัยทํางาน กลุมอนามัยวัย
ทํางาน 

19 พ.ค. 64 

2. การเรียม
ความพรอม 
กอนเปดเทอม 

    - มาตรฐานความ
ปลอดภัยภายใน
โรงเรียน 
    - อาหารที่เหมาะสม
ตามวันของเด็กวัยเรียน 

เด็กวัยเรียน
และวัยรุน/
ผูปกครอง 

กลุมอนามัย
เด็กวัยเรียน
วัยรุน 
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เดือน 
กิจกรรม/ 
วันสําคญั 

ประเดน็เนื้อหา 
 

กลุม 
เปาหมาย 

หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

 

กําหนด Live 
(โดยประมาณ) 

มิถุนายน 
(2564) 

1. การดูแล
สุขภาพรับ 
หนาฝน  

   - ปญหาสุขภาพ
ในชวงหนาฝน 
   - การดูปแลสุขภาพ
ชวงหนาฝน 
   - การเฝาะวังกลุมเด็ก
และผูสูงอายุชวงหนาฝน 

ทุกกลุมวัย ทุกกลุมวัย 16 มิ.ย. 64 

กรกฎาคม 
(2564) 

1. วันประชากร
โลก 

   - สถานการณ
แนวโนมประชากรไทย 
   - การดูแลสขุภาพ
ประชาการไทยตามกลุม
วัย 

ทุกกลุมวัย ทุกกลุมวัย 14 ก.ค. 64 

2. การดูแล
สุขภาพ
พระสงฆ 

   - สถานการณสุขภาพ
ของพระสงฆ 
   - ปจจัยเสี่ยงของการ
เกิดโรคในกลุมพระสงฆ 
   - การดูแลสขุภาพ
พระสงฆอยางเหมาะสม 

- พระสงฆ  
- ประชาชน
ทั่วไป 

สํานักอนามัย
ผูสูงอายุ 

สิงหาคม 
(2564) 

1. สัปดาหนม
แมโลก 
(1-7 สิงหาคม) 

   - ความสําคัญของ
สัปดาหการเลี้ยงลูกดวย
นมแมโลก 
   - ประโยชนและ
คุณคานมแม 
   - กิจกรรมรณรงค
สัปดาหการเลี้ยงลูกดวย
นมแม 

แมและเด็ก กลุมอนามัยแม
และเด็ก 

18 ส.ค. 64 

2. พรบ. นมผง    - การดําเนินงาน 
พ.ร.บ.นมผงที่ผานมา 
   - แนวทางการควบคุม
และกํากับติดตามการ
ดําเนินงานเพ่ือลง
ชองทางในการโฆษณา
และสงเสริมการตลาด 
ของอาหารสําหรับทารก 
อาหารสําหรับเด็กเล็ก 
และอาหารเสรมิสําหรับ
ทารกที่ไมเหมาะสม 

แมและเด็ก  กลุมอนามัยแม
และเด็ก 
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เดือน 
กิจกรรม/ 
วันสําคญั 

ประเดน็เนื้อหา 
 

กลุม 
เปาหมาย 

หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

 

กําหนด Live 
(โดยประมาณ) 

กันยายน 
(2564) 

1. วันเยาวชน
แหงชาติ 

   - สถานการณสุข
ภาวะดานสุขภาพของ
แด็กวัยเรียนและ
เยาวชน 
   - ปญหาสุขภาพของ
เด็กวัยเรียนและเยาวชน
ที่ตองไดรับการดูแล 
   - บทบาทเยาวชนตอ
การมีสวนรวมในการ
สรางสุขภาพคนไทย 

เด็กและ
เยาวชน /
ผูปกครอง 

กลุมอนามัย
เด็กวัยเรียน
วัยรุน 

15 ก.ย. 64 

มติที่ประชุม - รับทราบ  
4.3.7 กลุมพฒันาศักยภาพบคุลากรทางการแพทยและสาธารณสขุ 
1) กําหนดจัดหลักสูตรนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบกิจการ ดังน้ี 

รุน สถานที ่ รบัสมัคร online workshop 

1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จ.(อุบลราชธานี) 

16-30 พ.ย.63 1-20 ธ.ค.63 7 ม.ค.64 

2 ภาคเหนือ  
(จ.เชียงใหม) 

1-15 ธ.ค.63 16 ธ.ค. 63 - 8 ม.ค. 64 21 ม.ค.64 

3 ภาคกลาง 
(กรุงเทพมหานคร) 

16 ธ.ค.63 - 4 ม.ค.64 5-26 ม.ค.64 ยังไมเปดระบบ 

4 ภาคใต 
(อ.หาดใหญ จ.สงขลา) 

5-19 ม.ค.64 20 ม.ค.-8 ก.พ.64 ยังไมเปดระบบ 

2) การดําเนินงาน ตัวช้ีวัด ๒.๒ ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนองคกรสรางสุข 
มิติที่ 1 บุคลากรในองคกรมีสุขภาพดี (Happy Body) : รอยละของขาราชการ พนักงาน

ราชการ และลูกจางประจําในหนวยงานไดรับการตรวจสุขภาพ เปาหมาย รอยละ 95 (คะแนน 0.3) ผลการ
ดําเนินงาน รอยละ 96.36 

มิติที่ 3 ความผูกพันตอองคกร (Employee Engagement) : รอยละการเขารวมในกิจกรรม
ของบุคลากรตามแผนการเสริมสรางความผูกพันของบุคลากรในหนวยงาน (คะแนน 0.4) ผลการดําเนินงาน
เปนไปตามแผน ทั้งน้ีมีกิจกรรมยกยองชมเชยผูมีจิตใจดี มีคุณธรรม ประจําเดือนกันยายน 2563 ซึ่งมีรายช่ือ
ดังน้ี 

1. นางปาจรีย หลอบํารุงพงศ   กลุมอนามัยแมและเด็ก 
2. นางสาวมาลินี โตบัว กลุมอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุน 
3. นางสาวศิรินทรา  พินิจกลุ กลุมอนามัยวัยทํางาน 
4. นางสาวมลิวัลย  ศรมีวง กลุมสรางเสริมศักยภาพ ฯ 

5. นางลําดวน  อัตตะชีวะ กลุมพัฒนาศักยภาพฯ 
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6. นางพิสมัย  อนแฉง กลุมสนับสนุนวิชาการฯ 

7. นางสาวประภัสสร  นุชนิยม กลุมบริหารยุทธศาสตร 

มติที่ประชุม - รับทราบ  

 4.3.8 กลุมสนับสนุนวิชาการและการวิจัย   
1) จัดสงรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับผิดชอบ ไดแก (1) รายงานผลการ

ดําเนินงาน โครงการเลี้ยงดูลูกตาม “คําสอนพออยางพอเพียง” ในพ้ืนที่ความมั่นคงและหมูบานยามชายแดน 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหเขตกองทัพภาคที่  3 (2) รายงานผลการ
ดําเนินงาน โครงการพัฒนาระบบการปองกันภาวะซึมเศราในมารดาเพ่ือลูกรักพัฒนาการสมวัยพรอมเรียนรู
ใหกับ UNICEF 

2) การดําเนินงาน ตัวช้ีวัด ๒.๒ ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนองคกรสรางสุข มิติที่ 2 
การจัดการขอมูลและความรู (Data Management & Knowledge Management) สรุปผลการรวบรวม 
ผลงานวิชาการและการวิจัย รายบุคคล ดังน้ี 

กลุม เปาหมาย (คน) สงผลงานแลว (คน) ไมไดสง (คน) 
อนามัยแมและเด็ก 18 18 - 
สรางเสริมศักยภาพฯ 12 11 1 
อนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุน 12 12 - 
อนามัยวัยทํางาน 12 12 - 
พัฒนาศักยภาพฯ 7 7 - 
บริหารยุทธศาสตร 14 13 - 
สนับสนุนวิชาการฯ 4 4 - 
อํานวยการ 36 35 - 
รวม 115 114 1 
***ขอมูล ณ วันท่ี 29 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. 

มติที่ประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
  ๕.1  นางปนัดดา จั่นผอง ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ เสนอใหมีการจัดทาํ
ปายช่ือบุคลากร และปายกลุมภารกิจของสํานักสงเสริมสุขภาพใหเปนรูปแบบเดียวกัน  
  5.2 คณะกรรมการรับเรื่องรองเรียนและเสนอความคิดเห็น ของสํานักสงเสริมสุขภาพ ได
ประชาสัมพันธใหบุคลากรสํานักสงเสริมสุขภาพ เสนอขอคิดเห็น ขอรองเรียน และขอเสนอแนะที่จะยกระดับ
สํานักสงเสริมสุขภาพใหมีคุณภาพ โดยสามารถเขียนขอความ ใสกลองรับฟงความคิดเห็น ซึ่งคณะกรรมการ ฯ   
จะเปดกลองรับฟงความคิดเห็นทุกวันจันทร และนําขอมูลเสนอผูอํานวยการสํานักสงเสริมสุขภาพ เพ่ือดําเนินการ
ในสวนที่เกี่ยวของตอไป ทั้งน้ีต้ังแตมีการจัดทําชองทางดังกลาวจนถึงปจจุบัน ยังไมมีขอรองเรียน 
  5.3 กรมอนามัยแจงใหหนวยงานในสังกัด ยุติการรายงานผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานนอก
สถานที่ต้ัง (Work from Home) และการเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ต้ังของสวนราชการ ต้ังแตวันที่           
1 ตุลาคม 2564 เปนตนไป ดังน้ันสํานักสงเสริมสุขภาพ จึงยุติการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา และใหบุคลากรทุกคน
มาปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.  
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  5.4 กําหนดการประชุมสํานักสงเสริมสุขภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประธานกําหนดการ
ประชุมทุกวันพุธ สัปดาหที่ 3 ของเดือน เวลา 09.00 – 14.30 น. ในสวนของการประชุมครั้งที่ 1/2564 
กําหนดการประชุมวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 14.30 น. 

มติที่ประชุม - รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 14.30 น. 
 
 
 

นางสาวประภัสสร นุชนิยม ผูสรุปรายงานการประชุม 
นางสาวพิริยา วัฒนารุงกานต ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


