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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3/๒๕๖5 

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕65 เวลา 09.๓๐ - 14.0๐ น. 
ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 6 กรมอนามัย 

------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

1. นางวิมล บ้านพวน       รักษาการนักวิชาการสาธารณสขุเชี่ยวชาญ 
แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ 

ประธานคณะกรรมการ  

2. นางแรกขวัญ สระวาสี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการ 
3. นางฐาปะณี คงรุ่งเรือง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ คณะกรรมการ 
4. นางสาวปิยวด ี พิศาลรัตนคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  คณะกรรมการ  
5. นางสาวเบญจวรรณ ยี่คิ้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ คณะกรรมการ 
6. นางสาวสงกรานต์ กัญญมาสา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ คณะกรรมการ 
7. นางสาวจีรวรรณ จีนปรุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการ 
8. นางสาวอมราพร บุญพิศิษฐ์สกุล         นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการ 
9. นางสาวปราณี พงษ์จินดา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  คณะกรรมการ 

และผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวรดีพร สุขอรุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
2. นางสาวกมลนิตย์ มาลัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
3. นางสาวคัทลียา  โสดาปัดชา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
4. นางสาวเนตรชนก  รัตนเนตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
5. นางสาววรัสภ์สร จั่นนงเยาว ์ พนักงานพิมพ์ ส.3  

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นางอัญชลินทร์ ปานศิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ติดภารกิจ 
2. นางสาวฟารีดา เม๊าะสนิ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   ติดภารกิจ 
3. นางวิชชุพร  เกตุไหม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  ติดภารกิจ 

เริ่มประชุม 09.30 น. 

วาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
  นางว ิมล บ้านพวน หัวหน้ากล ุ ่มบร ิหารย ุทธศาสตร์ได ้ร ับมอบหมายจากผู ้อำนวยการ           
สำนักส่งเสริมสุขภาพ ให้เป็นประธานการประชุม โดยประธานได้แจ้งเรื่องการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ ที่ 31 มกราคม 2565 โดยมีรายละเอียดตาม One Page ที่สรุป
การประชุมซึ่งได้แจ้งทางกลุ่มไลน์สำนักส่งเสริมสุขภาพเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี 2 ... 
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วาระที่ ๒   เรื่องการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
(กพว.) ครั้งที่ 2/2565  ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 ซึ่งไม่มีคณะกรรมการฯ ท่านใดขอแก้ไข  จึงขอเสนอ      
ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม และประธานได้แจ้งถึงเรื่องงานวิจัยของกลุ่มอนามัย
วัยเรียนวัยรุ่นซึ่งมีข้อเสนอในการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้มีการแบ่งงานวิจัยออกเป็น 3 หัวข้อ เพื่อให้บุคลากร
สำนักส่งเสริมสุขภาพท่ีกำลังจะทำผลงานเลื่อนระดับเข้ามามีส่วนร่วมด้วย 
 

วาระท่ี 3   เรื่องเพื่อทราบ 
  3.1  ผลงานที่ส่งขอรับรองจริยธรรมงานวิจัย (EC) สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 
  ในปี 2565 สำนักส่งเสริมสุขภาพมีผลงานที่ส่งขอรับรองจริยธรรมงานวิจัย (EC)จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ 

ผลงาน ผู้จัดทำผลงาน ผลการดำเนินการ 
1. คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและแนวโน้ม
ในการทำงานต่อของบุคลากรกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

กลุ่มอนามัย 
วัยทำงาน 

อยู่ระหว่างคณะกรรมการ 
พิจารณาทบทวน 

2. การประเมินผลโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ปีงบประมาณ 2565 

กลุ่มอนามัย 
วัยเรียนวัยรุ่น 

อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการแก้ไข 

 3. การส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตเด็กและประชาชนในพื้นที่    
ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน 
4. รูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 

มติที่ประชุม รับทราบ     

3.2 ผลงานวิชาการ วิจัย การจัดการข้อมูลและความรู้ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 
ตามหนังสือสำนักส่งเสริมสุขภาพที่ สธ 0923.02/ว 7124 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564   กลุ่ม

บริหารยุทธศาสตร์ ได้แจ้งเวียน ขอความร่วมมือให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำจัดส่งผลงานวิชาการ 
การวิจัย การจัดการข้อมูลและความรู้ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน เช่น บทคัดย่อ บทความ ข้อเสนอ นโยบาย บทสรุป 
วิเคราะห์งานที่ตนเองรับผิดชอบ เป็นต้น โดยส่งเป็นไฟล์เอกสารและเอกสาร สรุปสาระสำคัญไม่เกิน 2 หน้า กระดาษ A 
4 มายังกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ research.anamai62@gmail.com โดยผ่านความ
เห็นชอบจากหัวหน้ากลุ่ม ภายในวันที่ 28 มกราคม 2565 เพื่อรวบรวมและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริม
สุขภาพ ขณะนี้มีผู้ดำเนินการแล้วรายละเอียดดังนี้ 

กลุ่ม 
จำนวน (คน) 

ส่งผลงาน ไม่ได้ส่งผลงาน รวม 

1. กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 17 1 18 

2. กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น 10 1 11 

3. กลุ่มอนามัยวัยทำงาน 12 2 14 

4. กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 11 3 14 
5. กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพฯ 10 0 10 

6. กลุ่มอำนวยการ 30 4 34 

รวม 91 10 101 

แผนภูม ิ... 

mailto:research.anamai62@gmail.com
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แผนภูมิสรุปภาพรวมผลการรวบรวมผลงานวิชาการ งานวิจัย การจัดการข้อมูลและความรู้ สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

 
ข้อมูล  ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 

ผลการรวบรวมผลงานวิชาการ งานวิจัย การจัดการข้อมูลและความรู้ ของบุคลากร สำนักส่งเสริม
สุขภาพ (ข้าราชการ  พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ) จำนวน 101 คน ส่งผลงานแล้ว จำนวน 91 คน 
(ร้อยละ 90.1) ผู้ที่ยังไม่ได้ส่ง จำนวน 10 คน (ร้อยละ 9.9) ขอให้คณะกรรมการฯ ของแต่ละกลุ่มงานกำกับ
ติดตามผู้ที่ยังไม่ได้ส่ง โดยสามารถจัดส่งได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เพ่ือรวบรวมและเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของสำนักส่งเสริมสุขภาพและตอบตัวชี้วัดที่  2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.3 ผลงานที่ส่งเพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วม ประจำปี 2565 สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
  สำนักส่งเสริมสุขภาพ ส่งผลงานขอรับรางวัลฯ จำนวน 2 เรื่อง โดยได้มีการนำเสนอผลงาน
ดังกล่าวในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ระหว่างวันที่ 20 – 21 
มกราคม 2565 โดยมี นายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ จำกัด 
อาจารย์ให้ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงผลงานให้สอดคล้องตามเกณฑ์ของสำนักงาน กพร. ต่อไป และส่งผลงานที่
แก้ไขเสร็จเรียบร้อยไปท่ี กพร. กรมอนามัย ภายใน 10 กุมภาพันธ์ 2565 โดยอาจารย์ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

ผลงาน ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลงาน 
1. เด็กไทยสายตาดีวิถีใหม่  
สู่การเรียนรู้ที่ดีกว่า 
(กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น) 

1. มีส่วนร่วมจากภาคเอกชนค่อนข้างน้อย (1 หน่วยงาน) อาจถูกตั้งคำถามได้ว่า
ภาคเอกชนจะมีบทบาทในการดำเนินงานมากน้อยเพียงใด ควรมีสัดส่วนของ
ภาคเอกชนหรือภาคประชาชนมากกว่านี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าภาคเอกชนและภาค
ประชาชนมีบทบาทเท่ากับภาครัฐ ในระดับที่เข้ามามีส่วนร่วมในระดับที่ทำงาน
ร่วมกัน และมีสัดส่วนหน่วยงานหรือจำนวนประชาชนที่เข้ามา  มีส่วนร่วม
พอเหมาะ มิเช่นนั้นอาจจะเป็นเพียงการเชื่อมโยงข้อมูล (Involve) ไม่ถึงระดับ
ความร่วมมือ (Collaboration) 
2. แนะนำการเปลี่ยนประเภทผลงานเป็นรางวัลบริการภาครัฐประเภท  บูรณาการ
ข้อมูลเพ่ือการบริการ 

ส่งผลงาน
ร้อยละ  90.10

ไม่ได้ส่งผลงาน
ร้อยละ 9.9

ผลงาน ... 
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ผลงาน ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลงาน 
2. รูปแบบการพัฒนาแผนปฏบิัติ
ราชการส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 
2564 - 2570  
(กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์) 

1. ชื่อผลงานค่อนข้างเป็นงานประจำ ผู้ตรวจอาจมองว่าเหมือนทำงานตามหน้าที่ปกติ 
2. ไม่เห็นบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือภาคเอกชนที่ชัดเจน 
3. มีความเสี่ยงที่จะไม่เข้าเกณฑ์ประเภทผลสัมฤทธิ์ อาจจะนำบางโครงการในแผนมา
เสนอว่าประชาชนเป็นตัวหลักอย่างในโครงการนี้  
4. แนะนำการเปลี่ยนประเภทผลงานเป็นประเภทรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทการ
พัฒนาบริการ หรือประเภทบูรณาการข้อมูลเพ่ือการบริการ   

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

วาระท่ี 4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 ผลงานที่ส่งเพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมี

ส่วนร่วม ประจำปี 2565 (นำเสนอโดยผู้ส่งผลงาน) 
  ผู้รับผิดชอบได้รายงานความก้าวหน้าของผลงาน รายละเอียดดังนี้ 

ผลงาน ความก้าวหน้าของผลงานที่ต้องส่งภายใน 10 กุมภาพันธ์ 2565 
1. เด็กไทยสายตาดีวิถีใหม่  
สู่การเรียนรู้ที่ดีกว่า 
(กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น) 

เนื่องจากมีข้อแนะนำให้เปลี่ยนประเภทของการส่งผลงานจากรางวัล
การบริหารราชการแบบทีส่วนร่วมเป็นรางวัลบริการภาครัฐประเภท
บูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการเขียน
ผลงาน อาจจะต้องขอขยายระยะเวลาในการดำเนินการ  

2. รูปแบบการพัฒนาแผนปฏบิัติราชการ
ส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2564 - 2570  
(กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์) 

อยู่ระหว่างการดำเนินการ คาดว่าจะส่งผลงานทันภายในวันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2565 

  มติที่ประชุม ประธานคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรส่งผลงานเบื้องต้นไปในวันที่ 
10 กุมภาพันธ์ 2565 ก่อน และดำเนินการให้สมบูรณ์ต่อไป 

4.2 ความก้าวหน้าการดำเนินงานวิชาการและงานวิจัยของทุกกลุ่มฝ่าย 
  นางวิมล บ้านพวน ประธานการประชุมได้มอบหมายให้นางสาวรดีพร สุขอรุณ ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษดำเนินการการประชุมต่อเนื่องจากติดภารกิจ 

กลุ่มงานและผลงาน ความก้าวหน้าการดำเนนิงานวิชาการและงานวิจัย 
1. กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
1. การประเมินระบบการส่งเสริมสุขภาพสตรีและหญิงตั้งครรภ์ 
โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิตเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 

รอรายงานในการประชุมครั้งต่อไป 
 

2. กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 
1. โครงการวิจัยรูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ปีงบประมาณ 2565 

ดำเนินการวิจัยร่วมกับพื้นที่และอาจารย์มหาวิทยาลัย 
โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการทำเครื่องมือวิจัย  

2. โครงการวิจัยการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตเด็กและ
ประชาชนในพ้ืนที่ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2565 

 

กลุ่มอนามัย ... 
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2. กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น(ต่อ)  
3. โครงการวิจัยการประเมินผลโครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) 
ปีงบประมาณ 2565 
3. กลุ่มอนามัยวัยทำงาน 
1. การศึกษาคุณภาพชีวิตของพนักงานในสถานประกอบการใน
ภาวะวิกฤต Covid-19 ในประเทศไทย 

อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ขอ EC 

4. กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพฯ 
1. เรื่องโครงการเพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการชุดสิทธิประโยชน์
การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ส่งเสริมการเกิดอย่าง
มีคุณภาพ ผ่าน Telehealth       

เป็นโปรเจคขนาดใหญ่ ดำเนินการร่วมกับสวทช. อยู่
ระหว่างดำเนินการ โดยคณะกรรมการฯ เสนอให้จัดทำ
แผนบริหารความเสี่ยงกรณีได้จำนวนตัวอย่าง  ไม่ครบ
ตามที่กำหนด 

2. การศึกษาผลกระทบจากโควิด 19 ต่อการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการด้วย 
10 Packages  
 

อยู่ระหว่างดำเนินการโดยคณะกรรมการฯ เสนอดังนี้ 
1. ปรับชื่องานวิจัยเป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถาน
ประกอบการด้วย 10 Packages ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19  
2. อาจเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือนำมาศึกษาเปรียบเทียบ
ข้อมูลในปี 2563 และปัจจุบัน 

5. กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
1. การศึกษาการคาดการณ์ การเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาวะ
กลุ่มวัยในอนาคต 

อยู่ระหว่างการดำเนินการ 

2. รูปแบบการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการส่งเสริมสุขภาพ 
พ.ศ. 2564 – 2570 

อยู่ระหว่างการดำเนินการ 

6. อำนวยการ 
ความพึงพอใจของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพที่มีต่อกลุ่ม
อำนวยการ    

อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอดังนี้ 
1. แบบสอบถามความพึงพอใจไม่ไช่งานวิจัยแต่เป็น
การสำรวจความพึงพอใจ 
2. อาจจะเปลี ่ยนมาทำเป็น R2R แนะนำให้ศึกษา
ข้อมูลเรื่อง R2R เพ่ิมเติม 

  มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอในภาพรวม ดังนี้ 
  1. ให้ผู ้ทำผลงานวิจัยส่งข้อมูลผลงานวิจัยมาให้คณะกรรมการฯ สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
พิจารณาก่อนที่จะขอ EC เพ่ือให้ช่วยพิจารณาผลงานให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
  2. ให้ผู้ที่เสนอผลงานพิจารณาการดำเนินการปรับแก้ไชตามคำแนะนำของคณะกรรมการฯ ต่อไป 
 
 
 
 

วาระท่ี5 ... 
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วาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ 

                    5.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย์กรมอนามัย ระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2565  
  สำนักส่งเสริมสุขภาพมีผู้ตอบรับเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว (รูปแบบ Online) จำนวน 18 คน 
หากได้รับlink การเข้าร่วมประชุมแล้ว จะแจ้งให้ทราบต่อไป 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  5.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักจัดการความรู ้ กรมอนามัย (R2R)  
วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2565  
  ขณะนี้อยู่ระหว่างรอหนังสือเชิญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถ
ตอบรับการประชุมได้จาก QR Code ที่ปรากฏในหนังสือ  

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  5.3 แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2565 
  การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 กำหนดจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2565 โดยเปิดรับสมัครกลุ่มผลงานและรูปแบบการนำเสนอ  ดังนี้ 
  1. ผลงานการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) 
   1.1 การนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) 
   1.2 การนำเสนอด้วยบอร์ด (Poster Presentation) 
  2. ผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ (Innovation) 
   2.1 การนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) 
ผู้สนใจสามารถส่งผลงานดังกล่าวได้ถึง 31 มีนาคม 2565  
โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและกรอกใบสมัครได้ที่ QR Code ที่ปรากฏด้านบน 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
เลิกประชุมเวลา   11.30 น. 
 

                                                                  นางสาวเนตรชนก รัตนเนตร  ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                                      นางสาวปราณี พงษ์จินดา  ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                                           นางวิมล บ้านพวน  ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม 
และกรอกใบสมัคร 
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