
รายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
ครั้งที่ 1/2565 

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 
ณ ห้องสำนักส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 3 อาคาร 7 กรมอนามัย 
และผ่านระบบ Video Conference : Cisco WebEX 

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

ผู้มาประชุม   
1.  นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ   ประธาน 
2.  นางพรรณี เทียนทอง ที่ปรึกษาสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
3.  นางกันยารัตน์ กาสลัก ที่ปรึกษาสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
4.  แพทย์หญิงพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
5.  นางพรเลขา บรรหารศุภวาท หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทำงาน 
6.  นายสมศักดิ์ ปิ่นนาค หัวหน้ากลุ่มสร้างเสริมศักยภาพ ฯ 
7.  นางวิมล บ้านพวน หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
8.  นางนิภา แย้มพันธ์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ 
9.  นางปนัดดา จั่นผ่อง แทนหัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น 
10.  นางจุฑารัตน์ ปฏิเวทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
11.  นางประภาภรณ์ จังพานิช กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
12.  นางสาวฉวีวรรณ ต้นพุดซา กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
13.  นางชนัญธิดา สมสุข กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
14.  นางจุฬาวรรณ เขมทอง กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
15.  นายวสุรัตน์ พลอยล้วน กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
16.  นางสาวอุษา วงทวี กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
17.  นางสาวธัญลักษณ์ ทองหล่อ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
18.  นางสาวเบญจวรรณ ยี่คิ้ว กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
19.  นางสาวฟารีดา เม๊าะสนิ กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น 
20.  นางสาวนฤมล แก้วโมรา กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น 
21.  นางสาวคัทลียา โสดาปัดชา กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น 
22.  นางอัญชลินทร์ ปานศิริ กลุ่มอนามัยวัยทำงาน 
23.  นางฐาปะณี คงรุ่งเรือง กลุ่มอนามัยวัยทำงาน 
24.  นายกชธนาณัฏฐ์ โพธิมา กลุ่มอนามัยวัยทำงาน 
25.  นางณัชชาภัค เมืองหงษ์ กลุ่มอนามัยวัยทำงาน 
26.  นางแรกขวัญ สระวาสี กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพ ฯ 
27.  นายมลฑล หวานวาจา กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพ ฯ 
28.  นางมลิวัลย์ ศรีม่วง กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพ ฯ 
29.  นางสาวรดีพร สุขอรุณ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
30.  นางอัญชุรีย์  บุญมาประเสริฐ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
31.  นางอาริสรา ทองเหม กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
32.  นางสาวปิยวดี พิศาลรัตนคุณ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
33.  นางสาวประภัสสร นุชนิยม กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 

/34. นางสาว
... 
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34.  นางสาวทิพวรรณ พูลเอียด กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
35.  นายพิพัฒน์ นาคนิกร กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
36.  นางสาวณัฏฐ์พัชร์ กุญแจทอง กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
37.  นางสาวปราณี พงษ์จินดา กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
38.  นางสาวจันจิรา ทรัพย์อาภรณ์ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
39.  นาณัฐากร บัวแก้ว กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
40.  นางปิยนันท์ เกตุตรีกรณ์ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
41.  นางปจารดา ดวงวิเชียร กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
42.  นางสาวจรรยา ทองทิพย์ กลุ่มอำนวยการ 
43.  นางศิริพร แสงวิภาสนภาพร    กลุ่มอำนวยการ 
44.  นางสาวจีรวรรณ จีนปรุ กลุ่มอำนวยการ 
45.  นางสาวสโรชา เถาเอ่ียม กลุ่มอำนวยการ 
46.  นางประกายฟ้า ก้องหล้า กลุ่มอำนวยการ 
47.  นางสาวอมราพร บุญพิศิษฐ์สกุล กลุ่มอำนวยการ 
48.  นางสาวอัญชลา ดิษฐ์ผดุง กลุ่มอำนวยการ 
49.  นายอนุชิต พรหมกระแส กลุ่มอำนวยการ 
50.  นางสาวหทัยรัตน์ ทิพย์สิริ กลุ่มอำนวยการ 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

กิจกรรมก่อนการประชุม 
      - ผู้เข้าร่วมประชุมกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ ทำสมาธิ แผ่เมตตา  
     - ประธานนำเข้าสู่วาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

       1. สำนักส่งเสริมสุขภาพมีการปรับปรุงโครงสร้างกลุ่มงานภายใน จากเดิมมี 7 กลุ่มงาน  
ปรับรวมกลุ่มสนับสนุนวิชาการและงานวิจัยไปอยู่กับกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ รวมกลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
ทางการแพทย์และสาธารณสุขไปอยู ่กับกลุ ่มอนามัยวัยทำงาน และเพิ่มบทบาทคุณภาพชีวิตคนพิการให้กับ 
กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ และเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ทั้งนี้ ประธานเปิดโอกาสให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ยื่นคำร้องขอโยกย้ายหน้าที่หรือกลุ่มงาน 
เพื่อการสร้างเสริมประสบการณ์การทำงานและปรับเปลี่ยนบรรยากาศการทำงานภายในสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
โดยให้ยื่นได้โดยตรงที่ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ 

2. กรมอนามัยมีพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
กรมอนามัย เมื ่อวันที ่ 12 ตุลาคม 2564 โดยมีการลงนามระหว่างอธิบดีกรมอนามัย รองอธิบดีกรมอนามัย  
และผู ้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ในสังกัดกรมอนามัย ทั ้งนี้  เพื ่อเป็นการกำกับ ติดตามผลสัมฤทธิ ์ของงาน                 
เป็นระยะ ๆ และส่งผลงานกรมอนามัยให้ประชาชนได้ประจักษ์ 
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3. อธิบดีกรมอนามัยให้นโยบายงาน Healthy Work Place & Happy For Life ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เน้นเรื ่องคุณภาพชีวิตการทำงานที่มีความสุข มากกว่าการจัดการสิ ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน  
ซึ่งสำนักส่งเสริมสุขภาพจะเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการในภาพรวมของกรมอนามัย และมอบให้กลุ่มอนามัย
วัยทำงาน คุณอัญชลินทร์ ปานศิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เป็นเลขานุการ 

4. กรมอนามัยกำหนดให้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 
การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต : เด็กปฐมวัย & ผู้สูงอายุ ในช่วงเดือนมกราคม 2565 ณ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีความร่วมมือ 
6 - 7 กระทรวงหลัก และจะมีการมอบ Pink Book ให้เป็นของขวัญวันเด็กสำหรับทารกแรกเกิดทุกคน โดยยกประเด็น
รูปแบบ Platform Pink Book ให้เป็นจุดขาย 

5. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองแผนงานจะต้องเริ่มเชื่อมต่อ Platform สมุดบันทึกสุขภาพ
กลุ ่มวัยสีชมพู (Pink Book) สีเหลือง (Yellow Book) สีแดง (Red Book)  สีฟ้า (Blue Book) และจะให้มี 
การทดลองใช้ Blue Book ในกลุ่มวัยสูงอายุ 

6. กรมอนามัยได้ฝากให้กลุ่มอนามัยวัยทำงานช่วยคิดวิเคราะห์ความต้องการด้านสุขภาพ  
ของกลุ่มวัยแรงงาน ในช่วงเปลี่ยนผ่านช่วงวัยจากการเป็นวัยรุ่น เข้าสู่วัยทำงานที่อายุยังน้อย 

7. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21 
ที่จะมีร่วมกับ 16 กระทรวง โดยยังต้องเน้นเรื่องส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เน้นลดปัญหาสุขภาพที่มีผล  
ต่อการเรียน เช่น ลดเด็กสายตาสั้น/เอียง หูไม่ได้ยิน  

8. อธิบดีกรมอนามัยมอบให้คลัสเตอร์สตรีและเด็กปฐมวัยหาข้อสรุปในชุดสิทธิประโยชน์  
ของกลุ่มหญิงตั้งครรภ์เรียกร้องให้สามารถลางานเพื่อฝากครรภ์ให้ครบ 8 ครั้ง และลาคลอดได้โดยไม่หักเงินเดือน 

9. สำนักส ่งเสร ิมสุขภาพมีภารกิจงานเกลุ ่มคนพิการของกลุ ่มสร้างเสร ิมศั กยภาพ 
เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งจะดูแลช่วงอายุ  18 – 59 ปี ส่วนภารกิจอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการของแต่ละกลุ่มวัยยังคงเป็นของกลุ่มวัยนั้น ๆ นอกจากนี้ ขอมอบให้คลัสเตอร์วัยทำงาน
พิจารณากลุ่มเป้าหมายวัยทำงานที่จะเข้าใช้ Red Book เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขกำหนดช่วงอายุวัยทำงาน  
18 - 59 ป ีแต่กระทรวงแรงงานกำหนดช่วงอายุวัยทำงานที่ 15 - 59 ปี 

10. กรมอนามัยจัดตั้งสถาบันปัณทัศน์ ตั้งอยู่อาคาร 7 ชั้น 6 กรมอนามัย มีภารกิจในการจัด
อบรมพัฒนาบุคลากรกรมอนามัย เช่น OSOF NeGSOF 

11. ปัจจุบันประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 มีจำนวนลดลง ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานในสำนักส่งเสริมสุขภาพ จึงขอแจ้ง
ยกเลิกการปฏิบัติงาน Work From Home แต่ยงัคงให้มีการเหลื่อมเวลาการเข้า - ออก ปฏิบัติงานเช่นเดิม 

12. สำนักส่งเสริมสุขภาพจะได้ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ 
คืนมา 1 ตำแหน่ง ขอให้ผู้มีคุณสมบัติเตรียมการสมัครเข้ารับการคัดเลือกต่อไป 

มติที่ประชุม - รับทราบและมอบทุกกลุ่มดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/๒๕๖4 

รายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 
ได้แจ้งเวียนให้ทุกกลุ่ม ตามหนังสือที่ สธ 0923.02/ว 5937 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงาน
การประชุม สามารถดาวน์โหลดสรุปมติการประชุมและรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ ได้ที่เว็บไซต์สำนักส่งเสริม
สุขภาพ ทั้งนี้ ประธานเน้นย้ำให้ทุกคนอ่านมติการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพและดำเนินการตามมติการประชุม   

มติที่ประชุม - รับทราบและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2564 
/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.1 การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
      งบประมาณทั้งสิ ้น 46,671,397 บาท ประกอบด้วย (1) งบลงทุน 916,000 บาท  

(2) งบดำเนินงาน  45,755,397 บาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนโครงการ 16,037,797 บาท ค่าใช้จ่ายสำหรับ
จัดซื ้อนมผงเพื ่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู ่ลูก 28,400,000 บาท และค่าใช้จ่ายขั ้นต่ำตามสิทธิ์  
1,317,600 บาท และจัดสรรให้กลุ่มต่าง ๆ โดยพิจารณาจากแผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 1 - 2  ดังนี้ 

รายการ / กลุ่ม 
งบได้รับทั้งปี 

(บาท) 
ยอดจัดสรร ไตรมาส 1 - 2 

(บาท) 
งบดำเนินงาน 
1. กลุ่มแม่และเด็ก      5,613,000                2,730,405  
2. กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น      3,095,200                1,681,054  
3. กลุ่มวัยทำงาน      1,796,300                1,241,928  
4. กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพ ฯ      1,000,000                  406,560  
5. กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์        850,000                  449,400  
6. กลุ่มอำนวยการ + สส.      3,683,297                1,509,552  
รวมค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนโครงการ    16,037,797               8,018,899  
7. ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์      1,317,600                  626,300  
8. ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซื้อนมผง ฯ 28,400,000             17,383,050  
รวมงบดำเนินงาน    45,755,397              26,028,249  
งบลงทุน 
9. สิ่งก่อสร้าง        916,000                  916,000  
รวมงบลงทุน        916,000                  916,000  
รวมทั้งหมด  46,671,397              26,944,249  

เป้าหมายการเบิกจ่ายเดือนตุลาคม 2564 อยู่ที ่ ร้อยละ 9 และเป้าหมายการเบิกจ่าย
งบประมาณไตรมาส 1 งบดำเนินงาน ร้อยละ 32 และงบลงทุน ร้อยละ 29    

ประธานขอให้กลุ ่มอำนวยการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างรายการต่าง ๆ ที ่ได้รับงบลงทุน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564 และขอให้ทุกกลุ่มเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนโดยภาพรวมการเบิกจ่ายของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ไตรมาส 1 ต้องได้ ร้อยละ 33 
โดยให้ปรับแผนการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์มาไว้ในไตรมาส 1 โดยเฉพาะสิ่งพิมพ์ สมุดบันทึกสุขภาพสีชมพู DSPM  
ให้เร่งจัดทำต้นฉบับให้เร็วที่สุด และเร่งดำเนินการจัดซื ้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู ่ลูก  
ทั้งนี้ ประธานขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที ่งานพัสดุที่มีภาระงานค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน  
ซึ่งจะต้องดูแลการเสนอความดีความชอบต่อไป 

มติที่ประชุม - รับทราบและกลุ่มต่าง ๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 /ระเบียบวาระ... 
 



- 5 - 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา  

    รายงานผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานต่อไป 

4.1 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์  
1) การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีการจัดสรรงบประมาณ

รายจ่าย ประจำปี 2565 ให้กลุ่มงานจัดทำแผนปฏิบัติการ มีการให้คำปรึกษาและตรวจสอบการขออนุมัติ 
การปรับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มต่าง ๆ และการบันทึกแผนงาน/ ในระบบ DOC ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การเตรียมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริหารราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ระหว่างวันที่ 26 - 27 
ตุลาคม 2564  

2) แผนปฏิบัติราชการส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2564 – 2570 ได้ดำเนินการจัดส่งแผนปฏิบัติ
ราชการส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2564 - 2570 ให้หน่วยงานภายในกรมอนามัย และภาคีเครือข่าย (สสจ./กรม
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข/สถาบันการศึกษา) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงานต่อไป 

3) การจัดทำงบประมาณ งบกลางโควิด-19 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Cluster กลุ่มวัย 
โดยขอให้กลุ่มวัยเตรียมใบเสนอราคา และ TOR เพื่อรบวบรวมจัดส่งกองแผนงานภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 
ตลอดจนการรายงานผลการดำเนินงาน ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของบกลางโควิด-19 รอบ 2 และ 3 
รายงานกองแผนงาน และการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน 

4) การบูรณาการความร่วมมือ MOU กลุ่มวัย เตรียมประชุมพิจารณาข้อแก้ไข ร่าง บันทึก
ข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต : เด็กปฐมวัย & ผู้สูงอายุ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 
โดยจะต้องประชุมหารือเพ่ือเตรียมจัดพิธีลงนาม MOU เด็กปฐมวัย & ผู้สูงอายุ ที่จะจัดขึ้นภายในเดือนมกราคม 2565  

5) การขับเคลื ่อนการบูรณาการเพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ ่มเปราะบางรายครัวเรือน  
ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการ ส่งให้สำนักนายกรัฐมนตรี ในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข 

6) จัดส่งวาระการประชุมกรม/กระทรวง และจัดทำการนำเสนอภารกิจหลักของ Cluster  
วัยทำงานร่วมพิจารณาการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายงานตามมติที่มอบหมายสำนัก 
และกรมอนามัย และการประชุมรายงานผลการดำเนินงาน Cluster วัยทำงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ในที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ครั้งที่ 1/2565 เมื่อ
วันที่ 12 ตุลาคม 2564  

7) การจัดทำตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ โดยได้มีการประชุมพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) การพิจารณาจัดทำ Template 
ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานมีชีวิตชีวาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
ปีงบประมาณ 2565 โดยตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักส่งเสริม
สุขภาพ จำนวน 11 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  

7.1) ตัวชี้วัดนโยบาย/ภารกิจหลัก (5 ตัวชี้วัด) ได้แก่ 
- ตัวชี้วัด 1.6 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน (ไม่เกิน 17 ต่อแสน

การเกิดมีชีพ) (เจ้าภาพหลัก) 
- ตัวชี้วัด 1.7 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ท้ังหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย 

(ร้อยละ 85) ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 1) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (ร้อยละ 90) 
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า (ร้อยละ 20) 3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี 
ที่พบสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม (ร้อยละ 90) 

- ตัวชี้วัด 1.12 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free) (ร้อยละ 71) 
 

/ตัวชี้วัด 1.15… 



- 6 - 
 

- ตัวชี้วัด 1.15 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ  
15-19 ปี พันคน (ไม่เกิน 25)   

- ตัวชี้วัด 1.39 จำนวนคนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (10,000,000 คน) (เจ้าภาพหลัก) 

7.2) ตัวชี้วัดบริหารจัดการ  (6 ตัวชี้วัด) ได้แก่ 
- ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนดำเนินธุรกิจอย่าง

ต่อเนื่อง (BCP) 
- ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานมีชีวิตชีวา 

และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต (เจ้าภาพหลัก) 
- ตัวชี้วัด 2.3  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ   
- ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 
- ตัวชี้วัด 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 
- ตัวชี ้ว ัด 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
8) ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามสถานการณ์น้ำท่วม และสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนแออัด/

เปราะบาง ณ ชุมชนสุเหร่าข้างวัดแจ้ง และชุมชนวัดแจ้ง อำเภอเมืองนนทบุรี  และร่วมลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง มอบถุงยังชีพและ ชุด DOH kid เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจแก่ชุมชน 

9) มีการทบทวนรายชื ่อคณะกรรมการพัฒนาและขับเคล ื ่อนว ิชาการและการว ิจัย  
สำนักส่งเสริมสุขภาพ (กพว.) แจ้งเวียนทุกกลุ่มฝ่ายทบทวนรายชื่อ เพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ปี 2565 
ต่อไป และการรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย (กพว.) และผลงาน
วิชาการของหน่วยงาน 

10) ประชุมปรึกษา หารือ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาเฉพาะเรื ่องในการขับเคลื ่อน 
กลุ่มวัยทำงาน สถานการณ์การดำเนินงาน ด้านสุขภาพ โภชนาการ กิจกรรมทางกาย อนามัยเจริญพันธุ์ และ
สิ่งแวดล้อม สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อ การรวบรวมสรุปตัวชี้วัดเฝ้าระวัง Cluster วัยทำงาน โดยการวิเคราะห์เชื่องโยง 
ตลอดจนการสะท้อนปัญหา สถานการณ์ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาระดับตัวชี้วัดภาพรวมทั้งหมดนำมาวิเคราะห์
เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป 

11) แผนการดำเนินงาน ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564  
- วันที่ 20 ตุลาคม 2564 การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ

ตามกลุ่มวัย ไตรมาส 4 ในระบบ eMENSCR  
- วันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2564 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริหารราชการ 

สำนักส่งเสริมสุขภาพ ลงนามคำรับรองฯ ปี 2565 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ การบริหารแผน/
สนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพกลุ่มวัย และการขับเคลื่อนการพัฒนางานวิชาการและวิจัย  

- วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ประชุม Cluster กลุ่มวัยทำงาน ครั้งที่ 1/2565  
- วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ประชุมพิจารณาข้อแก้ไข ร่าง บันทึกข้อตกลงการบูรณาการ

ความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต : เด็กปฐมวัย & ผู้สูงอายุ  
- วันที ่ 24–26 พฤศจิกายน 2564 อบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูล “Data Management & Data Analytics”   

/ประธานแจ้ง… 
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ประธานแจ้งเนื่องจากมีข้าราชการย้ายไปปฏิบัติงานที่กองส่งเสริมสุขภาพความรอบรู้  
และสื่อสารสุขภาพ จำนวน 1 คน เป็นตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ และมีข้าราชการมาแทนเป็นระดับชำนาญการ 
2 คน และขอให้มีการนำเสนอผลงานสำนักส่งเสริมสุขภาพเพ่ือเข้าประกวดรับรางวัลเลิศรัฐด้วย 

มติการประชุม      - รับทราบ และผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ 
 

4.2 กลุ่มอำนวยการ 
1) การรายงานเงินยืม ประจำเดือนกันยายน 2564 จำนวน 9 ราย จำนวน 163,710.07 บาท 

คืนเงินสด 61 บาท ส่งใบสำคัญใช้หนี้เงินยืม 9 ราย จำนวน 163,475.07 บาท 
2) รายงานบุคลากรที่ปฏิบัติงานนอกสานที่ WFH ช่วงเดือนกันยายน – ปัจจุบัน 
- จัดซื้อชุดตรวจการติดเชื้อไวรัส (ATK) จำนวน 180,600 ชุด ภายในวงเงิน 7,043,800.- บาท 

ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 
3) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วัดความเข้มข้นออกซิเจนในหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ภายในวงเงิน 

720,000.- บาท อยู่ระหว่างตรวจรับ 
4) จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ป้องกันส่วนบุคคล จำนวน 9,720 ชุด ภายในวงเงิน 8,239,500.- บาท 

อยู่ระหว่างเสนออนุมัติประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน 
5) จัดซื้อนมผงเพ่ือป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก จำนวน 2 รายการ ปีงบประมาณ 

2565 ภายในวงเงิน 32,840,400 บาท อยู่ระหว่างร่างเอกสารประกวดราคา/ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน 
6) จดัซื้อชุดตรวจการติดเชื้อไวรัส (ATK) จำนวน 384,600 ชุด วงเงิน 15,000,000.- บาท 

อยู่ระหว่างร่างเอกสารประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน 
7) รายงานอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 

- กันยายน 2564)  

มติการประชุม      - รับทราบ  
 
4.3 กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
1) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย ประเด็น : เดือนรณรงค์

การฉีดวัคซีนในหญิงตั ้งครรภ์ 1 เดือน 1 แสนราย (1) การตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีนของหญิงตั ้งครรภ์  
หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่กังวลเรื่องความปลอดภัยของวัคซีน และประสิทธิภาพของวัคซีน (2) วัคซีนไม่เพียงพอ  
ไม่ครอบคลุม หลายพื้นที่ไม่รับ walk in การลงบันทึกข้อมูลยังไม่ครบ ขาดความเชื่อมั่นในวัคซีน ข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบาย (1) เร่งฉีดวัคซีนโควิด 19 เชิงรุกแก่หญิงตั้งครรภ์ (2) จัดสรรวัคซีนโควิด 19 กลุ่ม 608 ให้ชัดเจน 
โดยเน้นให้ครอบคลุมหญิงตั้งครรภ์ร้อยละ 70 ของการตั้งครรภ์ทั้งหมดในพื้นที่ 

2) ประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือระหว่างกรมอนามัยและ UNICEF ประเด็นการ
ขับเคลื ่อนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในหญิงตั ้งครรภ์ จัดทำคลิปวิดีโอ ให้กับพยาบาลในการ Counseling
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้หญิงตั้งครรภ์มาฉีดวัคซีน แผ่นพับเนื้อหาเกี่ยวกับวัคซีน Poster คลิปวิดีโอ เนื้อหาการผลิต 
ความปลอดภัยของวัคซีน/ อาการข้างเคียง ประโยชน์ การดูแลตนเอง ช่องทางการเผยแพร่ ทีวี เพจที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งรัฐเอกชน ป้ายรถโดยสารประจำทาง บนรถโดยสารประจำทาง ป้ายโฆษณาเอกชน หน่วยบริการ 

3) จ้างพิมพ์หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ ดูแลสุขภาพของเด็ก ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เพ่ือป้องกันโรคโควิด 19 จำนวน 20 เรื่อง 

/4) ติดตาม… 
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4) ต ิดตามการได ้ร ับช ุดป ้องกันโคว ิด 19 สำหร ับเด ็กในสถานพัฒนาเด ็กปฐมวัย  
จัดทำแบบฟอร์มติดตามการได้รับชุดป้องกันโควิด 19 สำหรับเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในรูปแบบ Google 
Form และให้ศูนย์อนามัยท่ี 1-12 ดำเนินการติดตาม ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมรายงาน 

5) แบบติดตามการเข้าถึงคำแนะนำแนวทางการปฏิบัติเพ่ือป้องกันโควิด 19 ของหญิง
ตั้งครรภ์ พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก ในคลินิกฝากครรภ์ และคลินิกเด็กสุขภาพดี  และให้ศูนย์อนามัยที่ 1-12 ดำเนินการ
ติดตาม ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมรายงาน 

6) ประชุมเตรียมการขอรับรองการยุติการถ่ายทอดเชื ้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู ่ลูก  
ตามคำแนะนำคณะกรรมการ Global Validation Advisory Committee (1) การพัฒนาด้านข้อมูล Data  
ผลการดำเนินงาน PMTCT ปี 2563-2564 จากหน่วยบริการทั ้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ในการพัฒนาระบบข้อมูลการายงานซิฟิลิสแต่กำเนิด และวิเคราะห์สาเหตุการติดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสในทารกแรก
เกิด การทบทวนการจัดทำข้อมูล Spectrum MTCT rate ทบทวนผลการใช้ยา ARV สูตร DTG ต่อ MTCT rate  
(2) การพัฒนางานด้าน Program สำรวจการบริการ EMTCT และพัฒนาแนวทางการให้บริการ EMTCT ภายใต้
สถานการณ์การระบาดโควิด 19 (3) การพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชน Human right แบบสำรวจการถูกละเมิดของ
ผู้รับบริการ ความร่วมมือด้านข้อมูลการให้บริการหญิงต่างด้าว ทั้งในระบบและนอกระบบ สิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไป 
คือ (1) นำเสนอข้อมูลในที่ประชุมคณะอนุกรรมการมารดาและทารกปริกำเนิด และคณะกรรมการ MCH Board 
(2) ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเดือนมกราคม 2564 

7) การประชุมการบูรณาการข้อมูลงานป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์  เพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน และการบูรณาการการจัดเก็บผลการดำเนินงาน (1) รวมผลการจัดเก็บเป็น
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ทุกกลุ่มอายุ (2) การจัดเก็บเป็น
รายไตรมาส  โดยผู้จัดเก็บคือ ห้องคลอดหรือห้องฝากครรภ์และแผนกเด็กของโรงพยาบาลทุกแห่งที่ให้บริการคลอด
และบริการป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ (3) ให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการลงข้อมูลรายงานผล
การดำเนินงานการป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ทุกกลุ่มอายุ 

8) ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการให้บริการฝากครรภ์ ปีงบประมาณ 2565 ประเด็น
สำคัญ ได้แก่ (1) การเพิ่มคุณภาพของการฝากครรภ์ในแต่ละครั้ง (2) การปรับแนวทางการฝากครรภ์จาก 5 ครั้ง
เป็น  8 ครั้ง โดยเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 3 จะช่วยลดความเสี ่ยงต่อการเกิดปัญหา preterm, hypertension, 
anemia, stillbirth (3) การปรับเพิ่มจำนวนการฝากครรภ์ อีก 3 ครั้ง การ identify risk ทุกครั้งที่มาฝากครรภ์ 
(4) การปรับเปลี่ยนแนวทางการฝากครรภ์ควรปรับควบคู่กับตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่มีลักษณะให้โทษ เช่น ทำไม่ครบ
ตามเกณฑ์โดนตัดเงิน อาจจะต้องพิจารณาหาวิธีการใหม่ (5) ควรมีการหารือร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) กรณีการใช้ Telemedicine ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ว่าสามารถนับรวมเป็นการฝากครรภ์
เช่นเดียวกับการมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลหรือไม่ (6) การเพ่ิมสิทธิประโยชน์เรื่อง GDM และการให้ calcium ในหญิง
ตั้งครรภ์ สำหรับประเทศไทยยังมีความจำเป็น เพราะกลุ่มประชากรไทยยังมีความเสี่ยงต่อการบริโภค calcium  
ในปริมาณต่ำ (7) การขับเคลื่อนการรายงาน stillbirth โดยกรมอนามัย 

9) การประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนงานการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถาน
ประกอบกิจการให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมีการปรับบทบาทหน้าที่ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในพื้นที่ 
ปรับแบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานมุมนมแม่ในสถานการประกอบกิจการ และจัดทำการสำรวจความคิดเห็น
ของผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานมุมนมมในสถานประกอบกิจการ 

 
 

/10) แผนการ... 
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10) แผนการดำเนินงาน เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 
- วันที่ 28 ตุลาคม 2564 การประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนงานการส่งเสริมการเลี้ยงลูก

ด้วยนมแม่ในชุมชน 
- วันที่ 10 และ 12 พฤศจิกายน 2564 การติดตามเฝ้าระวังพระราชบัญญัติควบคุม 

การส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 
- วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนงานระดับประเทศ

ในการดูแลรักษาและป้องกันเด็กพิการแต่กำเนิด ครั้งที่ 1/2565 
- พฤศจิกายน 2564 การประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กแห่งชาติ MCH Board  
- พฤศจิกายน 2564 การประชุมคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการมารดาและทารกปริกำเนิด  
- พฤศจิกายน 2564 การประชุมคณะทำงานพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลการบันทึกสุขภาพ

แม่และเด็ก  
- พฤศจิกายน 2564 การประชุมขับเคลื่อนคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการร้องเรียน 

(Operating Center)  
- พฤศจิกายน 2564 การประชุมผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนาหลักสูตรพยาบาลคลินิกฝากครรภ์  
- พฤศจิกายน 2564 การประชุมจัดทำระบบเฝ้าระวังและดูแลเชิงรุกเพ่ือลดการตายมารดา

และทารกปริกำเนิด  
- พฤศจิกายน 2564 การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการเพ่ือควบคุมการส่งเสริมการตลาด

อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560  
- พฤศจิกายน 2564 การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม

การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560  
- พฤศจิกายน 2564 การถอดบทเรียนการดำเนินงานแผนขับเคลื่อนบังคับใช้พระราชบัญญัติ

ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) (จัดประชุม
แบบ Hybrid)  

- พฤศจิกายน 2564 การประชุมทบทวนการจัดทำข้อมูล Spectrum MTCT rate  
- พฤศจิกายน 2564 การประชุมสำรวจการบริการ EMTCT ในสถานการณ์โควิด  
- พฤศจิกายน 2564 การประชุมจัดทำแบบสำรวจการเลือกปฏิบัติในผู้ให้บริการและ

ผู้รับบริการการป้องกันการถายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก  
- พฤศจิกายน 2564 การประชุมจัดทำคำนิยามแบบรายงานโครงการป้องกันและควบคุม

การเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และตัวชี้วัดการดำเนินงาน 
- พฤศจิกายน 2564 การดำเนินการจัดจ้างพัฒนาโปรแกรม E-learning พระราชบัญญัติ

ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการดูแล
สุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย โครงการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก และผลิตชุดนิทรรศการเคลื่อนที่รณรงค์ให้ความรู้  
9 ย่างเพ่ือสร้างลูก เพ่ือการดูแลสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย  

ประธานมอบให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานแม่และเด็กให้มากขึ้น 
เพ่ือการขับเคลื่อนไปสู่พ้ืนที่ได้เร็วขึ้น 

มติการประชุม      - รับทราบ และผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ 
 
 

/4.4 กลุ่มอนามัย… 
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4.4 กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น  
1) ชี้แจงการใช้งานโปรแกรมประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในโรงเรียน และแลกเปลี่ยน

แนวทางการดำเนินงาน ปี 2565 การใช้งานโปรแกรม Part โรงเรียนและนักเรียน โดยสาธิตการใช้งานโปรแกรม
ให้ศูนย์อนามัยได้ทราบถึงวิธีการกระบวนการ และชี้แจงถึงความร่วมมือระหว่างสำนักส่งเสริมสุขภาพและศูนย์
อนามัยที ่ 7 ขอนแก่นในการร่วมพัฒนาข้อคำถามสำหรับนักเรียนในรูปแบบ Animation, มีการแลกเปลี่ยน 
การดำเนินงานที่ผ่านมากับศูนย์อนามัยถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการดำเนินการในปี 2565 ตาม Template 
การดำเนินงาน New HPS Plus HL สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป ติดตามและกระตุ้นศูนย์อนามัยในการดำเนินงาน 
ร่วมทั้งร่วมแก้ไขปัญหา และตอบข้อซักถามการดำเนินงาน และพัฒนาโปรแกรมประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ในโรงเรียนในเฟสถัดไป 

2) Inter-Ministerial Meeting to Revitalize Health Promoting Schools in South-East 
Asia Region 12-14 October 2021 (Virtual meeting) ผู ้เข้าร่วม: เจ้าหน้าที ่ระดับสูงจาก 11 ประเทศ  
(ไทย บังกลาเทศ ภูฏาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี อินเดีย อินโดนีเซีย มัลดีฟส์ เมียนมาร์ เนปาล 
ศรีลังกา และติมอร์เลสเต) สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป คือ การสนับสนุนประเทศเร่งรัด ผลักดันการดำเนินงานให้มีความ
ครอบคลุม พัฒนาเครื ่องมือประเมิน HPS ที่สามารถใช้งานได้ง่ายสำหรับโรงเรียนใช้ในการประเมินตนเอง  
โดยอ้างอิงจากมาตรฐานระดับโลก วางแผนพัฒนาศักยภาพและหลักสูตรฝึกอบรมให้ทุกกลุ่มเป้าหมาย กำหนดหลักชัย 
(milestone) เพื ่อบรรลุเป้าหมาย SDGs 2030 ด้านสุขภาพและการศึกษา พัฒนากรอบการกำกับติดตาม  
และเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน Call for Action, Joint-UN Statement, และข้อมติจากการประชุม RC 

3) ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมด้านสุขภาพนักเรียนตามแนววิถีใหม่ 
ปีงบประมาณ 2565 “ความเชื ่อมโยงระบบฐานข้อมูลน ักเร ียนงานอนามัยโรงเร ียน (HDC-SH) กับรายงานผล 
การฉีดวคัซีนป้องกันโควิด-19 ในนักเรียน (MOPHIC)” สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป (1) เชื่อมโยงข้อมูลระบบฐานข้อมูล
นักเรียนงานอนามัยโรงเรียน กับรายงานผลการฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-19 ภายในเดือนตุลาคม (2) จัดทำ Template 
รายงานผลการได้รับวัคซีนของนักเรียน และเตรียมการนำเข้าระบบ HDC  

2) แผนปฏิบัติการ ไตรมาสที่ 1 (ตลุาคม - ธันวาคม 2564)  
- วันที่ 14 ,27 ตุลาคม 2564 การพัฒนาเชื่อมต่อฐานข้อมูลร่วม HDC 
- วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ประชุมติดตามความก้าวหน้า การเตรียมการ MOU  

การพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงาน MOU 16 กระทรวง/หน่วยงาน 40 คน 
- วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ประชุมขับเคลื่อนความก้าวหน้า คก.เด็กไทยสายตาดี 

ปี พ.ศ.2564ผู้บริหารหน่วยงาน MOU กลุ่มเป้าหมาย คก.เด็กไทยสายตาดี 40 คน  
- วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ประชุมเตรียมการรณรงค์กิจกรรมเด็กไทยสายตาดีในโอกาส

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารหน่วยงาน MOU คก.เด็กไทยสายตาดี 40 คน 
- วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2564 เพิ่มศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวังคัดกรอง

สุขภาพสายตานักเรียนตามแนววิถีชีวิตใหม่ กลุ่มเป้าหมาย สสจ./รพ. 4 ภาค 4 รุ่นๆละ 100 คน / 1 วัน  
- ภายในเดือนมกราคม 2565 จัดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

(MOU) การพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21 กลุ่มเป้าหมาย 16 กระทรวง/หน่วยงาน  
- วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ประชุมพัฒนามาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ 

(New HPS Plus HL) กลุ่มเป้าหมาย รวกท. กรม สธ. ศธ. สถ. อปท.  
- เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 ประชุมพัฒนาหลักสูตรครูเชี ่ยวชาญ 

งานอนามัยโรงเรียน ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
/เดือนพฤศจิกายน… 
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- เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 ประชุมพัฒนาระบบบันทึกสุขภาพนักเรียน 
Yellow book  Digital Platform ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  

ประธานมอบกลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่นงาน Global School Health To Day และงาน
บูรณาการข้อมูลเด็กวัยเรียนเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพเด็กวัยเรียนและขยายผลลัพธ์ในวงกว้าง ตลอดจนให้มี
การขับเคลื่อนงาน HPS ในส่วนของ WHO ทั้งนี้ ให้เริ่มประสานงานเกี่ยวกับของขวัญวันเด็กที่จะมีการ Kick off 
อาจจะเป็นเด็กไทยสายตาดี แจกแว่นตา หรืออ่ืน ๆ ที่จะขับเคลื่อนงานวัยเรียน 

มติการประชุม      - รับทราบ และผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ 
 
4.5 กลุ่มอนามัยวัยทำงาน 

1) ร่วมประชุมคณะกรรมการวิสามัญสุขาภิบาลตลาด ได้มาตรการเฝ้าระวังควบคุม
โรคและการจัดการสุขาภิบาลในระบบสาธารณะ (มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ของระบบสาธารณะ)  

2) ร่วมประชุมคณะกรรมการวิสามัญสุขาภิบาลตลาด ได้มาตรการเตรียมตัวเปิดเมือง
อย่างปลอดภัย แบบน้องเร่งรีบกับพี่วิน 

3) งบกลางโควิด การดำเนินงานพัฒนา Digital Health Platform “ครอบครัวปลอดภัย 
ทั่วไทยปลอดดโควิด” รองรับฐานวิถีชีวิตใหม่พร้อมค่าดูแล บำรุงรักษาก่อหนี้ผูกพันรอตรวจรับงานรอบแรก  
คาดจะแล้วเสร็จพร้อมใช้งานสิ้นเดือนธันวาคม 2564  

4) แผนปฏิบัติการ ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564  
- โครงการเสร ิมสร ้างความรอบรู ้ว ัยทำงานสุขภาพด ีในสถานประกอบการ  

(10 PACKAGES) (1) การวิเคราะห์ ศึกษา สถานการณ์ด้านสุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการ (จัดจ้าง
ดำเนินการเก็บข้อมูลการด้านสุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการ) (2) แต่งตั ้งคณะทำงาน ประชุมชี้แจง  
และวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพดีคนวัยทำงานในสถานประกอบการสู่วิถียั่งยืน (MOU) 
(3) พัฒนาหลักสูตรการสร้างความรอบรู ้ทางสุขภาพที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไม่ติดต่อในสถาน
ประกอบการและแบบวัดความรอบรู้ทางสุขภาพในสถานประกอบการ 

- โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (การสร้างความรอบรู้
ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม) การประชุมหารือการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะทำงาน
ดำเนินโครงการ  

- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม การประชุม
คณะทำงานเพื่อวางแผนและพัฒนาการคัดกรองมะเร็งเต้านม และการประเมินผลโครงการและการศึกษาปัจจัย
ความสำเร็จการดำเนินงานระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

- การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงาน
น่าอยู่น่าทำงานมีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต (1) ยกร่าง template ตัวชี้วัดและประชุมพิจารณา/
ปรับแก้ไข (2) วางแผนการขับเคลื่อนงานสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน (Healthy workplace Happy for life)  
เป็นปีที่ 2 ซึ่งวางรากฐานโดยการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และเอื้อต่อการมีสุขภาพดีของคนทำงานทุกคน 
ในปี 2565 บทบาทของสำนักส่งเสริมสุขภาพ คือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนทำงาน กิจกรรมดำเนินการ
มุ่งเน้นให้บุคลากรกรมอนามัยตระหนักและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของตนเอง รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสม 

 
/ดำเนินการ… 
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- ดำเนินการเรื่องการคัดเลือกบุคคลองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม ในงานประชุมวิชาการกรมอนามัย 2564 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญรางวัล Princess Health Award 
พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท โดยกำหนดเข้ารับพระราชทานรางวัลในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564  
เวลา 14.00 น. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

ประธานมอบกลุ่มอนามัยวัยทำงานให้ขับเคลื่อนสถานประกอบการ Good Factory Practice 
(GFP) โดยให้สถานประกอบการที่มีขนาดใหญ่และขนาดกลาง ประเมิน TSC ด้วย และให้ได้ตามเป้าหมาย 80%  
โดยให้กลุ่มอนามัยวัยทำงานเป็นหลักดำเนินการ Healthy Work Place ในภาพกรมอนามัย 

มติการประชุม      - รับทราบ ผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ 

4.6 กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 
1) โครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข (โปรแกรม 9 

แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสุขภาพ สังคม และความมั่นคงทุกมิติ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เรื่อง "โครงการ
เพ่ิมอัตราการเข้าถึงบริการชุดสิทธิประโยชน์การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ
ผ่าน Telehealth" ได้แก่ การปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ผู้ให้ทุน (Grant) 
การจัดทำ (ร่าง) รายละเอียดการจ้างเหมาจัดทำ Telehealth ปรับงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน 13,856,700 ล้านบาท  

2) โครงการขับเคลื่อนสำนักส่งเสริมสุขภาพเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรประจำปีงบประมาณ 2564  

- การจ้างผลิตสื่อเพ่ือสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนในการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันตนเองจากโรคโควิด 19 เรื ่อง "สร้างเกราะยกการ์ด ป้องกันโควิด 19" และการจัดทำ E-Book  
เพื่อส่งให้เครือข่ายกรมอนามัย ศูนย์อนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ อยู่ในขั้นตอนการจัดส่ง 
ให้เครือข่าย 

- การจ้างผลิตสื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันตนเอง
จากการระบาดของโรคโควิด 19 เรื ่อง "Universal Prevention : การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล"
จำนวน 2,000 เล่ม (การจัดทำสมุดจดบันทึก ปี 2565) อยู่ในขั้นตอนการสั่งพิมพ์คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 
29 กันยายน 2564 

3) โครงการส่งเสริมฐานวิถีชีวิตใหม่ของกลุ่มวัยทำงานในยุค COVID-19: "รู้เร็ว ปรับตัวไว 
ฐานวิถีชีวิตใหม่ ต้านภัยโควิด" โครงการวัยทำงาน 

- การจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างความรอบรู้วัยทำงานสุขภาพดี
ในสถานประกอบการ เรื่อง "แนวทางการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการ/โรงงาน 
จัดประกวดคลิปวิดีโอสั้น เงินรางวัลรวม 75,000 บาท เพื่อให้สถานประกอบการทั่วประเทศเข้ามามีส่วนร่วม 
กับการดำเนินงาน เรื่องการส่งเสริมสุขภาพด้วยหลัก 3 2ส 1ฟ 1น และ 10 Packages 

- จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันการระบาดของ COVID-19 สนับสนุนครอบครัว
คัดกรองตนเองผ่าน "ครอบครัวปลอดภัย ทั่วไทยปลอดโควิด" เป็นคลิปวิดิโอสั้นการเข้าใช้งานระบบ SAVE THAI 
3 ภาษา เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและกลุ่มวัยทำงานในสถานประกอบการเข้าประเมิน THAI SAVE THAI อยู่ระหว่าง
การดำเนินงานตรวจงานครั้งที่ 3 
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- การจ้างทำสื่อชุดองค์ความรู้เพื่อการดำเนินงานพัฒนารูปแบบ "ฐานวิถีชีวิตใหม่" 
ในช่วงระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ออกแบบและผลิตสื่อส่งเสริมสุขภาพในวิถีชีวิตใหม่ เรื่อง "แนวทาง 
การปฏิบัติตัวเมื่อหายจากโรคโควิด 19" ในรูปแบบแผ่นพับ จำนวน 20,000 ใบ ส่งให้เครือข่ายกรมอนามัย  
ศูนย์อนามัยและ สสจ. ทั่วประเทศ ฉบับภาษาไทย จำนวน 10,000 ใบ ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน 5,000 ใบ  
และฉบับภาษาพม่า จำนวน 5,000 ใบ 

- จัดทำคำของบกลางโควิด รอบที่ 1 ปี 2565 ภายใต้โครงการยกระดับการป้องกัน
โรคกลุ่มคนพิการเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) รายการวัสดุเวชภัณฑ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับคนพิการ จำนวนชุด 10,780 ชุดตรวจคัดกรอง
ประเภท SARS-COV-2 ชนิดตรวจหาแอนติเจน (SARS-CeV-2 Ag Rapid Test Kit) สำหรับคนพิการ รวม 38,500 ชุด 
รวมงบประมาณ 10,703,000 บาท 

4) แผนการดำเนินงานเดือนพฤศจกิายน 2564  
- ขออนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพด้านทักษะ 

การนำเสนอด้วยการใช้สื่อมัลติมิเดียและดิจิทัล (Multimedia & Digital) อย่างมีประสิทธิภาพ  
- ขออนุมัติโครงการขับเคลื่อนสำนักส่งเสริมสุขภาพเป็นองค์กรรอบรู้ ด้านสุขภาพ 

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร กิจกรรม: ผลิตและเผยแพร่สื่อโซเชียลมีเดียเพื่อส่งเสริมสุขภาพในวิถีชีวิตใหม่  
ประสานงานศูนย์อนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สถานประกอบการ/โรงงานในกิจกรรมประกวด  
10 Packages ในสถานประกอบการร่วมกับสำนักโภชนาการในการดำเนินงานโครงการสาวไทยแก้มแดงร่วมกับ 
10 Packages ในสถานประกอบการ 4 ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอการเข้าระบบ Save Thai 3 ภาษา 

มติการประชุม      - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  

5.1 เทคโนโลยีนวัตกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย 
ที่ประชุมเสนอให้จัดเวทีระดมความคิดเพ่ือคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ล้ำสมัย เพ่ือมาช่วย

การขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย 

มติการประชุม      - รับทราบ  

5.2 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ และทางเดินเข้าออก 
1) ที่ประชุมให้ย้ายเครื่องสแกนลายนิ้วมือลงไปไว้ที่บริเวณหน้าลิฟท์ อาคาร 7 ชั้น 1  

เพื่อการประหยัดไฟฟ้าในการกดลิฟท์ขึ้น - ลง รอบเช้า - เย็น และประหยัดทรัพยากรอื่น ๆ และขอให้ปรับเครื่อง
สแกนให้สามารถสแกนใบหน้า หรือนิ้วมือได้เร็วขึ้น   

2) ให้กลุ่มอำนวยการประสานกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ เรื่อง เปิดทางเดินเข้าออก 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอนามัยแม่และเด็กเดินเข้าออกใช้ห้องน้ำอาคาร 7 ชั้น 2 ได้สะดวก 

มติการประชุม      - มอบกลุ่มอำนวยการดำเนินการ 
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