
รายงานการประชุมสำนักสงเสริมสุขภาพ 
ครั้งท่ี 5/2565 

วันท่ี 29 มีนาคม 2565 
ณ หองสำนักสงเสริมสุขภาพ ช้ัน 3 อาคาร 7 กรมอนามัย 
และผานระบบ Video Conference : Cisco WebEX 

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

ผูมาประชุม   
1.  นายแพทยเอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย                 ประธาน 
2.  นางพรรณี เทียนทอง ท่ีปรึกษาสำนักสงเสริมสุขภาพ 
3.  นางกันยารัตน กาสลัก ท่ีปรึกษาสำนักสงเสริมสุขภาพ 
4.  แพทยหญิงพิมลพรรณ ตางวิวัฒน หัวหนากลุมอนามัยแมและเด็ก 
5.  นางพรเลขา บรรหารศุภวาท หัวหนากลุมอนามัยวัยทำงาน 
6.  นายสมศักดิ์ ปนนาค หัวหนากลุ มสรางเสริมศักยภาพเพื ่อการ

สงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
7.  นางวิมล บานพวน หัวหนากลุมบริหารยุทธศาสตร 
8.  นางนิภา แยมพันธ หัวหนากลุมอำนวยการ 
9.  นางปนัดดา จั่นผอง แทนหัวหนากลุมอนามัยวัยเรียนวัยรุน 
10.  นางประภาภรณ จังพานิช กลุมอนามัยแมและเด็ก 
11.  นายวสุรัตน พลอยลวน กลุมอนามัยแมและเด็ก 
12.  นางสาวธัญลักษณ ทองหลอ กลุมอนามัยแมและเด็ก 
13.  นางอำพร บัณฑิตวงศ กลุมอนามัยแมและเด็ก 
14.  นางสาวอรอุมา โภคสมบัต ิ กลุมอนามัยวัยเรียนวัยรุน 
15.  นางสาวฟารีดา เมาะสนิ กลุมอนามัยวัยเรียนวัยรุน 
16.  นางสาวนฤมล แกวโมรา กลุมอนามัยวัยเรียนวัยรุน 
17.  นายเนติ ์ ภูประสม กลุมอนามัยวัยเรียนวัยรุน 
18.  นางอัญชลินทร ปานศิริ กลุมอนามัยวัยทำงาน 
19.  นางสาววิชชุพร เกตุไหม กลุมอนามัยวัยทำงาน 
20.  นางสาวทิวาวรรณ ซ่ือสัตย กลุมอนามัยวัยทำงาน 
21.  นางสาวศิริรัตน ประเสริฐ กลุมอนามัยวัยทำงาน 
22.  นางสาวกรกมล ปรปกษขาม กลุมสรางเสริมศักยภาพเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
23.  นายธนธัช บำราบรักษ กลุมสรางเสริมศักยภาพเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
24.  นางอัญชุรีย  บุญมาประเสริฐ กลุมบริหารยุทธศาสตร 
25.  นางสาวปยวดี พิศาลรัตนคุณ กลุมบริหารยุทธศาสตร 
26.  นางสาวประภัสสร นุชนิยม กลุมบริหารยุทธศาสตร 
27.  นางสาวทิพวรรณ พูลเอียด กลุมบริหารยุทธศาสตร 
28.  นาวสาวเนตรชนก รัตนเนตร กลุมบริหารยุทธศาสตร 
29.  นางสาวปราณี พงษจินดา กลุมบริหารยุทธศาสตร 
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30.  นายพิพัฒน นาคนิกร กลุมบริหารยุทธศาสตร 
31.  นางสาวณัฏฐพัชร กุญแจทอง กลุมบริหารยุทธศาสตร 
32.  นางสาวจันจิรา ทรัพยอาภรณ กลุมบริหารยุทธศาสตร 
33.  นายณัฐากร บัวแกว กลุมบริหารยุทธศาสตร 
34.  นางปยนันท เกตุตรีกรณ กลุมบริหารยุทธศาสตร 
35.  นางสาววรัสภสร จั่นนงเยาว กลุมบริหารยุทธศาสตร 
36.  นางปจารดา ดวงวิเชียร กลุมบริหารยุทธศาสตร 
37.  นางสาวจุฑารัตน ปฏิเวทย กลุมอำนวยการ 
38.  นางสาวจรรยา ทองทิพย กลุมอำนวยการ 
39.  นางสาวจีรวรรณ จีนปรุ กลุมอำนวยการ 
40.  นางสาวสโรชา เถาเอ่ียม กลุมอำนวยการ 
41.  นางสาววัลลีย สุริยาธนรัชต กลุมอำนวยการ 
42.  นางสาวณภัทรชนกานต ถือสมบัติมนตรี กลุมอำนวยการ 
43.  นางสาวณภาภัช สนศิริ กลุมอำนวยการ 
44.  นางสาวอมราพร บุญพิศิษฐสกุล กลุมอำนวยการ 
45.  นางสาววิไลวรรณ รักไร กลุมอำนวยการ 
46.  นายกฤตย ศิริรัตนพร กลุมอำนวยการ 
47.  นายอนุชิต พรหมกระแส กลุมอำนวยการ 
48.  นางสาวเดือนเพ็ญ นากุดนอก กลุมอำนวยการ 
49.  นางสาวหทัยรัตน เพียรเกษตรกิจ กลุมอำนวยการ 
50.  นางสาวหทัยรัตน ทิพยศิริ กลุมอำนวยการ 
51.  นางสาวณัฐาพิม นรเชี่ยวชาญพัช กลุมอำนวยการ 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

กิจกรรมกอนการประชุม 
- ผูเขารวมประชุมกลาวคำบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต ทำสมาธิ แผเมตตา  
- รองอธิบดีกรมอนามัย (นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา) ประธานการประชุม นำเขาสูวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
1. รองอธิบดกีรมอนามัย (นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา) ทำหนาท่ีเปนประธานการประชุม เนื่องจาก

ยังไมมีผูไดรับการแตงตั้งเปนผูอำนวยการสำนักสงเสริมสุขภาพ ดังนั้น ในฐานะท่ีเปนรองอธิบดีกรมอนามัยท่ีกำกับ 
ดูแล สำนักสงเสริมสุขภาพ จะชวยติดตามและสนับสนุนใหการขับเคลื่อนภารกิจสงเสริมสุขภาพไมขาดชวงและ
เปนไปอยางตอเนื่อง    

2. ประธานและผูเขารวมประชุมชมสไลดมัลติวิชั่น และรวมแสดงความยินดีกับนางวิมล บานพวน 
หัวหนากลุมบริหารยุทธศาสตร ที่ไดรับรางวัลคนดีศรีอนัยระดับกรมอนามัย พรอมนี้ยังไดแสดงมุทิตาจิตกับ
ขาราชการและลูกจางประจำที่ลาออกจากราชการ (นางนิภา แยมพันธ และนางมณฑา โสภาวนิช) และที่ปรึกษา
สำนักสงเสริมสุขภาพท่ีหมดสัญญาจาง (นางพรรณี เทียนทอง และนางกันยารัตน กาสลัก)    

/ 3. อธิบด.ี.. 
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3. อธิบดีกรมอนามัยขอบคุณคณะทำงานจัดพิธีลงนาม MOU กลุมเด็กปฐมวัย และผูสูงอายุ  
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล และใหมีการถอดบทเรียนการจัดงานดังกลาว  
เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดครั้งตอไป 

4. สำนักอนามัยผูสูงอายุกำหนดจัดงานมอบของขวัญวันผูสูงอายุ ในวันที่ 4 เมษายน 2565  
ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการแจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  
(นายอนุทิน ชาญวีรกูล) เปนประธานพิธีเปดชวงบายและชมนิทรรศการ สวนชวงเชาจะเปนการเสวนาวิชาการและ
จะนำนิทรรศการไปจัดที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่ 5 เมษายน 2565 กอนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อการ
ประชาสัมพันธงานวันผูสูงอายุแหงชาติ ทั้งนี้ขอใหสำนักสงเสริมสุขภาพรวมสนับสนุนการจัดงานโดยสงบุคลากร
รวมเปนคณะทำงานในครั้งนี้ดวย 

5. ในชวงท่ียังไมมีผูไดรับการแตงตั้งเปนผูอำนวยการสำนักสงเสริมสุขภาพนั้น ผูท่ีทำหนาท่ีรักษา
ราชการแทนผูอำนวยการสำนักสงเสริมสุขภาพ ขอใหลงนามเฉพาะเรื่องงานประจำ และงดการลงนามที่เกี่ยวกับ
การโยกยาย โอน ลาออก ของบุคลากร เนื่องจากเปนเรื่องสำคัญเกี่ยวกับโครงการกำลังคน จึงควรใหผูอำนวยการ
สำนักสงเสริมสุขภาพท่ีไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการเปนผูลงนามเรื่องนี้เทานั้น 

6. การประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลเพื ่อพิจารณาความดีความชอบ รอบที่ 1  
(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ขอใหหัวหนากลุ มทุกกลุ มประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผูใตบังคับบัญชา และจัดอันดับดีเดน ดีมาก ดี พอใช ใหเรียบรอยกอนเขาประชุมทีมนำ ในสำนักสงเสริมสุขภาพ 
ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมสำนักสงเสริมสุขภาพ ทั้งนี้ ไดแจงหลักเกณฑ 
การประเมินไวลวงหนาแลว 

มติท่ีประชุม - รับทราบและมอบทุกกลุมดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 4/๒๕๖5 
รายงานการประชุมสำนักสงเสริมสุขภาพ ครั ้งที ่ 4/2565 เมื ่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2565   

ไดแจงเวียนใหทุกกลุม ตามหนังสือที่ สธ 0923.02/1059  ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2565 ไมมีผู ขอแกไข  
สามารถดาวนโหลดสรุปมติการประชุมและรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ ไดท่ีเว็บไซตสำนักสงเสริมสุขภาพ  

มติท่ีประชุม - รับทราบและรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 4/2565 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.1 ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักสงเสริมสุขภาพ           
 กลุมบริหารยุทธศาสตรรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ของสำนักสงเสริมสุขภาพ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565 งบประมาณทั้งสิ ้น 36,913,772 บาท ประกอบดวย  
(1) งบลงทุน 901,835 บาท (2) งบดำเนินงาน 36,011,937 บาท แบงเปน คาใชจายขับเคลื ่อนโครงการ 
16,237,797 บาท คาใชจายสำหรับจัดซื้อนมผงเพื่อปองกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูก 18,498,540 บาท 
และคาใชจายขั้นต่ำตามสิทธิ์ 1,275,600 บาท สามารถเบิกจายงบประมาณภาพรวมได 17,575,134 บาท  
คิดเปนรอยละ 47.61 จากเปาหมายการเบิกจายเดือนมีนาคม 2565 รอยละ 50 จำแจกแตละรายการ ดังนี้ 
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ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันท่ี 28 มีนาคม 2565 

รายการ 
งบประมาณ 

จำนวนไดรับจัดสรร (บาท) จำนวนเบิกจาย (บาท) รอยละ 

คาใชจายขับเคลื่อนโครงการ 16,237,797 6,399,292.00 39.41 
คาใชจายข้ันต่ำตามสิทธิ์ 1,275,600 525,200.00 41.17 
คาใชจายสำหรับจัดซ้ือนมผง ฯ 18,498,540 9,763,698.00 52.78 
รวมงบดำเนินงาน 36,011,937 16,688,190 46.34 
งบลงทุน 901,835 886,945 98.35 
รวมงบประมาณท้ังหมด 36,913,772 17,575,135 47.61 

ประธานขอใหกลุ มอำนวยการกับกลุ มบริหารยุทธศาสตรติดตามผลการเบิกจายที ่กองคลัง
รายงานในการประชุมกรมอนามัยประจำเดือน วาจะมีผลการเบิกจายเทานี้หรือไม ผลการเบิกจายสำหรับจัดซ้ือ 
นมผง ฯยังไมเปนไปตามแผนเนื่องจากยังรวบรวมเอกสารจากหนวยงานยังไมครบ สวนงบประมาณสำหรับจัดพิธี 
MOU ของกลุมอนามัยวัยเรียนวัยรุน กลุมอนามัยวัยทำงาน อาจจะตองขออนุมัติใชงบประมาณกรมอนามัย หรือ
ขอใชงบประมาณจากสำนัก/กองสวนกลางในภาพที่เปนการทำงานคลัสเตอร นอกจากนี้ ยังมีงบประมาณสำหรับ
จัดซื้อนมผง ฯ ที่เหลืออยูที่กรมอนามัย ซึ่งสามารถเขียนขออนุมัติโครงการโดยใชงบประมาณที่เหลือได แตหาก
งบประมาณสำนักสงเสริมสุขภาพยังมีผลเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมาย กรมอนามัยจะสั่งการใหใชงบประมาณ
ของสำนักสงเสริมสุขภาพไปพลางกอน 

มติท่ีประชุม – รับทราบและมอบทุกกลุมดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 

3.2 สรุปผลคะแนนการประเมินตัวชี ้ว ัดตามคำรับรองการปฏิบัต ิราชการ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก 
   ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัต ิราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
รอบ 5 เดือนแรก จำนวน 11 ตัวชี้วัด คะแนนท่ีได 4.4156 จากคะแนนเต็ม 5 โดยมีคะแนนแตละตัวชี้วัด ดังนี้ 
                   ตัวชี้วัด 1.6   ได 4.80                  ตัวชี้วัด 2.2   ได 4.10 
                   ตัวชี้วัด 1.7   ได 3.81                          ตัวชี้วัด 2.3   ได 3.7281 
                  ตัวชี้วัด 1.12 ได 4.083                       ตัวชี้วัด 2.4   ได 5.00 
                   ตัวชี้วัด 1.14 ได 4.35                           ตัวชี้วัด 2.5   ได 3.90 
                   ตัวชี้วัด 1.18 ได 5.00                           ตัวชี้วัด 2.6   ได 4.80 
                   ตัวชี้วัด 2.1   ได 5.00 
   โดยขออุทธรณคะแนนในตัวชี้วัดที่ 2.5 และ 2.6 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 และผลคะแนน
การประเมินตัวชี้วัดหลังอุทธรณ ทราบผลคะแนนในวันท่ี 1 มีนาคม 2565  
   ประธานขอใหรวมคิดรวมทำในสวนท่ีเปนตัวชี้วัดระดับกรม ระดับกระทรวงสาธารณสุขดวย                

มติท่ีประชุม – รับทราบและมอบทุกกลุมดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพ่ือทราบ/พิจารณา  
รายงานผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานตอไป 
4.1 กลุมบริหารยุทธศาสตร  

1) งานนโยบายเรงดวน 
  - จัดพิธีลงนามบันทึกขอตกลงบูรณาการความรวมมือ 7 กระทรวงการพัฒนาคน 

ตลอดชวงชีวิต (กลุมเด็กปฐมวัยและผูสูงอายุ) พ.ศ.2565 - 2569 เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2565 ณ ตึกสันติไมตรี 
ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธีและกลาวปาฐกถาพิเศษ 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดวยการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต” ทั้งนี้ เพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางกัน โดยรวมกัน
ผลักดันในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ตลอดจนสรางกลไกการดำเนินงานใหเอ้ือตอการดูแล
กลุมเปาหมายในระดับพื้นที่ที่เชื่อมโยงสอดรับแนวนโยบายรัฐบาลและแผนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการ
ดำเนินงานแบบบูรณาการบรรลุตามเปาหมายท่ีกำหนดไวอยางยั่งยืน 

  - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการงานสงเสริมสุขภาพการขับเคลื ่อนนโยบาย 
สูการปฏิบัติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันท่ี 15 - 16 มีนาคม  2565  โรงแรมมิราเคิล แกรนด 
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร มีการบรรยาย อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู และกิจกรรมกลุมโดยแบงตามภูมิภาค 
ใหผูแทนกลุมอภิปรายเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน พรอมนำเสนอ หัวขอ “รูปแบบ วิธีการ และการใช
เครื่องมือในการขับเคลื่อนระดับพ้ืนท่ี การขอรับการสนับสนุนจากกรมอนามัย” 

2) งานพัฒนาระบบบริหาร 
  - ประชุมรายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักสงเสริมสุขภาพ  

ประจำทุกเดือนโดยมีการแจงใหผูรับผิดชอบประเมินผลคะแนนระดับที่ 4 และ 5 ของตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ  
ของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัยประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2564 -  
28 กุมภาพันธ 2565) และติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำเดือนมกราคม และกุมภาพันธ 2565 

  - ประชุมคณะทำงานบริหารความตอเนื่อง (BCP) สำนักสงเสริมสุขภาพ ครั้งท่ี 2/2565 
มีการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่องสำหรับการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (BCP) ในสวนขอ 8 - 12 
และแบบตรวจสอบความครบถวนของแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (BCP Checklist) 

  - ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำกระบวนงานภารกิจสำคัญ ตามเกณฑมาตรฐาน 
การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เพื่อสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมและปองกันการทุจริต” สำนักสงเสริม
สุขภาพ เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจระบบควบคุมภายในและการจัดทำกระบวนงานภารกิจสำคัญ 
ตามเกณฑมาตรฐานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และสามารถนำไปปฏิบัติไดอยางเปนระบบและเปน
รูปธรรม ทั้งนี้ไดมีแนวทางในการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) สำหรับภารกิจสำคัญ/งานวิชาการของ
สำนักสงเสริมสุขภาพ หรือการจัดทำ Flow Chart กระบวนการภารกิจสำคัญตามโครงสรางสำคัญของกลุม 

3) งานพัฒนายุทธศาสตร 
  - การจัดทำแผนปฏิบัต ิการและงบประมาณ มีการปรับแผนปฏิบัติการประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 และโครงการที่ไดรับจัดสรรเพิ่มเติมระหวางป และรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ
และผลการดำเนินงานประจำเดือนในระบบ DOC รวมถึงมีการหารือแนวทางการใชงบประมาณไตรมาส 2 รวมกับ
กลุมอำนวยการสรุปผลการเบิกจายงบประมาณ จัดทำคำของบลงทุนเหลือจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
และประสานขอมูลและรวบรวมเอกสารเพ่ิมเติม ประกอบการขอลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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4) งานบริหารจัดการขอมูล 
  - ปรับปรุงขอมูล Website สำนักสงเสริมสุขภาพ ไดแก รายงานตัวชี้วัดสำนักสงเสริม

สุขภาพ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ 2565 และการเผยแพร
รายงานประจำปสำนักสงเสริมสุขภาพ ปงบประมาณ 2564 รวมทั้งไดมีการตรวจสอบปรับปรุงไฟลสื่อ หมวดหมู 
“บริการประชาชน” ท่ีไมสามารถใชงานได 

  - แจงรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ที่ไดรับจัดสรรปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ไดแก (1) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ใชสำรองการจัด 
Facebook Live & Video Conference (2) เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ จำนวน 1 เครื่อง 
(3) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดำ จำนวน 5 เครื่อง  หากกลุมใดมีความจำเปนเรงดวน และตองการ
สนับสนุนอุปกรณขางตนใหทำบันทึกแจงมาที่กลุมบริหารยุทธศาสตร พรอมทั้งระบุวานำไปทดแทนเครื่องใด และ
หากไดรับจัดสรรเครื่องพิมพ (Printer) ตัวใหม ใหสงคืนเครื่องเกาที่กลุมบริหารยุทธศาสตรเพื่อทำคืนพัสดุตอไป 
โดยความเหมาะสมในการจัดสรร (Printer) 4 คน/1 เครื่อง 

  - เขารวมประชุมตามภารกิจที ่เกี ่ยวของ เชน (1) ประชุมพิจารณาระบบเฝาระวัง 
ดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ ่งแวดลอม เพื ่อหารือแนวทางการดำเนินงาน/ปญหา/อุปสรรค กลุ มวัย  
และการปรับปรุง Template ตัวชี้วัดเฝาระวัง ปงบประมาณ 2565  (2) ประชุมการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถี
ไทยใหม สรางไทย สรางชาติ เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของระบบสมุดบันทึกสุขภาพวัยเรียนและวัยรุน 
(Yellow Book) และกระบวนการทำงานของระบบสมุดบันทึกสุขภาพวัยทำงาน (Red Book) และแลกเปลี่ยน
เรียนรูการจัดทำรายการขอมูลและกระบวนการทำงานระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม สรางไทย สรางชาติ สมุดบันทึก
สุขภาพกลุมวัย สมุดบันทึกสุขภาพดานโภชนาการ สมุดบันทึกสุขภาพดานทันตกรรม สมุดบันทึกสุขภาพดานการ
ออกกำลังกาย และสมุดบันทึกสุขภาพดานความรอบรูดานสุขภาพ (3) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล กรมอนามัย พ.ศ. 2566 - 2570 (4) ประชุมสงเสริมและสนับสนุนทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy) 

5) งานสนับสนุนวิชาการและงานวิจัย 
  - จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิชาการ สำนักสงเสริมสุขภาพ  

ครั้งท่ี 3/2565 มีการนำเสนอผลงานท่ีสงขอรับรองจริยธรรมงานวจิัย (EC) ผลงานวิชาการ วิจัย การจัดการขอมูล
และความรู และผลงานที่สงเพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหาราชการแบบมีสวนรวม   
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งติดตามความกาวหนาการดำเนินงานวิชาการและงานวิจัยของทุกกลุมฝาย  
ซ่ึงในภาพรวมอยูระหวางดำเนินการขับเคลื่อนงานวิจัยของกลุม 

  - จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิชาการ สำนักสงเสริมสุขภาพ  
ครั้งที่  3/2565 และครั้งที่ 4/2565 มีการติดตามผลงานที่สงเพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัล
การบริหาราชการแบบมีส วนรวม ป 2565 ติดตามผลการดำเนินงานตัวช ี ้ว ัด 2.4 ระดับความสำเร็จ 
ของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) วิเคราะหภารกิจการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการของหนวยงาน และ
แนวทางการสงผลงานเขารวมนำเสนอในการประชุมวิชาการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ครั้งที่ 15 
รวมท้ังติดตาม ความกาวหนาการดำเนินงานวิชาการและงานวิจัยของทุกกลุมฝาย 

  - เขารวมประชุมตามภารกิจที่เกี่ยวของ เชน (1) ประชุมปรึกษาหารือเตรียมการจัด
ประชุมวิชาการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ ่งแวดลอมแหงชาติ ครั ้งท่ี 15 (ครั ้งที ่ 2 และ 3) (2) ประชุม
คณะทำงานกลุมภารกิจประมวลสถานการณ  ยุทธศาสตร  กฎหมาย  และวิชาการ (Strategic and Technical  
Advisory Group : STAG and Intelligent Unit : IU Team) (3) ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำกรอบแนวทาง 
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สงเสริมสุขภาพครอบครัว (4) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักจัดการความรู กรมอนามัย (R2R)  
(5) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยเกี ่ยวกับมนุษย  
กรมอนามัย (6) ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งท่ี 2 

6) แผนการดำเนินงานกลุมบริหารยุทธศาสตรประจำเดือนเมษายน 2565 
  - รายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2 

ในระบบ eMENSCR  
  - รายงานผลการเบิกจายงบประมาณและผลการดำเนินงานประจำเดือน ในระบบ DOC 
  - สรุปผลการเบิกจายงบประมาณ ไตรมาส 2 และวางแผนการใชงบประมาณไตรมาส 2 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  - จัดประชุมรายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักสงเสริมสุขภาพ 

ครั้งท่ี 5/2565 เพ่ือชี้แจงการรายงานผลในระบบ DOC 4.0 แกผูรับผิดชอบตัวชี้วัดฯ 
  - จัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักสงเสริมสุขภาพ 

เพ่ือจัดทำตารางวิเคราะหความเสี่ยง ปงบประมาณ 2565 และจัดทำรายงานผลการควบคุมภายในตอไป 

ประธานใหมีการติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึก MOU กลุมเด็กปฐมวัย ระดับกระทรวง 
โดยใหใชเวทีการประชุมคณะกรรมการ MCH Board แหงชาติ เปนการติดตามงานและใหมีแผนการติดตาม 
ผลดำเนินงานหลังจากมีการลงนาม MOU กลุมเด็กปฐมวัย และกลุมผูสูงอายุ 7 กระทรวง ตอไปดวย นอกจากนั้น
ใหมีการจัดทำรายงานเปรียบเทียบงบประมาณป 2561 – 2565 และวิเคราะหการไดรับงบประมาณเทียบกับ
สำนัก/กองวิชาการสวนกลางดวย 

มติการประชุม      - รับทราบ และผูเก่ียวของรับไปดำเนินการ 

4.2 กลุมอำนวยการ 
1) การจัดซ้ือจัดจาง 

  - จัดซื้อจัดจางตามแผนปฏิบัติราชการ จำนวน 10 รายการ รวมงบประมาณทั้งหมด
2,922,550 บาท 

  - การจัดซ้ือนมผงเพ่ือปองกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูก ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
วงเงินงบประมาณ 18,498,540 บาท มีการทำสัญญาจาง เลขท่ี 3/2565 ลงวันท่ี 21 ธันวาคม 2564 งวดท่ี 1  
ครบกำหนดสงมอบ วันท่ี 22 มีนาคม 2565 งบประมาณ 11,365,390 บาท สงเบิกแลว 10,258,954 บาท  
คงเหลือยังไมเบิก 1,106,436 บาท สวนงวดท่ี 2 ครบกำหนดสงมอบ วันท่ี 21 พฤษภาคม 2565 งบประมาณ 
7,133,150 บาท 

2) อัตราการใชน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เดือนกุมภาพันธ 2564 ใชงบประมาณ 11,530 บาท  

มติการประชุม      - รับทราบ  
 
 
 
 
 
 
 

/ 4.3 กลุม... 
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4.3 กลุมอนามัยแมและเด็ก 
1) ประชุมทีมพัฒนาโปรแกรมประเมินมาตรฐานอนามัยแมและเด็กสำหรับสถานพยาบาล

และเครือขายระดับจังหวัด กำหนดโครงสรางและรูปแบบระบบการใหคำปรึกษาฯ โดยฟงกชั่นหลักที่มีในระบบ 
ไดแก ส ื ่อความรู  Telemedicine และระบบติดตามการดูแล ปญหา/อุสรรค คือ ไมสามารถใหบริการ
Telemedicine ไดตลอดเวลา ไมมีคาตอบแทนสำหรับเจาหนาท่ีท่ีใหบริการในระบบ 

2) ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการเพื่อการควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสำหรับ
ทารกและเด็กเล็กครั้งที่ 1/2565 มีการรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการบังคับใชพระราชบัญญัติฯ  
ในป 2564 และพิจารณาสูตรอาหารสำหรับทารกที ่มีว ัตถุประสงคพิเศษที ่ไมเปนไปตามเงื ่อนไข ไดแก 
โรคพันธุกรรมเมตาบอลิก แพโปรตีนนมวัวรุนแรง ลําไสลมเหลวทุพโภชนาการระดับสาม ภาวะการดูดซึมไขมัน
บกพรอง ทารกเกิดกอนกำหนดที่ตองไดรับอาหารเสริมนมแมสำหรับทารกเกิดกอนกำหนด (Human Milk 
Fortifier) และใหขอเสนอแนะในการกำหนดทิศทางการบังคับใชกฎหมายมาตรา 23 ใหเปนไปตามเจตนารมณ
ของกฎหมาย ทั้งนี้ ในปที่ผานมาไดรับรายงานการบริจาคอาหารสำหรับทารกรายปเพียง 2 บริษัท จากทั้งหมด  
6 บริษัท จึงมีการทำหนังสือติดตามใหชี้แจง 

3) ประชุมขับเคลื่อนคณะทำงานศูนยปฏิบัติการเพื่อการรองเรียน (Operating Center)  
ครั ้งที ่ 3/2565 ปรับแกรางการพัฒนา Application ปรับระบบการลงทะเบียนเขาใชงานสำหรับผูใชงาน  
ใหเปนไปตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร ปรับการเชื่อมโยงขอมูลระหวาง Website ที่เกี่ยวของ โดยทีมวิชาการทบทวน
เนื้อหาวิชาการและทีมโปรแกรมเมอรพัฒนาระบบเพ่ือนำเสนอในท่ีประชุมครั้งถัดไป  

4) การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหาร
สำหรับทารกและเด็กเล็ก พิจารณาและปรับแกไข (ราง) แผนขับเคลื่อนการบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมการ
สงเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยจะนำรางแผนเขาสู
การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ตอไป 

5) ติดตามเฝาระวังพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็ก
เล็ก พ.ศ. 2560 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง โดยลงพื้นที่ติดตามเฝาระวังพระราชบัญญตัิฯ 
ในสถานที่เสี่ยงเกิดการละเมิด ไดแก โรงพยาบาลเอกชน หางสรรพสินคา รานคา และรานขายยา โดยมีการชี้แจง
กฎหมายใหแกผูท่ีเก่ียวของไดรับรูและเขาใจมากยิ่งข้ึน 

6) ประชุมคณะทำงานปองกันการเกิดทารกกลุมอาการดาวน มีการประชาสัมพันธโครงการ
ใหกับผูใหบริการ ผูบริหาร สูติแพทย และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อการจัดใหมีบริการ และสรางการรับรูความ
เขาใจแกหญิงตั้งครรภในการเขารับบริการ การพัฒนาศักยภาพสูติแพทยในหารตรวจอัลตราซาวน กระบวนการ
ทางหองปฏิบัติการการใหการปรึกษา การทบทวนเครือขายการตรวจทางหองปฏิบัติการสำหรับการตรวจคัดกรอง
ดวยวิธี QT การจัดใหมีผู จัดการโครงการ/การบริการ และผู จ ัดการระบบขอมูล ระดับจังหวัดและระดับ
โรงพยาบาล และมีการประชุมครั้งถัดไป เดือนสิงหาคม 2565 

7) ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนงานระดับประเทศในการดูแลรักษาและปองกัน
เด็กพิการแตกำเนิด จัดตั้งคณะทำงานบริหารจัดการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดสำหรับประเทศไทยภายใต
คำสั่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนงานระดับประเทศในการดูแลรักษาและปองกันเด็กพิการแตกำเนิดและเสนอ
เขาที่ประชุมคณะกรรมการอนามัยแมและเด็กแหงชาติ ขยายชองทางการเขาถึงยาเสริมธาตุเหล็ก (เฟอโรฟอลิก) 
และการศึกษาเพ่ิมเติมในประสิทธิภาพการรับยาเฟอโรฟอลิก และกรดโฟลิก ตลอดจนการประชุมคณะทำงานยอย
เพ่ือการขับเคลื่อนการดำเนินงานการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด เพ่ือใหไดการแบงหนวยรับตรวจ และการจัดทำ
แนวทางปฏิบัติ การนำขอเสนอของผูตรวจการแผนดินในเรื่องสิทธิของมารดาในชวงกอนและหลังการคลอดบุตร

/ กรณี... 
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กรณีการบริโภคโฟลิก เอซิด (วิตามินบี 9) ตอคณะรัฐมนตรี และเรื ่องโครงการตรวจกรองทารกแรกเกิด 
เพ่ือปองกันภาวะปญญาออนประเทศไทย เขาท่ีประชุมคณะกรรมการอนามัยแมและเด็กแหงชาติ 

8) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำขอมูลถาม – ตอบปญหาการเลี้ยงลูกดวยนมแม รับฟงการ
พัฒนาระบบการใหคำปรึกษาปญหาการเลี้ยงลูกดวยนมแมออนไลนและรวมแลกเปลี่ยนประสบการณการให
คำปรึกษา การแลกเปลี่ยนปญหาที่พบบอยในการใหคำปรึกษาและตอบปญหา/วิธีแกไขปญหาที่พบใหแกแม 
จัดทำชุดขอมูลถาม - ตอบปญหาการเลี้ยงลูกดวยนมแม เพื่อนำไปใชในระบบการใหคำปรึกษาปญหาการเลี้ยงลูก
ดวยนมแมออนไลน 

9) โปรแกรม E-learning พระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารก 
และเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 พัฒนาโปรแกรม E-learning พระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหาร
สำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 เพื ่อสงเสริมใหเกิดความรู ความเขาใจที่ถูกตอง และสนับสนุนการ
ดำเนินงานขับเคลื่อนพระราชบัญญัติฯ ของผูปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

10) ประชุมขับเคลื ่อนคณะทำงานศูนยปฏิบัติการเพื ่อการรองเรียน (Operating Center)  
ครั้งที่ 4/2565 พิจารณา (ราง) การพัฒนา Application Pink book ในประเด็นวิชาการและโปรแกรม/เทคนิค  
โดยมอบทีมโปรแกรมเมอรใหตรวจสอบและแกไขขอมูลวิชาการใหตรงกับสมุดบันทึกสุขภาพและและเด็ก และ
มอบทีมวิชาการเตรียมขอมูลการฝากครรภในแตละครั้งวาจะนำเสนอขอมูลใดบางใหหญิงตั้งครรภในการมารับ
บริการฝากครรภครั้งที่ 1-8 เพื่อคืนขอมูลและแจงเตือนใหหญิงตั้งครรภ หญิงหลังคลอดทราบถึงสถานะสุขภาพ
ตนเองและลูกในครรภ 

11) งานมหกรรมสรางรากฐานประเทศไทย สรางเด็กปฐมวัยใหมั่นคง สำนักสงเสริมสุขภาพ 
รวมกับศูนยอนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช และหนวยงานภาคีเครือขายทั้งระดับสวนกลางและภูมิภาค จัดงาน
มหกรรมสรางรากฐานประเทศไทย สรางเด็กปฐมวัยใหมั่นคง” เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบประการณ นวัตกรรมและ
รูปแบบพัฒนาเด็กปฐมวัย ผูเขารวมงานประกอบดวยผูบริหาร นักวิชาการ ครู ศูนยอนามัยที่ 1-12 สำนักงาน
สาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 11 นครศรีธรรมราช เขตสุขภาพที่ 12 ยะลา และภาคีเครือขายจากสำนักงานพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดกระบี่โรงเรียนวิทยาประชาคม และองคการบริหารสวนตำบลไสไทย  

12) แผนการดำเนินงาน เดือนมีนาคม -เมษายน 2565  
       - วันท่ี 30 มีนาคม 2565 การประชุมคณะกรรมการควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหาร

สำหรับทารกและเด็กเล็ก 
      - วันที่ 30 มีนาคม 2565 การประชุมคณะทำงานพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานงาน

อนามัยแมและเด็กสำหรับสถานพยาบาล และเครือขายระดับจังหวัด 
      - วันที่ 22 เมษายน 2565 การประชุมคณะทำงานทบทวนแนวทางการฝากครรภของ

ประเทศไทย เพ่ือจัดทำตัวชี้วัดการฝากครรภคุณภาพสำหรับประเทศไทย 
      - ประชุมขับเคลื่อนคณะทำงานศูนยปฏิบัติการเพ่ือการรองเรียน (Operating Center)  
      - จัดจางพัฒนาศักยภาพทีมทบทวนและวิเคราะหสาเหตุการตายมารดาและทารกปริกำเนิด 
      - ผลิตสื่อ ไดแก สื่อใหความรูเพื่อการดูแลสุขภาพแมและเด็กปฐมวัย คูมือถาม-ตอบปญหา

ยอดฮิตสำหรับคุณแมคุณลูกนารู เพื่อการดูแลสุขภาพกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย และคูมือแนวทางการจัดบริการ
คลินิกเด็กสุขภาพดี 

ประธานแจงวาหากมีการประชุม Cluster ใหเชิญผูอำนวยการศูนยอนามัยท่ีเก่ียวของเขารวม
ดวย เพ่ือรวมแสดงความคิดเห็นและสะทอนผลการดำเนินงานแมและเด็กจากพ้ืนท่ี     

มติการประชุม      - รับทราบ และผูเก่ียวของรับไปดำเนินการ 
/ 4.4 กลุม... 
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4.4 กลุมอนามัยวัยเรียนวัยรุน 
    1) โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพแนวใหม (New HPS Plus HL)  
       - โครงการสุขภาพดีดวยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ดวยหลัก 10 อ (Thailand 10 for Health) 

วิถีชีวิตใหมยุคดิจิทัล มติที่ประชุมเห็นชอบตามขอบเขตเนื้อหา 10 อ โดยเพิ่มเติมรายละเอียดแตละ อ ใหมี 
ความชัดเจน และจัดทำเปนคูมือการดำเนินงานตามแนวทาง FIFA11 สถานศึกษากลุมเปาหมาย ป 2565 จำนวน  
100 แหง ตนแบบนำรองมีฐานเขมแข็งดานสุขภาพตามความพรอม และสมัครใจเขารวมโครงการ วางแผนและกำหนด
แนวทางการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยสายตาดี โดยใหเรงรัดจัดทำคูมือแนวทางพรอม 
สิ่งสนับสนุน เรงจัดทำโครงการใหสมบูรณเสนอของบประมาณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
ประสานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และ
หารือกลุ มเปาหมาย ติดตามความกาวหนาการจัดทำคูมือสุขภาพดีฯ โรงเรียนกลุ มเปาหมาย แนวทางการ
ขับเคลื่อนงาน และพิจารณารางคูมือสุขภาพดีดวยทฤษฎีเพ่ือน (ตาย) ดวยหลัก 10 อ เบื้องตน และปรับใหชัดเจน
สมบูรณมากข้ึน โดยเชื่อมโยงกรอบขอบเขตเนื้อหาคูมือ from “FIFA 11 for Health” to “Thailand 10 for Health” 

     - การขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยสายตาดี มีการติดตามความกาวหนาโครงการ และการ
พัฒนาระบบการใหบริการสุขภาพสายตานักเรียนใน กทม. ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เรงรัดการเชื่อมโยงระบบ
ฐานขอมูลนักเรียนไดรับแวนสายตาผาน VISION 2020 กับ E-Claim ซึ ่งเสนอใหมีการหารือแนวทางการ
ดำเนินงานเด็กไทยสายตาดีใน กทม. ใหมีความชัดเจนมากขึ้น โดยสำนักอนามัยกุรงเทพมหานครและสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) เขต 13 กทม. เปนเจาภาพหลัก และเนื่องจากการเขาถึงบริการตัดแวน
สายตานักเรียน หนวยบริการเอกชนหรือรานตัดแวนในพื้นที่ไมเพียงพอ จึงไดมอบหมายให Service Plan สาขา
ตา และ สปสช. รวมกับ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัดไรขิง) หารือแนวทางการแกไขปญหารวมกัน 
นอกจากนั้นมีการเสนอแนวทางการสนับสนุนแวนสายตานักเรียนกรณีนอกเหนือสิทธิ์ใหมีความชัดเจน และประชุม
ติดตามความกาวหนาการจัดการดานหลักประกันสุขภาพการดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดีใน กทม. ใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้พบวาโรงเรียนภาครัฐและภาคเอกชนใน กทม. ยังไมมีหนวยบริการปฐมภูมิ จำนวน 
270 แหง จะประสานหารือกับหนวยบริการปฐมภูมิในเขตพื้นที่ใกลเคียง รวมกับตนสังกัดโรงเรียน (สพฐ. สช.) 
และผูเก่ียวของ เพ่ือดำเนินการ Matching ตอไป โดยมีแผนการดำเนินงานตอไป คือ จัดทำขอเสนอสัปดาหรณรงค
เด็กไทยสายตาดีเปนวาระแหงชาติเสนอ ครม. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝาระวังสุขภาพสายตานักเรียน 
(Next Normal) วิถีชีวิตตอไป เดือนพฤษภาคม 2565 จัดกิจกรรม Kick off สัปดาหรณรงคเด็กไทยสายตาดีวิถี
ชีวิตตอไป วันท่ี 6 – 10 มิถุนายน 2565 ติดตามความกาวหนา โครงการเด็กไทยสายตาดี ป 2565 ทุก 2 เดือน 

   - ยกระดับคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพฯ พัฒนามาตรฐานโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพแนวใหม “โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (Global Standards for Health Promoting 
School : GSHPS)” 10 องคประกอบ 6 ตัวชี้วัด มีการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษมาตรฐานโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพแนวใหม (New HPS Plus HL) รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
ระดับมาตรฐานสากลเทียบเคียงมาตรฐานระดับโลกภายใตบริบทของประเทศไทย มอบนโยบายการขับเคลื่อน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพแนวใหม มีขอเสนอแนะใหพิจารณาเกณฑตัวชี้วัดระดับการประเมินและแนวทางการ
ดำเนินงานใหมีความชัดเจน เหมาะสม สอดคลองกันและมีความเปนไปได เครื่องมือในการวัดผลมีความเที่ยงตรง 
การวัดผลลัพธดานสุขภาพเนนการสงเสริมสุขภาพแบบองครวมในทุกมิติ สามารถวัดผลลัพธในทางปฏิบัติได โดย
เปาหมายสำคัญ คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนนำไปสูการมีสุขภาพดี พรอมเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ อีก
ท้ังระบบการประเมินตองไมเพ่ิมภาระของโรงเรียน และกำหนดรูปแบบการประเมินโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

/ การพัฒนา... 
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      - การพัฒนาระบบเฝาระวังและการติดตามประเมินผลผานระบบ Digital Platform พัฒนา 
Yellow Book ใน Digital Health book กรมอนามัย (ระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม สรางไทย สรางชาติ) ประเมิน
รับรองโรงเรียนรอบรู ดานสุขภาพดวย Digital Platform ติดตามเฝาระวัง Covid-19 ในเด็กอายุ 0-19 ป  
เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลรวมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเฝาระวังสุขภาพนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ  
พิจารณาการพัฒนาระบบขอมูลสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน และ Digital Platform วางกรอบแนวทางการพัฒนา 
รวบรวมองคความรูท่ีเก่ียวของ เตรียมพรอมสูการพัฒนา App. ประสานสำนัก/กอง จัดทำเนื้อหาวิชาการ รวบรวม
เนื้อหาวิชาการที่เกี่ยวของ และเรียบเรียงจัดทำสมุดบันทึกสุขภาพ เตรียมการหารือผูเชี ่ยวชาญใหขอคิดเห็น 
ในการปรับปรุงแกไขเนื้อหา เสนอราง Data content สิ่งที่จะดำเนินการตอไป คือ ติดตามความกาวหนาในการ
เชื่อมโยงขอมูลกับผูรับจาง และออกแบบการรายงานผลขอมูลสุขภาพ ประเมินรับรองโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ
ดวย Digital Platform เปาหมาย 4,000 แหง ผลงาน 2,729 แหง และสถานการณ COVID-19 ในเด็กอายุ 0 – 19 ป 
จำนวนผูปวย 225,000 ราย การพัฒนาระบบฐานขอมูลรวม (กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ) 
เพื่อรายงานความกาวหนาขอมูลผลการฉีดวัคซีนปองกัน Covid-19 ในนักเรียน นักศึกษา อายุ 12- 17 ป  
และหารือการพัฒนาระบบฐานขอมูลการฉีดวัคซีนปองกัน Covid-19 ในเด็กอายุ 5-11 ป มติที่ประชุม เห็นชอบ
การใชขอมูลอายุนักเรียนตามนโยบายการใหบริการวัคซีนปองกันโควิด-19 ในนักเรียน กลาวคือ กลุมเด็กอายุ  
12-17 ป (นับอายุ 12 ปขึ้นไป) และกลุมเด็กอายุ 5-11 ป (นับอายุ 11 ป 11 เดือน 29 วันลงมา) เพื่อลด
ความซ้ำซอน จำแนกกลุมชัดเจน กรณีอายุต่ำกวาและสงูกวาตามขอมูล 
  2) โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)  
มีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู บทเรียนการดำเนินงาน แนวทางการการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค กระบวนการ 
ทำความสะอาดระบบกรองน้ำ ใหสามารถเขาถึงน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคที่สะอาด ปลอดภัย ผานเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพน้ำใน โรงเรียนตะเวนชายแดนและโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร รวมถึงปจจัยความสำเร็จ ขอจำกัด 
และแนวทางแกไขปญหา อันจะเปนขอมูลเสนอสูการขับเคลื่อนเชิงนโยบายรวมกับตนสังกัดสถานศึกษาและภาคี
เครือขาย การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วังสระปทุม ประเด็นที่เกี่ยวของกับกรมอนามัย คือ 
โครงการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคใหแก โรงเรียนตะเวนชายแดนบานเทพภูเงิน จ.อุดรธานี ตามพระราชดำริของ
พระองคทาน รายงานผลการดำเนินงานการติดตามตรวจคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคของโรงเรียนจากจุดเก็บตัวอยางน้ำ 
ไดแก อางเก็บน้ำในโรงเรียน จุดเจาะน้ำบาดาล บานน้ำดื่ม ประปาหมูบาน ผลการตรวจผานตามเกณฑกรมอนามัย 
และนาโนเทคไดตรวจวัดคาไกลโฟเซต และพาราควอท พบวา อยูในเกณฑกรมอนามัย ทั้งนี้ ขอความรวมมือให
กรมอนามัยตรวจคุณภาพน้ำบริโภคและอุปโภคของโรงเรียนตอไป 
  3) โครงการเฝาระวังสุขภาพนักเรียน (สปสช.) ความกาวหนาการดำเนินโครงการเฝาระวัง
สุขภาพนักเรียน แตงตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะจางพิมพสมุดบันทึกการตรวจสุขภาพดวยตนเอง
สำหรับนักเรียน ป.5-6 และ ม.1-6 คณะกรรมการจางพิมพสมุดบันทึก และคณะกรรมการตรวจ สถาบันพัฒนา
สุขภาวะเขตเมือง ตั้งเรื่องจัดซื้อจัดจาง (สมุดบันทึกฯ และจัดสง) และสำนักสงเสริมสุขภาพจัดทำเนื้อหารูปเลม
สมุดบันทึกฯ 
  4) การสำรวจนโยบายและการปฏิบัติดานอนามัยโรงเรียนทั่วโลก พ.ศ.2564 Global School 
Health Policies and Practices Survey: G-SHPPS กรมอนามัย ร วมกับองคการอนามัยโลก (WHO) และ
สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (IHPP) ในการดำเนินการสำรวจนโยบายและการปฏิบัติ 
ดานอนามัยโรงเรียนทั่วโลก Global School Health Policies and Practices Survey : G-SHPPS โดยมีโรงเรียน
กลุมเปาหมายการสำรวจฯ 476 โรงเรียน และใชเครื่องมือการสำรวจที่พัฒนาโดยองคการอนามัยโลก (WHO) 
  

/ ไดขอ... 
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ไดขออนุญาตใชลายเซ็นอิเล็กทรอนิกสเพื่อลงนามในประกาศนียบัตรโรงเรียนกลุมเปาหมายที่เขารวม G-SHPPS 
การสำรวจนโยบายและการปฏิบัติดานอนามัยโรงเรียนทั่วโลก ไปยังหนวยงานตนสังกัดโรงเรียนที่ไดรับการสุม  
เมื ่อโรงเรียนดำเนินการตอบแบบสำรวจเปนที่เรียบรอยแลว ผูสำรวจจะทำการสงเกียรติบัตรเพื่อแสดงความ
ขอบคุณใหแกโรงเรียน 

5) แผนการดำเนินงานเดือนเมษายน 2565  
- 4 เม.ย.65 เตรียมประชุมเชิงปฏิบัติการ 10 อ (Thailand 10 for Health) วิถีชีวิตใหมยุคดิจิทัล 
- เตรียมการประชุมวิชาการเครือขายเด็กไทยสุขภาพดี ป 2565 “ 1 โรงเรยีน 1 ครูอนามัย 

สรางเด็กไทยรอบรูดานสุขภาพ ” 
- 27 เม.ย. 65 ประชุมเตรียมการการขับเคลื่อนนโยบายตามขอตกลงความรวมมือ (MOU) 

เด็กไทยในศตวรรษท่ี 21 
- จัดจางทำระบบ E-learning การพัฒนาศักยภาพผูประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพแนวใหม 

ประธานมอบหมายใหมีการติดตามเรงรัดการจางพิมพสมุดบันทึกสุขภาพ 3 กลุมวัยที่ใช
งบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)  

   มติการประชุม      - รับทราบ และผูเก่ียวของรับไปดำเนินการ  

4.5 กลุมอนามัยวัยทำงาน 
1) โครงการเสริมสรางความรอบรูวัยทำงานสุขภาพดีในสถานประกอบการ (10 packages) 
    - รวมประชุมวิสามัญสุขาภิบาลตลาดฯ กับสำนักอนามัย กรุงเทพฯ และรวมเปนวิทยากร

บรรยายเรื่อง CFS ในสถานประกอบการประเภทโรงงาน สำนักงาน ตลาด สถานีขนสงและรถโดยสารประจำทาง 
เพ่ือใหไดมาตรการปองกันโควิด-19 ท่ีประชาชนสามารถนำไปใชไดในชีวิตประจำวันในสถานการณ New normal 
และรวมเปนวิทยากรบรรยายเรื่อง โครงการ 10 Packages และ CFS ในสถานประกอบการประเภทโรงงานและ
สำนักงานในการประชุมแลกเปลี่ยนเรยีนรูโครงการ Healthy living  

     - เขารวมการประชุมและเปนวิทยากรการอบรม ภาคีเครือขายกรมตางๆ และสถานพยาบาล 
พี่เลี้ยง สถานประกอบการ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการดวย
เครื่องมือสุขภาพ เชิงบูรณาการ พัฒนาสถานประกอบการใหเปนองคกรสุขภาวะตนแบบอยางมีสวนรวมอยาง
ยั่งยืน และพัฒนาสถานพยาบาลพ่ีเลี้ยงกับการขับเคลื่อนศูนยสุขภาพดีคนวัยทำงาน 

    - เวทีเสวนา เรื่องบทบาทหนวยสนับสนุนภาครัฐและภาคเอกชน ตอการเสริมสรางสุขภาพ
กาย-ใจ-การเงินสำหรับแรงงานในสถานประกอบการ เพ่ือเตรียมความพรอมสูสังคมสูงวัยใหกับบริษัทออโตอัลลาย
แอนซ (ประเทศไทย) จ.ระยอง ผู เขารวมประชุม ไดแก สำนักสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที ่ 6 ชลบุรี  
ศูนยสุขภาพจิตเขต 6 สถานประกอบการภาคเอกชน จำนวน 12 สถานประกอบการ เกิดความรอบรูในการ
ปองกันโควิด-19 และสงเสริมสุขภาพตนเองใหแข็งแรง และเปนจิตอาสาโดยเปนกระบอกเสียงสงตอองคความรู 
ไปยังคนใกลตัว ครอบครัว และชุมชน ทั้งนี้มีการรวมหารือและระดมความคิด ชวยปูพื้นฐานใหกับวัยแรงงาน 
ในสถานประกอบการ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ไมพึงประสงคเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอเรื ้อรัง 
(NCD) และโรคจากการประกอบอาชีพ ไดอยางถูกตองเหมาะสมเพ่ือสูการเปนผูสูงวัยท่ีมีสุขภาพดีตอไป  

 - บรรยายเรื่องหลักการชุดความรูสุขภาพ ๑๐ Packages และ มาตรการ COVID Free Setting 
ในสถานประกอบกหารในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ จป. ใหเปนผูนำการขับเคลื่อนองคกร 
สุขภาวะ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการดวยเครื่องมือสุขภาพ
เชิงบูรณาการ และพัฒนาศักยภาพ จป.เพ่ือเปนผูนำการขับเคลื่อนองคกรสุขภาวะ 

/ ประชุม... 
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 - ประชุมปรึกษาหารือระหวางฝายบริหารบริษัทกระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) โครงการ
จัดการความเครียดใหเปนศูนยสรางสมดุลทางการเงินยุคโควิดระลอก 3 โดยมุงเนนเรื่องการดูแลสุขภาพกาย-ใจ-
การเงิน ในระดบัสถานประกอบการ เกิดคณะกรรมการสงเสริมสุขภาพ เปนการดำเนินงานรวมระหวางฝายบริหาร 
ฝายทรัพยากรบุคคลและสหภาพแรงงาน อันนำไปสูการทำงานรวมกันเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงาน 
ตอการดูแลรักษาสุขภาพ ออกกำลังกาย ใหหางจากโรค NCDs ในระดับพนักงาน พนักงานกลุมเปาหมาย มีความรู
เรื่องการจัดการปญหาความเครียดที่มาจากปญหาดานการเงิน และมีสุขภาพจิตดีขึ้นจากการที่สามารถบริหาร
จัดการหนี้สินในครัวเรือนได รวมถึงการยกระดับสูการมีอาชีพทางเลือกเพื่อเพิ่มรายไดในครัวเรือนระหวางที่ยังคง
ทำงานในสถานประกอบการอยู 

2) โครงการราชทัณฑปนสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย ประชุมคณะกรรมการและ
คณะทำงานขับคลื่อนโดรงการ เพ่ือติดตามความกาวหนาการดำเนินงานไตรมาสท่ี 1 กรมอนามัยรวมกับราชทัณฑ 
ในไตรมาสที่ 1 สงเสริมสุขภาพไดดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานชับคลื่อนโครงการไดจัดทำ
แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานมุมนมแมในเรือนจำและทัณฑสถานและจัดทำสื่อนมแม  

3) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม มีการอบรมการใช BSE 
Application ในกลุมนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

4) หลักสูตรนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบกิจการ (Health Promoter) มีการลงพื ้นท่ี
ติดตามการดำเนินงานหลักสูตรนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบกิจการ (Health Promoter) กลุมเปาหมาย 
เชน หางหุนสวนจำกัดศูนยรถยนตอุบลเซอรวิส 1997 จ.อุบลราชธานี โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง)  
จ.เชียงใหม บริษัทไทย มาลายา กลาส จำกัด จ.สระบุรี บริษัท ไอ-เทล คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จ.สงขลา 
เปนตน ทำใหทราบถึงความสำเร็จ และสวนขาดของหลักสูตรฯ เพ่ือนำมาปรับปรุงหลักสูตร 

5) การดำเนินงานคัดเลือกบุคคลและองคกรดีเดนดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม  
(Princess Health Award 2022) ภายใตการประชุมวิชาการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 ไดมีการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ และ ราง แนวทางและเกณฑการคัดเลือกและ
จัดทำรายละเอียดการรับสมัคร เพ่ือทำการประชาสัมพันธ คัดเลือกตอไป 

6) จัดทำกรอบการบูรณาการความรวมมือการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต (กลุ มวัยทำงาน) 
ปงบประมาณ พ.ศ.2565 - 2570 และ Timeline การขับเคลื่อนการดำเนินงาน กำหนดกิจกรรมและตัวชี้วัด
เพ่ือการประเมินผล 

7) แผนปฏิบัติการกลุมอนามัยวัยทำงาน สำนักสงเสริมสุขภาพ ประจำเดือนเมษายน 2565 
7.1) โครงการเสริมสรางความรอบรูวัยทำงานสุขภาพดีในสถานประกอบการ (10 PACKAGES) 

- วิเคราะห ศึกษาสถานณการสุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการ อยูในขั้นตอน
ใหผูทรงตรวจสอบขอคำถาม 

- จัดพิมพสมุดบันทึกสุขภาพวัยทำงาน (Red book)  
  7.2) โครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม 
   - จัดทำคูมือการอบรมแกนนำนักศึกษาในการดูแลและเฝาระวังสตรีไทย จากมะเร็งเตานม  
  7.3) สนับสนุนการดำเนินโครงการวิชาการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ  
ครั้งท่ี 15 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565   

   ทั ้งนี ้  สมุดบันทึกสุขภาพวัยทำงาน (Red Book) จ ัดพิมพเสร ็จในเดือนเมษายน 2565  
มีจำนวน 40 หนา จัดพิมพจำนวน 1,000 เลม 

   มติการประชุม      - รับทราบ ผูเก่ียวของรับไปดำเนินการ 
/ 4.6 กลุม... 
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 4.6 กลุมสรางเสริมศักยภาพเพ่ือการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
1) โครงการขับเคลื่อนสำนักสงเสริมสุขภาพเปนองคกรรอบรูดานสุขภาพเพ่ือสรางภาพลักษณ

ท่ีดีขององคกรประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  - กิจกรรมกระตุ นเพจ Facebook สำนักสงเสริมสุขภาพ เปาหมายป พ.ศ. 2565 

จำนวน 50,000 คน ปจจบุันมียอดคนติดตาม 53,822 คน จำนวนคนท่ีเขาถึง 110,000 คน จำนวนคนเขาถึง
ตอโพสสูงที่สุด 58,177 คน และเพจ 7 สัปดาหรอบรูสูสุขภาพดี ตั้งแต 1 - 28 กุมภาพันธ 2565 ยอดคน
ติดตาม 27,598 คน จำนวนคนท่ีเขาถึง 39,150 คน 

2) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอมผูนำงานสงเสริมสุขภาพและ
รับมือการแพรระบาดของ COVID – 19 ในชีวิตวิถีใหม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  - พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอมผูนำงานสงเสริมสุขภาพ ระยะที่ 3  
ในรูปแบบยุควิถีชีวิตใหม วันท่ี 8 - 9 มีนาคม 2565 โดยมุงเนนการนําผลงานออกไปสูประชาชนใหอยางท่ัวถึง 

3) การดำเนินงานตัวชี้วัดท่ี 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความ
โปรงใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  มีผลคะแนนระดับการรับรูการดําเนินงานคุณธรรม
ความโปรงใสของหนวยงาน สำนักสงเสริมสุขภาพ ปงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนแรก 90.14 โดยมีแนวโนม
เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๕ เดือนหลัง) 

4) ขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาสถานท่ีทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและ
ความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเปน
คณะกรรมการรวมตรวจประเมินงานสถานท่ีทำงานนาอยู  นาทำงาน มีชีวิตชีวาและเสริมสรางคุณภาพชีวิต  
ของกรมอนามัยรอบ 5 เดือนแรก ครั้งท่ี 2 ระหวางวันท่ี 3 – 4 กุมภาพันธ 2565 

5) งานวิชาการและการวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  - รวมเปนกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานดีเดนระดับชาติประจำป  

พ.ศ. 2565 สาขาการสงเสริมสุขภาพ วันท่ี  17 – 18 กุมภาพันธ 2565 
  - นําเสนองานวิจัยเรื่อง “โครงการเพ่ิมอัตราการเขาถึงบริการชุดสิทธิประโยชนการสราง

เสริมสุขภาพและปองกันโรคท่ีสงเสริมการเกิดอยางมีคุณภาพ” กับ คณะกรรมการกำกับทิศทางแผนงานวิจัยระบบ
บริการสุขภาพ (Steering Committee) ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

  - ปฏิบัติงานรับโทรศัพทสายดวน ผูพิทักษอนามัย COVID WATCH สรางความรอบรูอยู
กับโควิด ตั้งแต วันท่ี 19 - 31 มีนาคม 2565 

6) แผนการดำเนินงานเดือนเมษายน 2565  
  - ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแบบสํารวจขอมูลดานสุขภาพสำหรับคนพิการ และทดสอบ

แบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามท่ีไดไปทดสอบเพ่ือหาคาความนาเชื่อถือ (reliability) พ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี  
   - ดำเนินการขับเคลือ่นตัวชี้วัด 2.6 และกิจกรรมองคกรคุณธรรม โดยวิเคราะหชองวาง  

(Gap Analysis) จากผลการวัดระดับการรับรู การดําเนินงานดานคุณธรรมจริยธรรม สำนักสงเสริมสุขภาพ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก และสงผลงานและหลักฐานเขาประกวดองคกรคุณธรรม  
ตามชื่อผลงาน สำนักสงเสริมสุขภาพ สูองคกรคุณธรรม 4 มิติ 

  - สรางเสริมศักยภาพโคชดานสุขภาพดวยโปรแกรม 7 สัปดาหสุขภาพดี หุนดี ท่ีบาน 
ผานสื่อออนไลนแผนการดำเนินงานเมษายน 2565 วันท่ี 21 – 22 เมษายน 2565 ณ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข และถายทอดสดผาน Facebook Live 7 สัปดาหรอบรูสูสุขภาพดี 

มติการประชุม      - รับทราบ  

/ ระเบียบ ... 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  

5.3 กำหนดการประชุมสำนักสงเสริมสุขภาพ ครั้งท่ี 6/2565  
ประชุมสำนักสงเสริมสุขภาพ ครั้งท่ี 6/2565 ในเดือนเมษายน 2565 จะแจงใหทราบอีกครั้ง  

มติการประชุม      - รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา 14.00 น. 

 
 
 

(นางสาวประภัสสร นุชนิยม) 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ผูสรุปรายงานการประชมุ 

(นางอัญชุรีย บุญมาประเสริฐ) 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

ผูตรวจรายงานการประชมุ 
 


