
การกํากับติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 
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 สรุปมติการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งท่ี 1/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ๒๕๖4 

วาระ เรื่อง/ประเด็น มติที่ประชุม 
วาระท่ี ๑ เรื่องท่ี
ประธานแจ้งให้ทราบ 

1. สำนักส่งเสริมสุขภาพมีการปรับปรุงโครงสร้างกลุ ่มงานภายใน  จากเดิมมี 7 กลุ ่มงาน ปรับรวมกลุ ่มสนับสนุนวิชาการ
และงานวิจัยไปอยู่กับกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ รวมกลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขไปอยู่กับกลุ่มวัยทำงาน 
และเพ่ิมบทบาทคุณภาพชีวิตคนพิการให้กับกลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ และเปลี่ยนชื่อเป็น กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพ
เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
   ทั้งนี้ ประธานเปิดโอกาสให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ยื่นคำร้องขอโยกย้ายหน้าที่หรือกลุ่มงาน  เพื่อการสร้างเสริมประสบการณ์ 
การทำงานและปรับเปลี่ยนบรรยากาศการทำงาน  

- รับทราบ 

2. กรมอนามัยมีพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอนามัย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564
เพ่ือเป็นการกำกับ ติดตามผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นระยะ ๆ และส่งผลงานกรมอนามัยให้ประชาชนได้ประจักษ์ 

- รับทราบ 

3. อธิบดีกรมอนามัยให้นโยบายงาน Healthy Work Place & Happy For Life ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเน้นเรื่อง
คุณภาพชีวิตการทำงานที่มีความสุข ซึ่งในปี 2565 สำนักส่งเสริมสุขภาพจะเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการในภาพรวมของกรม
อนามัย และมอบให้กลุ่มอนามัยวัยทำงาน คุณอัญชลินทร์  ปานศิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เป็นเลขานุการ 

-  ร ับทราบ และมอบกลุ่ ม
อนามัยวัยทำงานดำเนินการ 

4. กรมอนามัยกำหนดให้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต : เด็กปฐมวัย
& ผู้สูงอาย ุในช่วงเดือนมกราคม 2565 ณ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีความร่วมมือ 6 – 7 กระทรวงหลัก และจะมีการมอบ Pink Book 
ให้เป็นของขวัญวันเด็กสำหรับทารกแรกเกิดทุกคน โดยยกประเด็นรูปแบบ Platform Pink Book ให้เป็นจุดขาย  

 - รับทราบ 

5. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองแผนงานจะต้องเริ่มเชื่อมต่อ Platform สมุดบันทึกสุขภาพกลุ่มวัยสีชมพู (Pink Book) สีเหลือง
(Yellow Book) สีแดง (Red Book)  สีฟ้า (Blue Book) และจะให้มีการทำลองใช้ Blue Book ในกลุ่มวัยสุงอายุ  

- รับทราบ 

6. กรมอนามัยได้ฝากให้กลุ่มอนามัยวัยทำงานช่วยคิดวิเคราะห์ความต้องการด้านสุขภาพของกลุ่มวัยแรงงาน ที่เพ่ิงเปลี่ยนผ่าน
ช่วงวัยจากการเป็นวัยรุ่น เข้าสู่วัยทำงานที่อายุยังน้อย 

-  ร ับทราบ และมอบกลุ่ ม
อนามัยวัยทำงานดำเนินการ 

7. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ที่จะมีร่วมกับ 16 กระทรวง โดยยัง
ต้องเน้นเรื่องส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เน้นลดปัญหาสุขภาพท่ีมีผลต่อการเรียน เช่น ลดเด็กสายตาสั้น/เอียง หูไม่ได้ยิน 

- รับทราบ 
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วาระ เรื่อง/ประเด็น มติที่ประชุม 
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธาน
แจ้งให้ทราบ (ต่อ) 

8. อธิบดีกรมอนามัยมอบให้คลัสเตอร์สตรีและเด็กปฐมวัยหาข้อสรุปในชุดสิทธิประโยชน์ของกลุ่มหญิงตั้งครรภ์เรียกร้องให้
สามารถลางานเพื่อฝากครรภ์ให้ครบ 8 ครั้ง และลาคลอดได้โดยไม่หักเงินเดือน 

- รับทราบ และมอบกลุ่ม
อนามัยแม่และเด็กดำเนินการ 

9. ภารกิจงานเกลุ่มคนพิการของกลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งจะดูแลช่วง
อาย ุ18 – 59 ป ีส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนพิการของแต่ละกลุ่มวัยยังคงเป็นของกลุ่มวัยนั้น ๆ มอบให้คลัสเตอร์วัยทำงานพิจารณา
กลุ่มเป้าหมายวัยทำงานที่จะเข้าใช้ Red Book เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขกำหนดช่วงอายุวัยทำงานที่ 18 – 59 ปี แต่กระทรวง
แรงงานกำหนดช่วงอายุวัยทำงานที่ 15- 59 ป ี

- รับทราบ 

10. กรมอนามัยจัดตั้งสถาบันปัณทัศน์ ตั้งอยู่อาคาร 7 ชั้น 6 กรมอนามัย มีภารกิจในการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรกรมอนามัย เช่น
OSOF NeGSOF 

- รับทราบ 

11. ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนเพ่ิมมากขึ้น เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวนน้อยลง ดังนั้น จึงขอ
แจ้งยกเลิกการปฏิบัติงาน Work From Home แต่ยังคงให้มีการเหลื่อมเวลาการเข้า – ออก ปฏิบัติงานเช่นเดิม 

- รับทราบ 

12. สำนักส่งเสริมสุขภาพจะได้ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ คืนมา 1 ตำแหน่ง ขอให้ผู้มีคุณสมบัติ
เตรียมการสมัครเข้ารับการคัดเลือกต่อไป 

- รับทราบ 

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง   3.1 งบประมาณสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564 สรุปดังนี้ 
   งบประมาณทั้งสิ้น 46,671,397.- บาท ประกอบด้วย 

     - งบดำเนินงาน (โครงการ)  16,037,797.-บาท       - ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ  1,317,600.-บาท  
  - งบนมเอดส์                   28,400,000.-บาท      - งบลงทุน                        916,000.-บาท 

   เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส 1 = 32% 
   ประธานขอให้กลุ่มอำนวยการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างรายการต่าง ๆ ที่ได้รับงบลงทุนปี 2565 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม  
2564 และขอให้ทุกกลุ่มเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนโดยภาพรวมการเบิกจ่ายของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ไตรมาส 1 
ต้องได้ 33% โดยให้ปรับแผนการจัดทำสื ่อสิ ่งพิมพ์มาใว้ในไตรมาส 1 โดยเฉพาะสิ ่งพิมพ์ สมุดบันทึกสุขภาพสีชมพู DSPM 
ให้เร่งจัดทำต้นฉบับให้เร็วที่สุด และเร่งดำเนินการจัดซื้อนมเอดส์  ทั้งนี้ ประธานขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่งานพัสดุที่มีภาระงาน
ค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะต้องดูแลการเสนอความดีความชอบต่อไป 

- มอบกลุ่มอำนวยการ 
ดำเนินการ 
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วาระ เรื่อง/ประเด็น มติที่ประชุม 
วาระท่ี 4  เรื่องเพื่อ
ทราบและพิจารณา  

   4.1 รายงานแผนการดำเนินงานเดือนตุลาคม 2564 
1) กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ – มีข้าราชการย้ายไปปฏิบัติงานที่กองส่งเสริมสุขภาพความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ จำนวน 1 คน เป็น

ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ และมีข้าราชการมาแทนเป็นระดับชำนาญการ 2 คน – ให้มีการนำเสนอผลงานสำนักส่งเสริมสุขภาพเพ่ือเข้า
ประกวดรับรางวัลเลิศรัฐ 

2) กลุ่มอำนวยการ – ไม่มีข้อเสนอ
3) กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก – ให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานแม่และเด็กให้บ่อยขึ้น เพ่ือการขับเคลื่อนไปสู่

พ้ืนที่ได้เร็วขึ้น 
4) กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น – ฝากงาน Global School Health To Day – งานบูรณาการข้อมูลเด็กวัยเรียนเพื่อการ

วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพเด็กวัยเรียนและขยายผลลัพธ์ในวงกว้าง – ให้มีการขับเคลื่อนงาน HPS ในส่วนของ WHO – ให้เริ่มประสานงาน
เกี่ยวกับของขวัญวันเด็ก ที่จะมีการ Kick off อาจจะเป็นเด็กไทยสายตาดี แจกแว่นตา หรืออ่ืน ๆ ที่จะขับเคลื่อนงานวัยเรียน 

5) กลุ่มอนามัยวัยทำงาน – ให้ขับเคลื่อนสถานประกอบการ Good Factory Practice (GFP) โดยให้สถานประกอบการที่มี
ขนาดใหญ่และขนาดกลาง ประเมิน TSC ด้วย และให้ได้ตามเป้าหมาย 80%  - ให้กลุ่มอนามัยวัยทำงานเป็นหลักดำเนินการ Healthy 
Work Place ในภาพกรมอนามัย  

6) กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ – ไม่มีข้อเสนอ

- รับทราบ   
- มอบทุกกลุ่มดำเนินการ 
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 

วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ    5.1 ที่ประชุมเสนอให้จัดเวทีระดมความคิดเพื่อคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ล้ำสมัย เพื่อมาช่วยการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพ 
กลุ่มวัย 

- รับทราบ 

   5.2 ที่ประชุมให้ย้ายเครื่องสแกนลายนิ้วมือลงไปไว้ที่บริเวณหน้าลิฟท์ อาคาร 7 ชั้น 1 เพ่ือการประหยัดไฟฟ้าในการกดลิฟท์ 
ขึ้น - ลง รอบเช้า - เย็น และประหยัดทรัพยากรอ่ืน ๆ และขอให้ปรับเครื่องสแกนให้สามารถสแกนใบหน้า หรือนิ้วมือได้เร็วขึ้น   

- มอบกลุ่มอำนวยการ
ดำเนินการ 

   5.3 ให้กลุ่มอำนวยการประสานกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ เรื่อง เปิดทางเดินเข้าออก เพื่อให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอนามัยแม่และ
เด็กเดินเข้าออกใช้ห้องน้ำอาคาร 7 ชั้น 2 ได้สะดวก  

- มอบกลุ่มอำนวยการ
ดำเนินการ 

   5.4 กำหนดการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 - มอบกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
ดำเนินการ 



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 

 
 

/3. อธิบดี... 
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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... 
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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… 
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- 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 

/การจ้างทำสื่อ... 
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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 

 

/5.3 กำหนดการ... 
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 สรุปมติการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งท่ี 2/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕๖4 

วาระ เรื่อง/ประเด็น มติที่ประชุม 
วาระท่ี ๑ เรื่องท่ี
ประธานแจ้งให้ทราบ 

   1. มอบกลุ่มอำนวยการเร่งจัดทำหนังสือถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อรับการสนับสนุนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 
และเชิญชวนเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 

- รับทราบ  
 

    2. สมุดบันทึก สำนักส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 2,000 เล่ม ให้แจกเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมสุขภาพคนละ 1 เล่ม  - รับทราบ 

    3. กรมอนามัยมอบให้สำนักส่งเสริมสุขภาพดำเนินการเรื่อง COVID Free Setting ในศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน โดยปรับจากเดิม  
โดยมีทั้งมาตรการหลัก มาตรการเสริม ส่วน Sand Box ยังคงกำหนดมาตรการเข้มเช่นเดิม และมอบกลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น
ติดตามข่าว สถานการณ์การเปิดเรียนของสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด ส่วนกลุ่มอนามัยวัยทำงานให้ร่วมกันพิจารณามาตรการ COVID Free 
Setting ในสถานประกอบการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป  

- รับทราบ   

    4. อธิบดกีรมอนามัยให้มกีารนำ Platform สมุดบันทึกสุขภาพแต่ละช่วงวัย มาสร้างประเด็นและจัดให้เป็นของขวัญปีใหม่ 
2565 ให้กับประชาชนชาวไทยได้รู้จักและเข้าใช้ 

 - รับทราบ 
 

    5. การประกวด สถานที่น่าทำงาน น่าอยู่ (Healthy Work Place) ในสำนักส่งเสริมสุขภาพ กำหนดให้มีการมอบรางวัลในงาน
เลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2565 นี้ แบ่งเป็นรางวัลที่ 1, 2, 3 

- รับทราบ 

    6. กรมอนามัยมอบสำนักส่งเสริมสุขภาพจัดทำหนังสือแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เรื่อง Model ความสำเร็จในการ
ให้วัคซีนกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ของจังหวัดปัตตานี : สู่เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข   

- มอบกลุ่มอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการ 

วาระท่ี 2 เรื่องรับรอง
รายงานการประชุม 

   - กลุ่มอนามัยแม่และเด็กขอแก้ไขรายงานการประชุมวาระที่ 1 ลำดับที่ 8 จากเดิม “อธิบดีกรมอนามัยมอบให้คลัสเตอร์สตรีและเด็ก
ปฐมวัยหาข้อสรุปในชุดสิทธิประโยชน์ของกลุ่มหญิงตั้งครรภ์เรียกร้องให้สามารถลางานเพ่ือฝากครรภ์ให้ครบ 8 ครั้ง และลาคลอดได้โดย
ไม่หักเงินเดือน” แก่ไชเป็น “อธิบดีกรมอนามัยมอบให้คลัสเตอร์สตรีและเด็กปฐมวัยผลักดันชุดสิทธิประโยชน์ เรื่องการฝากครรภ์ ๘ ครั้ง 
การประสานหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เรื ่องการขยายจำนวนวันลาฝากครรภ์และลาคลอดไม่ให้ถือว่าเป็นวันลา ” ทั้งนี้ กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และสามารถ Download ได้ที่เว็บไซด์สำนักส่งเสริมสุขภาพ   

- รับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง    3.1 งบประมาณสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สรุปดังนี้                                                                   
   งบประมาณทั้งสิ้น 46,731,397.- บาท ประกอบด้วย         

  - งบดำเนินงาน (โครงการ)  16,037,797.-บาท       - ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ  1,377,600.-บาท      
 - งบนมเอดส์                  28,400,000.-บาท       - งบลงทุน                       916,000.-บาท    

- มอบกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มอำนวยการ และกลุ่ม
อนามัยวัยทำงาน ดำเนินการ 
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วาระ เรื่อง/ประเด็น มติที่ประชุม 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
(ต่อ) 

เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส 1 = 32% ขณะนี้เบิกจ่ายได้ประมาณ 8% 
   ประธานให้กลุ่มอำนวยการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างรายการต่าง ๆ ให้เสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564 และให้รวบรวมแผนแผนการ
จัดจ้างพิมพ์สื่อต่าง ๆ และปรับแผนให้เร็วขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มอนามัยวัยทำงานให้เร่งขับเคลื่อนการทำงานต่อไปด้วย  

- มอบกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มอำนวยการ และกลุ่ม
อนามัยวัยทำงาน ดำเนินการ 

    3.2 มอบกลุ่มอำนวยการติดตามการย้ายหรือซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือและหรือใบหน้าแทนการลงมือชื่อเข้าปฏิบัติงานไปไว้ที่
บริเวณหน้าลิฟท์ชั้น 1 เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมสุขภาพ และเพ่ือการประหยัดทรัพยากรอ่ืน ๆ  

- รับทราบ และมอบกลุ่ม
อำนวยการ ดำเนินการ 

วาระท่ี 4  เรื่องเพื่อ
ทราบและพิจารณา  

   4.1 รายงานผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม และแผนเดือนพฤศจิกายน 2564  
       1) กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ – ให้ร่วมกับกลุ่มสร้างเสริมศักยภาพ ฯ จัดโครงการประชุมวิชาการหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพในช่วง
ไตรมาส 2 ทั้งระบบ On Side และ On Line และจัดงานแสดงมุทิตาจิตหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2565 
ในช่วงปลายไตรมาส 3 หรือต้นไตรมาส 4 - การเตรียมจัดพิธี MOU ได้มีการเตรียมการจัดทำ TOR และจัดทำคำสั่งคณะทำงาน
เรียบร้อยแล้ว  - การส่งเรื่องประกวดเพื่อรับรางวัล TSPA กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่นส่งเรื่อง เด็กไทยสายตาดี   - ให้กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์นำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ร่วมกันทำในแผนปฏิบัติราชการส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2566 – 2570 เข้าเวทีประชุมทีมนำ 
เพ่ือทบทวนและหาข้อยุติ 
      2) กลุ่มอำนวยการ – ให้ตรวจสอบรายละเอียดหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณ สปสช. จัดพิมพ์ Pink Book ว่ามีข้อกำหนดเกี่ยวกับ
เจ้าของลิขสิทธิ์ Pink Book เพ่ือกรมอนามัยจะได้ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป และให้เร่งการจัดทำรายละเอียดที่จะจัดพิมพ์ในปี 
2565 นี้ด้วย รวมทั้ง DSPM  - ให้ตรวจสอบการส่งมอบ ATK ให้หน่วยงานต่าง ๆ – ให้กำหนดวันจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2565 
– ขอให้กลุ่มต่าง ๆ ส่งแผนการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง ให้กลุ่มอำนวยการล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการไม่มีรถ เนื่องจาก
ปัจจุบันมีสำนัก/กองมาขอใช้รถยนต์ราชการของสำนักส่งเสริมสุขภาพบ่อยมากข้ึน 

3) กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก – ไม่มีข้อเสนอเพ่ิมเติม 
4) กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น – ให้มีการสำรวจความต้องการให้กรมอนามัยสนับสนุนกลุ่มเด็กวัยเรียน กลุ่มเปราะบาง  

และเด็กในถิ่นทุรกันดาร เช่น ผ้าอนามัยให้เด็กวัยเรียน วัยรุ่น รวมทั้งในเรือนจำด้วย  
5) กลุ่มอนามัยวัยทำงาน – ให้ขับเคลื่อนงาน 10 Packages งานมะเร็งเต้านม งานราชทัณฑ์ปันสุข งาน Healthy Work Place  

งานสถานประกอบการ Good Factory Practice (GFP) 
     6) กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ – ให้เร่งทำแผนการประชาสัมพันธ์งานของสำนักส่งเสริมสุขภาพ  

- รับทราบ   
- มอบทุกกลุ่มดำเนินการ 
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 

วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ    - กำหนดการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3/2564 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564     - มอบกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
ดำเนินการ 
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 สรุปมติการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งท่ี 3/2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 

วาระ เรื่อง/ประเด็น มติที่ประชุม 
วาระท่ี ๑ เรื่องท่ี
ประธานแจ้งให้ทราบ 

   1. พิธีประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี
งบประมาณ 2565 

- รับทราบ  
 

    2. หัวหน้ากลุ่มและทีมงานทุกกลุ่มแสดงความยินดีกับ นพ.เอกชัย  เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ที่ได้รับ 
การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมอนามัย ซึ่งจะไปปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 10 มกราคม 2565 โดยมอบให้ พญ.พิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ 
รักษาราชการแพทย์ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ และท่านได้ให้โอวาทว่า งานทุกงานจะประสบความสำเร็จได้ ต้องมีทีมงานที่ดี 
มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไมม่ีงานใดท่ีจะทำสำเร็จไดเ้พียงคนเดียว ดังนั้น จึงขอให้ทุกคนทำงานกับผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ
ท่านใหม่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อความสุขและความเจริญก้าวหน้าของตนเองและสำนักส่งเสริมสุขภาพต่อไป ส่วนการพิจารณา 
ความดีความชอบยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนดในระดับ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ 

- รับทราบ 

    3. กรมอนามัยกำหนดจัดงานปีใหม่ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 7 มกราคม 2565 โดยสำนักส่งเสริมสุขภาพจัดบูธขนมหวาน 1 บูธ - รับทราบ   

    4. สำนักงานประมาณพิจารณาปรับลดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมอนามัย ในส่วนของการ
จัดประชุม อบรม สัมมนา ดังนั้น หากมีการส่งกลับให้แก้ไข ขอให้ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มวัยพิจารณาปรับแก้คำขอดังกล่าวในมิติอ่ืน ๆ  

 - รับทราบ 
 

    5. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ดังนั้น บทบาท
กรมอนามัยจะเป็นหน่วยสนับสนุนองค์ความรู้วิชาการ โดยศูนย์อนามัยจะต้องสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานระดับพ้ืนที่มากขึ้น 

- รับทราบ 

    6. การเชื่อมต่องาน Platform สมุดบันทึกสุขภาพกลุม่วัย Pink Book, Yellow Book, Red Book, Blue Book จะต้องรีบดำเนินการ
เตรียมเนื้อหาให้เรียบร้อยและส่งมอบให้กองแผนงานดำเนินการเชื่อมต่อใน Platform ซึ่งได้รับงบประมาณดำเนินการ 43 ล้านบาท 
และจะต้องมีการทดลองใช้ระบบต่อไปด้วย ทั้งนี้ กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่นขอให้รองอธิบดี (นพ.เอกชัย  เพียรศรีวัชรา) ช่วยผลักดัน
การเชื่อมต่อ การ Try Out และการขับเคลื่อนการใช้ Yellow Book  

-  ร ับทราบ และมอบกลุ่ ม
อนามัยแม่และเด็กดำเนินการ 

    7. มอบกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ร่วมกับกลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดการ
ประชุมสัมมนาหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดในช่วงไตรมาสที่ 2 เพื่อกระชับความสัมพันธ์และการขับเคลื่อนงานกรมอนามัย 
ในพ้ืนที ่
 

- มอบกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
ร ่ ว ม ก ั บ ก ลุ่ ม ส ร ้ า ง เ ส ริ ม
ศักยภาพ ดำเนินการ 
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วาระ เรื่อง/ประเด็น มติที่ประชุม 

วาระท่ี 2 เรื่องรับรอง
รายงานการประชุม 

   - ไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม และสามารถ Download ได้ที่เว็บไซด์สำนักส่งเสริมสุขภาพ   
   ประธานเน้นย้ำให้ทุกคนอ่านมติการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพและดำเนินการตามมติการประชุม   

- รับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง     3.1 งบประมาณสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 สรุปดังนี้                                                                   
   งบประมาณทั้งสิ้น 46,702,342.- บาท ประกอบด้วย         
         - งบดำเนินงาน (โครงการ)  16,037,797.-บาท       - ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ  1,377,600.-บาท                      
         - งบนมเอดส์                  28,400,000.-บาท      - งบลงทุน                       886,945.-บาท 
   เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส 1 = 32% ขณะนี้เบิกจ่ายได้ประมาณ 9.65% 
   ประธานขอให้หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มเร่งขับเคลื่อนการทำงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไปด้วย    

- มอบทุกกลุม่ดำเนินการ 

วาระท่ี 4  เรื่องเพื่อ
ทราบและพิจารณา  

   4.1 รายงานผลการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564 และแผนเดือนมกราคม 2565  
   ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ เมนู รายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ  สำหรับข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ
สรุปได้ดังนี้ (ประธานมอบพญ.พิมลพรรณ  ต่างวิวัฒน์ ทำหน้าที่ประธานการประชุมแทน เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน) 
       1) กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ – การจัดพิธีลงนาม MOU กลุ่มเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุ ต้องชะลอการจัด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์โอไมครอน อาจเพิ่มมากขึ้นหลังเทศกาลปีใหม่ ซึ่งทำให้มาตรการต้องเข้มข้นมากขึ้นตามไปด้วย  
และหากมีการ MOU แล้ว ควรมีการชี้แจงแผนการขับเคลื่อน MOU กับจังหวัด - ขอให้กลุ่มวัยมีการส่งเรื่องเข้าประกวดรับรางวัลเลิศรัฐ 
      2) กลุ่มอำนวยการ – ไม่มี 
      3) กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก – ขอให้มีการช่องทางการสื่อสารการจัดกิจกรรมงานของกลุ่มวัย เพื่อทราบลำดับงานของแต่ละกลุ่ม 
และเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ให้มากท่ีสุด 

4) กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น –  กิจกรรม 10 อ. 
3)      5) กลุ่มอนามัยวัยทำงาน – ให้มีการวิเคราะห์ผลการสำรวจสุขภาพบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ และนำเสนอใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

เนื่องจากยังเป็นข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสำรวจโดยตรง ยังไมใ่ช่การวิเคราะห์ผลในภาพรวม ซึ่งอาจจะต้องวิเคราะห์พฤติกรรม
สุขภาพ โดยจำแนกกลุ่มอายุ หรือช่วงอายุ และจะต้องมีการปรับเรื่องอะไร หรือควรมีข้อเสนอแนะเชิงวิชาการด้วย  
    6) กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ –ควรมีการชี้แจงเหตุผลประกอบการประเมินเกณฑ์ 5 ส. และคะแนนที่ได้รับมี
ความแตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจมีปัจจัยการคุณลักษณะความเข้มข้นของคณะกรรมการแต่ละคน 

- รับทราบ   
- มอบทุกกลุ่มดำเนินการ 
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 

วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ    - กำหนดการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 4/2565 ในเดือนมกราคม 2565 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากต้องรอ
การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพคนใหม่ให้เรียบร้อยก่อน   

- มอบกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
ดำเนินการ 
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 สรุปมติการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งท่ี 4/2564 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 

วาระ เรื่อง/ประเด็น มติที่ประชุม 
วาระท่ี ๑ เรื่องท่ี
ประธานแจ้งให้ทราบ 

   1. รองอธิบดี (นพ.เอกชัย  เพียรศรีวัชรา) ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เนื่องจากยังไม่มีผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมสุขภาพ ดังนั้น ในฐานะที่เป็นรองอธิบดีกรมอนามัยที่กำกับ ดูแล สำนักส่งเสริมสุขภาพ และเพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจ
ส่งเสริมสุขภาพไม่ขาดช่วงและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง    

- รับทราบ  
 

    2. มอบรางวัล Healthy Workplace & Happy for Life ภายในสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ อันดับ 1 กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เงินรางวัล 10,000.-บาท อันดับ 2  
กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก เงินรางวัล 5,000.-บาท อันดับ 3 กลุ่มอนามัยวัยทำงาน เงินรางวัล 3,000.-บาท ทั้งนี้ ขอให้มีการวิเคราะห์
คะแนนที่มีการประเมินรอบที่ผ่านมา เนื่องจากได้คะแนนค่อนข้างน้อย 

- รับทราบ 

    3. ข่าวในระบบ RRHL ที่เกี่ยวข้องกับสำนักส่งเสริมสุขภาพ ยังไม่มีการตอบประมาณ 20 ประเด็น  ดังนั้น จึงขอให้กลุ่มสร้างเสริม
ศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับผิดชอบดูแล การสื่อสาร ถ่ายทอดให้กลุ่มงานที่เกี ่ยวข้อง  
ตามประเด็นตอบกลับไปในระบบและหรือกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ และให้ร่วมกันรับผิดชอบในภาพรวมสำนักส่งเสริม
สุขภาพต่อไปด้วย 

- รับทราบ และมอบกลุ่มสร้าง
เสริมศักยภาพ ฯ ดำเนินการ 

    4. มอบกลุ่มอำนวยการตั้งคำของบลงทุนเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง การปรับปรุงห้องโถง หน้าลิฟท์ ชั้น 1 
อาคาร 7 ทาสีฝาผนัง ป้ายสำนักส่งเสริมสุขภาพ ป้ายศูนย์เด็กวัลลภ ไทยเหนือ และพิจารณาการใช้รูปแบบอักษรไปในแนวทางเดียวกัน 
โดยให้ส่งรายละเอียดตั้งคำขอไปที่กองคลัง    

-  ร ับทราบ และมอบกลุ่ ม
อำนวยการ ดำเนินการ 
 

    5. มอบกลุ่มอำนวยการประสานกองคลัง เรื ่อง การตัดงบนมเอดส์ที่เหลือจากการเปิดซองและทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 
ประมาณ 10 ล้านบาท ออกจากศูนย์ต้นทุนของสำนักส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือให้การคำนวณผลการเบิกจ่ายเพิ่มมากขึ้น 

-  ร ับทราบ และมอบกลุ่ ม
อำนวยการ ดำเนินการ 

    6. แนะนำข้าราชการใหม่ชื่อ นางสาวศิริลักษณ์  เชี่ยวชาญ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติงานที่กลุ่มอนามัย  
วัยเรียนวัยรุ่น  

- รับทราบ   

    7. ขอให้กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น กลุ่มอนามัยวัยทำงาน คิดหานวัตกรรมหรือเครื่องมือทางการแพทย์  
การส่งเสริมสุขภาพ หรือเป็นเครื่องมือทาง Lab ที่สามารถใช้วัดสุขภาพด้านต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มวัยได้ โดยส่งเสนอของบประมาณ 
ไปที่กองแผนงานภายในสัปดาห์นี้  
 

- รับทราบ และมอบกลุ่มวัย
ดำเนินการ 
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วาระ เรื่อง/ประเด็น มติที่ประชุม 

วาระท่ี ๑ เรื่องท่ี
ประธานแจ้งให้ทราบ 
(ต่อ) 

   8. มอบกลุ่มอำนวยการดำเนินการประสานเรื ่อง ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัยขอความอนุเคราะห์แลก รถตู ้เช่า 1 คัน  
กับรถยนต์ราชการ แบบซื้อ ของศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย เนื่องจากเห็นว่าสำนักส่งเสริมสุขภาพมีรถมากกว่าพนักงานขับรถยนต์
ราชการ ส่วนห้องปฏิบัติการกรมอนามัยมีพนักงานขับรถยนต์มากกว่ารถที่จะใช้ในราชการ และช่วงเวลานี้มีภารกิจต้องออกปฏิบัติงาน
นอกพ้ืนที่บ่อยครั้ง ทำให้รถไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  

-  ร ับทราบ และมอบกลุ่ ม
อำนวยการ ดำเนินการ 

    9. ในช่วงที่ยังไม่มีผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพนั้น ผู้ที่ทำหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ ขอให้ลงนามเฉพาะเรื่องงานประจำ และงดการลงนามที่เกี่ยวกับการโยกย้าย โอน ลาออก ของบุคลากร เนื่องจาก 
เป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับโครงการกำลังคน จึงควรให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเป็นผู้ลงนาม
เรื่องนี้เท่านั้น 

- รับทราบ 

    10. มอบกลุ่มอำนวยการประสานมอบนายอนุชิต  พรหมกระแส  ทำหน้าที่วัดพื้นที่เพื่อเตรียมการจัดทำ TOR ของบประมาณ 
500 ล้านบาท เพ่ือสร้างตึกศูนย์การเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565  

-  ร ับทราบ และมอบกลุ่ ม
อำนวยการ ดำเนินการ 

    11. กรมอนามัยมีคำสั่งจัดตั้งสำนักงานประสานโครงการพระราชดำริ โดยมีที่ตั้งอยู่ที่กลุ่มอนามัยวัยทำงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
ปฏิบัติภารกิจ 1. ประสานงานโครงการพระราชดำริทั้งในกรมอนามัยและนอกกรมอนามัย 2. รวบรวมผลการดำเนินงานและจัดทำ
รายงานประจำปี โครงการพระราชดำริ 3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมของสำนัก/ กอง ที่มีโครงการพระราชดำริ ทั้งนี้ สำนักงานนี้ไม่มี
ภารกิจในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ และกรมอนามัยจะมีคำสั่งมอบหมายบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งในสำนักงานนี้  

- รับทราบ 

วาระท่ี 2 เรื่องรับรอง
รายงานการประชุม 

   - ไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม และสามารถ Download ได้ที่เว็บไซด์สำนักส่งเสริมสุขภาพ   
   ประธานเน้นย้ำให้ทุกคนอ่านมติการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพและดำเนินการตามมติการประชุม   

- รับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง     3.1 งบประมาณสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 สรุปดังนี้                                                                   
   งบประมาณทั้งสิ้น 36,898,882.- บาท ประกอบด้วย         
         - งบดำเนินงาน (โครงการ)  16,237,797.-บาท       - ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ  1,275,600.-บาท                      
         - งบนมเอดส์                  18,498,540.-บาท      - งบลงทุน                       886,945.-บาท 
   เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส 1 = 32% ขณะนี้เบิกจ่ายได้ประมาณ 12.74% 
   ประธานขอให้หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มเร่งขับเคลื่อนการทำงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไปด้วย    
 
 

- รับทราบ และมอบทุกกลุ่ม
ดำเนินการ 
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วาระ เรื่อง/ประเด็น มติที่ประชุม 

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
(ต่ฮ) 

   3.2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักส่งเสริมสุขภาพ ไตรมาส 2  
   แผนไตรมาส 2 ภาพรวมสำนักส่งเสริมสุขภาพ มีแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 6,777,702. -บาท  
ซึ่งบางกิจกรรมได้มีการตั้งเรื่องจัดซื้อจัดจ้างและ PO ไว้แล้ว จำนวน 3,230,401.-บาท ดังนั้น ในภาพรวมยังคงมีงบประมาณเพียงพอ 
ต่อการดำเนินกิจกรรมตามแผนไตรมาส 2  
   ประธานแจ้งให้ทุกกลุ่มสามารถจัดทำเสนอโครงการนอกแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักส่งเสริมสุขภาพ ได้โดย
ไม่ต้องกังวลเรื ่องไม่มีงบประมาณ เนื่องจากขณะนี้อธิบดีกรมอนามัยและกองแผนงานได้มีการเสนอ Mega Project ไปยังสำนัก
งบประมาณในภาพรวมกรมอนามัยด้วยแล้ว 

- รับทราบ 

วาระท่ี 4  เรื่องเพื่อ
ทราบและพิจารณา  

   4.1 รายงานผลการดำเนินงานเดือน มกราคม 2564 และแผนเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
   ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ เมนู รายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ  สำหรับข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ
สรุปได้ดังนี้ (ประธานมอบพญ.พิมลพรรณ  ต่างวิวัฒน์ ทำหน้าที่ประธานการประชุมแทน เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน) 
       1) กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ – เห็นควรให้มีการนิยมคำว่า กลุ่มเปราะบางในภาพกรมอนามัย และภาพสำนักส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการ
ปฏิบัติภารกิจที่ชัดเจนมากขึ้น – ขอบคุณทุกกลุ่มงานที่รายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC - การตรียมการพิธีลงนาม MOU กลุ่มเด็กปฐมวัย และ
ผู้สูงอายุ ขณะนี้ได้จัดททำหนังสือเชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในวันที่ 24 มีนาคม 2565 – รางวัลเลิศรัฐมีการส่งผลงาน เด็กไทยสายตาดี 
เข้าประกวด – ขอให้ทุกคนส่งผลงานวิชาการเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัด – ขอให้ผู้ที่จะประเมินขึ้นสู้ตำแหน่งที่สูงขึ้น เข้ารับการอบรม EC  
      2) กลุ่มอำนวยการ – ไม่มี 
      3) กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก – ขอให้กลุ่มที่เกี่ยวข้องตรวจสอบงบประมาณของกลุ่มอนามัยแม่และเด็ก เนื่องจากมีกิจกรรมที่จะ
ดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565 ที่ใช้งบค่อนข้างมาก     

4) กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น – เน้นย้ำการดำเนินงานตามนโยบาย เช่น การเชื่อมต่อฐานข้อมูลเด็กวัยเรียน การลงนามบันทึก 
ข้อตกลงความร่วมมือ 12 หน่วยงาน งานเด็กไทยสายตาดี งานคลัสเตอร์ที่มีความเข้มข้ันมากขึ้น เป็นต้น 

3)      5) กลุ่มอนามัยวัยทำงาน – สมุดบันทึกสุขภาพวัยทำงาน (Red Book) อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ 
     6) กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ – วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 จะมีการตรวจ
ประเมินตามเกณฑ์ Healthy Workplace & Happy for Life  

- รับทราบ   
- มอบทุกกลุ่มดำเนินการ 
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 

วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ    - กำหนดการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 5/2565 ในเดือนมีนาคม 2565 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง     - มอบกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
ดำเนินการ 

 



 

 

รายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
ครั้งที่ 4/2565 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 
ณ ห้องสำนักส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 3 อาคาร 7 กรมอนามัย 
และผ่านระบบ Video Conference : Cisco WebEX 

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

ผู้มาประชุม   
1.  นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย                 ประธาน 
2.  นางพรรณี เทียนทอง ที่ปรึกษาสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
3.  นางกันยารัตน์ กาสลัก ที่ปรึกษาสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
4.  นางพรเลขา บรรหารศุภวาท หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทำงาน 
5.  นายสมศักดิ์ ปิ่นนาค หัวหน้ากลุ่มสร้างเสริมศักยภาพ ฯ 
6.  นางวิมล บ้านพวน หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
7.  นางประภาภรณ์ จังพานิช แทนหัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
8.  นางปนัดดา จั่นผ่อง แทนหัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น 
9.  นางสาวจรรยา ทองทิพย์ แทนหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ 
10.  นางสาวฉวีวรรณ ต้นพุดซา กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
11.  นายวสุรัตน์ พลอยล้วน กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
12.  นางสาวศิริลักษณ์ เชี่ยวชาญ กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น 
13.  นางสาวคัทลียา โสดาปัดชา กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น 
14.  นางอัญชลินทร์ ปานศิริ กลุ่มอนามัยวัยทำงาน 
15.  นางฐาปะณี คงรุ่งเรือง กลุ่มอนามัยวัยทำงาน 
16.  นางสาวกมลนิตย์ มาลัย กลุ่มอนามัยวัยทำงาน 
17.  นางสาววิชชุพร เกตุไหม กลุ่มอนามัยวัยทำงาน 
18.  นายกชธนาณัฏฐ์ โพธิมา กลุ่มอนามัยวัยทำงาน 
19.  นางกมลชนก ศรีศาสตร์ กลุ่มอนามัยวัยทำงาน 
20.  นางสาวศิรินทรา พินิจกุล กลุ่มอนามัยวัยทำงาน 
21.  นางสาวทิวาวรรณ ซื่อสัตย์ กลุ่มอนามัยวัยทำงาน 
22.  นางสาวณัชชาภัค เมืองหงษ์ กลุ่มอนามัยวัยทำงาน 
23.  นางสาวศิริรัตน์ ประเสริฐ กลุ่มอนามัยวัยทำงาน 
24.  นายธานินทร์ อ่อนนุชมงคล กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพ ฯ 
25.  นางมลิวัลย์ ศรีม่วง กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพ ฯ 
26.  นางสาวสงกรานต์ กัญญมาสา กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพ ฯ 
27.  นางนิริญา ธนธราธิคุณ กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพ ฯ 
28.  นางสาวรดีพร สุขอรุณ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
29.  นางอัญชุรีย์  บุญมาประเสริฐ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
30.  นางสาวปิยวดี พิศาลรัตนคุณ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
31.  นางสาวประภัสสร นุชนิยม กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
32.  นางสาวทิพวรรณ พูลเอียด กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 

 33. นางสาว... 
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33.  นาวสาวเนตรชนก รัตนเนตร กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
34.  นางสาวปราณี พงษ์จินดา กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
35.  นางสาวจันจิรา ทรัพย์อาภรณ์ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
36.  นายณัฐากร บัวแก้ว กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
37.  นางปิยนันท์ เกตุตรีกรณ์ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
38.  นางปจารดา ดวงวิเชียร กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
39.  นางศิริพร แสงวิภาสนภาพร    กลุ่มอำนวยการ 
40.  นางสาวจุฑารัตน์ ปฏิเวทย์ กลุ่มอำนวยการ 
41.  นางสาวจีรวรรณ จีนปรุ กลุ่มอำนวยการ 
42.  นางสาวพรพรรณ สมพงษ์ กลุ่มอำนวยการ 
43.  นางสาวสโรชา เถาเอ่ียม กลุ่มอำนวยการ 
44.  นางสาววัลลีย ์ สุริยาธนรัชต ์ กลุ่มอำนวยการ 
45.  นางสาวณภัทรชนกานต์ ถือสมบัติมนตรี กลุ่มอำนวยการ 
46.  นางสาวณภาภัช สนศิริ กลุ่มอำนวยการ 
47.  นางสาวอมราพร บุญพิศิษฐ์สกุล กลุ่มอำนวยการ 
48.  นางสาววิไลวรรณ รักไร่ กลุ่มอำนวยการ 
49.  นางสาวหทัยรัตน์ เพียรเกษตรกิจ กลุ่มอำนวยการ 
50.  นางสาวหทัยรัตน์ ทิพย์ศิริ กลุ่มอำนวยการ 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

กิจกรรมก่อนการประชุม 
- ผู้เข้าร่วมประชุมกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ ทำสมาธิ แผ่เมตตา  
- รองอธิบดีกรมอนามัย (นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา) ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม นำเข้าสู่วาระ

การประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
1. รองอธิบดีกรมอนามัย (นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา) ในฐานะที่เป็นรองอธิบดีกรมอนามัยที่กำกับ 

ดูแล สำนักส่งเสริมสุขภาพ จะให้คำปรึกษาและสนับสนุนให้การขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมสุขภาพไม่ขาดช่วงและ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างที่ยังไม่มีคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ 

1. มอบรางวัล Healthy Workplace & Happy for Life ภายในสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ อันดับ 1 กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข เงินรางวัล 10,000.-บาท อันดับ 2 กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก เงินรางวัล 5 ,000.-บาท อันดับ 3  
กลุ่มอนามัยวัยทำงาน เงินรางวัล 3,000.-บาท ทั้งนี้ ขอให้มีการวิเคราะห์คะแนนที่มีการประเมินรอบที่ผ่านมา 
เนื่องจากได้คะแนนค่อนข้างน้อย 

2. ข่าวในระบบ RRHL ที ่เก ี ่ยวข้องกับสำนักส่งเสริมสุขภาพ ยังไม่ม ีการตอบประมาณ  
20 ประเด็น ดังนั้น จึงขอให้กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
รับผิดชอบดูแล การสื่อสาร ถ่ายทอดให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องตามประเด็นตอบกลับไปในระบบและหรือกองส่งเสริม
ความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ และให้ร่วมกันรับผิดชอบในภาพรวมสำนักส่งเสริมสุขภาพต่อไปด้วย 

3. มอบกลุ่ม... 
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3. มอบกลุ ่มอำนวยการตั ้งคำของบลงทุนเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เรื่อง การปรับปรุงห้องโถง หน้าลิฟท์ ชั้น 1 อาคาร 7 ทาสีฝาผนัง ป้ายสำนักส่งเสริมสุขภาพ ป้ายศูนย์เด็กวัลลภ  
ไทยเหนือ และพิจารณาการใช้รูปแบบอักษรไปในแนวทางเดียวกัน โดยให้ส่งรายละเอียดตั้งคำขอไปที่กองคลัง    

4. มอบกลุ่มอำนวยการประสานกองคลัง เรื่อง การตัดงบนมเอดส์ที่เหลือจากการเปิดซองและ  
ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ประมาณ 10 ล้านบาท ออกจากศูนย์ต้นทุนของสำนักส่งเสริมสุ ขภาพ เพื่อให้การ
คำนวณผลการเบิกจ่ายเพิ่มมากข้ึน 

5. แนะนำข้าราชการใหม่ชื ่อ นางสาวศิริลักษณ์  เชี่ยวชาญ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ ปฏิบัติงานที่กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น 

6. ขอให้กลุ ่มอนามัยแม่และเด็ก กลุ ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ ่น กลุ ่มอนามัยวัยทำงาน คิ ดหา
นวัตกรรมหรือเครื่องมือทางการแพทย์ การส่งเสริมสุขภาพ หรือเป็นเครื่องมือทาง Lab ที่สามารถใช้วัดสุขภาพ
ด้านต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มวัยได้ โดยส่งเสนอของบประมาณไปที่กองแผนงานภายในสัปดาห์นี้ 

7. มอบกลุ ่มอำนวยการดำเนินการประสานเรื ่อง ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัยขอความ
อนุเคราะห์แลก รถตู้เช่า 1 คัน กับรถยนต์ราชการ แบบซื้อ ของศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย เนื่องจากเห็นว่า
สำนักส่งเสริมสุขภาพมีรถมากกว่าพนักงานขับรถยนต์ราชการ ส่วนห้องปฏิบัติการกรมอนามัยมีพนักงาน  
ขับรถยนต์มากกว่ารถที่จะใช้ในราชการ และช่วงเวลานี้มีภารกิจต้องออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่บ่อยครั้ง ทำให้รถ 
ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 

8. ในช่วงที่ยังไม่มีผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพนั้น ผู้ที่ทำหน้าที่รักษา
ราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ขอให้ลงนามเฉพาะเรื่องงานประจำ และงดการลงนามที่เกี่ยวกั บ
การโยกย้าย โอน ลาออก ของบุคลากร เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับโครงการกำลังคน จึงควรให้ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมสุขภาพท่ีได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเป็นผู้ลงนามเรื่องนี้เท่านั้น 

9. มอบกลุ่มอำนวยการประสานมอบนายอนุชิต  พรหมกระแส  ทำหน้าที่วัดพื้นที่เพ่ือเตรียมการ
จัดทำ TOR ของบประมาณ 500 ล้านบาท เพื ่อสร้างตึกศูนย์การเร ียนรู ้งานส ่งเสริมสุขภาพ ในวันที่   
10 กุมภาพันธ์ 2565 

10. กรมอนามัยมีคำสั่งจัดตั้งสำนักงานประสานโครงการพระราชดำริ โดยมีที่ตั้งอยู่ที่กลุ่มอนามัย
วัยทำงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปฏิบัติภารกิจ (1) ประสานงานโครงการพระราชดำริทั้งในกรมอนามัยและนอก
กรมอนามัย (2)  รวบรวมผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานประจำปี โครงการพระราชดำริ (3) สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมของสำนัก/ กอง ที่มีโครงการพระราชดำริ ทั้งนี้ สำนักงานนี้ไม่มีภารกิจในการขับเคลื่อนโครงการ
พระราชดำริ และกรมอนามัยจะมีคำสั่งมอบหมายบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งในสำนักงานนี้ 

มติที่ประชุม - รับทราบและมอบทุกกลุ่มดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/๒๕๖5 
รายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั ้งที ่ 3/2565 เมื ่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564   

ได้แจ้งเวียนให้ทุกกลุ ่ม ตามหนังสือที ่ สธ 0923.02/ว317  ลงวันที ่ 20 มกราคม 2565 ไม่มีผู ้ขอแก้ไข  
สามารถดาวน์โหลดสรุปมติการประชุมและรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ ได้ที่เว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ  

มติที่ประชุม - รับทราบและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2565 
 

 
 
 ระเบียบวาระท่ี... 
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักส่งเสริมสุขภาพ           
 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 งบประมาณทั้งสิ้น 36,898,882 บาท ประกอบด้วย  
(1) งบลงทุน 886,945 บาท (2) งบดำเนินงาน 36,011,937 บาท แบ่งเป็น ค่าใช้จ่ายขับเคลื ่อนโครงการ 
16,237,797 บาท ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก 18,498,540 บาท 
และค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ 1,275,600 บาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมได้ 4,700,942.46 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 12.74 จากเป้าหมายการเบิกจ่ายเดือนมกราคม 2565 ร้อยละ 39 จำแนกแต่ละรายการ ดังนี้ 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 

รายการ 
งบประมาณ 

จำนวนได้รับจัดสรร (บาท) จำนวนเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ 
ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนโครงการ 16,237,797 3,450,097.46 21.25 
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ 1,275,600 363,900.00 28.53 
ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซื้อนมผง ฯ 18,498,540 - - 
รวมงบดำเนินงาน 36,011,937 3,813,997.46 10.59 
งบลงทุน 886,945 886,945 100 
รวมงบประมาณทั้งหมด 36,898,882 4,700,942.46 12.74 

ประธานขอให้หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มเร่งขับเคลื่อนการทำงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไปด้วย    

มติที่ประชุม – รับทราบและมอบทุกกลุ่มดำเนินการ 

3.2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักส่งเสริมสุขภาพ ไตรมาส 2 
   แผนไตรมาส 2 ภาพรวมสำนักส่งเสริมสุขภาพ มีแผนงานโครงการ  / กิจกรรมที ่ต ้องใช้
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 6,777,702.-บาท ซึ่งบางกิจกรรมได้มีการตั้งเรื่องจัดซื้อจัดจ้างและ PO ไว้แล้ว จำนวน 
3,230,401.-บาท ดังนั้น ในภาพรวมยังคงมีงบประมาณเพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมตามแผนไตรมาส 2  
   ประธานแจ้งให้ทุกกลุ่มสามารถจัดทำเสนอโครงการนอกแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 สำนักส่งเสริมสุขภาพ ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องไม่มีงบประมาณ เนื่องจากขณะนี้อธิบดีกรมอนามัยและ
กองแผนงานได้มีการเสนอ Mega Project ไปยังสำนักงบประมาณในภาพรวมกรมอนามัยด้วยแล้ว 

   มติที่ประชุม – รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา  

รายงานผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานต่อไป 

4.1 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์  
1) ประชุมรายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 

2/2565 แผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน 11 ตัวชี้วัดของสำนักส่งเสริมสุขภาพ และรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำเดือน ธันวาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อน 
ในกรณีที่มีการปรับแผนเพื่อรายงานในระบบ DOC 4.0 ภายในวันที่ 10 มกราคม 2565  

 2) ร่วมประชุม... 



- 5 - 
 

 

2) ร่วมประชุมปิดการตรวจสอบ โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ประเด็นข้อสังเกต คือ 
ไม่พบประเด็นความเสี่ยงภารกิจหลักของหลักหน่วยงาน การจัดทำ Flow Chart กระบวนงานภารกิจสำคัญตาม
โครงสร้างของหน่วยงาน และการประเมินภารกิจสำคัญของกลุ่มงาน ข้อเสนอแนะ : คณะกรรมการควบคุมภายใน
ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ต้องประเมินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายในฯ 
จัดทำตารางแผนภูมิ จัดลำดับความเสี่ยงให้ครอบคลุมภารกิจสำคัญของทุกกลุ่มงาน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ป้องกันการทุจริต  

3) ประชุมหารือเรื ่องการพิจารณาตัวชี้วัดเพื่อส่งสมัครรางวัล PMQA เพื่อทราบหลักเกณฑ์
สำหรับการส่งสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม
ศักยภาพด้านการพัฒนาองค์กร หลักการและแนวทางการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ  

5) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี ่ยง  
ครั้งที่ 2/2565 แนวทางการจัดทำการประเมินความเสี่ยงภารกิจหลักของหน่วยงาน ได้แก่ ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง 
การจัดลำดับความเสี่ยงภารกิจหลักของหน่วยงาน แบบรายงานผล ปค.๕ ส่วนงานย่อย และแบบติดตาม ปค.๕ 
การจัดทำ Flowchart กระบวนการภารกิจสำคัญ แผนการดำเนินงานและกิจกรรมการดำเนินงานในการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงประจำปี 2565 

6) การบูรณาการความร่วมมือ MOU (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) คณะกรรมการและ
คณะทำงาน ร่วมกันพิจารณาร่าง MOU มาตรการ ตัวชี้วัด บทบาทภารกิจของแต่ละกระทรวง ร่าง กำหนดการ 
และการเตรียมการจัดพิธีลงนาม ร่วมกับ 7 กระทรวง และจัดทำหนังสือถึงหน่วยงาน 7 กระทรวง เพื่อขอความ
ร่วมมือส่งผลการดำเนินงานตัวชี้วัด รูปรัฐมนตรีว่าการกระทรวง รูปกิจกรรม รายนามผู้เข้าร่วมงาน และผู้ประสานงาน
หลักของแต่ละกระทรวงฯ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 และเตรียมการจัดพิธีลงนามต่อไป 

7) การปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 และโครงการที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม
ระหว่างปี โดยปรับปรุงแก้ไขข้อมูลแผนปฏิบัติการในระบบ DOC ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ ได้มีการ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ไตรมาสที่ 1 ในระบบ eMENSCR สภาพัฒน์ฯ และรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณและผลการดำเนินงานประจำเดือน ในระบบ DOC ไตรมาสที่ 1 และแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 
ประจำปี 2565 โดยขอให้กลุ่มงานที่มีการปรับแผนปฏิบัติการและได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจัดส่งการ
ปรับแผนและโครงการที่ได้รับอนุมัติให้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์  และขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการรายไตรมาสผ่าน google sheet : https://bit.ly/3o8ro0v 

8) การขับเคลื่อนการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ
งานส่งเสริมสุขภาพการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับอนุมัติแล้ว และมี
กำหนดจัดในเดือนมีนาคม 2565 กลุ่มเป้าหมาย: หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
และภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง  

9) การตรวจราชการประเด็น 7 การตรวจบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี : การพัฒนา
คุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ได้นำเสนอร่าง กรอบการนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ความเป็นมา  
สิ่งที่ต้องดำเนินการในปี 2565 และสิ่งที่ต้องการให้ขับเคลื่อนในพื้นที่ ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม : ให้เพิ่มประเด็น
ที่กรมอนามัยกำลังดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเปราะบาง ในปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้า
ให้กับผู้บริหาร และเพ่ิมเติมข้อเสนอสำหรับการขอรับสนับสนุนการดำเนินงานจากพ้ืนที่ 

10) Digital Health Book หารือการปรับปรุง Application Pink Book ร่วมจัดทำ Flowchart 
การทำงานของระบบฯ การจัดทำรายการข้อมูลสมุดสุขภาพประชาชนแบบดิจิทัล (Digital Health Book)  
สนับสนุนข้อมูลผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ ่มวัย ทบทวนข้อมูลจำนวนการตายมารดา ปี 2564  
DOH Dashboard กรมอนามัย และข้อมูลตัวชี้วัดสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 ตลอดจนการประชุมเรียนรู้ 

 การใช้งาน... 
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การใช้งานระบบสารสนเทศ พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ เพ่ือ
ใช้ในการบริหารข้อมูลฯ ภายใต้สถานการณ์ Covid-19  

11) พัฒนาระบบระบบข้อมูลคลังสื่อดิจิทัล สำนักส่งเสริมสุขภาพ (Digital Archive) จัดทำ 
TOR เพื่อพัฒนาระบบคลังสื่อดิจิทัลสำนักส่งเสริมสุขภาพ (Digital Archive) ออกแบบ Flowchart การทำงาน
ระบบ Digital Archive ประสาน/รวบรวม จัดทำรายการสื่อมัลติมีเดีย สำนักส่งเสริมสุขภาพ และปรับปรุงข้อมูล 
Website สำนักส่งเสริมสุขภาพ อัพโหลดเอกสารตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2565 รอบ 5 เดือนแรก 
เอกสารการจัดการความรู้ รายบุคคล (DM&KM) ประชาสัมพันธ์สื่อฯ เช่น “ตรุษจีนนี้เน้นกินอาหารปรุงสุก” , 
“แนวทางการดูแล เมื่อพบว่าเด็กติดเชื้อโควิด–19” ฯลฯ 

12) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ (กพว.) ครั้งที่ 
2/2565 พิจารณาแนวทางการส่งเสริมและยกระดับผลงานกรมอนามัยสู่รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565  
การส่งผลงานวิชาการ วิจัย การจัดการข้อมูลและความรู้ และการส่งผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐ
และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2565 การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวิชาการและ
งานวิจัยของทุกกลุ่มฝ่าย แผนการดำเนินการต่อไป คือ ติดตามการส่งผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล เสริมพลังในการ
พัฒนางานวิชาการ วิจัย และการจัดการความรู้ ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ด้วยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญให้
ความรู้ และคำแนะนำต่างๆ ในการประชุม กพว. สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งต่อไป แผนการดำเนินการต่อไป คือ 
ทบทวนผลงานที่จะส่งขอรับรางวัลว่าเป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาหรือไม่ 

14) ประชุมการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมศูนย์คาดการณ์ เรื่อง การคาดการณ์ผลกระทบต่อ
สุขภาพจากปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การบรรยายให้ความรู้ การยกระดับการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
ของประชาชน ด้วยอนามัยโพล และหลักการใช้เครื่องมือทางสถิติในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล  จากการ 
เฝ้าระวังพฤติกรรมนการป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อการคาดการณ์และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และการฝึก
ปฏิบัติการจัดการข้อมูล การใช้เครื่องมือสถิติวิเคราะห์ข้อมูล (โดยใช้โปรแกรม STATA) และการแปรผล เพื่อการ
คาดการณ์และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

15) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ  นำเสนอผลงาน
รายบุคคล การให้ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงผลงานให้สอดคล้องตามเกณฑ์ที่สำนักงาน กพร. กำหนด กรมอนามัยมี
ผลงานที่ส่งผลงานขอรับรางวัลทั้งหมด จำนวน 38 เรื่อง สำนักส่งเสริมสุขภาพ นำเสนอผลงาน จำนวน 2 เรื่อง 
ได้แก่ เด็กไทยสายตาดีวิถีชีวิตใหม่ สู่การเรียนรู้ที่ดีกว่า (กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น) รูปแบบการพัฒนาแผนปฏิบัติ
ราชการส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2564 – 2570 (กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์)  

16) ประชุมการจัดทำมาตรการเกี่ยวกับการรวมญาติและการสังสรรค์ในครอบครัว การพิจารณา 
(ร่าง) มาตรการเกี่ยวกับการรวมญาติและการสังสรรค์ในครอบครัว ปรับปรุง (ร่าง) มาตรการเกี่ยวกับการรวมญาติ
และการสังสรรค์ในครอบครัว ตามความเห็นของที่ประชุม และเสนอผู้บริหารพิจารณาต่อไป 

17) ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2564 บทบาทหน้าที่
ของคณะอนุกรรมการ ระบบและกลไกการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมของกรมอนามัย การแลกเปลี่ยนประเด็น
การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมของกรมอนามัย สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อ  คือ การสื่อสาร สร้างความเข้าใจการ
ขับเคลื่อนในหน่วยงาน แนวคิดในการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิชาการและวิจัยในหน่วยงาน ประเด็น function  
Agenda  Area คัดเลือกบุคลากรตรงเป้าหมาย เหมาะสมเข้าร่วมการประชุม R2R (คนที่มีผลงานหรืออยู่ระหว่าง
ทำผลงาน) ซึ่งจะจัดประชุมในวันที ่21-22 ก.พ.2565 การอบรมจริยธรรมการวิจัย (EC) (คนที่กำลังจะทำผลงาน 
ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในปี 2565 หรือ 2566) ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2565 

 
 

18) แผนการ... 
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18) แผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
- วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมรายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

ครั้งที่ 3/2565 (เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำเดือนมกราคม 2565 และรายงาน
ผลการดำเนินงานในระบบ DOC 4.0 ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565) 
   - วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ (กพว.) ครั้งที่ 3/2565  

 - วันที่ 21 กุมภพันธ์ 2565 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดพิธีลงนาม
การบูรณาการความร่วมมือ MOU (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ)   

เห็นควรให้มีการนิยามคำว่า กลุ่มเปราะบางในภาพกรมอนามัย และภาพสำนักส่งเสริม
สุขภาพ เพ่ือการปฏิบัติภารกิจที่ชัดเจนมากขึ้น ขอบคุณทุกกลุ่มงานที่รายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC การตรียมการ
พิธีลงนาม MOU กลุ่มเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุ ขณะนี้ได้จัดททำหนังสือเชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในวันที่  
24 มีนาคม 2565 ตลอดจนรางวัลเลิศรัฐ สำนักส่งเสริมสุขภาพได้มีการส่งผลงาน เด็กไทยสายตาดี และขอให้ทุกคน
ส่งผลงานวิชาการเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ขอให้ผู้ที่จะประเมินขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น เข้ารับการอบรม EC 

มติการประชุม      - รับทราบ และผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ 
 

4.2 กลุ่มอำนวยการ 
1) ดำเนินการจัดซื้อนมผงเพ่ือป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จำนวน 2 รายการ ได้ผู้ชนะการประกวดราคา คือ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 18,498,540 บาท มีการทำสัญญาจ้าง เลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 กำหนดส่งมอบ
เดือนมีนาคม 2565 

3) อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เดือนมกราคม 2564 ใช้งบประมาณ 9,800 บาท  

มติการประชุม      - รับทราบ  
 
4.3 กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 

1) ประชุมทีมพัฒนาโปรแกรมประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กสำหรับสถานพยาบาล 
และเครือข่ายระดับจังหวัด เพ่ือหารือวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของโปรแกรมประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก
ออกแบบและจัดทำร่างโปรแกรมประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กสำหรับสถานพยาบาล และเครือข่ายระดั บ
จังหวัด ที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่เพิ่มความสะดวกในการใช้งานและสามารถนำข้อมูลจากโปรแกรม
ไปพัฒนางานได ้มอบหมายงานแก่ทีมพัฒนาโปรแกรมฯ  

2) ประชุมคณะทำงานทบทวนแนวทางการฝากครรภ์ของประเทศไทย ครั้งที่ 2 เพื่อปรับ
เนื้อหาคู่มือการฝากครรภ์สำหรับบุคลากรสาธารณสุขตามคำแนะนำของคณะทำงาน โดยเน้นกิจกรรมสำคัญท่ีหญิง
ตั้งครรภ์ควรได้รับตามมาตรฐานสากล ปรับหัวข้อการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการฝากครรภ์ 
ที่สอดกับความต้องการของกลุ่มหมาย สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อ คือ การแถลงนโยบายการฝากครรภ์คุณภาพสำหรับ
ประเทศไทย การจัดทำคู่มือการฝากครรภ์สำหรับบุคลากรสาธารณสุข และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้ให้บริการฝากครรภ์ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565 

 

3) แถลงข่าว... 
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3) แถลงข่าว “การฝากครรภ์คุณภาพสำหรับประเทศไทย” ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ 
Facebook live สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดงานแถลงข่าว 
เพื่อยกระดับการฝากครรภ์คุณภาพของประเทศไทย เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่พึงได้ในช่วงตั้งครรภ์ 
รวมถึงจัดภาคีเครือข่าย เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคน ทุกสิทธิสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม 

4) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดบริการคลินิกเด็กสุขภาพดี
พัฒนาคู่มือถาม-ตอบการดูแลสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดบริการคลินิกเด็กสุขภาพดี การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก  
แบ่งกลุ่มตามช่วงวัย จัดทำคู่มือถาม-ตอบ เพื่อรวบรวมคำถาม-ตอบยอดฮิต ด้านแม่และเด็ก สำหรับประชาชน พ่อแม่ 
ผู้เลี้ยงดูเด็ก เพื่อฟื้นฟูความรู้แนวทางตรวจคัดกรอง เฝ้าระวัง ส่งเสริมพัฒนาการ และการจัดบริการคลินิกเด็ก
สุขภาพดีสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานคลินิกเด็กสุขภาพดี 

5) การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
สำหรับทารกและเด็กเล็ก เพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความแตกต่างของฉลากอาหารสำหรับทารกและ
เด็กเล็กตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติฯ และการจัดทำแนวทางการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ต่อไป  
โดยที่ประชุมร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การละเมิดพระราชบัญญัติฯ ในมาตรา 15 และโครงการวิจัยศึกษา
ความแตกต่างของฉลากอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด 

6) การประชุมปรึกษาหารือโครงการการสนับสนุนการกำกับติดตามพระราชบัญญัติควบคุม
การส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างมีส่วนร่วม เพ่ือเสนอขอทุนสนับสนุนจาก 
WHO CCS เมื่อมีการบังคับใช้มาตรา 15 ความแตกต่างของฉลากอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก และเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาเปรียบเทียบ ไม่สามารถตัดสินชี้มูลได้อย่างชัดเจน เนื่องจากมีการตีความความแตกต่างของ
ฉลากที่แตกต่างกันไป และการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
สำหรับทารกและเด็กเล็ก เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การละเมิดพระราชบัญญัติฯ ในมาตรา 15 และ
นำเสนอรายงานโครงการวิจัยศึกษาความแตกต่างของฉลากอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 

7) พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการภาคีร่วมใจส่งนมส่งรักจากอกแม่สู ่ลูก 
กรมอนามัย และภาคีเครือข่ายทั้ง 5 หน่วยงาน จัดโครงการภาคีร่วมใจส่งรักส่งนมจากอกแม่สู่ลูก  ต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565-2567 พร้อมด้วยประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการ
กองสื่อสารองค์กรและการตลาด บริษัท ขนส่ง จำกัด ประธานกรรมการบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ผู้อำนวยการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด และกรรมการผู้จัดการบริษัท เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด 

8) การประชุมคณะทำงานแผนงานโรคไม่ติดต่อ (CCS-NCD) ประเด็นการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก โดยนำเสนอในประเด็น
การสนับสนุนการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติฯ และนำเสนอโครงการการสนับสนุนการกำกับติดตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างมีส่วนร่วม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้
ข้อเสนอแนะในการปรับแก้โครงการให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

9) การประชุมคณะอนุกรรมการสื ่อสารภาคีเครือข่าย และขับเคลื ่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์เพื่อการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ครั้งที่ 1/2565 ที่ประชุมร่วม
พิจารณาและเห็นชอบ (ร่าง) แผนขับเคลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
สำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 (พ.ศ. 2566 – 2570) และการปรับแก้ (ร่าง) แผนขับเคลื ่อนฯ  
และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

 
 10) แผนการ... 
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10) แผนการดำเนินงาน เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565 
 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมทีมพัฒนาโปรแกรมประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และ

เด็กสำหรับสถานพยาบาล และเครือข่ายระดับจังหวัด 
- วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมทีม Operating Center 
- วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการเพ่ือควบคุมการส่งเสริม

การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 
- วันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2565 เยี่ยมเสริมพลังติดตามผลการประเมินโครงการ 9 ย่าง

เพ่ือสร้างลูกในพ้ืนที่จังหวัดนาน 
 - วันที่ 3 มีนาคม 2565 การประชุมคณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร

สำหรับทารกและเด็กเล็ก 
- วันที่ 9 มีนาคม 2565 ประชุมคณะทำงานป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ 
- วันที่ 24 มีนาคม 2565 ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนงานระดับประเทศใน

การดูแลรักษาและป้องกันเด็กพิการแต่กำเนิด 
ประธานขอให้กลุ่มอำนวยการและกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ตรวจสอบงบประมาณของกลุ่ม

อนามัยแม่และเด็ก เนื่องจากมีกิจกรรมที่จะดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565 ที่ใช้งบประมาณ
ค่อนข้างมาก     

มติการประชุม      - รับทราบ และผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ 
 
4.4 กลุ่มอนามยัวัยเรียนวัยรุ่น 

1) ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษา ร่วมผลักดันนโยบายเปิดเรียน
ปลอดภัย จัดทำข้อมูลสถานการณ์และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโอมิครอนในสถานศึกษา เสวนา โอมิครอน 
ร้ายจริงหรือ ถึงต้องหยุดโรงเรียน นำเสนอในที่ประชุม ศบค. การแถลงข่าว มาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัย 
เสวนา เปิดเรียน On Site อย่างไรให้ปลอดภัยและมั ่นใจ เมื ่อต้องเผชิญเหตุ  ข้อมูลสื ่อสารประชาสัมพันธ์   
การสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ NBT เรื่องการรับมือเปิดเรียนแบบ On-site รายการโทรทัศน์ รายการเคลียร์คัด 
ชัดเจน เรื่องเปิดเทอม ยุคโควิดระลอกนี้ สถานศึกษามีวิธีรับมืออย่างไร  ทบทวนแผนเผชิญเหตุ พร้อมสื่อสาร/
สนับสนุนให้กับ ศูนย์อนามัย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

- ลงพื ้นท ี ่ตรวจเย ี ่ยมเสร ิมพล ังการเป ิดเร ียน On site ปลอดภ ัยจากโคว ิด -19  
ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม.  ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองเลขาธิการ กพฐ. รองเลขาธิการ สช. และศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรมอนามัย ผู้บริหารโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ โรงเรียนต้นแบบ
เปิดเรียนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ ท่ามกลาง
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต้นแบบ Sandbox Safety Zone in School แบบโรงเรียนไป-กลับ จุดเด่น คือ 
ทักษะของโรงเรียนในการนำมาตรการไปใช้ร่วมกับภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง ทั้งฝ่ายสาธารณสุข ชุมชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมาคมผู้ปกครองร่วมแรงร่วมใจกันบนพื้นฐานวิชาการและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 

2) ขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยสายตาดี ปีงบประมาณ 2565 
- ประชุมขับเคลื ่อนโครงการเด็กไทยสายตาดี เตรียมการจัดกิจกรรมมอบแว่นสายตา

นักเรียน เพื่อหารือเตรียมการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสยกระดับคุณภาพการเฝ้าระวังตรวจคัดกรองสายตา
นักเรียนในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 ส่งเสริมสุขภาพสายตานักเรียน มุ่งให้นักเรียนมีการมองเห็นทีดี และ
ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีดีขึ้น 

 - จัดกิจกรรม... 
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- จัดกิจกรรม “เด็กไทยสายตาดีวิถีชีวิตใหม่ สู ่การเรียนรู้ที ่ดีกว่า” มอบแว่นสายตา
นักเรียนในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณตึกสันติไมตรี ทำเนียบ
รัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการ “เด็กไทยสายตาดีวิถีใหม่ สู่การเรียนรู้ที่ดีกว่า” และมอบแว่น
สายตาแก่นักเรียน จำนวน 5 ราย รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดี เลขาธิการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ประธาน Service 
Plan สาขาตา ผู้บริหารกรมอนามัย และกรมการแพทย์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) สถาบันสุขภาพ
เด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  

- แถลงข่าวแว่นตาสำหรับเด็กสายตาผิดปกติ สิทธิประโยชน์บัตรทอง ของขวัญเพ่ือ
เด็กไทยสายตาดี สปสช. ร่วมกับ รองเลขาธิการ สปสช. ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย  
รองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) สาขาตา และผู้จัดการกองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา แถลงข่าว "แว่นตาสำหรับเด็กสายตาผิดปกติ สิทธิประโยชน์บัตรทอง ของขวัญเพ่ือ
เด็กไทยสายตาดี" และมอบแว่นสายตาให้กับนักเรียน รณรงค์ตรวจคัดกรองสายตานักเรียน ป.1 ทุกคน ทั่วประเทศ 
กรณีสายตาผิดปกติ ส่งต่อรับการตรวจวินิจฉัยสายตาเด็ก และตัดแว่นให้ฟรี เพื่อค้นหาความผิดปกติสายตานักเรียน 
รับการรักษาหรือตัดแว่นสายตา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

3) เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบริการแว่นสายตาสำหรับเด็กสายตา
ผิดปกติ (เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล HDC-SH & VISION2020 & E-Claim สปสช.)   

4) เตรียมการ MOU การพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21 ส่งร่าง MOU ให้ 12 กระทรวง 
เพ่ือพิจารณารับรอง และจัดเตรียมข้อมูลประกอบการจัดทำคลิปและนิทรรศการ 

5) โครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ (Thailand 10 for Health)  
วิถีชีวิตใหม่ยุคดิจิทัล เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ 
(Thailand 10  for Health) ว ิถ ีช ีว ิตใหม ่ย ุคด ิจ ิท ัลแบบม ีส ่วนร ่วม  ร ่างคำส ั ่ งแต ่งต ั ้ งคณะกรรมการ  
ร่างโครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื ่อน (ตาย) ด้วยหลัก 1 อ. ร่างกรอบการดำเนินงานโครงการ Timeline 
ขอบเขตเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชน อายุ 10 ปีขึ้นไป (นักเรียน ป.5 - ม.6 และนักศึกษา ปวช.-ปวส.) 
สิ่งที่จะดำเนินการต่อ คือ รวมรวมรายละเอียดเนื้อหาส่งให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานพิจารณาและส่งรายละเอียด
ประเด็นที่เก่ียวข้อง 10 อ. และประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 10 ของเดือน (10 กพ.65) 

6) โครงการสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศ พ.ศ.2564 (Thailand Global 
School – based Student Health Survey, 2021:GSHS) ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง (Steering 
Committee เพ่ือนำเสนอผลการสำรวจภาวะสุขภาพ ปี พ.ศ.2564 เพื่อให้คณะกรรมการกำกับทิศทาง (Steering 
Committee) พิจารณาความถูกต้องของรายงานผลการสำรวจฯ และให้ข้อเสนอแนะ ครอบคลุม 10 ประเด็น ได้แก่ 
ข้อมูลประชากร พฤติกรรมการบริโภคอาหาร สุขอนามัยส่วนบุคคล ความรุนแรงและการได้รับการบาดเจ็บโดยไม่
เจตนา สุขภาพจิต การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติดพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ 
กิจกรรมทางกาย ปัจจัยการป้องกันรวมทั้งประเด็น Conclusion และ Recommendation For Policy For Action & 
For Next GSHS สิ่งที่จะดำเนินการต่อ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาและปรับข้อมูลตาม จัดส่งข้อมูลให้คณะ
กรรมการฯ และจัดประชุมเพ่ือพิจารณาถามถูกต้องสมบูรณ์ จัดทำรายงาน GSHS ฉบับสมบูรณ์ 

7) โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ ่นทุรกันดาร 
(กพด.) ประสานการเตรียมการตามกำหนดการเสด็จฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
จัดทำเครื่องมือประเมินผลโครงการ เตรียมการจัดประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดารในการขยายผลการพัฒนาสู่ชุมชน เดือนมีนาคม 2565 กลุ่มเป้าหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
และศูนย์อนามัย 

 8) โครงการ... 



- 11 - 
 

 

8) โครงการพัฒนาสุขภาพเด็กและประชาชนในพ้ืนที่ภูฟ้าพัฒนา ประสานการดำเนินงาน
ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเครื่องมือประเมินผลโครงการ 

9) แผนการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
- วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสุขภาพดี

ด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ (Thailand 10 for Health) วิถีใหม่ยุคดิจิทัล ครั้งที่ 4 กรมวังผู้ใหญ่ 
เลขาธิการ กพฐ. สพฐ. สช.กระทรวง ศธ.นักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องจากกรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ,สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมการ
แพทย,์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และนักวิชาการจากสำนัก/กอง กรมอนามัย 

- วันที ่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค
โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ผ่านระบบ Zoom meeting ส่วนกลาง ศูนย์อนามัย สสม. ศอช. 

- วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาศักยภาพเด็กในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 
กรมอนามัย ผู้แทนจากกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 12 กระทรวง 

- วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์มาตรฐานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ (New HPS Plus HL) ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดย On 
site และ Online ผ่านระบบ Cisco WebEx ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 
นักวิชาการจากกรมวิชาการส่วนกลางและภูมิภาค ผู้บริหารโรงเรียน และครูอนามัย 

- วันที่ 16 มีนาคม 2565 ประชุมคณะทำงานโครงการตามพระราชดำริฯ กรมอนามัย  
เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ผ่านระบบ Zoom meeting ส่วนกลาง ศูนย์อนามัย สสม. ศอช. 

ประธานเน้นย้ำการดำเนินงานตามนโยบาย เช่น การเชื่อมต่อฐานข้อมูลเด็กวัยเรียน  
การลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 12 หน่วยงาน งานเด็กไทยสายตาดี งานคลัสเตอร์ที่มีความ
เข้มข้นมากขึ้น เป็นต้น 

มติการประชุม      - รับทราบ และผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ  

4.5 กลุ่มอนามัยวัยทำงาน 
1) โครงการเสริมสร้างความรอบรู้วัยทำงานสุขภาพดีในสถานประกอบการ (10 packages)  
- ประชุมชี ้แจงผลการดำเนินงานและติดตามปัญหาอุปสรรคคลัสเตอร์วัย  ร่วมกับ

คณะกรรมการคลัสเตอร์วัยทำงานและผู้แทนคลัสเตอร์วัยทำงาน ผู้แทนศูนย์อนามัยทั้ง 12 ศูนย์ และ สสม.  
สิ่งที่ได้จากการประชุม คือ ทราบผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ทราบปัญหาอุปสรรคการขับเคลื่อนงานของ  
คลัสเตอร์วัยทำงานพร้อมหาแนวทางแก้ไขร่วมกันระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

- ร่วมการประชุมวิสามัญสุขาภิบาลตลาดฯ กับสำนักอนามัย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 , 
17 , 24 และ 31 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคารไอราวัตพัฒนา กรุงเทพฯ 2 ดินแดง ผู้เข้าร่วมประชุม : 
ผู้แทนกรมอนามัย สมาคมโรงแรม ผู้แทนจากสถานประกอบการและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่ได้จากการประชุม 
คือ มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานประกอบการเช่น ร้านอาหารที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
โรงแรมในสถานที่ท่องเที่ยว ตลาดสด สถานดูแลผู้สูงอายุ และการเตรียมความพร้อมเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565 
มาตรการ Covid Free Setting ของภาครัฐให้สถานให้บริการนำใช้ในสถานที่ดังกล่าวเพื่อเป็นมาตรการที่ภาคเอกชน
ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อลดการแพร่ระบาดโรค COVID-19 และได้ข้อสรุปตกลงร่วมกันระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนด้วยความเข้าใจที่ตรงกันเพ่ือประโยชน์สูงสุดทั้งภาครัฐและเอกชน 

 - ประชุม... 
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- นำเสนอความก้าวหน้าโครงการแรงงานในระบบกับการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพกาย-
ใจ-การเงิน กลุ่มอนามัยวัยทำงานส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุม จัดโดยโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตกลุ่มแรงงานใน
ระบบภาคการผลิตที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักสร้างสรรค์และโอกาส (สำนัก ๖) 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยร่วมมือกับกลุ่มอนามัยวัยทำงาน และศูนย์สุขภาพจิต
ที่ ๖ กรมสุขภาพจิต เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือการทำงานส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานของสถาน
ประกอบการตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพวัยทำงานดีในสถานประกอบการ  

- ประชุมประเด็นความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกรมอนามัย ร่วมกับกองโรค
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ภายใต้ Platform GOOD FACTORY PRACTICE (GFP) 
เพื่อบูรณาการการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ Bubble and Seal สำหรับสถาน
ประกอบกิจการ ภายใต้ Platform GOOD FACTORY PRACTICE (GFP) 
   - ประชุมผลการดำเนินงานและติดตามปัญหาอุปสรรคคลัสเตอร์วัยทำงาน ผู้เข้าร่วม
ประชุมทีมเลขาคลัสเตอร์วัยทำงานและผู้แทนคลัสเตอร์วัยทำงานกรมอนามัย ผู้แทนศูนย์อนามัยทั้ง 12 ศูนย์  
และ สสม. สิ่งที่ได้จากการประชุม ทราบผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ทราบปัญหาอุปสรรคการขับเคลื่อนงาน
ของคลัสเตอร์วัยทำงานพร้อมหาแนวทางแก้ไขร่วมกันระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
   2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็ง หารือร่วมกับผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างคนรุ่นใหม่สู้ภัยมะเร็ง ภายใต้โครงการสืบ
สานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อให้เข้ากับระบบการปฏิบัติงานที่เป็น
ขั้นตอนระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง จะต้องมีการนำเสนอเข้าวาระการประชุมประจำเดือนของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทายินดีเป็นพื้นที่นำร่องในการทดลอง
รูปแบบการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ซึ่งต้องคุยในรายละเอียดกันต่อไป 
   3) ประชุมเชิงปฏิบัติการนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบกิจการ (Health Promoter) 
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการเรียนรู้ภาคทฤษฎีโดยการเรียนแบบออนไลน์แล้ว มีทักษะ ความรู้ และทัศนคติ  
ที่ดีในการขับเคลื่อนกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ โดยใช้ชุดความรู้สุขภาพ (10 Packages) 
ผ่านการฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันการดำเนินงานบรรยายบทบาทนักพัฒนาสุขภาพ 
ทักษะที่จำเป็นกับการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในสถานประกอบกิจการด้วย 10  Packages ผลการทดสอบ
ผ่านการประเมินร้อยละ 60 โดยจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 37 คน ร้อยละ 100 ผ่านการประเมิน มอบวุฒิบัตร
แก่ผู้เข้ารับการอบรม  
   4) การดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
กรมอนามัย การประชุมคณะกรรมการประเมินผลสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต ครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน และร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการตรวจประเมิน
ครั้งที่ 1 การดำเนินงานมีการนำเสนอผลการประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานฯ ครั้งที่ 1 รอบ 5 เดือนแรก 
โดยหน่วยงานส่วนกลาง มีค่าคะแนนเฉลี่ยการดำเนินงานที่ร้อยละ 78.44 และหน่วยงานส่วนภูมิภาค มีค่า
คะแนนเฉลี่ยการดำเนินงานที่ร้อยละ 83.45 พิจารณาปรับเกณฑ์การประเมิน 5ส และเกณฑ์สถานที่ทำงานน่าอยู่
น่าทำงานฯ พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์การประเมินผลสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน มีชีวิตชีวา 
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   5) ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา 
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต การทดสอบสมรรถภาพทางกาย วันที่ 17 – 21 มกราคม 2565 บุคลากรสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ เข้ารับการทดสอบ จำนวน 101 คน (ทั้งหมด 121 คน) คิดเป็นร้อยละ 83.47  

ทั้งนี.้.. 
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   ทั้งนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรตรวจสุขภาพประจำปี 2565 โดยข้าราชการ
และลูกจ้างประจำกรมอนามัยจะจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีโดยสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ภายใน
เดือนมีนาคม 2565 และพนักงานาชการสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพที่สถานพยาบาลลตามสิทธิ และขอให้ส่ง
เอกสารการตรวจสุขภาพ (ไม่ใผลตรวจ) มายังกลุ่มอนามัยวัยทำงาน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
   6) แผนปฏิบัติการกลุ่มอนามัยวัยทำงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
   6.1) โครงการเสริมสร้างความรอบรู้วัยทำงานสุขภาพดีในสถานประกอบการ  
          - พ.ย.64 - ส.ค.65 วิเคราะห์ ศึกษาสถานการณ์สุขภาพคนวัยทำงานในสถาน
ประกอบการ (อยู่ในขั้นตอนให้ผู้ทรงตรวจสอบข้อคำถาม) 
         - ก.พ.- เม.ย.65 จัดพิมพ์สมุดบันทึกสุขภาพวัยทำงาน (Red book) อยู่ระหว่าง
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
   6.2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
         - พ.ย. 64 – ก.ย.65 การประเมินผลโครงการและการศึกษาปัจจัยความสำเร็จ 
การดำเนินงานระยะ 10 ปีที่ผ่านมา (ในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ,จังหวัดจันทบุรี, จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี)  
อยู่ในขั้นตอน Literature Review 
         - 14 ก.พ.65 ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ชี้แจง แนะนำการบันทึกการตรวจเต้านม
ตนเอง ในโปรแกรมบันทึกการตรวจเต้านมตนเอง (Web Application BSE) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
ไม่ใช้งบประมาณ บูรณาการงานกับ สสม. 
   6.3) การดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 การประชุมคณะกรรมการประเมินผลสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 2  
   กลุ่มอนามัยวัยทำงานรายงานความก้าวหน้าการจัดทำสมุดบันทึกสุขภาพวัยทำงาน 
(Red Book) อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ 

มติการประชุม      - รับทราบ ผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ 

 
 4.6 กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 
1) โครงการขับเคลื่อนสำนักส่งเสริมสุขภาพเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

ขององค์กรประจำปีงบประมาณ 2565  
- กิจกรรมกระตุ้นเพจ Facebook สำนักส่งเสริมสุขภาพ เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จำนวน 50,000 คน ปัจจุบันมียอดคนติดตาม 36,492 คน เพ่ิมข้ึน 199% จำนวนคนที่เข้าถึง 202,926 คน 
เพ่ิมข้ึน 209% จำนวนคนเข้าถึงต่อโพสสูงที่สุด 87,800 คน เพ่ิมข้ึน 31.4% การมีส่วนร่วมในโพส 8,160 คน 
ต่อ 1 โพส และเพจ 7 สัปดาห์รอบรู้สู ่สุขภาพดี ยอดคนติดตาม 20,788 คน (จากเป้าหมาย 20,000 คน  
ในเดือนมกราคม 2565) จำนวนคนที่เข้าถึง 153,336 คน จำนวนคนเข้าถึงต่อโพสสูงที่สุด 52,608 คน 

2) โครงการสร้างเสริมศักยภาพและส่งเสริมความรอบรู้สู ่สุขภาพดีวิถีใหม่ โดยใช้หลักสูตร  
7 สัปดาห์สุขภาพดี หุ่นดีที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- สำรวจความต้องการอบรมโค้ชสุขภาพออนไลน์ด้วยโปรแกรม 7 สัปดาห์ สุขภาพดี หุ่นดีที่บ้าน 
(Coach 7 Week Fit@Home) มีผู้ตอบแบบสอบถาม 1,121 คน พบว่า รู้จัก 7 Weeks ร้อยละ 35 ส่วนใหญ่
รู้จักผ่านเพจ 7 สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดี ร้อยละ 40 มีความสนใจเข้าร่วมอบรม 1,030 คน คิดเป็นร้อยละ 91.9 

 
3) งานส่งเสริม... 
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3) งานส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
- ได้รับงบประมาณจากกรมอนามัย จำวนว 200,000.- บาท สำหรับขับเคลื่อนโครงการส่งเสริม

คุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ดำเนินการส่งหนังสือถึงวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขอความอนุเคราะห์  
เข้ารับคำปรึกษาเรื่องแบบสอบถามข้อมูลสุขภาพคนพิการในประเทศไทย 

4) การดำเนินงานตัวชี้วัดที ่2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ได้แก ่

  (1) จัดทำแนวทางการเสริมสร้างการรับรู้ด้านแผนการใช้งบประมาณของหน่วยงานของ
บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อปิดช่องโหว่ตามผลการวิเคราะห์ช่องว่าง  
(Gap Analysis) ชี้แจงถึงหัวหน้ากลุ่ม หรือผู้แทนทุกกลุ่มงาน ดำเนินการเผยแพร่และชี้แจงแผนการใช้งบประมาณ 
ของกลุ่มผ่านการประชุมกลุ่มหรือการสื่อสารออนไลน์ เช่น กรุ๊ปไลน์ของกลุ่มงาน โดยกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์  
จะมีการจัดทำแผนงบประมาณเวียนทุกกลุ ่มเพื ่อทราบ พร้อมทั ้งลงนามสมาชิกกลุ่มแสดงการรับรู ้การชี ้แจง  
และสื่อสารแผนการใช้งบประมาณ และจัดทำ one-page สรุปการประชุมกลุ่มงานหรือการเผยแพร่สื่อสาร ส่งกลุ่ม
สร้างเสริมศักยภาพ ฯ ภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน 

  (2) จัดตั้งชมรมจริยธรรมเพร้อมสมาชิกชมรมจัดทำร่าวคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชมรม
จริยธรรม โดยมีจุดประสงค์ในการกำหนดทิศทาง / กิจกรรม ที่เป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริตของสมาชิกชมรมและบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ โดยเน้นการทำประโยชน์ต่อตนเอง หน่วยงาน และสังคม 

  (3) ประกาศเจตนารมณ์สำนักส่งเสริมสุขภาพเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบตามหลัก 
“คุณธรรมนำการพัฒนา” ภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย “พอเพียง วินัย จิตอาสา” จาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ 
“ความดีท่ีอยากทำ” 

  (4) ประชุมคณะทำงานขับเคลื ่อนการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 20 มกราคม 2565 

5) ขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ
ความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยคณะทำงาน 
ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย เกณฑ์มีชีวิตชีวา เกณฑ์ความปลอดภัย เกณฑ์สิ่งแวดล้อมดี เกณฑ์สะอาด 
และเกณฑ์ 5 ส เตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินตรวจประเมินภายในสำนักส่งเสริมสุขภาพก่อน เพ่ือให้ 
ข้อบกพร่องได้รับการแก้ไขต่อไป 

6) งานวิเทศสัมพันธ์  
- ร่วมประชุม เรื่อง กรอบยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลักการ

พัฒนา (Gender Mainstreaming) ของอาเซียนและประเทศสมาชิกในหัวข้อ “Rising to new heights : A Whole-
of-ASEAN Approach on Gender Mainstreaming”  

- ร่วมประชุม “Urbanization , People’s Mobility and Inclusive Development across 
Urban-Culture Continuum in ASEAN” 

 7) แผนการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
- ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแบบสำรวจข้อมูลสุขภาพสำหรับคนพิการในประเทศไทย 
- พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมผู้นำงานส่งเสริมสุขภาพ ระยะที่ 3 ในรูปแบบ 

ยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal)  
- ดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรม กำหนดคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมองค์กร และขับเคลื่อน

คุณธรรมจริยธรรมองค์กรภายใต้ชมรมจริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

- เผยแพร่... 
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 สรุปมติการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งท่ี 5/2565 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 

วาระ เรื่อง/ประเด็น มติที่ประชุม 
วาระท่ี ๑ เรื่องท่ี
ประธานแจ้งให้ทราบ 

   1. รองอธิบดี (นพ.เอกชัย  เพียรศรีวัชรา) ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เนื่องจากยังไม่มีผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมสุขภาพ ดังนั้น ในฐานะที่เป็นรองอธิบดีกรมอนามัยที่กำกับ ดูแล สำนักส่งเสริมสุขภาพ และเพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจ
ส่งเสริมสุขภาพไม่ขาดช่วงและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง    

- รับทราบ  
 

    2. ประธานและผู้เข้าร่วมประชุมชมสไลด์มัลติวิชั่น และร่วมแสดงความยินดีกับนางวิมล บ้านพวน หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์  
ที่ได้รับรางวัลคนดีศรีอนัยระดับกรมอนามัย พร้อมนี้ยังได้แสดงมุทิตาจิตกับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ลาออกจากราชการ  
(นางนิภา แย้มพันธ์ นางมณฑา โสภาวนิช) และที่ปรึกษาสำนักส่งเสริมสุขภาพที่หมดสัญญาจ้า (นางพรรณี เทียนทอง นางกันยารัตน์  
กาสลัก)    

- รับทราบ 

    3. อธิบดีกรมอนามัยขอบคุณคณะทำงานจัดพิธีลงนาม MOU กลุ่มเด็กปฐมวัย และผู ้สูงอายุ เมื ่อวันที ่ 24 มีนาคม 2565  
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล และให้มีการถอดบทเรียนการจัดงานดังกล่าว เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดครั้งต่อไป 

- รับทราบ   

    4. สำนักอนามัยผู้สูงอายุกำหนดจัดงานมอบของขวัญวันผู้สูงอายุ ในวันที่ 4 เมษายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ   
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน  ชาญวีรกูล) เป็นประธานพิธีเปิดช่วงบ่ายและชมนิทรรศการ ส่วนช่วงเช้า 
จะเป็นการเสวนาวิชาการ และจะนำนิทรรศการไปจัดที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่ 5 เมษายน 2565 ก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือการประชาสัมพันธ์งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  

- รับทราบ   
 

    5 การอนุญาต โอน ย้าย การปฏิบัติราชการของข้าราชการ ขอให้รอผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
เป็นผู้ลงนามอนุมัติ/ อนุญาต.การโอน ย้าย ดังกล่าว   

 - รับทราบ   
 

    6. การประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลเพ่ือพิจารณาความดีความชอบ รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)  
ขอให้หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มประเมินผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และจัดอันดับดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ให้เรียบร้อยก่อนเข้าประชุม 
ทีมนำ ในสำนักส่งเสริมสุขภาพในวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ทั้งนี้ ได้แจ้ง
หลักเกณฑ์การประเมินไว้ล่วงหน้าแล้ว 

- รับทราบ   
 

วาระท่ี 2 เรื่องรับรอง
รายงานการประชุม 

   - ไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม และสามารถ Download ได้ที่เว็บไซด์สำนักส่งเสริมสุขภาพ   
   ประธานเน้นย้ำให้ทุกคนอ่านมติการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพและดำเนินการตามมติการประชุม   
 

- รับรองรายงานการประชุม 
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วาระ เรื่อง/ประเด็น มติที่ประชุม 

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง     3.1 งบประมาณสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565 สรุปดังนี้                                                                   
   งบประมาณทั้งสิ้น 36,913,772.- บาท ประกอบด้วย         
         - งบดำเนินงาน (โครงการ)  16,237,797.-บาท       - ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ  1,275,600.-บาท                      
         - งบนมเอดส์                  18,498,540.-บาท      - งบลงทุน                       901,835.-บาท 
   เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส 2 = 50% ขณะนี้เบิกจ่ายได้ประมาณ 47.61% (ในระบบ Intranet ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ)   
   ประธานขอให้กลุ่มอำนวยการกับกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ติดตามผลการเบิกจ่ายที่กองคลังรายงานในการประชุมกรมอนามัย
ประจำเดือน ว่าจะมีผลการเบิกจ่ายเท่านี ้หรือไม่  ผลการเบิกจ่ายนมเอดส์ยังไม่เป็นไปตามแผนเนื ่องจากยังรวบรวมเอกสาร 
จากหน่วยงานยังไม่ครบ ส่วนงบประมาณสำหรับจัดพิธี MOU ของกลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น กลุ่มอนามัยวัยทำงาน อาจจะต้องขออนุมัติ
ใช ้งบประมาณกรมอนามัย หรือขอใช้งบประมาณจากสำนัก/กองส่วนกลางในภาพที ่เป ็นการทำงานคลัสเตอร์ นอกจากนี้   
ยังมีงบประมาณนมเอดส์ที ่เหลืออยู ่ที ่กรมอนามัย ซึ ่งสามารถเขียนขออนุมัติโครงการโดยใช้งบประมาณนมเอดส์ที ่เหลือได้  
แต่หากงบประมาณสำนักส่งเสริมสุขภาพยังมีผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กรมอนามัยจะสั ่งการให้ใช้งบประมาณ ของ 
สำนักส่งเสริมสุขภาพไปพลางก่อน  

- รับทราบ   
- มอบทุกกลุ่มดำเนินการ 
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 

    3.2 สรุปผลคะแนนการประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก  
   ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก  จำนวน 11 ตัวชี ้วัด  
คะแนนที่ได้ 4.4156 จากคะแนนเต็ม 5 โดยมีคะแนนแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 
                  ตัวชี้วัด 1.6   ได้ 4.80                         ตัวชี้วัด 2.2   ได้ 4.10 
                  ตัวชี้วัด 1.7   ได้ 3.81                         ตัวชี้วัด 2.3   ได้ 3.7281 
                  ตัวชี้วัด 1.12 ได้ 4.083                        ตัวชี้วัด 2.4   ได้ 5.00 
                  ตัวชี้วัด 1.14 ได้ 4.35                          ตัวชี้วัด 2.5   ได้ 3.90 
                  ตัวชี้วัด 1.18 ได้ 5.00                          ตัวชี้วัด 2.6   ได้ 4.80 
                  ตัวชี้วัด 2.1   ได้ 5.00 
   โดยขออุทธรณ์คะแนนในตัวชี้วัดที่ 2.5 และ 2.6 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 และผลคะแนนการประเมินตัวชี้วัดหลังอุทธรณ์ 
ทราบผลคะแนนในวันที่ 1 มีนาคม 2565  
   ประธานขอให้ร่วมคิดร่วมทำในส่วนที่เป็นตัวชี้วัดระดับกรม ระดับกระทรวงสาธารณสุขด้วย                
 

- รับทราบ   
- มอบกลุ่มงานเกี่ยวข้อง
ดำเนินการ 
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วาระ เรื่อง/ประเด็น มติที่ประชุม 

วาระท่ี 4  เรื่องเพื่อ
ทราบและพิจารณา  

   4.1 รายงานผลการดำเนินงานเดือนมีนาคม 2565 และแผนเดือนเมษายน 2565  
   ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ เมนู รายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ  สำหรับข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ
สรุปได้ดังนี้   
       1) กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ – การติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึก MOU กลุ่มเด็กปฐมวัย ระดับกระทรวง ให้ใช้เวทีการ
ประชุมคณะกรรมการ MCH Board แห่งชาติ เป็นการติดตามงาน  - ให้มีแผนการติดตามผลดำเนินงาน หลังจากมีการลงนาม MOU 
กลุ่มเด็กปฐมวัย และกลุ่มผู้สูงอายุ 7 กระทรวง ต่อไปด้วย – ให้มีการจัดทำรายงานเปรียบเทียบงบประมาณปี 2561 – 2565 และ
วิเคราะห์การได้รับงบประมาณเทียบกับสำนัก/กองวิชาการส่วนกลางด้วย 
      2) กลุ่มอำนวยการ – ร่วมกับกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์สรุปงบประมาณ ปี 2561 – 2565 
      3) กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก – หากมีการประชุมคลัสเตอร์ให้เชิญผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย เพื่อร่วมแสดง
ความคิดเห็นและสะท้อนผลการดำเนินงานแม่และเด็กจากพ้ืนที่     

4) กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น – ติดตามการจ้างพิมพ์สมุดบันทึกสุขภาพ 3 กลุ่มวัยที่ใช้งบประมาณจาก สปสช. ด้วย   
3)      5) กลุ่มอนามัยวัยทำงาน – สมุดบันทึกสุขภาพวัยทำงาน (Red Book) จัดพิมพ์เสร็จในเดือนเมษายน 2565 มี 40 หน้า พิมพ์

จำนวน 1,000 เล่ม 
     6) กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ – ไม่มี 

- รับทราบ   
- มอบทุกกล ุ ่มดำเน ินการ 
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 

วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ    - กำหนดการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 6/2565 ในเดือนเมษายน 2565 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง     - มอบกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
ดำเนินการ 

 



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 

/ 30. นาย... 
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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 

 
 
 
 
 

/ ผลการ... 
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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 
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