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มติ/ขอสั่งการ/คำแนะนำของของอธิบดี และองคประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 อธิบดีกรมอนามัย แจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 1) การขับเคลื่อนงานปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังคงใชกลไกการ - รับทราบ และมอบกองแผนงาน ทบทวนคำสั่ง Cluster และองคประกอบ
ประธานแจงใหที่ ดำเนิ น งาน Cluster เป น หลั ก โดยผ า นการประชุ ม ประจำทุ ก วั น อั ง คาร ประกอบด ว ย สั ป ดาห ท ี ่ 1 : การประชุมประจำทุกวันอังคาร
ประชุมทราบ
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก สัปดาหที่ 2 : การประชุมกรมอนามัย สัปดาหที่ 3 : การประชุมกพว.
และ สัปดาหที่ 4 : การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจสนับสนุน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงองคประกอบของ
คณะกรรมการฯ มอบหมายให ท ุ ก Cluster ทบทวนองค ป ระกอบ อำนาจหน า ที ่ โดยกำหนดให เ ลขานุ ก าร เป น
ผูอำนวยการสำนัก/กอง เพื่อใหการบริหารงานของ Cluster มีประสิทธิภาพ
2) กลไกการขับเคลื่อนงานหลักกรมอนามัย ยังคงใชกลไกหลักของกระทรวงสาธารณสุข คือ House Model โดยใช
กลยุทธ PIRAB เพื่อใหการดำเนินงานรวมกับพื้นที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยแตละ Cluster กำหนด small
success ชัดเจน 3) กำหนดกิจกรรมรวมกันสำหรับการดำเนินงานเรื่อง Capacity Building ที่มีกลุมเปาหมายเดียวกัน
และการสื่อสาร เรื่อง Health Literacy โดยมอบหมายเจาภาพหลักในการดูภาพรวมของกรม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 มีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้
- รับรองรายงานการประชุมฯ
รับรองรายงาน
1) การขั บ เคลื ่ อ นงานประจำป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 กรมอนามั ย 2) House Model และแผนปฏิ บ ั ต ิ ก าร
การประชุม ครั้งที่ Cluster 1-5 3) ความเชื่อมโยงตัวชี้วัดระดับกระทรวงที่กรมอนามัยเกี่ยวของ และ 4) Timeline การจัดทำแผน
10/2562
ปฏิบัติการ กรมอนามัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 แผนปฏิบัติการ Cluster 1-5 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
3.1.1 Cluster วัยเรียนวัยรุน
1) นำเสนอ House model กำหนดมาตรการภายใตกลยุทธ PIRAB : มาตรการยกระดับการพัฒนาระบบเฝา
ระวังและฐานขอมูลรวม (I) มาตรการพัฒนาระบบกำกับ ติดตาม และประเมินผล (R) มาตรการเสริมสรางการมีสวนรวม
ภาคีเครือขายทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา กลุมเปาหมายปกติและกลุมเปาหมายเฉพาะ (P) มาตรการการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรอนามัยการเจริญพันธุ (A)
2) กำหนด Key success ในแตละไตรมาส ดังนี้ ไตรมาสที่ 1: มีนโยบายขับเคลื่อน และ MOU ไตรมาสที่ 2 :
มีการทดลองใชระบบฐานขอมูล ไตรมาสที่ 3 : HLS จำนวน 3,000 แหง และไตรมาสที่ 4 : รอยละ 66 ของเด็กอายุ
6-14 ป สูงดีสมสวน รอยละ 70 ของเด็กอายุ 12 ป ปราศจากฟนผุ (Caries free) อัตราการคลอดมีชีพในหญิง อายุ
10-14 ป (ไมเกิน 1.1 ตอ 1,000 คน) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป (ไมเกิน 34 ตอ 1,000 คน) และ
รอยละการตั้งครรภซ้ำในหญิงอายุนอยกวา 20 ป (ไมเกินรอยละ 14)
3) การกระจายคาเปาหมาย HLS จำนวน 3,000 แหง คือ รอยละ 10 ของโรงเรียนพัฒนาเปนโรงเรียนรอบรู
ดานสุขภาพ ตามศูนยอนามัย 1-12 แหง และ สสม. 1 แหง

- เห็นชอบ และมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. มอบหมายใหทีม Cluster วัยเรียนวัยรุน (สวนกลาง) ทำความตกลง
เรื่องการกระจายคาเปาหมายใหกับศูนยอนามัย 1-12 และ สสม. ใหมีความ
ชัดเจน
2. โรงเรี ย นในโครงการพระราชดำริ ฯ 817 แห ง ต อ งดำเนิ น การให
ครอบคลุมทั้งหมด และปรากฏการดำเนินงานในแผนงานระดับเขต
3. แผนปฏิบัติการของวัยรุนเห็นชอบตามที่เสนอ
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3.1.2 Cluster วัยทำงาน
1) นำเสนอ House model กำหนดมาตรการภายใตกลยุทธ PIRAB : มาตรการผลักดันและขับเคลื่อน
นโยบาย มาตรการสรางเสริมสุขภาวะและอนามัยสิ่งแวดลอมของประชาชนวัยทำงานที่เหมาะสมและเพียงพอ (P)
มาตรการพัฒนาระบบเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค (I) และ มาตรการเสริมสราง HL สงเสริมปองกัน และ
ควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ โดยพัฒนาองคความรูดานสุขภาวะ เตรียมความพรอมเขาสูวัยสูงอายุ และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร (B และ A)
2) กำหนด Key success ในแตละไตรมาส ภายใตโครงการสำคัญ 7 โครงการ โดยมีโครงการพระราชดำริฯ
3 โครงการ ไดแก 1) โครงการตานภัยมะเร็งเตานมฯ 2) โครงการควบคุมและปองกันโรคขาดสารไอโอดีนฯ และ
3) โครงการควบคุมและปองกันภาวะโลหิตจาง และโครงการที่ดำเนินงานตามยุทธศาสตรฯ 4 โครงการ ประกอบดวย
1) โครงการเสริมสรางคนวัยทำงานมีสุขภาวะที่ดี (10 packages) 2) โครงการ 10 ลานครอบครัวไทยออกกำลังกาย
เพื่อสุขภาพ 3) โครงการขับเคลื่อนแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573 4) โครงการประชารัฐรวมใจ
เตรียมรองรับประชากรไทยเขาสูสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
3.1.3 Cluster ผูสูงอายุ
- นำเสนอ House Model ประธานเห็นชอบตามที่เสนอ มีการกำหนดมาตรการภายใตกลยุทธ PIRAB
ที่ชัดเจน รวมทั้งกำหนด Small Success ที่ชัดเจน และเปนรูปธรรม ในแตละไตรมาส

3.1.4 Cluster อนามัยสิ่งแวดลอม
- นำเสนอ House Model และกำหนดกลยุทธ PIRAB ภายใตกลยุทธหลัก 4 กลยุทธ ประกอบดวย 1)
พัฒนานโยบายและกฎหมายดานอนามัยสิ่งแวดลอม (A) 2) สรางความรวมมือและเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรและ
ภาคีเครือขายเพื่อการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม (P+B) 3) กำกับ ติดตามและประเมินผล นโยบาย แผนงาน โครงการ
และการบังคับใชกฎหมายใหเกิดประสิทธิภาพ (R) และ 4) พัฒนาระบบขอมูลและเฝาระวังอนามัยสิ่งแวดลอม (I)
- กำหนด Key success แตละไตรมาส โดยรวมชัดเจน ครอบคลุม ภายใตโครงการสำคัญ 3 โครงการ ไดแก
1) โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่ งแวดล อมสถานบริก ารสาธารณสุข ที ่เปนมิตรกั บสิ ่ง แวดล อ ม
2) โครงการปองกันและลดปจจัยเสี่ยงดานอนามัยสิง่ แวดลอมเพื่อสุขภาพ และ 3) โครงการเฝาระวัง เตือนภัยสุขภาพ
และตอบโตความเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอม

มติ/ขอสั่งการ/คำแนะนำของของอธิบดี และองคประชุม
- เห็นชอบ และใหขอเสนอแนะ ดังนี้
1. สาระสำคัญที่ Cluster วัยทำงาน ตองทำใหเกิดผลลัพธเรื่องฐานขอมูล มี
2 เรื่อง คือ 1) วัยทำงานพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค และ 2) การออก
กำลังกาย 10 ลานครอบครัวไทยฯ
2. โครงการควบคุมและปองกันภาวะโลหิตจาง ในกิจกรรมการสำรวจ ภาวะ
โภชนาการ โลหิตจาง โรคขาดสารไอโอดีนในเด็กปฐมวัย การทำงานหลักให
Cluster สตรีและเด็กปฐมวัย ดูแล
3. การขับเคลื่อนใหเกิดชุมชนรักการออกกำลังกาย มองหา Partnership
ใหมๆ อาทิเชน อปท. ชมรมตาง ๆ เปนตน
4. โครงการเสริมสรางคนวัยทำงานมีสุขภาวะที่ดี (10 packages) ใน
สถานประกอบการ เนื่องจากมี MOU กับ 7 กระทรวงหลัก ขอใหจดั ตั้ง
คณะทำงานระดับกรม และระดับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขับเคลือ่ นการ
ดำเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพ
5. จัดทำ Small success ใหเปนไปตามรูปแบบที่กำหนด
- เห็นชอบและใหขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ฐานข อ มู ลจำนวนผู สูง อายุท ี่ ไดรั บการประเมิ นและคั ดกรองสุขภาพ
เบื้องตน เปนขอมูลที่รายงานจากระบบ HDC
2. ทบทวนกรอบงบประมาณป 2563 สำหรับดำเนินงานอีกครั้ง
3. ทบทวนคาเปาหมายเรื่อง วัดสงเสริมสุขภาพที่พัฒนาเปนวัดรอบรูดาน
สุขภาพ ภายใตกลไกการประสานงานระดับพื้นที่
4. การดำเนินงาน Intermediate care ในชุมชน ตองเชื่อมโยงกับ Service
Plan ดวยเพื่อใหการขับเคลื่อนงานเกิดประสิทธิภาพ
- เห็นชอบ และมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ประเด็ น ที่ ต  อ งให ค วามสำคั ญสำหรั บ งานอนามั ย สิ ่ ง แวดล อ ม ไดแก
ฐานข อ มูลด านอนามั ยสิ ่ง แวดล อม และระบบเฝ าระวั ง งานดานอนามัย
สิ่งแวดลอม
2. กำหนดกิจกรรมสำคัญเพื่อสรางกระแสสังคม และชุดความรู จำนวน
3 เรื่อง เพื่อเปนภาพรวมงานอนามัยสิ่งแวดลอม
3. รวมกับกรมควบคุมโรค ในการจัดทำหลักสูตร Inspector เพื่อการทำงาน
รวมกันภายใต 2 พรบ. (พรบ. สาธารณสุข และพรบ.โรคจากการประกอบ
อาชีพ)
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3.1.5 Cluster สตรีและเด็กปฐมวัย
- นำเสนอ House Model กำหนดกลยุทธ PIRAB ภายใตกลยุทธหลัก 5 กลยุทธ ไดแก 1) บูรณาการ
องคกรภาคีเครือขายทุกภาคสวน (P) 2) ปฏิรูปการคุมครองแมและเด็กและการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด (R)
3) เสริมสรางความรู สื่อสารสุขภาพสูแมและครอบครัว เพื่อการพึ่งตนทางดานสุขภาพอยางยั่งยืน (A) 4) จัดบริการ
สุขภาพแกและเด็กที่มีคุณภาพมาตรฐาน (B) และ 5) สงเสริมการสรางนวัตกรรมการจัดบริการสุขภาพแกแมและเด็ก (I)
- กำหนด Key success แตละไตรมาส ภายใตโครงการสำคัญ 3 โครงการ คือ 1) โครงการมหัศจรรย
1,000 วั น แรกของชี ว ิ ต 2) โครงการส ง เสริ ม การเจริ ญเติ บ โตและพั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย อย า งมี ค ุ ณภาพ และ
3) โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ 2

3.2 แผนปฏิบัติการความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
- นำเสนอ House Model และกำหนดเปาหมายป 2563 : เพิ่มขึ้นรอยละ 16 (พฤติกรรมการเขาถึง
บริการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคใน 5 ตัวชี้วัดจากฐานขอมูล HDC) ตัวชี้วัด : อัตราความรอบรูดานสุขภาพ
ของประชาชนไทยในประเด็นโรคไมติดตอเรื้อรัง อนามัยแมและเด็ก และการออกกำลังกาย)
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องอื่นๆ

เรื่องอื่น ๆ
- ขอเสนอการบูรณาการกิจกรรม Cluster
นำเสนอขอเสนอการจัดการประชุม 3 เรื่อง ประกอบดวย 1) ประชุมยกระดับการขับเคลื่อนสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม ศูนยอนามัย 2) ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม ระดับจังหวัด และ 3) ประชุมชี้แจงการดำเนินงานขับเคลื่อนและพัฒนางานสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม

มติ/ขอสั่งการ/คำแนะนำของของอธิบดี และองคประชุม
4. สรางเครือขายและทีมระดับพื้นที่ รวมถึงทองถิ่น ในการเฝาระวังดาน
อนามัยสิ่งแวดลอมระยะวิกฤต ตลอดจนสรางความสัมพันธกับผูนำทองถิ่น
นำเสนอแนวทางและวิธีการจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมรูปแบบใหม
5. การดำเนิ นงาน GREEN & CLEAN Hospital ป 2563 เน น คุณภาพ
มากขึ้น โดยเนนอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล
- เห็นชอบ และมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ปรับการเขียน Small success ใหชัดเจนแตละไตรมาส และมองเห็น
ผลผลิตที่ชัดเจน
2. กำหนดใหจัดตั้งศูนยเฝาระวังการตายมารดาระดับเขต โดยมีศูนยอนามัย
เปนเจาภาพหลัก
3. การจั ด ทำแผนการดำเนิ น งาน เรื ่ อ ง PNC ต อ ง Clarify กลไกการ
ดำเนิ น งานให ช ั ด เจนระหว า งกรมอนามั ย กั บ สถาบั น รั บ รองคุ ณ ภาพ
สถานพยาบาล (องคการมหาชน) เพื่อปองกันการเกิดความทับซอนในระดับ
พื้นที่
4. สรางทีมการติดตามและประเมินมาตรฐานเพื่อควบคุมคุณภาพงาน
อนามัยแมและเด็ก
- เห็นชอบ และมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ออกแบบระบบ กลไก และวิธีการทำงานรวมกันระหวาง Cluster 1-5
และกระบวนการดำเนินงานของ Health Literacy
2. ทำความตกลงรวมกันสำหรับเจาภาพหลัก 5 เรื่อง ไดแก 1) ความดัน
โลหิตสูง 2) เบาหวาน 3) อนามัยแมและเด็ก 4) ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก และ
5) การออกกำลังกาย
- รับทราบ และมีขอสรุป ดังนี้
1. มอบกองแผนงาน ทบทวนคำสั่ง Cluster และองคประกอบการประชุม
วันอังคาร
2. กำหนดการจัดทำกิจกรรมรวม 3 กลุม ประกอบดวย
2.1 ประชุ ม ชี ้ แ จงภาพรวม กลุ  ม เป า หมาย : บุ ค ลากรกรมอนามั ย
(สวนกลางและสวนภูมิภาค)
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มติ/ขอสั่งการ/คำแนะนำของของอธิบดี และองคประชุม
2.2 ประชุมพัฒนา Capacity Building เชิงลึก โดยรวม Cluster ที่มี
กลุมเปาหมายเดียวกันกลุมเปาหมาย : บุคลากรกรมอนามัย (สวนกลางและ
สวนภูมิภาค)
2.3 ประชุมชี้แจงบุคลากรภายนอกกรมอนามัย กลุมเปาหมาย : 3 กลุม
คือ สสจ. ผูระดับระดับจังหวัด สสอ./พชอ. ผูรับผิดชอบระดับอำเภอ และ
ทองถิ่น
3. ติ ด ตาม Small success รายไตรมาส และประเด็ นงานตามนโยบาย
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข

สรุปประเด็นจากที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก ครั้งที่ 2/2563 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุมกาธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย
วาระการประชุม
สรุปประเด็น/สถานการณ์
ระเบียบวาระที่ 1 อธิบดีกรมอนามัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ประธานแจ้งให้ที่ (1) ขณะนี้กรมอนามัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบริหารและวิธีทางาน
ประชุมทราบ
กรมอนามั ย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ ว ตามค าสั่ ง กรมอนามั ย ที่ 879/2562
โดยขอให้ดาเนินการ ดังนี้
1.1 คณะกรรมการ Cluster 1-5 จัดการประชุมทุกเดือน ส่วนการประชุมอังคารที่ 1 เป็นการ
ประชุมขับเคลื่อนภารกิจหลักของ Cluster โดยเน้นงาน National Lead และประสานการทางาน
Regional Lead เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายและนโยบายในการดาเนินงานต่อไป
(2) การเข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนงานระดับกระทรวงจะต้องมีรายงานการประชุมเสนออธิบดี
กรมอนามัยด้วยทุก ครั้ง ซึ่งนโยบายที่ ใช้ขับเคลื่อนงานกรมอนามัยเป็นนโยบายสาคัญและเป็ น
ภารกิจหลักของกรมอนามัย มอบให้ทุก Cluster ทบทวนการขับเคลื่อนงานขาลงตามนโยบาย
ดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับการทางานต่อไป
(3) การเตรียมการประชุมการตรวจราชการ รอบที่ 1 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 โดยหลักเกณฑ์
การตรวจราชการในปีนี้ใช้เป้าหมาย (Objectives and key results) โดยดูจากมาตรการสาคัญ
เพื่อขับเคลื่อนนาไปสู่ผลลัพธ์ ส่วนการติดตามตัวชี้วัดใช้กลไกของกรมวิชาการและการทางานใน
พื้นที่ก่อนการตรวจราชการ ซึ่งหลักการเตรียมการตรวจราชการของกรมอนามัย มีประเด็นสาคัญ
ดังนี้ (1) เชิญทีมกองตรวจราชการมาชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางในการตรวจราชการ (2) การ
จัดการระดับพื้นที่ (Area Based) ให้จัดทา flow ระดับเขต โดยมีหัวหน้าทีม (commitment) และ
นักวิชาการระดับเชี่ยวชาญจากส่วนกลาง (3) การจัดทาคู่มือการตรวจราชการให้ Cluster แจ้งให้
พื้นที่ทราบถึงเป้าหมายหลักของพื้นที่ (Area Based) ในแต่ละแห่ง
(4) การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก ให้เชิญผู้แทน Cluster ที่เป็นผู้อานวยการศูนย์
เข้าร่วมการประชุมฯ ด้วยทุกครั้งๆ ละ 1-2 ท่าน
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 มีประเด็นที่สาคัญ
รับรองรายงาน
ดังนี้
การประชุม ครั้งที่ (1) การขับเคลื่อนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (2) แผนปฏิบัติการ Cluster 1-5 และแผนปฏิบัติ
1/2563
การค วาม รอบรู้ ด้ า นสุ ข ภ าพ ( Health Literacy) ประ จ าปี ง บปร ะมา ณ พ. ศ. 256 3
(3) ข้อเสนอการบูรณาการกิจกรรม Cluster

มติ/ข้อสั่งการ/คาแนะนาของของอธิบดี และองค์ประชุม
- Cluster 1-5 รับทราบ

- รับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ให้ปรับใช้ House Model กรณีทกี่ รมอนามัยเป็นเจ้าภาพตัวชี้วัดในนามกระทรวงสาธารณสุข ให้ใช้
House Model ของกระทรวงสาธารณสุข โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นงานของกรมอนามัย เพื่อใช้ในการ
ชี้แจงการตรวจราชการและการทางานร่วมกับพื้นที่
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ระเบียบวาระที่ 3 (3.1) รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ Cluster 1-5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
เรื่องเพื่อพิจารณา แผนปฏิบัติการความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเด็นสาคัญดังนี้
3.1.1) กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน ดังนี้
1) ขับเคลื่ อนและถ่ ายทอดนโยบายและยุท ธศาสตร์ ด้ านอนามัยแม่แ ละเด็ก ในวันที่ 22-23
ตุลาคม 2562
2) จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังการตายมารดาระดับเขต โดยมีผู้อานวยการศูนย์เป็นทีมเลขานุการ โดยเขตที่
แต่ ง ตั้ ง คณะท างานสื บ สวนและวิ เ คราะห์ ส าเหตุ ก ารตามมารดา เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ได้ แ ก่
เขต 3,4,5,7,8,9,10,11 และยังคงเหลืออีก 4 เขตที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ
3) ประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 จะมีการจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาแนวทางในการ
สืบสวนวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา และต้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 จะจัดอบรมทีมเพื่อ
ชี้แจงให้ทีมทราบในการดาเนินการสืบสวนแม่ตายให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
4) เรื่อง Application Save Mom Operation เป็นระบบคัดกรองความเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์
ซึ่งทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดทาและได้ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ได้คู่มือ 3 ชุดๆละ 4 เล่ม
ส่วนโปรแกรมกาลังประสานงานกับทางกองแผนงาน และวันที่ 4 ธันวาคม 2562 จะประชุมชี้แจง
ให้ทางศูนย์อนามัยรับทราบและจะเริ่มใช้นาร่อง 12 เขตๆละ 1 จังหวัด คาดว่าจะเริ่มใช้ต้นปีหน้า
และเตรียมการประเมินผลต่อไป
5) Application Pinkbook ได้ ด าเนิ น การเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ขณะนี้ ไ ด้ น าร่ อ งใช้ ใ น รพ.สต.
บ้านพญาชมพู จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีข้อแก้ไขบางส่วนและอยู่ในช่วงปรับปรุง
3.1.2) กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน ดังนี้
เน้นการชี้แ จงแนวทางกับ ศูนย์อ นามั ยและคัดเลือกโรงเรียนเป้าหมาย โดยมีความสาเร็จ ดังนี้
1) มีนโยบายขับ เคลื่ อนและMOU 2) มีแ นวทางการดาเนินงาน (HLS สายตา ฐานข้ อมูล ร่ว ม
การจัด การแก้ ไขปั ญหาภาวะโภชนาการ ชุ ดสิ ท ธิ ประโยชน์ ) 3) มี คู่มื อ มาตรฐาน นวั ตกรรม
(Knowledge package) 4) คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วม HLS
2) มีการ MOU ดังนี้ 1. ฐานข้อมูลนักเรียน 2. เรื่องสายตาดี 3. เรื่องโภชนาการ (NECTEC)
3) ได้จัดทากรอบแนวทางการดาเนินงาน Health Literacy School (HLS) เรียบร้อยแล้ว
3.1.3) กลุ่มวัยทางาน รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน ดังนี้
1) โครงการเสริมสร้างคนไทยวัยทางานมีสุขภาวะที่ดี (10 Packages) ได้ดาเนินการประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกแบบ Platform และประชุมหารือการขับเคลื่อน SCR in health ในพื้นที่ EEC

มติ/ข้อสั่งการ/คาแนะนาของของอธิบดี และองค์ประชุม
- รับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ให้ทุก Cluster ประเมินวิธีการถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ของปี 2562 เพื่อวางแผนการ
ดาเนินงานในปีต่อไป
2) ปัญหาการดาเนินงานตามบริบทของแต่ละพื้นที่ จะต้องให้เขตสุขภาพวางเป้าหมายการดาเนินงานให้
ชัดเจน เพื่อเป็นข้อมูลที่ใช้ในการตรวจราชการ
3) มอบกลุ่มข้ อมูล การจัดการความรู้ และการเฝ้าระวั ง (KISS) ดาเนินการเรื่องของ Application
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย
4) เรื่อง Application Pinkbook ให้พัฒนารูปเล่มและ Application ไปพร้อมกัน คาดว่าจะประกาศใช้
ปีหน้า
5) เรื่องก้าวย่างเพื่อสร้างลูกให้แม่ทมี่ าฝากครรภ์ ANC ทุกคนต้องเข้ามาอยู่ในระบบ และเจ้าหน้าทีต่ ้อง
นาโปรแกรมมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในด้าน Health literacy กับแม่ที่มาฝากครรภ์ด้วย
6) ในการประชุมครั้งหน้า ให้รายงานคุณภาพศูนย์เฝ้าระวังการตายของมารดาระดับเขตสุขภาพว่ามี
กี่เขตสุขภาพที่ดาเนินการได้ตามมาตรฐาน และสามารถลงไปสร้างความเข้มแข็งให้ระบบของจังหวัดได้

- รับทราบและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) มอบเลขานุการกรมจัดทาปฏิทิน OUTLOOK กรมอนามัย เพื่อเป็นปฏิทินกิจกรรมสาคัญของกรม
อนามัย
2) การจัดทากรอบขับเคลื่อนงาน Health Literacy School (HLS) เป็นวิธีการ และการขับเคลื่อนงาน
ที่เป็น Health Literate เป็นวิธีคิด จะต้องชัดเจนเพื่อพื้นที่ได้ดาเนินงานได้ตามเป้าหมาย
3) ปรับคาในกลยุทธ์ที่ 4 ในส่วนของมาตรการให้เพิ่มคาว่า ขับเคลือ่ นพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์
- รับทราบและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) เรื่อง Nation step challenge ต้องใช้กลไกคณะกรรมการ ในการกาหนดทิศทางและเป้าหมาย ใน
การดาเนินการ เพื่อใช้อานาจกรรมการในการตัดสินใจการดาเนินงานต่อไป มอบเลขานุการกรมอนามัย
ตามหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ และเตรียมเสนอแนวทางให้คณะกรรมการระดับกระทรวง
เห็นชอบการดาเนินการของโครงการนี้ต่อไป
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สรุปประเด็น/สถานการณ์
2) โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ ได้จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อ น
10 ล้ า นครอบครั ว ไทย และมี ก ารจั ด กิ จ กรรม Nation step challenge ซึ่ งเป็ น นโยบายของ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระมทรวงสาธารณสุข เพื่อให้บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข Health model
3) โครงการขับเคลื่อนแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573 มีแผนการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติก าร”พัฒ นาศักยภาพบุ คลากรด้านส่ งเสริ มกิจกรรมทางกาย”กับภาคีเครือ ข่าย ในวัน ที่
27-29 พฤศจิกายน 2562
4) โครงการประชารั ฐ ร่ ว มใจเตรี ย มรองรั บ ประชากรไทยเข้ า สู่ สั งคม สู ง วั ย อย่ า งมี คุ ณ ภาพ
มี 2 กิจกรรมที่สาคัญ คือ 1.สารวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 2.ทบทวนพัฒนาชุดคาถามและ
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม
3.1.4) กลุม่ ผูส้ ูงอายุ ราบงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน ดังนี้
1) มีการประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานตาม House model ปี 2563 ให้กับผู้รับผิดชอบ
การดาเนินงานด้านกลุ่มผู้สูงอายุ และระดับกระทรวงผ่านกลไกการทางานของคณะทางาน รวมทั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายและขับเคลื่อนระบบสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ
กระทรวงสาธารณสุข แจ้งการทางานแบบบูรณาการร่วมกับกรมต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งกรมอนามัยเน้นการส่งเสริมสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพที่พึ่งประสงค์ และ Long Term Care
2) ระบบส่ งเสริ มสุ ขภาพดูแ ลผู้ สูงอายุร ะยะยาว (Long Term Care) ในปี นี้มี การปรับ เกณฑ์
โดยเน้นส่งเสริมสุขภาพมากขึ้น
3) การขับเคลื่อนการดาเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ เป้าหมายการดาเนินงาน คือ
มีการดาเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ 55 และการดาเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้
ด้านสุขภาพอย่างน้อย เขตสุขภาพละ 1 วัด โดยให้วัดเป็นศูนย์กลางและต้นแบบการสร้างการมีส่วน
ร่วมของชุมชน
3.1.5) กลุม่ อนามัยสิ่งแวดล้อม รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน ดังนี้
1) มีกิจกรรมสาคัญเพื่อสร้างกระแสสังคมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ เพื่อทาให้เกิดการ
ตื่นตัว
2) นักวิชาการได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินการชี้แจงเรียบร้อยแล้ว
3) เจ้า หน้ า ที่ อ งค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ระดั บต าบลได้ รับ การพั ฒนาศัก ยภาพด้ านกฎหมาย
สาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม
4) มีฐานข้อมูลสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อการเฝ้าระวังและสื่อสารความเสี่ยง

มติ/ข้อสั่งการ/คาแนะนาของของอธิบดี และองค์ประชุม
2) งบประมาณที่ น ามาใช้ ใ นการขั บ เคลื่ อ นงานจากภาคี เ ครื อ ข่ า ย เช่ น สสส., UNICEF เป็ น ต้ น
ทีส่ นับสนุนการทางานของ Cluster สามารถนาเข้าในระบบการดาเนินงานได้
3) 10 Packages ให้ ท ารู ป แบบเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และต้ อ งวั ด เป้ า หมายกั บ ผลลั พ ธ์ ไ ด้
โดยจัดตั้งคณะทางานเพื่อกาหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่
4) การออกกาลังกาย เน้นเป้าหมายการดาเนินงานให้เป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน สนับสนุนส่งเสริม
โครงการและกิจกรรมในออกกาลังกาย เพื่อในบรรลุตามวัตถุประสงค์
5) โปรแกรม 7 สั ปดาห์ เปลี่ยนแปลงตัวเอง เป็น Health literacy ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
สุขภาพ ในการเคลื่อนไหวร่างกายและสามารถนาข้อมูลไปประเมินพฤติกรรมสุขภาพของคนวัยทางาน
มอบสานักส่งเสริมสุขภาพ
6) ให้ปรับชื่อโครงการประชารัฐร่วมใจเตรียมรองรับประชากรไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
ปรับชื่อเป็นโครงการเตรียมการรองรับประชากรไทย เข้าสู่สังคมสูงวัย
- รับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) การนาเสนอรายงานความก้าวหน้าให้ดูจาก Small Success ในการดาเนินงานเพื่อนาไปสู่เป้าหมาย
ตาม Small Success ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
2) Preventive Long Term Care แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่ม Preaging อยู่ในช่วงกลุ่มวัยทางาน
ตอนปลาย 45-59 ปี 2) กลุ่ม Active aging เป็นกลุ่มที่ทาสุขเพียงพอชะลอชราชีวายืนยาว การคัด
อายุ ต ามช่ ว งวั ย ชะลอชรา ช่ ว งอายุ แ บ่ ง เป็ น 3 กลุ่ ม ดั ง นี้ 1) อายุ 60-69 ปี ผู้ สู ง อายุ ต อนต้ น
2) อายุ70-79 ปี ผู้สูงอายุตอนกลาง 3) อายุ 80 ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุตอนปลาย
3) ฝากเรื่องระบบ Care manager การบริหารจัดการกลไกในชุมชน เมื่อท้องถิ่นถูกขับเคลื่อนให้มี
อาสาสมัครบริบาลชุมชน ท้องถิ่นจัดระบบในการทางานร่วมกันอย่างไร
4) การขับเคลื่อนการดาเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพให้มีเกณฑ์พื้นฐานในการดาเนินงาน โดยพันธกิจหลัก
และโดยการเป็นศาสนสถาน ในการเป็นมาตรฐานของวัดรอบรู้ด้านสุขภาพ
5) แจ้งทุก Cluster การขับเคลื่ อนงานหลักส าคัญของกรมอนามัย คือ health literate อย่างน้อ ย
1 keymessage ในการขับเคลื่อนงาน
- รับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) การจัดทา/ชี้แจง SOP ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยให้เรียบร้อย
เพื่อจะได้ชี้แจงให้ทางจังหวัดรับทราบ มอบทีมยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
2)การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของระบบผ่ า นกลไก เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด สมรรถนะของผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ผู้รับผิดชอบงาน,ผู้เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย และศูนย์อนามัยต้องเป็นหน่วยที่สามารถปรึกษาทั้ง
ในกระทรวงและนอกกระทรวง
3) ประชาชนต้องมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในการดูแลตนเองทางสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ

สรุปประเด็น/สถานการณ์
มติ/ข้อสั่งการ/คาแนะนาของของอธิบดี และองค์ประชุม
5) มีชุดความรู้และคู่มือแนวปฏิบัติด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการขั บเคลื่อน 4) ต้องดูแลพื้นที่เฉพาะที่ต้องจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานระดับพื้นที่
5) การชี้แจง SPO ต้องพร้อมในหลักการการทางานขอคู่มือปฏิบัติการและคู่มือรายงาน และรายงาน
ต้องเป็น FORMAT เดียวกัน
6) โรงอาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ขับเคลื่อนการดาเนินงานโดยใช้ชื่อ Health Canteen และ
การประชุมกระทรวงให้จัดทาแผน Health Canteen ของกระทรวงสาธารณสุขด้วย
3.1.6) แผนปฏิบัติการความรอบรู้ด้านสุขภาพ รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน ดังนี้
- รับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
เป้าหมาย : การส่งเสริมให้ประชาชนไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น
1) ให้ดูบทบาทของกรมอนามัยด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับแผนของประเทศ
1) ประกอบด้วย 3 มาตรการ ดังนี้ 1. การใช้เทคโนโลยีดจิ ิตลั (Digital health literact) ในการทา 2) ให้ ด าเนิ น การจั ด ตั้ ง คณะกรรมการ ภายในไตรมาสที่ 1 เพื่ อ ท าให้ ส ามารถก ากั บ ติ ด ตามและ
ให้ประชาชนมี HL เพิ่มขึ้น 2. การตอบสนอง ตอบโต้ข่าวสุขภาพที่เป็นเท็จ 3. การเป็นองค์กรหลัก ขับเคลื่อนงานตามแผนแม่บทของประเทศได้
ในการดูภาพรวมการขับเคลื่อน HL ของประเทศไทย โดยกรมอนามัยได้รับมอบหมายจาก
3) แผนกรมอนามัยที่เกี่ยวข้องกับความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในช่วงการวิเคราะห์ แผน โดยมีกิจกรรม
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
หลักทั้งหมด 110 กิจกรรมหลัก และใช้งบประมาณ 55 ล้านบาท โดยให้นามารายงานในการประชุม
2) Small success ในไตรมาส 1 การกากับติดตามแผนปฏิบตั ิการขับเคลื่อน HL ของประเทศไทย ครั้งต่อไป ในการขับเคลื่อนงาน health literacy ในภาพของกรมอนามัย
โดยมีองค์ประกอบจากหน่วยงานที่ระบุไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ
3) ไตรมาส 2 เรื่องโปรแกรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ที่ทาให้ประชาชนรับทราบในการส่งเสริม
สุขภาพ และจะมีการเพิ่มเมนูใหม่ๆ เข้าไปในโปรแกรมเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ นาไปสู่
การปรับเปลี่ยนสุขภาพ มีความต่อเนื่องและตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย
(4.1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการทางาน กรมอนามัย
- ที่ประชุมรับทราบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบริหารและวิธีทางาน กรมอนามัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้วตามคาสั่งกรมอนามัย ที่ 879/2562 เรียบร้อยแล้ว
(4.2) การประชุมขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านเครือข่ายสานักงาน - ที่ประชุมรับทราบ
สาธารณสุขจังหวัด กรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- เป็ น นโยบายบู ร ณาการในการขั บ เคลื่ อ นงานกรมอนามั ย ผ่ า นระดั บ จังหวั ด ซึ่ งในครั้ งนี้ ก ลุ่ ม
เป้ า หมายหลั ก เป็ น ระดั บ บริ ห าร โดยมี รั ฐ มนตรี ช่ ว ยเป็ น ประธาน และผู้ บ ริ ห ารกรมอนามั ย
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทั้งสายสิ่งแวดล้อมและสายส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งสิ้น 350 คน
ที่จังหวัดเชียงราย ให้ Cluster เตรียมการชี้แจง/แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานระดับจังหวัด
ให้ผู้บริหารระดับจังหวัดรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/สถานการณ์
(4.3) การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมอนามัย
- กรมอนามัยจะเข้าชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 สภาผู้ แ ทนราษฎร วั น ที่ 18 พฤศจิ ก ายน 2562 และ
คณะวุฒิสภา วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

มติ/ข้อสั่งการ/คาแนะนาของของอธิบดี และองค์ประชุม
- รับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ขอความร่ ว มมื อ ผู้ เ กี่ย วข้ อ งจั ด ท าค าตอบประเด็ น ที่ ค าดว่ า จะถู ก ซั ก ถาม เพื่ อ เตรี ย มการชี้ แ จง
คณะกรรมาธิการฯ
2) มอบกองแผนงานทาข้อมูลที่เป็นข้อซักถามที่เป็นประเด็นที่สาคัญ และมอบรองอธิบดีที่เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ
(5.1) การเตรียมเสนอวาระเข้าประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข
- รับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
- เรื่ อ ง/ประเด็ น ที่ ก รมอนามั ย เป็ น เจ้ า ภาพหลั ก โดยเฉพาะประเด็ น ส าคั ญ ตามนโยบาย 1) แนะนาให้เสนอเรื่องเข้า ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวง เพราะบางเรื่องต้องอาศัยกลไกการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และกรมอนามัยต้องการสื่อสารให้ผู้บริหารระดับสูงทราบ
ขับเคลื่อนระดับกระทรวง
2) ในการประชุมผู้บริหารระดับกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2562 ให้นาเรื่องเด็กไทยเล่นเปลี่ยน
โลก บรรจุอยู่ในวาระการประชุมฯ ดังกล่าว
3) การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก ครั้งที่ 3/2562 ให้เตรียมการเรื่องการตรวจ
ราชการ เข้าเป็นวาระการประชุมด้วย

สรุปประเด็นจากที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก ครั้งที่ 3/2563 ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมไมดัส 2 ชั้น 4 โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
วาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงาน
การประชุม ครั้งที่
1/2563

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา

สรุปประเด็น/สถานการณ์
อธิบดีกรมอนามัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก ครั้งที่
4/2563 ประจาเดือนมกราคม 2563 ให้ Cluster นาเสนอการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในไตรมาส 2 ตาม House model ที่กาหนดไว้
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 มีประเด็นที่สาคัญ ดังนี้
(1) การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฎิรูประบบบริหารและวิธีทางาน กรมอนามัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (2) การเตรียมการประชุมตรวจราชการ รอบที่ 1 ในวันที่ 3 ธันวาคม
2562 (3) รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ Cluster 1-5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และแผนปฏิบัติการความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(4) การประชุมขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านเครือข่ายสานักงาน
สาธารณสุ ขจั งหวัด กรมอนามัย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (5) การเตรี ย มการชี้ แจง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมอนามัย (6) การเตรียมเสนอวาระเข้า
ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข
(4.1) ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
(1) โครงการวิวาห์สร้างชาติ
 หลักการและเหตุผล ปัญหาเด็กเกิดน้อ ย ด้อยคุณภาพ จึงส่งเสริมให้กลุ่มที่มีความพร้อม และ
ต้องการมีบุตร ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
อนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและ
เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ
 อัตราการเจริญพันธุ์รวมของสตรี (TFR) ปี 2562 เท่ากับ 1.54 ตามนโยบายต้องไม่ต่ากว่า
1.6 และอัตราการเกิดปี 2561 เท่ากับ 666,109 คน ตามนโยบายต้องไม่ต่ากว่า 7 แสนราย
 ปั จจั ยที่ ท าให้ มี บุ ตรน้ อยลง ดั งนี้ 1) ด้ านทั ศนคติ และรู ปแบบการใช้ ชี วิ ต 2) ด้ านสุ ขภาพ
3) ด้านเศรษฐกิจ 4) ด้านสังคม
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครู่ ักมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนสมรสและก่อนมีบุตร
 เป้าหมาย การเกิดทุกรายมีคุณภาพลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ครอบครัวมีคุณภาพ
 ตัวชี้วัด 1) ร้อยละ 30 ของหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่พร้อมจะมีบุตร ต้องได้รับวิตามินเสริมธาตุเหล็ก
และกรดโฟลิก อย่างน้อย 1 เดือนก่อนตั้งครรภ์ 2) หญิงวัยเจริญพันธุ์มีความชุกภาวะโลหิตจาง
ไม่เกินร้อยละ 20 3) ร้อยละความพิการแต่กาเนิดไม่เกินร้อยละ 7

มติ/ข้อสั่งการ/คาแนะนาของของอธิบดี และองค์ประชุม
- Cluster 1-5 รับทราบ

- รับทราบ

- รับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
(1) แนะนาจั ด การประชุ ม กั บ สายประชากรศาสตร์ ซึ่ ง เป็ น วิ ธี การขั บ เคลื่อ นงาน (Demographic
dividend) โดยกรมอนามัยต้องมีชุดความรู้ดูแลทุกกลุ่มวัย
(2) เรื่องอัตราการเกิดของทารกต้องเข้าถึงเรื่อง Birth registry เพื่อจะทาให้ทราบถึงอัตราการเกิดของ
ทารกได้ถูกต้อง
(3) เป้าหมายของโครงการ
3.1) สร้างความรอบรู้ด้านการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ กิจกรรมสาคัญ คือ 1) ส่วนกลางผลิตสื่อ
ความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ QR code 2) การ Kick off เพื่อให้เกิดกระแส ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคทั้ง 12 เขต 3) การส่งมอบ Gift set โดยส่วนกลางรับผิดชอบจานวน 1 หมื่นชุด และ
ส่วนภูมิภาครับผิดชอบ 2 แสนเก้าหมื่นชุด (รวม Gift set ทั้งหมด 3 แสนชุด)
3.2) เพื่อให้เกิดความรอบรู้และความตระหนักถึงการเตรียมการก่อนการตั้งครรภ์ เพื่อให้ได้การตั้งครรภ์
ที่มีคุณภาพ (Gift set เพื่อสุขภาพ ประกอบด้วย 1) ชุดความรู้ 2) ยาโฟลิค 3) เครื่องมือความรอบรู้
ด้านสุขภาพ กิจกรรมสาคัญ คือ ศูนย์อนามัยกาหนดกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับยาจานวน 3 หมื่นราย และ
พื้นทีส่ ่งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายมาที่ศูนย์อนามัย
3.3) การวางแผนก่อนการตั้งครรภ์ โดยได้รับการตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์ ทาเฉพาะในส่วนกลาง
และในวันแถลงข่าวทางส่วนกลางจะแจกคูปองให้ 100 คู่ เพื่อเข้ารับตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์
โดยคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
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สรุปประเด็น/สถานการณ์

มติ/ข้อสั่งการ/คาแนะนาของของอธิบดี และองค์ประชุม
3.4) กลุ่มที่มีบุตรยากเข้ารับการตรวจคัดกรอง โดยผู้ชายได้รับการตรวจน้าเชื้อ ซึ่งจะทาเฉพาะใน
ส่วนกลาง วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระแสทางสังคมให้เกิดความตระหนักในการมีบุตรได้อย่างมีคุณภาพ
กิจกรรมสาคัญ คือ สร้างกระแสทางสังคมเพื่อให้เกิดความรอบรู้ ด้านสุขภาพ โดยมีกระบวนการให้
คาปรึกษาและความเข้าใจของกลุ่มคนที่มีบุตรยาก เพื่อตอบเชิงนโยบาย และให้คูปอง 5 พันบาท
ในระยะเวลา 3 เดือน แนะนาให้ดูระเบียบการเบิกจ่ายเงินด้วย
(4) การติดตามภายหลังเข้าร่วมโครงการโดยร่วมมือกับทางศูนย์อนามัย และวางแผนการวิจัยมอบ
สานักอนามัยการเจริญพันธุ์ในการติดตามและสรุปผลการดาเนินงานต่อไป

(2) โครงการเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก
 โครงการเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก มี Concept “เล่นตามวัย พาเด็กไทยเปลี่ยนโลก”
 กรอบการดาเนินงาน ขับเคลื่อนด้วยกลไกมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต และมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมลงทุนและภาคีเครือข่ายมีส่วน
ร่วมแบบบูรณาการ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
1) Family พ่อแม่เล่นกับลูกทุกวัน สื่อสาร รณรงค์ สร้างกระแส การ เล่นในชุมชนทุกระดับ พัฒนา
สื่อความรู้/Infographic และเผยแพร่สื่อผ่านช่องทาง
2) Free เล่นได้ทุกที่ทุกเวลา จัดพื้นที่เล่นตามวัย(เล่นตามรอยพระ ยุคคลบาท) และสนับสนุนการ
เปิดรั้วโรงเรียนให้พ่อแม่พาเด็กเข้ามาเล่น
3) Fun เด็กต้องสนุก เกิดทักษะการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตรการเล่นทุกระดับ พัฒนาทักษะผู้นาการ
เล่น และสนับสนุนสื่อของเล่นตามวัย

- รับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
 เป้าหมายของโครงการ ดังนี้
(1) เกิดพื้นที่สนับสนุนการเล่นตามวัยที่จะนาไปสู่เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ซึ่งเป็นการจัดการเรื่องพื้นที่
ด้านความปลอดภัย เพื่อให้เกิดการเล่นสาหรับเด็ก โดยหลักการเอาชุดความรู้ในการออกแบบพื้นที่
เพื่อให้เกิดการเล่นสาหรับเด็ก การจัดการพื้นที่สาธารณะร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่สถาบันพัฒนาอนามัย
เด็ก,ชุมชน,คลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพ (Well Child Clinic : WCC) เป้าหมายมีพื้นที่ต้นแบบการเล่น
สาหรับเด็กจังหวัดละ 1 แห่ง โดยส่วนกลางจัดทาคู่มือพื้นที่การเล่นสาหรับเด็ก ,คู่มือการสร้างลานเล่น
ตามรอยพระยุคลบาท และขับเคลื่อนพื้นที่การเล่นกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนภูมิภาค
ขับเคลื่อนตามเป้าหมายที่กาหนด โดยหาพื้นที่เป้าหมายเพื่อนาไปดาเนินการต่อไป
(2) การสร้างความรอบรู้ของครอบครัวในเรื่องการเล่นของลูก ให้ใช้เครื่องมือ กิน กอด เล่น เล่า ที่อยู่ใน
มหัศจรรย์ 1,000 วัน โดยทาให้พ่อแม่เข้าใจเรื่องการเล่นและเข้าใจเรื่องการพักผ่อนการนอนของลูก
เพราะเป็นเครื่องมือที่ใช้ทางานกับครอบครัว ซึ่งเป็นการสร้างการแสการเล่นกับพ่อแม่ด้วย
(3) สร้างกระแสให้ทุกคนเห็นความสาคัญของการเล่นของเด็ก การสร้างกระแส จะดาเนินการ Kick off
เครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลกที่มาจากนานาชาติ ส่วนกลางดูแลเลือกเด็กปฐมวัยและพื้นที่ศูนย์พั ฒนาเด็ก
ท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่สาธารณสุข โดยการบริหารจัดการเพื่อนาไปสู่ภาพของการเล่นของเด็ก
(4) สร้างกลุ่มที่จะอานวยการให้เกิดการเล่นของเด็ก การอานวยการให้เกิดการเล่น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มเป้าหมายศูนย์พัฒนาการเด็ก เช่น ครูพี่เลี้ยง 2) กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน
(5) การขับเคลื่อนในพื้นที่ สามารถใช้กลไกลการขับเคลื่อน 4 กระทรวง มุ่งไปสู่มาตรฐาน สถานพัฒนา
อนามัยเด็กแห่งชาติ เน้นเรื่องขององค์ความรู้ และการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
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สรุปประเด็น/สถานการณ์
(3) โครงการคนไทยสุขภาพดี
(3.1) ออกกาลังกาย นโยบายเกี่ยวกับการออกกาลังกายมี 3 โครงการหลัก ดังนี้
1) โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
2) National Steps Challenge (ท้าไทยก้าว...ไกลโรค)
3) โครงการขับเคลื่อนแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573
(3.2) นโยบายที่เ ป็ น ขั บ เคลื่ อนกระทรวงสาธารณสุข สู่ การเป็ น Health Model เพื่ อยกระดั บ
สถานะทางสุขภาพ และความรอบรู้สุขภาพของบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ (Health model) ประกอบด้วย 2 มาตรการสาคัญคือ 1) Healthy
canteen (โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ) เป้าหมาย ยกระดับคุณภาพโรงอาหารสู่การเป็นโรง
อาหารเพื่อสุขภาพ ที่มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และส่งเสริมความรอบรู้ด้านโภชนาการ ด้วย
เมนูชูสุขภาพมาตรฐาน SML 2) Steps Challenge (สาธารณสุขไทยก้าว...ไกลโรค) ขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมการออกกาลังกายโดยการนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการร่วมสนุก และ ติดตามผล
(3.3) Street food โครงการพัฒนาการจัดการอาหารริมบาทวิถีปลอดภัยสร้างเสริมสุขภาพ และ
สนับสนุนการท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์ 1) การพัฒนาต้นแบบพื้นที่จัดบริการอาหารริมบาทวิถี 2) พัฒนารูปแบบและกลไก
การพัฒนาอาหารริมบาทวิถี 3) ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพอาหารริมบาทวิถี 4) จัดทาข้อเสนอ
เชิงนโยบายพัฒนาอาหารริมบาท
- พื้นที่ดาเนินการเป้าหมายปี 2564 ขยายเป็น 76 จังหวัด เป็นพื้นที่ถนนอาหารปลอดภัย
- ดาเนินการภายใต้ 4 มิติหลัก คือ 1) มิติสุขภาพ 2) มิติสังคม 3) มิติเศรษฐกิจ 4) มิติวัฒนธรรม
โดยเน้นที่มิติสุขภาพมีวัตถุประสงค์ที่สาคัญเพื่อให้ได้มาตรฐานหรือข้อกาหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร
และเป็นโมเดลของ Street food

มติ/ข้อสั่งการ/คาแนะนาของของอธิบดี และองค์ประชุม
- รับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
(1) แนะนาให้ปรับเป้าหมายเรื่อง Healthy canteen ยกระดับคุณภาพโรงอาหารสู่โรงอาหาร ที่มีความ
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และส่งเสริมความรอบรู้ด้านโภชนาการ ด้วยเมนูชูสุขภาพ (โดยตัดคาว่า
มาตรฐาน SML ออก)
(2) เน้นให้บุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขเป็น Health model โดยประกาศนโยบายเพื่อนาไปสู่
บุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศไปจนถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดกระแสของ
การขับเคลื่อนการจัดการระบบสุขภาพ ที่ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นเชิงนโยบายด้านสุขภาพ และ
ผลักดันให้เรื่องการออกกาลังกายเป็นวาระแห่งชาติต่อไป
(3) ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 จะเริ่มใช้โปรแกรม Steps Challenge ซึ่งบุคลากรทั้งหมดของ
หน่วยงานส่วนกลางที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขจะต้องอยู่ในระบบทะเบียนภายในสิ้นเดือนมกราคม
2563 และจะมีการเปิดตัวประมาณต้นเดือนมกราคม 2563
(4) การขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายจะเกิดการเคลื่อนไหวของการออกกาลังกายอย่าง
ต่อเนื่องภายใต้แนวคิด Steps Challenge ซึ่งกลไกการใช้ PLATFROM จะทาให้เกิดการขับเคลื่อนการ
ออกกาลังกายในระดับจังหวัด โดยสามารถแสดงผลเพื่อให้จังหวัดเทียบดูในช่วงกลุ่มวัยในแต่ละจังหวัดที่
กาลังเกิดการเคลื่อนไหวการออกกาลังกายว่าเป็นสัดส่วนเท่าไหร่
(5) ภายในเดือนมกราคม 2563 เรื่องเมนูชูสุขภาพจะต้องครบทุกแห่ง และการทาป้ายควรแล้วเสร็จใน
เดือนมกราคม 2563 ส่วนเรื่องการสั่งปรับระดับเครื่องดื่มให้มีความหวานลดลง จะต้องมีการปรับสูตร
โดยแนะนาให้เริ่มทาในกรมอนามัยก่อนและค่อยขยายผลไปสู่ภายนอกกรมอนามัยต่อไป
(6) เสนอให้ ทามาตรฐานอาหาร SML ที่ร้านข้าวก่อน เพื่อ ลดอาหารเหลือทิ้ง และเรื่ องโรงอาหาร
ต้นแบบมาตรฐาน ก้าวต่อไปคือ 1. ให้ผู้บริหารกรมอนามัยได้ทราบถึงการขับเคลื่อนงาน 2. มีการ
จัดการในเรื่องของอาหารปลอดภัย โดยเริ่ม ทุกโรงอาหารในกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการตรวจ
สารเคมีตกค้าง อาหารต้องมาจากแหล่งผลิตที่ปลอดภัย
(7) ด้านนโยบายศูนย์อนามัยรับทราบเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนร่วมกัน โดยศูนย์อนามัยต้องดาเนินการ
ในพื้นที่ โดยการสารวจจานวนตลาดที่จะเป็นต้นแบบพื้นที่ดาเนินการอาหารริมบาทวิถีปลอดภัยและ
สร้างเสริมสุขภาพ และการ advocacy ที่เป็นความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยผู้บริโภคต้องเป็นคนคัดสรร
และเลือกสรร ควรจะถอดบทเรียนว่าใช้ก ระบวนการอะไรไปสู่การเกิด ความรอบรู้ ด้านสุขภาพกั บ
ประชาชน และการ regulate ต้องผลักให้เกิดกฏกระทรวงที่จะออกมาครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ในการ
ควบคุมกากับ เพื่อจะผลักดันให้ชัดเจน
(8) แนะน าให้ป ระสานกับ การท่ องเที่ ยวให้บู รณาการซึ่งอาจจะเกี่ ยวข้อ งกั บ street food ให้เ ป็ น
โปรแกรมเดียวกัน อาจจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน

สรุปประเด็นจากที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก ครั้งที่ 4/2563 ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมกาธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย
วาระการประชุม
สรุปประเด็น/สถานการณ์
มติ/ข้อสั่งการ/คาแนะนาของของอธิบดี และองค์ประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ประธานการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ - Cluster 1-5 รับทราบ
ประธานแจ้งให้ที่ (1) การประชุ ม กรมอนามั ย ครั้ งที่ 4/2563 ให้ น าเสนอเรื่ อ ง Premium PP service ซึ่ งเป็ น
ประชุมทราบ
นโยบายของกรมอนามัย เพื่อใช้ขับเคลื่อนงานตามทิศทางของกรมอนามัย (2) สรุปโครงการตาม
นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนาเสนอในที่ประชุมกรมอนามัยดังกล่าวด้วย
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้ งที่ 3/2563 เมื่ อวั นอั งคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมไมด้ า - ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2563
รับรองรายงาน
งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการ
การประชุม ครั้งที่ กระทรวงสาธารณสุข มีประเด็นสาคัญ ดังนี้ (1) โครงการวิวาห์สร้างชาติ (2) โครงการเล่นเปลี่ยนโลก
3/2563
(3) โครงการคนไทยสุขภาพดี
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่อง

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ Cluster 1-5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
แผนปฏิบัติการความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(House model) มีประเด็นสาคัญ ดังนี้
(1) กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย รายงานผลการดาเนินงานไตรมาส 1 ดังนี้
(1) จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังการตายมารดาเขต 1-12 และแต่งตั้งคณะทางานทบทวนและวิเคราะห์
สาเหตุการตายมารดา พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลผ่านระบบเฝ้าระวังการตายมารดาราย
เดื อ น (2) จัด ประชุม ปฏิ บั ติก ารขั บเคลื่ อ นการด าเนิ น งานส่ งเสริ ม สุ ข ภาพอนามั ย แม่ และเด็ ก
เมื่อวันที่ 21-22 ต.ค. 2562 (3) จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังการตายมารดาโดยตั้งอยู่ ณ ศูนย์อนามัยที่
1 – 12
(2) กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น รายงานผลการดาเนินงานไตรมาส 1 ดังนี้
(1) ชี้แจงนโยบายสาคัญ/เป้าหมาย/ตัวชี้วัด และถ่ายทอดแนวทางดาเนินงานสู่การปฏิบัติในระดับ
พื้นที่ (2) ร่างแนวทางประเมินโครงการ ChOPA & ChiPA Game และร่างแนวทางศึกษารูปแบบ
การวัดความฉลาดทางการเคลื่อนไหว (3) มีคู่มื อการบริ หารจัดการบริการ PP ช่องปาก และ
ร่างแนวทางสูงดีสมส่วนแนวคิด Active Learning (4) ศอ. สสม. ร่วมกับหน่วยสธ.-ศธ.ในพื้นที่
คัดเลือกโรงเรียนและชี้แจงเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการพัฒนา HLS
(3) กลุ่มวัยทางาน รายงานผลการดาเนินงานไตรมาส 1 ดังนี้
(1) ประชุ ม ชี้ แ จงเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นแผนการด าเนิ น งานคลั ส เตอร์ วั ย ท างาน จ านวน 1 ครั้ ง
(2) มีระบบฐานข้อมูลโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ จานวน 1 ระบบ
(3) มีระบบชุดคาถามประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ
วัยทางาน จานวน 1 ระบบ (4) บุคลากรและภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพ จานวน 695 คน

- รับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
(1) แนะนาให้ Cluster วิเคราะห์การขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัญหาในพื้นที่ เพราะจะมีผลต่อการดาเนินการตามแผนที่ได้กาหนดไว้
(2) โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ในการขับเคลื่อนงานด้านมาตรฐานอนามัยแม่และ
เด็ก จะต้องมีความรอบรู้ด้านสุขภาพของชุมชน ท้องถิ่น และพ่อแม่ โดยให้เปลี่ยนวิธีคิดและการมี
ส่วนร่ วมในการดูแลเรื่องนี้ มอบกลุ่มความรอบรู้ด้ านสุ ขภาพวิเคราะห์กิจกรรมความรอบรู้ด้า น
สุขภาพ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ด้านสุขภาพต่อไป
(3) การส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างมีคุณภาพ กรมอนามัยต้องมี Product ขับเคลื่อนประเด็นนี้
(4) การดาเนินการตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยกรมอนามัย เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายปี 2565
ต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเน้นวิธีการดาเนินการให้ชัดเจน
- รับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
(1) เน้นการขับเคลื่อนงานด้านส่งเสริมสุขภาพกับความรอบรู้สุขภาพ เพื่อจะได้ดาเนินการได้ต่อเนื่อง
(2) กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ให้เน้นเด็กกลุ่มเป้าหมาย และดูแลสถานะ
ด้านสุขภาพของเด็ก เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
(3) เรื่องการจัดทาฐานข้อมูล ซึ่งกรมอนามัยกับกระทรวงศึกษาธิการบูรณาการการทางานร่วมกัน
แนะน าให้ย กระดั บกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ก ารสร้ างสุข ภาพนั กเรีย น โดยกรมอนามั ยเป็ น
เจ้าภาพ ในนามกระทรวงสาธารณสุข เพื่อจะให้มีฐานข้อมูลในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน
- ที่ประชุมรับทราบ
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(4) กลุ่มผู้สูงอายุ รายงานผลการดาเนินงานไตรมาส 1 ดังนี้
(1) ประชุม ชี้ แจงการด าเนิ น งาน/แนวทางการดาเนิ น งาน (2) พื้น ที่ มีแ ผนการขั บเคลื่ อ นการ
ดาเนินงาน (3) ผู้สูงอายุได้รับการประเมินและคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น (4) ผู้สูงอายุได้รับการดูแล
ตามแผนการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงรายบุคคล (Care Plan) (5) มีมาตรฐานหลักสูตรสาหรับเจ้าหน้าที่
(6) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ภาคีเครือข่าย (7) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุ/พระสงฆ์
(8) มีการดาเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพและการอบรมพระคิลานุปัฏฐาก
(5) กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม รายงานผลการดาเนินงานไตรมาส 1 ดังนี้
(1) ดาเนินการกิจกรรมสร้างกระแสสังคมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ เช่น กิจกรรมวันล้าง
มือโลก,กิจกรรมวันส้วมโลก (2) นักวิ ชาการส่วนกลางและศู นย์อนามัย ได้รับ การพัฒ นาความ
เชี่ยวชาญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (3) มีฐานข้อมูลสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อการเฝ้าระวัง
คาดการณ์ฯ และสื่อสารความเสี่ยง (4) มีชุดความรู้ และคู่มือแนวปฏิบัติด้านการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่

มติ/ข้อสั่งการ/คาแนะนาของของอธิบดี และองค์ประชุม
- รับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
(1) ข้อมูลผลการประเมินและคัดกรองสุขภาพ ในปี 2563 จะนาไปใช้ดาเนินงาน ปี 2564 ต่อไป
(2) เรื่องหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุของนักบริบาลชุมชน ให้ดูความเชื่อมโยงของการ
ทางานร่วมกันระหว่าง CG/CM เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างของการทางาน

- รับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
(1) ด้านสถานการณ์ภาวะวิกฤต แนะนาให้จัดทาแผนและกาหนดประเด็นที่สาคัญ ต้องทาการเตรียม
ข้อมูลและเตรียมความพร้อมให้เป็นมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการเดียวกัน
(2) หลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และ พ.ศ. 2562 ต้องเป็นหลักสูตรมาตรฐานที่รับรองโดยกรมอนามัยเท่านั้น
(3) เรื่องการประเมิน EHA ของโรงพยาบาล ให้นักวิชาการสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์สามารถเป็นผู้
ประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลได้ เพื่อยกระดับมาตรฐานโดยใช้นักวิชาชีพ
(4) ประเด็ น การจั ด ระบบมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ให้ ท าข้ อ เสนอต่ อ กระทรวงสาธารณสุ ข เพื่ อ ท าให้
โรงพยาบาล ในกระทรวงสาธารณสุขเข้าสู่ระบบได้ครอบคลุมทุกแห่ง แนะนาให้ทาเชิงรุกและต้องทา
แผนการสื่อสารเรื่องขยะติดเชื้อ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาต่อไป
(5) กิจกรรมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายสาธารณสุข
และอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน เลื่อนมาดาเนินงานในเดือนมกราคม 2563
(6) กลุ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ รายงานผลการดาเนินงานไตรมาส 1 ดังนี้
- รับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
การตอบโต้ข้อมูลและข่าวเสี่ยงหรือเท็จด้านสุขภาพ (RRHL)
(1) แนะนาต้องมี KEY MASSAGE ตามกลุ่มวัย
(1) ข่าวเสี่ยงด้านสุขภาพในเดือนธันวาคม 2562 มี 122 ข่า ว (2) เรื่องฉุกเฉินมากที่สุด จานวน (2) การจัดทาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพของประเทศไทย แนะนาให้ดูตามแผน
31 ข่าว รองลงมาด้านโรค และอารมณ์( 3) ข่าวที่มีความเสี่ยงสูงต่อสุขภาพเป็นข่าวเกี่ยวกับฉุกเฉิน แม่บทว่ามีกระทรวงไหนที่เกี่ยวข้องความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทาข้อมูลต่อไป
มากที่สุด (7 ข่าว) รองลงมาด้า นสิ่งแวดล้อม (4) ข่าวเสี่ยงที่ได้รับการอ่านมากที่สุด คือ ฉุกเฉิน
รวมจานวนทั้งสิ้น 243,045 ครั้ง รองลงมา ครอบครัว จานวนทั้งสิ้น 176,995 ครั้ง และท้ายสุด
คือ อารมณ์จานวนทั้งสิ้น 129,336 ครั้ง
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แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ Cluster 1-5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในไตรมาส 2
และการปรับแผนงาน/โครงการ
(1) กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย แผนการดาเนินงานไตรมาส 2 ดังนี้
(1) โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต
- ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อสร้างแม่ลูกคุณภาพ
- ขับเคลื่อนการดาเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต
- ขั บ เคลื่ อ นพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การส่ ง เสริ ม การตลาดอาหารส าหรั บ ทารกและเด็ ก เล็ ก
พ.ศ.2560 และการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
(2) โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
- Health literate สร้าง “Smart Parents To Smart kids”
- ขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
(3) โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การฯ ว่าด้วยการส่งเสริมการ
เกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ
- การขับเคลื่อ นการดาเนิน งานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพั ฒนาอนามัยการเจริญพัน ธุ์
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 ฯ
(2) กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น แผนการดาเนินงานไตรมาส 2 ดังนี้
(1) โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ
- มีการทดลองใช้ระบบฐานข้อมูล
(2) โครงการวัยเรียนวัยรุ่นขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น พ.ศ. 2559
- บุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ 2,000 คน
(3) โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
- โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารได้รับการพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
(3) กลุ่มวัยทางาน แผนการดาเนินงานไตรมาส 2 ดังนี้
(1) โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
- กิจกรรมก้าวท้าใจ Kick off เปิดตัวกิจกรรมก้าวท้าใจ วันที่ 22 มกราคม 2563
(2) โครงการเสริมสร้างคนไทยวัยทางานมีสุขภาวะที่ดี (10 Packages)
- ขับเคลื่อนการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทางาน พัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสนับสนุน
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการดาเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทางาน
(3) โครงการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลและติดตามผล ตามแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

มติ/ข้อสั่งการ/คาแนะนาของของอธิบดี และองค์ประชุม
- รับทราบ และมีข้อเสนอแนะว่าโครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างมี
คุณภาพ ให้ เน้นเรื่องของการประเมินติดตามและเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย เพื่อจะได้นาข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในปีต่อไป

- ที่ประชุมรับทราบ

- รับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
(1) โปรแกรม pre-aging มีชุดการประเมินพฤติกรรมสุขภาพและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อ
สุขภาพวัยทางาน โดยมีเครื่องมือเฝ้าระวังสุขภาพของคนวัยทางาน กรมอนามัยต้องใช้โปรแกรมแบบ
นี้ในการดาเนินงานด้านสุขภาพกลุ่มคนวัยทางาน
(2) โครงการสืบ สานพระราชปณิ ธ านสมเด็จ ย่ า ก าลั งจะสิ้น สุ ดโครงการให้ว างแผนเตรี ย มการ
ดาเนินการในการปิดโครงการว่าจะดาเนินการออย่างไร
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(4) โครงการเตรียมพร้อมประชากรไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
- ขับเคลื่อนมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี มาตรการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ การดาเนินงานเมนูชูสุขภาพ
ในร้ า นอาหารและอาหารริ ม บาทวิ ถี ใ นระดั บ พื้ น ที่ และขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งาน Healthy
Canteen ในร้านอาหารกระทรวงสาธารณสุข
(5) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
- ประชุมขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการพร้อมเยี่ยมเสริมพลังและกากับติดตามการดาเนินงาน
ในจังหวัด
(4) กลุ่มผู้สูงอายุ แผนการดาเนินงานไตรมาส 2 ดังนี้
(1) สร้างและพัฒนาแผนส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาวรายบุคคลในชุมชน
(2) จัดทาคู่มือแนวทางการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล
(3) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแกนนาระดับศูนย์อนามัยและพื้นที่ในการใช้
ระบบโปรแกรม Long Term Care
(4) พัฒนาระบบโปรแกรม
(5) พัฒนาคู่มือแนวทางการรับรองหลักสูตรเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุและแนวทางการคัดกรอง
รอยโรคเสี่ยงมะเร็ง
(6) การประชุมสัมมนาวิชาการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ
(7) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและพระสงฆ์กับ
การพัฒนาสุขภาวะ
(5) กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม แผนการดาเนินงานไตรมาส 2 ดังนี้
(1) โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการการสาธารณสุขที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
(2) โครงการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ
(3) โครงการเฝ้าระวัง เตือนภัยสุขภาพและตอบโต้ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
(6) กลุ่มความรอบรูด้ ้านสุขภาพ แผนการดาเนินงานไตรมาส 2 ดังนี้
(1) โครงการส่งเสริมความรอบรูด้ า้ นสุขภาพและสุขภาวะแก่ประชาชน มีกิจกรรมที่จะดาเนินการ
ทั้งหมด 8 กิจกรรม รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,000,000 บาท

มติ/ข้อสั่งการ/คาแนะนาของของอธิบดี และองค์ประชุม

- ที่ประชุมรับทราบ

- รับทราบ และมีข้อเสนอแนะว่าโครงการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อ
สุ ข ภาพ ปรั บ เพิ่ ม กิ จ กรรมจั ด ท าแนวทางและหลั ก เกณฑ์ ก ารพั ฒ นา EH –Inspector และการ
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ดาเนินการวันที่ 23-24 มกราคม 2563 และกิจกรรมสนับสนุนการใช้
โปรแกรมการบังคับใช้กฎหมายสาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และสนับสนุนการใช้
โปรแกรมติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการใน
ฐานะตัวแทนลูกจ้าง ( คสจ.)
- ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 5.1 สรุปโครงการของกรมอนามัยที่ได้รับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณและเงินบารุง ประจาปี
เรื่องเพื่อทราบ
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีประเด็นสาคัญ ดังนี้
(1) โครงการเงินนอกงบประมาณ กรมอนามัย ทั้งสิ้น 59 โครงการ หน่วยงานที่สนับสนุนเงินนอก
งบประมาณ 7 หน่วยงาน รวมงบประมาณ 180.07 ล้านบาท
(2) จานวนโครงการและงบประมาณตามหน่วยงานที่สนับสนุนเงินนอกงบประมาณ รายละเอียด
ดังนี้ 2.1) สสส. จานวน 7 โครงการ 28.47 ล้านบาท 2.2) สปสช. จานวน 3 โครงการ 0.658
ล้านบาท 2.3) สวรส. จานวน 1 โครงการ 0.425 ล้านบาท 2.4) เงินบารุง จานวน 43 โครงการ
146.17 ล้านบาท 2.5) UNICEP จานวน 1 โครงการ 4.26 ล้านบาท 2.6) สหกรณ์สสจ. จานวน
1 โครงการ 1.178 ล้านบาท
(3) งบประมาณจาแนกตามงบรายจ่ายและรายการค่าใช้จ่าย รายละเอียดดังนี้ 3.1) จ้างเหมา
บุคลากร จานวน 27.61 ล้านบาท 3.2) งบดาเนินงาน จานวน 67.35 ล้านบาท 3.3) งบลงทุน
จานวน 39.45 ล้านบาท 3.4) ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา จานวน 45.57 ล้านบาท
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- รับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
(1) วัตถุประสงค์เพื่อประเมินงบประมาณที่จะขับเคลื่อนในการดาเนินการทั้งหมดของกรมอนามัย
และจะได้ทราบสถานะการเงิน
(2) แนะนาให้จัดทาแผนงาน/แผนเงินที่เกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ เพื่อควบคุมการดาเนินงานตาม
แผนงานได้อย่างถูกต้อง
(3) การประชุมครั้งต่อไป ให้มานาเสนอสรุปโครงการของกรมอนามัยที่ได้รับการสนับสนุนเงินนอก
งบประมาณและเงินบารุง ทั้งรายรับและรายจ่าย ในภาพรวมทุกหน่วยงาน

สรุปประเด็นจากที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก ครั้งที่ 5/2563 ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุมกาธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย
วาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงาน
การประชุม ครั้งที่
4/2563
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิจารณา

สรุปประเด็น/สถานการณ์
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ประธานการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก (อังคารที่ 1 ของสัปดาห์) เป็นการประชุมที่ต้อง
หารือและร่วมกันตัดสินใจ เพื่อพิจารณางานที่เป็นนโยบายสาคัญระดับกรมอนามัย
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 โดยมีประเด็นสาคัญ
ดังนี้ (1) รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ Cluster 1-5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
แผนปฏิ บั ติ ก ารความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพ (Health Literacy) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
(2) เสนอแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิ บั ติ การ Cluster 1-5 ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ในไตรมาส 2 และการปรับแผนงาน/โครงการ (3) สรุปโครงการของกรมอนามัยที่ได้รับการสนับสนุน
เงินนอกงบประมาณและเงินบารุง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(3.1) แผนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ Cluster 1-5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 6 เดือนหลัง
(1) กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย มีโครงการสาคัญ 3 โครงการ ดังนี้
(1.1) โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต มีกิจกรรมสาคัญ ดังนี้
- ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อสร้างแม่ลูกคุณภาพ
- ขับเคลื่อนการดาเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต
- ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสาหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560
และการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
(1.2) โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ มีกิจกรรมสาคัญ ดังนี้
- Health literate สร้าง“Smart Parents To Smart kids”
- ขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
(1.3) โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การฯ ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิด
และการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีกิจกรรมสาคัญ ดังนี้
- การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ
ฉบับที่ 2 ฯ
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- Cluster 1-5 รับทราบ

- มติรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2563

- รับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
(1) เอกสารน าเสนอเรื่ อ งงบประมาณ ข้ อ มูล ต้อ งประกอบด้ วย ชื่ อโครงการ งบประมาณ และ
ระยะเวลาการใช้จ่ายงบประมาณ (Timeline)
(2) การประเมินและสรุปผลการดาเนินงานเรื่องสุขภาพช่องปากของหญิงตั้งครรภ์ และเด็กปฐมวัย
ต้องดาเนินการตามตารางเวลาที่กาหนดไว้
(3) การประเมินรับรองมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 จะมีการประชุม
National Board เพื่ อ รั บรองมาตรฐานงานอนามั ยแม่ เ ละเด็ ก ซึ่ งเน้ นเครื อข่ า ยเป็น ส าคัญ และ
ให้เตรียมในส่วนของการของบประมาณในปี 2564 ต่อไป
(4) ในการนิเทศติดตามโครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต ผลลัพธ์ของโครงการเป็น Best
practice ที่จะนาไปเป็นเครื่องมือในการดาเนินงานต่อไป
(5) พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสาหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
แนะนาให้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมถ่ายโอนให้กับพื้นที่รับผิดชอบ ให้กับนิติกรระดับพื้นที่
เพื่อบูรณาการกับงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค
(6) ให้รวมความรอบรู้ด้านสุขภาพของงานก้าวย่างเพื่อสร้างลูกเข้าร่วมกับสมุดสีชมพูที่ จะกาลังจะ
ออนไลน์ ดังนี้ 1) บันทึกข้อมูลเป็น Pink book 2) เรื่องพัฒนาการให้อยู่ใน DSPM 3) Healthy
literate แนะนาให้อยู่ในก้าวย่างเพื่อสร้างลูก
(7) พระราชบัญญัติเด็กปฐมวัย ต้องเตรียมแผนการขับเคลื่อนรอบ 6 เดือนหลังต่อไป
(8) การขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก เพื่อนาไปสู่คุณภาพเด็กปฐมวัย
ให้ดาเนินการทาแผนที่กาหนดไว้และกาหนด Timeline ให้ชัดเจน
(9) การจัดประชุม วันมารดาตายในเดือนพฤษภาคม 2563 ให้เน้ นกลุ่มเป้ าหมายด้า นส่งเสริ ม
สุขภาพ และครั้งนี้ต้องจัดโปรแกรมคู่ขนาดมารดาตายไปสู่ PNC ด้วย
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(2) กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น มีโครงการสาคัญ 3 โครงการ ดังนี้
(2.1). โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School) มีกิจกรรมสาคัญ ดังนี้
- ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นระดับประเทศ ปี 2563 "เสริมสร้างความรอบ
รู้สุขภาพ by NuPETHS”
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเฝ้าระวังการดูแลเด็กพิเศษ
- การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการภาวะโลหิตจาง
- พัฒนาการใช้ระบบฐานข้อมูลร่วม
- พัฒนาสื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียน (HLS Package & Active Learning ชุดความรู้
NuPETHS)
- ผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในเด็กกลุ่มปกติและกลุ่มพิเศษ
(2.2) โครงการขั บ เคลื่ อ นพระราชบั ญ ญั ติ ก ารป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการตั้ งครรภ์ ใ นวั ย รุ่ น
พ.ศ.2559 มีกิจกรรมสาคัญ ดังนี้
- ประชุมคณะกรรมการ/คณะอานวยการ/คณะทางาน เพื่อขับเคลื่อนงานการป้องกันและแก้ไขการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
- ประชุม/อบรม /แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- เยี่ยมเสริมพลัง /ติดตาม /ประเมินผลYFHS&การดาเนินงานระดับพื้นที่
(2.3) โครงการพระราชดาริ (กพด.และภูฟ้า) มีกิจกรรมสาคัญ ดังนี้
- อบรม/พัฒนาศักยภาพแกนนานักเรียน ครุ บุคลากรในการส่งเสริมภาพในถิ่นทุรกันดารมากและ
พื้นที่ภูฟ้า
- พั ฒ นาสื่ อ /คู่ มื อ /ความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพ ให้ กั บ สามเณร /ชนเผ่ า เด็ ก และเยาวชนในพื้ น ที่
เป้าหมาย
- เยี่ยมเสริมพลัง ติดตามผลการดาเนินงาน เตรียมรับเสด็จ
(3) กลุ่มวัยทางาน มีโครงการสาคัญ ดังนี้
(3.1) โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ มีกิจกรรมสาคัญ ดังนี้
- การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
- การขับเคลื่อนการดาเนินงานส่งเสริมการออกกาลังกายโดยมีชุมชนเป็นฐาน
- ขับเคลื่อนกิจกรรมก้าวท้าใจ
- การบริหารงานคณะกรรมการขับเคลือ่ นการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการทางานกลุ่มที่ ๓ กลุ่มวัยทางาน
(3.2) โครงการเสริมสร้างคนไทยวัยทางานมีสุขภาวะที่ดี (10 Packages) มีกิจกรรมสาคัญ ดังนี้
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทางาน
- ขับเคลื่อนการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทางานในสถานประกอบการ
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- รับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
(1) โรงเรีย นรอบรู้ด้านสุข ภาพ (Health Literate School) ทุกโรงเรียน ต้องมีค วามพร้อมและ
เข้าใจ ในเรื่องการจัดการฝุ่น PM 2.5 และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่
เด็กไทยจะต้องมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในเรื่องนี้ และโรงเรียนต้องเป็นแหล่งที่สร้างความรอบรู้ให้กบั
เด็กได้อย่างชัดเจน

- รับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
(1) เน้นเรื่องการออกกาลังกาย โดยให้จัดทีมภายใต้ Clusterวัยทางาน ในนามกรมอนามัยให้การ
ออกกาลังกายอยู่ในวิถีชีวิตของประชาชน
(2) โครงการก้าวท้าใจและโครงการเสริมสร้างคนไทยวัยทางานมีสุขภาวะที่ดี (10 Packages)
เป็นนโยบายสาคัญของกระทรวงสาธารณสุข โดยมอบให้สานัก/กอง ที่เกี่ยวข้องเข้าใจและดาเนินการ
ร่วมกัน เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ด้านสุขภาพของกลุ่มคนวัยทางานได้ดีขึ้น
(3) โครงการก้ า วท้ า ใจ Season 2 ให้ เ ตรี ย มท าการสื่ อ สาร/ประชาสั ม พั น ธ์ และวางแผนการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานต่อไป
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- พัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพสถานประกอบการ
(3.3) โครงการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2573 มีกิจกรรมสาคัญ ดังนี้
- ขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573
- ติดตามและประเมินผลแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561 - 2573
(3.4) โครงการเตรียมการรองรับประชากรไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ มีกิจกรรมสาคัญ ดังนี้
- การพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทางาน
- การพัฒนานโยบาย มาตรการ การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอาหารและโภชนาการ
(3.5) โครงการในพระราชดาริ 3 โครงการ ดังนี้
- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง
- โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ
- โครงการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
(4) กลุ่มผู้สูงอายุ มีโครงการที่สาคัญ 4 โครงการ ดังนี้
(4.1) โครงการชะลอชรา ชีวายืนยาว ปี พ.ศ. 2563
(4.2) โครงการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน
(4.3) โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
(4.4) โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ
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(4) ให้ดาเนินการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนโครงการก้าวท้าใจ กับเจ้าหน้าที่กรมอนามัยและ
ประชาชนทั่วไป ให้ทราบถึงวิธีการลงทะเบียนที่ถูกต้อง โดยเป้าหมายของโครงการก้าวท้าใจต้องการ
ให้บคุ ลากรกรมอนามัยเป็น Health model ร่วมกัน

- รับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
(1) โครงการพระสงฆ์ฯ เป็นโครงการสาคัญที่ต้องติดตามความก้าวหน้า และการดูแลสถานะสุขภาพ
ของพระสงฆ์จะนาไปสู่กระบวนการของวัดส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้สถานะสุขภาพพระสงฆ์ดีขึ้ น
แนะนาให้ทาระบบข้อมูลให้ชัดเจน เพื่อสามารถนาข้อมูลนี้ไปใช้ในการทางานต่อไปได้อย่างถูกต้อง
(2) การดาเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี 2563 ให้เสนอกลยุทธ์
และพื้นที่ในการดาเนินงานให้ชัดเจน
(3) การพัฒนาระบบมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุปี 2563 เน้นในเรื่องของ Intermediate Care
ในชุมชน ซึ่งเป็นการลดจานวนผู้สูงอายุที่ติดเตีย ง และป้องกันไม่ให้เกิดจานวนผู้ป่วยติดเตียงเพิ่มขึ้น
โดยให้ดาเนินการเขตสุขภาพละ 2 จังหวัด ซึ่งภายใต้การทางาน Intermediate Care จะทาให้เพิ่ม
ฐาน community ดูแลชมรมผู้สูงอายุด้วย
(4) ประธานการประชุมแจ้งให้ยกเลิกการดาเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติผู้สูงอายุ ที่จะจัดใน
เดือนกรกฎาคม 2563 โดยให้นาเนื้อหาการรับมือผู้สูงอายุทางด้านสาธารณสุขมาบูรณาการร่วมกับ
การประชุม July Course เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นการตั้งต้นการทางานผู้สูงอายุในลุ่ม
แม่น้าโขง ซึ่งจะจัดประชุมในเดือนพฤษภาคม 2563
(5) กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม มีโครงการสาคัญ 3 โครงการ ดังนี้
- รับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
(5.1) โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการการสาธารณสุขที่เป็น (1) เรื่ อ งการจั ด การมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ต้ อ งมี ร ะบบและมาตรการที่ ชัด เจน เพราะกรมอนามั ย เป็ น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมสาคัญ ดังนี้
หน่วยงานหลักที่ดูแลระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
- สร้างความร่วมมือระดับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการ (2) จัดทาแนวทางการกาจัดหน้ากากอนามัย เพราะตอนนี้ประเทศหรือสังคมไทยมีภาวะการระบาด
การสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของโรค ซึ่งต้องทาเป็นชุดความรู้ และขั้นตอนการกาจัดที่ถูกต้อง
- พัฒนาฐานข้อมูล ระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการเฝ้าระวัง และประเมินความเสี่ยง
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- ก ากั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผล นโยบาย แผนงาน โครงการและการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
- พัฒนาขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายเพื่อการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในสถานบริการการสาธารณสุข
(5.2) โครงการป้องกันและลดปัจจัยเสีย่ งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ มีกิจกรรมสาคัญ ดังนี้
- พัฒนาระบบ กลไกการบริหารจัดการ ระบบฐานข้อมูล ระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการเฝ้าระวัง
และประเมินความเสี่ยงอนามัยสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นและชุมชน
- พัฒนาฐานข้อมูล ระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการเฝ้าระวัง และประเมินความเสี่ยง
- กากับ ติดตามและประเมินผล นโยบาย แผนงาน โครงการและการบังคับใช้กฎหมาย
- สื่อสารสาธารณะ สร้างความรอบรู้ สร้างกระแสสังคมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ
- พัฒนาขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายเพื่อการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในสถานบริการการสาธารณสุข (5.3) โครงการเฝ้าระวัง เตือนภัยสุขภาพและตอบโต้ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรม
สาคัญ ดังนี้
- พัฒนาระบบเฝ้าระวัง การจัดการข้อมูลสารสนเทศ และการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม
- กากับ ติดตามและประเมินผล นโยบาย แผนงาน โครงการและการบังคับใช้กฎหมาย
- เสริ ม สร้ า งความเข้ม แข็ง และสร้า งความรอบรู้ ภาคี เครื อ ข่า ยประชาชนการจั ด การอนามั ย
สิ่งแวดล้อม

(6) กลุ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีประเด็นสาคัญ ดังนี้
(6.1) Risks Response for Health Literacy (RRHL)
(6.2) ท าแผนบูร ณาการ ซึ่ งต้องจัด ประชุมภาคีเครือข่ าย ขณะนี้ ได้ยกร่า งคณะกรรมการแล้ ว
จะคาดว่าจะจัดประชุมเดือนมีนาคม 2563
(6.3) เตรียมเงินสนับสนุนศูนย์เขตและศูนย์วิชาการ ในการขับเคลื่อนเรื่อง HL และ RRHL ในการ
ให้ตอบโต้ข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่และพัฒนาสื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ
(6.4) สนับสนุนโครงการ 2 ล้านของโครงการออกกาลังกายในการพัฒนาโปรแกรมที่จะสร้าง HL
ต่อเนื่องจาก Phase 1 และเรื่อง Digital health literacy ใน Platform โดยเริ่ม ตั้งแต่เรื่องของ
ประเมินความเสี่ยง และสร้างความตระหนักและรับรู้ปรับพฤติกรรม
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(3) โปรแกรมระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งขณะนี้กรมอนามัยได้ทา Tracking โดย Cluster
ต้องอธิบายถึงกระบวนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อด้วย
(4) ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อสุขภาพ โดยกองประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพเป็นผู้ดูแลระบบ จะต้องทาการเฝ้าระวังข้อมูล/ประเด็นเฉพาะพื้นที่ ซึ่งพื้นที่ต้องใช้ข้อมูล
ในการดาเนินการทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการป้องกันการเกิ ดเหตุการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมไม่ให้
กระทบต่อสุขภาพประชาชนในการดาเนินงานในปีต่อไป
(5) การประชุมวิชาการอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ให้จัด positioning ให้สายท้องถิ่น/ชมรม
สายสิ่งแวดล้อมจังหวัด/สาธารณสุขอาเภอ หารือเพื่อหาแนวทางทางานร่วมกันด้านสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็น partnership หลักของงานด้านสิ่งแวดล้อม
(6) การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) เรื่อง Emergency
Operations Center (EOC) ภาวะวิกฤตให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จตามกาหนด
(7) การดาเนิ น งานที่ เ กี่ย วข้ องกั บโรคติ ดเชื้อ ไวรั สโคโรนาให้ เ ตรี ยมจั ดท าแผนเพื่อ เบิ ก งบกลาง
เนื่องจากมีความจาเป็นต้องดาเนินการเพิ่มเติมจากงานปกติ โดยมอบให้ทีมบริหารจัดการ EOC
ดาเนินการ,หัวหน้าชุดวิชาการดูแลด้านการจัดการ,ทีมสื่อสาร และทีมOperation ซึ่งเป็นทีมที่พร้อม
ลงปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน
ให้ดาเนินการจัดทารายชื่อวันละ 1-2 ทีม โดยทุกหน่วยงานที่อยู่ในกรมอนามัยต้องมีชื่ออยู่ในเวร
ออกปฏิบัติงาน
นี้ด้วย เพื่อพร้อมส่งคนสนับสนุนทีมสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ร่วมกันในภาวะฉุกเฉิน
(8) มอบ Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม ช่วย Clarify แผนการลงทุนศูนย์ห้องปฏิบัติการ
ในการใช้เครื่องมือเพื่อการประเมินและการตรวจของห้องปฏิบัติการ ทั้งระดับกรมและศูนย์อนามัย
โดยให้จัดทาเป็นแผนแม่บท
- รับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
(1) การดาเนินการตอบโต้ข้อมูลด้านสุขภาพ มอบให้ผู้อานวยการสานักและผู้รับผิดชอบเป็นผู้ดูแล
ในการตอบโต้ข้อมูลทันทีที่มีการโพสต์ข่าวเกี่ยวกับ RRHL ซึ่งผู้รับผิดชอบต้องมาตอบรับในฐานะ
เจ้าของเรื่องว่ารับทราบ และให้นับวันที่ผู้รับผิดชอบตอบว่ารับทราบว่ามี response หรือไม่
(2) ฝากให้ทุกท่านช่วยเป็น Social Listening ด้วยตัวเอง เพื่อสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนเข้าใจ
ให้ถูกต้อง
(3) การประชุมวิชาการกรมอนามัยปี 2563 ในปีนี้ให้จัดทา Annual Report ของ Risks Response
for Health Literacy (RRHL) โดยทุกปีของการประชุมวิชาการกรมอนามัยจะมี Annual Report
อย่างต่อเนื่องทุกครั้ง

-5วาระการประชุม

สรุปประเด็น/สถานการณ์

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องอื่นๆ

(4.1) กรอบการยกระดับและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
- นายแพทย์ บั ญ ชา ค้ า ของ รองอธิ บ ดี ก รมอนามั ย ได้ แ จ้ งให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง ผั งบู ร ณาการ
ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อความครอบคลุมกลุ่มวัย ซึ่งเป็นการบูรณาการยุทธศาสตร์กรมอนามัย เพื่อให้
บรรลุเป้าสัมฤทธิ์ระดับชาติ Smart citizen การดาเนินงานจะต้องมีการบูรณาการการทางานทุก
หน่ ว ยงาน ทั้งกระทรวง/กรม/กอง ที่เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้บ รรลุ สู่เ ป้ า สัม ฤทธิ์ ทั้ งด้ านการศึ ก ษา/
ด้านสุขภาพ/ด้านท่องเที่ยวกีฬา/ด้านเศรษฐกิจ และด้านดิจิตอล และการจัดการความรู้ต้องโดยมี
ทักษะด้านต่างๆ เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการกีฬา เป็นต้น เพื่อให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เช่น
โภชนาการ ทันตสุขภาพ ออกกาลังกาย เป็นต้น และต้องบูรณาการเป็นรูปแบบในกลุ่มเป้าหมาย
ซึ่ ง มี อ งค์ ป ระกอบทั้ ง Digital health platform , Health literate organization , Health
literate community
(4.2) อธิบดีกรมอนามัยมอบอานาจให้งานบริหารยุทธศาสตร์ทุก Cluster มีหน้าทีก่ ากับแผนปฏิบัติ
การของ Cluster ซึ่งถ้าผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของแผน
ให้งานบริหารยุทธศาสตร์ของ Cluster ตัดโครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการดังกล่าวได้
(4.3) การเบิกจ่ายและการยืมเงิน ขอความร่วมมือให้ทาตามระเบียบและการเบิกจ่ายต้องให้เสร็จ
ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563
(4.4) การจัดสรรพลางก่อน งบประมาณรอบ 6 เดือนหลัง ในไตรมาส 3 จะได้รับงบประมาณ
ร้อยละ 25 พลางก่อน ซึ่งคิดจากฐานงบประมาณปี 2562 ให้ทุก Cluster วางแผนการบริหาร
งบประมาณ โดยมีหลักการที่สาคัญคือต้องใช้ขับเคลื่อนงานที่เป็นนโยบายสาคัญหลักก่อน

มติ/ข้อสั่งการ/คาแนะนาของอธิบดี และองค์ประชุม
(4) มอบกลุ่ มความรอบรู้ ด้า นสุ ขภาพ ในเดื อ นมี น าคมจั ด การประชุ ม ท าแผนแม่บ ท และเดื อ น
พฤษภาคมให้ จั ด การประชุ ม คู่ ข นานกั บ การประชุ ม วิ ช าการ โดยให้ เ ป็ น เวที Platform Health
Literacy ไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่ไม่ใช่คนทางานด้านสาธารณสุข
(5) การประชุ ม คณะวิ ชาการ วั น ที่ 17 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 ให้ ต รวจสอบชื่ อ Health Literacy
Festival เพื่อนาเอากลุ่มภาคประชาชนที่ทาเรื่องสุขภาพทั้งหมดมาขึ้นบน Platform
- มติที่ประชุมรับทราบ

