-1-

เอกสารแนบ 2

สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560-2564 และการคลังและงบประมาณ กรมอนามัย ครั้งที่ 3/2559
วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกกรมอนามัย
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/เริ่มประชุม...

-4เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการกรมอนามัย
นายแพทย์ ว ชิ ร ะ เพ็ ง จั น ทร์ อธิ บ ดี ก รมอนามั ย ประธานการประชุ ม มอบหมายให้
ผู้อานวยการกองแผนงานนาเสนอความก้าวหน้าของการเตรียมข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการกรมอนามัย
เพื่อนาไปสู่การเป็น Smart Inspector
นายสืบพงษ์ ไชยพรรค ผู้อานวยการกองแผนงาน เลขานุการคณะกรรมการฯ นาเสนอร่าง
รายการข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยตัวชี้วัด
และสถานการณ์แต่ละกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม เพื่ อให้
ผู้ตรวจราชการมีข้อมูลพร้อมในการไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ ซึ่งได้ข้อมูลมาจากเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ดาเนินการสารวจ
และดึงข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) ของกระทรวงสาธารณสุข
ประธานการประชุ ม ให้ ค วามเห็ น ว่ า หากดึ ง ข้ อ มู ล จากระบบ HDC จะท าให้ ไ ด้ ผ ลการ
ดาเนิน งานค่อ นข้า งต่า จึง มอบกองแผนงานประสานคลัส เตอร์กาหนดผู้รับ ผิด ชอบหลัก (Focal Point)
ภายใน 1 สัปดาห์ เพื่อขอความร่วมมือพิจารณา 3 ประเด็น สาหรับนาเสนอในการประชุมผู้บริหารส่วนกลาง
ก่อน Teleconference กับศูนย์อนามัย ประกอบด้วยเรื่องดังต่อไปนี้
1. การเฝ้าระวัง (Surveillance)
2. ประเด็นการตรวจราชการที่เกี่ยวข้อง กาหนดปีละ 2 รอบ ซึ่งจะมีทั้งเหมือนและต่าง
จากระบบ HDC โดยเน้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
3. หาข้อมูลที่เป็น Active Survey หรือ National Health Survey ซึ่งเป็นงานวิจัย/สารวจ
ด้วยวิธีการที่น่าเชื่อถือนอกเหนือจากกรมอนามัย นามาสอบทานและประกอบการวิเคราะห์ความถูกต้องข้อมูล
ทั้งนี้ มีข้อเสนอเกี่ยวกับข้อมูลการตรวจราชการจากที่ประชุม ดังนี้
1. นางศรีวิภ า เลี้ยงพันธุ์สกุล ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร แจ้งที่ประชุมว่า
ข้อมูลที่พื้นที่ต้องการมากที่สุดคือ 1) ข้อมูลที่ไปลดช่องว่าง (Gap) ของพื้นที่ เนื่องจากข้อมูลส่วนใหญ่มักจะตัด
ข้อมูลก่อนวันที่ผู้ตรวจราชการจะไปตรวจเยี่ยม 1 วัน ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดและมาจากทุกจังหวัด แต่ข้อมูลจาก
กรมอนามัยที่เตรียมไปจะเป็นข้อมูลรายเดือน และ 2) ข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ เพื่อมาเติมเต็มว่ามีการดาเนินการ
อย่างไรกรณีที่ดาเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย
2. แพทย์หญิงนภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผู้อานวยการสานักโภชนาการ แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่าสานักโภชนาการยึดข้อมูลตามระบบ HDC และยังไม่มีข้อมูลจากแหล่งอื่นมาเปรียบเทียบ
3. นายแพทย์ศักดา อัลภาชน์ ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก นาเสนอตัวอย่าง
ข้อมูลที่นาเสนอผู้ตรวจราชการซึ่งแสดงผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของแต่ละกลุ่มวัยและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม โดยบอกสถานะว่าบรรลุหรือยังไม่บรรลุเป้าหมาย พร้อมกราฟเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน
ย้อนหลังกับปีปัจจุบัน รวมถึงผลการดาเนินงานระดับจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบและระดับเขตสุขภาพ
4. ผู้อานวยการกองแผนงาน ให้ข้อเสนอว่าประเด็นสาคัญคือแหล่งข้อมูล ดังนั้น คลัสเตอร์
ต้ อ งเข้ า มามี บ ทบาทอย่ า งมากในการเตรี ย มข้ อ มู ล เพื่ อ ส่ ง คื น กลั บ ให้ พื้ น ที่ ทั้ ง นี้ กองแผนงานได้ พั ฒ นา
แอพพลิเคชั่นเพื่อรองรับข้อมูล ดังกล่าวแล้ว เหลือเพียงการตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้องสาหรับนาไปใช้
ประโยชน์ต่อไป
/5. นายแพทย์กิตติพงศ์...

-55. นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อานวยการสานักอนามัยการเจริญพันธุ์ (สอพ.) แจ้งที่
ประชุมว่า สอพ. มีการเตรียมการมา 2-3 ปีแล้ว พร้อมที่จะนาเสนอและสามารถให้ พื้นที่นาเข้าข้อมูล เพื่อ
นาไปใช้ต่อได้เลยในเดือนมกราคม พ.ศ.2560 ซึ่งมีทั้งเรื่องสตรีและเด็กปฐมวัย วัยรุ่น และเรื่องที่จะทาต่อๆ ไป
แต่ประเด็นสาคัญ คือ การสร้างการยอมรับ โดยได้เชิญผู้ที่จะให้หรือแบ่งปันข้อมูลมาร่วมประชุมตั้งแต่เริ่มต้น
และกาหนดว่าจะคัดเลือกตัวชี้วัดใดบ้าง จึงไม่กังวลเรื่องที่จะไม่มีผู้นาข้อมูลไปใช้
6. ประธานการประชุม ให้ ข้อเสนอแนะว่าประเด็นที่กรมกาลั งดาเนินการถือเป็นเรื่อง
เร่งด่วน หากมีรายละเอียดที่มากเกินไป ขอให้เน้นประเด็นตรวจราชการที่รับผิดชอบก่อน เพื่อให้กรมเข้าใจ
สถานการณ์ของประเทศและเขตดีกว่าทีมเขต และให้ทีมเขตไปทาความเข้าใจสถานการณ์ของประเทศ เขตและ
จังหวัดดีกว่าทีมจังหวัด เป็นการสร้างความมั่นใจว่ามีข้อมูลพร้อมจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ และผ่านการวิเคราะห์
สังเคราะห์สาหรับเตรียมข้อเสนอให้เขตและจังหวัดได้ รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นมิตรกับผู้ใช้
มติที่ประชุม รับทราบ/มอบหน่วยงานดาเนินการตามข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง และมอบกองแผนงาน
จัด Teleconference กับศูนย์อนามัยเพื่อพิจารณาประเด็นของการเตรียมข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการ
กรมอนามัย
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2559
2.1 รั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารแผนยุทธศาสตร์ การพั ฒนาระบบ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559
ผู้อานวยการกองแผนงาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒ นาระบบส่งเสริมสุ ขภาพและอนามัยสิ่ งแวดล้ อม ตามแผนพัฒ นาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 และการคลังและงบประมาณ
กรมอนามัย ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 หากไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ
ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยมีข้อแก้ไข ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายละเอียดการแก้ไขรายงานการประชุม
หน้าที่ขอแก้ไข
รายละเอียดการแก้ไข
หน้าที่ 3
แก้ไขตาแหน่งผู้เข้าร่วมประชุมลาดับที่ 15 จาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็น
นักวิชาการสาธารณสุข
หน้าที่ 13
กฎหมายลาดับที่ 1 ในช่องของสถานะ หัวข้อย่อย (Bullet) ที่ 1
- บรรทัดที่ 1 แก้ไขจาก อนุบัญญัติกฎหมายตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข.... เป็น อนุ
บัญญัติตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข (ตัดคาว่า “กฎหมาย” ออก)
- บรรทัดที่ 9 แก้ไขจาก อยู่ระหว่างการตรวจสอบ/พิจารณา..... เป็น อยู่ระหว่างการ
ตรวจ/พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา............. (ตัดคาว่า “สอบ” และเพิ่มคาว่า
“ของคณะกรรมการกฤษฎีกา”)
กฎหมายลาดับที่ 4 ในช่องของสถานะ
- บรรทัดที่ 4 แก้ไขจาก ร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุ ข.... เป็น ระเบียบกระทรวง
สาธารณสุข... (ตัดคาว่า “ร่าง” ออก)
/ บรรทัดที่ 7...

-6หน้าที่ขอแก้ไข

รายละเอียดการแก้ไข
- บรรทัดที่ 7 แก้ไขจาก พ.ศ.... เป็น พ.ศ.2559 (เพิ่มปี พ.ศ. ให้ชัดเจน)
กฎหมายลาดับที่ 5 ในช่องของสถานะ บรรทัดที่ 2 แก้ไขจาก การตั้งกรรมการในการญัตติ
... เป็น การตั้งคณะกรรมการในการแปรญัตติ... (เพิ่มคาว่า “คณะ” หน้าคาว่ากรรมการ และ
คาว่า “แปร”หน้าคาว่าญัตติ)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.๑ รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย
ผู้แทนหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละแผนระดับชาติ รายงานความก้าวหน้า
การดาเนินงานตามตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย
ลาดับ แผนที่กรมอนามัย
สถานะ/ความก้าวหน้า/ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวข้อง
1. (ร่ า ง) แผนยุ ท ธศาสตร์ นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ ผู้อานวยการสานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
อ น า มั ย สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม อยู่ระหว่างเสนอกระทรวงพิจารณาเพื่อนาเรียนคณะรัฐมนตรี (ครม.)
แห่งชาติ ฉบับที่ 3
ต่ อ ไป โดยจะน าเข้ า ที่ ป ระชุ ม ผู้ บ ริ ห ารกระทรวงสาธารณสุ ข ก่ อ น
(พ.ศ. 2560-2564)
(Wednesday Meeting : WM) มอบกองแผนงานประสานส านั ก
นโยบายและยุทธศาสตร์
2. (ร่ า ง) แผนแม่ บ ทการ ผู้อานวยการสานักอนามัยสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทฯ ดาเนินการมาแล้ว
จัดการส้วมและสิ่งปฏิกูล 3 ระยะ โดยระยะที่ 3 สิ้นสุดปี พ.ศ.2559 ส่วนร่างแผนแม่บทฯ ฉบับใหม่
ของประเทศไทย พ.ศ. เป็นแผน 10 ปี ขยายกรอบการดาเนินงานให้ครอบคลุม 3 เรื่อง คือ
2560 - 2569
1) การส่ งเสริม ให้ มีส้ ว มที่บ้ านอย่า งครอบคลุ ม , 2) การจัด การส้ ว ม
สาธารณะ และ 3) การจั ด การสิ่ ง ปฏิ กู ล คาดว่ า จะน าเสนอ ครม.
ประมาณเดือนมิถุนายน 2561
3. (ร่ า ง) แผนแม่ บ ทการ ผู้ อ านวยการส านั ก อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม มี ร่ า งแผนแม่ บ ทฯ ที่ ผ่ า น
จั ด การมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ คณะอนุกรรมการสาธารณสุขแล้ว แต่จะมีการทบทวนแผนให้สอดคล้อง
(พ.ศ. 2560–2564) กับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี อีกครั้ง ก่อนนาเสนอครม.ประมาณ
เดือนมีนาคม 2560
4. (ร่ า ง) แผนยุ ท ธศาสตร์ นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ ผู้อานวยการกองประเมินผลกระทบต่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง สุขภาพ มีการทบทวนนโยบายเพิ่มเติม และจะมีการเปลี่ยนชื่อแผนเป็น
สภาพภู มิ อ ากาศด้ า น เชิงรุกซึ่งอยู่ระหว่างการปรับแก้ คาดว่าเดือนมกราคม 2560 จะได้ร่าง
ส า ธ า ร ณ สุ ข ( พ . ศ . สุ ดท้ าย และส่ งให้ คลั ส เตอร์ พิ จารณา รวมทั้ง จัด ประชุ ม รับ ฟังความ
2560-2569)
คิดเห็นจาก Stakeholder โดยจะนาเสนอ ครม.ประมาณเดือนเมษายน
2560 พร้ อ มทั้ ง จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารควบคู่ กั น ไป ทั้ ง นี้ ได้ ข ยาย
ระยะเวลาของแผนเป็น 10 ปี จากเดิม พ.ศ. 2560-2564 เป็น
พ.ศ. 2560-2569
/5. แผนงานทันตสุขภาพ...
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5.

แผนที่กรมอนามัย
เกี่ยวข้อง
แผนงานทั น ตสุ ข ภาพ
สาหรับผู้สูงอายุประเทศ
ไทย พ.ศ. 25582565

สถานะ/ความก้าวหน้า/ข้อเสนอแนะ
ทพญ.วรางคณา เวชวิธี สานักทันตสาธารณสุข ครม.ให้ความเห็นชอบ
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
โดยกรมอนามัยเป็นเลขาของแผนงาน มีเป้าหมายแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ
พ.ศ. 2558-2561 และ พ.ศ. 2562-2565 โดยเมื่อสิ้นสุดแผนคาดว่า
ร้ อ ยละ 80 ของผู้ สู ง อายุ มี สุ ข ภาพช่ อ งปากดี แ ละมี น วั ต กรรมเพื่ อ
แก้ปัญ หาสุข ภาพช่อ งปาก ขณะนี้อ ยู่ร ะหว่า งการขับ เคลื่อ นภายใต้
4 ยุทธศาสตร์หลัก โดยกรมอนามัยเป็นผู้รับผิดชอบหลักในยุทธศาสตร์
ที่ 1 การพัฒนาระบบ รูปแบบ คุณภาพและการเข้าถึงบริการ รวมทั้ง
เป็ นเลขานุการในยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริห ารจัดการฐานข้อมูล และ
การติดตามประเมินผล รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
โดยเริ่มจัดทาแผนปฏิบัติการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 มีการโอนเงิน
งบประมาณบางส่ ว นให้ ศู น ย์ อ นามั ย และคลั ส เตอร์ ส าหรั บ จั ด ท าสื่ อ
สนั บ สนุ น จั ด ประชุ ม ชี้ แ จงแผนงานให้ กั บ Partner ระดั บ เขตและ
จั ง หวั ด รวมทั้ ง จั ด ประชุ ม คณะกรรมการ/คณะอนุ ก รรมการซึ่ ง เป็ น
Partner ระดับส่วนกลาง ปัญหาที่พบคือ Partner ส่วนกลางมีกรมอนามัย
เพียงหน่วยงานเดียวที่ได้รับงบประมาณในแผนบูรณาการปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 แต่กรมการแพทย์และสถาบันพระบรมราชนก (สบช.) ซึ่งมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร ไม่ได้รับงบประมาณ ทาให้ กรม
อนามัยไม่ได้รับการสนับสนุนจาก สบช. ในเรื่องดังกล่าว อาจจะต้องขอ
งบประมาณจากหน่วยงาน (Function) หรือขอรับการสนับสนุนจากเขต
นอกจากนีก้ ารประสานกับเครือข่ายระดับเขตและจังหวัด ในช่วงเริ่มต้น
ของการทาแผน ไม่ได้โอนเงินไปตั้งแต่แรก แต่เมื่อจัดทาแผนปฏิบัติการ
แล้ ว การขอให้ ศู น ย์ อ นามั ย ช่ ว ยพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยจึ ง เป็ น ไปได้ ย าก
เนื่องจากศูนย์อนามัยเองใช้งบประมาณไม่ทัน ทาให้ปีหน้าต้องวางแผนใหม่
ผู้ อ านวยการกองแผนงาน ชี้ แจงที่ ประชุ มเรื่ องเพดานงบประมาณ
(Ceiling) ว่ามี 3 ระดับ คือ ระดับประเทศ กระทรวง และกรม โดยจะขอ
ชี้แจงในวาระที่ 3.2
ประธานการประชุม ขอให้ทุกคลัสเตอร์เข้าใจระบบงบประมาณ

/6. พระราชบัญญัติ...
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7.

แผนที่กรมอนามัย
เกี่ยวข้อง
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้ ง ครรภ์ ใ นวั ย รุ่ น
พ.ศ. 2559

(ร่ า ง) ยุ ท ธศาสตร์ ก าร
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้ ง ครรภ์ ใ นวั ย รุ่ น
ระดับชาติ (พ.ศ. 25602569) ตามพระราชบัญญัติ
การป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ปั ญ หาการตั้ ง ครรภ์ ใ น
วัยรุ่น พ.ศ.2559

สถานะ/ความก้าวหน้า/ข้อเสนอแนะ
ผู้อานวยการสานักอนามั ยการเจริ ญพัน ธุ์ ที่ประชุมคณะกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวง
ของ 4 กระทรวงหลั กและมอบหมายให้ แต่ล ะกระทรวงนาเสนอเข้า
ครม.ตามขั้นตอนต่อไป โดยกระทรวงสาธารณสุขจะนาเรียนรัฐมนตรีลง
นา ม ใ นเ ดื อ น ม ก ร าค ม 25 6 0 ส่ ว น ก าร จั ด ตั้ ง ผู้ ท รง คุ ณ วุ ฒิ
คณะอนุกรรมการส่วนกลางด้านกฎหมาย รวมถึงด้าน การขับเคลื่อน
พรบ. และยุทธศาสตร์ ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว และจะมีการติดตาม
ให้แต่ละจังหวัดจัดประชุมคณะอนุกรรมการภายในไตรมาสที่ 2 ให้ครบทุก
จังหวัด รวมทั้งขับเคลื่อนการจัดทาแผนปฏิบัติการ ทั้งนี้ สอพ. จะส่งร่าง
กฎกระทรวงและร่างยุทธศาสตร์ให้แต่ละจังหวัดผ่านศูนย์อนามัย เพื่อใช้
เป็นกรอบในการจัดทาแผนปฏิบัติการของแต่ละจังหวัด อย่างไรก็ตาม
รองนายกรั ฐ มนตรี เ ป็ น ห่ ว งเรื่ อ งการเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งส่ ว นกลางกั บ
จั งหวัด จึงได้มี กลุ่ ม ไลน์ ที่เ ชื่อมงานกับ ส านั กงานสาธารณสุ ขจัง หวั ด
(สสจ.) และศู น ย์ อ นามั ย ทุ ก แห่ ง แต่ ข ณะนี้ ยั ง คงใช้ จ ดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ไปก่อน นอกจากนี้ยังสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการแต่ละจังหวัด โดยตั้งเป้าหมายอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
และเตรียมงบประมาณสารองไว้กรณีที่จังหวัดของบประมาณเพิ่มเติมด้วย
ผู้อานวยการสานักอนามั ยการเจริ ญพัน ธุ์ ที่ประชุมคณะกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้พิจารณาแล้ว ขณะนี้อยู่
ระหว่างรอกระทรวงศึกษาธิการจัดประชุมเพื่อกาหนดร่างตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย ทาง สอพ.จะประสานกระทรวงศึกษาธิการให้เรียบร้อย
และเสนอ ครม. ในช่วงเดือนมกราคม 2560 ตามขั้นตอนต่อไป และวางแผน
จัดทาแผนปฏิบัติการในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 โดยในเดือนมกราคม
2560 จะส่งหนังสือเชิญภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและแบบฟอร์มต่างๆ
เพื่อเป็นข้อมูลนาเข้า หลังจากนั้นจะปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ฯ และจะมี
การจัดประชุมคณะกรรมการชุดที่รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ใน
เดือนเมษายน 2560 เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ
ประธานการประชุ ม ร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ฯ ฉบั บ นี้ ขั บ เคลื่ อ นเร็ ว มาก
เช่นเดียวกับกลไกการขับเคลื่อนที่มีคณะอนุกรรมการฯ 3 ชุด คือ ด้านกฎหมาย
ยุ ทธศาสตร์ และพื้ นที่ (76 จั งหวั ดและกรุ งเทพมหานคร) ซึ่ งคณะ
อนุกรรมการชุดที่ 3 ประธานคณะกรรมการฯ มอบหมายให้กรมอนามัย
ในฐานะที มเลขานุ ก ารรับ ผิ ด ชอบเรื่ องกลไกการเชื่อ มโยงเพื่อ กากั บ
ติดตาม และสนับสนุนอย่างเข้มข้น ซึ่งอยู่ในประเด็นการตรวจราชการด้วย
นายนุกุลกิจ พุกาธร กองแผนงาน ชี้แจงว่าการตรวจราชการปีนี้มี 8 ตัวชี้วัด
ประกอบด้วย ตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ P&P Excellence 1) อัตราส่วน
การตายมารดา, 2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัย,
/3) ร้อยละของ...
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8.

แผนที่กรมอนามัย
เกี่ยวข้อง

( ร่ า ง ) น โ ย บ า ย แ ล ะ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
อนามั ย การเจริ ญ พั น ธุ์
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2560-2569) ว่าด้ว ย
การส่งเสริมการเกิดและ
การเจริ ญ เติบ โตอย่ า งมี
คุณภาพ

สถานะ/ความก้าวหน้า/ข้อเสนอแนะ
3) ร้อ ยละของเด็ก วัยเรี ยน สู งดีสมส่ วน, 4) ร้ อยละของเด็ กกลุ่ ม อายุ
0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ , 5) ร้ อยละการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ,
6)ร้อยละของตาบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
(Long Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์, 7) ร้อยละของ ร.พ. ที่พัฒนา
อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มได้ ต ามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital และ
ตัวชี้วัดใน Service Excellence 8) ร้อยละของ รพ.สต.ที่จัดบริการสุขภาพ
ช่องปาก ส่วนประเด็นของการตรวจบูรณาการจะเป็นเรื่องขยะติดเชื้อ
ประธานการประชุม กล่าวเพิ่มเติม ดังนี้
1. เรื่องร่างยุทธศาสตร์ฯ ประธานคณะกรรมการฯ (รองนายกรัฐมนตรี)
เป็นห่วง 2 เรื่องคือ 1) action plan จะทันหรือไม่ ขอให้เสนอต้นเดือน
เมษายน 2560 และ 2) งบประมาณปี 2561 ตั้งคาขอไปแล้วสามารถ
บรรจุไว้ในแผนบูรณาการพัฒนาคนตลอดช่วงวัยได้
2. กลไกการตรวจราชการ ขอให้ สอพ. ส่งทีมที่เกี่ยวข้องไปดาเนินการ
ผู้ อ านวยการส านั ก อนามั ย การเจริ ญ พั น ธุ์ ตั ด ค าว่ า “ร่ า ง” ออก
เนื่องจากประกาศใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ผ่าน ครม. (ร่าง)
นโยบายฯ นี้ทางานภายใต้ คณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์
แห่ งชาติ ตั้ งตั้ งแต่ ปี 2553 โดยรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข
เป็นประธาน อธิบดี กรมอนามัยเป็นเลขานุการ ขณะนี้ได้มีการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ซึ่งอธิบดีกรมอนามัยเป็นประธาน จัดประชุม
ไปแล้ว 1 ครั้ง มีมติให้แต่งตั้งคณะทางานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์
โดยประธานราชวิทยาลั ยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยเป็นประธาน
คณะทางาน ทาง สอพ. และสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) เป็นฝ่ายเลขานุการ และกาหนดจัดทาแผนปฏิบัติการ
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ ใน
เดือนเมษายน 2560
ประธานการประชุ ม เป็ น ตั ว อย่ า งของการขั บ เคลื่ อ นที่ ดี อาจต้ อ ง
พิจารณาว่าจะต้องมีคณะทางานกากับ ติดตาม และประเมินผลหรือไม่
ผู้อานวยการสานักอนามัยการเจริญพันธุ์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในส่วน
ของพระราชบัญญัติฯ (ลาดับที่ 6) และ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ฯ (ลาดับที่ 7)
ทาง สอพ. ได้ตั้งงบประมาณที่จะมี External M&E
ประธานการประชุม หลักสาคัญในการบริหาร คือ Strong Policy และ
Intensive Monitoring Evaluation โดย Strong ที่สุด คือ กฎหมาย
รองลงมา คือ มติคณะรัฐมนตรี และทา M&E ทั้งภายในและภายนอก
นายสมชาติ ตู้แก้ว ผู้อานวยการศูน ย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
ชี้ แ จงว่ า มติ ค ณะรั ฐ มนตรี มี อ งค์ ป ระกอบคื อ รั ฐ มนตรี ว่ า การจาก
ทุกกระทรวง ซึง่ จะมีผลผูกพันกับหน่วยงานราชการ หากฝ่าฝืนจะมีโทษ
/ทางวินัย ไม่มี...
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9.

แผนที่กรมอนามัย
เกี่ยวข้อง

สถานะ/ความก้าวหน้า/ข้อเสนอแนะ

ทางวินัย ไม่มีละเว้น (ประธานการประชุม เพิ่มเติมว่า บังคับทุกกระรวง/
ทบวง/กรม ยกเว้นฝ่ายตุลาการและฝ่ายบริหาร) ส่วนกฎหมายจะผูกพัน
ประชาชนและหน่วยงานราชการทุกหน่วย โดยมีบทลงโทษสาหรับผู้ที่
ฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย แต่มีละเว้น
(ร่ า ง) แผนยุ ท ธศาสตร์ นายแพทย์กิตติ ลาภสมบัติศิริ ผู้อานวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อ
การส่งเสริมกิจกรรมทาง สุขภาพ Timeline เดิม คือ ตุลาคม 2559-กันยายน 2560 จะ
กายแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 1 พยายามเร่งรัดเต็มที่ให้เสร็จสิ้นก่อนระยะเวลาที่กาหนด ความคืบหน้า
(พ.ศ.2560-256๙)
ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือ ประเด็นเฉพาะกับ ผู้ เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
ก่อนจะนาเสนอผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
รวมทั้ ง เสนอ ครม.ประมาณเดื อ นเมษายน -มิ ถุ น ายน 2560
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
ผู้อานวยการสานักอนามัยการเจริญพันธุ์ เมื่อเปรียบเทียบกับการยกร่าง
ยุทธศาสตร์ของ สอพ. มีความเห็นว่ากิจกรรมประชุมผู้เชี่ยวชาญ เสนอ
ให้ ปรับเป็น ประชุมภาคีเครือ ข่าย เพื่ อให้ เห็ นการมี ส่ ว นร่ว มของผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และควรเชิญกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุมด้วย
ประธานการประชุม เร่งรัด ดาเนินการแต่ให้ เป็นไปตามขั้นตอนของ
การพัฒนายุทธศาสตร์ โดยเฉพาะการมี ส่ วนร่วมและรับฟังความเห็ น
ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง ส่ ว นการประชุ ม ให้ เ ขี ย นควบรวมทั้ ง ผู้ เ ชี่ ย วชาญ/
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เห็นการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
และพิจารณาการเชิญกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุม
มติที่ประชุม รับทราบและมอบหน่วยงานดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

3.๒ การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้อานวยการกองแผนงาน แจ้งให้ที่ประชุมเรื่องการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
1) นโยบายการจัด ทางบประมาณรายจ่า ยประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2561
(พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ) ต้องอาศัยความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน สร้างความเข้าใจที่
ตรงกัน น้อมน าศาสตร์ พระราชามาเป็ นพื้นฐานในการบริห ารราชการแผ่นดิ น วางแผนโดยใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่ตั้ง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและเน้นการบูรณาการงบประมาณ รวมทั้งให้ทุกกระทรวง
จัดตั้งคณะทางานบูรณาการเพื่อชี้แจงแผนงานโครงการที่จะของบประมาณปี พ.ศ.2561
2) ข้อเสนองบประมาณเบื้องต้น (Pre-ceiling) ปี 2561 ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน
มีลักษณะการทางานร่วมกันระหว่างสานักงบประมาณ กรมอนามัย และเจ้าภาพแผนบูรณาการ ซึ่งต่างจาก
ในอดีตที่ไม่มีเจ้าภาพแผนบูร ณาการเข้ามามีส่วนร่วม โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 กรมอนามัย มีทั้งสิ้น 13 แผนงาน แบ่งเป็นแผนงานบูรณาการ 10 แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์
1 แผนงาน แผนงานพื้นฐาน 1 แผนงาน และแผนงานบุคลากรภาครัฐ 1 แผนงาน ขณะนี้ข้อเสนองบประมาณ
/เบื้องต้น (Pre-ceiling)...

-11เบื้องต้น (Pre-ceiling) ปี 2561 ของกรมอนามัย คือ 3,261.89 ล้านบาท และสัดส่วนข้อเสนอ Pre-ceiling
อยู่ระหว่างขั้นตอนการชี้แจงงบประมาณกับสานักงบประมาณไปจนถึงเดือนมีนาคม 2560
3) Timeline ปฏิทินงบประมาณ ปี 2561 ที่สาคัญ โดยสรุปวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
ส่วนราชการต้องส่งคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้สานักงบประมาณพิจารณา
เพื่อเสนอ ครม. และออกเป็นร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ก่อนที่จะเข้าสู่
วาระการพิจารณางบประมาณของคณะกรรมาธิการฯ และอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
4) ประเด็นขอความร่วมมือ ขอให้ทุกหน่วยงานให้ข้อมูลเพื่อประกอบคาชี้แจงให้กับ
สานักงบประมาณและตรวจสอบความถูกต้องของคาของบประมาณ นอกจากนี้ ส านักงบประมาณจะมาดู
รายละเอียดคาของบประมาณปี 2561 ในส่วนของงบบูรณาการ จึงขอความร่วมมือ 6 คลัสเตอร์ ช่วยเตรียม
ข้อมูลสรุปตาม template โครงการที่กาหนด ประกอบด้วย ความจาเป็นที่ต้องทาโครงการ วิธีการดาเนินการ
ความสาเร็จของโครงการ และความสาเร็จของโครงการช่วยให้เป้าหมายตัวชี้วัดในแผนบูรณาการสาเร็จได้อย่างไร
ประธานการประชุม จากตารางเปรีย บเทีย บงบประมาณปี 2560 และปี 2561
ขอความร่วมมือศูนย์อนามัยเตรียมความพร้อมเรื่องงบลงทุน หากไม่พร้อมจะถูกตัดงบประมาณ เรื่องสิ่งก่อสร้าง
ที่น่าเป็นห่วง คือ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ดูแล
ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ให้ความช่วยเหลือเรื่องการปักผังหลักและแบบรูปก่อสร้างเนื่องจากบุคลากร
ไม่เพียงพอ ส่วนงบดาเนินงานจะต้องตัดมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ขอความร่วมมือคลัสเตอร์ช่วยกันพิจารณาว่า
จะตัดงบประมาณอะไร โดยตัดทุกคลัสเตอร์แต่มากน้อยต่างกันขึ้นกับโครงการที่เขียน ส่วนงบบุคลากรคาดว่า
จะไม่มีการปรับงบประมาณรวมทั้งพิจ ารณางบลงทุน และงบรายจ่ายอื่นโดยเฉพาะงบวิจัยด้วย เพื่อเตรียม
Defend กับสานักงบประมาณในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2560
นางจารุทัศ น์ ตั้ งกีร ติชัย กองแผนงาน ชี้แจงเรื่องงบบุคลากรว่า การตั้งงบบุคลากร
กาหนดตามแนวทางของสานักงบประมาณ (จ.18) ก่อน และในขั้น Pre-ceiling และจะพิจารณาตามงบประมาณ
จ่ายจริงอีกครั้ง
นางวิมล บ้านพวน สานักอนามัยผู้สูงอายุ เสนอให้เพิ่ม Timeline ของกิจกรรมที่จะ
ดาเนินการในหัวข้อที่ 3 ว่าดาเนินการอะไรในช่วงเวลาใด
มติที่ประชุม รับทราบและมอบหน่วยงานดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3.๓ ความก้าวหน้าด้านกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย
ผู้อานวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กฎหมายในความรับผิดชอบของกรมอนามัย
มี 5 ฉบับ แต่เสนอการพัฒนากฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่ 1) ความก้าวหน้าการเสนอกฎหมาย ตามร่าง พ.ร.บ.
การสาธารณสุข (ฉบับ ที่. .) พ.ศ. ....อยู่ระหว่า งเสนอเข้าสภานิติบัญญัติแห่ง ชาติ , 2) การเสนอกฎหมาย
ตาม พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงประเภทของสถานบริการและการดาเนินการของ
สถานบริการ พ.ศ. .... ของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนา
สั ง คมและความมั่น คงของมนุ ษย์ แล้ ว เหลื อกระทรวงมหาดไทยที่ ยัง ไม่ เสนอร่ าง และให้ แ ต่ล ะกระทรวง
ดาเนิ น การตามขั้น ตอนการเสนอกฎหมายของแต่ล ะกระทรวงเสนอต่อรัฐ มนตรีต่อไป และ 3) การเสนอ
กฎหมาย ตาม ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมส่งเสริมการตลาดอาหารสาหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
/มติที่ประชุม...

-12มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 (ร่าง) แนวทางการขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพและการสื่อสารสุขภาพ
ประธานการประชุม คณะกรรมการประสานงาน (วิป) 3 ฝ่าย ซึ่งประกอบด้วยวิปรัฐบาล
วิปฝ่ายค้านและวิปวุฒิสภา อยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกันเรื่องการปฏิรูปการรอบรู้และการสื่อสารสุขภาพ
เพื่อนาเข้า ครม. โดยที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้กรมอนามัยเตรียมการ เมื่อ ครม.อนุมัติแล้ว
กรมอนามัยต้องดาเนินการขับเคลื่อนต่อไป จึงได้มอบหมายทีมกองแผนงานและสานักงานบริหารการเปลี่ยนแปลง
เตรียมการในเรื่องดังกล่าว
ผู้อานวยการสานักงานบริหารการเปลี่ยนแปลง สืบเนื่องจากรายงานคณะกรรมาธิการ
การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่องการปฏิรูปการรอบรู้และการสื่อสาร
สุขภาพ มี 4 ประเด็นหลักที่นาเสนอคณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย 1) ประเด็นปัญหาและแนวทางการ
แก้ไข, 2) ข้อเสนอการปฏิรูป, 3) ตัวบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์ และ 4) ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีสรุปข้อเสนอในรายงานของ
คณะกรรมาธิการฯ เรื่องการสร้างความรอบรู้และการสื่อสารสุขภาพของประเทศไทย เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ต้องมีการปฏิรู ป /พัฒ นาโครงสร้างหน่ว ยงาน, การปรับ/เพิ่ม/ระบุ คุณวุฒิ , พัฒ นาและประเมิน
บุคลากรให้ถูกต้อง, การทาวิจัยและการใช้ข้อมูลวิชาการในการทางาน, การจัดทาโครงการต่างๆ ที่จัดทาใน
พื ้น ที ่บ ริบ ทที ่แ ตกต่า ง, พัฒ นาหลัก สูต ร คณาจารย์ ที ่ม ีอ ยู ่ใ ห้ม ีค วามลึก ซึ ้ง ในวิช าการในมหาวิท ยาลัย
หน่วยงาน และสหสาขาวิชาชีพด้านพฤติกรรมและสังคมศาสตร์ที่แท้จริงเป็นสากล โดยผลลัพธ์ คือ เปลี่ยนมุมคิด
ของหัวหน้างาน เข้าใจการทางานบทบาทการเป็น Health Literacy Society และต้องแก้ปัญหาสุขภาพใน
พื้น ที่ นอกจากนี้ ยั งน าเสนอค านิ ย ามและมิ ติของ Health Literacy ซึ่งครอบคลุ ม Health Care, Disease
Prevention และ Health Promotion จาก Individual สู่ Society และ Approach ตามช่วงวัย (Life Course
Approach) รวมทั้งสถานการณ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพของประเทศต่างๆ และประเทศไทย โดยมีข้อเสนอต่อ
กระทรวงสาธารณสุขในการสร้างกระบวนการขับเคลื่อนพัฒนาให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพของประเทศไทย
ผ่าน 4 กลไก ได้แก่ พัฒนาบุคลากร พัฒนากลไกการเรียนรู้ในพื้นที่ สนับสนุนกลไกเชื่อมโยงกับเขตบริการ
สุขภาพ และพัฒนากลไกการนิเทศงานติดตามและประเมินผล ตลอดจนผลักดันให้ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2560-2569
โดยสิ่งที่จะดาเนินการต่อไปในระยะสั้นคือการประชุมชวนคิด Health Literacy, แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
กรมวิชาการในกระทรวงและต่างกระทรวงเพื่อเป็นเวทีเสวนา และประชุม Advocacy หน่วยงานระดับพื้นที่
ให้มีความคิดเข้าใจ เข้าถึงบทบาท Health Literacy Society เพื่อให้การทางานผ่านคลัสเตอร์ระดับเขตเป็น
ภาพเดียวกัน ข้อเสนอแนะสุดท้ายคือให้กรมอนามัยจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานผลักดันให้เกิดยุทธศาสตร์
Health Literacy ในยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ โดยยังมีคาถามว่าจาเป็นต้องมีคณะกรรมการ
ระดับชาติเรื่อง Health Literacy หรือไม่หรือจะรวมอยู่ในคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคฯ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
ประธานการประชุม เพื่อรับทราบ รอดูท่าทีวิป 3 ฝ่าย และ ครม. เตรียมความพร้อม
หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเชิญไปชี้แจงท่าทีของกรมอนามัยก่อนเสนอ ครม. โดยมีประเด็นหลักๆ
3 เรื่อง คือ 1) ควรจะมีกลไกระดับชาติหรือไม่ ถ้ามีควรมีลักษณะอย่างไร, 2) ควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระดับชาติหรือไม่ หรือจะรวมอยู่ในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่มีในปัจจุบัน และ 3) การขับเคลื่อนจนเป็น
Health Literacy Society ผ่ านยุ ทธศาสตร์อะไร และจะเป็นยุทธศาสตร์เฉพาะหรือรวมอยู่ในยุทธศาสตร์
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ
/นางวิมล...

-13นางวิมล โรมา สานักงานบริหารการเปลี่ยนแปลง ให้ความเห็นว่า กรมอนามัยมีความพร้อม
ในการเป็น เจ้า ภาพหลัก ขับเคลื่อน Health Literacy Society โดยประสานหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก หน่วยงานสาคัญ คือ กระทรวงศึกษาธิการที่สามารถร่วมขับเคลื่อนโรงเรียน และกระทรวงแรงงาน
ขับเคลื่อนในโรงงานต่างๆ ขึ้นอยู่กับจุดเริ่มต้น ถ้าเริ่มต้นที่กรมอนามัยก่อนสามารถทาได้โดยเริ่มที่การบูรณาการ
Life Course Approach เข้าไปในแผนยุทธศาสตร์ PP Excellence เพื่อให้แต่ละกลุ่มวัย มีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพขั้นพื้นฐาน
นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี สถานการณ์
ปัจจุบันเรื่อง Health Literacy ได้มีการสื่อสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนถึงระดับพื้นที่ เช่น สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เสนอให้มีการขับเคลื่อนเรื่อง Health Literacy ในโครงการ
ของกรมอนามัย เกี่ย วกับการปรับ เปลี่ย นพฤติกรรมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยด้วย ส่วนในระดับเขตได้มีกระแสเรื่อง
Health Literacy ลงไปในพื้นที่บางประเด็นบางกลุ่มวัยแล้ว เช่น เขตจังหวัดนนทบุรี เน้นสร้าง Health Literacy
เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) และศูนย์อนามัยที่ 4 เน้นในกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย รวมถึง NCD ในวัยทางาน
นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการ ได้ใช้ Health Literacy เป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในโรงเรียนด้วย
ผู้อานวยการสานักโภชนาการ ให้ความเห็นว่า ศูนย์สื่อสารสาธารณะ เป็นหน่วยงานที่มี
บทบาทเป็ น เลขานุ การคณะกรรมการเฝ้ าระวังและตอบโต้ความเสี่ ยง กรมอนามัย ในการขับเคลื่ อนเรื่อง
Health Literacy
นางวิมล โรมา สานักงานบริหารการเปลี่ยนแปลง มีข้อเสนอเพิ่มเติมว่า ศูนย์สื่อสารสาธารณะ
เป็น หน่ว ยงานหนึ่ง ที่สาคัญ ในการสื่อ สารเรื่อ งสุข ภาพแต่ล ะกลุ่ม วัย แต่ ก ลไกการขับ เคลื่อ นที่สาคัญ คือ
เจ้า หน้า ที่ต้อ งเข้า ใจแนวคิด และกระบวนการเรีย นรู้ว่า ทาอย่า งไรให้ป ระชาชนมี Health Literacy และ
คัดเลือกประเด็นที่จะขับเคลื่อนวงกว้างให้ครอบคลุมองคาพยพที่เกี่ยวข้อง
มติที่ประชุม รับ ทราบและรอดูท่าทีของกระทรวงสาธารณสุข โดยขับ เคลื่อนภายใต้
บทบาทของกรมอนามัย และเตรียมความพร้อมหากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเชิญไปชี้แจงก่อน
เสนอ ครม. รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
1) ความก้า วหน้า การจัด ทาแผนยุท ธศาสตร์ส่ง เสริม สุข ภาพและป้อ งกัน โรคสู่
ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2560-2569
ผู้อานวยการกองแผนงาน นาเสนอความก้าวหน้าการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2561-2570 ซึ่งเป็นโครงการที่เสนอของบประมาณและได้รับ
ความเห็นชอบในหลักการจาก สสส. แล้ว ประกอบด้วย ความเป็นมา หลักการและเหตุผล, เป้าหมายที่วัด
สัมฤทธิผล หรื อประเมินผลได้ , วัตถุประสงค์, ตัวชี้วัดและเป้าหมาย, พื้นที่ดาเนินการและกลุ่มเป้าหมาย/
ระยะเวลาของโครงการ, แผนการดาเนินงาน (Timeline), การบริหารโครงการ, งบประมาณ, การกากับติดตาม
ประเมินผล และผลที่คาดว่าจะได้รับ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เน้นย้าเรื่อง
Good Health และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ
โดยมีแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2560-2569 เป็นแนวทางการ
ดาเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของประเทศ
/ประธานการประชุม...

-14ประธานการประชุม โครงการนี้สอดคล้องกับสิ่งที่กรมอนามัยต้องการในประเด็น
ดังต่อไปนี้
1. พัฒนาคนและระบบให้มีความเข้มแข็งในเรื่อง 1) การส่งเสริมสุขภาพ, 2) การป้องกัน
โรค, 3) การคุ้มครองผู้บริโภค, 4) อนามัยสิ่งแวดล้อม และ 5) ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
2. พัฒนาความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย (Strengthening Partnership) ใน 5 ประเด็น
ข้างต้น
3. ได้แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ ซึ่งอาจจะเสนอหรือไม่ต้องเสนอ
ครม. แต่การขับเคลื่อนแผนมีความสาคัญกว่า เป็นแผนในแนวขวางที่ต้องการการขับเคลื่อนอย่างมีส่วนร่วม
ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี การขับเคลื่อนแผนเป็นประเด็นที่สาคัญ ในระดับ
เขตได้รับคาสั่งให้ดาเนินการเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค แต่กระบวนการอาจไม่เข้มข้นเท่ากับ
ส่ว นกลาง การถ่า ยทอดเป้าหมายยัง ไม่ล งรายละเอีย ดชัด เจน ส่ว นแผนยุทธศาสตร์ ส่งเสริม สุขภาพและ
ป้องกันโรคฯ เป็นแผนที่ดีเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชน/พื้นที่ จึงเห็นว่าอาจไม่ต้องเสนอ ครม. อนุมัติ เนื่องจาก
พื้นที่รับไปดาเนินการและนาไปใช้จริง
มติที่ประชุม รับทราบและมอบกองแผนงานประสานสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ว่า
จาเป็นต้องเสนอแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ เข้า ครม.หรือไม่
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 รายการสารวจข้อมูลของหน่วยงานกรมอนามัย ปี 2560 (Active Surveys)
นายธวัชชัย บุญเกิด กองแผนงาน สืบเนื่องจากประธานกรรมการพัฒนาวิชาการ (กพว.)
มอบให้ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการเฝ้าระวังฯ หาข้อมูลว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีหน่วยงาน
ของกรมอนามัยจัดทาข้อมูลการสารวจเรื่องใดบ้าง จึงสอบถามไปยังหน่วยงาน พบว่ามีโครงการสารวจ 8 โครงการ
ดังนี้
1) สารวจและรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริม
สุขภาพเด็กวัยเรียน
2) การสารวจสภาวะทันตสุขภาพ
3) การสารวจปัจจัยเสี่ยงและสภาวะสุขภาพช่องปาก
4) การสารวจสถานการณ์พัฒนาการและพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวไทย
5) สารวจสภาวะสุขภาพนักเรียนโรงเรียน ตชด.
6) ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยในประเทศไทย
7) สารวจข้อมูลวัยรุ่นสูงดีสมส่วน
8) สารวจผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม รับทราบและมอบกองแผนงานออกเป็นรายงานให้ได้ การเฝ้าระวังที่ดีที่สุด
คือการค้นหาปัญหาให้เจอและวิเคราะห์สถานการณ์ตั้งแต่เริ่มต้น โครงการของกรมอนามัยที่เป็นการเฝ้าระวัง
เชิงรุก (Active Surveillance) ค่อนข้างมีน้อย ควรดาเนินการทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง ในทุกกลุ่มวัย ทั้งนี้ ขอให้
นาไปหารือในคณะอนุกรรมการเฝ้าระวังฯ ต่อไป
/5.2 ร่าง พระราชบัญญัติ...

-155.2 ร่าง พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ....
ผู้อานวยการสานักอนามัยสิ่งแวดล้อม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าร่างพระราชบัญญัติแร่
พ.ศ. .... ได้ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วาระที่ 3 เรียบร้อยแล้ว โดยมีคณะกรรมการระดับชาติที่อธิบดี
กรมอนามัย และกรมควบคุมโรคเป็นกรรมการ ส่วนระดับจังหวัดมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นกรรมการ
กลไกมีหลายเรื่องทั้งการเฝ้าระวังและการป้องกันผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ กรมอนามัยเกี่ยวข้องกับ
การดาเนินการเรื่องเหมืองทองและเหมืองอื่นๆ ซึ่งต้องเตรียมการรองรับต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.20 น.
------------------------------------------------------------นางสาววราภรณ์ บุญช่วย/นางกุลนันท์ เสนคา ผู้บันทึกสรุปการประชุม
นายธวัชชัย บุญเกิด ผู้ตรวจสรุปการประชุม

