
สรุปผลการดำเนินงานยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยดานสุขภาพ (4D)

ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 1-13 (ระหวางเดือน ม.ีค.- พ.ค. 2564)

การสงเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กดานสุขภาพ (4D) เปนการดำเนินงานรวมกันระหวางสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยกับบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือขายในพื้นท่ีเขตสุขภาพที่ 1-13  เพื่อพัฒนาสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยท่ียังมีผลการประเมินไมผานเกณฑข้ันตนหรือตองการท่ีจะยกระดับคุณภาพดานสุขภาพท้ัง 4

ดาน (4D) ไดแก 1.การเจริญเติบโตและโภชนาการ (Diet) 2.พัฒนาการเด็กและการเลน (Development and

Play) 3. สุขภาพชองปาก (Dental) และ4.ดานสิ ่งแวดลอมความปลอดภัยและการปองกันควบคุมโรค 

(Disease) โดยมีเปาหมายเปนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตละ 1 แหง เพื่อนำมายกระดับสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย (4D) ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมสำคัญ 2 กิจกรรม คือ  1) การจัดกิจกรรม MOU 4 กระทรวงในพื้นท่ี

เพื่อใหเกิดความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และ 2) การจัดหนวย “ยกระดับ 4D”

ไปสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ไมผานเกณฑ (4 D) เพื่อลงไปชี้แจงเกณฑการประเมินและพัฒนา ชี้แจงผูบริหาร 

พัฒนาศักยภาพครูและเปนพี่เลี้ยงใหแกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการกิจกรรมดูแลและสงเสริมสุขภาพของ

เด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมถึงใหคำแนะนำในการการปรับสภาพแวดลอมใหมีความปลอดภัยปลอดโรค

รองรับการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 2019 การดำเนินงานระหวางเดือนมีนาคม-พฤษภาคม มีการดำเนิน

ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 การจัดกิจกรรม MOU 4 กระทรวงในพื้นที่ จำนวน 1 แหง และกิจกรรมที่ 2 จัดหนวย 

“ยกระดับ 4D” ไปสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีไมผานเกณฑ (4D) จำนวน 7 แหง ดังรายละเอียดนี้ 

กิจกรรม (4D) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระยะเวลา เขตสุขภาพ ปญหา/อุปสรรค

1. การจัดกิจกรรม 

MOU 4 กระทรวง

ในพ้ืนท่ี 

1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาลาสมี

แล จังหวัดยะลา 

มี.ค. 2562 12 เขตสุขภาพอ่ืน

รอกำหนดวันจัด

กิจกรรมใหม

เนื่องจาก

สถานการณการ

แพรระบาดของ

โรคโควิด 2019

2.จัดหนวย 

“ยกระดับ 4D” ไป

สถานพัฒนาเด็ก

1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตำบลปอกแปก จังหวัดสระบุรี 

ระหวาง มี.ค.-

เม.ย. 2564

4,6,7,8,10,11

และ12



กิจกรรม (4D) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระยะเวลา  เขตสุขภาพ  ปญหา/อุปสรรค

ปฐมวัยท่ีไมผาน

เกณฑ 4 D 

2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน

วัดมงคลวุฒาวาส จังหวัด

ระยอง 

3.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ

บริหารสวนตำบลใหมนาเพียง

จังหวัดขอนแกน 

4.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทิดไท

องคราชัน ตำบลคอใหญ

จังหวัดอุดรธานี

5.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

หนองดูนหนองโน จังหวัด

อุบลราชธานี

6.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโมคลาน

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

7.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาลาสมี

แล จังหวัดยะลา 

ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไข 

เนื่องจากเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา  2019 ระลอก 3 มีผูติดเชื้อ

เพ่ิงสูงข้ึนในวงกวาง การจัดกิจกรรม MOU 4 กระทรวงในพ้ืนท่ีจึงไมสามารถดำเนินกิจกรรมไดตามระยะเวลา

ที่กำหนดไวทำใหตองรอกำหนดการจัดงานในพื้นที่อีกครั้ง ทั้งนี้หนวยงานสวนกลางที่รับผิดชอบจึงเสนอแนว

ทางการจัดกิจกรรม MOU ในพื้นท่ีโดยเชิญเฉพาะผูที่เกี่ยวของ ขนาดกลุมเล็ก และจัดทำกิจกรรมในออนไลน 

Video Conference  เพ่ือใหประธานและผูรวมงานที่อยูในพื้นเสี่ยงจากสวนกลางไดมีสวนรวมในกิจกรรม 

และปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมติดตามเยี่ยมเสริมพลังรอบ 2 เพื่อยกระดับสถานพัฒนเด็กปฐมวัยที่ผาน

เกณฑ 4D ใหผานมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (4D) 13 เขตสุขภาพ ผานระบบ Video Conference 

อยางตอเนือง 

   กลุมศูนยสาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ
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รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน 
 กรมอนามัย กลุม่สตรีและเด็กปฐมวัย ครั้งท่ี 7/2564 
วันท่ี 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 3 กรมอนามัย 
และผ่านระบบ Web Conference (WebEx Meeting)   

.................................................................................................... 
ผู้เข้าประชุม (ณ ห้องประชุมสำนักสง่เสรมิสุขภาพ) 
 1. นายอรรถพล  แก้วสัมฤทธ์ิ  รองอธิบดกีรมอนามัย ประธานการประชุม 
 2. นายกิตติพงศ์   แซ่เจง็   รักษาการในตำแหนง่นายแพทยท์รงคุณวุฒิ  

(ด้านส่งเสริมสุขภาพ) 
 3. นายเอกชัย  เพียรศรีวัชรา  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ   
 4. นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ  รองผู้อำนวยการสถาบันพฒันาอนามัยเด็กแหง่ชาติ 
 5. นางสาวฉวีวรรณ  ต้นพุดซา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพเิศษ 
      สำนักสง่เสรมิสุขภาพ 
 6. นางอัญชุรีย์   บุญมาประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพเิศษ 
      สำนักสง่เสรมิสุขภาพ 
 7. นางสาวนพวรรณ    โพชนุกูล ทันตแพทย์เช่ียวชาญ สำนักทันตสาธารณสุข 
 8. นางกานต์ณัชชา สร้อยเพชร นักโภชนาการชำนาญการพเิศษ สำนักโภชนาการ  
 9. นางทับทมิ  ศรีวิไล  รักษาการในตำแหนง่นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
      กองกจิกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
 10. นายสุทิน  ปุณฑริกภักดิ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพเิศษ 
      สถาบันพฒันาอนามัยเดก็แห่งชาติ  
 11. ว่าที่ร้อยตรสีมพร สมทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
      กองแผนงาน 
ผู้เข้าประชุม (ผ่านระบบ Web Conference) 
 1. นางสาววารีทิพย์  พึ่งพันธ์   นักโภชนาการชำนาญการพเิศษ สำนักโภชนาการ 
 2. นางปภาวี  ไชยรักษ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  

สำนักอนามัยการเจริญพันธ์ุ 
 3. นายวัชรินทร ์  แสงสมัฤทธ์ิผล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  

กองกจิกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
 4. นางธนิกา  สุจริตวงศานนท ์ นายแพทย์ชำนาญการ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
 5. นางพิมพ์ดวงใจ  ชัยชนะ   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพเิศษ ศูนย์อนามัยที่ 1 
 6. ดร.กฤษณา   กาเผือก  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 1 
 7. นายปิยะ   ปุริโส   นักโภชนาการชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 7  
 8. นางสาวนูรลัยลา  แวสุหลง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 12 
 9. นางถรรศนา   เจริญไว  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพเิศษ ศูนย์อนามัยที่ 12 
 10. นางสาวกัลยาภรณ์  กิจพิมล  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 12 
                        

/ผู้ไม่เข้าประชุม... 
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ผู้ไม่เขา้ประชุม (ติดราชการ) 
1. นางพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์  รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
2. นางวิมล  บ้านพวน รักษาการในตำแหนง่นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ 
     สำนักสง่เสรมิสุขภาพ 
3. นายวสุรัตน์  พลอยล้วน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
4. นายณัฐพงค์   กันทะวงค์  ทันตแพทย์ชำนาญการ สำนักทันตสาธารณสุข 
5. นางสาวณิชามัญช์ เอี่ยมแสงจันทร ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักอนามัยการเจริญพนัธ์ุ  
6. นางสาวปรียนิตย์ ใหม่เจรญิศร ี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพเิศษ 
     สำนักอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 
7. นางสาวปาริชาติ จำนงการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

ผู้ร่วมประชุม (ณ ห้องประชุมสำนักสง่เสรมิสุขภาพ) 
 1. นางสาววราภรณ์ จิตอาร ี  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักโภชนาการ 
 2. นางสาวอารียา กโน  นักโภชนาการปฏิบัติการ สำนักโภชนาการ 

3. นางสาวเขมิกา  ฉัตรก้องภพ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
สถาบันพฒันาอนามัยเดก็แห่งชาติ 

4. นางสาวไพลิน  วิญญูกูล  นักจิตวิทยาชำนาญการ  
สถาบันพฒันาอนามัยเดก็แห่งชาติ 

5. นางสาวพิชชานันท์  ทองหล่อ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

สถาบันพฒันาอนามัยเดก็แห่งชาติ 

 6. นางสาวกัลยา  สุนทรา  นักวิชากาคอมพิวเตอรป์ฏิบัติการ  
      สถาบันพฒันาอนามัยเดก็แห่งชาติ   
 7. นางสาวกมลพรรณ  วงศ์วชิรนุกูล เจ้าหน้าที่ธุรการ สถาบันพฒันาอนามัยเด็กแหง่ชาติ 

 8. นางสาวกมลวรรณ  สุขเลิศ  เจ้าหน้าที่เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

      สถาบันพฒันาอนามัยเดก็แห่งชาติ  

เริ่มประชมุเวลา 13.30 น. 

วาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
 นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ประธานการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมถงึข้อสั่งการ
ของอธิบดีกรมอนามัย จากการประชุมกรมอนามยั ช่วงเช้าวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ในช่วงสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ส่งผลให้การดำเนินงานของ คัสเตอร์และหน่วยงาน ต่างๆ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอให้ปรับแผนการดำเนินงาน การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้สอดรับกับ
สถานการณ์ ถ้ามีการจัดประชุมให้ เน้น ประชุมแบบ ออนไลน์ ในส่วนงบกลางที่ได้รับจดัสรรเพิ่มจากรฐับาล ให้
เร่งดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการใช้เงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในคำของบประมาณ 
 

มิติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
           /วาระที่ 2... 
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วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี 6/2564 

 นางทับทมิ ศรีวิไล จาก กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ผูท้ำหน้าทีเ่ลขานุการ การประชุม
คณะกรรมการขับเคลือ่นการปฏิรปูระบบบรหิารและวิธีทำงาน กรมอนามัย กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 
6/2564 ได้ แจ้ง ให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมฯ จำนวน 8 หน้า 6 วาระการประชุม 

มิติท่ีประชุม : รบัรองรายงานการประชุม โดยแก้ไขวาระการประชุมที่ 4.2 ตามที่ศูนย์อนามยัที่ 7 
ขอนแก่นแจ้งให้แก้ไข เรื่องการลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงาน สพด. 4D วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ แก้ไข เป็น จังหวัดขอนแก่น 

วาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่อง 

 3.1 การจัดทำ “แนวทางการจัดตั้งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต่ำกว่า 3 ปี” 
 นางสาวเขมิกา ฉัตรก้องภพ จากสถาบันพฒันาอนามัยเด็กแห่งชาติ แจ้งต่อทีป่ระชุมว่า จากมติการ
ประชุม คัสเตอรก์ลุม่สตรีและเด็กปฐมวัยครั้งที่ 6/2564 มอบหมายใหส้ถาบันพัฒนาอนามัยเดก็แห่งชาติไป
ดำเนินการจัดทำคู่มือการเปิดสถานพฒันาเดก็ปฐมวัยสำหรบัเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี สถาบันพฒันาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ ได้ดำเนินการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลแล้ว และกำหนด Timeline ของการดำเนินงานตามแผนภาพ   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
นายกิตติพงศ์ แซ่เจ็ง รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านสง่เสริมสุขภาพ) ได้เสนอข้ันตอนการ
ดำเนินงานใหส้ถาบันพฒันาอนามัยเด็กแหง่ชาติไปดำเนินการจัดทำยกร่างคู่มือการเปิดสถานพฒันาเด็กปฐมวัย
สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า3ปีโดยให้ดำเนินการจัดทำกรอบแนวคิดการวางโครงสร้างเนือ้หาคู่มือฯแนวทางการประเมิน
ในการดำเนินงานและขอใหม้ีผูเ้กี่ยวข้องจากภายนอกกรมอนามัยมาร่วมจัดทำและให้มานำเสนอความก้าวหน้าการ
ดำเนินงาน ในการประชุมคัสเตอรส์ตรีและเดก็ปฐมวัย ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 8 มิถุนายน 2564 วาระ เรื่อง
สืบเนื่องเมื่อได้ยกร่างทีเ่สร็จแล้วให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมพัฒนาพฒันาอนามัยการเจรญิพันธ์ุแหง่ชาติ พิจารณา
ให้ข้อเสนอแนะต่อไป 
 มิติท่ีประชุม : ทีป่ระชุมรับทราบ สถาบันพฒันาอนามัยเด็กแห่งชาติรับไปดำเนินการตามทีม่อบหมาย 

 

           /วาระที่ 4 
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วาระที่ 4 เรื่องเพ่ือทราบ 

4.1 ความคืบหน้าการจัดงานพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) ในส่วนภูมิภาค 

นายธีรชัย บุญยะลีพรรณ รองผู้อำนวยการสถาบันพฒันาอนามัยเด็กแหง่ชาติ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า
จากเดิมที่ ศูนย์อนามัยที่ 1-12 สถาบันพฒันาสุขภาวะเขตเมือง ได้ร่วมกันกำหนดระยะเวลากิจกรรมการจัด
งานพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) ในส่วนภูมิภาค โดยกำหนดไว้ในช่วงเดือน พฤษภาคม ถึง
มิถุนายน 2564 แต่เนื่องด้วยเกิดการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ระลอก 3 ซึ่ง
เริ่มตัง้แต่เดือน พฤษภาคม เป็นต้นมา ซึ่งการระบาดครั้งนี้ตรวจพบผู้ติดเช้ือเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ศูนย์
อนามัยที่ 1-12 และ สถาบันพฒันาสุขภาวะเขตเมือง จงึขอเลื่อนการจัดกจิกรรมการจัดงานพฒันาสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) ในส่วนภูมิภาคออกไปอย่างไม่มีกำหนด 

มติท่ีประชุม : ทีป่ระชุมรับทราบ 

4.2 ผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขรอบที่ 1 ประเด็นตัวชี้วัดพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

นายธีรชัย บุญยะลีพรรณ รองผู้อำนวยการสถาบันพฒันาอนามัยเด็กแหง่ชาติ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า
สถาบันพฒันาอนามัยเดก็แห่งชาติได้เตรียมข้อมลู สถานการณ์ตัวช้ีวัดด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัย พร้อม
ข้อเสนอแนะ เพื่อไปนำเสนอต่อที่ประชุมสรปุผลการตรวจราชการ ปี 2564 รอบที่ 1 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 
2564 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร โดย ข้อมูลที่เตรียมไปนำเสนอตามแผนภาพ ดังนี ้

 
1.สถานการณ์พฒันาการเด็กปฐมวัยภาพรวมของประเทศ ณ เดือน เมษายน 2564 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  /2.สถานการณ์... 
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2.สถานการณ์พฒันาการเด็กปฐมวัยแยกรายเขตสุขภาพ ณ เดือน เมษายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Best Practice ในพื้นที่ (เขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดจันทบุร)ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

         /4.ข้อเสนอแนะ... 
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4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการดำเนินงานในระดบัส่วนกลางและพื้นที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกิตติพงศ์ แซ่เจง็ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสรมิสุขภาพ) ให้ความเห็น
ว่าสิ่งที่นำเสนอยงัไม่เห็นความเช่ือมโยงของการวิเคราะห์ สามารถตอบได้หรือไม่ว่าถ้าดำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ แล้ว ปญัหาทีเ่กิดข้ึนจะหมดไปหรือไม่ ควรมีการถอดบทเรียนพื้นที่ๆมีการดำเนินงานได้ สูง และ
พื้นที่ๆมกีารดำเนินงานได้ต่ำ นายอรรถพล แก้วสัมฤทธ์ิ ประธานการประชุม เสนอใหจ้ัดทำแผนในการแก้ไข
ปัญหาถ้าไม่ดำเนินการแก้ไขกจ็ะเป็นปญัหาเกิดข้ึนเหมือนเดมิ 

มิติท่ีประชุม : ทีป่ระชุมรับทราบ สถาบันพฒันาอนามัยเด็กแห่งชาติรับข้อเสนอไปดำเนินการ 

4.3 การยกระดับงานสตรีและเด็กปฐมวัยในสถานการณ์ โควิด 19 

นางสาวฉวีวรรณ ต้นพุดซา นำเสนอการยกระดบังานสตรีและเด็กปฐมวัยในสถานการณ์ โควิด 19 ซึ ง

ดำ  ิ         ้    ง            ะ    EOC           โด     ะ ด็  ำค ญ   ดำ  ิ      ะ  บด้   

 1.กำหนด House Model แผนกลยทุธ์ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับสถานการณ์
ฉุกเฉิน COVID-19 

 2.  ถ       โ คโค ิด 19 ใ  ด็  ฐ      ง  ะ   ไ   

 3.      บ คลื      ดำ  ิ ง        ้ ง Health Literacy 

 4.  ำห ดแผ    ธ            ะด บง      และ ด ็ ฐ      ี 2566-2570 

 5.  ้      พื  พ ิ     

 โด      ละ    ด    ำ       แผ ภ พด ง   ้

                          /House Model…  

               

คลิ ิ   ะ  ้ พ       

                                              

ค ะ        ด็  ฐ      
 ะด บ   ิ

พ    บ คล    ค  พ   ล ้ ง      
      ะ  ิ     

  ะ   ง  ห    ง            ้ ง

     ค ด   ง ิด      ะ  ้  

ค ะ          พ     ด็  ฐ     
  ิ ค  ะห และคื  ้   ล 
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House Model แผนกลยุทธ์สง่เสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพือ่รองรบัสถานการณ์ฉุกเฉิน COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ถ       โ คโค ิด 19 ใ  ด็  ฐ      ง  ะ   ไ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         /การขับเคลื่อน...  
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     บ คลื      ดำ  ิ ง        ้ ง Health Literacy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผ    ธ            ะด บง      และ ด็  ฐ      ี 2566-2570 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

             /ข้อเสนอ...   
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 ้      พื  พ ิ     

 

 

 

 

 

 

 

 

มติท่ีประชุม : ทีป่ระชุมรับทราบ 

4.4 ผลการสำรวจผลกระทบเบื้องต้น (rapid survey) ของสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19) ต่อการให้บริการในคลินิกฝากครรภ์ (ANC)   

และคลินิกเด็กสุขภาพดี (WCC) 
 นางสาววราภรณ์ จิตอารี จากสำนักโภชนาการ นำเสนอผลการสำรวจผลกระทบเบื้องต้น (rapid 
survey) ของสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19) ต่อการให้บริการ
ในคลินิกฝากครรภ์ (ANC)  และคลินกิเด็กสุขภาพดี (WCC) โดยมีประเด็นสำคัญดังนี ้

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลกระทบของสถาการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อการใหบ้ริการ
และการตอบสนองของเจ้าหน้าที่ 

พ้ืนท่ีดำเนินการ : ในพื้นที่ 5 ภาค ภาคละ 1 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ นครปฐม สมทุรปราการ 
ขอนแก่นและยะลา โดยระยะเวลา เดือนธันวาคม 2563-กมุภาพันธ์ 2564 โดยใช้การเกบ็ข้อมลู โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท ์

ประเด็นการสำรวจเบื้องต้น : ดังนี ้

1. การรบัรู้ความรุนแรงของการแพรร่ะบาดของ COVID-19  

2. ผลกระทบต่อการใหบ้ริการ ANC และ WCC 

3. ความท้าทายในการใหบ้ริการ ANC และ WCC 

4. ภาระงานของเจ้าหน้าที่ที่ใหบ้ริการ ANC และ WCC 

5. ผลกระทบต่อการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ 

6. ผลกระทบต่องบประมาณ 

        /7.การรับรู ้

                                                                      

                                                                    
                                                                 

               
                                         
                                               

                   



๑๐ 
 
 

7. การรบัรู้ของผูบ้รหิารต่อผลกระทบของ COVID-19 ต่อการให้บริการ WCC และ ANC 

8. การรายงานและการสือ่สาร 

ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงสาธารณสุข 

1. เพิ่มการรบัรูเ้กี่ยวกับการป้องกันมาตรการในการดูแลตนเองข้ันพื้นฐานให้กบัประชาชน
และสร้างความเข้าใจในการใช้วัสดุอปุกรณ์ป้องกันที่ถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม. 

              2.การเตรียมความพร้อมเพือ่รองรบัสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 หรอืการระบาด
อื่น ๆ ในอนาคต เช่น โรงพยาบาลมีการสำรองอปุกรณ์ป้องกันที่จำเป็น 

3.ควรมีงานวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใหบ้รกิารสุขภาพในกลุม่ผู้อพยพ หรือแรงงานข้ามชาติ 
เช่น มีการจัดทำการสื่อสารในหลายภาษาเพื่อใช้ในการให้บริการใน ANC และ WCC 

4.ให้ความสำคัญกบัเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการสร้างสมดุลชีวิตและการทำงาน 

ข้อเสนอแนะต่อกรมอนามยั 

1.การวิจัยในอนาคตเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากมาตรการ lock down มีผลอย่างไรต่อ
พื้นที่ที่มผีลกระทบด้านลบมากทีสุ่ดและพื้นที่ชายขอบระหว่างเมืองหรือชุมชนหรือระหว่างประเทศ 

2.เพิ่มจุดประสานงานระหว่างโรงพยาบาลระดบัใหญ่และโรงพยาบาลปฐมภูมิในสถานการณ์
การระบาด 

3.ควรให้ความสำคัญกบัการบริการที่ถูกระงับในช่วงของการระบาด เช่น การตรวจสุขภาพ
ช่องปากและการตรวจพฒันาการเด็ก 

4.ทบทวนจำนวนบุคลากรทีเ่พียงพอสำหรบัการระบาดในอนาคต 
มติท่ีประชุม : ทีป่ระชุมรับทราบ 

วาระที่ 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 5.1 ร่างแผนยุทธศาสตร์การสง่เสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย รองรบัสถานการณ์ 
การแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19)  ะ   ให   (พค. - กย. 64) 

 เนื่องจากเอกสารนำเสนอไมส่มบูรณ์จงึขอถอนวาระการประชุมนี้ 

มติท่ีประชุม : ทีป่ระชุมให้ถอนวาระการประชุม 

วาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 

 ไม่มีการเสนอในวาระนี ้

ปิดประชมุเวลา 15.47 น. 

ผู้บันทกึรายงานการประชุม  นางสาวกัลยา สุนทรา 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม  นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ ์

 

 


