สรุปผลการดำเนินงานยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยดานสุขภาพ (4D)
ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1-13 (ระหวางเดือน มี.ค.- พ.ค. 2564)
การสงเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กดานสุขภาพ (4D) เปนการดำเนินงานรวมกันระหวางสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยกับบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือขายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1-13 เพื่อพัฒนาสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยที่ยังมีผลการประเมินไมผานเกณฑขั้นตนหรือตองการที่จะยกระดับคุณภาพดานสุขภาพทั้ง 4
ดาน (4D) ไดแก 1.การเจริญเติบโตและโภชนาการ (Diet) 2.พัฒนาการเด็กและการเลน (Development and
Play) 3. สุ ขภาพช องปาก (Dental) และ4.ด านสิ่ ง แวดล อ มความปลอดภั ย และการป อ งกั น ควบคุ ม โรค
(Disease) โดยมีเปาหมายเปนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตละ 1 แหง เพื่อนำมายกระดับสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย (4D) ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมสำคัญ 2 กิจกรรม คือ 1) การจัดกิจกรรม MOU 4 กระทรวงในพื้นที่
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” ไปสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ไมผานเกณฑ (4D) จำนวน 7 แหง ดังรายละเอียดนี้
กิจกรรม (4D) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ระยะเวลา
เขตสุขภาพ ปญหา/อุปสรรค
1. การจัดกิจกรรม 1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาลาสมี มี.ค. 2562
12
เขตสุขภาพอื่น
MOU 4 กระทรวง แล จังหวัดยะลา
รอกำหนดวันจัด
ในพื้นที่
กิจกรรมใหม
เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรระบาดของ
โรคโควิด 2019
2.จัดหนวย
1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ระหวาง มี.ค.- 4,6,7,8,10,11
“ยกระดับ 4D” ไป ตำบลปอกแปก จังหวัดสระบุรี เม.ย. 2564
และ12
สถานพัฒนาเด็ก

กิจกรรม (4D)
ปฐมวัยที่ไมผาน
เกณฑ 4 D

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ระยะเวลา
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

เขตสุขภาพ

ปญหา/อุปสรรค

ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไข
เนื่องจากเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ระลอก 3 มีผูติดเชื้อ
เพิ่งสูงขึ้นในวงกวาง การจัดกิจกรรม MOU 4 กระทรวงในพื้นที่จึงไมสามารถดำเนินกิจกรรมไดตามระยะเวลา
ที่กำหนดไวทำใหตองรอกำหนดการจัดงานในพื้นที่อีกครั้ง ทั้งนี้หนวยงานสวนกลางที่รับผิดชอบจึงเสนอแนว
ทางการจัดกิจกรรม MOU ในพื้นที่โดยเชิญเฉพาะผูที่เกี่ยวของ ขนาดกลุมเล็ก และจัดทำกิจกรรมในออนไลน
Video Conference เพื่อใหประธานและผูรวมงานที่อยูในพื้นเสี่ยงจากสวนกลางไดมีสวนรวมในกิจ กรรม
และปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมติดตามเยี่ยมเสริมพลังรอบ 2 เพื่อยกระดับสถานพัฒนเด็กปฐมวัยที่ผาน
เกณฑ 4D ใหผานมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (4D) 13 เขตสุขภาพ ผานระบบ Video Conference
อยางตอเนือง

กลุมศูนยสาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ

๑
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน
กรมอนามัย กลุม่ สตรีและเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 7/2564
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 3 กรมอนามัย
และผ่านระบบ Web Conference (WebEx Meeting)

....................................................................................................
ผู้เข้าประชุม (ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ)
1. นายอรรถพล
แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ประธานการประชุม
2. นายกิตติพงศ์
แซ่เจ็ง
รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
(ด้านส่งเสริมสุขภาพ)
3. นายเอกชัย
เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ
4. นายแพทย์ธีรชัย
บุญยะลีพรรณ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
5. นางสาวฉวีวรรณ
ต้นพุดซา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สำนักส่งเสริมสุขภาพ
6. นางอัญชุรีย์
บุญมาประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สำนักส่งเสริมสุขภาพ
7. นางสาวนพวรรณ โพชนุกูล
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักทันตสาธารณสุข
8. นางกานต์ณัชชา
สร้อยเพชร
นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ สำนักโภชนาการ
9. นางทับทิม
ศรีวิไล
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
10. นายสุทิน
ปุณฑริกภักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
11. ว่าที่ร้อยตรีสมพร สมทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กองแผนงาน
ผู้เข้าประชุม (ผ่านระบบ Web Conference)
1. นางสาววารีทิพย์
พึ่งพันธ์
นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ สำนักโภชนาการ
2. นางปภาวี
ไชยรักษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
3. นายวัชรินทร์
แสงสัมฤทธิ์ผล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
4. นางธนิกา
สุจริตวงศานนท์ นายแพทย์ชำนาญการ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
5. นางพิมพ์ดวงใจ
ชัยชนะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 1
6. ดร.กฤษณา
กาเผือก
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 1
7. นายปิยะ
ปุริโส
นักโภชนาการชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 7
8. นางสาวนูรลัยลา
แวสุหลง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 12
9. นางถรรศนา
เจริญไว
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 12
10. นางสาวกัลยาภรณ์ กิจพิมล
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 12
/ผู้ไม่เข้าประชุม...

๒
ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดราชการ)
1. นางพิมลพรรณ
2. นางวิมล
3. นายวสุรัตน์
4. นายณัฐพงค์
5. นางสาวณิชามัญช์
6. นางสาวปรียนิตย์
7. นางสาวปาริชาติ

ต่างวิวัฒน์
บ้านพวน

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
สำนักส่งเสริมสุขภาพ
พลอยล้วน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ
กันทะวงค์
ทันตแพทย์ชำนาญการ สำนักทันตสาธารณสุข
เอี่ยมแสงจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
ใหม่เจริญศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
จำนงการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

ผู้ร่วมประชุม (ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ)
1. นางสาววราภรณ์
จิตอารี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักโภชนาการ
2. นางสาวอารียา
กโน
นักโภชนาการปฏิบัติการ สำนักโภชนาการ
3. นางสาวเขมิกา
ฉัตรก้องภพ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
4. นางสาวไพลิน
วิญญูกูล
นักจิตวิทยาชำนาญการ
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
5. นางสาวพิชชานันท์ ทองหล่อ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
6. นางสาวกัลยา
สุนทรา
นักวิชากาคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
7. นางสาวกมลพรรณ วงศ์วชิรนุกูล เจ้าหน้าที่ธุรการ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
8. นางสาวกมลวรรณ สุขเลิศ
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ประธานการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมถึงข้อสั่งการ
ของอธิบดีกรมอนามัย จากการประชุมกรมอนามัย ช่วงเช้าวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ในช่วงสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ส่งผลให้การดำเนินงานของ คัสเตอร์และหน่วยงาน ต่างๆ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอให้ปรับแผนการดำเนินงาน การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้สอดรับกับ
สถานการณ์ ถ้ามีการจัดประชุมให้ เน้น ประชุมแบบ ออนไลน์ ในส่วนงบกลางที่ได้รับจัดสรรเพิ่มจากรัฐบาล ให้
เร่งดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการใช้เงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในคำของบประมาณ
มิติที่ประชุม : รับทราบ
/วาระที่ 2...

๓
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2564
นางทับทิม ศรีวิไล จาก กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ผูท้ ำหน้าทีเ่ ลขานุการ การประชุม
คณะกรรมการขับเคลือ่ นการปฏิรปู ระบบบริหารและวิธีทำงาน กรมอนามัย กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย ครั้งที่
6/2564 ได้ แจ้ง ให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมฯ จำนวน 8 หน้า 6 วาระการประชุม
มิติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม โดยแก้ไขวาระการประชุมที่ 4.2 ตามที่ศูนย์อนามัยที่ 7
ขอนแก่นแจ้งให้แก้ไข เรื่องการลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงาน สพด. 4D วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
จังหวัดกาฬสินธุ์ แก้ไข เป็น จังหวัดขอนแก่น
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การจัดทำ “แนวทางการจัดตั้งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต่ำกว่า 3 ปี”
นางสาวเขมิกา ฉัตรก้องภพ จากสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า จากมติการ
ประชุม คัสเตอร์กลุม่ สตรีและเด็กปฐมวัยครั้งที่ 6/2564 มอบหมายให้สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติไป
ดำเนินการจัดทำคู่มือการเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ ได้ดำเนินการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลแล้ว และกำหนด Timeline ของการดำเนินงานตามแผนภาพ

นายกิตติพงศ์ แซ่เจ็ง รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) ได้เสนอขั้นตอนการ
ดำเนินงานให้สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติไปดำเนินการจัดทำยกร่างคูม่ ือการเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า3ปีโดยให้ดำเนินการจัดทำกรอบแนวคิดการวางโครงสร้างเนือ้ หาคู่มือฯแนวทางการประเมิน
ในการดำเนินงานและขอให้มีผเู้ กี่ยวข้องจากภายนอกกรมอนามัยมาร่วมจัดทำและให้มานำเสนอความก้าวหน้าการ
ดำเนินงาน ในการประชุมคัสเตอร์สตรีและเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 8 มิถุนายน 2564 วาระ เรื่อง
สืบเนื่องเมื่อได้ยกร่างทีเ่ สร็จแล้วให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมพัฒนาพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ พิจารณา
ให้ข้อเสนอแนะต่อไป
มิติที่ประชุม : ทีป่ ระชุมรับทราบ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติรับไปดำเนินการตามทีม่ อบหมาย
/วาระที่ 4

๔
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ความคืบหน้าการจัดงานพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) ในส่วนภูมิภาค
นายธีรชัย บุญยะลีพรรณ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า
จากเดิมที่ ศูนย์อนามัยที่ 1-12 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ได้ร่วมกันกำหนดระยะเวลากิจกรรมการจัด
งานพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) ในส่วนภูมิภาค โดยกำหนดไว้ในช่วงเดือน พฤษภาคม ถึง
มิถุนายน 2564 แต่เนื่องด้วยเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ระลอก 3 ซึ่ง
เริ่มตัง้ แต่เดือน พฤษภาคม เป็นต้นมา ซึ่งการระบาดครั้งนี้ตรวจพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ศูนย์
อนามัยที่ 1-12 และ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมการจัดงานพัฒนาสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) ในส่วนภูมิภาคออกไปอย่างไม่มีกำหนด
มติที่ประชุม : ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.2 ผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขรอบที่ 1 ประเด็นตัวชี้วัดพัฒนาการเด็กปฐมวัย
นายธีรชัย บุญยะลีพรรณ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติได้เตรียมข้อมูล สถานการณ์ตัวชี้วัดด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัย พร้อม
ข้อเสนอแนะ เพื่อไปนำเสนอต่อที่ประชุมสรุปผลการตรวจราชการ ปี 2564 รอบที่ 1 ในวันที่ 12 พฤษภาคม
2564 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร โดย ข้อมูลที่เตรียมไปนำเสนอตามแผนภาพ ดังนี้
1.สถานการณ์พฒ
ั นาการเด็กปฐมวัยภาพรวมของประเทศ ณ เดือน เมษายน 2564

/2.สถานการณ์...

๕
2.สถานการณ์พฒ
ั นาการเด็กปฐมวัยแยกรายเขตสุขภาพ ณ เดือน เมษายน 2564

3. Best Practice ในพื้นที่ (เขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดจันทบุร)ี

/4.ข้อเสนอแนะ...

๖
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการดำเนินงานในระดับส่วนกลางและพื้นที่
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นายกิตติพงศ์ แซ่เจ็ง รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) ให้ความเห็น
ว่าสิ่งที่นำเสนอยังไม่เห็นความเชื่อมโยงของการวิเคราะห์ สามารถตอบได้หรือไม่ว่าถ้าดำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ แล้ว ปัญหาทีเ่ กิดขึ้นจะหมดไปหรือไม่ ควรมีการถอดบทเรียนพื้นที่ๆมีการดำเนินงานได้ สูง และ
พื้นที่ๆมีการดำเนินงานได้ต่ำ นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ ประธานการประชุม เสนอให้จัดทำแผนในการแก้ไข
ปัญหาถ้าไม่ดำเนินการแก้ไขก็จะเป็นปัญหาเกิดขึ้นเหมือนเดิม
มิติที่ประชุม : ทีป่ ระชุมรับทราบ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติรับข้อเสนอไปดำเนินการ
4.3 การยกระดับงานสตรีและเด็กปฐมวัยในสถานการณ์ โควิด 19
นางสาวฉวีวรรณ ต้นพุดซา นำเสนอการยกระดับงานสตรีและเด็กปฐมวัยในสถานการณ์ โควิด 19 ซึง
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House Model แผนกลยุทธ์สง่ เสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพือ่ รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน COVID-19
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มติที่ประชุม : ทีป่ ระชุมรับทราบ
4.4 ผลการสำรวจผลกระทบเบื้องต้น (rapid survey) ของสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19) ต่อการให้บริการในคลินิกฝากครรภ์ (ANC)
และคลินิกเด็กสุขภาพดี (WCC)
นางสาววราภรณ์ จิตอารี จากสำนักโภชนาการ นำเสนอผลการสำรวจผลกระทบเบื้องต้น (rapid
survey) ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19) ต่อการให้บริการ
ในคลินิกฝากครรภ์ (ANC) และคลินกิ เด็กสุขภาพดี (WCC) โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลกระทบของสถาการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อการให้บริการ
และการตอบสนองของเจ้าหน้าที่
พื้นที่ดำเนินการ : ในพื้นที่ 5 ภาค ภาคละ 1 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ นครปฐม สมุทรปราการ
ขอนแก่นและยะลา โดยระยะเวลา เดือนธันวาคม 2563-กุมภาพันธ์ 2564 โดยใช้การเก็บข้อมูล โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
ประเด็นการสำรวจเบื้องต้น : ดังนี้
1. การรับรู้ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของ COVID-19
2. ผลกระทบต่อการให้บริการ ANC และ WCC
3. ความท้าทายในการให้บริการ ANC และ WCC
4. ภาระงานของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ANC และ WCC
5. ผลกระทบต่อการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์
6. ผลกระทบต่องบประมาณ
/7.การรับรู้

๑๐
7. การรับรู้ของผูบ้ ริหารต่อผลกระทบของ COVID-19 ต่อการให้บริการ WCC และ ANC
8. การรายงานและการสือ่ สาร
ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงสาธารณสุข
1. เพิ่มการรับรูเ้ กี่ยวกับการป้องกันมาตรการในการดูแลตนเองขั้นพื้นฐานให้กบั ประชาชน
และสร้างความเข้าใจในการใช้วัสดุอปุ กรณ์ป้องกันที่ถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม.
2.การเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 หรือการระบาด
อื่น ๆ ในอนาคต เช่น โรงพยาบาลมีการสำรองอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็น
3.ควรมีงานวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการสุขภาพในกลุม่ ผู้อพยพ หรือแรงงานข้ามชาติ
เช่น มีการจัดทำการสื่อสารในหลายภาษาเพื่อใช้ในการให้บริการใน ANC และ WCC
4.ให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการสร้างสมดุลชีวติ และการทำงาน
ข้อเสนอแนะต่อกรมอนามัย
1.การวิจัยในอนาคตเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากมาตรการ lock down มีผลอย่างไรต่อ
พื้นที่ที่มผี ลกระทบด้านลบมากทีส่ ุดและพื้นที่ชายขอบระหว่างเมืองหรือชุมชนหรือระหว่างประเทศ
2.เพิ่มจุดประสานงานระหว่างโรงพยาบาลระดับใหญ่และโรงพยาบาลปฐมภูมิในสถานการณ์
การระบาด
3.ควรให้ความสำคัญกับการบริการที่ถูกระงับในช่วงของการระบาด เช่น การตรวจสุขภาพ
ช่องปากและการตรวจพัฒนาการเด็ก
4.ทบทวนจำนวนบุคลากรทีเ่ พียงพอสำหรับการระบาดในอนาคต
มติที่ประชุม : ทีป่ ระชุมรับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ร่างแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย รองรับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19) ะ ให (พค. - กย. 64)
เนื่องจากเอกสารนำเสนอไม่สมบูรณ์จงึ ขอถอนวาระการประชุมนี้
มติที่ประชุม : ทีป่ ระชุมให้ถอนวาระการประชุม
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ไม่มีการเสนอในวาระนี้
ปิดประชุมเวลา 15.47 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกัลยา สุนทรา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์

