
๑ 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน 
 กรมอนามัย กลุม่สตรีและเด็กปฐมวัย ครั้งท่ี 8/2564 
วันท่ี 8 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. 

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

.................................................................................................... 
 
คณะกรรมการผูเ้ข้าประชุม (ณ ห้องประชุมสำนักสง่เสรมิสขุภาพ) 
 1. นายอรรถพล  แก้วสัมฤทธ์ิ  รองอธิบดกีรมอนามัย ประธานการประชุม 
 2. นายกิตติพงศ์   แซเ่จง็   รักษาการในตำแหนง่นายแพทยท์รงคุณวุฒิ  

(ด้านส่งเสริมสุขภาพ) 
 3. นายเอกชัย  เพียรศรีวัชรา  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ   
 4. นายธีรชัย  บุญยะลีพรรณ  รองผู้อำนวยการสถาบันพฒันาอนามัยเด็กแหง่ชาติ 

5. นางพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์  รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
 6. นางสาวฉวีวรรณ  ต้นพุดซา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพเิศษ 
      สำนักสง่เสรมิสุขภาพ 
 7. นางอัญชุรีย์   บุญมาประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพเิศษ 
      สำนักสง่เสรมิสุขภาพ 
 8. นางสาวนพวรรณ    โพชนุกูล ทันตแพทย์เช่ียวชาญ สำนักทันตสาธารณสุข 
 9. นางกานต์ณัชชา สร้อยเพชร นักโภชนาการชำนาญการพเิศษ สำนักโภชนาการ  
 10. นางทับทมิ  ศรีวิไล  รักษาการในตำแหนง่นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
      กองกจิกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
 11. นายสุทิน  ปุณฑริกภักดิ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพเิศษ 
      สถาบันพฒันาอนามัยเดก็แห่งชาติ  
 12. ว่าที่ร้อยตรสีมพร สมทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
      กองแผนงาน 
 
คณะกรรมการผูเ้ข้าประชุม (ผ่านระบบ Web Conference) 
 1. นางสาววารีทิพย์  พึ่งพันธ์   นักโภชนาการชำนาญการพเิศษ สำนักโภชนาการ 
 2. นางปภาวี  ไชยรักษ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  

สำนักอนามัยการเจริญพันธ์ุ  
 3. นางธนิกา  สุจริตวงศานนท ์ นายแพทย์ชำนาญการ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
 4. ผู้รับผิดชอบงานด้านสตรีและเด็กปฐมวัยจากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม ่  
 5. ผู้รับผิดชอบงานด้านสตรีและเด็กปฐมวัยจากศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 
 6. ผู้รับผิดชอบงานด้านสตรีและเด็กปฐมวัยจากศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 
  
                        

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

ผู้ร่วมประชุม (ผ่านระบบ Web Conference)   
 1. ผู้รับผิดชอบงานด้านสตรีและเด็กปฐมวัยจากศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 
 2. ผู้รับผิดชอบงานด้านสตรีและเด็กปฐมวัยจากศูนย์อนามัยที่ 4 สระบรุ ี  
 3. ผู้รับผิดชอบงานด้านสตรีและเด็กปฐมวัยจากศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 
 4. ผู้รับผิดชอบงานด้านสตรีและเด็กปฐมวัยจากศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 

5. ผู้รับผิดชอบงานด้านสตรีและเด็กปฐมวัยจากศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 
ผู้ร่วมประชุม (ณ ห้องประชุมสำนักสง่เสรมิสุขภาพ) 
 1. นางประภาภรณ์ จังพานิช  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพเิศษ 
 2. นางสาววราภรณ์ จิตอาร ี  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักโภชนาการ 
 3. นางสาวอารียา กโน  นักโภชนาการปฏิบัติการ สำนักโภชนาการ 

4. นางสาวเขมิกา  ฉัตรก้องภพ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
สถาบันพฒันาอนามัยเดก็แห่งชาติ 

5. นางสาวไพลิน  วิญญูกูล  นักจิตวิทยาชำนาญการ  
สถาบันพฒันาอนามัยเดก็แห่งชาติ 

6. นางสาวพิชชานันท์  ทองหล่อ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

สถาบันพฒันาอนามัยเดก็แห่งชาติ 

 7. นางสุรพีร   เกียรติวงศ์คร ู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

      สถาบันพฒันาอนามัยเดก็แห่งชาติ 

  
  

เริ่มประชมุเวลา 13.30 น. 

วาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
 นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ประธานการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมถงึข้อสั่งการ
ของอธิบดีกรมอนามัย จากการประชุมกรมอนามัย ช่วงเช้าวันที่ 8 มิถุนายน 2564 มีประเด็นสำคัญให้ดำเนิน
กิจกรรมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ประกอบด้วย 

1.กลุ่มเด็กปฐมวัยและกลุ่มผู้สูงอายุให้จัดกิจกรรมร่วมกันให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2564 
2. กลุ่มเด็กวัยเรียนและกลุ่มวัยทำงานให้จัดกิจกรรมให้แล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม 2564 

มิติท่ีประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 
           /วาระที่ 2... 
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วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี 7/2564 

 นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์ จาก สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ผู้ทำหน้าที่เลขานุการ การประชุม
คณะกรรมการขับเคลือ่นการปฏิรปูระบบบรหิารและวิธีทำงาน กรมอนามัย กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 
7/2564 ได้ แจ้ง ให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมฯ จำนวน 10 หน้า 5 วาระการประชุม 
 

มิติท่ีประชุม : รบัรองรายงานการประชุม โดยสำนักโภชนาการให้แก้ไขวาระที่ 4.4 ผู้นำเสนอผลการ
สำรวจผลกระทบเบื้องต้น(rapid survey) ของสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรสั โคโรนา 2019 
(COVID 19) ต่อการให้บริการในคลินิกฝากครรภ์ (ANC)  และคลินิกเด็กสุขภาพดี (WCC)                      

จาก นางสาววราภรณ์  จิตอารี เป็น นางกานต์ณัชชา  สร้อยเพชร 

วาระที่ 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา  
เนื่องจากวาระที่ 5 เป็นวาระเร่งด่วนทีจ่ะขอให้ที่ประชุมพจิารณาให้ข้อเสนอแนะแก้ไขปรับปรงุ และ

เป็นวาระที่ศูนย์อนามัย มานำเสนอ การดำเนินงานขับเคลื่อน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (สพด. 4 D) จึงขอให้นำ

วาระที่ 5 มานำเสนอก่อน ที่ประชุมเห็นชอบให้นำวาระที่ 5 มานำเสนอกอ่น 

๕.2 การเตรียมการรายงานความก้าวหนา้การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก รอบ 9 เดือน 
นางพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสขุภาพ ได้ขอให้ที่ประชุมพจิารณา สไลด์ 

ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ของคลสัเตอรส์ตรีและเด็กปฐมวัย สำหรบัไปนำเสนอ ในทีป่ระชุมการ
ขับเคลื่อนภารกิจหลกัสง่เสรมิสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมกอง
แผนงาน กรมอนามัย โดยมเีนือ้หาของสไลด์ดังนี ้

1.สถานการณ์สุขภาพหญงิตั้งครรภ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเช้ือ โควิด 19 ประกอบด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        

 

       /2.การขับเคลื่อน... 
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2.การขับเคลื่อนการดำเนินงานเชิงยทุธศาสตร์ ประกอบด้วย 
งานของคัสเตอรก์ลุม่สตรีและเด็กปฐมวัยขับเคลื่อนตามยทุธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธ์

แห่งชาติฉบับที่ 2 โดยผ่านคณะกรรมการ MCH Board ชาติประเด็นที่ ขับเคลื่อนตามมตทิี่ประชุมเมื่อวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 ประกอบด้วย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การขับเคลื่อนบรูณาการระหว่างกระทรวงและหน่วยงานภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.การขับเคลื่อนการปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีทีส่ำคัญ ประกอบด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

           

/5. ผลการ... 
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5. ผลการดำเนินงานตามกจิกรรมสำคัญ ประกอบด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอรรถพล แก้วสัมฤทธ์ิ ประธานการประชุมให้แนวคิดการจัดทำสไลด์ให้ใช้กรอบ A2IM มา
ดำเนินการในการจัดทำ และให้ทำกราฟเปรียบเทียบแม่ตายจากเหตุการณ์ปกติกบัแม่ตายในช่วงการระบาด
ของโควิด 19 พบมากที่ไหน สาเหตกุารตายเกิดจากอะไร 

นายกิตติพงศ์ แซ่เจง็ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสรมิสุขภาพ) ได้ให้
ข้อแนะนำในการแก้ไข สไลด์ เริม่ตั้งแต่นำเสนอสถานการณ์เปรียบเทียบ 5 ปี ย้อนหลงัแยกรายเขตสุขภาพ 
วิเคราะหห์าสาเหตุของปัญหาโดยดู ปจัจัยเสี่ยง ปัจจัยเสรมิ ปัจจัยเอื้อ มอีะไรบ้าง Intervention ที่ดำเนนิการ
ในปัจจบุันแกป้ัญหาได้แค่ไหนและต้องปรบั เป็นอะไร เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน ในส่วน
ผลการดำเนินงานตามกจิกรรมสำคัญการเขียนช่ือตัวช้ีวัดไม่ควรใช้คำย่อ ขอให้ปรับใหม่ 

 
มติท่ีประชุม : ที่ประชุมมมีติให้ทมีเลขาไปดำเนินการปรับสไลด์การนำเสนอใหม่ตามข้อแนะนำของ

ประธานและ ผู้ทรงทรงคุณวุฒิ นายกิตติพงศ์ แซเ่จ็ง  

๔.1 การดำเนินงานขบัเคลื่อนการพัฒนา สถานพัฒนาเดก็ปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) ในส่วน
ภูมิภาค ในช่วงสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ระลอก 3 

นายธีรชัย บุญยะลีพรรณ รองผู้อำนวยการสถาบันพฒันาอนามัยเด็กแหง่ชาติ ได้แจ้งต่อที่ประชุม
เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพสถานพฒันาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพเด็ก (4D) ระดับเขตสุขภาพ
ได้กำหนด Time line การดำเนินงานไว้เป็น 4 ข้ันตอน (Step) ประกอบด้วย 

1. Step 1 : คัดเลือกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ไมผ่่านเกณฑ์ 4D (กุมภาพันธ์ 2564) 

ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 คัดเลือกสถานพฒันาเด็กปฐมวัยที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 4D  (เขตละ 1 แห่ง) เข้าร่วม

โครงการพัฒนาคุณภาพสถานพฒันาเดก็ปฐมวัยด้านสุขภาพเด็ก(4D) 

 
 
         /2. Step 2... 
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2. Step 2 : กิจกรรมยกระดบั 4D ประกอบด้วย 2 กิจกรรม (มีนาคม - พฤษภาคม 2564) 

 2.1 รมช.สธ. MOU 4 กระทรวงในระดบัจงัหวัด และเยี่ยมชมการ ขับเคลื่อน Model 4D 

เขตละ 1 จังหวัด (ภายใต้คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพฒันาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด) 
2.2 จัดหน่วย “ยกระดับ 4D” ไปสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัยทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์ 4 D นำร่อง 

(เขตละ 1 แห่ง) 
3.Step 3 : เยี่ยมเสริมพลังรอบ 2 (มิถุนายน - กรกฎาคม 2564)    

 เพื่อยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทีผ่่านเกณฑ์ 4D ใหผ้่านมาตรฐานสถานพฒันาเดก็ปฐมวัย 4D 

4. Step 4 : มอบป้าย 4D (สงิหาคม 2564) 

ดำเนินการมอบป้าย 4D ใหส้ถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทีผ่่านเกณฑ์ 4D 

จากข้ันตอนการดำเนินงานทัง้ 4 ข้ันตอน ข้ันตอนที่ดำเนินการเสรจ็สิ้นไปแล้วเมือ่ เดือน กุมภาพันธ์ 
2564 ได้แก่ขั้นตอนที่ 1  และข้ันตอนที่ 2 ได้กำหนด พื้นที่ และ วันที่จะดำเนินเสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่เดือน 
มีนาคม 2564 โดยมีกำหนดการดำเนินกจิกรรมตามตารางดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19) ระลอก 3 ซึ่งเริ่ม

ระบาดมากขึ้น ตั้งแต่ ช่วง ต้นเดือน เมษายน จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้การจัดกจิกรรมส่งเสริมคุณภาพสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4D ของศูนย์อนามัย 1-12 และ สสม. ต้องปรบัรปูแบบกิจกรรม โดย ศูนย์ที่

ดำเนินการจัดประชุมช้ีแจงแบบ ออนไลน์ไปแล้วได้แก่ ศูนย์อนามัยที่ 1,8,9,12 และ 3 และที่จะจัดงานในวันที่ 

22 มิถุนายน 2564 ได้แก่ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ซึ่งรูปแบบอาจจะเป็น ทัง้ On site และ On line 

ดังนั้น จึงขอให้ศูนย์อนามัย ดำเนินการจัดกจิกรรมไดต้ามความเหมาะสม 

          /นายกิตติพงศ์... 
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นายกิตติพงศ์ แซ่เจง็ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสรมิสุขภาพ) ได้ให้

ข้อแนะนำ ว่า ศูนย์อนามัยสามารถประสานกบัพื้นที่ขับเคลือ่นการดำเนินงานไปได้เลย และขอใหส้รปุผลการ

ดำเนินงานสง่ให้ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติด้วยเพื่อจะนำมาสรปุผลการดำเนินงานเป็นภาพรวมของ

ทุกศูนย์เขต และ ใหส้ถาบันพัฒนาอนามัยเดก็แห่งชาติดำเนนิการคืนข้อมลูให้ศูนย์อนามัยด้วยเพื่อเป็นการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศูนย์อนามัย 

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมรบัทราบผู้ได้รบัมอบหมายรับไปดำเนินการ  

 นายอรรถพล แก้วสัมฤทธ์ิ ประธานการประชุม มีภารกิจด่วนจึงมอบหมายให้นายกิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ทำ
หน้าที่ประธานการประชุมแทน โดยที่ประชุมขอให้ศูนย์อนามัยนำเสนอการขับเคลือ่นโครงการพัฒนาคุณภาพ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพเด็ก (4D) ในพื้นที่ โดยมศูีนย์อนามัยที่นำเสนอดังนี ้
 ศูนย์อนามยัท่ี 7 ขอนแก่น 
 ศูนย์อนามัยได้คัดเลือก ศูนย์เด็กเลก็ อบต. ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น เป็นพื้นที่ต้นแบบใน
การดำเนินงาน และได้ดำเนินการช้ีแจงเกณฑ์และพัฒนาศักยภาพและลงสำรวจสถานการณ์คุณภาพเด็กใน
พื้นที่นำร่องแล้ว ในส่วนของการจัดงาน MOU เป็นกิจกรรมหนึ่งที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินการ จะดำเนินการใน
วันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการสื่อสารการดำเนินงานเชิงสญัลักษณ์ รปูแบบการจัดกจิกรรม จะมีการ
เชิญผูบ้รหิาร ของ จว. / 4 กระทรวง มารบัทราบและร่วมขบัเคลือ่นการดำเนินงานต้นแบบ และจะขอใหท้าง
สถาบันพฒันาอนามัยเดก็แห่งชาติ ประสานเรียนเชิญ รมช. สธ. หรือผู้บรหิารกรมเข้าร่วมงานเพื่อมอบนโยบาย
ให้กับพื้นที่และเป็นการยืนยันว่าการดำเนินงานมีความเป็นรปูธรรมชัดเจนทำจริง รปูแบบนี้ถ้าทำไดส้ำเร็จทาง
เขตจะดำเนินการขยายผลไปยงัพื้นที่ 3 จังหวัดที่เหลอื 

ศูนย์อนามยัท่ี ๑๐ อุบลราชธาน ี  
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้ยกเลกิกจิกรรมการทำ 

MOU โดยกจิกรรมที่ได้ดำเนินการได้แก่ ลงพื้นที่ช้ีแจงเกณฑก์ารดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพฒันาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติด้านสุขภาพ ช้ีแจงการลงข้อมลูการประเมินตนเองในระบบให้ครเูครือข่ายแล้ว และมีการตั้ง
กลุ่มไลน์กับคุณครเูพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสือ่สารและใหข้้อแนะนำคำปรึกษา 

ศูนย์อนามยัท่ี ๑๑ นครศรีธรรมราช 

เดิมกำหนดวางแผนการจัดงานไว้ในวันที่ 20 พฤษภา คม ๒๕๖๔ โดยคัดเลือก พื้นที่ใน จงัหวัด
นครศรีธรรมราช เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้ยกเลิกกิจกรรมนี้ 
โดยกิจกรรมที่ศูนย์ฯได้ดำเนินการแล้วได้แก่ ประสานการดำเนินงาน กับท้องถ่ิน สสจ. สสอ. และได้จัดทำกลุม่
ไลน์ประธานเครือข่ายสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัยแต่ละจงัหวัดเพื่อเป็นช่องทางแจ้งข่าวสารและให้ความรู้ 

ศูนย์อนามยัยท่ี ๔ สระบุร ี

กิจกรรมที่ศูนย์ฯดำเนินการประกอบด้วย ประชุมร่วมกบั 4 กระทรวงผ่านระบบ ZOOM เพือ่
ดำเนินงานในพื้นที่นำร่อง มีการช้ีแจงวัตถุประสงค์ เกณฑก์ารประเมิน 4D ให้ผูร้ับผิดชอบทราบแล้ว ขณะนี้ มี
การลงพื้นทีเ่พื่อประเมินการดำเนินงานในแต่ละด้านพร้อมช้ีแจงผลว่าด้านไหนจะขับเคลื่อนให้ได้คะแนนแต่ละ
ด้านเพิ่มข้ึนอย่างไรมีการประสารงานบูรณาการงานทกุด้านในส่วนการทำ MOU ถ้าสถานการณ์ โควิด 19 
คลี่คลายถึงจะดำเนินงาน 

         /ศูนย์อนามัยยที่ ๑... 
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ศูนย์อนามยัท่ี ๑ เชยีงใหม่ 
ได้ยกเลิกกิจกรรม MOU แล้ว โดยกจิกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่ ลงพื้นทีร่่วมกบั พมจ. จังหวัด สสจ.ใน

การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ 4 D และ การประเมิน Thai Stop Covid โดยสุ่มลง จงัหวัดละ ๒ 
พื้นที่ และ มีการประชุมผ่านระบบ ZOOM กับบางพื้นที ่

ศูนย์อนามยัท่ี ๘ อุดรธาน ี

ศูนย์ฯเริ่มดำเนินการตัง้แต่เดือน เมษายน มีการลงพื้นทีท่ั้งหมด 4 ครั้ง มีการดำเนินการ 
Community lab ศูนย์ฯได้ดำเนินการคัดเลือกศูนย์เด็กใน อำเภอ กู่แก้วมาดำเนินการเริ่มดำเนินการโดยการ
ประเมินศูนย์เดก็เล็กร่วมกับกรมสุขภาพจิต และมีการประชุมช้ีแจง 4 กระทรวงเพื่อรบัทราบเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานขับเคลื่อน 4 D 

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมรบัทราบ 

วาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่อง 

 3.1 การจัดทำ “แนวทางการจัดตั้งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต่ำกว่า 3 ปี” 
 นางสาวเขมิกา ฉัตรก้องภพ จากสถาบันพฒันาอนามัยเด็กแห่งชาติ กล่าวถึงความเป็นมาของการ
จัดทำ แนวทางการจัดต้ังสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต่ำกว่า 3 ปี มาจากการประชุมคณะอนุกรรมการการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์อนามัยการเจรญิพันธ์ุแหง่ชาติ พบว่ายังไมม่ีกระทรวงหรือหน่วยงานไหน
จัดทำแนวทางการจัดต้ังสถานพฒันาเด็กปฐมวัยต่ำกว่า 3 ปี กรมอนามัยได้มอบหมายใหส้ถาบันพฒันาอนามัย
เด็กแห่งชาติดำเนินการ โดยกำหนดหลักการจัดต้ังประกอบด้วย 1.เพื่อเป็นแนวทางการจัดต้ังสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยต่ำกว่า 3 ปี ๒. เป็นแนวทางในการจัดสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกรวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมประสบการณ์และการเรียนรู้ให้แกเ่ด็กเพื่อใหเ้ด็กพฒันาไปได้เต็มตามศักยภาพดีทั้ง กาย จิต และ
ปัญญา ๓.ความต้องการสถานเลี้ยงดูเดก็มสีูงข้ึนเนื่องจากพ่อ แม่ ต้องไปทำงานต้องการใหบุ้ตรหลานได้รับการ
ดูแลนอกบ้านมีปริมาณเพิม่ขึ้น ทำให้หลายหน่วยงานได้เข้ามาจัดบริการดูแลเดก็ในหลายรปูแบบ โดยกำหนด 
Timeline การจัดทำแนวทางการจัดต้ังสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต่ำกว่า 3 ปี ประกอบด้วย 1.ค้นคว้าและ 
รวบรวมข้อมูล เดือน เมษายน ๒๕๖๔  ๒.วางโครงสร้างเนื้อหา เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔  ๓.นำเสนอในที่
ประชุมคณะอนกุรรมการฯ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ๔. ตรวจทานนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ เดือน กรกฎาคม 
- สิงหาคม ๒๕๖๔ ๕. เผยแพร่ เดือน กันยายน ๒๕๖๔ โดยช่องทางเผยแพร่ ประกอบด้วย เว็บไซตก์รมอนามัย 
Facebook กรมอนามัย และ ประชาสมัพันธ์แจกจ่ายตามสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ต้องการเปิดบรกิารในส่วน
เด็ก อายุ 0-๓ ปี ทุกสังกัดทั่วประเทศ 

นายกิตติพงศ์ แซ่เจง็ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสรมิสุขภาพ) ได้ให้
ข้อแนะนำการดำเนินงานให้สถาบันพัฒนาอนามัยเดก็แห่งชาติให้นำเรื่องนีเ้ข้าพจิารณาในทีป่ระชุม
คณะอนุกรรมการจัดตั้งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต่ำกว่า 3 ปี โดยให้จัดประชุมในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 
และหลังประชุมแล้วใหส้ถาบันจัดเตรียมสไลด์นำเสนอในที่ประชุมคณะอนกุรรมการขับเคลือ่นนโยบายและ
ยุทธศาสตร์อนามัยการเจริญพันธ์ุ ซึ่งสำนักอนามัยการเจริญพันธ์ุจะจัดประชุมในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 
และให้ดำเนินการจัดทำสไลด์เตรียมนำเสนอที่ประชุมฯ โดยเนื้อหาประกอบไปด้วย 1. ความเป็นมาของการ 

          /จัดทำ... 
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จัดทำทางการจัดต้ังสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัยต่ำกว่า 3 ปี 2.กิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว 3. สรปุสาระสำคัญ
ของแนวทางการจัดต้ังสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต่ำกว่า 3 ปี เพื่อให้ทีป่ระชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 มิติท่ีประชุม : ทีป่ระชุมรับทราบ สถาบันพฒันาอนามัยเดก็แห่งชาติรับไปดำเนินการตามทีม่อบหมาย 

           

วาระที่ 4 เรื่องเพ่ือทราบ 

4.1 การทบทวนตัวชี้วัดภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์ rh2 
สำนักอนามัยการเจริญพันธ์ุจะดำเนินการทบทวนยุทธศาสตร์การพฒันาอนามัยการเจริญพันธ์

แห่งชาติฉบับที่ 2 (rh2) โดยจะทบทวนตัวช้ีวัดที่อยู่ภายใต้นโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันาอนามัยการเจรญิ
พันธ์แห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจรญิเตบิโตอย่างมีคุณภาพ 
เนื่องจากตัวช้ีวัดที่กำหนดไว้มีเยอะและพบว่าบางตัวไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ สำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักโภชนาการ สำนักทันตสาธารณสุข สถาบันพฒันาอนามัยเดก็แห่งชาติ และ 
กองกจิกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ พิจารณาตัวช้ีวัดที่หน่วยงานรับผิดชอบ ว่าตัวช้ีวัดไหน ควรจะคงอยู่ ควรตัด
ออก หรอืเพิม่ตัวช้ีวัด เพื่อสำนักอนามัยการเจริญพันธ์ุจะรวบรวมไปปรบัการจัดทำแผนในช่วง ครึ่งปี หลังโดย
ขอให้ส่ง การทบทวนภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ซึ่งสำนักอนามัยการเจริญพันธ์ุ ได้มีหนังสอืแจ้งไปที่
หน่วยงานแล้ว 

ว่าที่ร้อยตรสีมพร   สมทอง เสนอความเห็นว่า สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติกำหนดว่า
การทำแผนระดบั 3 ระยะเวลาของแผนจำเป็นจะต้องเท่ากบัแผนแมบ่ทของชาติในการพิจารณาทบทวนครั้งนี้
อยากให้ขยายระยะเวลาของแผนเพิ่มอกี 1 ปี จากสิ้นสุดแผน ปี 2569 เป็น ปี 2570 ที่ประชุมเห็นด้วยกับ
ข้อเสนอของว่าที่ร้อยตรีสมพร สมทอง มอบสำนักอนามัยการเจริญพันธ์ุ ทำหนังสือแจง้เป็นทางการให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายระยะเวลาของแผนฯ และควรกำหนดระยะเวลาของแผนฯฉบบัที่ 3 ไว้เลย ว่าเป็นปี
ไหนถึงปีไหน 

มติท่ีประชุม : ทีป่ระชุมรับทราบ ผู้ได้รับมอบหมายรับไปดำเนินการ  

4.2 การประชมุอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาตร์ rh2 

สำนักอนามัยการเจริญพันธ์ุจะจัดประชุมคณะอนกุรรมการขับเคลือ่นนโยบายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอนามัยการเจรญิพันธ์ุแหง่ชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการ
เจริญเตบิโตอย่างมีคุณภาพ  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกจิ อาคาร ๑ ช้ัน ๑ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวาระประชุมทีส่ำคัญ
ประกอบด้วย 

วาระเรื่องสืบเนื่อง 
- การผลักดันสิทธิประโยชน์ด้านการตรวจการติดเช้ือซิฟลิิส ก่อนมีบุตร  
- การผลักดันสิทธิประโยชน์ด้านการช่วยเหลือภาวะมีบุตรยาก 
- การจัดต้ังสถานพฒันาเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี 
 

 
 
 

         /วาระ... 



๑๐ 
 
 

วาระเรื่องเพ่ือทราบ 

-การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อมลูภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการ
เจริญพันธ์ุแหง่ชาติ ฉบับที่ ๒    (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการ
เจริญเตบิโตอย่างมีคุณภาพ 

-การแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมการจัดต้ังสถานพฒันา เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี     
วาระเรื่องเพ่ือพิจารณา 

- การทบทวนตัวช้ีวัดภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์ฯ/และการกำหนดตัวช้ีวัดหลกั 

   - แนวทางการบรหิารจัดการวิตามินเสริมธาตุเหลก็และโฟลกิ  
  - สวัสดิการสำหรบัเดก็อายุต่ำกว่า 3 ปี 

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมรบัทราบ  

วาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 

นางประภาภรณ์ จังพานิช ขอเสนอเรือ่งเพื่อปรึกษาและพิจารณากำหนดการดำเนินงานประกอบด้วย 

 1. การดำเนินงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอด
ช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย) MOU 6 กระทรวง 
 สำนักสง่เสรมิสุขภาพได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือการบรูณาการความร่วมมือการพฒันาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย) ไปแล้วจำนวน 
2 ครั้ง ในวันที่ 18 และ 28 พฤษภาคม 2564 โดยจัดประชุมเป็นแบบ VDO Coference ตัวช้ีวัดของ
กระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดในร่าง MOU ณ ปัจจุบัน มี 3 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 1.ร้อยละ 75 ของหญงิตั้งครรภ์
ได้รับการดูแลก่อนคลอดตามเกณฑ์ 2.รอ้ยละ 72 ของเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 3.ร้อยละ 85 ของเด็กปฐมวัย
มีพัฒนาการสมวัย จะขอใหผู้้รบัผิดชอบตัวช้ีวัดจัดทำ Template สง่ใหส้ำนักส่งเสริมสุขภาพด้วย เพื่อจะ
ดำเนินการยกร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  
(กลุม่เด็กปฐมวัย) สง่ให้ 5 กระทรวงพิจารณาก่อนทีจ่ะมพีิธีลงนาม MOU 

2. โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 ในกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 

สำนักสง่เสรมิสุขภาพได้ขอ งบกลาง ปอ้งกัน โควิด รอบ 2 จำนวน 3 กิจกรรม  
วงเงิน 28,800,000 บาท ประกอบด้วยกิจกรรมตามตาราง 

1. ติดตามการเข้าถึงคำแนะนำแนวทางการปฏิบัตเิพื่อป้องกนัโควิด 19 

เป้าหมาย 

 

 

 

 

                                   

         /ในส่วน... 



๑๑ 
 
 

ในส่วนกิจกรรมที่ 3 จัดทำสื่อสร้างความรอบรู้แนวทางปฏิบตัิสำหรับหญิงตัง้ครรภ์ พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดเูด็ก 
จะดำเนินการจัดทำคลิป วิดิโอจำนวน 8 เรื่อง จงึขอให้ทีป่ระชุมพิจารณามอบหมายผู้รบัผิดชอบจัดทำเนื้อหา
คลิป วิดิโอ โดยที่ประชุมได้มอบหมายผู้รบัผิดชอบดังนี ้

1. คลินิกฝากครรภ์    มอบสำนักสง่เสรมิสุขภาพ 

2. คลินิกเด็กสุขภาพดี  มอบสำนักสง่เสรมิสุขภาพ 

3. คลินิกนมแม ่   มอบสำนักสง่เสรมิสุขภาพ 

4. สถานพัฒนาเดก็ปฐมวัย มอบสถาบันพฒันาอนามัยเดก็แหง่ชาติ 

5. ส่งเสรมิโภชนาการ  มอบสำนักโภชนาการ 

6. การเล่น   มอบกองกจิกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

7. การดูแลสุขภาพช่องปาก มอบสำนักทันตสาธารณสุข 

8. การดูแลเด็กเมื่อเจ็บป่วย มอบสถาบันพฒันาอนามัยเดก็แหง่ชาติ 
 

3.การนิเทศงานศูนย์อนามัยที่ 1- 12 และ สสม. ปี 2564 

การนิเทศงานศูนย์อนามัยที่ 1- 12 และ สสม. ปี 2564 จะดำเนินการนเิทศ แบบ ออนไลน์ จึงขอ
ปรึกษาว่าจะมีการกำหนดผู้นิเทศติดตาม รอง อธิบดีกรมอนามัย ทั้ง 4 ท่านเหมือนเดิมหรือไม่ ที่ประชุมมมีติ
ให้ดำเนินการเหมือนเดิม ดังนี ้

รองอธิบดีกรมอนามัย หน่วยงานร่วมนิเทศ หน่วยงานรับนิเทศ 

1. นายสราวุฒิ  บุญสุข สำนักโภชนาการ ศูนย์อนามัยที่ 1 , 2 ,3 , 
ศทป. และ ศอช. 

2. นายอรรถพล แก้วสัมฤทธ์ิ สถาบันพฒันาอนามัยเดก็แห่งชาติ ศูนย์อนามัยที่ 4 , 6 , สสม. 

3. นายบัญชา ค้าของ สำนักสง่เสรมิสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 , 11 , 12 
4. นายดนัย ธีวันดา สำนักทันตสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 7 , 8 ,9 , 10 

 

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมรบัทราบ ผู้ไดร้ับมอบหมายรบัไปดำเนินการ 

 

 

 

 

ผู้บันทกึรายงานการประชุม  นายสทุิน ปุณฑรกิภักดิ์ 

 

 

 



๑๒ 
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