
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย (กพว.)  
ครั้งที ่2/2563 

วันอังคารที ่26 พฤศจิกายน 2562 
ณ ห้องประชุมก าธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย 

.............................................. 
ผู้มาประชุม 
1. นางพรรณพิมล วิปุลากร  อธิบดีกรมอนามัย                ประธาน  
2. นายสมพงษ์  ชัยโอภานนท์ รก.นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ            กรรมการ 
     (ด้านโภชนาการ) 
3. ดร.อัมพร  จันทวิบูลย์ รก.นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
     (ด้านสุขาภิบาล) 
4. นายกิตติพงศ์  แซ่เจ็ง  รก.นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ(ด้านส่งเสริมสุขภาพ) กรรมการ 
5. นางสาววรวรรณ อัศวกุล  รก.ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ(ด้านทันตสาธารณสุข) กรรมการ 
6. ดร.จินตนา  พัฒนพงศ์ธร รก.นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
     (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) 
7. ร.อ.หญิงฐาปนพร สิงหโกวินท์ (แทน) ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ  กรรมการ 
8. นางนนทินี  ตั้งเจริญดี (แทน) ผู้อ านวยการส านักทันตสาธารณสุข       กรรมการ 
9. ดร.สายพิณ  โชติวิเชียร ผู้อ านวยการส านักโภชนาการ   กรรมการ 
10. นายประวิช  ชวชลาศัย (แทน) ผู้อ านวยการส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรรมการ 
11. นางนงพะงา  ศิวานุวัฒน์ (แทน) ผู้อ านวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรรมการ 
12. นายสมชาย  ตู้แก้ว  ผู้อ านวยการส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
13. นางสาวนัยนา หาญวโรดม (แทน) ผู้อ านวยการส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรรมการ 
14. ดร.เบญจวรรณ ธวัชสภุา  (แทน) ผู้อ านวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรรมการ 
15. นางสาวอ าพร  บุศรังษี  ผู้อ านวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรรมการ 
16. นางวันนี   มากันต์  (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย กรรมการ 
17. นายวิโรจน์        วัชระเกียรติศักดิ์ ผู้อ านวยการส านักงานเลขานุการกรม  กรรมการ 
18. นางสาวกมลวรรณ สุขประเสริฐ (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานโครงการขับเคลื่อนฯ กรรมการ 
19. นางสาวละออ จันสุตะ   ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่   กรรมการ 
20. นางเกษร  ศุภกุลธาดาศิริ   ผู้อ านวยการกองคลัง    กรรมการ 
21. นายด ารง  ธ ารงเลาหะพันธุ์  ผู้อ านวยการกองแผนงาน    กรรมการ 
22. นางสาวพิมพ์ภวดี  ศรีจันทร์          ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน                 กรรมการ 
23. นายธวัชชัย        บุญเกิด     ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  กรรมการ 
24. นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์ ผู้อ านวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรรมการ 
25. นางสาวประวีณ์นุช  กาญจนขจรศักดิ์ (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์สื่อสารสาธารณะ  กรรมการ 
26. ดร.ศรีวรรณ  ทาวงศ์มา ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ        ผู้ช่วยเลขานุการ 
27. นางสาวมลฤดี     พุฒพันธ์  ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ        ผู้ช่วยเลขานุการ                        
28. นางสาวเกศินี      นามแดง  ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ        ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1. นายดนัย  ธีวันดา  รองอธิบดีกรมอนามัย         รองประธาน 
2. นายอรรถพล  แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย           รองประธาน 
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3. นายบัญชา  ค้าของ  รองอธิบดีกรมอนามัย          รองประธาน 
4. นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ รก.นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
     (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางนนธนวนัณท ์ สุนทรา  ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
2. นางทับทิม  ศรีวิไล  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
3. นางเปรมฤทัย  เกตุเรน  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
4. นางนงลักษณ์  รุ่งทรัพย์สิน ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
5. นางอาริสรา  ทองเหม  ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
6. นางสาวปวีณา สุขพรรณพิมพ์ ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
7. นางสาวณัฐมนัสนันท์ ศรีทอง  ส านักทันตสาธารณสุข 
8. นางสาวกันยา  ฤทธิ์อ่ิม  ส านักทันตสาธารณสุข 
9. นางสาวบังเอิญ ทองมอญ ส านักโภชนาการ 
10. นางปิยรัตน์  เอ่ียมคง  ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ 
11. นางสาวภิมณณัฏฐ ์ พงษ์เกษตรการ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 
12. นางสาวขวัญจิรา นัดประสิทธิ์ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 
13. นางวิมล  บ้านพวน ส านักอนามัยผู้สูงอายุ 
14. นางสุนทรี  สุดโต  ส านักอนามัยผู้สูงอายุ 
15. นางสาวจุฑาภัค เจนจิตร  ส านักอนามัยผู้สูงอายุ 
16. นางสาวศตพร เทยาณรงค์ ส านักอนามัยผู้สูงอายุ 
17. นางสาวปรียนิตย์ ใหม่เจริญศรี ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
18. นายทัยธัช  หิรัญเรือง ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
19. นายปราโมทย์ เสพสุข  ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
20. นางพรสุดา  ศิร ิ  ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
21. นางสาวสัจมาน ตรันเจริญ ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
22. นางสาวศิญาภัสร์  จ ารัสอธิวัฒน์ ส านักงานเลขานุการกรม  
23. นางสาวรุ่งรวี  เดชยฤทธิ์ ส านักงานเลขานุการกรม 
24. นางวรรณภา กางกั้น  กองการเจ้าหน้าที่ 
25. นางสาวรัตน์ติยา ข าแก้ว  กองคลัง 
26. นายดุลยวัฒน์ มาป้อง  กองแผนงาน 
27. นางนัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
28. นางสุณี     วงค์คงคาเทพ ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
29. นางสาวเบญจมาพร  เมืองหนองหว้า ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
30. นางสาวสุดารัตน์    พิศเพ็ง  ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
31. นางสาวดวงพร ไข่ขวัญ  ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
32. นางสาววรินทร์ทิพย์  สันทัด  ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
33. นางสาวธันญาภรณ์ พิบูลย์พล ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
34. นางสาวบัวจันทร์ กระจ่างจิตร ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
35. นายธรรมรัฐ  มณสวัสดิ์ ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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36. นางอรชา  ตะกรุดเงิน ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
37. นางสาวรติกา พันธุ์สวัสดิ์ ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
38. นางสาวเบญจมาศ เจียแสงพร้อม ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00น.  
 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ  
  แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ประธานคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อน
วิชาการ กรมอนามัย (กพว.) แจ้งให้ทราบเรื่องงานวิจัยของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องโครงสร้างระบบบุคลากร
ทันตาภิบาลในระบบกระทรวงสาธารณสุข โดยกระทรวงสาธารณสุขเสนอขอทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) ทั้งนี้ผลการศึกษาจากงานวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อกรมอนามัยในฐานะเป็นผู้จัดท าแผน 
Service Plan การบริการดูแลสุขภาพช่องปาก 
 มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ และมอบผู้รับผิดชอบด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ประธานคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ 
กรมอนามัย (กพว.) ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อน
วิชาการ กรมอนามัย (กพว.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุมฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
 3.1 โครงสร้างส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการขับเคลื่อนวิชาการกรมอนามัย ปี 2563 
       โดย นายแพทย์สมพงษ์ ชัยโอภานนท์ รก.นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ(ด้านโภชนาการ) 
น าเสนอ 1.โครงสร้างส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  กลุ่มสนับสนุนวิชาการ และกลุ่ม
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 2.โครงสร้างการขับเคลื่อนวิชาการกรมอนามัย ปี 2563  ประกอบด้วย                
1)คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย (กพว.) โดยประธานคือ อธิบดีกรมอนามัย และ
เลขานุการคือ ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2)คณะอนุกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย 
(กพว.ระดับหน่วยงาน) 3)คณะอนุกรรมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมกรมอนามัย 4)คณะอนุกรรมการ
พัฒนาการจัดการความรู้และนวัตกรรมกรมอนามัย และ5)คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 2.1การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาการ กรมอนามัย 
ได้แก่ 1)ปรับบทบาทผู้ทรงคุณวุฒิในการเป็นที่ปรึกษา กพว. ระดับหน่วยงาน ดังนี้ 1.จัดท ายุทธศาสตร์การ
จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม กรมอนามัย, 2.สนับสนุน กพว. หน่วยงานวางแผนพัฒนา วิจัย การจัดการ
ความรู้ นวัตกรรม เชื่อมโยงระบบความก้าวหน้าของบุคคลของหน่วยงาน, 3.เป็นที่ปรึกษาในการท างาน
วิชาการเพ่ือประเมินการเลื่อนระดับต าแหน่ง, 4.เป็นที่ปรึกษาการขอจริยธรรมวิจัย, 5.ติดตามการด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาวิชาการของ กพว. หน่วยงาน และ6.รวบรวมความรู้ของหน่วยงาน เชื่อมโยงฐานข้อมูลกลาง
กรมอนามัย โดยก าหนดที่ปรึกษา กพว.ระดับหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 2)จัดตั้งและก าหนดบทบาท 
กพว. หน่วยงาน โดยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ กพว. ระดับหน่วยงาน มีดังนี้ 1.วิเคราะห์ Gap ความรู้ 
ก าหนดกรอบการพัฒนาวิชาการของหน่วยงาน, 2.วางแผนพัฒนาวิชาการ ด้านวิจัย การจัดการความรู้ 
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นวัตกรรม, 3.พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิจัย การจัดการความรู้ นวัตกรรม, 4.เป็นที่ปรึกษาบุคลากรในการ
ประเมินเลื่อนระดับ, 5.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิชาการ วิจัย การจัดการความรู้ นวัตกรรม, 6.ติดตาม
ก ากับการพัฒนางานวิชาการของหน่วยงาน และ7.รวบรวมผลงานวิชาการของหน่วยงาน เชื่อมโยงฐานข้อมูล
คลังความรู้กรมอนามัย และ3)การพัฒนาบุคลากร  สร้างผลงานวิชาการ และน าผลงานวิชาการไปใช้ประโยชน์
2.2การสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบพัฒนาวิชาการ กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2563  ได้แก่ 1)โครงการ
ขับเคลื่อนองค์กรเรียนรู้และพัฒนากลไกวิชาการ กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2563 2)โครงการขับเคลื่อน    
การจัดการความรู้ พัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมอนามัย ปี 2563 3)โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพ
การวิจัยและนวัตกรรม กรมอนามัย ปี 2563 และ4)โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการจริยธรรมการวิจัย 
กรมอนามัย ปี 2563 2.3Timeline กิจกรรมการขับเคลื่อนระบบพัฒนาวิชาการ กรมอนามัย เดือนธันวาคม      
มีดังนี้ 1)ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าประเด็นการวิจัยและแนวทางการเสนอชุดโครงการวิ จัย ระหว่างวันที่  
12 – 13 ธ.ค. 62 2)ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย์ กรมอนามัย ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธ.ค. 62 และ3)ประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนและ
ระบบพัฒนางานวิชาการ กรมอนามัย ระหว่างวันที่ 23 – 25 ธ.ค. 62    
 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร ประธาน กพว. ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมอบหมาย ดังนี้ 

มอบ กองการเจ้าหน้าที่และกลุ่มพัฒนาระบบบริหารช่วยพิจารณารูปแบบของโครงสร้างการจัดตั้ง
ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นหน่วยงานที่มีโครงสร้างภายในที่ถูกต้อง ชัดเจนและ ให้ข้อเสนอแนะ
แนวทาง การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาการ กรมอนามัย คือ 1)การจัดตั้ง กพว.หน่วยงาน 
(การท าค าสั่งจัดตั้งคณะกรรมการ กพว.หน่วยงาน) และ2)การมอบหมายบุคลากรปฏิบัติงาน กพว.  
ในหน่วยงาน 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และมอบผู้รับผิดชอบด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 3.2 คณะอนุกรรมการพัฒนาการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
                โดย นายแพทย์สมพงษ์ ชัยโอภานนท์ รก.นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ(ด้านโภชนาการ) 
รายงานความก้าวหน้าการจัดการความรู้และนวัตกรรม ดังนี้  1)ผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์การ
จัดการความรู้ กรมอนามัย พ.ศ. 2558-2562 ได้แก่  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการความรู้ สารสนเทศ รองรับนโยบายและการตัดสินใจทางบริหาร 

 ชุดข้อมูลสถานการณ์การส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับการประมวลผล วิเคราะห์  
 ชุดข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้ นวัตกรรม ที่ผลักดันให้เป็นนโยบาย มาตรการ มาตรฐานทางวิชาการ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการผลิต องค์ความรู้ นวัตกรรม  
 จ านวนองค์ความรู้ นวัตกรรมที่ผลิตรองรับภารกิจของกรม 
 จ านวนองค์ความรู้ นวัตกรรม ที่เผยแพร่ผ่านวารสารวิชาการท่ีได้มาตรฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคลังความรู้ สารสนเทศ ความรู้ด้านสุขภาพ  
 จ านวนฐานข้อมูลสารสนเทศ และความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาวารสารวิชาการของกรมอนามัย (จัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ผลิต พัฒนานักวิจัย นักจัดการความรู้ นักสื่อสารสุขภาพ 
 นักวิชาการกรมอนามัย ได้รับการพัฒนาด้านการวิจัย  
 บุคลากรในกรมอนามัย ได้รับการพัฒนาเป็นนักจัดการความรู้และนักสื่อสารสุขภาพ   
 ผลงานวิจัย จัดการความรู้ และการสื่อสารสุขภาพ ได้รับการจัดท าเป็นภาษาไทยและภาษาสากล 
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 นักวิชาการ ผ่านเกณฑ์สมรรถนะหลัก Nation Health Authority 
2)แนวทางการจัดการความรู้กรมอนามัย วัตถุประสงค์ 1.สนับสนุนหน่วยงานให้มีการรวบรวม จัดการความรู้ 
ทั้ง Tacit & Explicit Knowledge 2.สนับสนุนให้มีการจัดท าคลังความรู้กรมอนามัย และ3.เพ่ือให้บุคลากร
กรมอนามัยและภาคีเครือข่ายมีชุดข้อมูล/ความรู้พอเพียงต่อการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยก าหนดหัวข้อ/ประเด็น, ก าหนดชุดข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล, ด าเนินการการจัดการ
ความรู้ และเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย และ3)ความก้าวหน้าการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มีผลงานที่ได้รับ
หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ 3 เรื่อง ดังนี้ 1.Application Smart Mom โดยศูนย์อนามัยที่ 7 
ขอนแก่น 2.คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก โดยส านักอนามัยผู้สูงอายุ และ3.แอพพลิเคชั่น 
สูงวัยสมองดี โดยส านักอนามัยผู้สูงอายุ 
 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร ประธาน กพว. ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมอบหมาย ดังนี้ 
 มอบ ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ กรมอนามัย        
พ.ศ.2563 – 2565 ทั้งนี้เสนอแนะเรื่องการสังเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ พ.ศ.2558 – 2562 
เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ความก้าวหน้าและประเด็นปัญหาต่อไป 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และมอบผู้รับผิดชอบด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 3.3 คณะอนุกรรมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
      โดย ดร. อัมพร จันทวิบูลย์ รก. นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านสุขาภิบาล) ประธาน
คณะอนุกรรมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม รายงานความก้าวหน้าคณะอนุกรรมการพัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรม ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้  
 การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณส าหรับหน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ววน. ปีงบประมาณ 2564 – 
2566 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1)Fundamental Fund และ2)Strategic Fund ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 
คือ 1.การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 2.การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม  
3.การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน และ4.การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ า 
 หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564 
ส าหรับกลุ่ม Basic Function Fund ได้แก่ 1.ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทอ่ืนๆ ยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน และยุทธศาสตร์ อววน. 2.ความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงาน และนักวิจัย(ผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา) 3.ตัวชี้วัดแนวทางการด าเนินงาน (OKRs) 4.แผนการด าเนินงานและการบริหารจัดการ
งานวิจัย 5.ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญ 6.แผนการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ นโยบาย สาธารณะ 
ชุมชนและสังคม และ7.ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ความสอดคล้องระหว่างแผนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564 ของกรมอนามัย กับ OKRs โดยเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (OKRs) ส าหรับ พ.ศ. 2563 – 2565 ของยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมคือ Platform 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม , O2 คนทุก
ช่วงวัยมีคุณภาพท่ีดี สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณค่า และสามารถจัดการปัญหาท้าทายเร่งด่วน
ส าคัญทางสังคมของประเทศได้อย่างเหมาะสม ด้วยองค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม และKR2.1 
ประชาชนในประเทศไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการมีสภาพแวดล้อมที่ดี (แผนงาน : การพัฒนาเมืองต้นแบบ
ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอย่างครบวงจรและยั่งยืน เพ่ือลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและภาระโรคของ
ประชาชนในพื้นท่ี 4 ภูมิภาคของประเทศไทย และแผนงาน : การพัฒนาเมืองต้นแบบการบริหารจัดการมลพิษ
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ทางอากาศและสุขภาพที่ยั่งยืน), KR2.2 ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีการพัฒนามนุษย์(HDI) เพ่ิมสูงขึ้น และติด
อันดับ 1 ใน 3 ของ ASEAN (แผนงาน : การเล่นสร้างชาติเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและทักษะเด็กไทยในศตวรรษ
ที่ 21) และKR2.5 ประชากรที่มีอายุเกิน 60 ปี ร้อยละ 80 มีสุขภาพดีและพ่ึงพาตัวเองได้ (แผนงาน : 
เส้นทางของพหุโปรแกรมในวัยท างานมุ่งสู่ผู้สูงวัยสุขภาพดี)  
      แผนงานวิจัยเสนอขอรับงบประมาณจากกองทุน ววน. ปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 
Smart Kids เล่นสร้างชาติเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและทักษะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 (งบประมาณ 
18,476,600 บาท), กลุ่มที่ 2 Smart Longest living and Healthiest Citizen เส้นทางของพหุโปรแกรมใน
วัยท างานมุ่งสู่ผู้สูงวัยสุขภาพดี (งบประมาณ 25,960,000 บาท) และกลุ่มที่ 3 GREEN & CLEAN Cities & 
Communities For All แบ่งเป็น 2 แผนงาน คือ 1.แผนงาน : การพัฒนาเมืองต้นแบบการบริหารจัดการ
มลพิษทางอากาศและสุขภาพที่ยั่งยืน (งบประมาณ 18,780,000 บาท) และ2.แผนงาน : การพัฒนาเมือง
ต้นแบบด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอย่างครบวงจรและยั่งยืนเพ่ือลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและภาระ
โรคของประชาชน 
 Timeline การจัดท าแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ.2564 1)วันที่ 24 ต.ค. 62 ประชุม 
กพว. 2)วันที่ 15 พ.ย. 62 Draft Proposal PI + หัวหน้าโครงการย่อย 3)วันที่ 25 ต.ค. 62 Final Proposal 
PI + หัวหน้าโครงการย่อย 4)ภายในวันที่ 25 พ.ย. 62 สกสว. เปิดรับค าของบประมาณจากหน่วยงานในระบบ 
ววน.ที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา ผ่านระบบ TIRAs และ5)วันที่ 26 ต.ค. 62 ประชุม กพว. 

การจัดท าแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ.2565 Timeline การจัดท าแผนบูรณาการวิจัย
และนวัตกรรม ปี พ.ศ.2565 1)เดือนพฤศจิกายน จัดท าร่างกรอบและประเด็นการวิจัยของกรมอนามัย          
ปี 2565 2)ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธ.ค. 62 ประชุมจัดท าประเด็นการวิจัยและแนวทางการเสนอชุด
โครงการวิจัย 3)เดือนธันวาคม วิเคราะห์โจทย์การวิจัยและร่างแผนงานวิจัย ปี 2565 และน าเสนอกรอบและ
ประเด็นการวิจัยของกรมอนามัย ปี 2565 ใน กพว. และให้หน่วยงานเสนอโจทย์การวิจัย 4)ระหว่างวันที่ 9 – 
10 ม.ค. 63 ประชุมจัดท าแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 5)เดือนเมษายน 63 ประชุมจัดท าแผน
บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 6)เดือนกรกฎาคม 63 ประชุมติดตามโครงการวิจัยรายแผนงานและ
โครงการวิจัย ปี 2565 7)เดือนสิงหาคม 63 ลงระบบเสนอขอรับทุนงบประมาณการวิจัย ปี 2565 โดยหัวหน้า
แผนงานและโครงการวิจัย 
 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร ประธาน กพว. ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมอบหมาย ดังนี้  
 รับทราบ ให้ข้อคิดเห็นในแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ กรมอนามัย พ.ศ.2563 – 2565 โดย
ควรเพิ่มประเด็นเรื่องวิจัยเพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์ครบถ้วนสมบูรณ์มากข้ึน 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และ มอบผู้รับผิดชอบด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

      3.4 การด าเนินงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ กรมอนามัย 
          โดย ทันตแพทย์หญิงวรวรรณ อัศวกุล รก.ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ(ด้านทันตสาธารณสุข) รองประธาน
คณะอนุกรรมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม น าเสนอ ผลการด าเนินงาน ปี 2563 1)ได้จัดตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัยชุดใหม่ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย. 62 และได้ประชุม Full board review 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัยชุดใหม่เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 62 2)ผลการด าเนินงานแยกตามราย
หน่วยงาน คือ ส านักส่งเสริมสุขภาพ, กองการเจ้าหน้าที่, สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ, ส านักสุขาภิบาล
อาหารและน้ า, กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ, ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์, ส านักคณะกรรมก าร
ผู้ทรงคุณวุฒิ, ส านักทันตสาธารณสุข, ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม, ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์, ศูนย์อนามัยที่ 4 
สระบุรี, ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี, ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา และสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น 
ราชนครินทร์ การพัฒนาศักยภาพด้านจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย ปี 2563 โดย 1)ประชุมเชิงปฏิบัติการ
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พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์กรมอนามัย ระหว่างวันที่ 27 – 29 
พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี  และ2)การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยในการเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 
2562 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี ขั้นตอนการส่งโครงร่างวิจัยเพ่ือขอรับรองจริยธรรมการ
วิจัยกรมอนามัย  โดย 1)กรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ตามล าดับ 1 – 10 (รายละเอียดตามสไลด์น าเสนอ)  
2)ส่งแบบฟอร์ม RF09 ทั้ง 10 แบบฟอร์ม ผ่าน กพว.หน่วยงาน เพ่ือตรวจและลงนาม และ3)ส่งแบบฟอร์ม 
RF09 ทั้ง 10 แบบฟอร์ม ถึง ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผ่านหัวหน้าหน่วยงาน การก าหนด
รูปแบบ/ บทความ ในวารสาร HEALTH ปี 2563 ดังนี้ 1)เดือนม.ค. – มี.ค.  (HL 12 มี.ค. 63) 2)เดือนเม.ย. 
– มิ.ย. (ประชุมวิชาการกรมอนามัย SDG 2030) และ3)เดือนก.ค. – ก.ย. (วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย)  
(จากการประชุมคณะบรรณาธิการวารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2563  
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมส านักคณะกรรกมารผู้ทรงคุณวุฒิ)        
 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร ประธาน กพว. ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมอบหมาย ดังนี้  

1) รับทราบ ให้ข้อคิดเห็นค าสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย โดยสามารถ
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจในค าสั่งฯ ดังกล่าว 

2) ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการจัดประชุมวิชาการกรมอนามัย โดยควรจัดการประชุมในวันที่ 20 – 22 
พฤษภาคม พ.ศ.2563 ตั้งคณะกรรมการ และเตรียมการประชุมโดย 1)ท าหนังสือแจ้งเวียนเชิญเข้าร่วม
ประชุม 2)ท าหนังสือแจ้งเวียนส่งผลงานวิชาการ และ3)ก าหนดหัวข้อการจัดงานประชุม 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และ มอบผู้รับผิดชอบด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 3.5 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
            โดย นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง รก.นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ(ด้านส่งเสริมสุขภาพ) ประธาน
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังกาส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม น าเสนอความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  ปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ จ านวน
ตัวชี้วัดแยกรายคลัสเตอร์ ปีงบประมาณ 2563 1)คลัสเตอร์สตรีและเด็กปฐมวัย จ านวน 37 ตัวชี้วัด โดย
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่ 1.อัตราตายของมารดา (Maternal Mortality Rate), 2.อัตราตายทารกแรกเกิดระยะ
ต้น (Early Neonatal Mortality Rate), 3.อัตราเกิดไร้ชีพ (Stillbirth Rate), 4.อัตราการเกิดภาวะขาด
อากาศในทารกแรกเกิด (Birth Asphyxia Rate), 5.อัตราทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อย (Low Birth Weight 
Rate), 6.ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์, 7.การฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่อ
อายุครรภ์ ≤12 สัปดาห์, 8.ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์, 9.เด็กอายุ 0 – 5 
ปี มีพัฒนาการสมวัย, 10.เด็กอายุ 18 เดือนปราศจากฟันผุ, 11.เด็ก 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน เตี้ย อ้วน ผอม, 
12.เด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก และ13.ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี (แหล่งข้อมูล: HDC, 
รายงาน Service Plan กองบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 
กรมการปกครอง(ทะเบียนราษฎร์)) 2)คลัสเตอร์วัยเรียนและวัยรุ่น จ านวน 24 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ส าคัญ
ได้แก่ 1.วัยเรียน/วัยรุ่น สูงดีสมส่วน, เตี้ย, อ้วน, ผอม, ส่วนสูงเฉลี่ย, 2.เด็กนักเรียนโลหิตจาง, 3.เด็กนักเรียน
ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก และ4.อัตราคลอดหญิงอายุ 15 – 19 ปี (แหล่งข้อมูล: HDC, การส ารวจ สภ.)    
3)คลัสเตอร์วัยท างาน จ านวน 6 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ส าคัญได้แก่ 1.ร้อยละประชากรอายุ 15 – 59 ปี       
มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์, 2.ร้อยละประชากรอายุ 18 – 59 ปี มีกิจกรรมทางกายเพียงพอต่อสุขภาพ, 
3.ร้อยละของประชากรอายุ 15 – 29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ, 4.ร้อยละของประชากรอายุ 30 – 44 ปี    
มีภาวะโภชนาการปกติ และ5.ร้อยละของประชากรอายุ 45 – 59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ (แหล่งข้อมูล: 
HDC, มหาวิทยาลัยมหิดล) 4)คลัสเตอร์วัยสูงอายุ จ านวน 4 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ส าคัญได้แก่ 1.ร้อยละของ
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ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และ2.ร้อยละของผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 
คู่สบ(แหล่งข้อมูล: HDC, H4U Application ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, ฯลฯ) 
และ5)คลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม จ านวน 5 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ส าคัญได้แก่ 1.ร้อยละของน้ าบริโภค
ครัวเรือนได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ าบริโภค, 2.ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยง
โรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ าดีที่มีข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล และ3.ร้อยละของมูล
ฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (แหล่งข้อมูล : 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด, ศูนย์อนามัย) ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาคุณภาพระบบเฝ้าระวัง ปีงบประมาณ 
2563 ได้แก่ 1)คลัสเตอร์และเด็กปฐมวัย โดย MMR ควรปรับการรายงานมารดาตาย (CE) แบบ Hospital 
Base ให้ทันเวลา และมีการส ารวจชุมชน(Community Survey) และพัฒนาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
ภาคี ได้แก่ กรมการปกครอง, กองบริหารการสาธารณสุข, กตป.สธ. ฯลฯ 2)คลัสเตอร์วัยเรียนและวัยรุ่น     
โดยพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลเฝ้าระวังสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่นเพ่ิมเติมจาก HDC และ กศธ. ให้เพียงพอ และพัฒนา
ข้อมูลในการก ากับติดตามนโยบายเร่งด่วนส าคัญ ได้แก่ วิวาห์สร้างชาติ, เล่นเปลี่ยนโลก 3)คลัสเตอร์วัยท างาน 
โดยพัฒนาข้อมูลในการก ากับติดตามนโยบายเร่งด่วนส าคัญ ได้แก่ 10 Packages และโครงการคนไทยสุขภาพ
ดี (Clean Food Good Taste, Healthy Canteen) 4)คลัสเตอร์วัยสูงอายุ โดยพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลเฝ้า
ระวังฯ ตาม WHO Guidelines (3 เสาหลัก Social participation, Strong Health, Social Security) และ
วัดส่งเสริมสุขภาพ และ5)คลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ในส่วนคุณภาพน้ าบริโภคควรพัฒนาปรับปรุง
แบบฟอร์มการจัดเก็บตัวอย่างใหม่ ประกอบกับ การค านวณกลุ่มตัวอย่าง, พัฒนาตัวชี้วัดเฝ้าระวังเพ่ือ
ตอบสนองโครงการคนไทยสุขภาพดี(Clean Food Good Taste, Healthy Canteen)/ PM 2.5/ GREEN 
and CLEAN Hospital Plus และการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ขยายผลการเก็บตัวอย่าง โดยพัฒนาการจัดเก็บใน
คลินิก สถานพยาบาลสัตว์ ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย และหน่วยงานที่รับเก็บขนและก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร ประธาน กพว. ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมอบหมาย ดังนี้ 
 รับทราบ ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม (DOH Dashboard) เพ่ือให้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ และสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เช่น การ
ตรวจราชการ เป็นต้น 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และมอบผู้รับผิดชอบด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 การเตรียมการตรวจราชการ กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2563 โดย ดร.จินตนา พัฒนพงศ์ธร 
รก.นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ(ด้านส่งเสริมสุขภาพ) รองประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้า
ระวังกาส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม น าเสนอดังนี้ วัตถุประสงค์การตรวจราชการและนิเทศงาน    
1)เพ่ือให้เกิดการน านโยบาย ยุทธศาสตร์ องค์ความรู้ นวัตกรรม สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และ2)สร้าง
ข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ผ่านระบบการตรวจราชการ  
แนวทางการตรวจราชการ ปี 2563 1)ก าหนดผลลัพธ์ที่ต้องการสอดคล้อง นโยบาย , ยุทธศาสตร์ชาติ         
2)ก าหนดปัจจัยที่เก่ียวข้อง 3)ก าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม 4)ทบทวนปัญหา 5)ก าหนดแนวทางมุ่งสู่ผลลัพธ์ และ
6)ด าเนินการและประเมินผล ประเด็นการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 
1)Agenda Based (โครงการพระราชด าริ และกัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ) 2)Function 
Based (สุขภาพกลุ่มวัย เช่น สุขภาพแม่และเด็ก, ผู้สูงอายุคุณภาพ ฯลฯ, ลดแออัด ลดรอคอย เช่น ระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ (PCC), ER คุณภาพ, Smart Hospital, รับยาใกล้บ้าน ฯลฯ) และ3)Area Based (STEMI และ
ระบบสารสนเทศ) กระบวนการตรวจราชการ 1)วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล DOH Dashboard, คลังข้อมูลวิจัย 
เพ่ือชี้เป้า ชี้แนวทาง รูปแบบ 2)ลงตรวจพ้ืนที่ รูปแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ทีมนิเทศ: วิเคราะห์ หาสาเหตุ 
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แก้ปัญหา, ทีมตรวจ: สนับสนุน สั่งการ) ในหน่วยบริการ(รพศ. รพท. รพช. รพสต.) และหน่วยบริหาร(สสจ. 
สสอ.) และ3)สรุปผลตรวจฯ น าเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้ตรวจพิจารณาสั่งการ กระบวนการการจัดท า
ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในการตรวจราชการและนิเทศ
งาน  ประกอบด้วยการด าเนินงาน 5 ขั้นตอน คือขั้นตอนที่ 1 ทบทวน/ วิเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ก าหนดเรื่อง/ประเด็นที่จะพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย และมาตรการ ภาพรวมของระดับประเทศ  หรือ
ระดับ เขตสุขภาพ, ขั้นตอนที่ 2 จัดเวทีเพ่ือรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์และระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง, ขั้นตอนที่ 3 ยกร่างข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการ ต่อการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมภาพรวมของระดับประเทศหรือระดับ เขตสุขภาพ, ขั้นตอนที่ 4 จัดเวทีเพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นและวิพากย์ต่อ (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการต่อการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมภาพรวมของระดับประเทศ  หรือระดับ เขตสุขภาพ และจัดทารายงานข้อเสนอเชิงนโยบาย
ฯและมาตรการ และข้ันตอนที่ 5 เสนอข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการต่อการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อมภาพรวมของระดับประเทศ หรือระดับเขตสุขภาพ  ต่อผู้บริหาร  และได้รับความ
เห็นชอบ จากผู้บริหารระดับกรมอนามัยหรือผู้ตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ  
 4.2 ข้อมูลที่สนับสนุนการตรวจราชการย้อนหลัง 3 ปี โดย ทันตแพทย์ด ารง ธ ารงเลาหะพันธุ์ 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน น าเสนอดังนี้ 1)เป้าประสงค์ : ตั้งครรภ์คุณภาพ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย            
2)เป้าประสงค์ : เด็กพัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน 3)เป้าประสงค์ : เด็กวัยเรียนวัยรุ่นเข้มแข็ง แข็งแรง      
และฉลาด 4)เป้าประสงค์ : วัยท างาน สุขภาพแข็งแรง ฉลาดรอบรู้ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ        
5)เป้าประสงค์ : ผู้สูงอายุสุขภาพดี ดูแลตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ6)เป้าประสงค์ : ประชาชน     
ทุกกลุ่มวัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี และได้ก าหนดแผนปฏิบัติการตรวจราชการและนิเทศงาน 
กรมอนามัย ดังนี้ 1)วันที่ 17 ต.ค. 62 ประชุมเตรียมการตรวจราชการ และร่างคณะอนุกรรมการตรวจ
ราชการฯ กรมอนามัย 2)เดือนพฤศจิกายน 2562 จัดท า Inspection guideline และเสนอวาระเตรียมการ
ตรวจราชการในท่ีประชุม กพว. กรมอนามัย 3)เดือนธันวาคม 2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจราชการฯ 
กรมอนามัย และประชุมพัฒนาศักยภาพทีมตรวจราชการกรมอนามัย 4)เดือนมกราคม – มีนาคม 2563 
ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจราชการฯ กรมอนามัย ครั้งที่ 1 และปฏิบัติการตรวจราชการรอบที่ 1           
5)เดือนเมษายน 2563 ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจราชการฯ กรมอนามัย ครั้งที่ 2 สรุปผลตรวจรอบที่ 1 
และน าเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายในการประชุม กพว. 6)เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2563 ปฏิบัติการตรวจ
ราชการรอบที่ 2 และนิเทศงานศูนย์อนามัยเขต 7)เดือนสิงหาคม 2563 ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจ
ราชการฯ กรมอนามัย ครั้งที่ 3 สรุปผลตรวจรอบที่ 2 และน าเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายในการประชุม กพว. 
และ8)เดือนกันยายน 2563 ประชุมเครือข่าย/ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจราชการฯ กรมอนามัย ครั้งที่ 4 
สรุปผลการขับเคลื่อนระบบตรวจฯ ทั้งปี และวางแผนปี 2564 
 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร ประธาน กพว. ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมอบหมาย ดังนี้  
 รับทราบ ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการก าหนดทีมตรวจราชการโดยก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อ านวยการ และ
นักวิชาการระดับเชี่ยวชาญลงพ้ืนที่ตรวจราชการ ทั้งนี้ทีมตรวจราชการควรร่วมกันวิเคราะห์/จัดการข้อมูลและ
ปัญหาในแต่ละพ้ืนที่ก่อนลงตรวจราชการ และให้ข้อเสนอแนะเรื่องตัวชี้วัดร้อยละของโรงพยาบาลพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ควรพิจารณาเรื่อง Food Safety ร่วมด้วย 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และมอบผู้รับผิดชอบด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
 5.1 แผนการด าเนินงาน Healthy Canteen ในร้านอาหารกระทรวงสาธารณสุข โดย           
นางสาวบังเอิญ ทองมอญ นักโภชนาการช านาญการพิเศษ ส านักโภชนาการ น าเสนอดังนี้ วัตถุประสงค์     
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เพ่ือจัดบริการโรงอาหารให้มีสิ่งแวดล้อมที่เ อ้ือต่อการมีสุขภาพดี และถูกสุขลักษณะด้านสุขาภิบาลอาหาร 
ประกอบด้วยสถานที่จ าหน่ายอาหาร อาหารถูกสุขลักษณะ การปรุงประกอบอาหาร การเก็บรักษาและ
จ าหน่ายอาหาร ลักษณะของภาชนะอุปกรณ์ สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร และ
น้ าดื่มน้ าใช้ เมนูอาหารจะต้องมีคุณค่าทางโภชนาการและปริมาณที่เหมาะสมส าหรับวัยท างาน วัตถุดิบ 
เครื่องปรุงมีความปลอดภัยจากสารปนเปื้อน และสารพิษ รวมทั้งมีสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรอบรู้ด้าน
สุขาภิบาล โภชนาการและส่งเสริมการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ปลอดภัยในการปรุงประกอบอาหาร  เกณฑ์ประเมิน 
Healthy Canteen โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ต้องมีการด าเนินการ 8 ข้อ ดังนี้ 1)ต้องมีการตรวจ
ประเมินโรงอาหาร และปรับปรุงโรงอาหาร ให้ผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของ
สถานที่จ าหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 2)ต้องมีเมนูชูสุขภาพ อย่างน้อยร้านละ 1 เมนู 3)มีการจ าหน่ายผลไม้สด 
อย่างน้อย 1 ร้าน 4)ผู้บริโภคสามารถเลือกสั่งลดปริมาณน้ าตาลในเครื่องดื่มต่างๆ ได้ 5)มีการตักเสิร์ฟอาหาร
ตามมาตรฐานอาหาร S M L อย่างน้อย 1 ร้าน 6)ที่โต๊ะวางเครื่องปรุงมีป้ายบอกปริมาณโซเดียม และปริมาณ
น้ าตาล ต่อการตัก 1 ช้อนชา 7)มีการติดป้ายบอกพลังงานและสารอาหารต่ออาหาร 1 จาน และ8)มีการสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร ด้านโภชนาการ ให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภค  การด าเนินงานจัดท า
มาตรฐานอาหาร S M L ในโรงอาหารกรมอนามัย เป็นหนึ่งในเกณฑ์ Healthy Canteen โดยมาตรฐานอาหาร 
S M L คือ มาตรฐานอาหารที่เหมาะสมตามความต้องการพลังงานและสารอาหารใน 1 วันของแต่ละบุคคล 
วัตถุประสงค์คือ 1)เพ่ือส่งเสริมการกินอาหารตามความต้องการพลังงานและสารอาหารของผู้บริโภค  
2)เพ่ือพัฒนาคุณภาพอาหาร ลดหวาน มัน เค็ม เน้นผัก ผลไม้ เพ่ือให้การตักอาหารเหมาะสมกับราคาจ าหน่าย 
และ3)เพ่ือลดปริมาณอาหารเหลือทิ้ง รักษาสภาพแวดล้อม  
 ที่ประชุมร่วมกันแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง รก.นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ(ด้านส่งเสริมสุขภาพ) ให้ข้อคิดเห็นเรื่องปริมาณ
อาหาร S M L โดยควรพิจารณาปริมาณอาหารที่ร่างกายต้องการต่อวันของแต่ละบุคคล เพ่ือให้สามารถก าหนด
ปริมาณอาหารที่สามารถบริโภคได้ และเสนอแนะเรื่องการประกวดร้านต้นแบบหรือบุคคลตัวอย่าง เป็นต้น 

2) ดร. อัมพร จันทวิบูลย์ รก.นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ(ด้านสุขาภิบาล) ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการ
ก าหนดขนาดไซส์ S M L ควรระบุขนาดแคลอรีเป็นระดับ เพ่ือให้สะดวกต่อการบริโภค 

3) แพทย์หญิงศรินนา แสงอรุณ ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเรื่อง
การก าหนดปริมาณอาหารให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม(S M L) โดยควรระบุปริมาณอาหารที่ต้องบริโภคต่อวัน
เท่าไหร่ เพ่ือจะได้เลือกไซส์ของอาหารได้เพ่ิมเติม และให้ข้อสังเกตเรื่องกลุ่มวัยของผู้บริโภค เพ่ือพัฒนาให้
เหมาะสมกับปริมาณท่ีต้องบริโภคอาหารต่อวันของแต่ละบุคคลมากขึ้น 
 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร ประธาน กพว. ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมอบหมาย ดังนี้  
 1) มอบ ส านักโภชนาการสรุปภาพรวมเรื่อง Healthy Canteenของทุกกรม เพ่ือรายงาน
ความก้าวหน้าในการประชุมกระทรวงสาธารณสุขต่อไป และให้ข้อเสนอแนะคือ ควรพิจารณาเรื่องการจัดการ
ปริมาณอาหารของแต่ละบุคคลที่แตกตา่งกัน เช่น ปริมาณอาหาร(จ านวนแคลอรี) ที่ต้องบริโภคต่อวันของแต่ละ
บุคคล เป็นต้น เพ่ือพัฒนาทางเลือกการบริโภคอาหารให้ดีขึ้นต่อไป 

2) มอบ ส านักงานเลขานุการกรม ด าเนินการสุ่มตรวจวัตถุดิบในการท าอาหารซึ่งวัตถุดิบควรปลอดภัย 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และมอบผู้รับผิดชอบด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

เลิกประชุมเวลา 14.00 น.   

นางสาวเกศินี       นามแดง ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
นางสาวมลฤดี      พุฒพันธ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
ดร.ศรีวรรณ         ทาวงศ์มา ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


