
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย (กพว.)  
ครั้งที ่6/2563 

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 
ณ ห้องประชุมก าธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย 

.............................................. 
ผู้มาประชุม 
1. นางพรรณพิมล วิปุลากร  อธิบดีกรมอนามัย        ประธาน 
2. นายดนัย  ธีวันดา  รองอธิบดีกรมอนามัย          รองประธาน 
3. นายอรรถพล  แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย           รองประธาน 
4. นายบัญชา  ค้าของ  รองอธิบดีกรมอนามัย          รองประธาน 
5. นายสมพงษ์  ชัยโอภานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 
     (ด้านโภชนาการ) 
6. ดร.อัมพร  จันทวิบูลย์ รก.นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
     (ด้านสุขาภิบาล) 
7. นายกิตติพงศ์  แซ่เจ็ง  รก.นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ(ด้านส่งเสริมสุขภาพ) กรรมการ 
8. นางสาววรวรรณ อัศวกุล  รก.ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ(ด้านทันตสาธารณสุข) กรรมการ 
9. ดร.จินตนา  พัฒนพงศ์ธร รก.นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
     (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) 
10. นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ รก.นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
     (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) 
11. นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน (แทน) ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ  กรรมการ 
12. นางนนทินี  ตั้งเจริญดี (แทน) ผู้อ านวยการส านักทันตสาธารณสุข       กรรมการ 
13. ดร.สายพิณ  โชติวิเชียร ผู้อ านวยการส านักโภชนาการ   กรรมการ 
14. นายมนัส  รามเกียรติศักดิ์ (แทน) ผู้อ านวยการส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรรมการ 
15. นางสาวภิมณณัฏฐ์ พงษ์เกษตรการ (แทน) ผู้อ านวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ  กรรมการ 
16. นายกิตต ิ  ลาภสมบัติศิริ ผู้อ านวยการส านักอนามัยผู้สูงอายุ   กรรมการ 
17. นางสาวกัญจนา กันทะศร (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรรมการ 
18. นายสมชาย  ตู้แก้ว  ผู้อ านวยการส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
19. นายสมศักดิ ์ ศิริวนารังสรรค์ ผู้อ านวยการส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า  กรรมการ 
20. นางนภพรรณ นันทพงษ์ ผู้อ านวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  กรรมการ 
21. นางสาวอ าพร  บุศรังษี  ผู้อ านวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรรมการ 
22. นางวันนี   มากันต์  (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย กรรมการ 
23. นายวิโรจน์        วัชระเกียรติศักดิ์ ผู้อ านวยการส านักงานเลขานุการกรม  กรรมการ 
24. นางวรรณภา กางกั้น   (แทน) ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  กรรมการ 
25. นางสาวรัตน์ติยา  ข าแก้ว    (แทน) ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ 
26. นายด ารง  ธ ารงเลาหะพันธุ์ ผู้อ านวยการกองแผนงาน    กรรมการ 
27. นางสาวพิมพ์ภวดี  ศรีจันทร์          ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน                 กรรมการ 
28. นายธวัชชัย        บุญเกิด     ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  กรรมการ 
29. นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์ ผู้อ านวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรรมการ 
30. นางสาวประวีณ์นุช  กาญจนขจรศักดิ ์(แทน) ผู้อ านวยการศูนย์สื่อสารสาธารณะ  กรรมการ 
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31. ดร.ศรีวรรณ  ทาวงศ์มา ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการและ  

          เลขานุการ 
32. นางสาวมลฤดี     พุฒพันธ์  ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการและ
                                                                                           ผูช้่วยเลขานุการ                        
33. นางสาวเกศินี      นามแดง  ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                   กรรมการและ
                                                                                           ผูช้่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวภารินี  หงส์สุวรรณ ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
2. นางสาวฉวีวรรณ ต้นพุดซา ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
3. นางอาริสรา  ทองเหม  ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
4. นางวิไลวรรณ  มาเจริญทรัพย์ ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
5. นางสาวอัญชุลี อ่อนศรี  ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
6. นางปิยะรัตน์  เอ่ียมคง  ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ 
7. นางสาวขวัญจิรา นัดประสิทธิ์ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ   
8. นางวิมล  บ้านพวน ส านักอนามัยผู้สูงอายุ 
9. นางรัชนี  บุญเรืองศรี ส านักอนามัยผู้สูงอายุ 
10. นางสาวจุฑาภัค เจนจิตร  ส านักอนามัยผู้สูงอายุ 
11. นางเปรมฤทัย เกตุเรน  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
12. นางสาวพรชเนตต์ บุญคง  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
13. นางสาวปรียนิตย ์ ใหม่เจริญศรี ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
14. นางปรียานุช บูรณะภักดี ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม  
15. นางสาวปวริศา ดิษยาวานิช ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า 
16. ดร.เบญจวรรณ ธวัชสภุา  กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
17. นางสาวกุลสตรี ชัชวาลกิจกุล กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
18. นายคณุตม์  ทองพันช่าง กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
19. นางสาวอังคณา  พฤกษาทรัพย์ ส านักงานเลขานุการกรม 
20. นายกษิภัท   เจี๊ยะทา  ส านักงานเลขานุการกรม 
21. นายสุธา  เจียรมณีโชติชัย กองการเจ้าหน้าที่ 
22. นายขจรศักดิ์ สุขเปรม  กองการเจ้าหน้าที่ 
23. นางนัทฐ์หทัย  ไตรฐิ่น  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
24. นายนุกูลกิจ  พุกาธร  กองแผนงาน  
25. นายดุลยวัฒน์ มาป้อง  กองแผนงาน 
26. นางสาวศนินธร ริมชลาลัย กองแผนงาน    
27. นางวิมล  โรมา  ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
28. นางสาวเบญจมาพร  เมืองหนองหว้า ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
29. นางสาวสุดารัตน์  พิศเพ็ง  ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
30. นางสาวดวงพร ไข่ขวัญ  ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
31. นางสาววรินทร์ทิพย์  สันทัด  ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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32. นางสาวธันญาภรณ์ พิบูลย์พล ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
33. นายปรัชญา  ด่านกลาง ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00น.  
 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ  
  แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ประธานคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรม
อนามัย(กพว.) แจ้งให้ทราบเรื่อง  
 1) การเตรียมการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ.2563 ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้วยกรมควบคุมโรคเสนอแนะเรื่องการจัดประชุม
โดยจ านวนคนไม่เกิน 200 คน ทั้งนี้ควรออกแบบการจัดประชุม เช่น การประชุมแบบออนไลน์ เป็นต้น  
 2) การก าหนดระบบปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ควรแบ่งทีม
ท างาน 3 ทีม ได้แก่ทีมหลักที่ออกปฏิบัติการภารกิจกรมอนามัยร่วมกับหน่วยงานอ่ืนภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินคือทีม 
Operation (คณะท างานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย) 
ส่วนอีก 2 ทีม ควรแบ่งการเหลื่อมเวลาในการเดินทางมาท างานและการท างานที่บ้านตามบทบาทหน้าที่ของตน ทั้งนี้
มอบผู้อ านวยการแต่ละส านักบริหารจัดการตามความเหมาะสม 
 มติที่ประชุม : รับทราบและมอบผู้รับผิดชอบด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ประธานคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ     
กรมอนามัย (กพว.) ให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ 
กรมอนามัย (กพว.) ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุมฯ 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
3.1 ความก้าวหน้าการด าเนินงานการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

          โดย นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง รก.นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ(ด้านส่งเสริมสุขภาพ) ประธานคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รายงานสถานการณ์และแนวทางการพัฒนาระบบ   
เฝ้าระวังฯ ปี 2563 จ านวน 2 ตัวชี้วัด คือ 1)การใช้ประโยชน์ข้อมูลจาก MOU ระบบฐานข้อมูลร่วมสุขภาพนักเรียน 
โดย นางสาวอัญชุลี  อ่อนศรี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ส านักส่งเสริมสุขภาพ และ2)การเชื่อมโยงระบบข้อมูล
กลุ่มผู้สูงอายุ โดย นายแพทย์กิตติ  ลาภสมบัติศิริ ผู้อ านวยการส านักอนามัยผู้สูงอายุ  

1) การใช้ประโยชน์ข้อมูลจาก MOU ระบบฐานข้อมูลร่วมสุขภาพนักเรียน โดย นางสาวอัญชุลี  อ่อนศรี 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ส านักส่งเสริมสุขภาพ รายงานดังนี้  

1) การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น คือ ระบบฐานขอ้มูลจัดเก็บทะเบียนประวัติผู้เรียน
และบุคลากรในสังกัด(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียน ดังนี้  
 1.CID นักเรียนที่ไป Mapping กับ แฟ้ม Person แล้วตรงกัน ด าเนินการคืนข้อมูลให้กระทรวงสาธารณสุข 
และกระทรวงศึกษาธิการ ตาม Field  
 2.ขอ้มูลนักเรียนที่อยู่ในระบบการศึกษาแต่ไมอ่ยู่ในระบบบริการ ด าเนินการคืนขอ้มูลให้กระทรวงสาธารณสุข  
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 3.ขอ้มูลนักเรียนที่อยู่ในระบบบริการแต่ไมอ่ยู่ในระบบการศึกษา ด าเนินการคืนข้อมูลให้กระทรวงศึกษาธิการ 
(เฉพาะอายุ 3-18 ปี)  
2) การใช้ประโยชน์ขอ้มูลสุขภาพนักเรียน ได้แก ่
 1. ตรวจสอบความครบถ้วนข้อมูลนักเรียนทุกสังกดั และการ Mapping ข้อมูลโรงเรียนกับสถานบริการ  
 2. วิเคราะห์ อภิปรายการรายงานผลข้อมูลให้มีความถูกต้องเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังและ
ติดตามผลการด าเนินงาน  
 3. การ Share ข้อมูลนักเรียนไปยังระบบฐานข้อมูลอ่ืน  
 4. พัฒนาต่อยอด PHR Platform  
3) แผนการด าเนินงาน คือ วิเคราะห์และออกแบบรายการข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือออกรายงานผลใน HDC, ประชุมเพ่ือ
คืนข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข และออกแบบการใช้
ประโยชน์ข้อมูลต่อยอดการพัฒนา Digital Platform และติดตามการใช้ประโยชน์ข้อมูลในระดับพ้ืนที่ 
2) การเชื่อมโยงระบบข้อมูลกลุ่มผู้สูงอายุ โดย นายแพทย์กิตติ  ลาภสมบัติศิริ ผู้อ านวยการส านักอนามัย

ผู้สูงอายุ รายงานดังนี้ 
 2.1 ฐานข้อมูลส าคัญในการเฝ้าระวังกลุ่มวัยผู้สูงอายุ คือ  
 1) สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุบน Block chain เป้าหมายการด าเนินงานเพ่ือประเมินพฤติกรรมสุขภาพ/  
กลุ่มโรค Geriatric syndromes, กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้บันทึกข้อมูลคือ ผู้สูงอายุ/ครอบครัว/
Caregiver/อสม./Care Manager/บุคลากรสาธารณสุข เข้าถึงข้อมูลโดยกรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุข      
ผู้วิเคราะห์และใช้ข้อมูลคือ ส านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย โดยรายงานข้อมูลรายไตรมาส ผู้ดูแลระบบ คือ 
กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ /มหาวิทยาลัยสุรนารี  
 2)  Application H 4 U พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เป้าหมายการด าเนินงานเพ่ือการประเมินพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ, ผู้บันทึกข้อมูลคือ ผู้สูงอายุประเมินด้วย
ตนเองและญาติ/ผู้ดูแลผู้สูงอายุเป็นผู้ประเมิน, เข้าถึงข้อมูลโดย Admin ระดับจังหวัด /ศูนย์อนามัยเขต และ
ส่วนกลาง, ผู้วิเคราะห์และใช้ข้อมูลคือ กรมอนามัยและผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด โดยรายงานข้อมูลระหว่าง
เดือน ก.พ.63 – ก.ค.63 /รายไตรมาส ผู้ดูแลระบบ คือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 3) Application สูงวัย สมองดี เป้าหมายการด าเนินงานเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ ประเมิน  คัดกรอง /สร้าง HL 
ตามแนวทาง“ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย”กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ, ผู้บันทึก
ข้อมูลคือ ผู้สูงอายุประเมินด้วยตนเองและญาติ/ผู้ดูแลผู้สูงอายุเป็นผู้ประเมิน เข้าถึงข้อมูลโดย กรมอนามัย
(cluster สูงอายุ/ศูนย์อนามัยและผู้รับผิดชอบงาน สสจ. ผู้วิเคราะห์และใช้ข้อมูลคือ กรมอนามัย cluster สูงอายุ/
ศูนย์อนามัยและผู้รับผิดชอบงาน สสจ. โดยรายงานข้อมูลรายไตรมาส ผู้ดูแลระบบคือ กรมอนามัย  
 4) โปรแกรม Long Term Care 3 C เป้าหมายการด าเนินงานเพ่ือระบบการจัดท าฐานข้อมูลการด าเนินงาน
โครงการ Long Term Care, กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ 60 ปี ที่มีภาวะพ่ึงพิง/CM/Cg ผู้บันทึกข้อมูล คือ CM และ
บุคลากรสาธารณสุข เข้าถึงข้อมูลโดย กรมอนามัย/ ศูนย์อนามัย/ สสจ./ Care Manager บนฐานข้อมูลเซิฟเวอร์ 
กรมอนามัย/ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, ผู้วิเคราะห์และใช้ข้อมูลคือ ส านักอนามัยผู้สูงอายุ กรม
อนามัย โดยรายงานข้อมูลรายเดือน ผู้ดูแลระบบ คือ กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยแม่โจ้/มหาวิทยาลัยสุรนารี   
 2.2 ฐานข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้สูงอาย ุ 
 1) ข้อมูลภายในกระทรวงสาธารณสุข คือ ระบบ HDC ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, โปรแกรม Health 
KPI ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเชื่อมกับโปรแกรม HDC, โปรแกรมของส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาต ิ 
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 2) ข้อมูลภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ตาม MOU บูรณาการ 3 S คือ 1. Social Participation จาก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์(พม.) 2.Social Security ส่งเสริมสนับสนุนการประกันรายได้ 
จากกระทรวง พม., ส่งเสริมพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ(Aged-friendly Communities/Cities) และส่งเสริม
ให้ผู้สูงอายุได้รับความคุ้มครองทางสังคม จากกระทรวงมหาดไทย และ 3.Strong health จากกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ประชุมร่วมกันแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน ดังนี้ 
1) นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการออกแบบระบบฐานข้อมูลด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัล ในทุกช่วงอายุตามแนวทางภารกิจกรมอนามัย ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ควรท าเป็นฐานข้อมูล
เดียวกัน โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังฯ ควรร่วมวางแผนกับกลุ่มเทคโนโลยี กองแผนงาน เช่น การ
ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบข้อมูลเลขประจ าตัวประชาชนจากทะเบียนราษฎร์ การคัดกรองข้อมูลโดยเด็กนักเรียน น า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ ประเมิน และปรับพฤติกรรมเชื่อมโยงข้อมูลกับ Kid Diary  

2) นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง รก.นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ(ด้านส่งเสริมสุขภาพ)ให้ข้อเสนอแนะเรื่องระบบ
ฐานข้อมูลร่วมสุขภาพนักเรียน โดยจากการตรวจราชการที่ผ่านมาเมื่อต้องใช้ข้อมูลสถานการณ์สุขภาพวัยเรียนจะใช้
ข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) แต่เมื่อมีการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพวัยเรียน ท าให้ข้อมูลมีความเชื่อมโยง
มากขึ้น เช่น โรงเรียน นักเรียนและระดับชั้นเรียน เป็นต้น ทั้งนี้เสนอแนะให้ Cluster วัยเรียน ก าหนดและพิจารณา 1)
ตัวชี้วัดเพ่ือติดตามข้อมูล 2)วิธีการเข้าถึงและน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในระดับพ้ืนที่และ3)การก าหนดการรายงานผล 
 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร ประธาน กพว. ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมอบหมาย ดังนี้ 

1) ให้ข้อเสนอแนะเรื่องระบบฐานข้อมูลร่วมสุขภาพนักเรียน ในการด าเนินงานครั้งต่อไป เช่น การวิเคราะห์และ
ออกแบบการรายงานข้อมูลเพ่ือติดตามสถานะสุขภาพเด็กวัยเรียน, เพ่ิมศักยภาพศูนย์อนามัย เพ่ือคืนข้อมูลให้พ้ืนที่และ
ให้ข้อสังเกตเรื่องข้อมูลควรวิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูลกับสมุดสีชมพู (Pink Book) และฐานข้อมูล
สุขภาพเด็กวัยเรียนต่างๆ เช่น ข้อมูลสุขภาพช่องปาก เป็นต้น เพ่ือรวมเป็นฐานชุดสิทธิประโยชน์แก่เด็กวัยเรียน 

2) ให้ข้อเสนอแนะเรื่องระบบข้อมูลกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่มเป้าหมาย ควรแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ และกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีที่มีภาวะพ่ึงพิง และเมื่อพิจารณาระบบควรน า Block 
chain เชื่อมโยงข้อมูลในระบบต่างๆ เช่น สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุบน Block chain Application H 4 U พฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค ์และApplication สูงวัย สมองดี เป็นต้น เพ่ือเป็นสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุระบบเดียว 
 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ และ มอบผู้รับผิดชอบด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

3.2 ความก้าวหน้าการด าเนินงานงานวิจัยและนวัตกรรม 
       โดย ดร. อัมพร จันทวิบูลย์ รก. นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านสุขาภิบาล)ประธาน
คณะอนุกรรมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม รายงานความก้าวหน้าคณะอนุกรรมการพัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรม ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

1) สรุปการบริหารจัดการงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2563  จาก
เงินกองทุนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) แบ่งเป็นงบประมาณการ
วิจัยผ่าน กองทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) จ านวน 5,539,000 บาท (2 โครงการ) และ
งบประมาณการวิจัย Ceiling กรมอนามัย จ านวน 13,992,000 บาท (11 โครงการ)   

2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 
2.1 ระดับ A ผลการเบิกจ่ายงบประมาณมีการด าเนินการตามแผน (>45%) ได้แก่ 1.การพัฒนา

รูปแบบจัดการน้ าเสียและสิ่งปฏิกูลในชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์บนพ้ืนที่สูง เบิกจ่ายร้อยละ 55.46 2. รูปแบบการ
บริหารระบบประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เบิกจ่ายร้อยละ 50.49 , 3. โครงการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี เบิกจ่ายร้อยละ 46.23  และ 4. 
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพจากคุณภาพทางอากาศในครัวเรือนพ้ืนที่
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เขตเมืองและชนบท เบิกจ่ายร้อยละ 45.63 2.2 ระดับ B ผลการเบิกจ่ายงบประมาณมีการด าเนินการตาม
แผน แต่มีการก ากับติดตาม (25% – 45%) ได้แก่ 1. การศึกษาตัวชี้วัดและมาตรฐานสภาวะความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมต่อการด ารงชีพของประชาชนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เบิกจ่ายร้อยละ 
30.70, 2. การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพและความรอบรู้สุขภาพที่ส่งผลต่อภาวะอ้วนในวัยท างาน 
(15 - 59 ปี) เบิกจ่ายร้อยละ 27.87 และ3. โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ส าหรับชุมชนที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) เบิกจ่ายร้อยละ 25.63  

2.3) ระดับ C ผลการเบิกจ่ายงบประมาณมีการด าเนินการตามแผน แต่มีการก ากับติดตามและปรับ
กิจกรรม (< 25%) 1. โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการชุมชนเพ่ือสังคมผู้สูงอายุเบิกจ่าย
ร้อยละ 8.39, 2. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ โดยใช้แบบจ าลอง 
AERMOD เบิกจ่ายร้อยละ 7.75, 3. การศึกษาระบาดวิทยาและการจัดการของเสียทางการแพทย์จากสถาน
บริการการสาธารณสุขในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เบิกจ่ายร้อยละ 6.13 และ4. การพัฒนา
รูปแบบการจัดการมลภาวะอากาศภายในอาคารสาธารณะของประเทศไทย เบิกจ่ายร้อยละ 1.91  

3) โครงการวิจัยได้รับงบประมาณ กองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 โดยทุกโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณการวิจัย พ.ศ. 2563 ด าเนินการคือ 1.นักวิจัยด าเนินการปรับ
แผนการด าเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (6 เดือนหลัง) ส่งปรับแผนการด าเนินงานและแผนการ
เบิกจ่ายงบประมาณ มายังส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใน 31 มีนาคม 2563, 2.ต้นเดือนเมษายน 
โอนเงินงวดที่ 1 เข้าบัญชี 80% ในโครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ความเสี่ยงเพ่ือสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (ศูนย์อนามัยที่  1 เชียงใหม่  และส านักคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ) และโครงการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพและความรู้สุขภาพเพ่ือแก้ปัญหาภาวะ
อ้วนในวัยท างาน (กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ) ด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้,  3.เดือนมิถุนายน 
โอนเงินงวดที่ 2 เข้าบัญชี 20% รายงานผลการด าเนินงานในไตรมาส 2 และ 3, 4.เดือนสิงหาคม แจ้งปรับ
แผนการด าเนินงาน และ5.เดือนกันยายน ปิดโครงการ/ขยายการด าเนินงาน 

ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณ พบว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณการวิจัยไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การและการใช้งบประมาณที่ก าหนด ข้อพิจารณา เนื่องจากกิจกรรมการประชุม/อบรม/สัมมนา ที่มีผู้เข้าร่วม
ประชุมมารวมตัวกันเป็นจ านวนมาก ไม่สามารถจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ จ าเป็นต้องมีการปรับรูปแบบการจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร ประธาน กพว. ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมอบหมาย ดังนี้ 

ให้ข้อเสนอแนะผู้รับผิดชอบงานวิจัย ทบทวน และหาแนวทางการก ากับติดตามแผนการด าเนินงาน
และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือนหลัง)  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการและ
การใช้งบประมาณเป็นไปตามที่ก าหนด ในส่วนของการบริหารจัดการโครงการวิจัยควรให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ และมอบผู้รับผิดชอบด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

3.3 รายงานความก้าวหน้าการจัดประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563 โดย ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ รก.นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านสุขาภิบาล) ประธาน
คณะอนุกรรมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม รายงานความก้าวหน้า ดังนี้ ข้อเสนอจากมติที่ประชุมคณะกรรมการจัด
งานประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพละอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 27 - 29 พ.ค. 2563 ดังนี้ 

1) คาดการณ์การระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อาจจะส่งผลกระทบระยะยาว จึงไม่ควร
จัดประชุมที่มีกลุ่มเป้าหมายจ านวนมาก และปรับรูปแบบการจัดประชุมเพ่ือลดการรวมคนจ านวนมาก ด้วยการลด
ขนาดการจัดกิจกรรมและใช้เทคโนโลยีช่วยในการเผยแพร่ สื่อสาร และจัดการประกวดผลงานทางวิชาการ โดยเสนอ
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รูปแบบการน าเสนอ แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 1)การน าเสนอแบบการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) 
(Teleconference) และ2)การน าเสนอแบบการสื่อสารแบบทางเดียว (One-way Communication) + แอปพลิเคชัน 
ไลน์/เฟสบุ๊ค รายละเอียดการน าเสนอ แนวคิด มุมมองทางวิชาการ ตามก าหนดการเดิม ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ
และปาฐกถา, การเสวนาวิชาการ 4 ประเด็น, การน าเสนอผลงาน Oral ผ่านการ Live TV, การน าเสนอผลงาน Poster 
ตัดสินจากบทคัดย่อที่ส่งมา และ Display, การประกวด LIKE Talk ผ่านการ Live TV โดยอาจเพ่ิมคะแนน Popular 
Vote จากผู้ชม สถานที่ที่ใช้ถ่ายทอด คือ ห้องประชุมก าธร สุวรรณกิจ และห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย 

2) การด าเนินโครงการฯ มีวัตถุประสงค์หลัก ในการเผยแพร่ สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม
ทางด้านวิชาการ และสร้างแรงบันดาลใจแก่บุคลากรที่ท างานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีผลงานส่ง
เข้าสมัคร จ านวน 345 เรื่อง อยู่ระหว่างการส่งให้คณะกรรมการคัดเลือกขั้นต้น 
 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร ประธาน กพว. ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมอบหมาย ดังนี้  
 1) ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการก าหนดเนื้อหาในการประชุมวิชาการฯ ประเด็นหลักในขณะนี้ต้องเกี่ยวกับ
สถานการณแ์พร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้วย 
 2) เห็นด้วยกับการจัดประชุมโดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในการเผยแพร่ มอบ คณะท างานด้านวิชาการ ก าหนด
รูปแบบน าเสนอผลงานวิชาการที่ชัดเจน ผ่านระบบ Teleconference ที่มีประสิทธิภาพและเสนอแนะให้ศูนย์อนามัย
จัดห้องประชุมที่เอ้ือและรองรับระบบในการน าเสนอผลงานวิชาการและเชิญเครือข่ายร่วมอภิปรายเรื่องการจัดการกับ
สถานการณก์ารแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ และมอบผู้รับผิดชอบด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพื่อทราบ 
4.1 ความก้าวหน้าการด าเนินงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ กรมอนามัย 

                โดย ทันตแพทย์หญิงวรวรรณ อัศวกุล รก.ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านทันตสาธารณสุข)  
รองประธานคณะอนุกรรมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม รายงานความก้าวหน้า ดังนี้ 
  1) โครงการที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์กรมอนามัย ผลการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ตั้งแตเ่ดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 จ านวน 55 เรื่อง (ส่วนกลาง จ านวน 26 เรื่อง และ
ส่ ว น ภู มิ ภ า ค  จ า น ว น  2 9  เ รื่ อ ง )  แ ย ก ต า ม ร า ย ห น่ ว ย ง า น  คื อ  ส า นั ก ส่ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ 
(4 เรื่อง), กองการเจ้าหน้าที่(3 เรื่อง), สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ(4 เรื่อง), ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า 
(2 เรื่ อง ) ,  กองประเมิ นผลกระทบต่ อสุ ขภาพ (2 เรื่ อง ) ,  ส านั กอนามั ยการเจริ ญพันธุ์ (1 เรื่ อง ) ,  
ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(3 เรื่อง), ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา(1 เรื่อง), ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 
(4 เรื่อง), ส านักทันตสาธารณสุข(6 เรื่อง), ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม(1 เรื่อง), สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช
นครินทร์(1 เรื่อง), ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี(1 เรื่อง), ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์(2 เรื่อง), สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขต
เมือง(3 เรื่อง) และศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น(1 เรื่อง) โดยโครงการวิจัยอยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณา จ านวน 13 
โครงการ และผ่านการรับรองจริยธรรมวิจัย จ านวน 26 โครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563)  
 2) สรุปผลการด าเนินงานการพัฒนาจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย ระดับภาค และระดับเขต ปี 2563 
คือ 1.ภาคกลาง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์พิจารณาโครงร่างจริยธรรม
การวิจัยทั้งหมด จ านวน 7 เรื่อง และผ่านการรับรอง 3 เรื่อง, 2.ภาคเหนือ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์พิจารณาจริยธรรมการวิจัยทั้งหมด จ านวน 20 เรื่อง รับรองต่อเนื่อง 2 เรื่อง ผ่านการ
รับรอง 13 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 5 เรื่อง, 3.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น, ศูนย์อนามัยที่ 
8 อุดรธานี และศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์พิจารณาจริยธรรมการ
วิจัยทั้งหมด จ านวน 10 เรื่อง รับรอง 9 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 เรื่อง, 4.ภาคใต้ ศูนย์อนามัยที่ 11 
นครศรีธรรมราช และศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์พิจารณาจริยธรรมการ
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วิจัยทั้งหมด จ านวน 3 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 เรื่อง, 5.ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์พิจารณาจริยธรรมการวิจัยระหว่างเดือนสิงหาคม 2562 – มีนาคม 2563 ทั้งหมด จ านวน 7 
เรื่อง ผ่านการรับรอง 4 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 เรื่อง และ6.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จัดท าคู่มือโดยใช้คู่มือ
กรมอนามัยเป็นฐานและอยู่ในระหว่างสรรหาเลขาฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563) 
 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ  

4.2 การรายงานผลการตรวจราชการเขตสุขภาพ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 
      โดย ดร.จินตนา พัฒนพงศ์ธร รก.นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)  
รองประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รายงานดังนี้  
 1) Functional Based สุขภาพกลุ่มวัย : กลุ่มสตรี อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
ประจ าปี พ.ศ.2555 – 2562 มีอัตรา เท่ากับ 18.1, 22.2, 23.3, 24.6, 26.6, 18.4, 17.1 และ20.01 
ตามล าดับ (ที่มา : ปี 2555 – 2559 สถิติสาธารณสุข และปี 2559 – 2562 ส านักส่งเสริมสุขภาพ) ปี พ.ศ.2563 
ข้อมูลมารดาตายรอบ 5 เดือนจาก 7 เขตสุขภาพ เท่ากับ 13 ราย เมื่อวิเคราะห์สาเหตุการตายจากทฤษฎี 3 Delay 
พบว่า 1.Delay in seeking care ดูแลตนเองเข้ารับบริการทันท่วงที 2. Delay in reaching care (Transportation) 
พบปัญหาน้อยมาก ยกเว้นพ้ืนที่สูงและระบบจัดโซนส่งต่อ และ 3.Delay in receiving adequate health care ขาด
การเฝ้าระวัง Early Warning Sign. ในห้องคลอด, ความล่าช้าในการวินิจฉัย การรักษา ส่งต่อ, บุคลากรขาดความรู้ 
ทักษะ การจัดการภาวะฉุกเฉิน และขาดการวางแผนร่วมกันระหว่างสูติแพทย์ อายุรแพทย์ จิตแพทย์ ข้อเสนอและ
มาตรการ คือ 1.Indirect Cause – สตรีตั้งครรภ์ส่งเสริมการฝากท้องเร็ว ประเมินและจัดการความเสี่ยงรายบุคคล 
2.Ending Preventable Maternal Death – Early Detected, Early Management, Surveillance/Response 3.
ระบบส่งต่อ – Mapping สูติแพทย์, ระบบเครือข่ายที่ชัดเจน และสื่อสารสายตรงห้องคลอด 4.กรมอนามัยเป็นแกนหลัก
จัดท าแนวทางระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์แบบสหวิชาชีพระหว่างสูติแพทย์ อายุรแพทย์ จิตแพทย์ เพ่ือใช้เป็นแนว
ทางการดูแลระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และหลังคลอด และ5.วิจัยเชิงปฏิบัติการระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงใน
บริบทที่เปลี่ยนแปลง  
 2) Functional Based : สุขภาพกลุ่มวัย : กลุ่มเด็กปฐมวัยและวัยเรียน ข้อค้นพบ คือ 1.การวางแผน
ด าเนินงานไม่สัมพันธ์กับสภาพปัญหาพ้ืนที่ การออกแบบงานไม่ Focus strategic ไม่เชื่อมโยงจากช่วงวัยสู่อีกช่วงวัย  
2.ขับเคลื่อนผ่าน 6 Value เตรียมพร้อมก่อนแต่ง ฝากครรภ์คุณภาพ ห้องคลอดคุณภาพ ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย คัด
กรองพัฒนาการ เด็กไทยคุณภาพดี 3.มีการบูรณาการแก้ปัญหาโภชนาการโดยท้องถิ่น 4.ด าเนินงานมหัศจรรย์ 1000 
วัน/ ลานเล่นในชุมชน 5.ระบบบริการคุณภาพในโรงพยาบาลบางรายการปฏิบัติน้อย และ6.ใช้กลไก คณะอนุกรรมการ
เด็กปฐมวัยฯ ขับเคลื่อนงาน 4 กระทรวง น้อยมาก ข้อเสนอและมาตรการ คือ 1.ระดับประเทศ : จัดท าโครงการร่วมฯ 
แก้ปัญหา ด้านโภชนาการ สุขภาพและพัฒนาการการเลี้ยงเด็กของครอบครัว ด้านสังคม การศึกษา เศรษฐกิจกฎหมาย 
และการก ากับติดตาม 2.ระดับเขต : ก าหนดประเด็น ซีด เด็กอ้วน เตี้ย เด็กปฐมวัย วัยเรียน เป็นวาระเร่งด่วนของเขต
สุขภาพด าเนินงานองค์รวมรอบด้าน 3.ระดับจังหวัด : การวางแผนงานให้สัมพันธ์กับปัจจัยความเสี่ยงสภาพปัญหาพ้ืนที่ 
และการขับเคลื่อนงานผ่านกลไก คณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัยฯ เสนอข้อมูลและวางแผนร่วม แก้ปัญหาเด็ก ผอม เตี้ย 
อ้วน พัฒนาการกับ อปท./ พม./ ศึกษา/ สธ. และ 4.ระดับอ าเภอ/ต าบล :ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับให้สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ด าเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กแห่งชาติฯ 
 3) Functional Based : สุขภาพกลุ่มวัย : สุขภาพวัยท างาน – ผู้สูงอายุ : Integrate Healthcare System 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ  
 3.1 กลุ่มปกติ Health Promotion & Prevention สถานการณ์วัยท างาน (ที่มา: HDC วันที่ 15 มี.ค. 63) 
BMI ปกติ: 48.10%, รอบเอวปกติ: 53.92%, New DM ที่ไม่ได้มาจาก Pre-DM: 89 % และNew HT ที่ไม่ได้มาจาก 
Pre-HT: 89 % และวัยสูงอายุ(ข้อมูลโดยเฉลี่ย) มีการออกก าลังกาย: 74.86, สูบบุหรี่: 12.88 และดื่มสุรา: 16.91 



๙ 
 

Intervention – ก้าวท้าใจ 10 ล้านครอบครัวไทยฯ/ชมรมต่างๆ, องค์กรไร้พุง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ, น าร่อง
ชุมชนลดปัจจัยเสี่ยง อปท.ปลอดบุหรี่ สุรา, ตรวจติดตามกลุ่มเสี่ยง ยืนยันกลุ่มสงสัยป่วย,ชมรมผู้สูงอายุ ส ารวจ
พฤติกรรมพ่ึงประสงค์ และไม่วางแผนร่วมกันฝ่าย สส. คร. สุขภาพจิต และข้อเสนอแนะเน้น Primary Prevention 
สร้าง Self-Awareness ระดับบุคคล, 3อ. 2ส. ใช้ Program AI ในการวิเคราะห์และจัดการ Risk รายบุคคล และบูรณา
การ Healthy Food เมนูชูสุขภาพ ลด หวาน มัน เค็ม อาหารปลอดภัย  
 3.2 กลุ่มเสี่ยง Early Detection สถานการณว์ัยท างาน(ข้อมูลโดยเฉลี่ย) กินหวาน: 79.19, กินเค็ม: 70.81, 
สูบบุหรี่: 5.9 – 12.88, ออกก าลังกายไม่เพียงพอ: 67.39–74.86 และวัยสูงอายุ(ข้อมูลโดยเฉลี่ยข้อเข่าเสื่อม: 3.82, 
เสี่ยงหกล้ม: 33.21, เสี่ยงสมองเสื่อม: 1.0, เสี่ยงซึมเศร้า: 0.34, New DM จาก Pre-DM: 9.0% และNew HT จาก
กลุ่ม Pre-HT: 7.0% Intervention – DPAC Quality, Self-Care และ3อ. 2ส. และข้อเสนอแนะเน้น Primary 
Prevention สร้าง Self-Awareness ระดับบุคคล, 3อ. 2ส. ใช้ Program AI ในการวิเคราะห์และจัดการRiskรายบุคคล 
และบูรณาการ Healthy Food เมนูชูสุขภาพ ลด หวาน มัน เค็ม อาหารปลอดภัย  
 3.3 กลุ่มป่วย Early Treatment สถานการณ์วัยท างาน(ข้อมูลโดยเฉลี่ย) Control DM: 23.69% และ
Control HT: 47.36% และวัยสูงอายุ(ข้อมูลโดยเฉลี่ย)อัตราตาย Stroke: 3. 84 และอัตราตายSTEMI: 20 
Intervention–NCD Clinic Plus และข้อเสนอแนะ จัดบริการ NCD Clinic Plus ให้ได้ตามคุณภาพ  

ที่ประชุมร่วมกันแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน ดังนี้ 
นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการตรวจราชการโดยควรน ากลไก PIRAB 

มาใช้ในการประเมินเรื่องการด าเนินงาน และให้ข้อสังเกตเรื่องข้อมูลที่ส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนโดย
ควรวิเคราะห์ข้อมูลให้ครอบคลุมเพ่ือให้ประชาชนสามารถน าข้อมูลไปดูแลสุขภาพตนเองได้  และมอบส านัก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกองแผนงานร่วมพิจารณาและออกแบบรูปแบบและเครื่องมือการตรวจราชการปี 
2564  
 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร ประธาน กพว. ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมอบหมาย ดังนี้ 

ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายโดยควรจัดประชุมแบบ Focus Group หรือประชุม 
Teleconference โดยถอดบทเรียนจากทีมตรวจราชการประจ าเขตสุขภาพเรื่องการตรวจราชการ การใช้ข้อมูลระดับ
พ้ืนที่เพ่ือขับเคลื่อนงาน และการชี้เป้าในการเตรียมการตรวจราชการรอบที่ 2 
 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ และมอบผู้รับผิดชอบด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ 
- ไม่มี - 

 

เลิกประชุมเวลา 14.00 น.  

  

นางสาวเกศินี       นามแดง ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
นางสาวมลฤดี      พุฒพันธ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
ดร.ศรีวรรณ         ทาวงศ์มา      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


