
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
ครั้งที ่2/ 2563 

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2562 
ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

 
ผู้มาประชุม 
 

1. นายแพทย์เกษม  เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

2. นางสาวกานดาวสี  มาลีวงษ์ ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
3. นายแพทย์ยงยส  หัถพรสวรรค์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

4. นางเตือนใจ  ชีวาเกียรติยิ่งยง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล 
5. นางสาวเกศรา  โชคนำชัยสิริ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองคก์รและขับเคลื่อนกำลังคน 
6. นางสาวสุพิชชา  วงค์จันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม 
7. นางชณภา  ศรีหล้า หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี 
8. นางสาวเอ้ือมพร  มวลศิริ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานพัสดุ 
9. นางศิริพรรณ  บุตรศรี หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัยและครอบครัว 

10. นางวิไล  รัตนพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา 
11. นางดวงหทัย  เกตุทอง หัวหน้ากลุ่มงานคลินิกพฒันารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตร ี
12. นางมณฑาทิพย์  เหตานุรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานคลินิกพฒันารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพเด็กดี 

13. นางดวงประทีป  ไตรสุรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ส่งเสริมสาธิตการเลี้ยงลูกนมแม่และบริการเด็กปฐมวัย 
14. นางจารินี  ยศปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยทำงานและสถานที่ทำงานหัวหน้า 
15. นางพิกุล  ศรีบุตรดี หัวหน้ากลุ่มงานคลินิกพัฒนารปูแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาวะ 
16. นางฐิฎา  ไกรวัฒนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์อุทธรณ์คุ้มครองสิทธิ 
17. นางสาวศิริทร  ดวงสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายและสิ่งแวดล้อม 
18. ทพ.สิทธิเดช  สุขแสง หวัหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
19. นางสุภัทรา  อนันตนาถรัตน หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน 
20. นางณัชชา  หิริโอตัปปะ หัวหน้ากลุ่มงานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร 
21. นางสาวจันทิมา  เมฆลอย หัวหน้ากลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
22. นางสาวนงนุช  เดชอุปการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
23. ว่าที่ร้อยตรีหญิงโยธกา แก้วคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
  1. นางกนกลักษณ์  ดอนดง  หัวหน้ากลุ่มงานสารบรรณ อาคารสถานที่และยานพาหนะ      
  2. นางสาวเยาวเรศ วงศาสุลักษณ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ   
  3. พญ.วิยดา  บุญเลื่อง   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทางการแพทย์  

ผู้เข้าร่วม…/2 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

  1. นางสาวพัชรา อาจอินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ         (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ 
  
เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.  

นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยกรสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประธาน      
กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที ่1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1. การประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 
– 13.00 น. ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย 

2. การเร่งรัดงบประมาณให้ทุกกลุ่มงานดำเนินการเร่งรัดงบประมาณ เพ่ือให้ได้ตามเป้าหมาย 
ร้อยละ 47 ในเดือนพฤศจิกายน 2562 

3. การดำเนินงานเรื่องงบลงทุนให้กลุ่มงานบริหารพัสดุดำเนินงานไปตาม flow chat กระบวน
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อน พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จะมีผลบังคับใช้ 
และในส่วนของงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (เครื่อง test sleep 
lap และเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก) และในงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ให้หัวหน้ากลุ่มงานที่
เกี่ยวข้องควบคุมกำกับติดตามอย่างละเอียดให้นำเอกสารทีส่่งการคลังมาใช้จ่ายไปก่อน  

4. ประธานจะเป็นผู้ประเมินประสิทธิภาพในการของบประมาณของทุกกลุ่มงานว่าสามารถ
ดำเนินการได้ตามที่ขอ หรือตามเป้าหมายที่วางไว้ได้หรือไม่อย่างไร  

5. ศูนย์อนามัยที่ 5 มีเครื่องมือที่ช่วยเรื่องพัฒนาการการเจริญเติบโตในเด็ก ให้กลุ่มงานพัฒนาสุข
ภาวะสตรี เด็กปฐมวัย และครอบครัว และกลุ่มงานศูนย์ส่งเสริมสาธิตการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
และบริการเด็กปฐมวัย ศึกษารายละเอียดนำข้อมูลของโปรแกรมมาปรับใช้กับงานของสถาบัน
พัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เพ่ือมห้ได้ข้อมูลสุขภาพเด็ก โดยประสานกับศูนย์อนามัยที่ 5 ในการใช้
งานโปรแกรมต่างๆ เพ่ือให้ สสม. สามารถนำมาปรับใช้ได้  

6. ให้กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาวะตรวจสอบมาตรฐานเครื่องวัด
ความดัน หากมีเครื่องใดที่ค่าเป้าหมายคลาดเคลื่อนให้ส่งบริษัทเพ่ือซอ่มแซม หรอืเปลี่ยนเครื่อง
ใหม่กรณีไม่สามารถซ่อมได้ 

7. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองได้เข้าร่วมประชุม HL ณ กรุงโฮจิมินห์ ประเทศ
เวียดนาม ซึ่งมีการนำเสนอผลงาน HL ที่มีความหลากหลายจึงอยากให้กลุ่มงานในสถาบันพัฒนา
สุขภาวะเขตเมือง ได้ HL ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ และ HL ภายในประเทศวัดผลที่ 4V (1) 
เข้าถึง (2) เข้าใจ (3) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (4) ตัดสินใจ โดยให้หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิจัย
และนวัตกรรมช่วยตรวจสอบ ติดตามผลเพ่ือนำไปเสนอที่ประเทศไต้หวันโดยให้ทำงานควบคู่กับ
งานบริการและอ่ืนๆ  

8. การขยายการดำเนินงานไปยังเครือข่ายเขตเมืองในต่างจังหวัด บทบาทของ สสม. คือ 1) เป็นที่
ปรึกษาให้แก่เครือข่าย 2) เป็นผู้จัดการงานวิจัยและนวัตกรรม 3) เป็น trainer ที่มี training 
center โดยการส่งเสริมนโยบายเขตเมืองเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในบริบทของเมืองนั้นๆ  

9. ประธานให้บรรจุเรื่องการฝึกสติในหลักสูตรที่แต่ละ cluster ดำเนินงานโดยมีการบูรณาการของ
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องด้วย 
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10. สสม. ได้ดำเนินการติดเครื่องพ้นน้ำเพ่ือลดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในอากาศบริเวณโดยรอบ 
โดยจะพ้นน้ำช่วงเช้าและช่วงบ่าย จึงให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องช่วยประเมินก่อนและหลังใช้เครื่อง
พ้นน้ำและวัดผลค่าความแตกต่าง  

11. กิจกรรม AIA Certennial Run สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในวันที่ 
10 พฤศจิกายน 2562 และให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการประสานความร่วมมือเพ่ือให้เกิด
ความต่อเนื่อง 

12. อาจารย์ยงยุทธ์ฯ วิทยากรให้ความรู้เรื่องสติ ประธานให้ทุกคลินิกเน้นเรื่อง HL คือ การสร้าง
ทักษะ แรงบันดาลใจ และความสามารถ และบรรจุเรื่องสติให้อยู่ในหลักสูตรเพื่อให้แต่ละ 
cluster ดำเนินการ  

 มติทีป่ระชุม: รับทราบ ผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ 
 

ระเบียบวาระที ่2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
นางสาวนงนุช เดชอุปการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เลขานุการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมือ่วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมไพลิน 
ชั้น 3 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง หากไม่มีผู้ใดแก้ไข ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว 

 มติที่ประชุม:  รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข  
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม 
 3.1 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1.1 รายงานตัวชี้วัดคุณภาพงานบริการ เดือนตุลาคม 2562  

   นายแพทย์ยงยส หัสถพรสวรรค์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
นำเสนองานบริการของคลินิกสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง พบว่ามีผู้มารับบริการเพ่ิมขึ้น
เล็กน้อย เมื่อเทียบกบัเดือนตุลาคม 2562 โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้สิทธิของกรมบัญชีกลาง และ
ผู้รับบริการบางคลินิกลดลง เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาปิดภาคเรียน เช่น คลินิก
ให้คำปรึกษา ANC ส่วนคลินิกอ่ืนๆ ผู้รับบริการเพ่ิมข้ึน 
   นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน 
ชี้แจงเพ่ิมเติมถึงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายของผู้ให้สิทธิกรมบัญชีกลาง กรณีเข้ารับบริการคลินิก
กายภาพบำบัด ต้องสำรองชำระค่าบริการไปก่อน และจะสามารถเบิกคืนได้ในภายหลัง 

 มติที่ประชุม:  รับทราบ  

 3.2 เรื่องติดตาม 
3.2.1 การใช้จ่ายงบประมาณ  
 1. งบดำเนินงาน โดยกลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล  
 นางเตือนใจ ชีวาเกียรติยิ่งยง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล 
นำเสนอ ดังนี้ งบดำเนินการและงบวิจัยทั้งหมด 5,807,705 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 1,162,187 
บาท คิดเป็นร้อยละ 20.01 จึงขอความร่วมมือทุกกลุ่มงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 47  
ในเดือนพฤศจิกายน 2562 และร้อยละ 73 ในเดือนธันวาคม 2562 (ไตรมาสที่ 1) และขอ
ความร่วมมือให้กลุ่มงานที่จะจัดกิจกรรมภายในวันที่ 10 มกราคม 2563 ให้ยืมเงินตามระเบียบ
การเบิกจ่ายภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เพ่ือเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และ 3 โครงการ
เร่งรัดให้ผู้เกี่ยวข้องประสานบูรณาการร่วมกับ cluster เพ่ือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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 2. งบลงทุน โดยกลุ่มงานบริหารพัสดุ 
 นางสาวเอ้ือมพร มวลศิริ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารพัสดุ ได้ดำเนินการตามระเบียบแล้ว  
 3. เงินบำรุง โดยกลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี 
 นางชณาภา ศรีหล้า หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี นำเสนอสถานะเงินบำรุง 
รายรับเดือนตุลาคม 2562 อยู่ที่  3,764,179.17 บาท รายจ่ายอยู่ที่  31,284.40 บาท ยอด
สุทธิอยู่ที่  31,060,916.04 บาท รายได้ที่เพ่ิมขึ้นมาจากการรับโอนเงินของ สพด. (ค่าใช้จ่าย
เพ่ือจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)  

 3.2.2 รายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 และการกำกับ
ติดตามความก้าวหน้าการบริหารและขับเคลื่ อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยกลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล 
 นางเตือนใจ ชีวาเกียรติยิ่งยง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล
นำเสนอรายงานตัวชี้วัด ซึ่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองได้ลงนามตัวชี้วัด 10 ตัว 
ในการประชุมกรมอนามัยประกอบด้วย 
 1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนด มีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 85 
(ผู้รับผิดชอบหลักคือกลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัย และครอบครวั) 
 2. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 14-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 14-19 ปี ต่อประชากร 
100,000 คน (ผู้รับผิดชอบหลักคือกลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา) 
 3. ร้อยละของผู้สูงอายุมีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแล care plan (ผู้รับผิดชอบหลักคือกลุ่มงาน
พัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ) 
  4. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ Green&Clean Hospital 
(ผู้รับผิดชอบหลักคือกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม) 
 5. ร้อยละของวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีดัชนีมวลกาย ร้อยละ 49 (ผู้รับผิดชอบหลักคือ
กลุ่มงานสุขภาวะวัยทำงานและสถานทีท่ำงาน) 
 6. ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมกำกับการบริหารงาน (ผู้ รับผิดชอบหลักคือ
คณะกรรมการควบคุมภายใน ซึ่งมีกลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคนเป็นเลขานุการ) 
 7. ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (ผู้รับผิดชอบหลักคือกลุ่มงานพัฒนา
องค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน) 
 8. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (ผู้รับผิดชอบหลักคือกลุ่มงานบริหารนโยบาย
ยุทธศาสตร์และประเมินผล กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี กลุม่งานบริหารพัสดุและกลุ่มงานที่
เกี่ยวข้อง) 
 9. ร้อยละความสำเร็จของการบริหารงานเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพอนามัย PMQA (ผู้รับผิดชอบ
หลักคือกลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล) 
 10. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุตามแผน (ผู้รับผิดชอบหลักคือกลุ่มงาน
บริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล) 
และมีการลงนามตัวชี้วัดของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ในครั้งที่ 2 และในส่วนของตัวชี้วัดให้นำผลงานจาก cluster 
อ่ืนๆ มาบูรณาการร่วมกันเพื่อสะท้อนผลกระทบของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
 11. จากการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ 2563 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ครั้งที่  1/2563 วันพุธที่  13 
พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30-12.00 น.ทางกลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลจะมีการจัดทำรายงานแผนปฏิบัติการโดยผ่าน Google drive โดยจะขอความ
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ร่วมมือให้แต่ละกลุ่มงานส่งรายชื่อผู้ลงระบบ Google drive กลุ่มงานละ 1 คน เพื่อลงผล
การดำเนินงานของกิจกรรมในโครงการและเพื่อสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของสถาบัน
พัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และได้จัดตั้งกลุ่มไลน์งบประมาณสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมายจากการ
จัดทำข้อมูลแผนปฏิบัติการในระบบ DOC ให้เป็นปัจจุบัน  

 มติทีป่ระชุม:  รบัทราบ ผู้ที่เกี่ยวขอ้งรับไปดำเนินการ  
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อพิจารณา   
   - 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 5.1 แนะนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สสม. มาปฏิบัติงานเดือนตุลาคม 2562 โดยกลุ่ม
งานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน 
 5.1.1 นางสาวธัญญา อวะรัมย์  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

5.1.2 นางสาวศุภกาญจน์ สุกิจคานนท์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

5.2 รายงานการแสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการระหว่างเดือนตุลาคม 2562 โดยกลุ่ม
งานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน (แบบระบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์และจุด
รับฟังความคิดเห็น (กล่องแดง)) ได้ดำเนินการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นและข้อชมเชยไว้ใน
สถานที่ที่ เห็นได้ชัดเจนแล้ว และเจ้าหน้าที่ที่ ได้รับการชมเชยเท่ากันมี 2 ท่าน ได้แก่ 1) 
คุณชนัญญา รัตนยงค์ และ 2) คุณอัญชลี ภู่บุพผากาญจน 

5.3 ประกาศสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง อัตรา
ค่าบริการทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง โดย
กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน หากท่านใดมีข้อสงสัยและต้องการทราบข้อมูล
สามารถดาวโหลดเอกสารได้จากเว็บไซตส์ถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

5.4 ผลการดำเนินงาน กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัย และครอบครัว 
  นางศิริพรรณ บุตรศรี หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัย และครอบครัว
 นำเสนอผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม 2562 ดังนี้ 
  - ประชุมแผนการดำเนินงาน พ.ร.บ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารก
และเด็กเล็กและจัดทำแผนบูรณาการกลุ่มวัยแม่และเด็กร่วมกับภาคีเครือข่าย กทม.  
  - ร่วมงานมหกรรมทศวรรษแห่งการพัฒนางานแม่และเด็กคุณภาพลูกเกิดรอดแม่
ปลอดภัยเด็กเติบโตพัฒนาการสมวัยสานสายใยเครือข่ายเข้มแข็งจังหวัดปทุมธานี ปี 2562 
  - ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสู่คลินิกชุมชมอบอุ่นรอบรู้ด้านสุขภาพและศูนย์เด็กเล็ก
ต้นแบบ HLO  
  - ประชุมชี้แจ้งแนวทางการจัดทำตัวชี้วัด methodology ด้านแม่และเด็ก 
  - เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง เด็กไทย คิดดี 
คิดเป็น คิดได้ เขต กทม. ประจำปีงบประมาณ 2563 
  - ประชุมเตรียมความพร้อมวิทยากร supper cluster แม่และเด็กสำหรับการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายงานแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 4  
  - ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ child project manager ระดับเขตและระดับ
จังหวัดในการขับเคลื่อนพัฒนาการเด็กระดับประเทศ  
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  - ปรับปรุงห้องงีบหลับกลางวัน  
  ประธานมอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัย และครอบครัว ศึกษา
เรื่องทีส่ามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองได้ เช่น การ
เลี้ยงลูกแบบญี่ปุ่น เป็นต้น  

5.5 ผลการดำเนินงาน กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา 
  นางวิไล รัตนพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา
 นำเสนอผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม 2562 ดังนี้ 
  - ประชุมพัฒนาหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
  - ประสานการขับเคลื่อน พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น กทม.  
ในโรงเรียนไทยนิยม เขตบางเขน  
  - เยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพและมอบสื่อโรงเรียนรอบรู้ 
ด้านสุขภาพแก่โรงเรียนลำผักชี เขตหนองจอก 
  - ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริม
สุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในเขตเมือง 
เทศบาลนครรังสิต 
  - ชี้แจงประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนกลไกความรอบรู้ในการดำเนินงานตาม 
พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น ณ โรงเรียนลำผักชี เขตหนองจอก 
  - ประชุมแรกเปลี่ยนเรียนรู้  5 cluster + อนามัยสิ่ งแวดล้อม/อทุธรณ์  ขับเคลื่อน
กระบวนงานในการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในเขตเมือง และ PP&P  
  - เยี่ยมเสริมพลังติดตามการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพโรงเรียนวัดสร้อยทอง 
เขตบางซื่อ   
  ประธานมอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่นและสถานศึกษา นำ
วิทยากรครูแนะแนว และครูพละศึกษามาเข้าร่วมในหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานให้มากขึ้น และให้ เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานใน 3 เขต ที่ ยังไม่ได้เข้าไป
ดำเนินการ 
5.6 ผลการดำเนินงาน กลุ่มงานศูนย์ส่งเสริมสาธิตการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และบริการเด็ก
ปฐมวัย 
    นางดวงประทีบ ไตรสุรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ส่งเสริมสาธิตการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และ
บริการเด็กปฐมวัย นำเสนอผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม 2562 ดังนี้ 
  - กิจกรรมส่งเสริมพัฒการเด็กเทศกาลลอยกระทง 
  - ร่วมส่งคุณแม่ตัวอย่างอภิปรายในหัวข้อ “ช่วยพ่อแม่ปั้นลูก เข้าสู่โลก ผ่าน Daycare 
นมแม่ไทย” 
  และจะดำเนินโครงการเล่นเปลี่ยนโลก โดยจัดกิจกรรมสร้างกระแสวันเด็กในวันที่ 9 
มกราคม 2563  
  ประธานมอบหมายให้กลุ่มงานศูนย์ส่งเสริมสาธิตการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และบริการเด็ก
ปฐมวัย เรื่องโครงการเล่นเปลี่ยนโลก การทำสื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กต้องครอบคลุมทุกช่วง
วัยเริ่มตั้งแต่ในครรภ์ และศึกษาเรื่อง instant playing โดยบูรณาการร่วมกับกลุ่มงานคลินิก
พัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี   
5.7 โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ โดยกลุ่ม
 งานพัฒนาสุขภาวะวัยทำงานและสถานที่ทำงาน  



-๗- 
 

  นางจารินี ยศปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยทำงานและสถานที่ทำงาน 
อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลครอบครัว และขอให้เจ้าหน้าที่ สสม. ลงทะเบียนโครงการ 10 ล้าน
ครอบครัวไทยออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ โดยจะแจ้งเวียนหนังสือไปยังกลุ่ม
งานต่างๆ อีกครั้ง 
5.8 ผลการดำเนินงานกลุ่มงานศูนย์อุทธรณ์คุ้มครองสิทธิ 
  นางฐิฎา ไกรวัฒนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์อุทธรณ์คุ้มครองสิทธินำเสนอผลการ
ดำเนินงานเดือนกันยายน - เดือนตุลาคม 2562 ดังนี้  
  - การขับเคลื่อนการดำเนินงานกฎหมายพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกฎหมาย
ที่ เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการกับกลุ่มงานอนามัยสิ่ งแวดล้อม Bangkok GREEN&CLEAN 
Hospital Plus 
  - เข้าร่วมประชุม การพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารใน Street Food และการพัฒนางาน
สุขาภิบาลอาหารเพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายของสภา กทม. 
  - การขับเคลื่อนการดำเนินงานกฎหมายพรบ.การสาธารณสุข 2535 และกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริงในการอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  - การขับเคลื่อนการดำเนินงานกฎหมายพรบ.การสาธารณสุข 2535 และกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 
  - การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
  - การประชุมชี้แจงแนวทาง พ.ร.บ ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารก
และเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 
  บทบาทของกลุ่มงานศูนย์อุทธรณ์และคุ้มครองสิทธิจะไม่ได้ดำเนินงานเรื่องร้องเรียนแต่
จะส่งเรื่องไปให้สำนักงานเขตเพ่ือจัดการเรื่องร้องเรียน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ดำเนินการในเรื่องอุทธรณ์ในการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูล รวบรวมเอกสารหลักฐานเพ่ือส่งให้
คณะกรรมการอุทธรณ์ใหญ่  
  ประธานให้นำเสนอกรณีศึกษาในการประชุมครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 นางสาวสุพิชชา วงค์จันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การทำ
หลักสูตรโดยเพ่ิมเรื่องสติสนทนา เชิญทุกท่านรับฟังในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เพ่ือนำมาเติมเต็มในหลักสูตร 
และส่งหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ให้กลุ่มงานพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมไม่เกินสิ้นเดือนธันวาคม 2562 เนื่องจากต้องส่ง
ต่อให้ อาจารย์ขวัญเมืองฯ และคณะตรวจสอบและ อาจารย์ขวัญเมืองฯ มาวิพากษ์ ในวันที่ 16 มกราคม 2563 
3 หลักสูตรคือ แม่และเด็ก วันเรียน และวัยทำงาน และในวันที่ 23 มกราคม 2563 อีก 3 หลักสูตร คือ ผู้สูงอายุ 
สิ่งแวดล้อม และคลินิกต่างๆ   
 

ปิดประชุม เวลา 16.00 น.    

 
 

(ว่าที่ร้อยตรีหญิงโยธกา  แก้วคำ) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

(นางเตือนใจ  ชีวาเกยีรติยิ่งยง) 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

  


