รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ครั้งที่ 10 /2563
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563
ณ หองประชุมศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
-----------------------------ผูมาประชุม
1. นางสาวทิพา
2. นางโสพรรณ
3. นางสุภาภรณ
4. นางสาวสุกัญญา
5. นายสมภพ
6. นางสาวสิริภา
ผูไมมาประชุม
1. นางสาวรุงสินี
2. นางสาวภัทราพร
3. นายวิรุท
4. นายเรืองยศ

ไกรลาศ
เรืองเจริญ
ลมูลศิลป
คณะวาป
สุทัศนวิริยะ
จิตติพิมพ

ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ประธาน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เลขานุการ
นักทรัพยากรบุคคล
ผูชวยเลขานุการ

เพิ่มพูน
ชูศร
นนสุรัตน
บุญภักดี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักโภชนาการชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวรสลิน
2. นายอภิชิต
3. นางสาวเบญจวรรณ
4. นางสาวมาลินี
5. นายปฏิกาญจน

อินถา
ศรีอวน
จันทพล
ลามคำ
สีชาลี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุข

เริ่มประชุมเวลา 08.00 น.
ประธานกลาวเปดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไป
วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี

วาระที่ 2
ประธาน

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9 /2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9 /2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563

มติที่ประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบ

ลาคลอด

วาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ติดตามตัวชี้วัดตาม กพร. เดือนมีนาคม 2563
การกำกับติดตามตัวชี้วัดที่ 1.1 – 1.5, 2.1 – 2.5 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 - 10
3.1.1 รายงานการใชจายงบประมาณ ณ วันที่ 2 เมษายน 2563
ผลการเบิกจายรายแผน ดังนี้
แผนการจัดสรรงบประมาณ

ผลผลิต

ยอดจัดสรร

ยอดเบิก

รอยละ

คงเหลือ

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
ผลผลิตที่ 2 3,479,225.00 2,938,379.72 84.46 540,845.28
แผนงานบูรณาการสรางความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ (ผ1) ผลผลิตที่ 1 870,000.00 839,680.62 96.52 30,319.38
แผนงานบูรณาการสรางความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ (ผ2) ผลผลิตที่ 2 1,036,000.00 1,078,087.21 104.06 -42,087.21
แผนงานยุทธศาสตรสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิตที่ 1

แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

ผลผลิตที่ 1

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ผลผลิตที่ 1

580,000.00 451,028.55 77.76 128,971.45

แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศฯ

ผลผลิตที่ 2

588,955.00 511,014.70 86.77

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตที่ 2
ผลผลิตที่ 1
รวม

ผลการเบิกจายราย Cluster

345,000.00 343,383.00 99.53
15,000.00

80,000.00

3,000.00 20.00

1,617.00
12,000.00
77,940.30

79,950.00 99.94

50.00

413,886.00 385,294.84 93.09

28,591.16

7,408,066.00 6,629,818.64 89.49 778,247.36

ภาพรวมผลการเบิกจายรายเดือน

เนื่องจากสถานการณเชื้อไวรัส Covid-19 ทำใหมีการปรับแผน 6 เดือนหลัง โดยแผนจาก 6
เดือนแรกที่สอดคลองใหปรับแผนและดำเนินการตอเนื่อง
การปรับแผนปฏิบัติการ รอบ ๖ เดือนหลัง ป งบประมาณ 2563
๔.๑ นำเสนอการปรับแผนปฏิบัติการรอบ ๖ เดือนหลัง กลุมแมและเด็ก
จำนวน 1 โครงการ คือ
๔.๑.1 โครงการมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต ละโครงการสงเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยอยางมีคุณภาพ ประกอบดวย 4 กิจกรรม เงินงบประมาณ 544,910 บาท

โครงการ

21.โครงการ
มหัศจรรย 1,000
วันแรกของชีวิต
และ
โครงการสงเสริม
การเจริญเติบโต
และพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยอยางมี
คุณภาพ

เปาหมายโครงการ

กิจกรรม

1. ประชุมทบทวน
วิเคราะหสาเหตุมารดา
ตายในเขตสุขภาพที่ ๘
ดำเนินการเมื่อมีมารดา
ตายในเขต 3 ครั้ง

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพ
เจาหนาที่ กรณีมารดาตายในเขต
สุขภาพที่ ๘ (ดำเนินการเมื่อมีมารดา
ตายในเขต โดยวิธี Web
conference )

2. นิเทศ ติดตาม การ
ดำเนินงานตาม
มาตรฐานอนามัยแมและ
เด็กการดำเนินงาน
มหัศจรรย ๑๐๐๐ วัน
แรกของชีวิตการเฝา
ระวังการละเมิด

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตาม การ
ดำเนินงานตามมาตรฐานอนามัยแม
และเด็ก การดำเนินงานมหัศจรรย
๑๐๐๐ วันแรกของชีวิต การเฝา
ระวังการละเมิดพระราชบัญญัติ
ควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหาร
สำหรับทารกและเด็กเล็ก

(ชื่อ/จำนวน/หนวยนับ)

กลุมเปาหมาย/พื้นที่
เปาหมาย

งบประมา
ณ (บาท)
544,910
แพทย พยาบาล เจาหนาที่ 25,300
สาธารณสุข
คณะกรรมการ MCH
board จังหวัดที่มีมารดา
ตายและหนวยงานที่
เกี่ยวของ จำนวน 30 คน
x 3 ครั้ง
เจาหนาที่สาธารณสุขจาก 54,410
สสจ./สสอ./รพศ/รพท./
รพช. จาก ทุกจังหวัด
จำนวน 7 ครั้ง

พระราชบัญญัติควบคุม
การสงเสริมการตลาด
อาหารสำหรับทารกและ
เด็กเล็กพ.ศ. ๒๕๖๐
และตำบลตนแบบการ
ดำเนินงานตาม
มาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแหงชาติ 7
จังหวัด
3.การประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาระบบ
การคัดกรองกลุมอาการ
ดาวนในหญิงตั้งครรภ
เขตสุขภาพที่ 8 1 ครั้ง
4. ผลิตสื่อและ
ประชาสัมพันธการ
สงเสริมความรอบรูดาน
สุขภาพงานอนามัยแม
และเด็ก 1ครั้ง
5.รณรงคสัปดาหนมแม
1ครั้ง

พ.ศ. ๒๕๖๐ และการดำเนินงานตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แหงชาติ (โดยวิธี Web conference)
กิจกรรมที่ 3 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ
การสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพ
งานอนามัยแมและเด็ก (เชน สือ่
VDO, แผนพับ, สื่อแมและเด็ก)
กิจกรรมที่ 4 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ
สงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม

-ชุดสื่อนิทรรศการให
ความรู จำนวน 3 ชุด

385,000

ไวนิลแผนประชาสัมพันธ
จำนวน 1 เรื่อง (มี 25
Node สสจ. 7 จังหวัด
ศอ.8 รวม 32 แผน)
VDO จำนวน 1 เรื่อง

80,200

๔.2 นำเสนอการปรับแผนปฏิบัติการรอบ ๖ เดือนหลัง กลุมวัยเรียน
จำนวน 3 โครงการ เงินงบประมาณ 1,609,720 บาท ประกอบดวย
4.2.1 โครงการเด็กวัยเรียนรอบรูดานสุขภาพ สูงดี สมสวน แข็งแรง ฟนไมผุ แบบบูรณาการ ศูนยอนามัยที่ 8
อุดรธานี ปง 2563 ประกอบดวย 5 กิจกรรม เงินงบประมาณ 973,420บาท
4.2.2 โครงการรณรงคปองกันและลดการแพรเชื้อไวรัส COVID–19 ประกอบดวย 1 กิจกรรม เงินงบประมาณ
486,300บาท
4.2.3 โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำป 2563 (ตามแนว
พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ประกอบดวย 4
กิจกรรม เงินงบประมาณ 150,000 บาท
โครงการ

เปาหมายโครงการ

1.โครงการเด็ก
วัยเรียนรอบรูดาน
สุขภาพ สูงดี สม
สวน แข็งแรง ฟน
ไมผุ แบบบูรณา

1.สื่อความรอบรูดาน
สุขภาพดานสุขภาพ
Infographic 10 เรื่อง

(ชื่อ/จำนวน/หนวยนับ)

กิจกรรม
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงานบูรณาการวัยเรียนวัยรุน
ปงบประมาณ 2563 ผาน WEB
Conference

กลุมเปาหมาย/พื้นที่
เปาหมาย

งบประมา
ณ (บาท)
973,420
เจาหนาที่ผูรบั ผิดชอบงาน 0
อนามัยวัยเรียนและวัยรุน
สสจ 7 จังหวัด

การ ศูนยอนามัยที่
8 อุดรธานี
ปงบประมาณ
2563

2.ประชุมชี้แจงการ
ดำเนินงานใหกับ
เจาหนาที่ผูรบั ผิดชอบ
งานอนามัยวัยเรียนและ
วัยรุน สสจ. 7 จังหวัด
สคร.และศูนยสุขภาพจิต
1 ครั้ง
3.โรงเรียนรอบรูดาน
สุขภาพ จำนวน 320
แหง
4.ประชาสัมพันธ Love
Milk Day วันดื่มนมโลก
ดื่มนมจืด ยืดความสูง 7
จังหวัด
5.โรงเรียนผานการ
ประเมินเปนโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพระดับ
เพชร จำนวน 14 แหง
2.โครงการรณรงค 1.สื่อประชาสัมพันธ
ปองกันและลดการ รณรงคปองกันและลด
แพรเชื้อไวรัส
การแพรเชื้อไวรัส
COVID–19
COVID–19
VDO 15 เรื่อง
คลิปเสียง 8 เรื่อง
ชุดปองกันโรค 19 ชุด
3.โครงการสงเสริม
โภชนาการและ
1.โรงเรียน สพฐ.กพด.
สุขภาพอนามัยเด็ก 42 แหง
และเยาวชนในถิ่น 2.โรงเรียนตำรวจ
ทุรกันดาร
ตระเวนชายแดน 27
ประจำป 2563 แหง
(ตามแนว
พระราชดำริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี)

2.ผลิตสื่อสงเสริมการดำเนินงานการ
สงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน

แอนิเมชั่น 6 เรื่องVDO 1
เรื่อง Infographic 10
เรื่อง
3.นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ เจาหนาที่ผูรบั ผิดชอบงาน
ดำเนินงานสงเสริมสุขภาพนักเรียน
อนามัยวัยเรียนและวัยรุน
(นครพนม, หนองคาย)
สสจ 7 จังหวัด
4.รณรงคประชาสัมพันธ Love Milk จังหวัดในพื้นที่รบั ผิดชอบ
Day วันดื่มนมโลก ดื่มนมจืด ยืด
ของศูนยอนามัยที่ ๘
ความสูง
อุดรธานี
5.คัดเลือกโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
โรงเรียนในพื้นที่
ระดับเพชร ( 4 แหง)
รับผิดชอบเขตสุขภาพที่ 8

328,000

ผลิตสื่อเพื่อรณรงคปองกันและลดการ จังหวัดในพื้นที่รบั ผิดชอบ
แพรเชื้อไวรัส COVID–19
ของศูนยอนามัยที่ ๘
อุดรธานี

486,300

1.1ผลิตสื่อ เสริมสรางความรอบรู
ดานสุขภาพแกครูและนักเรียนแกน
นำดานสุขภาพ อสม.นอย (เด็กไทย
ทำได) สูโรงเรียนรอบรูดา นสุขภาพ
ของเด็กและเยาวชนในถิน่ ทุรกันดาร
(กพด.) ป 2563

1. ผอ.หรือครูอนามัย
โรงเรียน ร.ร.สพฐ.กพด.
42 แหง
2. ครูใหญหรือครูอนามัย
โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดน 27 แหง
3. นักเรียนแกนนำ 69
แหง
1.2 กิจกรรมรณรงค "สุขอนามัยใสใจ 1. ผอ.หรือครูอนามัย
สะอาด ปลอดเหา" ของเด็กและ
โรงเรียน ร.ร.สพฐ.กพด.
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)
42 แหง
2. ครูใหญหรือครูอนามัย
โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดน 27 แหง

29,160
0
129,960

150,000
67,800

49,350

1.3กิจกรรมรณรงค ปองกันและลด
การแพรเชื้อไวรัส COVID – 19 ของ
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
(กพด.)
1.4 นิเทศติดตาม การดำเนินงาน
ศูนยเตาะแตะผานระบบ Web
conference

1. ผอ.หรือครูอนามัย
โรงเรียน ร.ร.สพฐ.กพด.
42 แหง
2. ครูใหญหรือครูอนามัย
โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดน 27 แหง
ศูนยเตาะเตะจังหวัด
สกลนคร

32,850

ไมใช
งบประมา
ณ

๔.3 นำเสนอการปรับแผนปฏิบัติการรอบ ๖ เดือนหลัง กลุมวัยรุน
จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตัง้ ครรภในวัยรุน
และพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ ประกอบดวย 5 กิจกรรม เงินงบประมาณ 662,940 บาท

โครงการ

เปาหมายโครงการ

1.โครงการ
ขับเคลื่อน
พระราชบัญญัติ
การปองกันและ
แกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน
และพัฒนาอนามัย
การเจริญพันธุ

1. รณรงค
ประชาสัมพันธโครงการ
ขับเคลื่อน
พระราชบัญญัติการ
ปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน
2. คัดเลือกแหลงเรียนรู
การดำเนินงานปองกัน
และแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุนระดับ
ทองถิ่น 14 แหง
3. คัดเลือกโรงเรียนรอบ
รูเพศวิถีศึกษาเพื่อ
ดำเนินงานปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน 14 แหง
4. รณรงค
ประชาสัมพันธการจัด
คลินิกอนามัยการเจริญ
พัน 1 ครั้ง

(ชื่อ/จำนวน/หนวยนับ)

กิจกรรม

กลุมเปาหมาย/พื้นที่
เปาหมาย

1.1 ผลิตสื่อประชาสัมพันธการ
ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการปองกัน
และแกไขปญหาการตัง้ ครรภในวัยรุน
1.2 คัดเลือกแหลงเรียนรูการ
ดำเนินงานปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน ระดับทองถิ่น
1.3 คัดเลือกโรงเรียนรอบรูเพศวิถี
ศึกษาการดำเนินงานปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
1.4 รณรงค ประชาสัมพันธ การ
สงเสริมสุขภาพและปองกันการติดตอ
โรค covid 19
1.5 ผลิตสื่อ รณรงค ประชาสัมพันธ
สงเสริม การจัดบริการสุขภาพทีเ่ ปน
มิตรสำหรับวัยรุน

สื่อประชาสัมพันธ
กฎกระทรวง ภายใต พรบ.
4 เรื่อง อปท. 1 เรื่อง
อปท.14 แหง

งบประมา
ณ (บาท)
662,940
225,000
28,970

โรงเรียน 14 แหง

28,970

สถานพินิจฯ 7 แหง

69,500

ชุดนิทรรศการคลินิก 1
ชุด
สื่อการวิธีการคุมกำเนิดกึ่ง
ถาวร 2 เรื่อง สื่อรณรงค
แฟมวิธีการคุมกำเนิด 87
ชุด

310,500

๔.4 นำเสนอการปรับแผนปฏิบัติการรอบ ๖ เดือนหลัง กลุมวัยทำงาน จำนวน 4 โครงการ
เงินงบประมาณ 882,375 บาท คือ
4.4.1 โครงการสงเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลาย ป 2563 ประกอบดวย 3 กิจกรรม เงินงบประมาณ
378,000 บาท
4.4.2 โครงการ 10 ลานครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและเสริมสรางคนไทยวัยทํางาน ใหมีสุขภาวะที่ดี
ประกอบดวย 3 กิจกรรม เงินงบประมาณ 318,325บาท
4.4.3 โครงการควบคุมและปองกันโรคขาดสารไอโอดีนแหงชาติ ป 2563 ประกอบดวย 3 กิจกรรม เงิน
งบประมาณ 103,250 บาท
4.4.4 โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม ประกอบดวย 2 กิจกรรม เงินงบประมาณ
82,800 บาท
โครงการ

เปาหมายโครงการ

กิจกรรม

1.โครงการสงเสริม
สุขภาพวัยทำงาน
ตอนปลาย ป
2563

1.ประชาชนในเขต
สุขภาพที่ 8 ทั้ง 7
จังหวัด
2.ชุมชน/องคกร/สถาน
ประกอบการ/สถาน
บริการสาธารณสุข ใน
เขตสุขภาพที่ 8 (200
แหง)
3.ชุมชน/องคกร/สถาน
ประกอบการ/สถาน
บริการสาธารณสุข ใน
เขตสุขภาพที่ 8/
ประชาชนในเขตสุขภาพ
ที่ 8 ทั้ง 7 จังหวัด

1.ประชาสัมพันธสงเสริมการสราง
Healthy Family (ดานโภชนาการ
การออกกำลังกาย สุขภาพชองปาก
สุขภาพจิต สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมี
สุขภาพดี)
2.การคัดเลือกชุมชนไรพุง/สถาน
ประกอบการไรพุง/DPAC Quality
ในรพ./DPAC ใน รพ.สต./ตำบล PerAging (ออนไลน)
3.รณรงคการสงเสริมสุขภาพ และ
รวมมือรวมใจตานภัยการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(Covid - 19 )

(ชื่อ/จำนวน/หนวยนับ)

2.โครงการ 10
ลานครอบครัวไทย 1. จำนวน 7 จังหวัด
ออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพและ
เสริมสรางคนไทย 2. จำนวน 3 เรื่อง
วัยทํางาน ใหมีสุข
ภาวะที่ดี

กลุมเปาหมาย/พื้นที่
เปาหมาย

งบประมา
ณ (บาท)
378,000
ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 189,400
8 ทั้ง 7 จังหวัด

ชุมชน/องคกร/สถาน
46,000
ประกอบการ/สถาน
บริการสาธารณสุข ในเขต
สุขภาพที่ 8
สถานประกอบการ ไดแก 142,600
ที่มี 150 คนขึ้นไป
จำนวน 3 แหงและพืน้ ที่
สวนรวมชุมชน จำนวน 4
แหง
318,325
ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 141,200
8 ทั้ง 7 จังหวัด

1.1.กิจกรรมกาวทาใจ (VIRTUAL
RUN SEASON 2) พิชิต60วัน 60
กม. (มอบรางวัล ผูส ะสมระยะ)
1.2. ผลิตสื่อการสงเสริมสุขภาพ
จำนวน 3 เรื่อง
Health Promotion Packages และ
ปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019(Covid-19) ในสถาน
ประกอบการ หนวยงานภาครัฐและ
เอกชน

58,125

3. จำนวน 7 จังหวัด ๆ
ละ 5 ครอบครัว
3.โครงการควบคุม
และปองกันโรค
1. จำนวน 2 เรื่อง
ขาดสารไอโอดีน
แหงชาติ ป 2563
2. จำนวน 1 จังหวัด

3.จำนวน 7 จังหวัด
4.โครงการสืบสาน
พระปณิธานสมเด็จ
ยาตานภัยมะเร็ง
เตานม

2.1.พื้นที่ในเขตสุขภาพ
ที่ 8 ทั้ง 7 จังหวัด(อยาง
นอย 1 จังหวัด)
1.2. พื้นที่ในเขตสุขภาพ
ที่ 8 ทั้ง 7 จังหวัด

1.3.คัดเลือกครอบครัวรวมใจออก
กำลังกายดีเดน ตานภัยการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (Covid-19 )

ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 119,000
8 ทั้ง 7 จังหวัดๆ ละ 5
ครอบครัว

1.1 ผลิตสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธ
และสื่อประชาสัมพันธ (Sticker
หมวก ผากันเปอน)
1.2 รณรงคประชาสัมพันธการ
สงเสริมและปองกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนในเขตสุขภาพที8่
(วันไอโอดีนแหงชาติ)
1.3.คัดเลือกชุมชน,หมูบานไอโอดีน
ตนแบบ และะชุมชน,หมูบาน
ไอโอดีนพลัส ผานระบบออนไลน

สื่อ Clip VDO จำนวน 2
เรื่อง และสื่อ
ประชาสัมพันธ 3 อยาง
จำนวน 1 จังหวัด

103,250
91,030
ไมใช
งบประมา
ณ

7 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 12,220
8

82,800
2.1.นิเทศติดตามและประเมินผลการ ผูรับผิดชอบงานมะเร็งเตา ดำเนินงานโครงการสืบสานพระราช นมพื้นที่ในเขตสุขภาพที่ 8
ปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา ทั้ง 7 จังหวัด
นม เขตสุขภาพที่ 8 (Conference)
2.2.ผลิตสื่อการตรวจเตานมสำหรับ เจาหนาที่ สสจ.ทั้ง 7
82,800
ผูรับผิดชอบงาน/
จังหวัด
งานสืบสานพระปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม ในเขตสุขภาพที่
8 (โดยการผลิตโมเดลเตานม)

๔.5 นำเสนอการปรับแผนปฏิบัติการรอบ ๖ เดือนหลัง กลุมวัยสูงอายุ จำนวน 4 โครงการ
เงินงบประมาณ 1,176,170 บาท คือ
4.5.1 โครงการชะลอชรา ชีวายืนยาว เขตสุขภาพที่ 8 ป 2563 ประกอบดวย 6 กิจกรรม เงินงบประมาณ
295,000 บาท
4.5.2 โครงการพัฒนาระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ปงบประมาณ
2563 ประกอบดวย 6 กิจกรรม เงินงบประมาณ 383,400 บาท
4.5.3 โครงการสงเสริมสุขภาพชองปากประชาชนในเขตสุขภาพที่ ๘ เพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ ปงบประมาณ
2563 ประกอบดวย 3 กิจกรรม เงินงบประมาณ 142,010 บาท
4.5.4 โครงการพระสงฆกับการพัฒนาสุขภาวะ ปงบประมาณ 2563 ประกอบดวย 4 กิจกรรม เงินงบประมาณ
355,760 บาท

โครงการ

เปาหมายโครงการ

10.ชะลอชรา ชีวา
ยืนยาว เขต
สุขภาพที่ 8 ป
2563

1.ผูสูงอายุไดรบั การ
สำรวจพฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค รอยละ 1
2.ตนแบบชมรมผูสูงอายุ
ที่มีการดำเนินการจัดทำ
Wellness Plan
จำนวน 7 แหง
3.ตนแบบเมืองที่เปน
มิตรกับผูสูงอายุ จำนวน
1 แหง

11.โครงการพัฒนา
ระบบการสงเสริม
สุขภาพดูแล
ผูสูงอายุระยะยาว
(Long Term Care)
ในชุมชน
ปงบประมาณ
2563

(ชื่อ/จำนวน/หนวยนับ)

1. ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน Long Term
Care/ Intermediate
Care ในชุมชน
2. พัฒนามาตรฐาน
หลักสูตร และมาตรฐาน
ผูปฏิบัตงิ าน ดานการ
ดูแลสงเสริมสุขภาพ

กิจกรรม

กลุมเปาหมาย/พื้นที่
เปาหมาย

1.1.ประชุม Conference เรื่องการ
ดำเนินงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุใน
สถานการณการระบาดของโรค
Covid-19
1.2.จัดทำคูมือการใชงาน
แอปพลิเคชั่น H4U

เจาหนาที่สสจ. 7 จังหวัด
รับผิดชอบ จำนวน 15
คน

1.3.สำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงคของผูสงู อายุ
ผานแอปพลิเคชั่น H4U
1.4 จัดทำคูมือแนวทางการสงเสริม
สุขภาพดี ชะลอชรา ชีวายืนยาว
(Individual Wellness Plan สำหรับ
เจาหนาที่
1.5 สำรวจชมรมผูสงู อายุที่มีการ
ดำเนินงาน Individual Wellness
Plan ผานระบบออนไลน
1.6 จัดทำสื่อ คลิปวิดโี อ การสงเสริม
สุขภาพผูสงู อายุในสภานการณการ
ระบาดของโรค Covid - 19 และ
แนวทางการพัฒนาเมืองที่เปนมิตรกับ
ผูสูงอายุ

1.1 จัดทำแบบประเมินคัดกรอง
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึง่ พิงในชุมชน
สำหรับผูจัดการการดูแลผูสงู อายุ
(Care Manager)
1.2 ประชุมประเมินคัดเลือกบุคคล
และองคกรตนแบบดานการสงเสริม
สุขภาพดูแลผูส ูงอายุระยะยาว (Long
Term Care) ในชุมชน ดีเดน

งบประมาณ
(บาท)
295,000
5,000

รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบ
แหงละ 1 เลมรวม900
เลม
ผูสูงอายุจำนวนรอยละ 1
ของผูสูงอายุทั้งหมด

90,000

รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบ
แหงละ 1 เลมรวม900
เลม

90,000

ชมรมผูสูงอายุที่เขารวม
จังหวัดละ 1 ชมรม รวม
7 ชมรม
1.คูมือแนวทางดำเนินงาน
พัฒนาเมืองที่เปนมิตรกับ
ผูสูงอายุ ตำบลละ 1 เลม
รวม 700 เลม
2.คลิปตนแบบเมืองที่เปน
มิตรกับผูสูงอายุ จำนวน 1
ชุดความรู
3.คลิปการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมสำหรับ
ผูสูงอายุใหปลอดโรค
Covid -19 จำนวน 1 ชุด
ความรู

0

แบบประเมินฯ
จำนวน 1,098 เลม
คณะกรรมการคัดเลือก
จากศูนยอนามัยที่ 8
จำนวน 7 คน

0

70,000

20,000

20,000
383,400
150,000

18,000

ผูสูงอายุในระดับพืน้ ที่
และหนวยบริการ
3. สรางและพัฒนา
ระบบขอมูลผูส ูงอายุ

12.โครงการ
สงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุมีฟน แทใชงาน
ชองปากประชาชน อยางนอย 20 ซี่ หรือ
ในเขตสุขภาพที่ ๘ 4 คูสบ รอยละ 75
เพื่อรองรับสังคม
ผูสูงอายุ
ปงบประมาณ
2563

13.โครงการ
พระสงฆกับการ
พัฒนาสุขภาวะ
ปงบประมาณ
2563

1. ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานพระสงฆกบั
การพัฒนาสุขภาวะและ
พระคิลานุปฏฐาก
2. พัฒนาระบบขอมูล
พระสงฆ/ สามเณร
3. ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน Health
Literacy Temple

ระดับเขต
1.3 จัดทำปายไวนิลประชาสัมพันธ/
คลิป VDO ในการปองกันการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) สำหรับผูส ูงอายุ
ผูดูแลผูสงู อายุกลุมติดบานติดเตียง
และแนวทางการจัดบริการอาหารใน
โรงทาน
1.4 จัดทำโลรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคล
และองคกรตนแบบดานการสงเสริม
สุขภาพดูแลผูส ูงอายุระยะยาว (Long
Term Care) ในชุมชน ดีเดน ระดับ
จังหวัด/ระดับเขต
ประจำป 2563
1.5 จัดซื้อจัดจางทำสื่อชุดความรู
เจลแอลกอฮอลลางมือ และหนากาก
อนามัยเพื่อใชในการรณรงคใหความรู
ผูจัดการการดูแลผูส ูงอายุ (Care
Manager) ภายใตสถานการณการ
ระบาดของ COVID-19
1.1 ประกวดผูสูงอายุ 80 ป 90ป
ฟนดีเขตสุขภาพที่ 8
1.2 จัดทำสื่อ คลิปวิดโี อการสงเสริม
สุขภาพชองปาก ในยุคโรคโควิด-19
1.3 การคัดเลือกผลงานนวัตกรรม
ทันตสุขภาพเพื่อประชาชนในเขต
สุขภาพที่ 8
(นำเสนอแบบออนไลน/คลิปVDO)
1.1 ผลิตสื่อ ชุดความรู คลิปวิดโี อ
การสงเสริมสุขภาพพระสงฆ และการ
ปองกันโรคโควิด-19
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการผาน
video conference
1.3 ประกวดวัดสงเสริมสุขภาพผาน
สื่อวิดีโอ

ปายไวนิลและคลิป วีดโี อ
จำนวน 7 ชุด

60,000

บุคคลและองคกรตนแบบ 50,400
ดานการสงเสริมสุขภาพ
ดูแลผูสูงอายุระยะยาว
(Long Term Care) ใน
ชุมชน ดีเดน ระดับ
จังหวัด/ระดับเขต จำนวน
42 โล
จังหวัดในเขตรับผิดชอบ 7 105,000
จังหวัด จำนวน 7 ชุด

เงินรางวัล
ผูสูงอายุ 80 ป 1 คน
ผูสูงอายุ 90 ป 1 คน
รวม 2 คน
1 ชุดความรู
5 รางวัล

142,010
32,600

40,000
69,410

355,760
224,700

-คลิปวิดีโอสื่อการสงเสริม
สุขภาพพระสงฆ จำนวน
2 ชุดเรียนรู
-แกนนำพระสงฆ จำนวน 22,000
10 รูป
-ผูรับผิดชอบจาก
สวนกลางและสวนภูมิภาค
-วัดสงเสริมสุขภาพจังหวัด 49,000
ละ 1 วัด

1.4 รณรงคปองกัน Covid ศาสน
สถาน

-วัดในเขตสุขภาพที่ 8
จำนวน 2 แหง

60,060

๔.6 นำเสนอการปรับแผนปฏิบัติการรอบ ๖ เดือนหลัง กลุมสิ่งแวดลอม จำนวน 6 โครงการ เงิน
งบประมาณ 590,870 บาท คือ
4.6.1 โครงการปองกันและลดปจจัยเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพที่ดี ปงบประมาณ 2563
ประกอบดวย 1 กิจกรรม เงินงบประมาณ 21,225บาท
4.6.2 โครงการประเมินความเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอมและสนับสนุนการใช พ.ร.บ. การสาธารณสุข 2535 ใน
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ปงบประมาณ 2563 ประกอบดวย 6 กิจกรรม เงินงบประมาณ 124,000 บาท
4.6.3 โครงการประเมินความเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอมและสนับสนุนการใช พ.ร.บ. การสาธารณสุข 2535 ใน
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ปงบประมาณ 2563 ประกอบดวย 6 กิจกรรม เงินงบประมาณ 232,900บาท
4.6.4 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสถานบริการการสาธารณสุขทีเ่ ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ประกอบดวย 3 กิจกรรม เงินงบประมาณ 90,966 บาท
4.6.5 โครงการปองกันและลดปจจัยเสี่ยงดานอนามัยสิง่ แวดลอมเพื่อสุขภาพ ประกอบดวย 1 กิจกรรม
เงินงบประมาณ 15,000 บาท
4.6.6 โครงการโครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมพื้นที่โครงการพระราช
ดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ เขตสุขภาพที่ 8 ประจำป 2563 ประกอบดวย 3 กิจกรรม เงินงบประมาณ
106,779 บาท
โครงการ
1.โครงการปองกัน
และลดปจจัยเสี่ยง
ดานอนามัย
สิ่งแวดลอมเพื่อ
สุขภาพที่ดี
ปงบประมาณ
2563
ENV
2.โครงการ
ประเมินความเสี่ยง
ดานอนามัย
สิ่งแวดลอมและ
สนับสนุนการใช
พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข
2535 ในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ
ปงบประมาณ
2563

เปาหมายโครงการ
(ชื่อ/จำนวน/หนวยนับ)

ผลิตสื่อ ชุดความรู
สุขาภิบาลอาหารใน
ตลาด COVID-19
จำนวน 1 ชุด

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ไดรับการจัดการดาน
อนามัยสิ่งแวดลอม 2
จังหวัด
มีการเฝาระวังคุณภาพ
อากาศโดยเครื่อง dust
boy เตือนภัยสุขภาพ 7
จังหวัด
ฐานขอมูลการ
ดำเนินงานตาม 7

กิจกรรม

กลุมเปาหมาย/พื้นที่
เปาหมาย

ผลิตสื่อ รณรงคการสุขาภิบาลอาหาร ผูประกอบการในตลาดใน
ในตลาด เพื่อปองกันไวรัส Covid-19 เขตสุขภาพที่ 8

งบประมาณ
(บาท)

21,225
21,225

124,000
ไมใช
งบประมาณ

รายงานสถานการณผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศในโรงแรม ในเขต
เศรษฐกิจ
พิเศษ
เฝาระวังคุณภาพอากาศโดยเครือ่ ง
dust boy เตือนภัยสุขภาพ

โรงแรม 6 แหง
จังหวัดหนองคาย
,นครพนม
- สสจ. และเครือขาย 7
จังหวัด

ไมใช
งบประมาณ

-สำรวจ การใช พ.ร.บ.สาธารณสุข
2535 ในการควบคุม/จัดการเหตุ

อปท. 2 แหง
(นครพนม/หนองคาย)

ไมใช
งบประมาณ

ENV
3.โครงการปองกัน
และลดปจจัยเสี่ยง
ดานอนามัย
สิ่งแวดลอมเพื่อ
สุขภาพ

จังหวัด พ.ร.บ. การ
รำคาญและ PM 2.5 (Google
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 Forms)
-กำกับติดตาม NEHIS
พัฒนาศักยภาพภาคี
-ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานเฝา
เครือขายการดำเนินงาน ระวังดานอนามัยสิ่งแวดลอมตาม
เฝาระวังดานอนามัย
พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
สิ่งแวดลอมตาม พ.ร.บ. (Video Teleconference)
การสาธารณสุข พ.ศ.
-จัดทำหนังสือสถานการณอนามัย
2535 36 คน
สิ่งแวดลอมเขตสุขภาพที่ 8
พัฒนาศักยภาพภาคี
ประชุมเชิงปฏิบัติการเฝาระวังและ
เครือขายเฝาระวังและ ตอบโตภาวะฉุกเฉินดานอนามัย
ตอบโตภาวะฉุกเฉินดาน สิ่งแวดลอมในบริบทของ
อนามัยสิ่งแวดลอมใน
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายสาธารณสุข
บริบทของการ
(ชมรมอนามัยสิ่งแวดลอม)
เปลี่ยนแปลงกฎหมาย Video Teleconference
สาธารณสุข
18 คน
ผูเขารับการอบรม
-พัฒนาศักยภาพเจาพนักงาน
ความรู พ.ร.บ.การ
สาธารณสุขตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข 2535 ผาน สาธารณสุข พ.ศ. 2535
รอยละ 80
-จัดทำหลักสูตรเจาพนักงาน
สาธารณสุข
(e-Learning)
อปท. ตนแบบ จำนวน พัฒนาตนแบบ องคกรปกครองสวน
1 แหง
ทองถิ่นในการจัดเก็บมูลฝอย ใน
สถานการณ covid-19
เทศบาลที่เขารับประเมิน
EHA ผานระดับพืน้ ฐาน
ขึ้นไปอยางนอย 1
ประเด็นงาน รอยละ 65
องคการบริหารสวน
ตำบลที่เขารับประเมิน
EHA ผานระดับพืน้ ฐาน
ขึ้นไป อยางนอย 1
ประเด็นงาน รอยละ 3
องคการบริหารสวน
ตำบลมีการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อ
ทองถิ่นชุมชนนาอยู 24
แหง

สสจ. สสอ. รพ. รพ.สต.
เครือขายที่เกี่ยวของ
ผูเขารวมประชุม 30 คน

20,000

เครือขายอนามัย
สิ่งแวดลอม
18 คน

ไมใช
งบประมาณ

เจาพนักงานสาธารณสุข
(จำนวน 30 คน)

50,000

อปท. ตนแบบ จำนวน 1
แหง

54,000

ประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัย องคกรปกครองสวน
สิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวน ทองถิน่ ในพื้นที่รบั ผิดชอบ
ทองถิ่น (EHA) แบบออนไลน
ที่สนใจเขารับการประเมิน
(จำนวนรอยละ 50 ของ
อปท.ที่สง เขารับการประเมิน
ทั้งหมด)

232,900
0

ประเมินองคการบริหารสวนตำบล
องคการบริหารสวนตำบล 6,000
จัดการอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อทองถิ่น ที่สนใจเขารับการประเมิน
ชุมชนนาอยูแบบออนไลน

สวมสาธารณะตนแบบ
ไดรับการพัฒนาให
ถูกตองตามมาตรฐาน 3
แหง
พื้นที่ตนแบบการ
จัดบริการอาหารริมบาท
วิถี (Street Food)
ไดรับการพัฒนาให
ถูกตองตามมาตรฐาน 7
แหง
ผูเขารวมรณรงคมี
ความรูการจัดการดาน
อนามัยสิ่งแวดลอมที่เอื้อ
ตอการมีสุขภาพดี รอย
ละ 80
จำนวนตลาดที่เขารวม
รณรงค จังหวัดละ 1
แหง (อยางนอย 7 แหง)
4.โครงการ
ENV
ยกระดับคุณภาพ -โรงพยาบาลสังกัดกรม
การจัดการอนามัย วิชาการ ผานมาตรฐาน
สิ่งแวดลอมสถาน GCH ระดับดีมากขึ้นไป
บริการการ
รอยละ 75
สาธารณสุขที่เปน ระดับดีมาก plus รอย
มิตรกับสิ่งแวดลอม ละ 30

5.โครงการปองกัน
และลดปจจัยเสี่ยง
ดานอนามัย
สิ่งแวดลอมเพื่อ
สุขภาพ
6.โครงการพัฒนา
สิ่งแวดลอมพื้นที่
โครงการ
พระราชดำริและ
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ เขต

พื้นที่ถอดบทเรียนการ
จัดการคุณภาพน้ำ
บริโภค จำนวน 2 แหง
1. พื้นที่โครงการ
พระราชดำริและ
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ 5 จังหวัด

คัดเลือกสุดยอดสวมระดับเขต
แบบออนไลน

หนวยงานที่สนใจเขารับ
การประกวด

มหกรรมอาหารริมบาทวิถีสรางเสริม
สุขภาพ (Street Food Good
Health)
“วัฒนธรรมยานการคา อาหาร
ปลอดภัย ใสใจผูบริโภค เลาเรื่องบาน
ริมโขง” ถนนคนเดินนครพนม

-ผูประกอบการที่จำหนาย 100,000
สินคาในถนนคนเดิน
- องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในเขตสุขภาพที่ 8
- หนวยงานสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ใน
เขตสุขภาพที่ 8
- ประชาชนทั่วไป
10,000
- หนวยงานสาธารณสุข
- เจาหนาที่ ศอ.8

รณรงควันอนามัยสิง่ แวดลอมไทยใน
สถานทีท่ องเที่ยว

รณรงค การดูแลสุขวิทยาสวนบุคคล
เพื่อปองกันไวรัส Covid-19
ประชุมคณะกรรมการ GCH
ระดับเขตสุขภาพที่ 8 (Tele
Conference)
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอมใหเจาหนาที่
โรงพยาบาลสนาม ในสถานการณการ
ระบาด COVID-19
คัดเลือกนวัตกรรม GCH ระดับเขต/
โลเชิดชูเกียรติ
ถอดบทเรียนการจัดการคุณภาพน้ำ
บริโภค

1.1 นิเทศติดตามการจัดการคุณภาพ
น้ำบริโภคในพื้นที่รักษน้ำเพื่อพระแม
ของแผนดิน และนิเทศติดตามงาน
อนามัยสิ่งแวดลอมพื้นทีโ่ ครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ

24,400

ผูประกอบการในตลาดใน 92,500
เขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 7
จังหวัด
90,966
คณะกรรมการ GCH
1,050
ระดับเขตสุขภาพที่8
โรงพยาบาลสนาม ในเขต
สุขภาพทุกจังหวัด อยาง
นอยจังหวัดละ 1 แหง
(จำนวน 7 แหง)
รพ. 92 แหง
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตสุขภาพที่ 8

-พื้นที่รักษนำ้ เพื่อพระแม
ของแผนดินเขตสุขภาพที่
8
-โรงเรียนพื้นทีโ่ ครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
เขตสุขภาพที่ 8

59,916

30,000
15,000
15,000

106,779
22,529

สุขภาพที่ 8
ประจำป 2563

2. ชุดทดสอบแบคทีเรีย
ในอาหาร SI-2
27 แหง
3 สนับสนุนชุดทดสอบ
ภาคสนาม

1.2 สนับสนุนชุดทดสอบแบคทีเรีย
ในอาหารSI-2 (โอนงบใหหองแลป
กรม)
1.3 สนับสนุนชุดทดสอบภาคสนาม
(โอนงบใหหองแลป กรม)

-โรงเรียนพื้นทีโ่ ครงการอัน 45,500
เนื่องมาจากพระราชดำริ
เขตสุขภาพที่ 8
-โรงเรียนพื้นทีโ่ ครงการอัน 38,750
เนื่องมาจากพระราชดำริ
เขตสุขภาพที่ 8

๔.7 นำเสนอการปรับแผนปฏิบัติการรอบ ๖ เดือนหลัง HLO จำนวน 2 โครงการ เงินงบประมาณ
186,125 บาท
4.7.1 โครงการขับเคลื่อนองคกรรอบรูดานสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ประกอบดวย 3 กิจกรรม
เงินงบประมาณ 123,125 บาท
4.7.2 โครงการขับเคลื่อนองคกรรอบรูดานสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ประกอบดวย 2 กิจกรรม
เงินงบประมาณ 63,000 บาท

โครงการ

เปาหมายโครงการ

1. โครงการ
ขับเคลื่อนองคกร
รอบรูดานสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 8
อุดรธานี

1. บุคลากรศูนยอนามัย
ที่ 8 เขารวมกิจกรรม
พัฒนาสูองคกรรอบรู
ดานสุขภาพ รอยละ
100
2. ประชาชนในสถานที่
เฉพาะมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
เพิ่มขึ้นจากเดิม รอยละ
100
3. มีการเผยแพรสื่อเพื่อ
สงเสริมใหเกิดความรอบ
รูดานสุขภาพ 100
ครั้ง
4. ศอ 8 ผานเกณฑการ
ประเมิน Healthy
workplace
ระดับพื้นฐาน

2. โครงการ
ขับเคลื่อนองคกร
รอบรูดานสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 8
อุดรธานี

(ชื่อ/จำนวน/หนวยนับ)

1. บุคลากรศูนยอนามัย
ที่ 8 เขารวมกิจกรรม
พัฒนาสูองคกรรอบรู
ดานสุขภาพ รอยละ
100

กิจกรรม

1.1 กิจกรรมทางกายและโภชนาการ
เขาใจเขาถึงจึงรักสุขภาพ สำหรับ
เจาหนาที่ ปงบประมาณ 2563
1.2 ประชุมติดตามการดำเนินงาน
องคกรรอบรูดานสุขภาพ และองคกร
สรางสุข
1.3 รณรงคและประชาสัมพันธ การ
สงเสริมสุขภาพและปองกันการติดตอ
โรค covid-19

1.1 รณรงค ประชาสัมพันธ การ
สงเสริมสุขภาพและปองกันการติดตอ
โรค covid 19
1.2 ฝกซอมแผนปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

กลุมเปาหมาย/พื้นที่
เปาหมาย

เจาหนาที่ ศอ 8

งบประมาณ
(บาท)
123,125
24,500

คณะกรรมการ HLO

11,625

บานพักเด็ก บานเด็ก
กำพรา วัด บานพักคน
พิการ รวม 5 แหง

87,000

หนวยงานพื้นที่แออัด 2
แหง (บานเด็กหญิง
บานพักผูพิการ)
1 ครั้ง

63,000
40,950
15,950

2. ประชาชนในสถานมี 1.3 health workplace (หนึ่งตน
การปรับเปลี่ยน
หนึ่งใจ ชวยใหสิ่งแวดลอมดี และ
พฤติกรรมสุขภาพ
Zero Waste เศษขยะแลกเงิน)
เพิ่มขึ้นจากเดิม รอยละ
100
3. มีการเผยแพรสื่อเพื่อ
สงเสริมใหเกิดความรอบ
รูดานสุขภาพ 100
ครั้ง
4. ศอ 8 ผานเกณฑการ
ประเมิน Healthy
workplace
ระดับพื้นฐาน

1 ครั้ง

6,100

๔.8 นำเสนอการปรับแผนปฏิบัติการรอบ ๖ เดือนหลัง กลุมขับเคลื่อน
จำนวน 5 โครงการ เงินงบประมาณ 866,990 บาท คือ
4.8.1 โครงการสื่อสารและประชาสัมพันธศนู ยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ประกอบดวย 1 กิจกรรม เงินงบประมาณ
124,000 บาท
4.8.2 โครงการสื่อสารและประชาสัมพันธศนู ยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ประกอบดวย 3 กิจกรรม เงินงบประมาณ
200,000 บาท
4.8.3 โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ศูนยอนามัยที่ 8 ปงบประมาณ 2563 ประกอบดวย
4 กิจกรรม เงินงบประมาณ 65,860 บาท
4.8.4 โครงการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 8 และติดตามผลการดำเนินงาน ปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม) ประกอบดวย 3 กิจกรรม เงินงบประมาณ
293,980บาท
4.8.5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ประกอบดวย 7 กิจกรรม เงินงบประมาณ
183,150 บาท

โครงการ

:
สื่อสารและ
ประชาสัมพันธ
ศูนยอนามัยที่ 8
อุดรธานี
1.โครงการ

เปาหมายโครงการ

กิจกรรม

กลุมเปาหมาย/พื้นที่
เปาหมาย

1. ภาคีเครือขายทั้ง 7
จังหวัดจังหวัด และศูนย
วิชาการในเขตสุขภาพที่
8
2.บุคลากรในศูนย
อนามัยที่ 8 อุดรธานี

ผลิตสื่อ บันทึกความรอบรูดา น
สุขภาพประกอบดวยดานหนา
บทบาทหนาที่ศูนยอนามัยที่ 8
อุดรธานี และขอความสงเสริมสุขภาพ
ตามกลุม วัยตลอดจนการจัดการ
สิ่งแวดลอมที่เหมาะสม และสามารถ
ใชจดบันทึกไดในสวนของดานหลัง
จำนวน 1,550 เลม x 80 บาท

ภาคีเครือขาย 7 จังหวัด
ทีมผูบริหารฯ เขต/ผวจ./
ผตร./สธน./อบจ./สสจ./
สสอ./ผอ.รพศ./รพท./
รพช. ทุกแหง และศูนย
วิชาการในเขตฯ 8 และ
บุคลากรในศูนยอนามัยที่
8 อุดรธานี รวม 1,550
เลม

(ชื่อ/จำนวน/หนวยนับ)

งบประมา
ณ (บาท)
124,000
124,000

2. โครงการ :
สื่อสารและ
ประชาสัมพันธ
ศูนยอนามัยที่ 8
อุดรธานี

3.โครงการติดตาม
และประเมินผล
การดำเนินงาน
ศูนยอนามัยที่ 8
ปงบประมาณ
2563

4.โครงการตรวจ
ราชการกระทรวง
สาธารณสุขเขต
สุขภาพที่ 8 และ
ติดตามผลการ
ดำเนินงาน
ปงบประมาณพ.ศ.
2563 (แผนงาน
บูรณาการจัดการ
มลพิษและ
สิ่งแวดลอม)

1. ภาคีเครือขายทั้ง 7
จังหวัดจังหวัดละ
3,000 ชุด และศูนย
วิชาการในเขตสุขภาพที่
8 จำนวน 4,000 ชุด
เปน สมุดโนต 25,000
ชุด Yeas Plan ตั้งโตะ
จำนวน 25,000 ชุด
2.บุคลากรในศูนย
อนามัยที่ 8 อุดรธานี

1.ติดตามการดำเนินงาน
ใน สสจ. สสอ. 21 แหง
2.พัฒนาระบบการ
ติดตามและประเมินผล
อยางมีสวนรวม 1
ระบบ
3.ขับเคลื่อนและ
สนับสนุนการดำเนินงาน
2 ครั้ง

1. ตรวจราชการและ
นิเทศงานกระทรวง
สาธารณสุข เขตสุขภาพ
ที่ 8 จำนวน 7จังหวัด
2. มีสรุปผลการตรวจ
ราชการและนิเทศงาน
กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 8
3. บุคลากรศูนยอนามัย
ที่ 8 อุดรธานี เขารวม
การรับนิเทศจาก

200,000
40,000

1.1.ผลิตปายประชาสัมพันธภาระกิจ
ของศูนยตามหลัก life course
approach 2 ปาย (ขนาด 300 x
228 cm.) x 20,000 บาท
1.2.ผลิตปฏิทินตัง้ โตะ Year Plan ที่
สอดแทรก Hl และ COVID-19 Year Plan ตั้งโตะ จำนวน 2,000
เลม x 50 บาท
1.3 ผลิตสื่อสิ่งพิมพประเภทแผนพับ
สื่อสุขภาพ และ COVID-19 แผนละ
6 บาท x 10,000 แผน (สำหรับ
เครือขาย 7 จังหวัด)

1. ภาคีเครือขายทั้ง 7
จังหวัดและศูนยวชิ าการใน
เขตสุขภาพที่ 8
2.บุคลากรในศูนยอนามัย
ที่ 8 อุดรธานี
100,000

1.1ประชุมวางแผนการประเมินผล
ของโครงการพัฒนาระบบการ ดูแล
สงเสริมสุขภาพ ผูสูงอายุระยะยาว
(Long Term Care) ในชุมชน
1.2ติดตามการดำเนินงานโครงการ
พัฒนาระบบการ ดูแลสงเสริม
สุขภาพ ผูสูงอายุระยะยาว (Long
Term Care) ในชุมชน
1.3ประชุมสรุปผลการติดตาม
โครงการพัฒนาระบบการ ดูแล
สงเสริมสุขภาพ ผูสูงอายุระยะยาว
(Long Term Care) ในชุมชน
1.4ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม
ผลการดำเนินศูนยอนามัยที่ 8
อุดรธานี

ทีมติดตามประเมินผล
ศอ.8

60,000

65,860

0

สสจ.และสสอ. ในเขต
สุขภาพที่ 8

60,160

ทีมติดตามประเมินผล
ศอ.8

5,700

เจาหนาที่ศูนยอนามัยที่
8 อุดรธานี

0

293,980
1.1 ตรวจราชการและนิเทศงาน
เจาหนาที่ศูนยอนามัยที่ 8 257,380
กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี/เขตสุขภาพที่ 8
จำนวน 7 จังหวัด
1.2 รวมประชุมสรุปตรวจราชการ
เจาหนาที่ศูนยอนามัยที่ 8 22,300
และนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข อุดรธานี/เขตสุขภาพที่ 8
เขตสุขภาพที่ 8
1.3 รับนิเทศจากสวนกลาง กรม
เจาหนาที่ศูนยอนามัยที่ 8 14,300
อนามัย
อุดรธานี/ศูนยอนามัยที่ 8
อุดรธานี

5.โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ศูนยอนามัยที่ 8
อุดรธานี

สวนกลาง กรมอนามัย
รอยละ 80
จำนวน 1 ฉบับ
1,บุคลากรไดรับการ
1.1 ประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการ
พัฒนาศักยภาพตามแผน ดำเนินงานเฝาระวังและตอบโตความ
รอยละ 80
เสี่ยงดานสุขภาพ (รวมกับ สคร. 8)
1.2 ประชุมชี้แจงการใชงานระบบ
สารสนเทศศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
(E- Service)
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการถายทอด
และชี้แจงการปฏิบัติราชการตามคำ
รับรองการปฏิบัติราชการของศูนย
อนามัยที่ 8 ปงบประมาณ 2562 (6
เดือนหลัง)
1.5 การไปประชุม/อบรม/สัมมนา
1.6 พัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยสง
เขารับการอบรมที่สอดคลองกับ
ภารกิจกรม
1.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมพรอมเพื่อรองรับสถานการณ
การระบาดของโรค covid-19 และ
ซอมแผนบนโตะกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

จนท.ศอ. 8 และ สคร. 8
รวมจำนวน 20 คน

183,150
3,800

เจาหนาที่ศอ. 8 อุดรธานี
จำนวน 55คน

10,450

เจาหนาที่ศอ. 8 อุดรธานี
จำนวน 55คน

37,050

เจาหนาที่ศอ. 8 อุดรธานี
จำนวน 55คน

10,450

เจาหนาที่ศอ. 8 อุดรธานี
เจาหนาที่ศอ. 8 อุดรธานี

50,000
53,000

เจาหนาที่ศอ. 8 อุดรธานี
จำนวน 60คน

18,400

๔.9 นำเสนอการปรับแผนปฏิบัติการรอบ ๖ เดือนหลัง กลุมอำนวยการ
จำนวน 3 โครงการ คือ เงินงบประมาณ 2,309,903 บาท
4.9.1 โครงการบริหารจัดการ ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ประกอบดวย 1 กิจกรรม เงินงบประมาณ 361,350 บาท
4.9.2 โครงการบริหารจัดการ ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ประกอบดวย 2 กิจกรรม เงินงบประมาณ 436,153 บาท
4.9.3 โครงการบริหารจัดการ ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ประกอบดวย 3 กิจกรรม เงินงบประมาณ 1,511,400 บาท

โครงการ

1.โครงการบริหาร
จัดการ ศูนยอนามัย
ที่ 8 อุดรธานี

เปาหมายโครงการ
(ชื่อ/จำนวน/หนวยนับ)

6 ครั้ง
6 ครั้ง

กิจกรรม

กลุมเปาหมาย/พื้นที่
เปาหมาย

เพื่อเบิกจายคาใชจายตามสิทธิ์
ของบุคลากรศูนยฯ

จนท.ศูนยฯ

งบประมาณ
(บาท)
361,350
361,500

3.1จัดซื้อวัสดุ

จนท.ศูนยฯ

436,153
246,153

2.โครงการบริหาร
จัดการ ศูนยอนามัย
ที่ 8 อุดรธานี
3. โครงการบริหาร
จัดการ ศูนยอนามัย
ที่ 8 อุดรธานี

6 ครั้ง

3.2คาใชจายในการประชุม/
อบรม

10 คน

คาจางเหมาบริการ

6 ครั้ง
6 ครั้ง

2.2 คาสาธารณูปโภค
2.3 คาใชสอย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบ

วาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
-

จนท.ศูนยฯ

190,000

1,511,400
จนท.ศูนยฯ ประเภทจางเหมา 588,600
ฯ
คาสาธารณูปโภคของ ศอ.8 502,800
คาใชสอยของศอ.8
420,000

วาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ (ถามี)
กอสรางบานพักขาราชการระดับ 7 – 8 ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี จำนวน 1 หลัง
ประธานฯ แจงที่ประชุม คณะกรรมการบริหารศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ไดศึกษารายละเอียดแบบ
แปลนงานกอสรางบานพักขาราชการระดับ 7 – 8 จำนวน 1 หลัง ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี แลว ปรากฏวา
แบบแปลนไมทันสมัยและมีบางสวนไมเหมาะสมกับการใชสอย ในการนี้จึงขอปรับเปลี่ยนแบบแปลนรายการ
รายละเอียดการกอสร าง เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงและเกิดประโยชน ต อทางราชการ โดย
คณะกรรมการบริหารศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี เห็นชอบใหแกไขแบบแปลนเลขที่ 5338/32 + ข.52/ก.พ./
34 ดังนี้
งานโครงสรางหลัง
เดิม
เชิงชาย, ปดลอน ไมเนื้อแข็ง 1”x8” ทับ 3/4x6” จำนวน 62 ม.
เปลี่ยนเปน
ไมเฌอรา จำนวน 62 ม.
งานฝาเพดาน
เดิม
ไมบัวทับแนวฝา จำนวน 105 ม.
เปลี่ยนเปน
บัวฝาสำเร็จ จำนวน 105 ม.
งานผนัง-ผิวผนัง
เดิม
บุกระเบื้องเคลือบสีขา 4”x4” จำนวน 27 ตร.ม.
เปลี่ยนเปน
บุกระเบื้องเคลือบไมนอยกวา 8”x8” จำนวน 27 ตร.ม.
งานพื้น-ผิวพื้น
เดิม
ปูโมเสคผิวดาน 2”x2” จำนวน 7 ตร.ม.
เปลี่ยนเปน
กระเบื้องเคลือบไมนอยกวา 8”x8” จำนวน 7 ตร.ม.

งานประปา-สุขาภิบาล
เดิม
บอเกรอะ-บอซึมแบบเลขที่ 3437 ขนาด 1.60 ลบ.ม. 0.90x1.80x1.30 ม.
จำนวน 1 ชุด
เปลี่ยนเปน
ถังเกรอะสำเร็จรูปขนาดไมนอยกวา 1 คิว
งานไฟฟา
เดิม
เปลี่ยนเปน

โคมฟลูออเรสเซนต 1x20W เปลือยติดเพดาน จำนวน 11 ชุด
หลอด LED ไมนอยกวา 18W จำนวน 11 ชุด

งานทาสี
เดิม
เปลี่ยนเปน

ทาสีอิมัลชั่นชนิดทนสภาวะอากาศ ทาสีพลาสติกภายใน จำนวน 308 ตร.ม.
อคิลิก ภายใน จำนวน 308 ตร.ม.

เดิม
เปลี่ยนเปน

ทาสีอิมัลชั่นชนิดทนสภาวะอากาศ ทาสีพลาสติกภายนอก จำนวน 147 ตร.ม.
อคิลิก ภายนอก จำนวน 147 ตร.ม.

มติที่ประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบ

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
...........................................
(นางสาวสิริภา จิตติพิมพ)
ผูจดรายงานการประชุม

..........................................
(นายสมภพ สุทัศนวิริยะ)
ผูตรวจรายงานการประชุม

...........................................
(นางสาวทิพา ไกรลาศ)

ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
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เอกสารแนบ 1

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน
รายงานการขับเคลื่อนงานพัฒนาอนามัยแมและเด็ก เดือนมีนาคม ๒๕๖๓
รายงานการประชุมสืบสวนวิเคราะหสาเหตุการตายมารดาเขตสุขภาพที่ 8 ดำเนินการเมื่อมีมารดาตายในเขต
วันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ หองประชุมยูงทอง ตึกสูติกรรมชั้น 2 โรงพยาบาลศูนยอุดรธานี
นำทีมโดย นางโสพรรณ เรืองเจริญ รองผูอำนวยการศูนยอนามัยที่8 อุดรธานี (หัวหนากลุมพัฒนาอนามัยแมและ
เด็ก) พรอมดวยนายแพทยเมธา ทรงธรรมวัฒน แพทยหญิงศรีสุดา ทรงธรรมวัฒน สูติแพทยเชี่ยวชาญพรอมดวย
ทีมสืบสวนวิเคราะหสาเหตุการตายมารดา มีผูเขารวมประชุมทั้งหมด 50 คน
กรณีมารดาเสียชีวิตวันที่ 19 กุมภาพันธ 2563 ดวยสาเหตุ CA rectum with liver metastasis ซึ่งมี
การประชุมสืบสวนวิเคราะหสาเหตุการตายมารดาไปแลวในวันที่ 16 มีนาคม 2563
สรุปผลการวิเคราะหสาเหตุการตายมารดา ดวย 3 Delay
1.Delay in seeking care
ความลาชาในการตัดสินใจรับบริการ
-หญิงตั้งครรภขาด HL , self care เนื่องจากมาฝากครรภ
(HL/Socio-economic/cultural barriers)
ชา (18 wks. ) เนื่องจากตั้งครรภโดยไมไดตั้งใจ
-มีอาการถายอุจจาระผิดปกติมาตั้งแต 14 ปกอน ไมไดรับ
การดูแลที่ตอเนื่องเพราะผูปวยไมคิดวาจะเปนโรครายแรง
จึงไมไดมารับการรักษา
2.Delay in reaching care (transportation)
-ไมพบความลาชาและไมมีปญหาในการเดินทางมารับ
ความลาชาในการเดินทางการเขาถึงบริการ
บริการ
3. Delay in receiving adequate health care
การไดรับบริการที่ถูกตอง/มีคุณภาพ
3.1 เวชภัณฑ ยา คลังเลือดและระบบสงตอ
-ไมพบความลาชาดานเวชภัณฑ ยา คลังเลือด
3.2 ศักยภาพบุคลากร
-การซักประวัติการเจ็บปวยที่ผานมาของหญิงตั้งครรภ
Abnormal symptom เชน ถายดำ ถายเหลว เลือดออก
ผิดปกติ ใหคิดถึงเรื่องที่ไมcommon
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.ระบบการดูแล
-การซักประวัติ เพิ่มการซักประวัติการเจ็บปวยที่ผานมาของหญิงตั้งครรภแตละราย ประวัติ CA ใน
ครอบครัว ในทุกระดับสถานบริการ
-Abnormal symptom เชน ถายดำ ถายเหลว เลือดออกผิดปกติ ใหคิดถึงเรื่องที่ไมcommon เชน Link
syndrome เปน genetic risk cancer
-การเฝาระวังญาติสายตรงใน genetic risk cancer
1.GI (ทองอืด ตัวเหลือง)
2.เยื่อบุมดลูก รังไข
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3.ไต ทอปสสาวะ(ปสสาวะผิดปกติ)
4.Brain tumour (การมองเห็น การไดยิน การทรงตัว)
5.Skin ( sebaceous tumour )
2.ระบบการรายงาน CE เนนย้ำพื้นที่เรื่องคำจำกัดความและการรายงานมารดาตายตาม Time line
สรุปประชุมติดตามผลการดำเนินงานกลุมพัฒนาอนามัยแมและเด็ก 6 เดือนแรก
เปาหมาย และผลงาน
เปาหมาย : อัตราสวนการตายมารดาไทย (ไมเกิน 17 ตอแสนการเกิดมีชีพ)
ผลลัพธ : คิดเปน 22.49 ตอแสนการเกิดมีชีพ
สรุปสถานการณ
อัตราสวนการตายของมารดา เขตสุขภาพที่ 8 ป 2559-2563 พบวาอัตราสวนการตายมารดาเปน
14.55 (7 ราย), 18.25 (9 ราย), 16.97 (8 ราย), 27.15 (11 ราย) ต อ แสนการเกิ ด มี ชี พ ตามลำดั บ
สำหรับ การตายมารดาในป งบประมาณป 256๓ ขอมู ลตั้ งแต เดือนตุ ล าคม 256๒ - 29 กุมภาพันธุ 256
๓ พบว า เขตสุ ขภาพที่ 8 มี มารดาตายทั้ งหมด 5 ราย เปน มารดาสัญ ชาติไทย 4 ราย สปป.ลาว 1 ราย คิด
เปนอัตรา 22.49 (4 ราย) ตอแสนการเกิด มีชี พ สาเหตุการตายจาก Direct cause 1. ราย Eclampsia c
Chronic HT c Intra Cerebral Hemorrhage 1 ราย และ Indirect cause 4 ราย จาก CA Breast
with lung metastasis 1ราย ,Severe Sepsis c multiples organ failure 1 ราย ,Sepsis c Spleen
abscess 1 ราย (สปป.ลาว) และCA Rectum c Liver metastasis 1 ราย พบวารอยละ 80 จากสาเหตุ
Indirect cause
จากการวิเคราะหสาเหตุการตายมารดาดวยทฤษฎี 3 Delay พบวา 1.Delay in seeking care หญิง
ตั้งครรภดูแลตนเองและเขารับบริการทันทวงที 70 % 2. Delay in reaching care ไมพบปญหา มีระบบการ
จัดโซนสงตอทั้งในและนอกเขตบริการ 3. Delay in receiving adequate health care มีความลาชาใน
ระบบบริ ก าร การวิ นิ จ ฉั ย และตั ด สิ น ใจรั ก ษา 85 % การสื่ อ สารความเสี่ ย งในหญิง ตั้ ง ครรภ น อ ยขาดการ
เชื่อมโยงและวางแผนดูแลหญิงตั้งครรภเสี่ยงรวมกันจากทีมสหสาขาวิชาชีพ 85 % รพช. มีการคลอดนอยกวา
100 รายตอป 40 % ซึ่งสงผลใหบุคลากรขาดความชำนาญในการทำคลอดกรณีฉุกเฉิน และยังพบวาบุคลากร
ขาดประสบการณ,ความรู,การแกปญหาภาวะฉุกเฉิน 85 % เมื่อมีมารดาตายพื้นที่ รพ.ที่มีมารดาตายทุกรายไม
มีรายงานการตายแกสสจ.ภายใน 24 ชั่วโมง และสสจ.มีการรายงานการตายมารดาถึงศูนยอนามัยที่ 8 ภายใน
24 ชั่ ว โมงร อยละ 80 เกิ ดความล า ช า ในการทบทวนสาเหตุการตายมารดา ซึ่งอาจสงผลใหเกิดอุบัติการณ
มารดาตายซ้ำในจังหวัดและในเขตสุขภาพที่ 8
จุดแข็งของเขตสุขภาพที่ 8 มีผูบริหาร และทีมนำ MCHB เขมแข็งตระหนักถึงปญหาจึงไดมีการกำหนด
นโยบายเขตสุขภาพตองผานการประเมินมาตรฐานเครือขายบริการสุขภาพแมและเด็ก (PNC) ทุกจังหวัด และมี 2
จังหวัดที่ผานการประเมินแลวคือจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสกลนคร มีบทเรียนที่ดีจากอุดรโมเดล
ปญหา/จุดรวมที่สะทอนปญหา หรือความเสี่ยงตอความไมสำเร็จของงาน
-ภาระงานมากบุคลากรหมุนเวียนบอยสงผลใหบุคลากรขาดความชำนาญในการทำคลอดกรณีฉุกเฉิน
-Delay in receiving adequate health care มีความลาชาในระบบบริการ การวินิจฉัย และตัดสินใจ
รักษา
-ขาดการเชื่อมโยงและวางแผนดูแลหญิงตั้งครรภเสี่ยงการดูแลรวมกันจากทีมสหสาขาวิชาชีพ
ปจจัยความสำเร็จ
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-มีผูบริหาร และทีมนำ MCHB เขตที่เขมแข็ง
ประเด็นที่ควรกำกับติดตาม
-คุณภาพการใหบริการตามมาตรฐาน ANC คุณภาพทุกระดับสถานบริการ
-ระบบการดูแลหญิงตั้งครรภเสี่ยงโดยทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของ (one patient many doctors)
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รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 1.2 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ทั้งหมดตามชวงอายุที่กำหนด มีพัฒนาการสมวัย
รายงานผลการขับเคลื่อนกลุมพัฒนาอนามัยแมและเด็ก เดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เอกสารแนบ 2

ปรั บ แผนการดำเนิ น งาน 6 เดื อนหลั ง ภายใตส ถานการณการระบาด covid-19 แพทยห ญิง ทิพา ไกรลาศ
ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่8 อุดรธานี ไดมีนโยบายให work from home เพื่อลดการแพรกระจายเชื้อ ทางกลุม
พัฒนาอนามัยแมและเด็กไดปรับแผน 6 เดือนหลังโดย จัดทำสื่อเพื่อเผยแพรกลุมเปาหมายภายใตการระบาด
covid-19
1. กิจกรรม นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามมาตรฐานอนามัยแมและเด็กการดำเนินงานมหัศจรรย
๑๐๐๐ วันแรกของชีวิตการเฝาระวังการละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหาร
สำหรับทารกและเด็กเล็กพ.ศ. ๒๕๖๐ และตำบลตนแบบการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแหงชาติ
เนื้อหาวิชาการที่จะทำเปนสื่อประกอบดวย
 การดำเนินงานและมารตาฐานมหัศจรรย1000วันแรกของชีวิต,ไอโอดีน,ยาเม็ดและ
ยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก (ผูรับผิดชอบ น.ส.กัญญารัตน สรอยมาลัย )
 การดำเนินงานและมารตาฐาน ANC คุณภาพ (ผูรับผิดชอบ น.ส.จิราพร อนุศรี)
 การดำเนินงานและมารตาฐาน LR คุณภาพ (ผูรับผิดชอบ น.ส.ดวงใจ กันธิยา)
 การดำเนินงานและมารตาฐาน WCC คุณภาพ (รับผิดชอบ นางสุจริตพรรณ ดอนทราย)
 การดำเนินงานและมารตาฐานการเฝาระวังการละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมการ
สงเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กพ.ศ. ๒๕๖๐และการเลี้ยงลูกดวย
นมแม ((รับผิดชอบ นางจุรีลักษณ ขันถม)
 การดำเนิ น งานและมารตาฐานมาตรฐานสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย แห ง ชาติ
((รับผิดชอบ นายณัฐพล หอมหวล)
ตามประเด็นดังนี้
 Process (กระบวนการ) , Output (สิ่งที่ทำใหเกิดผลลัพธ), Out come (ผลลัพธ)
Time Line
วันศุกร ที่ 27 มีนาคม 2563 : สงเนื้อหาครั้งที่ 1
วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 : สงเนื้อหาครั้งที่ 2
วันศุกรที่ 3 เมษายน 2563 : สงเนื้อหาครั้งที่ 3
หมายเหตุ รวบรวมเนื้อหาทั้งหมดเพื่อจะทำสคลิปจัดทำสื่อ
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เอกสารแนบ 3

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ตั ว ชี ้ ว ั ด ที ่ 1.3 อั ต ราคลอดมี ช ี พ ในหญิ ง อายุ 15-19 ป ต อ ประชากรหญิ ง อายุ 15-19 ป พั น คน
เดือนมีนาคม 2563
1. รายงานความกาวหนาโครงการ กิจกรรมที่ 1 การดำเนินงานการจัดประชุมคณะอนุกรรมการปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับจังหวัด (การเตรียมการ/การใชงบประมาณ/ปญหาอุปสรรค)
การดำเนินงานการจัดประชุมคณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับจังหวัด
จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 8 ไดแจงกำหนดวันในการประชุมดังนี้
จังหวัดเลย
วันที่ 8 มกราคม 2563
ดำเนินการแลว
จังหวัดนครพนม
วันที่ 23 มกราคม 2563
ดำเนินการแลว
จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 11 กุมภาพันธ 2563
ดำเนินการแลว
จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 12 กุมภาพันธ 2563
ดำเนินการแลว
จังหวัดหนองบัวลำภู
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2563
ดำเนินการแลว
จังหวัดสกลนคร
วันที่ 17 มีนาคม 2563
ดำเนินการแลว
จังหวัดหนองคาย
วันที่ 19 มีนาคม 2563
ดำเนินการแลว
มติที่ประชุม : รับทราบ
2. รายงานความกาวหนาโครงการ กิจกรรมที่ 5 นิเทศติดตามและประเมินรับรองตามมาตรฐานอำเภออนามัย
การเจริญพันธุ และ YFHS (การเตรียมการ/การใชงบประมาณ/ปญหาอุปสรรค)
ประชุมเยี่ยมเสริมพลังกับ โรงพยาบาลอุดรธานี ไดรวมประชุมวางแผนงานเตรียมรับประเมินฯในวันที่ 18
มีนาคม 2563 ที่ผานมา และโรงพยาบาลอุดรธานีพรอมดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
และพื้นที่อำเภอไชวานและอำเภอกูแกว เตรียมการประเมินตนเอง และเตรียมรับการประเมิน พรอมกับ
โรงพยาบาลอุดรธานี
มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมาย น.ส.ครองใจ ศรีราราช ดำเนินการประสานพื้นที่ และดำเนินกิจกรรม
ใหแลวเสร็จ
3. รายงานความกาวหนาโครงการ กิจกรรมที่ 6 รณรงคสงเสริมกิจกรรมทางกาย ไดดำเนินการเสร็จสิ้น โดยมี
โรงเรียนที่ไดรับรางวัลดังนี้
1. ประเภทประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
คือ ทีมแอโรบิคโคกถาวรทรายงาม
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ คีตมวยไทย good helth ประถม
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ ทีมสุขภาพดีมีที่หนองดินคำ
2. ประเภทประมัธยมศึกษาตอนตน
รางวัลชนะเลิศ
คือ ทีม ต.ค.ซ.แอโรบีกแดนซ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ ทีม TNJ Excercise
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ คีตมวยไทย good health มัธยม
3. ประเภทประมัธยมศึกษาตอนปลายและ ปวช.
รางวัลชนะเลิศ
คือ ทีม แอโรบีกแดนซ บานดุงวิทยา
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รองชนะเลิศอันดับที่ 1 -ไมมี
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 -ไมมี
4. ประเภทอนุปริญญา และ ปริญญาตรี
รางวัลชนะเลิศ
คือ ทีม การจัดการกีฬา ม.นครพนม
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพยม
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 -ไมมี
และมีผูเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,120 ราย
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มติที่ประชุม : รับทราบ
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เอกสารแนบ 4

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 1.4 รอยละของผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไดรับการดูแลตาม Care Plan เดือนมีนาคม 2563

1. สถานการณผูสูงอายุ
เขตสุขภาพที่ 8 (พื้นที่รับผิดชอบเขตบริการสุขภาพที่ 8 ประกอบดวย 7 จังหวัด ดังนี้ จังหวัดอุดรธานี
สกลนคร นครพนม เลย หนองบัวลำภู หนองคายและบึงกาฬ) มีประชากรทั้งหมด 4,359,038 คน (ขอมูลจาก
HDC กระทรวงสาธารณสุ ข ) โดยมี ป ระชากรที ่ ม ี อ ายุ 60 ป ข ึ ้ น ไป จำนวน 758,620 คน ร อ ยละ 17.40
ของประชากรทั้งหมด ซึ่งถือวากาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (มากกวารอยละ 10) จากการคัดกรองโดยใชแบบประเมิน
ผู  ส ู ง อายุ ต ามกลุ  ม ศั ก ยภาพ ตามความสามารถในการประกอบกิ จ วั ต รประจำวั น (ADL) ในป 2563 ได รั บ
การคัดกรองทั้ งหมด 589,959 คน รอยละ 77.77 แบงเปนผูส ูงอายุกลุมติดสังคม จำนวน 572,561 คน
รอยละ 97.05, กลุมติดบาน จำนวน 14,897 คน รอยละ 2.53 และกลุมติดเตียง จำนวน 2,501 คน รอยละ 0.42
2. มีระบบการรายงานขอมูลการดำเนินงานยอนหลังอยางนอย 3 ป จนถึงปจจุบัน
เขตสุ ขภาพที ่ 8 มี ร ะบบการจั ดทำ Care Plan ผูส ูงอายุที่มีภ าวะพึ่ งพิงรายบุ ค คล โดยใหผ ูจ ัดการ
การดูแลผูสูงอายุ (Care Manager) ในพื้นที่จัดทำ Care Plan รายบุคคล ผานระบบโปรแกรม Long Term Care (3C)
เพื่อเสนอตอคณะอนุกรรมการกองทุน Long Term Care ระดับตำบล/คณะอนุกรรมการกองทุนสงเสริมสุขภาพ
และปองกันโรคระดับตำบล และใชปฏิบัติงานในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ขอมูลการจัดทำ Care Plan ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงรายบุคคล เขตสุขภาพที่ 8
ปงบประมาณ 2561 – 2563 (ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
ป 2561
ป 2562
ป 2563
จังหวัด ผูสูงอายุ จัดทำ รอยละ ผูสูงอายุ จัดทำ รอยละ ผูสูงอายุ จัดทำ รอยละ
ที่มีภาวะ CP
ที่มีภาวะ CP
ที่มีภาวะ CP
พึ่งพิง
พึ่งพิง
พึ่งพิง
นครพนม
744
643 86.42 1,564 1,378 88.11 1,641 1,523 92.81
บึงกาฬ
374
312 83.42 401
308 76.81 593 432 72.85
สกลนคร
935
840 89.84 1,848 1,757 95.08 1,372 1,174 85.57
หนองคาย
631
455 72.11 547
474 86.65 723 568 78.56
หนองบัวลำภู 189
103 54.50 667
569 85.31 856 853 99.65
อุดรธานี
578
413 71.45 1,053 881 83.67 1,452 1,299 89.46
เลย
360
285 79.17 728
578 79.40 845 688 81.42
รวม
3,811 3,051 80.06 6,808 5,945 87.32 7,482 6,537 87.37
ที่มา : โปรแกรม Long Term Care (3C) กรมอนามัย
ในป 2563 เขตสุขภาพที่ 8 มีผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 7,482 คน ไดรับการจัดทำ Care Plan
จำนวน 6,537 คน คิดเปนร อยละ 87.37 จังหวัดที่ มีผ ลการจัดทำ Care Plan มากที่สุ ดคื อ หนองบัว ลำภู
รองลงมาคือ นครพนม อุดรธานี สกลนคร เลย หนองคาย และบึงกาฬ ตามลำดับ
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3. มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอดนวัตกรรมและการนำเสนอผลงานวิชาการวิจัย ในเวทีวิชาการตาง ๆ
ทุกระดับ
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี มีการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุใหสามารถเขาถึง
ระบบหลักประกันสุขภาพ และการรักษาที่ไดมาตรฐาน และยกระดับการดูแลผูสูงอายุใหมีคุณภาพภายใตความ
รวมมือของภาคีเครือขาย ดังนี้
3.1 มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบการดูแลสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ระยะยาว
(Long Term Care) ในชุมชน ปงบประมาณ 2563 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
กลุมเปาหมายประกอบดวย ผูรับผิดชอบงานผูสูงอายุ/Long Term Care ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ สำนักงานเขต
สุขภาพที่ 8 ศูนยสุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี สปสช.เขต 8 อุดรธานี และตัวแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จำนวน 24 คน
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3.2 มี ก ารจั ด อบรมหลั ก สู ต รฟ  น ฟู พ ั ฒ นาศั ก ยภาพผู  จ ั ด การการดู แ ลผู  ส ู ง อายุ (Care Manager)
เขตสุขภาพที่ 8 ปงบประมาณ 2563 ระหวางวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2562
กลุมเปาหมายประกอบดวย Care Manager ที่ผานการอบรมป 2559 - 2560 จำนวน 69 คน
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3.3 มีการจัดทำคูมือการดำเนินงาน Long Term Care (LTC-R8) เขตสุขภาพที่ 8 โดยตัวแทนจากตำบล
Long Term Care ตนแบบ, Care Manager ดีเดน, สปสช.เขต 8 อุดรธานี และสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
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3.4 มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบการดูแลผูสูงอายุระยะกลาง (Intermediate care) ในชุมชน
เขตสุ ข ภาพที ่ 8 โดยลงพื ้ น ที่ เ พื ่ อ แลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู  ก ระบวนงานที ่ พ ื ้ น ที ่ ด ำเนิ น การ และการจั ด ทำระบบ
Flow chart ระบบบริการตามบริบทพื้นที่ ณ โรงพยาบาลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี และศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุตำบลบานขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

4. มีรายงานผลการดำเนินงานและวิเคราะหสถานการณของผูสูงอายุดานการสงเสริมสุขภาพและการจัดระบบ
บริการที่เอื้อตอการดำรงชีวิตและการดำเนินงานดานผูสูงอายุในระดับพื้นที่
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ไดมีการวิเคราะหสถานการณดานการสงเสริมสุขภาพและการดูแลผูสูงอายุท่มี ี
ภาวะพึ่งพิง ในเขตสุขภาพที่ 8 โดยการตรวจสอบขอมูลสถานะและสำรวจความเพียงพอของผูจัดการการดูแล
ผูสูงอายุ (Care Manager) ซึ่งเปนผูที่จะมีหนาที่หลักในการจัดทำแผนการดูแลผูสูงอายุรายบุคคล (Care plan)
โดยวิธีการสำรวจมีดังนี้
1.ดาวนโหลดรายชื่อ Care Manager จากระบบโปรแกรม Long Term Care (3C) กรมอนามัย ของเขต
สุขภาพที่ 8 ซึ่งเปนไฟล Excel
2.ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี คัดกรองรายชื่อ แยกประเภทจังหวัด อำเภอ รวมถึงออกแบบฟอรมสำรวจ
ความเพียงพอของผูจัดการการดูแลผูสูงอายุ (Care Manager) และสงตอใหผูรับผิดชอบงานผูสูงอายุระดับจังหวัด
ปรับปรุงขอมูลสถานะการปฏิบัติงานใหเปนปจจุบัน และสำรวจพื้นที่ที่ขาด Care Manager
3.ผูรับผิดชอบงานผูสูงอายุระดับจังหวัด จัดทำขอมูลดังกลาวในข อ 2 และดำเนินการสงกลับ มายั ง
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี เพื่อวิเคราะหสถานการณของผูจัดการการดูแลผูสูงอายุ (Care Manager) ในเขตสุขภาพ
ที่ 8 อุดรธานี
4.คืนขอมูลใหกับผูรับผิดชอบงานผูสูงอายุระดับจังหวัด ในเวทีการประชุมชี้แจงนโยบายสูการปฏิบัติและ
สงขอมูลใหกับผูบริหารของหนวยงาน เพื่อจัดทำเปนขอเสนอในการแกปญหาตอไป

5
1
2
3
4

5
6

จากผลการตรวจสอบข อ มู ล สถานะและสำรวจความเพี ย งพอของผู  จ ั ด การการดู แ ลผู  ส ู ง อายุ
(Care Manager) พบวา เขตสุขภาพที่ 8 มี Care Manager จำนวน 1,099 คน และหนวยบริการที่ตองการ Care
manager รายใหม จำนวน 186 แหง

โดยสรุป หนวยบริการที่ตองการ Care manager รายใหม จำนวน 186 แหง ซึ่งมีผลตอการดำเนินการ
จัดทำแผนการดูแลผูสูงอายุรายบุคคล (Care Plan) และสงผลใหผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไมไดรับการดูแลในพื้นที่

1
1
2
3
4
5
6
7

เอกสารแนบ 5

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 1.5 รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ
GREEN&CLEAN Hospital เดือนมีนาคม 2563
โดย กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
1.จัดทำบทความเพื่อสื่อการใหแกเจาหนาที่และประชาชนในการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานการณ
Covid-19

2

3
1

2. สรุปผลการนิเทศติดตามการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital เขตสุขภาที่ 8 รอบที่ 6 เดือน

2

2.1 สรุปผลการนิเทศติดตาม เสริมพลัง
ลำดับ

วันที่

โรงพยาบาล

ผลการรับรอง
ป 60

ป 61

เจาหนาที่ผูออกนิเทศ
ป 62

1

9 ม.ค. 63

หนองวัววซอ

ดี

กนกอร ทวีชัย สสจ.
อุดรธานี

2

10 ม.ค.
63

สรางคอม

ดี

กนกอร ทวีชัย สสจ.
อุดรธานี

3

14 ม.ค.
63

ทุงฝน

ดีมาก

กนกอร ปรียาพร สสจ.
อุดรธานี

ขอคนพบ/
ขอเสนอแนะตอ
การพัฒนา
กำกับติดตามและ
ดูแลระบบบำบัด
น้ำเสียใหเปนไป
อยางมี
ประสิทธิภาพและ
ตามกฎหมายของ
กรมควบคุม
มลพิษ
วางแผนพัฒนา
หองน้ำหองสวม
ใหเปนไปตาม
มาตรฐาน HAS
และหองน้ำเสมอ
ภาคตาม
กฎกระทรวงสิ่ง
อำนวยความ
สะดวกูพิการและ
ผูชราป 2548
และทบทวนการ
กำจัดมูลฝอย
อันตรายให
เปนไปตาม
กฎหมายและถูก
หลักสุขาภิบาล
การนำขยะ
อินทรียมาใช
ประโยชน
วางแผนพัฒนา
หองน้ำหองสวม
ใหเปนไปตาม
มาตรฐาน HAS
และหองน้ำเสมอ
ภาคตาม
กฎกระทรวงสิ่ง
อำนวยความ
สะดวกูพิการและ

4

4

20 ม.ค.
63

หนองหาน

5

23 ม.ค.63 วังสามหมอ

ดีมาก

เรืองยศ กนกอร สสจ.
อุดรธานี

พื้นฐาน เรืองยศ กนกอร ภีมภูริ
สสจ.อุดรธานี

ผูชราป 2548
และทบทวนการ
กำจัดมูลฝอย
อันตรายให
เปนไปตาม
กฎหมายและถูก
หลักสุขาภิบาล
การนำขยะ
อินทรียมาใช
ประโยชน
วางแผนพัฒนา
หองน้ำหองสวม
ใหเปนไปตาม
มาตรฐาน HAS
และหองน้ำเสมอ
ภาคตาม
กฎกระทรวงสิ่ง
อำนวยความ
สะดวกูพิการและ
ผูชราป 2548
และทบทวนการ
กำจัดมูลฝอย
อันตรายให
เปนไปตาม
กฎหมายและถูก
หลักสุขาภิบาล
การนำขยะ
อินทรียมาใช
ประโยชน
วางแผนพัฒนา
หองน้ำหองสวม
ใหเปนไปตาม
มาตรฐาน HAS
และหองน้ำเสมอ
ภาคตาม
กฎกระทรวงสิ่ง
อำนวยความ
สะดวกูพิการและ
ผูชราป 2548
และทบทวนการ
กำจัดมูลฝอย
อันตรายให
เปนไปตาม

5

6

24 ม.ค.
63

กูแกว

ดีมาก

เรืองยศ กนกอร เบญจ
วรรณ สสจ.อุดรธานี

18 ก.พ.
63

รพ.พรเจริญ

ดีมาก

กนกอร,ภีมภูริ,ปรียาพร,
สสจ.บึงกาฬ

รพ.ศรีวิไล

ดีมาก

กนกอร,ภีมภูริ,ปรียาพร,
สสจ.บึงกาฬ

รพ.บึงโขงหลง

ดีมาก
Plus

กนกอร,ภีมภูริ,ปรียาพร,
สสจ.บึงกาฬ

รพ.เซกา

ดี

กนกอร,ภีมภูริ,ปรียาพร,
สสจ.บึงกาฬ

รพ.บุงคลา

ดี

กนกอร,ภีมภูริ,ปรียาพร,
สสจ.บึงกาฬ

19 ก.พ.
63

20 ก.พ.
63

กฎหมายและถูก
หลักสุขาภิบาล
การนำขยะ
อินทรียมาใช
ประโยชน
เพิ่มเติมการ
คำนวณ
carbonfootprin
t และพัฒนา
นวัตกรรม
GREEN วางแผน
สรางโรงครัวของ
รพ.ใหได
มาตรฐาน
เพิ่มเติมการ
คำนวณ
carbonfootprin
t และพัฒนา
นวัตกรรม
GREEN
เพิ่มเติมการ
คำนวณ
carbonfootprin
t และพัฒนา
นวัตกรรม
GREEN
เปนตนแบบ
เพิ่มเติมการ
คำนวณ
carbonfootprin
t และพัฒนา
นวัตกรรม
GREEN
ทบทวนการ
จัดการมูลฝอยติด
เชื้อใหเปนไปตาม
กฎกระทรวงวา
ดวยเรื่องการ
กำจัดมูลฝอยติด
เชื้อป 2545
วางแผนพัฒนา
หองน้ำหองสวม
ใหเปนไปตาม

6

21 ก.พ.
63

รพ.บึงกาฬ

ดี

กนกอร,ภีมภูริ,ปรียาพร,
สสจ.บึงกาฬ

รพ.โซพิสยั

พื้นฐาน กนกอร,ภีมภูริ,ปรียาพร,
สสจ.บึงกาฬ

มาตรฐาน HAS
และหองน้ำเสมอ
ภาคตาม
กฎกระทรวงสิ่ง
อำนวยความ
สะดวกูพิการและ
ผูชราป 2548
และทบทวนการ
กำจัดมูลฝอย
อันตรายให
เปนไปตาม
กฎหมายและถูก
หลักสุขาภิบาล
การนำขยะ
อินทรียมาใช
ประโยชน
กำกับดูแลระบบ
บำบัดน้ำเสีย
อยางใกลชิด
วางแผนพัฒนา
ระบบทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว
วางแผนพัฒนา
หองน้ำหองสวม
ใหเปนไปตาม
มาตรฐาน HAS
และหองน้ำเสมอ
ภาคตาม
กฎกระทรวงสิ่ง
อำนวยความ
สะดวกูพิการและ
ผูชราป 2548
และทบทวนการ
กำจัดมูลฝอย
อันตรายให
เปนไปตาม
กฎหมายและถูก
หลักสุขาภิบาล
การนำขยะ
อินทรียมาใช
ประโยชน

7

24 ก.พ.
63

25 ก.พ.
63

26 ก.พ.
63

รพ.ปากคาด

ดีมาก

กนกอร,ภีมภูริ,ปรียาพร,
สสจ.บึงกาฬ

รพ.วังยาง

ดี

กนกอร,เบญจวรรณ,ทวีชัย,
สสจ.นครพนม

รพ.นาแก

พื้นฐาน กนกอร,เบญจวรรณ,ทวีชัย,
สสจ.นครพนม

รพ.เรณูนคร

ดี

กนกอร,เบญจวรรณ,ทวีชัย,
สสจ.นครพนม

รพ.ทาอุเทน

ดี

กนกอร,เบญจวรรณ,ทวีชัย,
สสจ.นครพนม

รพ.โพนสวรรค

ดี

กนกอร,เบญจวรรณ,ทวีชัย,
สสจ.นครพนม

พัฒนา Network
และนวัตกรรมให
ชัดเจนมากขึ้น
พัฒนาหองน้ำ
หองสวมใหได
มาตรฐาน HAS
และทบทวนการ
กำจัดมูลฝอย
อันตรายให
เปนไปตาม
กฎหมายและถูก
หลักสุขาภิบาล
พัฒนาหองน้ำ
หองสวมใหได
มาตรฐาน HAS
และทบทวนการ
กำจัดมูลฝอย
อันตรายให
เปนไปตาม
กฎหมายและถูก
หลักสุขาภิบาล
พัฒนาหองน้ำ
หองสวมใหได
มาตรฐาน HAS
และทบทวนการ
กำจัดมูลฝอย
อันตรายให
เปนไปตาม
กฎหมายและถูก
หลักสุขาภิบาล
พัฒนาหองน้ำ
หองสวมใหได
มาตรฐาน HAS
และกำกับดูแล
ระบบบำบัดน้ำ
เสียใหเปนไปตาม
มาตรฐานกรม
ควบคุมมลพิษ
วางแผนพัฒนา
หองน้ำหองสวม
ใหเปนไปตาม
มาตรฐาน HAS
และหองน้ำเสมอ

8

รพ.นาหวา

27 ก.พ.
63

รพ.พระ
อาจารยฝน อา
จาโร

รพ.อากาศ
อำนวย

ภาคตาม
กฎกระทรวงสิ่ง
อำนวยความ
สะดวกูพิการและ
ผูชราป 2548
และการจัดากร
สภาพแวดลอม
ภายในรพ. ให
สอดคลองกับ
บริบทใหมของ
รพ. (รพ.สรางตึก
ใหม) และดูแล
ระบบบบำบัดน้ำ
เสียใหเปนไปตาม
มาตรฐาน
พื้นฐาน กนกอร,เบญจวรรณ,ทวีชัย, วางแผนพัฒนา
สสจ.นครพนม
หองน้ำหองสวม
ใหเปนไปตาม
มาตรฐาน HAS
และหองน้ำเสมอ
ภาคตาม
กฎกระทรวงสิ่ง
อำนวยความ
สะดวกูพิการและ
ผูชราป 2548
และทบทวนการ
กำจัดมูลฝอย
อันตรายให
เปนไปตาม
กฎหมายและถูก
หลักสุขาภิบาล
ดีมาก กนกอร,เบญจวรรณ,ทวีชัย, ทบทวนการ
สสจ.สกลนคร
จัดการขยะทั่วไป
ใหสะอาด นำ
กลับมาใช
ประโยชนและ
หองสวม OPD
ใหเปนไปตาม
มาตรฐาน HAS
ดี
กนกอร,เบญจวรรณ,ทวีชัย, วางแผนพัฒนา
สสจ.สกลนคร
หองน้ำหองสวม
ใหเปนไปตาม
มาตรฐาน HAS

9

28 ก.พ.
63

รพ.วาริชภูมิ

ดีมาก

รพ.สองดาว

ดีมาก

และหองน้ำเสมอ
ภาคตาม
กฎกระทรวงสิ่ง
อำนวยความ
สะดวกูพิการและ
ผูชราป 2548
และทบทวนการ
กำจัดมูลฝอย
อันตรายให
เปนไปตาม
กฎหมายและถูก
หลักสุขาภิบาล
กนกอร,เบญจวรรณ,ทวีชัย, วางแผนพัฒนา
สสจ.สกลนคร
หองน้ำหองสวม
ใหเปนไปตาม
มาตรฐาน HAS
และหองน้ำเสมอ
ภาคตาม
กฎกระทรวงสิ่ง
อำนวยความ
สะดวกูพิการและ
ผูชราป 2548
และการนำขยะ
อินทรียกลับมาใช
ประโยชนใน
โรงพยาบาล
กนกอร,เบญจวรรณ,ทวีชัย, วางแผนพัฒนา
สสจ.สกลนคร
หองน้ำหองสวม
ใหเปนไปตาม
มาตรฐาน HAS
และหองน้ำเสมอ
ภาคตาม
กฎกระทรวงสิ่ง
อำนวยความ
สะดวกูพิการและ
ผูชราป 2548

10
1
2

2.2 สรุปผลการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital เขตสุขภาที่ 8 รอบ 6 เดือน ณ เดือนมีนาคม
2563
หนวยงาน
หนวยงานสวนภูมิภาค
ศูนยอนามัยที่ 1 – 12, สถาบัน
พัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และ
ศูนยอนามัยกลุมชาติพันธุ ชาย
ขอบ และแรงงานขามชาติ

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ขอมูลฐานการ
คำนวณ

รอบการ
ประเมิน

โรงพยาบาล
ผานเกณฑฯ
ระดับดีขึ้นไป
รอยละ

6 เดือนแรก

คาคะแนนเทียบกับคาเปาหมาย (ผลลัพธของตัวชี้วัด)
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
94

95

96

97

ผลงาน ณ เดือนกุมภาพันธ 2563
โรงพยาบาลทั้งหมด 92 แหง ผานระดับพื้นฐานขึ้นไปรอยละ 100
โรงพยาบาลทั้งหมด 92 แหง ผานระดับดีขึ้นไป 91 แหง คิดเปนรอยละ 98.91
โรงพยาบาลทั้งหมด 92 แหง ผานระดับดีมากขึ้นไป 54 แหง คิดเปนรอยละ 58.7
โรงพยาบาลทั้งหมด 92 แหง ผานระดับดีมาก Plus 14 แหง คิดเปนรอยละ 15.22
นางสาวกนกอร ศรีจันทวงษ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ผูสรุป
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
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เอกสารแนบ 6

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหาร
เดือนมีนาคม 2563
1. มีการจัดทำแนวทางปฏิบั ติงาน (Flow Chart) ตามระบบงานควบคุมภายใน และเผยแพรขึ้นเว็บไซต ของ
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี จำนวน 3 ขั้นตอนกระบวนงาน ดังนี้
1.1 กระบวนการการดำเนินงานการเงิน ตามลิงค https://hpc8.anamai.moph.go.th/?page_id=11028
ประกอบดวยขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
- การรับและนำสงเงิน
- การลางลูกหนี้
- การเก็บรักษาเงิน
- การจายตรง
- การตรวจเอกสารขอเบิก
- การมอบหมายงานจาง
1.2 กระบวนการการดำเนินงานพัสดุ ตามลิงค https://hpc8.anamai.moph.go.th/?page_id=11028
ประกอบดวยขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
- การควบคุมครุภัณฑ : การจำหนายครุภัณฑ
- การควบคุมครุภัณฑ : การรับครุภัณฑ
- การควบคุมวัสดุ : การจายวัสดุ
- การควบคุมวัสดุ : การรับวัสดุ
- การยืมใชพัสดุ
- การตรวจสอบพัสดุประจำป
- การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
1.3 กระบวนการดำเนินงานการยืมและคืนครุภัณฑ ตามลิงค
https://apps.anamai.moph.go.th/e-services/assets/uploads/source/file.pdf
ประกอบดวยขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
- การทำงานระบบยืม-คืนครุภัณฑ (ขั้นตอนการยืม)
- การทำงานระบบยืม-คืนครุภัณฑ (ขั้นตอนการอนุมัติ)
- การทำงานระบบยืม-คืนครุภัณฑ (ขั้นตอนการนำจาย)
- การทำงานระบบยืม-คืนครุภัณฑ (ขั้นตอนการสงคืน)
2. รับการตรวจสอบจากผูตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ในชวงเวลา มี.ค.2563 และตอบรายงานการแกไขตาม
ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน กรมอนามัยภายใน 30 วันหลังจากไดรับสรุปรายงานขอเสนอแนะจาก
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หนวยตรวจสอบภายในกรมอนามัย (กำลังอยูในระหวางการดำเนินการและเนื่องมีสถานการณการแพรเชื้อ
ของโรคระบาดโควิด 19 อาจมีการเลื่อนกำหนดการออกไปกอน)
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เอกสารแนบ 7

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองคกรสรางสุข เดือนมีนาคม 2563
มิติที่ 1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองคกรสรางสุข (บุคลากรในองคกรมีสุขภาพดี (Happy Body)

1.การอบรมเชิงปฎิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานองคกรรอบรูดานสุขภาพ เพื่อสราง Health
Leader ในองคกร และสรางความรอบรูพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคทั้ง 4 ดานไดแก ดานโภชนาการ ที่เนนให
บุคลากรในองคกรรูจักการประเมินภาวะสุขภาพ ภาวะโภชนาการตนเอง การรูจักเลือกอาหารที่เหมาะสมกับภาวะ
สุขภาพของตนเอง การอานฉลากโภชนาการ เปนตน ดานการออกกำลังกาย เนนการออกกำลังกายที่เพิ่มความ
แข็งแรงของหัวใจและปอด ความยืดหยุนของรางกาย การออกกำลังกายในที่ทำงาน ดานสุขภาพชองปาก เนนการ
แปรงฟนที่ถูกวิธี การเลือกใชแปรงสีฟน ยาสีฟน ไหมขัดฟน และดานการนอนหลับและสุขภาพจิต โดยมีเจาหนาที่
เขารวมประชุมมากกวารอยละ 80 และบุคลากรที่เขารวมประชุมฯมีความรูอยูในระดับดีขึ้นไปเพิ่มขึ้นจากรอยละ
47.2 เปนรอยละ 86.1 หลังเขารวมการประชุม โดยมีรายละเอียดคะแนนการวัดระดับความรูของบุคลากรกอน
และหลังเขารวมการประชุมดังตารางที่1
ตารางที่ 1 คะแนนกอนและหลังการเขารวมประชุม
กอนการประชุม n=36
หลังการประชุม n=36
ระดับคะแนน
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
ระดับดียอดเยี่ยม (รอยละ 90-100)
3
8.3
18
50.0
ระดับดีมาก (รอยละ 80-89)
16.7
9
6
25.0
ระดับดี (รอยละ 70-79)
8
22.2
4
11.1
ระดับปานกลาง (รอยละ 60-69)
10
27.8
5
13.9
ระปรับปรุง (นอยกวารอยละ 60)
9
25.0
0
0
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ภาพกิจกรรม การอบรมเชิงปฎิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานองคกรรอบรูดานสุขภาพ เพื่อสราง
Health Leader ในองคกร และสรางความรอบรูพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคทั้ง 4 ดาน

3
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2
3
4
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2.การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานและวางแผนจัดทำแผนการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนหลัง โดยมี
รายละเอียดตามสรุปรายงานการ ประชุมคณะทำงานองคกรความรอบรูดานสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ครั้งที่ 4 /2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ชั้น 3 หองประชุมศูนยอนามัยที่
8อุดรธานี

4

5

6
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มิติที่ 2 การจัดการขอมูลและความรู (Data Management & Knowledge Management)
ทุกวันศุกร์

ทุกวันวันจันทร์

ทุกวันพฤหัสบดี

2
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4
5
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8

• รวบรวมขอมูลและบทความจากทีม stag
• รายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับโรคโควิด - 19 รายสัปดาหตอสวนกลาง

• ทีมสื่อสารผลิตสื่อจากขอมูลและบทความที่ไดจากทีม stag แลวสงกลับใหทีม stag
ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาแลวเผยแพรทันทีหลังไดรับการตรวจสอบความถูกตอง

• ทุกกลุมงาน (ทุก seting) สงรายงานผลการจัดกิจกรรมหรือประชุมที่เกีย่ วกับการรณรงค
เรื่องโรคโควิด - 19 รายสัปดาห

วันที่ 29 มีนาคม – 3 เมษายน ผลิตและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธตามประเด็นที่ทางสวนกลางสงมา ดังนี้
1. รูหรือไม ทำไมตองหางกัน สองเมตร
2. สองเมตรปลอดภัย ไอจามไมรดกัน
3. อยูบานหยุดเชื้อ เพื่อคนที่คุณรัก.
4. ไมชิดติดใกลไมใชไมรัก
5. อยูหางไว 2เมตร ไมแพรเชื้อ เพื่อชาติ
6. Save our parents ขึ้นพรอมกันนะครับทั้ง สวนกลาง และภูมิภาคใหอยูใ นประเด็นนี้
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มิติที่ 3 ความผูกพันตอองคกร
ในเดือนมีนาคม มีการดำเนินงาน ดังนี้
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานองคกรไรพุงใหกับ health leader ณ โรงแรมอัมมาน อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี วันที่ 2 มีนาคม 2563 โดยมีกิจกรรมใหความรู ดังนี้
- การวัดองคประกอบของรางกายโดยเครื่องวัด body vis
- แนะนำใหความรูดานโภชนาการ
- การประเมินภาวะโภชนาการอยางงาย วัดรอบเอว ชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง BMI
- การประเมินพฤติกรรมการบริโภค
- แนะนำกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมและการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง
- แนะนำการดูแลสุขภาพชองปาก
- แนะนำการนอนหลับพักผอนใหเพียงพอ
- ประเมินผลการดำเนินงาน/และประเมินสภาวะสุขภาพ

8
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2. กิจกรรมเฝาระวังฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) โดยใชสัญลักษณเปนสื่อ โดย HLO ทีมการจัดการ
สิ่งแวดลอม โดยเริ่มมีการดำเนินการรายงานการเฝาระวัง ตัวอยางดังภาพ
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3. กิจกรรม Morning Talk

15
1
2

4. กิจกรรมสานสัมพันธระหวางผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชา หรือระหวางเพื่อนรวมงาน เชน สภากาแฟ
มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู

16
1

2

3

4

6. กิจกรรมทางกายที่เหมาะสมและการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง

17
1

2

3

7. กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ

18
1

8. การสงเสริมคานิยมไทย สูการปฏิบัติตัวใหเปนแบบอยาง การไหว สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ

19
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9. สงบทความวิชาการอยางนอยกลุมงานละ 1 เรื่องตอเดือนเพื่อนำไปเผยแพรในทุกชองทางของ
หนวยงาน

20
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3

10 .กิจกรรมการจัดการความรูรายบุคคลโดยมีการนำขึ้นเผยแพรบนเว็ปไซตศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ไมนอยกวารอยละ 50 ของบุคลากร
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สรุปการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเสริมสรางความผูกพันของบุคลากร
แผนงาน/กิจกรรม

หนวย
นับ

เปาหมาย วันที่เริ่มตน

วันที่สิ้นสุด

ผูรับผิดชอบ

จำนวน หมายเหตุ
ผูเขารวม

1. การประชุมถายทอดตัวชี้วัด
คน
และพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ จากหนวยงานสูกลุมงาน
และบุคคล ปงบประมาณ 2563

56

6 ธันวาคม
2562

6 ธันวาคม
2562

นางสาวนันทิยา
พรมวงษา

56

ดำเนินการเสร็จสิ้นแลว

2. ถายทอดหลักเกณฑการ
คน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
และแนวทางการเลื่อนเงินเดือน/
คาจาง/คาตอบแทน ปงบประมาณ
2563 (PMS)
3.กิจกรรม Morning Talk
คน

56

6 ธันวาคม
2562

6 ธันวาคม
2562

นางสาวสิริภา
จิตติพิมพ

56

ดำเนินการเสร็จสิ้นแลว

63

1-ต.ค.-62

30-ก.ย.-63

นางสาวอัมราวดี 30
วิชัยวงษ

เปนกิจกรรมที่ตองมีการ
ดำเนินการอยางตอเนื่อง แต
เนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ทำใหไมสามารถจัด
กิจกรรมไดอยางตอเนื่อง
เพราะตองเวนระยะ social
distance ตามนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข

22

4.กิจกรรมสานสัมพันธระหวาง
ผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชา หรือ
ระหวางเพื่อนรวมงาน เชน สภา
กาแฟ มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู

คน

63

1-ต.ค.-62

30-ก.ย.-63

นางสาวอัมราวดี 30
วิชัยวงษ

5.ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงานองคกรไรพุงใหกับ
health leader

คน

63

1-ม.ค.-63

31-มี.ค.-63

นางสาวภัทราพร 57
ชูศร

6.กิจกรรมทางกายที่เหมาะสม
และการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง

คน

63

1-ต.ค.-62

30-ก.ย.-63

นายยุทธนา ชนะ 63
พันธ

เนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ทำใหไมสามารถจัด
กิจกรรมไดอยางตอเนื่อง
เพราะตองเวนระยะ social
distance ตามนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข
ดำเนินการเสร็จสิ้นแลว ไมได
ตามเปาหมายเนื่องจาก
เจาหนาที่บางรายไมสามารถ
เขารวมกิจกรรมไดเนื่องจาก
ตองออกไปรวมกิจกรรมรณรงค
เกี่ยงกับการปองกันการแร
กระจายเชื่อไวรัสโคโรนา
2019
เปนกิจกรรมที่ตองมีการ
ดำเนินการอยางตอเนื่อง

7.กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ คน

63

1-ต.ค.-62

30-ก.ย.-63

นายชินโชติ ทอง 63
ตัน

เปนกิจกรรมที่ตองมีการ
ดำเนินการอยางตอเนื่อง

8.กิจกรรมปใหมศูนยอนามัย ป
2563 ทำบุญตักบาตร
รับประทานอาหารรวมกัน

63

13-ม.ค.-63

13-ม.ค.-63

นางสุภาภรณ
ลมูลศิลป

ดำเนินการเสร็จสิ้นแลว

คน

63
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9.กิจกรรมในวันสำคัญตาม
คน
ประเพณี ตามนโยบายของจังหวัด
อุดรธานี

63

1-ต.ค.-62

30-ก.ย.-63

นางสาวอัมราวดี 63
วิชัยวงษ

คน

63

1-ต.ค.-62

30-ก.ย.-63

นายปฏิกาญจน
สีชาลี

11.กิจกรรมกีฬาสีประจำป มีการ คน
แขงขันฟุตซอล แชรบอล และกีฬา
มหาสนุก

63

1-พ.ย.-62

31-ม.ค.-63

นายชินโชติ ทอง 63
ตัน

12. สวัสดิการบานพัก/เยี่ยมไข/
ฌาปนกิจศพ

คน

63

1-ต.ค.-62

30-ก.ย.-63

นายพัฒนพงศ
ฟองออน

63

13. การตรวจสุขภาพประจำป

คน

63

1-ต.ค.-62

30-ก.ย.-63

นางภัคชุดา บอ
คำเกิด

63

10.กิจกรรมวันเกิดประจำเดือน
ของบุคลากรในศูนยอนามัยที่ 8
อุดรธานี

63

เปนกิจกรรมที่ตองมีการ
ดำเนินการอยางตอเนื่อง มีการ
จัดรายชื่อเขารวมกิจกรรมวัน
สำคัญตามประเพณีของจังหวัด
อุดรธานี
เปนกิจกรรมที่ตองมีการ
ดำเนินการอยางตอเนื่อง มีการ
แจงและอวยพรวันเกิด
ประจำเดือน ของเจาหนาที่
สวนหนึ่งที่สำนักงานและ
สงผานทางโปรแกรมไลน
ดำเนินการเสร็จสิ้นแลว

- มีการทบทวนสวัสดิการ
บานพักและแจงใหเจาหนาที่
ทราบ
- มีการเยี่ยมไขและรวมงาน
ฌาปนกิจศพของเจาหนาที่
หรือญาติผูใกลชิด
กำลังดำเนินการอยูในขั้นตอน
การรวบรวมขอมูลที่ไดจากการ
ตรวจสุขภาพเพื่อวิเคราะหผล

24

14.วัดองคประกอบของรางกาย
โดยเครื่องวัด Body Vis และลง
บันทึกขอมูลสุขภาพ

คน

63

1-ต.ค.-62

30-ก.ย.-63

นางสาวภัทราพร 63
ชูศร

เปนกิจกรรมที่ตองมีการ
ดำเนินการอยางตอเนื่อง

15.การประกาศเจตนารมณการ คน
ตอตานการทุจริตภายใตแนวคิด
กระทรวงสาธารณสุขไมทนตอการ
ทุจริต

63

13-ม.ค.-63

13-ม.ค.-63

นางมณีรัตน
แสนประสิทธิ์

63

ดำเนินการเสร็จสิ้นแลว

16. การสงเสริมคานิยมไทย สูการ คน
ปฏิบัติตัวใหเปนแบบอยาง การ
ไหว สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ

63

1-ต.ค.-62

30-ก.ย.-63

นายจรณะ มังคะ 63
ตา

เปนกิจกรรมที่ตองมีการ
ดำเนินการอยางตอเนื่อง

17.กิจกรรมจิตอาสา เชน การ
ปลูกตนไม
18.กิจกรรม 5 ส /Big cleaning
day
19.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
บุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร

คน

63

1-ต.ค.-62

30-ก.ย.-63

63

ดำเนินการเสร็จสิ้นแลว

คน

63

1-ต.ค.-62

30-ก.ย.-63

63

ดำเนินการเสร็จสิ้นแลว

คน

63

18-พ.ย.-62

19-พ.ย.-62

57

20.กิจกรรมเขารวมการประกวด
Like Talk

ครั้ง

1

11-ก.พ.-63

11-ก.พ.-63

นายจรณะ มังคะ
ตา
นายจรณะ มังคะ
ตา
นางสาวเพ็ญ
ภัทร เล็กพวง
ทอง
นางสุภาภรณ
ลมูลศิลป

เจาหนาที่ของกลุมงาน
สิ่งแวดลอมบางรายไปทำ
กิจกรรมรณรงคเรื่องสวม
ดำเนินการเสร็จสิ้นแลว

63

25

21. การสงบุคลากรเขารับการ
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพใน
หลักสูตรตางๆ เชน Osof /
Negsofนบส. / นบอส. / ผบต. /
ผบก. / หลักสูตรการเปน
ขาราชการที่ดี
22.สงบทความวิชาการอยางนอย
กลุมงานละ 1 เรื่องตอเดือนเพื่อ
นำไปเผยแพรในทุกชองทางของ
หนวยงาน
23.กิจกรรมการจัดการความรู
รายบุคคลโดยมีการนำขึ้นเผยแพร
บนเวปไซตศูนยอนามัยที่ 8
อุดรธานี ไมนอยกวารอยละ 50
ของบุคลากร
24. พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ
คนดีศรีอนามัย ประจำป 2563

คน

63

1-ก.ย.-62

30-ต.ค.-63

นางสาวบุณยนุช 4
จุดศรี

เนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ทำใหจัดกิจกรรมถูก
เลื่อนไปในขวงระยะเวลา 6
เดือนหลังของปงบประมาณ

คน

63

1-ก.ย.-62

30-ต.ค.-63

นายพัฒนพงศ
ฟองออน

42

กิจกรรมตอเนื่องไปจนถึงเดือน
ตุลาคม 63

รอยละ 50

1-ก.ย.-62

30-ต.ค.-63

นายวิรุท นนสุ
รัตน

70.31

กิจกรรมตอเนื่องไปจนถึงเดือน
ตุลาคม 64

ครั้ง

1

1-ก.ย.-62

30-ต.ค.-63

25. รางวัลรองชนะเลิศโปรแกรม
รายงานมารดาเสียชีวิต (CE) และ
วิเคราะหสาเหตุดวย 3 delays
model

ครั้ง

1

1-ก.ย.-62

30-ต.ค.-63

26.ประกวด Health Model
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี

คน

63

1-ก.ย.-62

30-ต.ค.-63

นางสาวเพ็ญ
1
ภัทร เล็กพวง
ทอง
นายณัฐภัท เสนี 1
วงศ ณ อยุธยา
และนางสุจริต
พรรณ ดอน
ทราย
นางสาวภัทราพร ชูศร

อยูระหวางการรอเกียรติบัตร
จากกรม
ดำเนินการเสร็จสิ้นแลว

จะมีการดำเนินการในชวง 6
เดือนหลังของปงบ2563

26

27.กิจกรรมสถานที่ทำงานนาอยู
นาทำงาน
( Health
Workplace)
28.กิจกรรมคัดแยกขยะตนทาง
(Zero waste)

คน

63

1-ม.ค.-63

31-ต.ค.-63

นางสาวอัมราวดี วิชัยวงษ

จะมีการดำเนินการในชวง 6
เดือนหลังของปงบ2564

คน

63

1-ต.ค.-62

30-ก.ย.-63

นายทวีชัย ศิริ
พวงสะกะ

29.กิจกรรมเฝาระวังฝุนละออง
คน
ขนาดเล็ก (PM2.5) โดยใช
สัญลักษณเปนสื่อ
30. หัวหนากลุมงานงานเขารวม คน
โครงการสรางสุข กระตุกใจรุนที่ 1
เพื่อใหเกิดทัศนคติใหมในการ
บริหารงานใหเหมาะสมกับยุคแหง
ความหลากหลายของชวงวัย

63

1-ม.ค.-63

31-ต.ค.-63

นายภีมภูริ ปทม 63
ธรรมกุล

2

1-ก.พ.-63

31-มี.ค.-63

นางสาวสิริภา
จิตติพิมพ

มีการเริ่มคัดแยกขยะในบริเวณ
สำนักงานโดยแยถังขยะและชี้
เฉพาะชัดเจนวาถังใดใชแบบใด
และจะมีการดำเนินการอยาง
ตอเนื่องจนถึงรอบ 6 เดือนหลัง
ปงบ2563
เริ่มมีการเฝาระวังฝุนและ
กิจกรรมจะดำเนินไปอยาง
ตอเนื่อง
ดำเนินการเสร็จสิ้นแลว

63

2

1
1
2
3

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ เดือนมีนาคม 2563
ตัวชี้วัด
กิจกรรม/ขั้นตอน
2.3 รอยละของการ 1. ติดตามเรงรัดการเบิกจาย
เบิกจายงบประมาณ งบประมาณ ป 2563 ใหเปนไป
ตามแผนปฏิบัติการ ผานเวทีการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย
อนามัยที่ 8 (กบศ.)
2. ทุก Cluster สงแผนการ
ดำเนินงานรายไตรมาสใหกลุม
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร เพื่อการ
ติดตามการดำเนินงาน

เปาหมาย
6 ครั้ง

2 ครั้ง

เอกสารแนบ 8

ผลการดำเนินงาน
มีรายงานการประชุมติดตาม
เรงรัดการเบิกจายที่ดำเนินการ
และรายงานใน กพร. 5 ครั้ง คือ
เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือน
กุมภาพันธ 2563
รายงานใน กพร. ครบ 2 ครั้ง

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

เอกสารแนบ 9

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยกาวสูองคกรที่มีสมรรถนะสูงตาม
แนวทาง PMQA 2558/ PMQA 4.0 เดือนมีนาคม 2563
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยกาวสูองคกรที่มีสมรรถนะสูง
ตามแนวทาง PMQA 2558/ PMQA 4.0 มีการดำเนินงานตามแผน ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน PMQA และกิจกรรมที่ 2 ถายทอดตัวชี้วัดของหนวยงาน
ลงสูกลุมงานและสูบุคคล

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 แพทยหญิงทิพา ไกรลาศ ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี นำคณะ
บริหารศูนยฯ ลงนามในพิธีลงนามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2563 ชี้แจงแนวทาง
การดำเนินงานตาม PMQA และชี้แจงเกณฑการประเมินและถายทอดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ โดย
กลุมขับเคลื่อนยุทธศาสตรและพัฒนากำลังคน

2
1

กิจกรรมที่ 3 ประกาศนโยบายและมาตรการดำเนินงาน

3
1

กิจกรรมที่ 4 ประชุมติดตามแผนงานและงบประมาณและกิจกรรมที่ 5 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย

2
3

การประชุมติดตามการเบิกจายงบประมาณ จะใชเวทีเดียวกับการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย โดยมี
การประชุมไปอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง ซึ่งมีการประชุมไปแลวทั้งหมด 5 ครั้ง

4

ตัวอยางรายงานการประชุมฯ

5

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ https://hpc8.anamai.moph.go.th/?page_id=9405

4
1

กิจกรรมที่ ๖ พัฒนาระบบฐานขอมูลบนเว็ปไซต

2

ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ไดมีการพัฒนาระบบฐานขอมูล(Data Bank) เพื่อรวบรวมขอมูลตางๆ โดยได
ตามกลุมวัย บนเว็บไซตศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี https://hpc8.anamai.moph.go.th/

3

4
5
6

กิจกรรมที่ 7 พัฒนาระบบสนันสนุนการปฏิบัติงาน (E-Service) https://apps.anamai.moph.go.th/eservices/users/login

5

6
1

กิจกรรมที่ 8 สำรวจผลความตองการฝกอบรมและจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร

2

ไดมีการสำรวจความตองการฝกอบรมของบุคลากรและอยูในระหวางการดำเนินการจัดทำแผนฝกอบรม
เพื่อพัฒนาบุคลากร https://hpc8.anamai.moph.go.th/wp-content/uploads/2020/01/แบบสำรวจ
ความตองการฝกอบรม.pdf

3
4
5

6
7
8

กิจกรรมที่ 9 สรุปรายงานผลการพัฒนาบุคลากร

9

รอบที่ 1 ระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562

10
11
12
13
14
15
16
17

ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ไดมีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยหนวยงานเปนผูจัดเอง จำนวน 1
เรื่อง คือ
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร ระหวางวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงแรมอมันตา หนองคายและไดสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพในเรื่องที่สนใจและ
สอดคลองกับภารกิจกรม ดังนี้
1. อบรมเพื่อเสริมความรูและพัฒนาศักภาพในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินและทรัพยสินที่มีผูบริจาค การ
เรี่ยไร การจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ การจัดสวัสดิการ และการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจของหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ 2563 ระหวางวันที่ 13-15 พ.ย. 62

7
1

รอบที่ 2 ระหวางเดือนมกราคม - มีนาคม 2563

2

ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ไดมีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยหนวยงานเปนผูจัดเอง จำนวน 2
เรื่อง คือ

3
4
5
6
7
8
9
10

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการจัดการความรูและ Like Talk Award HPC8 :
ปลุกพลังการเลาเรื่อง ในวันที่ 11 กุมภาพันธุ 2563 ณ โรงแรมอัมมาน ยูนีค อำเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี
2. ประชุมพัฒนาความรูความเขาใจงานการเงินและประชุมทบทวนความรูความเขาใจงานสารบรรณ ในวันที่
3 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมอัมมาน ยูนีค อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
และไดสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพในเรื่องที่สนใจและสอดคลองกับภารกิจกรม ดังนี้
1.

11
12
13

2.

14

3.

15

4.

16
17

5.

18
19

6.

20
21

7.

22
23

8.

24

9.

25

10.

26

11.

อบรมเพื่อเสริมความรูและพัฒนาศักภาพในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินและทรัพยสินที่มีผูบริจาค การ
เรี่ยไร การจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ การจัดสวัสดิการ และการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจของหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ 2563 ระหวางวันที่ 13-15 พ.ย. 62
อบรมการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐตาม พรบ. 2560 19-22 มี.ค. 63
ประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการสรางสุข กระตุกใจ รุนที่ 1 23-26 ก.พ. 63
ประชุมเชิงปฎิิบัติการ เรื่อง การเสริมสรางขีดความสามารถขององคปกครองสวนทองถิ่นฯ
1-4
มี.ค. 63
การเปนวิทยากรอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำตามมาตรฐาน
GREEN&CLEAN Hospital
28 ก.พ. 63
อบรมพัฒนาสมรรถนะผูนำดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม Our Skill Our Future :
OSOF VI
อบรมหลักสูตรสุขภิบาลอาหารสำหรับเจาหนาที่ผูปฎิบัติงาน Basic of food sanitation Inspector
BFSI ป 63
ประชุุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพผลงานวิชาการของผูไดรับการคัดเลือกใหดำรงตำแหนงสูงขึ้น
ประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวนสถานการณ/วิเคราะหความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรฐานจริยธรรมกรมอนามัย
ประชุมเชิงปฎิบัติหรือจัดทำแผนงาน HPC
ประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการเงินการคลัง

8
1

กิจกรรมที่ 10 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการจัดการความรู

2

จัดขึ้นในวันที่ 11 กุมภาพันธุ 2563 ณ โรงแรมอัมมาน ยูนีค อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดย
กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการคือบุคลากรศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี

3

9
1

กิจกรรมที่ 11 ประเมินความพึงพอใจผูรับบริการ

2

มีการประเมินความพึงพอใจตอผูรับบริการภายในองคกร 1 ครั้ง และการประเมินความพึงพอใจดาน
สถานที่ทำงาน 1 ครั้ง โดยจะใชการประเมินผาน Google from นอกจากนี้ยังมีการประเมินความพึงพอใจในการ
เขารวมประชุมตางๆ ดวย

3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

10
1

กิจกรรมที่ ๑๒ พัฒนาระบบการติดตามการเบิกจายงบประมาณตามแผนงาน (อยูในระหวางการพัฒนาระบบ)

2
3

รายละเอียดเพิ่มเติม https://apps.anamai.moph.go.th/e-services/

1
1
2
3
4

เอกสารแนบ 10

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ตั ว ชี ้ ว ั ด ที ่ 2.5 ระดั บ ความสำเร็ จ ของการดำเนิ น งานบรรลุ เ ป า หมายตามแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารหน ว ยงาน
เดือนมีนาคม 2563
ตัวชี้วัด
กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย
ผลการดำเนินงาน
2.5 ระดับ
1. รายงานภาพรวมการเบิกจาย
6 ครั้ง มีรายงานการประชุมติดตาม
เรงรัดการเบิกจายที่ดำเนินการ
ความสำเร็จของการ งบประมาณผานการประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนยอนามัย
และรายงานใน กพร. 5 ครั้ง คือ
ดำเนินงานบรรลุ
ที่ 8 อุดรธานี (กบศ.)
เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือน
เปาหมายตาม
แผนปฏิบัติการ
กุมภาพันธ 2563
หนวยงาน
2. ทุก Cluster สงแผนการ
2 ครั้ง รายงานใน กพร. ครบ 2 ครั้ง
ดำเนินงานรายไตรมาสใหกลุม
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร เพื่อการ
ติดตามการดำเนินงาน
3. จัดทำผังขั้นตอนการบริหาร
1 ฉบับ จัดทำและอัปเดตขึ้นเวปไซต
แผนงาน/โครงการใหเปนปจจุบัน
พรอมทั้งรายงาน กพร. เมื่อเดือน
กุมภาพันธ 2563

