รายงานการประชุมประจำเดือนศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ครั้งที่ 2 /2564
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563
ณ หองประชุมศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
-----------------------------ผูมาประชุม
1. นางสาวทิพา
2. นางโสพรรณ
3. นายอธิวัฒน
4. นางสาวสุกัญญา
5. นางสาวพรพิมล
6. นางสาวสุภาวดี
7. นายพีรพัฒน
8. นางสาวรุงสินี
9. นายอภิชิต
10. นางสาวครองใจ
11. นายชินโชติ
12. นางสุจริตพรรณ
13. นางสาวภัทราพร
14. นางสาวภัคชุดา
15. นายพัฒนพงศ
16. นายยุทธการ
17. นางสาววรรณพร
18. นางชนกนันท
19. นางสุภาภรณ
20. นางสาวเบญจวรรณ
21. นางสาวปรียาพร
22. นายวิรุท
23. นางสาวเพ็ญภัทร
24. นางสาวบุณยนุช
25. นางสาวนันทิยา
26. นางสาวเอมอร
27. นายปฏิกาญจน
28. นางสาวแคทลียา
29. นางพัชราภรณ

ไกรลาศ
เรืองเจริญ
กุลวงษ
คณะวาป
บุตะลา
ฟองฟุง
เลี้ยงประยูร
เพิ่มพูล
ศรีอวน
ศรีลาราช
ทองตัน
ดอนทราย
ชูศร
บอคำเกิด
ฟองออน
ประพากรณ
สวางบุญ
ทองดอนบม
ลมูลศิลป
จันทพล
สรางไร
นนสุรัตน
เล็กพวงทอง
จุดศรี
พรมวงษา
แกวกาสี
สีชาลี
วงศกาไสย
วงศสามารถ

ผูอำนวยการศูนยอนารมัยที่ 8 อุดรธานี ประธาน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นักวิชาการสารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักโภชนาการชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เจาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักโภชนาการชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา

30. นายจรณะ
31. นางสาวสุนิษา
32. นางสาวนัฎธนา
33. นางสาวกนกขวัญ
34. นางสาวสิริภา
35. นางสาวอัมราวดี
36. นางสาวณัฐธิดา
37. นายอมฤต
38. นางวนิดา
39. นางสาวอรอุมา
40. นายคุณพงษ
41. นางสาวนิลกาญจน

มังคะตา
บุญประคอง
ภักดีศรี
ศิรินคร
จิตติพิมพ
วิชัยวงษ
ศิริไพโรจน
ประทุม
อินทรพามา
ลีพฤติ
ตันมิ่ง
ทำสีทา

ผูไมมาประชุม
1. นายพูลสินธุ
พงษประเทศ
2. นางสาวดวงใจ
กันธิยา
3. นางสาวจิราพร
อนุศรี
4. นางสาวกัญญารัตน สรอยมาลา
5. นายณัฐพล
หอมหวล
6. นางสาวมาลินี
ลามคำ
7. นางสาวอรสา
สำมะลี
8. นายยุทธนา
ชนะพันธ
9. นางสาวเนตรนภา สุขปา
10. นางสาวกนกอร ศรีจันทวงษ
11. นายภีมภูริ
ปทมธรรมกุล
12. นายทวีชัย
ศิริพวงสะกะ
13. นายวิทวัส
บาลนาคำ
14. นายณัฐภัทร เสนีวงศ ณ อยุธยา
15. นายสุทัศน
บุราณ
16. นายสมภพ
สุทัศนวิริยะ
17. นางมณีรัตน
แสนประสิทธิ์
18. นายทศพร
ภูชมศรี
19. นายประวิช
สีหนองหาง
20. นายสมคิด
พุดนอก

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักทรัพยากรบุคคล
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานพัสดุ
นักจัดการงานทั่วไป
พนักงานทำความสะอาด
พนักงานทำความสะอาด
นักวิชาการพัสดุ
เจาพนักงานธุรการ

นักวิเคราะหนโยบายปละแผนชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักโภชนาการปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เจาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน
นิติกร
พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับรถยนต

21. นายธีราวัฒน
22. นายณัฐพงษ

อาสนะ
ถำวาป

พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับรถยนต

ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น
เมื่อเจาหนาที่ศูนย อนามัย ที่ 8 อุดรธานีมาครบองคประชุ มแลว ประธานการ
ประชุมไดกลาวเปดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
นางสาวทิพา ไกรลาส ผุอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ประธานการประชุม
กลาวเปดการประชุมแลวแจงใหที่ประชุมทราบวา การประชุมในวันนี้เปนการประชุมประจำเดือนธันวาคม
2563 ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ไดกลาวขอขอบคุณเจาหนาที่ทุกทานชวยรวมแรงรวมใจใน
การจัดงาน ระหวางวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2563 ที่ผานมา ทำเครือขายของเรามีความประทับใจเปน
อยางมากในการจัดงานประชุมในครั้งนี้
ในอี กงานที ่ อยากจะขอบคุณทุกกลุมวัย ทุกงานที่ช ว ยในการจัดการใชจ ายเงิน
งบประมาณของศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี เราไดลำดับที่ 3 ในการใชงบประมาณในไตรมาสแรก ของกรม
อนามัย ในการใชงบดำเนินงาน งบของเราที่ไดในปนี้มีดวยกัน 3 งบประมาณ 1. งบดำเนินงาน 2. งบลงทุน
3. งบอื่น ๆ เรามีอยู 3 ตังนี้ ปกติแลวศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี จะอยูในลำดับสุดทายของกรมมาตลอด
แตในครั้งนี้เปนเดือนแรกที่ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี เราทำไดคือดีมาก ๆ เทาที่เคยทำกันมา ผูอำนวยการ
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ก็ขอเปนกำลังใจใหเจาหนาที่ทุก ๆทาน ทำงานและใหงบประมาณและทำงานใหถึง
เปาหมายที่เราไดรับมา ตอไปอยางเต็มที่ ขอขอบคุณทีมงานทุกทานที่รวมดวยชวยกันในการทำงาน และ
ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี จะมีของขวัญปใหมคือเสื้อคลุมใหกับเจาหนาที่ทุกทาน และยังแจงวา
อยากใหแตละกลุมงานกลุมวัยมีการสื่อสารกันภายในกลุมเยอะ ๆ ตอไปก็ขอใหคุยกันกันมาก ๆ เพื่อสามารถ
สับเปลี่ยนงานกันทำไดภายในกลุมตัวเอง และอยากใหทุกคนมีเปาหมายในการทำงานอยางเดียวกัน
ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2 /2563 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563
ที่ประชุมรับฯ

เรื่องเสนอใหที่ประชุมทราบ
3.1 ติดตามความกาวหนาของกลุมงาน
- งานอนามัยแมและเด็ก ในป 2564 นี้ จะทำงานเกี่ยวกับการอภิบาลงาน
อนามัยแมและเด็ก 1000 วันแรกของชีวิต กลุมดาวน ลดการแพรเชื่อ HIV จากแมสูลูก ทีมอนามัยแมและ
เด็กจะแบงกันไปทำงาน ANC (ฝากครรภ) งานเซ็ตมัมเปนโปรแกรมในหญิงตั้งครรภ การคัดกรองเบื้องตน
( 9 ยางเพื่อสรางลูก ) เราจะลงตรวจเยี่ยมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และจะเริ่มทำ พรบ.นมแม เราจะเชิญศูนย
วิชาการรวมลงตรวจเยี่ยมดวย ใน 1 จังหวัดเราจะลงตรวจเยี่ยม จังหวัดละ 3 วัน ในสวนของกลมวัยอื่นก็

สามารถรวมบูรณาการกับงานอนามัยแมและเด็กได และมีมารดาตาย 1 เคท ที่จังหวัดเลย ในสวนของ
เด็ปฐมวัย อำเภอนาหวา จังหวัดนครพนม จะไปจัดบูท DSPM ที่จังหวัดอุบลราชธานี
- กลุมงานวัยเรียนวัยรุน มี 3 เรื่องคือ
1 เรื่องการแกไขปญหาโภชนาการในโรงเรียน
2.วัยเรียนจะจัดงานวันเด็กที่หนองประจักษในวันที่ 9 มกราคม 2564 ขอเรียนเชิญเจาหนาที่
ทุกทานเขารวมจัดกิจกรรมในครั้งนี้
3. กลุมงานวัยรุน การแกไขการตั้งครรภในวัยรุน คือจะมีบริการการฝงยาคุม
- กลุมวัยทำงาน มีงานราชทันณ ปนสุข และออกนิเทศบูร ณาการกับ กลุ มงานอนามัย
สิ่งแวดลอมและงานทันตสุขภาพ และการตรวจสุขภาพประปของเจาหนาที่ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
- กลุมผูสูงอายุ กิจกรรมแระกคือการจัดพระสงฆ นายพัฒนพงษ ฟองออน นักวิชาการ
สาธารณสุขชำนาญการ หัวหนากลุมผุสูงอายุ ขอสนับสนุนเจาหนาที่เขารวมจัดประชุมงานพระสงฆและงาน
การจัดประชุมงาน CM ที่จะจัดขึ้นนี้มีทานรองฯอรรถพล แกวสัมฤทธิ์ มาเปนประธานกลาวเปดงาน ถือวา
งานนี้เปนงานใหญของศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
-กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม มีงานตัวชี้วัดของ GREEN & CLEAN Hospital และงานดาน
อาหารปลอดภัย การจัดการตลาดดีมาก ขอสนับสนุนเจาหนาที่ทุกทานเขารวมงาน Street Food ที่จังหวัด
หนองคาย ณ ตอนนี้รอคำตอบจากทาน รัฐมนตรีชวยกระทรวงสาธารณสุขอยู วาจะวางวันไหน งานหลักที่จะ
ทำในป 2564 คือ การจัดการเรื่องรองเรียนสารปนเปลื้อนในอาหาร คลินิกศูนยรองเรียนอชีวะอนามัย
การเฝาระวังฝุน PM 2.5
- กลุมงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรและพัฒนากำลังคน
1. มีการดำเนินการดานจัดทำรายงานการประชุม กพร. ของศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
2.การสื ่ อสารความเสี่ย ง การจัดทำขาวของศูน ยอนามัย ที่ 8 อุดรธานี การจัดประชุม
การรณรงคตาง ๆ รบกวนชวยสงขาว ใหทีมสื่อสารกอนไดเลย ทุกกลุมงานสามารถถายภาพดวยมือสงมากอน
ได ใช ภ าพประมาณ 10- 15 ภาพ ส ง มาทางไลน ข องเจ า หน า ที ่ ผู ร ั บ ผิ ด ได เ ลย เพื ่ อ ใช ใ นการทำข าว
ของงานนั้น ๆ ถาสงมาใหทีมสื่อสารไดเร็วทางทีมก็สามารถทำใหไดรวดเร็ว แลวจะสงกลับไปใหทานดูวา
เนื้อหาสวนไหนควรแกไขทางเราก็จะปรับแกไขใหทันที เพื่อใชในการทำขาว สวนรูปที่ถายนั้นสามารถสงให
นายปฏิกาญจน สีชาลี ไดเลย หากมีการผิดพลาดอยางไรสามารถแจงทีมสื่อสารไดเลยทันที

- กลุมงานอำนวยการ นายจระณะ มังคะตา นักจัดการงานทั่วไป หัวหนากลุมอำนวยการ
แจงวา ระหวางวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2563 งานการเงินไมอยูไปราชการ และนางสาวสุนิษา บุญประคอง
เจาพนักงานการเงินและบัญชี จะลาคลอดบุตร หากทานใดจะยืมเงินไปราชการในชวงระยะนี้ สามารถสง
เอกสารกอนไดเลย และขอชมเชยเจาหนาที่ทุกทานที่ทำเอกสารการเงินไดดีขึ้นมากเลย และมีความเขาใจใน
การทำเอกสารมากขึ้น ขอขอบคุณทุก ๆ ทาน ยอดเบิกจายไตรมาสนี้ ไดมากผูสูงอายุมากที่สุด และการจัดรถ
ยังมีปญหานิดหนอย ขอใหเจาหนาที่ทุกทานทำตามขอตกลงที่เราคุยกันไวคือใหเรียงลำดับความสำคัญกอนวา
งานไหนสำคัญมากมากอน
รายการเบิกจ่ าย ณ 8 ธันวาคม 2563

ยอดรับงปม.

ยอดเบิกจ่ าย

ยอดคงเหลือ

%

ค่าจ้างเหมาบริก

1,213,200.00

195,900.00

1,017,300

16.15

ค่าสาธารณูปโภค

748,100.00

32,339.42

715,761

4.32

ค่าใช้ สอย

285,200.00

134,451.00

150,749

47.14

ค่าประชุม

320,632.00

159,908.00

160,724

49.87

ค่าวัสดุ

315,000.00

165,825.00

149,175

52.64

ค่าใช้ จ่ายตามสิทธิ์

708,000.00

197,000.00

511,000

27.82

2,704,709

24.66

3,590,132.00

885,423.42

- กลุมงาน Healthy Workplace
นางสาวสุกัญญา คณะวาป ประธานกลุม Healthy Workplace แจงวา ทางกรม
อนามัยมีนโยบาย พัฒนาศูนยอนามัยใหเปนตนแบบสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน
ตามเกณฑสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน เสริมสรางคุณภาพชีวิต และความสุขของ
คนทํางาน (Healthy Workplace Happy for Life) ทางคณะกรรมการ จึงอยากขอต
วามรวมมือใหเจาหนาทุกคน รวมกัน 5 ส ความสมดุลในชีวิตและการทํางานเปนองค
ประกอบที่สําคัญที่จะเสริมสรางคุณภาพชีวิต และความสุขของ คนทํางาน เพื่อใหเกิด
ความเขาใจและสงเสริมใหเกิดความสมดุลในชีวิตและการทํางาน

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 สนับสนุนสลากบำรุงสภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2563 จำนวน
50 ใบ ใบละ 40 บาท รวม 2,000บาท
4.2 การจัดกิจกรรมในวันขึ้นปใหม
- วันที่ 29 ธันวาคม 2563 จะมีการทำบุญตักบาตรพระตอนเชา พระ 5 รูป ทานเขาวเที่ยง
รวมกัน จับฉลากของขวัญปใหม ราคาไมต่ำกวา 200 บาทขึ้นไป
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ
5.1 วาระจากคณะกรรมการที่พักอาศัยศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
5.2 นำเสนอแผนการขับเคลื่อนงานรอบรูดานสุขภาพในงานสงเสริมสุขภาพทุกกลุมวัยและ
อนามัยสิ่งแวดลอม ปงบ 2564
ความรอบรูดานสุขภาพ หมายถึง ความรอบรูและความสามารถของบุคคลในการกลั่นกรอง
การประเมิน และตัดสินใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลือกใชบริการและผลิตภัณฑสุขถาพไดอยางเหมาะสม
โดยมีกระบวนการพัฒนา ความรอบรูดานสุขภาพ คือ การเขาถึง เขาใจ โตตอบซักถามแลกเปลี่ยน ตัดสินใจ
เปลี่ยนพฤติกรรม และบอกตอ ทั้งในระดับบุคคลและองค กร ซึ่งนำไปสูกระบวนการพัฒนาความรอบรู
ดานสุขภาพในองคกร ดังนี้
1. ประเมินคุณลักษณะองคกร 10 ประเด็น
2. ทบทวน และพัฒนานโยบาย พันธกิจ แผนยุทธศาสตรขององคกร
3. ระบุโอกาสในการพัฒนาโดยตรวจสอบกลไก และกระบวนการทำงาน การใหขอมูลและประเด็นขอมูล
ที่ตองมีผูใชบริการ ตลอดจนการตรวจสอบผลลัพธการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน การใช
Ask me three หรือ Teach back
4. ปรับวิธีผลิตสื่อโดยนำเสนอขอมูลหลักฐานเชิงประจักษ
5. จัดทำระบบการประเมินผลการดำเนินงานที่เนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามบริบท
แผนการดำเนินงานขับเคลื่อน HL ปงบประมาณ 2564
1. จัดตั้งคณะกรรมการ HEALTH LITERACY ในศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน HEALTH LITERACY ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
3. พัฒนาเครื่องมือความรอบรูดานสุขถาพ
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน HEALTH LITERACYในภาคีเครือขาย และสถานประกอบการ
5. สรางพื้นที่ตนแบบ HLO อยางนอย 1 แหง/เขตสุขภาพ
6. เปนที่ปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงาน HEALTH LITERACY ในพื้นที่
7. กำกับติดตามผลการดำเนินงานอยางตอเนื่อง
8. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและเชิดชูเกียรติ

ฝกทักษะทางดานการสรางความรอบรูดานอนามัยสิ่งแวดลอม
-

กิจกรรมเรียนรูกลุมเปาหมาย
กิจกรรมสรางแรงจูงใจ
กิจกรรมสืบคนได เขาใจถูกตอง
กิจกรรมวิเคราะหเปน ตัดสินใจแกไขปญหาไดถูกตอง
กิจกรรมวางแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การจัดทำแผนการสรางสรางความรอบรูในกลุมอนามัยสิ่งแวดลอม
- นำเสนอแผนที่จะนำไปปรับใชกับบริบทพื้นที่กลุมอนามัยสิ่งแวดลอม
แผนการดำเนินงานขับเคลื่อน HL ปงบประมาณ 2564
1. สรางความเขาใจ และสรางทีม HL ในกลุม พว.
2. สราง Model ใน Setting ตางๆ เชน

-

อปท. ตนแบบการจัดการสุขาภิบาลตาม พรบ.การสาธารณสุข
Street Food

ตลาดนัดG&C Hospital
5.3 การรณรงคกิจกรรม สวมหนากากลางมือ
จะมีการจัดประกวดมาสคอสดใสแมสใน 7 จังหวัด โดยการออกแบบการตูนตาง ๆ
๕.๔ การจัดกิจกรรม "Big cleaning day"
ทำความสะอาดที่ทำงาน และทำ 5 ส หองทำงาน โตะทำงาน ของเจาหนาที่ทุกทาน
๕.๖ ประกาศมอบรางวัล popular vote
การแตงายสวยงามและเหมาะสม คือนางสาวพรพิมล บุตะลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๕.๗ มอบรางวัล กิจกรรมวันสวมโลก มี 3รางวัลคือ
1. นายอธวัฒน กุลวงษ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
2. นายจระณะ มังคะตา นักจัดการงานทั่วไป
3. นางสุจริตพรรณ ดอนทราย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รางวัลชมเชย 3 รางวัล
1. นางอัมราวดี วิชัยวงศ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
2. นางดวงใน กันธิยะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
3. นายยุทธนา ชนะพันธ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

มติที่ประชุมรับทราบ
เมื่อที่ประชุมไมมีเจาหนาที่ทานใดเสนอเรื่องใดอีก ประธานไดกลาวขอบคุณและปดการประชุม
เลิกประชุม เวลา 16.30 น

