รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ครั้งที่ 6 /2564
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
ณ หองประชุมศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
-----------------------------ผูมาประชุม
1. นางสาวทิพา
2. นางโสพรรณ
3. นางสุภาภรณ
4. นางสาวอริณรดา
5. นายพูลสินธุ
6. นางสาวดวงใจ
7. นางสาวจิราพร
8. นางสาวกัญญารัตน
9. นายณัฐพล
10. นางสาวสุกัญญา
11. นางสาวพรพิมล
12. นางสาวสุภาวดี
13. นายพีรพัฒน
14. นางสาวรุงสินี
15. นายอภิชิต
16. นางสาวครองใจ
17. นายชินโชติ
18. นางสุจริตพรรณ
19. นางภัทราพร
20. นางสาวภัคชุดา
21. นางสาวมาลินี
22. นางสาวอรสา
23. นายยุทธนา
24. นายพัฒนพงศ
25. นายยุทธการ
26. นางสาววรรณพร
27. นายชัชวาล
28. นางสาวเนตรนภา

ไกรลาศ
เรืองเจริญ
ลมูลศิลป
ลาดลา
พงษประเทศ
กันธิยา
อนุศรี
สรอยมาลัย
หอมหวน
คณะวาป
บุตะลา
ฟองฟุง
เลี้ยงประยูร
เพิ่มพูน
ศรีอวน
ศรีลาราช
ทองตัน
ดอนทราย
ชูศร
บอคำเกิด
ลามคำ
สำมะลี
ชนะพันธ
ฟองออน
ประพากรณ
สวางบุญ
เพ็ชรกอง
สุขปา

ผูอำนวยการศูนยอนารมัยที่ 8 อุดรธานี ประธาน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักโภชนาการปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักโภชนาการชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เจาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

29. นางสาวศิริพร
ศรีเทวิณ
30. นางสาวกนกอร
ศรีจันทวงษ
31. นางสาวเบญจวรรณ จันทพล
32. นางสาวปรียาพร สรางไร
33. นายทวีชัย
ศิริพวงสะกะ
34. นายวิทวัส
บาลนาคม
35. นายวิรุท
นนสุรัตน
36. นางสาวเพ็ญภัทร เล็กพวงทอง
37. นายธนกฤติ
จันทรถง
38. นางสาวบุณยนุช
จุดศรี
39. นางสาวนันทิยา
พรมวงษา
40. นางสาวเอมอร
แกวกาสี
41. นายปฏิกาญจน
สีชาลี
42. นายณัฐภัทร เสนีวงศ ณ อยุธยา
43. นายสุทัศน
บุราณ
44. นางสาวแคทลียา วงศกาไสย
45. นางพัชราภรณ
วงศสามารถ
46. นายสมภพ
สุทัศนวิริยะ
47. นายจรณะ
มังคะตา
48. นางมณีรัตน
แสนประสิทธิ์
49. นางสาวอัมราวดี
วิชัยวงษ
50. นางสาวสุนิษา
บุญประครอง
51. นายคุณพงษ
ตันมิ่ง
52. นางสาวนัฏธนา
ภักดีศรี
53. นางสาวกนกขวัญ ศิรินคร
54. นางสาวสิริภา
จิตติพิมพ
55. นางสาวณัฐธิดา
ศิริไพโรจน
56. นายอมฤต
ประทุม
57. นางสาวธาริณี
พวงพันอวน
58. ประวิช
สีหนองหาง
59. นายสมคิด
พุดนอก
60. นายธีรวัฒน
อาสนะ
61. นายณัฐพงษ
ถำวาป
62. นางวนิดา
อินทรพามา
63. นางสาวอรอุมา
ลีพฤติ

นักวิชาการสาะรณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาะรณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักโภชนาการชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นักวิเคราะหืนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักทรัพยากรบุคคล
เจาพนักงานพัสดุ
นักจัดการทั่วไป
เจาพนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับรถยนต
พนักงานทำความสะอาด
พนักงานทำความสะอาด

64. นางสาวนิลกาญจน ทำสีทา

เจาพนักงานธุรการ

ผูไมมาประชุม
1. นายอธิวฒน
2. นางชนกนันท
3. นายภีมภูริ
4. นายทศพร

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เจาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นิติกร

กุลวงษ
ทองดอนบม
ปทมธรรมกุล
ภูชมศรี

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น
เมื่อเจาหนาที่ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานีมาครบองคประชุมแลว ประธานการประชุมไดกลาวเปด
การประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
นางสาวทิพา ไกรลาส ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ประธานการประชุมกลาวเปดการ
ประชุมแลวแจงใหที่ประชุมทราบดังนี้
- จังหวัดอุดรธานีเปดโรงพยาบาลสนามที่ม.ราชภัฎอุดรธานี สามพราว ในวันนี้ (5 ก.ค.64) ใหออกไปจัดกิจกรรม
ออกกำลังกายและสงเสริมสุขภาพ และฝากใหกลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมรวมกับสสจ.ออกติดตามผลและ
ประเมินที่ รพ.สนามซ้ำอีกรอบ
-วันที่ 27 ก.ค.64 กรมอนามัยใหนำเสนอเรื่องวัคซีน ใหวิเคราะหสถานการณกลุมเสี่ยงของแตละกลุม เชน
- แมและเด็ก หญิงตั้งครรภติดเชื้อกี่คน
- วัยเรียนวัยรุน กรณีเปดโรงเรียน มีเด็กติดจากผูปกครองกี่ % , เด็กติดจากเด็กกี่%
- ผูสูงอายุ สถานสงเคราะห ติดบาน ติดเตียง มีผูติดเชื้อฯ กี่ราย
- วัยทำงาน ในสถานประกอบกิจการโรงงานหรือสำนักงาน ผูมีติดเชื้อฯ กี่ราย
- ศูนยอาหารชั้น G ที่เซ็นทรัลอุดรธานี
ระเบียบวาระที่ 2
มิถุนายน 2564
ที่ประชุมรับรองฯ
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
-

เรื ่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ มครั ้ง ที ่ 5/2564 เมื ่ อ วั น ที ่ 22

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเสนอใหที่ประชุมทราบ
การขับเคลื่อนการเก็บขอมูล Thai Stop Covid+ /Anamai poll /SAVE THAI

THAI STOP COVID PLUS
ตลาด

สรุปมาตรการ TSC ที่ปฏิบัติไมได ภาพรวมเขต

ตลาด เขตสุขภาพที่ 8 มีเปาหมายประเมิน TSC+ 164 แหง
ประเมิน ตนเอง จํานวน 172 แหง (104.8%)
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จํานวนเป้ าหมาย

จํานวนที�ต อบแบบประเมิน

ขอ ที่ 5
24%

มาตราการที่ปฏิบัต ิไมไดมากที่สุด 3 ลําดับแรก
ขอที่ 8 จัดใหมีการลงทะเบียนกอนเขาและกอนออกจากสถานที่
ขอที่ 5 มีมาตรการคัดกรองผูเ ขามาในสถานประกอบการ กอนเขาสถานที่ และหามผูมีอาการไข ไอ
หรือเปนหวัด เขาภายในบริเ วณสถานประกอบการ
ขอที่ 4 มีการควบคุมจํานวนลูกคามิใหแออัด โดยจํากัดจํานวนลูกคาตามขนาดพื้นที่ และจัดใหมีการเวน
ระยะหางกัน อยางนอย 1 เมตร

จํานวนแห่งที�ผ ่าน
ขอมูล ณ วัน ที่ 2 กรกฎาคม 2564

ขอเสนอแนะ
- TSC ตลาด ขอเสนอแนะควารใหสอดคลองกับขอคนพบ ตลาดที่จดทะเบียนประเภท 1 มีตลาดที่เกิดขึ้นใหมให
ทางจังหวัดสงขอมูลเพื่อยืนยันกับกรมอนามัย

THAI STOP COVID PLUS
รานอาหาร

สรุปมาตรการ TSC ที่ปฏิบัติไมได ภาพรวมเขต

รานอาหาร เขตสุขภาพที่ 8 มีเปาหมายประเมิน TSC+ 3,319แหง
ประเมิน ตนเอง จํานวน 3,175แหง
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จํานวนเปาหมาย

ภาพรวมเขต

ขอ 8. จัด ใหมีก ารลงทะเบียนกอนเขาและกอนออกจากสถานที่ ดวยแอพพลิเคชั่น
ที่ทางราชการกําหนด หรือจัด ใหมีสมุด สําหรับลงทะเบียน (คิด เปน 47%)
ขอ 5. มีมาตรการคัด กรองผูเขามาในสถานประกอบการ (ลูก คา ผูประกอบการ พนัก งานบริก าร)
กอนเขาสถานที่ และหามผูมีอาการไข ไอ หรือเปนหวัด เขาภายในบริเวณสถานประกอบการ
(คิด เปน 17%)
ขอ 6. จัด ใหมีก ารระบายอากาศภายในอาคารที่ด ี กรณีที่ใ ชเครื่องปรับอากาศใหทําความสะอาด
อยางสม่ําเสมอ (คิด เปน 7%)
ขอมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

ขอเสนอแนะ
- รวบรวมขอเสนอแนะรวมกันกับตลาด
- รานอาหารเนนใหศูนยอาหารไมใหหันหลังชนกัน ควรมีฉากกั้น

THAI STOP COVID PLUS
วัด

สรุปมาตรการ TSC ที่ปฏิบัติไมได ภาพรวมเขต

วัด เขตสุขภาพที่ 8 มีเปาหมายประเมิน TSC+ 8 แหง
ประเมิน ตนเอง จํานวน 634 แหง
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8

ขอที่ 8 กําหนดเสนทางเขา – ออก ศาสนสถานใหชัดเจน และจัดใหมีการลงทะเบียนกอนเขาและออก
จากศาสนสถานดวยแอพพลิเคชั่นที่ทางราชการกําหนด หรือ จัดใหมีสมุดสําหรับ ลงทะเบียน
ขอที่ 1 มีการคัดกรองผูเขามาในศาสนสถานทุกคน และไมอนุญาตใหผูมีอาการไข ไอ หรือเปนหวัด หรือ
มีป ระวัติเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงในระยะเวลา 14 วันที่ผานมา เขาภายในบริเวณศาสนสถาน
ขอที่ 2 ใหป ระชาชนที่มารับ บริการ และผูใหบ ริการแผนกตาง ๆ ในศาสนสถานทุกคน สวมหนากากผา
หรือหนากากอนามัยตลอดเวลาที่ป ฏิบ ัติ ศาสนพิธี /ปฏิบ ัติธรรม
ขอที่ 3 ทําความสะอาดสถานที่ อุป กรณ พื้นผิวที่มีการสัมผัสรวมกัน บอย ๆ อยางนอยวันละ 2 ครั้ง
ขอที่ 6 จัดใหมีการระบายอากาศที่ดี กรณีที่ใชเครื่องปรับ อากาศใหทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ
ขอมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม2564

ขอเสนอแนะ
- เปาหมายคือวัด 8 แหง เปนวัดอารามหลวง สวนใหญขอ 8 ที่ไมผานการประเมิน และเปนวัดปาที่ยังไม
ผานเกณฑ

THAI STOP COVID PLUS
วัด

สรุปมาตรการ TSC ที่ปฏิบัติไมได ภาพรวมเขต

วัด เขตสุขภาพที่ 8 มีเปาหมายประเมิน TSC+ 8 แหง
ประเมิน ตนเอง จํานวน 634 แหง
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ขอที่ 8 กําหนดเสนทางเขา – ออก ศาสนสถานใหชัดเจน และจัดใหมีการลงทะเบียนกอนเขาและออก
จากศาสนสถานดวยแอพพลิเคชั่นที่ท างราชการกําหนด หรือ จัดใหมีสมุดสําหรับ ลงทะเบียน
ขอที่ 1 มีการคัดกรองผูเขามาในศาสนสถานทุกคน และไมอนุญาตใหผูมีอาการไข ไอ หรือเปนหวัด หรือ
มีป ระวัติเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงในระยะเวลา 14 วันที่ผานมา เขาภายในบริเวณศาสนสถาน
ขอที่ 2 ใหป ระชาชนที่มารับ บริการ และผูใหบ ริการแผนกตาง ๆ ในศาสนสถานทุกคน สวมหนากากผา
หรือหนากากอนามัยตลอดเวลาที่ป ฏิบ ัติ ศาสนพิธี /ปฏิบ ัติธรรม
ขอที่ 3 ทําความสะอาดสถานที่ อุป กรณ พื้นผิวที่มีการสัมผัสรวมกัน บอย ๆ อยางนอยวันละ 2 ครั้ง
ขอที่ 6 จัดใหมีการระบายอากาศที่ดี กรณีท ี่ใชเครื่องปรับ อากาศใหท ําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ
ขอมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

ขอเสนอแนะ
- ขอรับการสนับสนุนรถรับสงเด็กเพิ่มเติมจาก อปท.และรถขนสงเอกชน

เปาหมาย 11 แหง
ตอบประเมิน 16 แหง
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ผลการประเมิน TSC+ ในสถานประกอบการ
ศูนยแสดงสินคา ศูนยประชุม สถานที่จัดนิทรรศการดําเนินการผาน
เกณฑ 100% ทั้ง 16 แหง

ขอเสนอแนะ
• ใหจังหวัดกํากับติดตามสถานประกอบการ เชน ศูนยแสดงสินคา ศูนยประชุม สถานที่จัด
นิทรรศการ ใหดําเนินงานปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A และมาตรการควบคุม
ปองกันโรคของจังหวัดนั้นๆ อยางเครงครัด
• รายงานการวิเคราะหขอมูลใหผูรับผิดชอบงานระดับพื้นที่ เพื่อใหผูรับผิดชอบงานไดทราบ
ผลการประเมิน และสื่อสารใหสถานประกอบการประเมินตนเองตรงตามประเภทกิจการ
และพิจารณาวางแผนเพิ่มความครอบคลุมการประเมินตนเองผาน
Platformแตละ
Setting เพื่อใหจังหวัดขับเคลื่อนตามเปาหมาย
• สนับสนุนใหภาคีเครือขาย และผูเกี่ยวของกับสถานประกอบการ ศูนยแสดงสินคา ศูนย
ประชุม สถานที่จัดนิทรรศ ทุกแหงดําเนินการขับเคลื่อนการประเมิน TSC+ ในจังหวัดของ
ตนเอง
ขอมูลวันที่ 2 กค 2564

ขอเสนอแนะ
- เปาหมายหลักของจ.อุดรธานีและจ.หนองคาย ประเมิน TSC+ ยังไมครบ ใหระบุชื่อแหงที่ยังไมประเมินใน
การนำเสนอของที่ประชุมเขตสุขภาพที่ 8

THAI STOP COVID PLUS
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

สถานพัฒ นาเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที8่ มีเปาหมายประเมิน TSC+ 2,642แหง
ประเมิน ตนเอง จํานวน 2,661แหง (100.7%)
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มาตราการที่ปฏิบัต ิไมไดมากที่สุด 3 ลําดับแรก
ขอ 8 ผูดูแลตองผานการฝกอบรมในหลักสูตรดานการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการปองกันควบคุมโรคสําหรับ
เด็กปฐมวัยรวมดวย (28%)
ขอ 14 อาจงดการรับ และสงเด็กเล็กจากที่บ าน แบบรวมกลุม เพื่อลดความเสี่ยงตอการแพรเชื้อ
บนรถรับ สงเด็ก (21%)
ขอ 16 ใหพิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียน กอนเขาและออกจากสถานที่ และระบบการบันทึก
ประวัติอาการปวยหรือวันที่ไมไดไปสถานที่ดูแล เพื่อใหบ ริการรูป แบบใหมในระยะยาว (16%)
ขอมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม2564

ขอเสนอแนะ
- แกแผนภูมิภาพรวมแหงที่ผาน เพิ่มจำนวนรถ/จำนวนรอบในการรับสงเด็ก

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
-

ระเบียบวาระที่ 5
เมื่อที่ประชุมไมมีเจาหนาที่ทานใดเสนอเรื่องใดอีก ประธานไดกลาวขอบคุณและปดการประชุม
เลิกประชุม เวลา 12.00 น

...........................................
(นางสาวนิลกาญจน ทำสีทา)
ผูจดรายงานการประชุม
..........................................
(นางสาวอัมราวดี วิชัยวงษ)
ผูจดรายงานการประชุม

