รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ครั้งที่ 2 /2564
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ณ หองประชุมศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
-----------------------------ผูมาประชุม
1. นางสาวทิพา
2. นางโสพรรณ
3. นางสุภาภรณ
4. นางสาวศิริพ ร
5. นายพัฒนพงศ
6. นางสาวธนิสา
7. นางสาวอริณรดา
8. นายวิรุท
9. นางสาวสิริภา

ไกรลาศ
เรืองเจริญ
ลมูลศิลป
ศรีเทวิณ
ฟองออน
อนุญาหงษ
ลาดลา
นนสุรัตน
จิตติพิมพ

ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ประธาน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ
เลขานุการ
นักทรัพยากรบุคคล
ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. นางสาวสุกัญญา

คณะวาป

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ผูเขารวมประชุม
1. นางสุจริตพรรณ

ดอนทราย

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ประธานกลาวเปดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไป

ติดราชการ

วาระการประชุม
วาระที่ 1

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ

มติที่ประชุม

1.1 แจงทราบ
รับทราบ
- จากการประชุมกรม ทานอธิบดีเนนเรื่องการประเมินพื้นที่เพื่อรองรับการเปดเมือง โดยศูนยอนามัยเปนผูผลักดัน
ประธานแจ ง ให ท ี ่ ป ระชุ ม
มอบ
สนั
บ
สนุ
น
ภาคี
เ
ครื
อ
ข
า
ยในการลงประเมิ
น
พื
้
น
ที
่
สถานประกอบการ
และรายงานผลการประเมิ
น
ให
ก
รมรั
บ
ทราบใน
ทราบ
ทีม Liaison และ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดยมอบหมายใหทีม Liaison เปนผูรวบรวมขอมูลและทีม STAG เปนผูตรวจสอบ
- ประชุมกรมในเดือนธันวาคม อาจจะจัดที่เชียงคาน จังหวัดเลย ในสวนนี้ใหรอสรุปจากทางกรมอีกครั้ง
ทีม STAG
- ในปงบประมาณ 2565 นี้ เรื่องการไปราชการ ขอใหพิจารณาใหไปเฉพาะผูที่เปนผูรับผิดชอบหลักยกเวนกรณีมี
ความจำเปน เนื่องจากงบประมาณที่คอนขางจำกัด
- การขอไปอบรมในหลักสูตรตางๆดวยความสมัครของเจาหนาที่ในศูนยฯ ใหเสนอคณะกรรมการ CHRO พิจารณา
ดวย
วาระที่ 2
1.2 ประธานที่ประชุมฯ ใหที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนยอนามัยที่ 8 เห็นชอบและรับรอง
รายงานการประชุมฯ
อุดรธานีครั้งที่ 2 / 2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564
เรื ่ อ งรั บ รองรายงานการ
ประชุม
วาระที่ 3
3.1 ติดตามการเบิกจายงบประมาณ (งบดำเนินงาน, งบลงทุน, งบบำรุงและงบลงทุนเหลือจาย)
รับทราบ
เรื่องสืบเนื่อง
- งบดำเนินงาน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เบิกจายงบประมาณไดรอยละ 20.77 ซึ่งเปาหมายเดือน
พฤศจิกายน รอยละ 19
- งบลงทุน 4 รายการ เปด PO เรียบรอยแลว มีรายการ ดังนี้
1. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน
2. เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟาอัตโนมัติ
3. เครื่องฟอกอากาศ
4. ระบบปองกันฟาผา อาคารพักเจาหนาที่

วาระการประชุม
วาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่อง

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
3.1 ติดตามการเบิกจายงบประมาณ (งบดำเนินงาน, งบลงทุน, งบบำรุงและงบลงทุนเหลือจาย)
- งบดำเนินงาน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เบิกจายงบประมาณไดรอยละ 20.77 ซึ่งเปาหมายเดือน
พฤศจิกายน รอยละ 19
- งบลงทุน 5 รายการ มีการดำเนินการดังนี้
4 รายการ เปด PO เรียบรอยแลว
1. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน
2. เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟาอัตโนมัติ
3. เครื่องฟอกอากาศ
4. ระบบปองกันฟาผา อาคารพักเจาหนาที่
1 รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟาพรอมอาคาร ดำเนินการอยูในขั้นตอนการ e-bidding ประกาศผูชนะฯ
- เงินบำรุง ผลการดำเนินงานของฟตเนสของเดือ นพฤศจิกายน เปนดังนี้ มีจำนวนสมาชิกรายเดือน 10ราย
และสมาชิกรายวันจำนวน 13 ราย รวมเปนเงินจำนวน 6,071 บาท
ขอเสนอแนะจากการเงินและพัสดุ
- การรับรองสำเนาโครงการ
- การออกเลขหนังสือ
- การประมาณการ ในการขออนุม ัติไปราชการ กรณีไมย ืมเงินไปราชการและการเสนอโครงการใหหัวหนากลุม
พิจารณา โดยใหพิจารณาการประมาณการเงินดวย
- การแนบรายชื่อผูตรวจรับการจัดซื้อจัดจางพัสดุในโครงการ

มติที่ประชุม
รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 3

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ

มติที่ประชุม

เรื่องสืบเนื่อง

3.2 การติดตามผลการลง DOC
- จากการตรวจสอบการบันทึกขอมูล ในระบบ DOC มีการลงขอมูลครบถวน เพิ่มเติมในสวนการลงขอมูล เมื่อมีการ
ดำเนินการตามแผน ปดโครงการเสร็จสิ้นใหกลุมงานบันทึกขอมูลลงใน DOC ทันที เนื่องจากทางสวนกลางอาจจะมีก าร
ดึงขอมูลโดยไมไดแจงลวงหนา

รับทราบ

วาระที่ 4

ประเด็นมุงเนนตรวจราชการรายจังหวัด Functional based

รับทราบ

เรื่องเพื่อพิจารณา

มอบ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 จะมีการประชุม กับผูอำนวยการศูนยวิชาการในเขต เรื่องประเด็นตรวจราชการ ดังนั้น หัวหนากลุมทุกกลุม
มอบหมายใหหัวหนากลุมทุกกลุมเตรียมขอมูลสนับสนุนแตละประเด็นใน 7 จังหวัด

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
5.1 สรุปคาสาธารณูปโภคประจำเดือน
- คาสาธารณูปโภคเฉลี่ยเปนไปตามประมาณการ

5.2 รายงานการดำเนินงาน กพว.
กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อผลิตผลงานวิชาการ มีการดำเนินการแลว ดังนี้

มติที่ประชุม
รับทราบ

รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนบุคลากรใหผลิตผลงาน วิจัย/ผลวิชาการ /การทาเลื่อนระดับผลงาน /รางวัลเลิศรัฐ มีการ
ดำเนินการ ดังนี้

มติที่ประชุม
รับทราบ

มอบ
เพิ่ม เติม ในสว นการส งผลงานวิ ชาการ (อวช.) ใหจัดทำ Flow การสงผลงานวิช าการ โดยใหสงผลงานผ า น
คณะกรรมการ กพว.
คณะกรรมการ กพว. ตรวจสอบและทบทวนในประเด็นตางๆของผลงาน เชน ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค กรอบแนวคิด
และงานการ
วิธีการดำเนินการวิจัย เปนตน กอนสงผลงานใหคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ (ประสานกับงานการเจาหนาที่)
เจาหนาที่

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
5.3 รายงานการดำเนินงาน Healthy Work Place และ Happy Body
การดำเนินงาน Healthy Work Place มีแผนการดำเนินงาน ดังนี้

เพิ่มเติมรายละเอียด ดังนี้
- กิจกรรมกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ
- กิจกรรมกาวทาใจ ปรับ Timeline เปนชวง ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
- การตรวจภาวะโลหิตจางของพนักงานราชการ จำนวน 10 คน มอบคุณสุจริตพรรณในการประสานการตรวจกับ
ทางรพ.สต.สามพราว
- ใหทบทวนมาตรการการประหยัดไฟ และประกาศใหเจาหนาที่ทุกทานทราบ

มติที่ประชุม
รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
5.3 รายงานการดำเนินงาน Healthy Work Place และ Happy Body
การดำเนินงาน Happy Body มีดังนี้

กำหนดการทดสอบสมรรถภาพทางกายครั้งที่ 1 ของแตละกลุม ดังนี้
-

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 : กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม, กลุมขับเคลื่อนฯ, ผูบริหาร
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 : กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุน, กลุมอำนวยการ
วันที่ 2 ธันวาคม 2564 : กลุมพัฒนาอนามัยแมและเด็ก, กลุมอำนวยการ
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 : กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยทำงาน, กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ

มติที่ประชุม
รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
5.4 การกำกับติดตามตัวชี้วัด กพร.
ตัวชี้วัดที่ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี รับมาจากกรมอนามัยมี 10 ตัวชี้วัด ดังนี้
1.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย
1.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมวัยเรียนวัยรุน
1.3 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมวัยทำงาน
1.4 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมผูสูงอายุ
1.5 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอม
2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความตอเนื่อง
2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานนาอยู-นาทำงาน-มีชีวิตชีวา-และเสริมสรางคุณภาพชีวิต
2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
2.4 ระดับความสำเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)
2.5 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน-ประจำปงบประมาณ-พศ-2565
2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส-(Integrity-and-Transparency-AssessmentITA)
- รายละเอียดการดำเนินงานของแตละตัวชี้วัดตามเอกสารแนบ 1-11

มติที่ประชุม
รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
5.5 การดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส-(Integrity-and-Transparency-Assessment-ITA)
การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมและหนวยงานคุณธรรม กรมอนามัย
1. จัดตั้งชมจริยธรรมของหนวยงาน
2. แตงตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงาน
3. รับสมัครสามชิกชมรมจริยธรรมของหนวยงาน
4. ลงทะเบียนชมรมจริยธรรมตามรหัส QR Code
กิจกรรม การคัดเลือกหนวยงานคุณธรรมกรมอนามัย จะมีการคัดเลือกตามหลักเกณฑที่กำหนดโดยมีข ั้นตอนและ
กำหนดการดังนี้

มติที่ประชุม
รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ

มติที่ประชุม

5.5 การดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส-(Integrity-and-Transparency-Assessment-ITA)
กิจกรรม การคัดเลือกคนดีศรีอนามัยดีเดน ประจำป 2564 จะมีการคัดเลือกตามหลักเกณฑที่กำหนดโดยมีขั้นตอนและ
กำหนดการดังนี้

รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ

มติที่ประชุม

5.5 การดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส-(Integrity-and-Transparency-Assessment-ITA)
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม กรมอนามัย ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2565

รับทราบ

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
กลยุทธที่ ๑ วางระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการองคกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันการ
ทุจริต
1. การจัดทาแผนยุทธศาสตรสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส กรมอนามัย (พ.ศ. 2566 – 2570)
2. การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนามาตรฐาน ทางจริยธรรมไปใชในการบริหารงานบุคคล
กลยุทธที่ ๒ พัฒนาศักยภาพและสรางการมีสวนรวมของบุคลากร/เครือขายในการตอตานการทุจริต
๓. การประกาศเจตนารมณขับเคลื่อนคุณธรรมและตอตานทุจริต
๔. การเสริมสรางความรอบรูดานคุณธรรม จริยธรรมและ การปองกันทุจริต แกบุคลากร ในหนวยงานทุกระดับ
- ความรูเกี่ยวกับการปองกันทุจริต ผลประโยชนทับซอน การรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด อันควรไดตามกฎหมาย
หรือโดยธรรมจรรยา/การขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและสวนรวม
- มาตรฐานทางจริยธรรม/ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน/ขอบังคับจรรยาขาราชการกรมอนามัย
กลยุทธที่ ๓ สงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชูดานคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริต
๕. การคัดเลือกคนดีศรีอนามัย
๖. การประกวดหนวยงานคุณธรรม (การขับเคลื่อนองคกรคุณธรรมตนแบบ)
ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธที่ ๑ พัฒนาระบบ/มาตรฐาน/แนวทางการปองกันการทุจริต และกระบวนการจัดการเรื่องรอ งเรีย นใหมี
ประสิทธิภาพ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ

มติที่ประชุม

5.5 การดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส-(Integrity-and-Transparency-Assessment-ITA)
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม กรมอนามัย ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2565

รับทราบ

๗. การประเมินความเสี่ยงและจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต
๘. การปรับปรุง/พัฒนาชองทางที่สามารถแจงเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตฯของเจาหนาที่ของหนวยงาน
กลยุทธที่ ๒ เสริมสรางความเขมแข็งและขยายการมีสวนรวมเครือขายคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการ
ทุจริต
๙. การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงาน
กลยุทธที่ ๓ ผลิต/พัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยี ในการสื่อสาธารณะแกเครือขายและประชาชน เพื่อการปองกัน
การทุจริต
๑๐. การเผยแพรสื่อการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันทุจริต
กลยุทธที่ ๔ สงเสริมคุณธรรมเฉพาะกาลที่สอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) และสถานการณปจจุบัน
๑๑. โครงการสงเสริมคานิยม ความผูกพัน และวัฒนธรรมองคกร ตามหลักคุณธรรมเฉพาะกาล (พอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา กตัญู)
ยุทธศาสตรที่ ๓ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI)
กลยุทธที่ ๑ พัฒนามาตรฐานการบริหารงานที่โปรงใส ตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
๑๒. การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดาเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
...........................................
(นางสาวสิริภา จิตติพิมพ)
ผูจดรายงานการประชุม

..........................................
(นายวิรุท นนสุรัตน)
ผูต รวจรายงานการประชุม

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

ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
เดือน พฤศจิกายน 2564

เอกสารแนบ 5

ตัวชี้วัดที่ 1.5 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอม
รายงานผลการขับเคลื่อนดำเนินการงาน (ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564)
ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำคัญดานอนามัยสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 5 ประเด็น
1. จังหวัดจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลตอการลดลงของอัตราปวยดวยโรคที่เกี่ยวของกับ
สุขอนามัย และมลพิษสิ่งแวดลอม
2. จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
- ตลาดนัดนาซื้อ (Healthy Market) (จังหวัดละ 5 แหง)
- อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) (จังหวัดละ 1 แหง)
- รานอาหาร (Clean Food Good Taste Plus) (จังหวัดละ 5 แหง)
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ
1) เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม (EHA)
2) อบต. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชนและทองถิ่นนาอยู
4. โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital
5. การดำเนินงานเพื่อควบคุมกิจกรรม/กิจการ ใหดำเนินการตามมาตรการ เพื่อปองกันการแพรระบาด
ของโรค COVID-19

มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ (เดือนพฤศจิกายน 2564) รายละเอียด ดังนี้
1) จังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพ
กิจกรรมที่ 1 ชี้แจงรอยละของจังหวัดจัดการปจจัย เสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลตอการลดลง ของอัตรา
ปวยดวยโรคที่เกี่ย วของกับสุขอนามัย และมลพิษสิ่งแวดลอม ในเวทีการประชุมขับเคลื่อนการสงเสริม
สุขภาพ ปองกันโรค และอนามัยสิ่งแวดลอม เขตสุขภาพที่ 8 ปงบประมาณ พ.ศ.2565

รายละเอียดดังนี้
ผลการดำเนินงาน
วันที่ 27–29 กันยายน 2564 ศูนยอนามัย ที่ 8 อุดรธานี จัดประชุม ขับเคลื่อนการสงเสริม สุข ภาพ
ปองกันโรค และอนามัยสิ่งแวดลอม เขตสุขภาพที่ 8 ปงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยไดรับเกีย รติ จ ากนายแพทย
ปราโมทย เสถีย รรัตน ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุข ภาพที่ 8 เปนประธาน พรอมมอบนโยบาย
การดำเนินงานเพื่อใหมีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สรางความเขมแข็งในพื้นที่และบูรณาการจัด การสุ ข ภาพ
เพื่อความยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตรปงบประมาณ 2565 ซึ่งการประชุม ในครั้งนี้ม ีวัตถุประสงคเพื่อสื่อสาร
เปาหมายและแนวทางการดำเนินงานสงเสริม สุข ภาพ ปองกันโรค และอนามัย สิ่งแวดลอมระดับพื้นที่ใ หเกิด
การบูรณาการและสรางกระบวนการมีสวนรวมระหวางศูนยอนามัย ที่ 8 อุดรธานี สำนักงานเขตสุข ภาพที่ 8
สำนักงานปองกันและควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 อุดรธานี ศูนยสุขภาพจิตที่ 8
อุ ด รธานี สำนั ก การแพทย เ ขตสุ ข ภาพที่ 8 อุ ด รธานี และสำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวัด ในการขั บ เคลื ่อน
การดำเนิ น งานให เ ป น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และประสบผลสำเร็ จ อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ผู  เ ข า ร ว มประชุม

ประกอบดวย ศูนยวิชาการในเขตสุขภาพที่ 8 และสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดทั้ง 7 จังหวัด ผานระบบออนไลน
Cisco Webex Meeting ณ หองประชุมทองกวาวชั้น 3 ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ผูเขารวมประชุม>>
ผูเขารวมประชุมประกอบดวย ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 อุดรธานี ศูนยสุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี
สำนักการแพทยเขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผูเขารวมประชุม 50 คน
ปญหาอุปสรรค >>ไมมี
แนวทางการแกไข>>ไมมี
กิจกรรม 2 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมปญหามลพิษทางอากาศในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ปงบประมาณ 2565 จังหวัดนครพนม

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 แพทยหญิงทิพา ไกรลาศ ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให
กลุม พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมจัดประชุม ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ปงบประมาณ 2565 จังหวัดนครพนม ผานระบบ Video Teleconference โดยมีวัตถุประสงคเ พื่อชี้แ จง
รายละเอียดแผนการดำเนินงาน กิจกรรมคัดเลือกชุมชนตนแบบรอบรูดานอนามัยสิ่งแวดลอม พรอมทั้งสงเสริมใหมี
ระบบประเมินและคาดการณผ ลกระทบต อสุข ภาพ แลกเปลี่ย นประเด็ น การพั ฒ นาดำเนิ น งานดา นอนามั ย
สิ่งแวดลอมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดนครพนม ทั้งนี้เพื่อใหเจาหนาที่สาธารณสุข ภาคีเครือขาย ชุมชน ทองถิ่น
และประชาชนมีความรู ความเขาใจ ในการเฝาระวังและจัดการความเสี่ยงดานสุขภาพไดอยางเหมาะสมกับ บริบท
ของพื้นที่ สามารถปรับตัวไดทันตอเหตุการณ ผูรวมประชุมประกอบดวย และผูที่เกี่ยวของ ณ หองประชุมดอกจาน
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ผูเขารวมประชุม >>ผูแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โรงพยาบาลนครพนม
ปญหาอุปสรรค >>
- การประสานงานระหวางหนวยงานยากตองมีหนังสือเปนรายลักษณอักษร
- หนังสือเชิญประชุมไมถึงเทศบาลเมืองนครพนมจึงไมสามารถเขารวมประชุมได และติดราชการ

- ไมมขี อมูลในการคัดเลือกชุมชนที่จะดำเนินการเปนชุมชนตนแบบ
แนวทางการแกไข>>
- สงหนังสือผานระบบและแจงผูรับผิดชอบงานโดยตรงพรอมโทรประสานยืนยันตบรับเขารวมประชุม
- จัดทำแนวทางคัดเลือกชุมชนตนแบบในการดำเนินงานใหชัดเจน
กิจกรรม 3 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมประเด็นปญหาสุข าภิบาลอาหารและน้ำใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ปงบประมาณ 2565 จังหวัดหนองคาย

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 แพทยหญิงทิพา ไกรลาศ ผูอำนวยการศูนยอนามัย ที่ 8 อุดรธานี มอบหมาย
ใหกลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ปงบประมาณ 2565 จังหวัดหนองคาย ผานระบบ Video Teleconference ณ หองประชุม ศูนยอนามัย ที่ 8
อุดรธานี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนกิจกรรมคัดเลือกชุมชนตนแบบรอบรูดานอนามัยสิ่งแวดลอม
เพื่อสรางเมืองสุขภาพดี ยกระดับอาหารสะอาด ปลอดภัย ใสใ จสุขภาพ และตลาดนัด นาซื้อ (Health Market)
และจัดการคุณภาพน้ำบริโภคที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี พรอมทั้งสงเสริมใหจังหวัดมีระบบประเมิ นและคาดการณ
ผลกระทบตอสุขภาพ รวมแลกเปลี่ยนประเด็นการพัฒนาดำเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมในเขตเศรษฐกิจพิ เศษ
จังหวัดหนองคาย ซึ่งผลที่คาดวาจะไดรับคือ เจาหนาที่สาธารณสุข ภาคีเครือขาย ชุมชน ทองถิ่น และประชาชนมี
ความรู ความเขาใจ ในการเฝาระวังและจัดการความเสี่ยงดานสุขภาพไดอยางเหมาะสมกับบริบทของพื้ นที่อย างมี
ประสิทธิภาพ ประชาชนไดรับการปกปองคุมครองดานอนามัยสิ่งแวดลอมปรับตัวทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
ผูเขารวมประชุม >> ผูแทนจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองคาย โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดั บ ตำบล
สระใคร และองคการบริหารสวนตำบลสระใคร

ปญหาอุปสรรค >>
- สัญญาณอินเตอร
- ผูเขารวมประชุมตองโหลดระบบออนไลน Cisco Webex
แนวทางการแกไข>>
- อัดวีดีโอการประชุมพรอมทั้ง จัดทำสรุป รายงานการประชุม สงใหแกผูเขารวมประชุมทุกทาน
กิจกรรม 4 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมประเด็นปญหาสุข าภิบาลอาหารและน้ำใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ พรอมทั้งจัดทำแผนในการแกไขปญหา ปงบประมาณ 2565 จังหวัดหนองคาย

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 แพทยหญิงทิพา ไกรลาศ ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมาย
ใหนางสุภาภรณ ลมูลศิลป รองผูอำนวยการ (ฝายบริหาร) พรอมเจาหนาที่ กลุม พั ฒ นาอนามัย สิ่ งแวดลอ ม
ประชุมจัดทำแผนและขอบเขตการดำเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อ รวมกั นค นหาปญหาเกี ่ย วกั บการสุข าภิบ าลอาหารและน้ ำในพื้ นที่ สำหรับใชวางแผนการ
ดำเนินการและจั ดทำโครงการ กิจกรรมต างๆ ที่เปนการเฝา ระวังและลดผลกระทบจากโรคอาหารและน้ ำ
เปนสื่อรวมทั้งสื่อสารใหโรงพยาบาลสงเสริม สุขภาพตำบลสระใคร และองคการบริหารสวนตำบลสระใคร กำกับ
สถานประกอบการให ประเมิ นตนเองผา นแพลตฟอรม Thai Stop COVID Plus และ COVID FREE SETTING
เพื่อเปนการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการปองกันปจจัยเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอการ
แพรระบาด COVID-19 ใหม ีความปลอดภัย กอนเตรีย มความพรอมในการเปด บา นเป ดเมือง ณ หองประชุม
โรงพยาบาลส ง เสริ ม สุข ภาพตำบลสระใคร จั ง หวั ด หนองคาย โดยจั ด กิ จ กรรมภายใตม าตรการ DMHTTA
อยางเครงครัด
ผูเขารวมประชุม >>ผูแทนจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองคาย โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลสระใคร
องคการบริหารสวนตำบลสระใคร แกนนำชุมชน อสม.และผูประกอบการ จำนวน 30 คน

ปญหาอุปสรรค >> ไมมี
แนวทางการแกไข>> ไมมี
กิจกรรม 5 อบรมใหความรูการจัดทำหองปลอดฝุนและการเฝาระวังสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ

อบรมใหความรูการจัดทำหองปลอดฝุนและการเฝาระวังสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ จังหวัดนครพนม
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 แพทยหญิงทิพา ไกรลาศ ผูอำนวยการศูนยอนามัย ที่ 8 อุดรธานี เปนประธานเปด
การอบรมใหความรูการจัดทำหองปลอดฝุนและการเฝาระวังสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ ผานระบบออนไลน
Teleconference พรอมทั้งนางสาวชุลีกร คงบุญ หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย สำนักงาน
สาธารณสุข จังหวัดนครพนม รวมเปนเกีย รติใ นพิธีเป ดการอบรมในครั้ง นี้ ดำเนิ นการโดยกลุม พั ฒ นาอนามั ย
สิ่งแวดลอม ศูนยอนามัย ที่ 8 อุดรธานี เพื่อเปนการสรางความรอบรูเกี่ย วกับฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และการจัดทำหองปลอดฝุนใหแกภาคีเครือขายและแกนนำ
อสม. พรอมทั้งมีการรวมกันจัดทำแผนการดำเนินงานและกิจกรรมตางๆ ที่จะชวยลดและปองกั น ผลกระทบจาก
PM 2.5 ในชุม ชนในเขตเศรษฐกิ จพิเ ศษ จังหวัดนครพนม ณ โรงแรมแมโขง เฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวั ด
นครพนม
หัวขออบรม ประกอบดวย การบรรยาย มีทั้งหมด 3 หัวขอ ไดแก
- บรรยาย “แหล ง กํ าเนิ ด และผลกระทบต อ สุ ข ภาพจากฝุ น ละอองขนาดไม เกิ น 2.5 ไมครอนและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ” โดย นางสาวปรียาพร สรางไร
- บรรยาย “การติดตามคุณภาพอากาศ หลักการตรวจวัดฝุนละอองขนาดไมเ กิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
ในบรรยากาศและภายในอาคาร โดย นางสาวเบญจวรรณ จันทพล

- บรรยาย “มาตรฐานที่เกี่ยวของในการตรวจใหคําแนะนําการจัดสภาพแวดลอมใหปลอดฝุน สําหรับบานเรือน
และอาคารสาธารณะ” โดย นายภีมภูริ ปทมธรรมกุล
2. กิจกรรมฐานใหความรู มีทั้งหมด 3 ฐาน ไดแก
- การจัดทำหองปลอดฝุน และวิธีตรวจสอบคาฝุนในบรรยากาศ โดย นางสาวเบญจวรรณ จันทพล
- การใหคําแนะนําดูแลปองกันผลกระทบตอสุข ภาพจากฝุน PM 2.5 สำหรับประชาชนทั่วไปและกลุมเสี่ยง
โดย นางสาวกนกอร ศรีจันทวงษ
- ประสิทธิภาพและวิธีการใชหนากากแตละประเภท โดย นายภีมภูริ ปทมธรรมกุล
3. กิจกรรมกลุมระดมความคิดเห็นในการวางแผนการดำเนินงาน รายละเอียดดังนี้
- ปญหาที่เกิดจากฝุนในชุมชนของทานมีอะไรบาง
- อาการเมื่อไดรับฝุนเขาสูรางกายเปนอยางไร อันตรายหรือไม
- กลุมเสียง/สถานที่เสี่ยงในชุมชน
- กิจกรรมที่จะชวยลดและปองกันฝุน PM 2.5
- บทบาทหนาที่ของแตละหนวยงานในการทำกิจกรรมดังกลาว (คนในครอบครัว,แกนนำ อสม./แกนนำชุม ชน,
เทศบาลเมืองนครพนม,หนวยงานสาธารณสุข เชน PCU โรงพยาบาล สสจ.)
ผูเขารวมประชุม >>
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครพนม โรงพยาบาลนครพนม PCU อำเภอเมืองนครพนม เทศบาลเมือง
นครพนม และแกนนำ อสม.จำนวน 30 คน
ปญหาอุปสรรค >>
- ผูเขารวมประชุมไมกลาแสดงความคิดเห็นสวนใหญจะมีแตผูนำ ที่เสนอความคิดเห็นเปนสวนใหญ
- ผูเขารวมประชุมสวนใหญเปนผูสูงอายุไมถนัดในการใช APP เฝาระวังมลพิษทางอากาศ
- โทรศัพทไมรองรับในการโหลด APP เฝาระวังมลพิษทางอากาศ
แนวทางการแกไข>>
- กิจกรรมละลายพฤติกรรมใหผูเขาประชุมรูจักกันทำใหกลาแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
- ทำ one page แจงเตือนคุณภาพอากาศรายวัน
- สอยการดูสภาพอากาศส เชน มองดูภูเขาถาเห็นแสดงวาอากาศดี ถามองไมเห็นแสดงวามีฝุนมาก

กิจกรรม 6 ลงพื้นที่เก็บขอมูลสถานการณมลพิษทางอากาศและสภาพภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดนครพนม

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 แพทยหญิงทิพา ไกรลาศ ผูอำนวยการศูนยอนามัย ที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให
กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมลงพื้นที่เก็บขอมูลฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ขอมูลโรคที่เ กิด จากสิ่ง แวดล อม
และเรื่องรองเรีย นเหตุรำคาญที่เกิดจากฝุน PM 2.5 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บขอมูลพื้นฐานดานอนามัยสิ่งเเว
ดลอม ขอมูลโรคที่เกี่ยวของกับฝุน PM2.5 เชน กลุมโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ กลุม โรคผิวหนั งอั กเสบ
กลุมโรคตาอักเสบเเละกลุมโรคมะเร็งปอด เปนตน รวมถึงขอมูลกลุมเสี่ยงที่จะตองเฝาระวังหากมีคาฝุนละออง PM
2.5 เกินคามาตรฐาน ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอสุข ภาพ นำไปสูการวิเคราะหแ ละกำหนดกิจกรรม ขับเคลื่อน
การดำเนินงานพัฒนาชุมชนตนเเบบเฝาระวังความเสี่ยงจากฝุน PM 2.5 สรางความรอบรูดานสุข ภาพในเเกนนำ
ชุมชน อสม. ประชาชน สามารถสื่อสารความเสี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พรอมทั้งดูเเลสุขภาพประชาชน
ในชุมชนตนเองได ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม และเทศบาลเมืองนครพนม
ผูเขารวมประชุม >>
สำนักงานสาธารณสุ ข จัง หวั ด นครพนม, โรงพยาบาลนครพนม, PCU นครพนม และเทศบาลเมื อ ง
นครพนม
ปญหาอุปสรรค >>
- เปลี่ยนผูรับผิดชอบงาน

ประเด็นปญหาที่คนพบในพื้นที่ เผาขยะ/บุหรี่/จุดธูป/เทียนในวัด/ควันจากรถยนต/ควั นจากการ
ปงยาง/ฝุนขามแดน/รถบรรทุก/ฝงลาวโมหิน/กอไฟทำอาหาร
แนวทางการแกไข>>
- พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานใหมในประเด็นเฝาระวังมลพิษทางอากาศ
- กิจกรรมหรือแผนที่จะดำเนินการแกไขปญหาฝุนในชุมชน
ปลูกตนไม/ลดและแยกขยะในชุมชน/ทำปุยหมัก/เลี้ยงไสเดือน/รณรงคใหความรูป ระชาชน
วางดอกไมแทนการจุดธูป/กำจัดฝุนในบาน/ ไมเผาขยะ/มีผาคลุมรถบรรทุก,ลางลอรถบรรทุ ก,ลด
ความเร็วรถบรรทุก/ซอมถนนที่ชำรุด/ดับเครื่องขณะเติมน้ำมัน/ลดการจุดธูปเทียน/เปลี่ยนวิธี
ประกอบการอาหารจากเตาถานเปนแกส/ปดคลุม โรงสีไมใ หฝุนกระจาย/ตรวจสภาพรถเป น
ประจำ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
- แตงตั้งคณะกรรมการเฝาระวังมลพิษทางอากาศในชุมชน
-

กิจกรรม 7 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานขอมูลดานอนามัยสิ่งแวดลอมเขตสุขภาพที่ 8
อยูระหวางดำเนินการ

กิจกรรม 8 อบรมเทคนิคการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรภาคสนามในการจัด การเหตุรำคาญและหลั กสู ต รการ
ตรวจสอบกลิ่นรบกวนพรอมขึ้นทะเบียน ระหวางวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2563 ณ หองประชุมรมโพธิ์ทอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ผลการดำเนินงาน
ปจจุบันปญหาเหตุรำคาญในเขตสุขภาพที่ 8 มีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ซึ่งมีสาเหตุมาจากมลพิษสิ่งแวดล อม
เชน ฝุนละออง เสีย งดัง กลิ่นเหม็น น้ำเสีย เปนตน ทั้งนี้รวมไปถึงกิจการที่เปนอันตรายตอสุข ภาพ หากไมมี
การดำเนินการอยางถูกตองตามกฎหมาย สถานประกอบการตางๆ อาจกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดล อมและสงผล
กระทบตอสุขภาพความเปนอยูแ ละสุขภาพประชาชน ทั้งนี้ในการปองกันหรือแกไขปญหาเป นอำนาจหนา ที่ข อง
เจาพนักงานทองถิ่น และเจาพนักงานสาธารณสุข ดังนั้นผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานในพื้นที่จำเป น ตองมีศั กยภาพ
ทั้งในเชิงวิชาการ และการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรในประกอบการพิจารณาดำเนินการอยางถูกตอง
กลุม พัฒนาอนามัย สิ่งแวดลอม ศูนยอนามัย ที่ 8 อุดรธานี เห็นความสำคัญของการจัดการปญหาเหตุ
รำคาญและกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งเเวดลอมจึงไดจัดการอบรมอบรมเทคนิ คการใช
เครื่องมือวิทยาศาสตรภาคสนามในการจัดการเหตุรำคาญ และหลักสูตรการตรวจสอบกลิ่นรบกวนพรอ มขึ้ น

ทะเบียน โดยไดรับเกียรติจาก แพทยหญิงทิพา ไกรลาศ ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี เปนประธานเปด
การประชุม เพื่อใหเจาพนักงานทองถิ่น และเจาพนักงานสาธารณสุข ไดรับความรู การตรวจวัดเสีย งรบกวน
การตรวจวัดกลิ่นรบกวน พรอมขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบกลิ่น กิจกรรมอบรมประกอบดวย บรรยายหลักการ
และเทคนิคตรวจวัดกลิ่นรบกวน ผูเขารับการอบรมในครั้งนี้ ประกอบดวยเจาหนาที่สาธารณสุขและเจาหน าที่จ าก
องค ก รปกครองส ว นทอ งถิ ่น รวม 50 คน โดยได ร ั บ การสนับ สนุ น วิ ท ยากรจากสำนั ก อนามั ย สิ ่ งแวดลอม
กรมอนามัย ระหวางวันที่ 1-2 ธันวาคม 2564 ณ หองประชุมทองกวาว ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
กิจกรรมอบรมประกอบดวย
1. บรรยายหลักการและเทคนิคตรวจวัดกลิ่นรบกวน จำนวน 4 ชั่วโมง
2. เทคนิคการตรวจวัดเสียง 2 ชั่วโมง
3. ฝกปฏิบัติขึ้นทะเบียนผูตรวจสอบกลิ่น 4 ชั่วโมง
4. ฝกปฏิบัติการตรวจวัดเสียงดวยเครื่อง sound level meter จำนวน 2 ชั่วโมง
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการจัดอบรมฯ
1. ขอมูลผูเขารวมประชุม
- ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข รอยละ 26.9
- ภายในกระทรวงสาธารณสุข รอยละ 73.1
2.ระดับความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจในการจัดอบรม
ดานเนือ้ หาการอบรม
2.1 ความนาสนใจหัวขอจัดอบรม
- มากที่สุด รอยละ 59.6
- มาก รอยละ 40.4
2.2 ความรูที่ไดรับ
- มากที่สุด รอยละ 73.1
- มาก รอยละ 26.9
2.3 การนำไปใชประโยชน/ประยุกตใชกับงาน
- มากที่สุด รอยละ 69.2
- มาก รอยละ 30.8
ดานวิทยากร
2.4บรรยายชัดเจน ตรงประเด็น สอดคลองกับหัวขออบรม
- มากที่สุด รอยละ 63.4
- มาก รอยละ 34.6
-ปานกลาง รอยละ 2.0
2.5ความสามารถในการถายทอด
- มากที่สุด รอยละ 63.4

- มาก รอยละ 34.6
-ปานกลาง รอยละ 2.0
2.6 สื่อที่ใชในการอบรม
- มากที่สุด รอยละ 57.6
- มาก รอยละ 38.4
-ปานกลาง รอยละ 2.0
-นอย รอยละ 2.0
ดานการจัดการ
2.7 สถานที่
- มากที่สุด รอยละ 57.6
- มาก รอยละ 40.4
-ปานกลาง รอยละ 2.0
2.8 อุปกรณเเละสื่อ
- มากที่สุด รอยละ 59.6
- มาก รอยละ 38.4
-ปานกลาง รอยละ 2.0
2.9 อุปกรณเเละสื่อ
- มากที่สุด รอยละ57.8
- มาก รอยละ 32.6
-ปานกลาง รอยละ 9.6
ปญหาอุปสรรค >>
- จำนวนงบประมาณจัดประชุมจำจัด ปญหาเรื่องกลิ่นจากโรงงานยางพาราครอบคลุมหลายยพื้นที่
ดังนั้น อยากใหเจาหนาที่ที่อยูในพื้นที่ที่มีปญหาเขารับการอบรมและขึ้นทะเบียน เพราะการยืมตัว
เจาหนาที่ออกปฏิบัติงานขามเขตพื้นที่ยาก
- เครื่องมือไมเพียงพอตอการใชงาน
- มาตรการปองกัน COVID-19 เนื่องดวยตองใชเครื่องมือรวมกัน comfort seals ไมเพียงพอ
แนวทางการแกไข>>
- จังหวัดไหนมีปญหามากใหพื้นที่ตั้งงบจัดอบรมประมาณศูนยสนับสนุนวิทยากรและเครื่องมือใน
การจัดอบรม
- เตรียม comfort seals เพิ่มอยางนอย 1 คน/1ชิ้น และเตรียมผาปยกแอลกอฮอลในการเช็ด
กอน-และหลังใชเครื่องมือทุกครั้ง
- เพิ่มการตรวจ ATK กอนเขาอบรมภายในเวลา 24 ชม.
- เนนย้ำมาตรการ DMHTTA อยางเครงครัดตลอดระยะเวลาการอบรม
-

กิจกรรม 9 อบรมพัฒนา ครู ก การจัดการคุณภาพน้ำบริโภค และตรวจเฝาระวังคุณภาพน้ำบริโภค

วันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2564 แพทยหญิงทิพา ไกรลาศ ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมาย
ใหนางสุภาภรณ ลมูลศิลป รองผูอำนวยการ (ฝายบริหาร) พรอมเจาหนาที่กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม จัดอบรม
พัฒนา ครู ก การจัดการคุณภาพน้ำบริโภค และตรวจเฝาระวังคุณภาพน้ำบริโภค เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของ ไดรับ
ความรู สามารถถายทอดความรูการเฝาระวังคุณภาพน้ำบริโภค ทราบถึงสถานการณปญหา สาเหตุการเกิดปญหา
เปนการกระตุนใหเกิดการควบคุม ปองกันแกไขปญหาคุณภาพนํ้าใหสะอาด รวมไปถึงการดูแ ลระบบปรับปรุง
คุณภาพน้ำ ผูเขารับการอบรมประกอบดวยเจาหนาที่สาธารณสุข และเจาหนาที่จากองคกรปกครองสว นท องถิ่ น
รวม 50 คน โดยไดรับการสนับสนุนวิทยากรจากบริษัท เอบี ซายเอกซ (ประเทศไทยจำกัด) ณ หองประชุม
ทองกวาว ชั้น 3 ศูนยอนามัย ที่ 8 อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยจัดกิจกรรมภายใตม าตรการ
DMHTTA อยางเครงครัด
ผูเขารวมประชุม >>เจาหนาที่สาธารณสุข ครู รร. กพด.และเจาหนาที่จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวม 50 คน
ปญหาอุปสรรค >> ไมมี
แนวทางการแกไข>> ไมมี
กิจกรรม 10 สำรวจสภาพแวดลอมและสุมเก็บตัว อยางน้ำบริโภคครัว เรือนสงทดสอบทางห อ งปฏิบัติ ก ารใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อยูระหวางดำเนินการ
กิจกรรม 11 นิเทศติดตามชุมชนตนแบบเฝาระวังสุขภาพจากปญหาอนามัยสิ่งแวดลอม
อยูระหวางดำเนินการ

กิจกรรม 12 มีแผนการลงพื้นที่ป ระเมินร อยละของจังหวัดจัด การปจจัย เสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่ส ง ผลต อ
การลดลง ของอัตราปว ยดว ยโรคที่เกี่ยวของกับสุขอนามัย และมลพิษสิ่งแวดลอม รวมกับสำนั กงานควบคุ ม
ปองกันโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี พรอมกับการตรวจราชการรอบที่ 1 และ 2
อยูระหวางรอแผนตรวจราชการรอบที่ 1 และ 2
กิ จ กรรม 13 ผลการดำเนิ น การเยี ่ ย มเสริ ม พลั ง กำกั บ ติ ด ตามร อ ยละของจั ง หวั ด จั ด การป จ จั ย เสี ่ ย ง
ดานสิ่งแวดลอมที่สงผลตอการลดลง ของอัตราปวยดว ยโรคที่เกี่ยวของกับสุขอนามัย และมลพิษสิ่งแวดลอ ม
พรอมกับการตรวจราชการรอบที่ 1 และ 2
รายงานกรมอนามัยตามรายไตรมาส รายละเอียดตามแบบฟอรมดานลางนี้
รอบที่ 1 รอบ 3 เดือน สงแผนปฏิบัติการฯ ภานในวันที่ 20 ธันวาคม 2564
รอบที่ 2 รอบ 6 เดือน สงรายงานตามแบบฟอรมกำหนด ภานในวันที่ 20 มีนาคม 2565
รอบที่ 3 รอบ 9 เดือน สงรายงานตามแบบฟอรมกำหนด ภานในวันที่ 20 มิถุนายน 2565
รอบที่ 4 รอบ 12 เดือน สงรายงานตามแบบฟอรมกำหนด ภานในวันที่ 20 กันยายน 2565
สรุปผลลัพธของตัวชี้วัด
จังหวัดจัดการปจจัย เสี่ย งดานสิ่งแวดลอมที่สงผลตอการลดลงของอัต ราปวยดวยโรคที่ เกี่ย วขอ งกั บ
สุขอนามัย และมลพิษสิ่งแวดลอม

***อยูระหวางดำเนินการ***
2) จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
กิจกรมที่ 1 ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนตัวชี้วัดจังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัย ที่มี
ประสิทธิภาพและการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร ปงบประมาณ 2565
ผลการดำเนิน งาน ศูนยอนามัย ที่ 8 อุดรธานี รวมกับสำนักงานสาธารณสุข จั งหวั ดทั้ง 7 จังหวั ด
ในเขตสุข ภาพที่ 8 องคกรปกครองสวนทองถิ่นพื้นที่เปาหมายที่สนใจ เขารวมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดจังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร
ปงบประมาณ 2565 ผานระบบ VDO Conference (WebEX Meeting) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักสุขาภิบาลอาหาร
และน้ำ กรมอนามัย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โดยมีการมอบนโยบายการดำเนินงาน และบรรยายการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน และเกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของ รวมไปถึงการดำเนินงานดานสุขาภิบาลอาหารอื่นๆ

กิจกรรมที่ 2 ประสานนโยบายรวมกับ สสจ. สถานประกอบการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อคัดเลือก
พื้นที่เปาหมายในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงาน อยูระหวางการดำเนินงาน คาดวาจะแลวเสร็จปลายเดือนธันวาคม 2564
กิจกรรมที่ 3 ติดตามสถานประกอบการประเมินตนเองตามเกณฑ ผานระบบ Google Form
ผลการดำเนินงาน อยูระหวางการดำเนินงาน คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนมกราคม 2565
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาและยกระดับตามเกณฑมาตรฐาน เฝาระวังอาหารปลอดภัย และประเมินโดยเจาหนาที่ ครั้งที่ 1
ผลการดำเนินงาน มีแผนการดำเนินงานในเดือนกุมภาพันธ - เมษายน 2565
กิจกรรมที่ 5 อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผูสัมผัสอาหาร ผานระบบ Teleconference
ผลการดำเนินงาน มีแผนการดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2565
กิจกรรมที่ 6 พัฒนาและยกระดับตามเกณฑมาตรฐาน เฝาระวังอาหารปลอดภัย และประเมินโดยเจาหนาที่ ครั้งที่ 2
ผลการดำเนินงาน มีแผนการดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2565
กิจกรรมที่ 7 รณรงค/เยี่ยมเสริมพลัง/ประชาสัมพันธกิจกรรมอาหารปลอดภัย พื้นที่เปาหมายที่ไดรับการประเมิน
ระดับดีมาก
ผลการดำเนินงาน มีแผนการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม 2565
กิจกรรมที่ 8 สรุปผลการดำเนินงานและสรุปผลการประเมินเพื่อใหกรมอนามัยรวบรวมขอมูลตอไป
ผลการดำเนินงาน มีแผนการดำเนินงานในเดือนกันยายน 2565
ผลลัพธตัวชี้วัด จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
เกณฑคะแนนเทียบกับ ระดับ
ความสำเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
0.05 0.10 0.15 0.20 0.25
รอยละของการ 60 70 80 90 100
ประเมินตนเอง
ตามเกณฑ
มาตรฐานผาน
google form
***อยูระหวางดำเนินงาน***
3) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ 1 ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานปงบประมาณ 2565
ผลการดำเนินงาน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 แพทยหญิงทิพ า ไกรลาศ ผูอำนวยการศูนยอนามัย ที่ 8
อุดรธานี เปนประธานเปดการประชุมแนวทางการดำเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมในองคกรปกครองสวนทองถิ่ น
(Environmental Health Accreditation : EHA) ป ง บประมาณ 2565 ผ า นระบบ Video Teleconference

ณ หองประชุมศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงานอนามัย สิ่ง แวดล อมใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประเด็นการจัดการสุขาภิบาลอาหาร สุขาภิบาลน้ำอุปโภคบริโภค การจัดการสิ่งปฏิกูล
การจัดการขยะ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ ผูเขารวมการประชุมประกอบดวย หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่ งแวดล อมและ
อาชีวอนามัย และเจาหนาที่ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 7 ทั้งจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 8

กิจกรรมที่ 2 ประชาสัมพันธ และรับสมัครองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขารับการประเมิน (เทศบาล/อบต.)
ผลการดำเนินงาน อยูระหวางการดำเนินงาน ธ.ค. 64 - ก.พ. 65
กิจกรรมที่ 3 อบรมผูประเมินระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สสจ./สสอ./สถจ./ทสจ.)
ผลการดำเนินงาน อยูระหวางวางแผนการดำเนินงาน วันที่ 20-22 และ 27-29 ธ.ค.64
กิจกรรมที่ 4 ประเมินรับรองโดย สสจ./สสอ./สถจ./ทสจ. (คะแนน LPA รอยละ 60 ขึ้นไป และรอยละ 80
ขึ้นไป ที่ไมไดรับการสุมจากศูนยอนามัยฯ)
ผลการดำเนินงาน อยูระหวางวางแผนการดำเนินงาน วันที่ 20-22 และ 27-29 ธ.ค.64 ก.พ. - มิ.ย. 65
กิจกรรมที่ 5 ศูนยอนามัยฯ สรุปผลการประเมินสงให กรมอนามัย
ผลการดำเนินงาน อยูระหวางวางแผนการดำเนินงาน ก.ค. 65
กิจกรรมที่ 6 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และมอบเกียรติบัตรรับรองและเชิดชูเกียรติ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ผานการรับรองระดับเกียรติบัตร
ผลการดำเนินงาน อยูระหวางวางแผนการดำเนินงาน ก.ย.65

ผลลัพธของตัว ชี้วัด
หนวยงาน

ตัวชี้วัด

เกณฑคะแนนเทียบกับ ระดับความสำเร็จ
ตามเปาหมายของตัวชี้วัด
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ผลงาน
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ผลงาน
***อยูระหวางวางแผนการดำเนินการรับสมัคร***
4) โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GCH
กิจกรมที่ 1 ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการ GCHระดับเขตสุขภาพที่ 8
ผลการดำเนินงาน ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี รวมกับสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 สำนักงานปองกันและ
ควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 7 จังหวัด

ในเขตสุขภาพที่ 8 ทบทวนคำสั่ง คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา GREEN & CLEAN Hospital
เขตสุขภาพที่ 8 ดำเนินการเสร็จสิ้นแลว อยูระหวาง ผูตรวจราชการฯลงนาม

กิจกรรมที่ 2. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน GCH ป 65 (online) รายจังหวัด
ผลการดำเนินงาน วางแผนดำเนินการในเดือนมกราคม 2565
กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการ GCHระดับเขตสุขภาพที่ 8 (online)
ผลการดำเนินงาน ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ผูเขารวมประชุม ประกอบดวยคณะกรรมการพั ฒ นาระบบบริ การสุข ภาพ สาขา GREEN & CLEAN
Hospital เขตสุข ภาพที่ 8 ครบทั้ง 7 และผูแ ทนจากศูนยวิชาการในเขตสุข ภาพที่ 8 เขารวม โดยมีหัวขอการ
ประชุมชี้แจง ดังตอไปนี้
1) ศูนยอนามัย ที่ 8 อุดรธานีไดดำเนินการนำเสนอสรุปผลงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมป 2564 และ
แนวทางการยกระดับการดำเนินงานอนามัย สิ่งแวดลอมในสถานบริการสาธารณสุข ที่เปนมิตรตอ
สิ ่ ง แวดล อ ม โดยในป 2565 มี เ ป า หมายในการพั ฒ นางาน GREEN & CLEAN Hospital ใน
โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 ผานเกณฑ ระดับดีมากขึ้นไป รอยละ 98 และผานเกณฑระดับดีม าก
PLUS รอยละ 60 และมีการยกระดับมาตรฐาน G&C Hospital เปนระดับ Challenge และ G&C
Hospital ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล
2) สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ไดดำเนินการนำเสนอแผนการดำเนิ น งานอาชี วอ
นามัยในโรงพยาบาล โดยจะมีการบูรณาการกับศูนยอนามัยที่ 8 ในการลงพื้นที่เพื่อไมใ หก ระทบตอ
โรงพยาบาลมากเกินไป
3) สสจ.รวมแลกเปลี่ยนบูรณาการแผนการดำเนินงานระดับจังหวัด / อภิปราย และซักถาม ประเด็น
o การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในระดับเขตสุขภาพที่ 8
o แนวทางการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร ประเด็นการอบรมผูสัมผัสอาหารตามกฎกระทรวงฯ
o ตองการใหศูนยวิชาการบูรณาการแผนการดำเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมกันเพื่อ จังหวัด
ทำงานงายขึ้น คลองตัวขึ้น

4) สำนักงานสาธารณสุข จัง หวั ดสกลนคร นำเสนอราง คณะกรรมการพั ฒ นาระบบบริก ารสุข ภาพ
สาขา GREEN & CLEAN Hospital เขตสุขภาพที่ 8 ป 2565 เพื่อใหผูเขารวมประชุมพิจารณาแกไข
เพื่อจะไดนำเสนอทานผูตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 8 ลงนามในคำสั่งฯ ตอไป
ไมได

ปญหาอุปสรรค มีขอกังวลหากสถานการณโควิดกลับมาระบาดอีก ทำใหลงพื้นที่ประเมินติดตาม
แนวทางแกไข ประเมินติดตามทางระบบ Online ตาม Time line เดิม

กิจกรรมที่ 4 อบรมพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ผูดูแลอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานพยาบาล (หลักสูตร online)
ผลการดำเนินงาน ประสานภาคีเครือขายผูรับผิดชอบงานในโรงพยาบาลใหเขารวมกับสำนักอนามัย
สิ่งแวดลอม กรมอนามัย ดำเนินการอบรมแบบ Online มีแผนในเดือนมกราคม 2565 เปนตนไป
กิจกรรมที่ 5 ประเมินติดตามการดำเนินงาน GCH เขตสุขภาพที่ 8 และคัดเลือกนวัตกรรม GREEN
ผลการดำเนินงาน มีแผนการดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม 2565 เปนตนไป
สรุปรายงานผลลัพธตัวชี้วัด โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GCH (5 เดือนแรก)
หนวยงาน
ศูนยอนามัยที่ 8
อุดรธานี

ระดับ
รพ.ผานเกณฑ
ระดับดีมากขึ้น
ไป รอยละ
ผลงาน

คาคะแนนเทียบกับคาเปาหมาย (ผลลัพธของตัวชี้วัด)
รอบการ
ประเมิน
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
5 เดือนแรก 92.4
92.8
93.2
93.6
94
92.39

-

-

-

ผลการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ปจจุบัน ณ วันที่ 30 พ.ย. 2564
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 8 ผานเกณฑ G&C ระดับดีมากขึ้นไป
รอยละ 92.39 และผานเกณฑระดับดีมาก PLUS รอยละ 42.39 และโรงพยาบาลนอกสังกัดฯ ที่เขารวม GCH
ไดแก รพ.คายประจักษศิลปาคมผานระดับดีมาก PLUS รพ.คายกฤษณสีวะรา ดีมาก PLUS รพ.รักษสกล ระดับดี

-

5) การดำเนินงานควบคุมกิจกรรม/กิจการใหดำเนินการตามมาตรการเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรค
COVID-19
กิจกรรมที่ ๑ แตงตั้งคณะทำงานตอบโตภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยดานสงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม ศูนยอนามัยที่ ๘ อุดรธานี
ผลการดำเนินงาน
มีการทบทวนรายชื่ อ คณะกรรมการ จัดทำคำสั่ง ศูนยอนามัย ที ่ ๘ อุดรธานี ที่ ๕๕๑/๒๕๖๔ เรื่อ ง
คณะทำงานตอบโตภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย ดานสงเสริม สุข ภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ศูนยอนามัย ที่ ๘
อุดรธานี ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อใหการขับเคลื่อนการดำเนินงานเปนไปตามสถารการณปจจุบั นและ
มีประสิทธิภาพ
https://drive.google.com/drive/folders/12cgmZiVE8WGRXy-KtOrEGpOXvH_GVXnm

ในสวนของการประชุม คณะกรรมการมีแผนการประชุมคณะกรรมการใน วันที่ ๒๓ เดือนธันวาคม 2564
 แตงตั้งคณะทำงานระบบบัญชาการเหตุการณภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขสำหรับทุกโรคฯ เขตสุขภาพที่ ๘
ผลการดำเนินงาน
คำสั่งคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๘ ที่ 356 /๒๕๖๔ และอยูระหวางการทบทวนรายชื่อคณะกรรมการ
เพื่อจัดทำคำสั่ง EOC เขตสุขภาพที่ 8 ใหเปนปจจุบัน
https://r8way.moph.go.th/r8wayadmin/page/uploads_file/20211119111549.pdf

กิจกรรม ๒ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและการใชงานระบบประเมินมาตรฐาน สะอาดปลอดภัย ปองกัน
โควิ ด (Thai Stop COVID Plus) และมาตรการสำหรับ องค ก ร หรื อ COVID Free Setting (CFS) ผ า นระบบ
ออนไลน (VDO Conference) ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
ผลการดำเนินงาน
ผูเขารวมประชุมครบทั้ง 7 จังหวัด ประกอบไปดวยเจาหนาที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น จำนวน
๘๐ คน รวม 7 จังหวัด โดยมีหัวขอการประชุมชี้แจง ดังตอไปนี้
1) ศูนยอนามัย ที่ 8 อุดรธานี ชี้แ จงการดำเนินงานและวัตถุประสงคใ นการประชุม เพื่อรองรับให
ผูประกอบกิจการ กิจกรรม และสถานประกอบการ ไดดำเนินการเพื่อปองกัน การแพรระบาด
ของไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวด พื้นที่ที่ทำการเปดประเทศ
2) ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานีไดชี้แ จงการใชงานระบบประเมินมาตรฐาน สะอาดปลอดภัย ปองกัน
โควิด (Thai Stop COVID Plus) และมาตรการสำหรับองคกร หรือ COVID Free Setting (CFS)
ผานแพลตฟอรม Thai Stop COVID Plus ของกรมอนามัย
3) มีการตอบขอซักถาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู ประเด็นการดำเนินงาน ไดแก
a. บทบาทหนาที่ของผูประเมิน
b. การลงทะเบียนผูประเมิน
c. ระยะเวลาในการประเมิน
d. พื้นที่ที่ตองดำเนินการ
ปญหาอุปสรรค
• ระบบในการลงขอมูลมีปญหา (ระบบไมเสถียร)
• ผูประกอบการไมเขาใจขั้นตอนการลงประเมินตัวเอง
• ผูประกอบการจำรหัสเขาระบบไมได
• เจาหนาที่ยังไมเขาใจขั้นตอนการลงประเมิน

แนวทางแกไข ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี จัดระบบการประสานงานและผูประสานงาน เพื่อใหคำปรึกษา
และตอบขอซักถามการดำเนินงานใหกับภาคีเครือขายผูประเมินและผูประกอบการ

กิจกรรมที่ ๓ จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยจัดทำแผนการลง Operation ผานระบบ
Operation ของกรมอนามัย ดังภาพ

https://eoc.anamai.moph.go.th/th/operation-team/
วันที่ลงพื้นที่

เวลา

กิจกรรม

ประธาน

9-11 พ.ย. 64

09.00น.

ประเมิน กํากับ สถานประกอบกิจการตามมาตรการ CFS

นางสาวอริณรดา ลาดลารานอาหาร สถานบันเทิง โรงแรม

จังหวัดอุดรธานี (นายภีมภูริ ปทมธรรมกุล

15-16 พ.ย. 64

09.00น.

ประเมิน กํากับ สถานประกอบกิจการตามมาตรการ CFS

นายพัฒพงศ ฟองออน รานอาหาร สถานบันเทิง โรงแรม

จังหวัดหนองคายนายภีมภูริ ปทมธรรมกุล

17-18 พ.ย. 64

09.00 น.

ประเมิน กํากับ สถานประกอบกิจการตามมาตรการ CFS

นางสาวสุกัญญา คณะวารานอาหาร สถานบันเทิง โรงแรม

จังหวัดเลย (เชียงนายทวีชัย ศิริพวงสะกะ

24 พ.ย. 64

09.00 น.

ประเมิน กํากับ สถานประกอบกิจการตามมาตรการ CFS

นายพัฒพงศ ฟองออน โรงงานเกลือ

จังหวัดอุดรธานี (อนางสาวมาลินี ลามคํา

24 พ.ย. 64

09.00 น.

ประเมิน กํากับ สถานประกอบกิจการตามมาตรการ CFS

นายพัฒพงศ ฟองออน โรงงานน้ําตาล

จังหวัดอุดรธานี (อนายพูลสิน พงษประเทศ

25 พ.ย. 64

09.00 น.

ประเมิน กํากับ สถานประกอบกิจการตามมาตรการ CFS

นายพัฒพงศ ฟองออน โรงงานน้ําตาล

จังหวัดอุดรธานี (อนายพูลสิน พงษประเทศ

30-พ.ย.-64

09.00 น. - 16.30 นลงพื้นที่เพื่อสุมประเมิน กํากับ ติดตาม สถานประกอบการตาม ดร.อริณลดา

รานอาหาร ตลาด โรงแรม ขนสงสาธารณะ นวด สปาอําเภอเมือง จ สสจ.อุดรธานี

2-ธ.ค.-64

09.00 น. - 16.30 นลงพื้นที่เพื่อสุมประเมิน กํากับ ติดตาม สถานประกอบการตาม ดร.อริณลดา

รานอาหาร ตลาด โรงแรม ขนสงสาธารณะ นวด สปา อําเภอเมือง จสสจ.อุดรธานี

นายทวีชัย ศิริพวงสะกะ

7-ธ.ค.-64

09.00 น. - 16.30 นลงพื้นที่เพื่อสุมประเมิน กํากับ ติดตาม สถานประกอบการตาม ดร.ธานิสา

รานอาหาร ตลาด โรงแรม ขนสงสาธารณะ นวด สปา อําเภอทาบอ สสจ.หนองคาย

นางสาวเบญจววณ จันทพล

8-ธ.ค.-64

09.00 น. - 16.30 นลงพื้นที่เพื่อสุมประเมิน กํากับ ติดตาม สถานประกอบการตาม ดร.ธานิสา

รานอาหาร ตลาด โรงแรม ขนสงสาธารณะ นวด สปา อําเภอศรีเชียงสสจ.หนองคาย

นางสาวเบญจววณ จันทพล

9-ธ.ค.-64

09.00 น. - 16.30 นลงพื้นที่เพื่อสุมประเมิน กํากับ ติดตาม สถานประกอบการตาม ดร.ธานิสา

รานอาหาร ตลาด โรงแรม ขนสงสาธารณะ นวด สปา อําเภอสังคม จสสจ.หนองคาย

นางสาวเบญจววณ จันทพล

13-ธ.ค.-64

09.00 น. - 16.30 นลงพื้นที่เพื่อสุมประเมิน กํากับ ติดตาม สถานประกอบการตาม ดร.ธานิสา

รานอาหาร ตลาด โรงแรม ขนสงสาธารณะ นวด สปา อําเภอเมือง จสสจ.หนองคาย

นางสาวปรียาพร สรางไร

14-ธ.ค.-64

09.00 น. - 16.30 นลงพื้นที่เพื่อสุมประเมิน กํากับ ติดตาม สถานประกอบการตาม ดร.ธานิสา

รานอาหาร ตลาด โรงแรม ขนสงสาธารณะ นวด สปา อําเภอเมือง จสสจ.หนองคาย

นางสาวปรียาพร สรางไร

13 - 17/12/2564

สถานที่

ภาคีเครือขาย ผูประสานงานหลัก

09.00 น. - 16.30 นลงพื้นที่เพื่อสุมประเมิน กํากับ ติดตาม สถานประกอบการตาม น.ส.สุกัญญา คณะวาป รานอาหาร ตลาด โรงแรม ขนสงสาธารณะ นวด สปา จังหวัดเลย สสจ.เลย

นางสาวปรียาพร สรางไร

วันเรียนวัยรุนทั้งกลุม

7-ธ.ค.-64

09.00 น. - 16.30 นลงพื้นที่เพื่อสุมประเมิน กํากับ ติดตาม สถานประกอบการตาม ดร.อริณลดา

รานอาหาร ตลาด โรงแรม ขนสงสาธารณะ นวด สปา อําเภอหนองหสสจ.อุดรธานี

แมและเด็กทั้งกลุม

9-ธ.ค.-64

09.00 น. - 16.30 นลงพื้นที่เพื่อสุมประเมิน กํากับ ติดตาม สถานประกอบการตาม ดร.อริณลดา

รานอาหาร ตลาด โรงแรม ขนสงสาธารณะ นวด สปา อําเภอประจัก สสจ.อุดรธานี

แมและเด็กทั้งกลุม

20-ธ.ค.-64

09.00 น. - 16.30 นลงพื้นที่เพื่อสุมประเมิน กํากับ ติดตาม สถานประกอบการตาม ดร.อริณลดา

รานอาหาร ตลาด โรงแรม ขนสงสาธารณะ นวด สปาอําเภอกุมภวาปสสจ.อุดรธานี

แมและเด็กทั้งกลุม

ตารางแสดง แผนการลง Operation ศูนยอนามัยที่ ๘ อุดรธานี
ปญหาอุปสรรค
• เจาหนาที่ทีม operation ของศูนยมีแผนการดำเนินงานปกติที่ตองดำเนินงานในชวงที่ลง OP
การแกไขปญหา
• ดำเนินงานปกติควบคูไปกับการลง operation ไปพรอมกัน

กิจกรรมที่ ๔ ลงกำกับติดตามมาตรการ กำกับ ติดตามการสุมประเมินการปฏิบัติตามมาตรการปองกันโควิด-19
รายงานผลการกำกับติดตาม
การลงพื้นที่กำกับติดตามมาตรการการปองกันโรคโควิด-19 สถานประกอบการ ตลาด
รานอาหาร หางสรรพสินคา ในเขตพื้นที่เปดเมืองพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๘ไดแก อุดรธานี หนองคาย และเลย
รวมกับสำนักงานสาธารณสุข และอปท.ในพื้นที่ เพื่อเนนย้ำใหสถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ
COVID Free Setting อยางเครงครัดทั้ง 3 ดาน ไดแก 1.COVID Free Environment สิ่งแวดลอม
ปลอดภัย 2.COVID Free Personnel พนักงานปลอดภัย 3.COVID Free Customer ผูใชบริการ
ปลอดภัย พรอมรณรงคสถานประกอบการที่ยังไมไดประเมินตามมาตรการดังกลาว โดยสามารถประเมิน
ตนเองไดผานชองทางเว็บไซต stopcovid.anamai.moph.go.th ทั้งนี้ สถานประกอบการที่ประเมินผาน
เกณฑ สามารถพิมพใบรับรองผล 1) Thai Stop COVID Plus 2) ใบรับรอง COVID Free Setting หรือ
TSC2+ 3) สติ๊กเกอร COVID Free Setting ติดไวหนาราน เพื่อแสดงใหเห็นอยางชัดเจน รองรับการ
ทองเที่ยว รวมถึงประชาสัมพันธใหผูประกอบการและนักทองเที่ยว ปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรค
COVID-19 อยางเครงครัด คุมเขมตนเองขั้นสูงสุด Universal Prevention เพื่อลดความเสี่ยงตอการแพร
ระบาดของโรค COVID-19 หลังจากเปดเมืองทองเที่ยวตอไป
จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดหนองคาย

จังหวัดเลย

การรายงานผลการดำเนินงานผานระบบรายงานผล ในแบบรายงานผลการดำเนินงานทีม
ปฏิบัติการระดับพื้นที่ กรณีรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด -19 และการติดตามการ
ดำเนินงานของภาคีเครือขายผานแอพพลิเคชั่น ไลน

แบบรายงานผลการดำเนินงานทีมปฏิบัติการระดับพื้นที่ กรณีรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด -19

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10LDwkuD7UYkijL4Y1u_GAC36KcgzPLKXAy5y
OsSxFPI/edit#gid=49324349
ปญหาอุปสรรค
• เครือขายที่รวมลง OP ยังไมมีรหัสผานของเจาหนาที่ ตองใชรหัสของ เจาหนาที่ศูนยอนามัยที่ 8
ในการลงประเมินโดยเจาหนาที่
• สถานประกอบการบางแหงยังไมเขาใจถึงวิธีการประเมินตัวเองผานแพลตฟอรม Thai Stop
COVID Plus กรมอนามัย
การแกไขปญหา
• ชี้แจงวิธีการขอ User และ password ผานเว็บไซด ของกรมอนามัย
• แนะนำ หนางานในชวงเวลาที่ลง OP รวมถึงเสนอใหเจาหนาที่ ชี้แจงหรือเปดคลิป VDO สาธิต
วิธีการประเมินใหกับสถานประกอบการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ ๕ สงเสริม ขับเคลื่อนใหหนวยงานระดับจังหวัดและพื้นที่สื่อสาร ประชาสัมพันธใหผูประกอบ
กิจการเขามาประเมินตนเองในแพลตฟอรม Thai Stop COVID Plus
ขับเคลื่อนการดำเนินงานและประชาสัมพันธผานภาคีเครือขาย โดยใช แอพพลิเคชั่น ไลน

ปญหาอุปสรรค กิจกรรมที่ ๖ สรุปรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการดานอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อปองกันโควิด19 ของสถานประกอบกิจการ รอบ 5 เดือน/ 10 เดือน
อยูระหวางดำเนินการ
********************************************************************

