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 4

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมผูสูงอายุ
รายงานผลการขับเคลื่อนดำเนินการงาน (ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564)
ลำดับ
1.

กิจกรรม

เปาหมาย

ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานสงเสริมสุขภาพ
1 ครั้ง
ปองกันโรค และอนามัยสิ่งแวดลอม เขตสุขภาพ
ที่ 8 ปงบประมาณ 2565
2. อบรมพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่สาธารณสุขและ
1 ครั้ง
แกนนำผูสูงอายุใ นการใช Wellness Plan
3. ขับเคลื่อนการดำเนินงานเมือง/ชุมชนที่เปนมิตร
2 แหง
กับผูสูงอายุ
4. เยี่ยมเสริมพลังเครือขายการดำเนินงานสงเสริม
1 ครั้ง
สุขภาพผูสูงอายุแบบบูรณาการ
5. อบรมฟนฟูผูจัดการการดูแลผูสูงอายุ
1 ครั้ง
(Care Manager)
6. อบรมหลักสูตรผูจัดกการการดูแลผูสสูงอายุ
1 ครั้ง
(Care Manager)
7. พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุระยะกลาง
7 แหง
Intermediate Care ในชุมชน
8. ถอดบทเรียนและคัดเลือกบุคคลและองคกร
1 ครั้ง
ตนแบบดานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
9. เยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงาน
1 ครั้ง
ประกวดวัดสงเสริมสุขภาพและวัดรอบรู ดาน
สุขภาพ
10. ผลิตคูมือแนวทางการดำเนินงานจัดบริการสราง 500 เลม
เสริมสุขภาพและปองกันโรคในชองปากภายใตวิถี
ใหม (New Normal)
11. ประกวดนวัตกรรมสงเสริมทันตสุขภาพระดับเขต 1 ครัง้

สรุปผลการดำเนินงาน
ดำเนินการเสร็จแลว
อยูระหวางดำเนินการ
ดำเนินการเสร็จแลว
อยูระหวางดำเนินการ
อยูระหวางดำเนินการ
อยูระหวางดำเนินการ
อยูระหวางดำเนินการ
อยูระหวางดำเนินการ
อยูระหวางดำเนินการ
ดำเนินการเสร็จแลว
อยูระหวางดำเนินการ

หมายเหตุ

ลำดับ

กิจกรรม

11. ติดตามการดำเนินงานสงเสริมทันตสุขภาพ 7
กลุมเปาหมาย 15 กิจกรรม (On Line

เปาหมาย

สรุปผลการดำเนินงาน

3 ครั้ง

อยูระหวางดำเนินการ

หมายเหตุ

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และอนามัยสิ่งแวดลอม เขตสุขภาพที่ 8
ปงบประมาณ 2565
วันที่ 27–29 กันยายน 2564 ศูนยอนามัย ที่ 8 อุดรธานี จัดประชุม ขับเคลื่อนการสงเสริม สุข ภาพ
ป อ งกั น โรค และอนามั ย สิ ่ ง แวดล อ ม เขตสุ ข ภาพที่ 8 ป ง บประมาณ พ.ศ.2565 โดยได ร ั บ เกี ย รติ จ าก
นายแพทยปราโมทย เสถียรรัตน ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เปนประธาน พรอมมอบ
นโยบายการดำเนินงานเพื่อใหมีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สรางความเขมแข็ง ในพื้นที่ และบูรณาการจัดการ
สุขภาพเพื่อความยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร ปงบประมาณ 2565 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสื่อสาร
เปาหมาย และแนวทางการดำเนินงานสงเสริม สุข ภาพ ปองกันโรค และอนามัย สิ่งแวดลอม ระดับพื้นที่ใ หเกิด
การบูรณาการและสรางกระบวนการมีสวนรวมระหวาง ศูนยอนามัย ที่ 8 อุดรธานี สำนักงานเขตสุข ภาพที่ 8
สำนักงานปองกัน และควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 อุดรธานี ศูนยสุขภาพจิต
ที่ 8 อุดรธานี สำนักการแพทยเขตสุข ภาพที่ 8 อุดรธานี และสำนักงานสาธารณสุข จังหวัด ในการขับเคลื่อน
การดำเนิ น งานให เป น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน และประสบผลสำเร็จ อย า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพ ผู  เ ข า ร ว มประชุม
ประกอบดวย ศูนยวิชาการในเขตสุขภาพที่ 8 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั้ง 7 จังหวัด ผานระบบออนไลน
Cisco Webex Meeting ณ หองประชุม ทองกวาวชั้น 3 ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี

กิ จกรรมที ่ 2 อบรมพั ฒ นาศั ก ยภาพเจ าหน า ที่ ส าธารณสุ ข และแกนนำผู ส ู งอายุ ใ นการใช Wellness Plan
อยูระหวางดำเนินการ
กิจกรรมที่ 3 ขับเคลื่อนการดำเนินงานเมือง/ชุมชนที่เปนมิตรกับผูสูงอายุ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 แพทยหญิงทิพา ไกรลาศ มอบหมายใหกลุม พัฒนาการสงเสริม สุขภาพ
วัย สูงอายุรวมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อน
การดำเนินงาน Ageing city จังหวัดหนองคาย ณ หองประชุม สวัสดิ์สัม พาหะ สำนักงานสาธารณสุข จัง หวั ด
หนองคาย เพื่อวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานเมืองที่เปนมิตรกับผูสูงอายุ Ageing city สูความเปนเลิศระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในเขตเทศบาลเมืองทาบอและเทศบาลเมืองหนองคาย โดยมีภาคีเครือ ขายเขา
รวมขับเคลื่อนงาน จำนวน 50 คน ประกอบดวย ปกครองจังหวัดหนองคาย สำนักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดหนองคาย สำนักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย ตรวจคน
เขาเมืองจังหวัดหนองคาย วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย สมาคมสงเสริม ธุรกิจการทองเที่ย วจังหวัดหนองคาย
สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดหนองคาย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวั ดหนองคาย
สำนักงานทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอมจังหวัดหนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย เทศบาลเมืองทาบอ
โรงพย าบาลหนองคายและโรงพยาบาลสมเด็ จ พระยุ พ ราชท า บ อ โดย ม ี น าย ทองเลื ่ อ น องอาจ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เปนประธานการประชุม

กิจกรรมที่ 4 เยี่ยมเสริมพลังเครือขายการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุแบบบูรณาการ
อยูระหวางดำเนินการ
กิจกรรมที่ 5 อบรมฟนฟูผูจัดการการดูแลผูสูงอายุ (Care Manager)
วั น ที ่ 30 พฤศจิ ก ายน 2564 แพทย หญิง ทิพ า ไกรลาศ ผู  อ ำนวยการศูน ยอ นามั ย ที่ 8 อุ ด รธานี
เปนประธานเป ด การอบรมหลั กสู ต รฟ นฟูแ ละพั ฒ นาศั กยภาพผู จ ัด การการดูแ ลผูส ูง อายุ (Care Manager)
ผานระบบ Cisco Webex Meeting ดำเนินการโดยกลุม พัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัย สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาศักยภาพผูจัดการการดูแลผูสูงอายุ (Care Manager) ที่ผานการอบรม ป 2561 ในการดูแ ลสุขภาพ
ผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) และผูปวยที่มีภาวะพึ่งพิงในชุม ชน ทั้งนี้ไดรับการสนับสนุนวิทยากรจาก
วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม โรงพยาบาลนครพนม สำนักงานปองกันและควบคุม โรคที่ 8 จังหวัด
อุดรธานี ศูนยสุขภาพจิตที่ 8 โรงพยาบาลอุดรธานี สำนักอนามัยผูสูงอายุ สำนักงานหลักประกันสุข ภาพแหงชาติ
เขต 8 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และโรงพยาบาลสงเสริมสุข ภาพตำบลคอนสาย ผูเขาอบรมประกอบดวย ผูจัดการ
การดูแลผูสูงอายุ (Care Manager) ทั้ง 7 จังหวัด รวมจำนวนกวา 100 คน

กิจกรรมที่ 6 อบรมหลักสูตรผูจัดกการการดูแลผูสสูงอายุ (Care Manager)
อยูระหวางดำเนินการ
กิจกรรมที่ 7 พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุระยะกลาง Intermediate Care ในชุมชน
อยูระหวางดำเนินการ
กิจกรรมที่ 8 ถอดบทเรียนและคัดเลือกบุคคลและองคกรตนแบบดานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
อยูระหวางดำเนินการ
กิจกรรมที่ 9 เยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงานประกวดวัดสงเสริมสุขภาพและวัดรอบรูดานสุขภาพ
อยูระหวางดำเนินการ
กิจกรรมที่ 10 ผลิตคูมือแนวทางการดำเนินงานจัดบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชองปากภายใตวิถีใ หม
(New Normal)
จัดทำคูม ือแนวทางการจั ดบริ การสรา งเสริม สุข ภาพและป องกั น โรคในช องปากภายใต วิถ ีชีว ิต ใหม
(New normal) เพื่อสนับสนุนใหทุกกลุมวัย เฝาระวังโรคในชองปากดวยตนเอง (Self-surveillance) ในสวนของ
การจัดบริการสรางเสริม สุข ภาพและปองกันโรคในชองปากภายใตวิถ ีชีวิตใหมเพื่อใหหนวยบริการเน น ความ
ปลอดภัยในการใหบริการของผูใหบริการและผูรับบริการ ทั้งโครงสราง สิ่งแวดลอมของคลิ นิ กบริ การทั น ตกรรม
และลดความเหลื่อมล้ำในการใหบริการทันตกรรม

กิจกรรมที่ 11 ประกวดนวัตกรรมสงเสริมทันตสุขภาพระดับเขต
อยูระหวางดำเนินการ

กิจกรรมที่ 12 ติดตามการดำเนินงานสงเสริมทันตสุขภาพ 7 กลุมเปาหมาย 15 กิจกรรม
กิจกรรมที่เปน On Line อยูระหวางดำเนินการ
วันที่ 27 กันยายน 2564 งานทันตสาธารณสุข ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ไดดำเนินการคืน
ข อ มู ล สุ ข ภาพช อ งปากให กั บ จั ง หวั ด ในเขตสุ ข ภาพที ่ 8 ทั ้ ง 7 จั ง หวั ด และชี ้ แ จงแนวทางการดำเนิ น งาน
ทันตสาธารณสุขใหทั้ง 7 จังหวัดไดรับทราบและดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน โดยศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานีได
จัดทำคูมือแนวทางการจัดบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชองปากภายใตวิถีชีวิตใหม New Normal
รวมทั้งสนับสนุนสื่อรณรงคประชาสัมพันธตางๆใหกับจังหวัด (ดำเนินการแลว)

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 กลุม พัฒนาการสงเสริมสุข ภาพวัยสูงอายุไดจัดการประชุมชี้แจงแผนการ
ดำเนินงานสง เสริ ม สุ ข ภาพวัย สูง อายุ เพื่อขับเคลื่ อ นการดำเนิ นงานทั้ ง 7 จังหวัดในเขตสุ ข ภาพที่ 8 และ
งานทันตสาธารณสุขในกลุมวัยสูงอายุไดชี้แ จงแนวทางการดำเนินงานทันตสาธารณสุขในกลุม วัยสูงอายุอีกครัง้
(ดำเนินการแลว)

เดือนตุลาคม 2564 งานทันตสาธารณสุขไดทำการรณรงคประชาสัมพันธ การสงเสริมสุข ภาพชอ งปาก
ภายในจังหวัดอุดรธานี ณ ตลาดสดไทอีสาน ตลาดเมืองทองเจริญศรี และตลาดโพศรี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
และไดเผยแพรประชาสัมพันธใหคนในพื้นที่ไดเขาถึงสื่อความรูในกลุมวัยสูงอายุ โดยการ Scan แอพพลิเคชั่นฟ นยังดี
(ดำเนินการแลว)

เดือนตุลาคม 2564 งานทันตสาธารณสุขไดจัดทำคลิปรณรงคผูสูงอายุฟนดี 80 ป 20 ซี่ ของเขตสุขภาพที่ 8
สงสำนักทันตสาธารณสุข โดยจังหวัดนครพนม(อำเภอธาตุพ นมและอำเภอศรีสงคราม)เปนตัวแทนสงคลิปวิดีโอ
จำนวน 2 คลิปสั้นๆคลิปละประมาณ ประมาณ 1 นาที (ดำเนินการแลว)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 สำนักทันตสาธารณสุขไดประสานงานทันตสาธารณสุข กลุม วัย สูง อายุ ข อง
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใชแ อพพลิเคชั่น Blue Book ใหกับผูรับผิดชอบ
งานทันตสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 8 เพื่อใหเขาใจการใชงานโปรแกรมและลงขอมูลของเจาหนาที่ทัน ตบุ คลากร
ในเขตสุขภาพที่ 8 และมีการสรางกลุมไลนเพื่อขับเคลื่อนตอเนื่อง (ดำเนินการแลว)

