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 3

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมวัยทำงาน
รายงานผลการขับ เคลื่อนดำเนินการงาน (ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564)
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1
ชี้แจงการดำเนินงาน Healthy canteen
เมนูชูสุขภาพ Food4Health และ
mooc.anamai ผานระบบออนไลน ภายใต
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

เปาหมาย

วัน/เดือน/ป สถานที่
ที่ดำเนินการ ดำเนินการ
ผูรับผิดชอบงานจาก 28 ต.ค. 64
ศูนย
สำนักงานสาธารณสุข ทั้ง
อนามัยที่
7 จังหวัด
8 อุดรธานี

ต.ค. 64 กิจกรรมที่ 2
มีการประเมินรับรอง
พ.ค. 65
ประเมินรับรอง Healthy canteen และเมนู Healthy canteen 7
ชูสุขภาพ ภายใตสถานการณการแพรระบาด แหง และเมนูชูสุขภาพ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID
35 เมนู
19)
1 พ.ย.64 –
มีขอมูลเก็บขอมูล
กิจกรรมที่ 3
พฤติกรรมสุขภาพที่พึง 31 พ.ค. 65
เก็บขอมูลพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค
ประสงค ความรอบรูและ
ความรอบรูและปจจัยแวดลอมที่สงผลตอ
ปจจัยแวดลอมที่สงผลตอ
สุขภาพวัยทำงาน
สุขภาพวัยทำงาน
37,095 คน
กิจกรรมที่ 4
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
ชุมชนไรพุง/องคกรไรพุง/DPAC Quality
กิจกรรมที่ 5
รณรงคประชาสัมพันธเปดตัวมหกรรม
สงเสริมการออกกำลังกายแบบชีวิตวิถีใหม
(New normal) ตามบริบทของพื้นที่ เขต
สุขภาพที่ 8

มีการนิเทศติดตาม
ประเมินผลการ
ดำเนินงานชุมชนไรพุง/
DPAC จำนวน 3 ครั้ง
1 ครั้ง

ผลการดำเนินการ
ดำเนินการแลว
ผูเขารวมประชุม
สสจ. สสอ. รพ.สต.
รวมทั้งสิ้น
300 คน
ผานระบบออนไลน
กำลังดำเนินการ
ประชุมชี้แจง สสจ.การขอรับ
การประเมินรับรอง และการ
นิเทศติดตาม

พื้นที่เขต
สุขภาพที่
8

ต.ค. 64 พ.ค. 65

-

ม.ค. - ก.พ.
65

-

กำลังดำเนินการ
เปาหมาย
37,095 คน
ผลงาน
892 คน
ขอมูล ณ วันที่ 1 พ.ย.
2564
กำลังดำเนินการ
ประชุมชี้แจง สสจ.การขอรับ
การประเมินรับรอง และการ
นิเทศติดตาม
-

กิจกรรม

เปาหมาย

วัน/เดือน/ป
สถานที่
ที่ดำเนินการ ดำเนินการ
29 ต.ค. ศูนยอนามัยที่
64
8 อุดรธานี

กิจกรรมที่ 6
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานสงเสริมสุขภาพคนวัยทำงานใน
สถานประกอบการ รองรับการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) เขตสุขภาพที่ 8

ผูรับผิดชอบวัยทำงาน
ระดับจังหวัด
อุตสาหกรรมจังหวัด และ
ภาคีเครือขายในเขต
สุขภาพที่ 8 ที่เกี่ยวของ
(1 ครั้ง)

กิจกรรมที่ 7
อบรมพัฒนาศักยภาพผูรับผิดชอบงาน
สงเสริมสุขภาพคนวัยทำงานในสถาน
ประกอบการ ดวย 10 Packages ภายใต
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เขต
สุขภาพที่ 8

ผูรับผิดชอบวัยทำงาน 29 พ.ย. 64 ศูนยอนามัยที่
ระดับจังหวัด
8 อุดรธานี
อุตสาหกรรมจังหวัด และ
ภาคีเครือขายในเขต
สุขภาพที่ 8 ที่เกี่ยวของ

กิจกรรมที่ 8
สถานประกอบการในพื้นที่
ติดตามผลการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพคน เขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 7
แหง
วัยทำงานในสถานประกอบการ ดวย 10
Packages เขตสุขภาพที่ 8

มกราคม มิถุนายน
2565

-

ผลการดำเนินการ
ดำเนินการแลว
ผูเขารวมประชุม
สสจ.
สอจ.
รวมทั้งสิ้น
50 คน
ผานระบบออนไลน
ดำเนินการแลว
ผูเขารวมประชุม
สสจ.
สอจ.
สถานประกอบการ
รวมทั้งสิ้น
50 คน
-

เอกสารขออนุมัติโครงการ
1. โครงการชุมชนเปนฐานจัดการกลุมวัยทำงานรอบรูสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8
2. โครงการองคกรเปนฐานจัดการกลุมวัยทำงานรอบรูสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8
3. โครงการหนวยบริการเปนฐานบริการสงเสริมสุขภาพตามแนวโครงการพระราชดำริ

2. มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตาม คำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซตของหนวยงาน
ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป (0.5)
ลิ้งคเอกสารรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตาม คำรับรองฯ........................
เอกสารหมายเลข1_รายงาน กพร. ตัวชี้วัดที่ 1.3 วัยทำงาน_5เดือนแรก_ศอ.8
3. มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) (0.25)
เอกสารหมายเลข 4…………………………………………
เอกสารหมายเลข 5…………………………………………
เอกสารหมายเลข 6…………………………………………

1. Output ผลผลิต มีผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด
รอบ 5 เดือนแรก
1. รายงานการถายทอดนโยบาย/มาตรการ/ประเด็นความรู แกผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อการ
ขับเคลื่อน การดำเนินงาน (0.25)
กิจกรรมที่ 1 ชี้แจงการดำเนินงาน Healthy canteen เมนูชูสุขภาพ Food4Health และ
mooc.anamai ผานระบบออนไลน ภายใตสถานการณก ารแพร ระบาดของโรคติ ดเชื ้อไวรัส โคโรนา 2019
(COVID 19)

‘

กิจกรรมที่ 6 ประชุม คณะทำงานขับเคลื่อ นการดำเนิ นงานสงเสริม สุข ภาพคนวัย ทำงานใน
สถานประกอบการ รองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 8

กิ จ กรรมที ่ 7 อบรมพั ฒ นาศั ก ยภาพผู  ร ั บ ผิ ด ชอบงานส ง เสริ ม สุ ข ภาพคนวั ย ทำงานใน
สถานประกอบการ ดวย 10 Packages ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID 19) เขตสุขภาพที่ 8

2. ผูรับผิดชอบงานในระดับอำเภอ ทุกจังหวัด (อยางนอย อำเภอละ 1 คน) จำนวนไมนอยกวา 81 คน
ไดรับการ ถายทอดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย/มาตรการ เกี่ย วกับการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงคใน วัยทำงานเพื่อเตรียมความพรอมการเปนผูสูงวัยที่มี สุขภาพดี (0.25)
ผูรับผิดชอบงานทุก จั งหวั ดในระดั บอำเภอ อยางนอยอำเภอละ 1 คน ไดรับการถา ยทอด
แนวทางการขับเคลื่ อ น นโยบาย/มาตรการเกี่ย วกับ การส งเสริม พฤติ กรรมสุข ภาพที ่พ ึง ประสงคใ น
วัยทำงานเพื่อเตรียมความพรอมการเปนผูสูงวัยที่มีสุขภาพดี เขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 87 คน

3. มี Healthy Canteen ผานการรับรองไมนอยกวา 7 แหง (0.25)
จำนวนโรงอาหารผา นเกณฑ ร ับ รองโรงอาหารปลอดภั ย ใสใ จสุ ข ภาพ (Healthy Canteen)
เปาหมายรอบ 5 เดือนแรก เขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 3 แหง

สถานประกอบการที่เขารวมการพัฒนาโรงอาหาร
เพื่อรับรองโรงอาหารปลอดภัยใสใจสุขภาพ (Healthy Canteen)
จังหวัด
อุดรธานี
สกลนคร
หนองคาย
เลย
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
นครพนม

สถานประกอบการ
บริษัท อุดรมาสเตอรเทค จำกัด
บริษัท น้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด
บริษัท ไทยรุงเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี สาขาสกลนคร
บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด
บริษัท โรซา เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑการเกษตร จำกัด
บริษัท ไนซ แอพพาเรล จำกัด
บริษัท เบสท-แพค คอนกรีต จำกัด
หจก.ที.วาย.ซี 2000
บริษัท เซาทแลนด รีซอรซ จำกัด สาขาบึงกาฬ
บริษัทบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จำกัด (มหาชน) สาขานครพนม
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขานครพนม
บริษัท เอก-ชัยดิสตริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
(เทสโกโลตัส สาขานครพนม)

ผูประสานงาน
น.ส.มนัสสวาท รัตนสิงห
น.ส.ธนิตา สารทอง
นายศักดิ์สิทธิ์ ตาลหอ
น.ส.กันตนา พรมมัชชะ
น.ส.ศยามล ชินภา
นางทิวารี ชัยรัตน
น.ส.ศิริญญา ทุมสงคราม
น.ส.กมลณิช คำพารา
น.ส.อรินดา ธงชัย
น.ส.ธนิตา สารทอง
น.ส.อัญมณี บุบผา
น.ส.ชนิกานต เพ็ชรทอง
น.ส.เพ็ญพร สุขา
น.ส.ขวัญตา พิมพงษ

4. มีเมนูชูสุขภาพในรานอาหาร/แผงลอย/อาหารริม บาทวิถี (street food) ผานการรับรองไมนอยกวา
35 แหง เมนูชูสุขภาพ 32 เมนู (0.25)
เปาหมายรอบ 5 เดือนแรก เขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 35 ราน เมนูชูสุขภาพ 32 เมนู
จำนวนรานอาหาร/ แผงลอย/อาหารริม บาทวิถี (street food) มีการพัฒนาเมนูชู สุขภาพและ
ผานการ รับรองเมนูชูสุขภาพ อยางนอยจังหวัดละ 5 ราน ที่สอดคลองกับ สถานการณภาวะ สุขภาพและ
พฤติกรรม สุข ภาพของวัยทำงาน และเปนปจจัย เอื้อตอ การปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการบริโภค อาหาร
ชวยแกปญหา ภาวะสุขภาพของวัย ทำงานในพื้นที่

2. Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อน การดำเนินงานสงเสริ มสุ ขภาพ
กลุมวัยทำงาน
รอบ 5 เดือนแรก
1. จำนวนคนมีความรอบรูดานสุขภาพ (5 ลานคน) (0.35)
คาเปาหมาย 5 เดือนแรก ของเขตสุขภาพที่ 8
จำนวนคนมีความรอบรูดานสุขภาพ เปาหมายรวมจำนวน 416,987 คน
ผลลัพธงานการดำเนินงาน เดือน พฤศจิกายน ขอมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม 2564
ความรอบรูดานสุขภาพ หมายถึง Digital Health literacy ซึ่งเปนการบริการนอกโรงพยาบาล
(Extra-Hospital service) เพื่อการดูแ ลสุข ภาพระดับบุคคล (Individual Care) ใหสามารถดูแ ล ตัวเอง
(Self-care) ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบุคคลจะรอบรูดานสุขภาพ จะตองมี 3 องคประกอบ ดังนี้
• เขาถึง ดวยการลงทะเบียนเขาสู Digital Health Platform เพื่อเขาถึงองคความรูที่ กระทรวง
สาธารณสุขไดจัดการความรูไวเปนอยางดีแลว
• เขาใจ คือการรูถึงภาวะสุขภาพของตนเองดวยการ screening & assessment จาก เครื่องมือ
คัดกรองและรายงานผลในระบบออนไลน เชน คัดกรองภาวะสุขภาพ BMI รอบเอว Thai CVD riskscore,
ตรวจมะเร็ งเตา นมด วยตั วเองผ า น BSE App, ตรวจฟ น , คั ด กรอง ความเครี ย ด ฯลฯ และประเมิน
พฤติกรรมสุข ภาพ เชน ประเมินพฤติก รรมสุข ภาพที ่พ ึ ง ประสงค 4 ดาน ไดแ ก การกิน การนอน
การออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพชองปากจาก Application H4U Plus, ประเมินกิจกรรมทางกาย/
การออกกำลังกายจากแพลตฟอรม กาวทาใจ, ประเมินความเครีย ดจากแบบประเมินความเครีย ด(ST-5)
ประเมินพฤติ กรรม การบริโภคอาหาร จากโปรแกรมโภชนาการอั จฉริย ะ Food4Health, ประเมิ น
พฤติกรรม การดูแลสุขภาพชองปาก, การอบรมออนไลนผาน MOOC.ANAMAI ฯลฯ
• ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยใชเครื่องมือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพออนไลน เชน ปรับเปลี่ย น
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค 4 ดาน จาก Application H4U Plus, ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริ โภค
อาหารดวยโปรแกรมโภชนาการอัจฉริยะ Food4Health ปรับเปลี่ย นพฤติกรรมการออกกำลังกายดวย
แพลตฟอร ม ก า วท าใจ, ปรั บ เปลี ่ ย นพฤติ ก รรม ทั น ตสุ ข ภาพด ว ย Application FunD, การจั ด การ
ความเครียดโดยเครื่องมือดานสุขภาพจิต ฯลฯ
รายการขอมูล
จำนวนคน
มีความรอบรูดานสุขภาพ

คาเปาหมาย
(คน)
416,987

ผลการดำเนินงาน
(คน)
637,441

หมายเหตุ

รอยละ

ผาน

100

ซึ่งการสรา งความรอบรู  ด า นสุ ข ภาพ ดวย Digital Health Literacy เปนการบริห ารจั ด การ
ความรอบรู ดานสุขภาพ ดวยเทคโนโลยีดิจิตัล โดยบุคคลมีความรอบรูสุขภาพ โดยสามารถเขาถึงขอมูลได
ผาน Application กาวทาใจ/BSE/H4U/Food4Health/สาวไทยแกมแดง/Mental Health Check In
สามารถจำแนกรายละเอียดเปนขอมูล ดังนี้ ขอมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม 2564
THNVR

E-Screening

272,168

18

จำนวนคนมีความรอบรูสุขภาพ
BSE
H4U
Food4Health
93,723 142,764

41

สาวไทย
แกมแดง
23

Mental
Health
164,704

2. วัยทำงานอายุ 25 - 59 ป ที่มีการเตรียมการเพื่อยาม สูงอายุดานสุขภาพโดยการมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค รอยละ 45 (0.35)
คาเปาหมาย 5 เดือนแรก ของเขตสุขภาพที่ 8
ประชาชนวัยทำงานอายุ 25-59 ป มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค รอยละ 45.23
ผลลัพธงานการดำเนินงาน เดือน พฤศจิกายน
ประชาชนวัยทำงานอายุ 25-59 ป มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค รอยละ 58.97
สามารถเข า ดู ข  อ มู ล ดู ไ ด จ ากฐานข อ มู ล H4U Plus ข อ มู ล ณ วั น ที ่ ๑ ธั น วาคม 2564
แยกรายจังหวัด ดังนี้
การสำรวจขอมูลพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงควัยทำงานเขตสุขภาพที่ 8 ป2565 (H4U Plus)
โดย ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
จังหวัด
อุดรธานี

เปาหมาย (คน)
10,714

ขอมูล ณ 1 ธ.ค. 64 (คน)

รอยละ

95

0.89

(รอยละของจังหวัด)

สกลนคร

7,824

70

0.89

(รอยละของจังหวัด)

นครพนม

4,858

3

0.06

(รอยละของจังหวัด)

เลย

4,194

37

0.88

(รอยละของจังหวัด)

หนองบัวลำภู

3,462

163

4.71

(รอยละของจังหวัด)

หนองคาย

3,505

516

14.72

(รอยละของจังหวัด)

บึงกาฬ

2,846

8

0.28

(รอยละของจังหวัด)

เขตสุขภาพที่ 8

37,403

892

2.38

(รอยละของเขต)

3. รอยละของวัยทำงานอายุ 18 - 59 ป มีดัชนีมวลกายปกติ รอยละ 51 (0.30) (ความ
ครอบคลุมการเก็บ ขอมูลไมนอยกวารอยละ 60 แบงเปน 3 ชวงอายุ)
ร อ ยละของวั ย ทำงานอายุ 18 - 59 ป มี ด ั ช นี ม วลกายปกติ แบ ง เป น 3 ช ว งอายุ ได แ ก
วัย ทำงานตอนตน อายุ 18 - 29 ป วัย ทำงานตอนกลาง อายุ 30 - 44 ป และวัย ทำงานตอนปลาย
อายุ 45 - 59 สามารถเขาดูข อมูลดูไ ด จากฐานขอมู ล HDC ขอมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม 2564
แยกรายจังหวัด ดังนี้
ลำดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

จังหวัด
บึงกาฬ
หนองบัวลำภู
อุดรธานี
เลย
หนองคาย
สกลนคร
นครพนม
เขตสุขภาพที่ 8

รอยละของวัยทำงานมีดัชนีมวลกายปกติ
18 - 29 ป 30 - 44 ป
45 - 59
18 - 59 ป
48.84
51.32
42.44
45.42
83.37
69.68
58.33
63.12
52.85
50.91
43.55
65.92
36.49
47.68
42.99
44.34
87.80
70.55
63.81
68.03
NA
NA
NA
NA
68.26
55.43
48.59
50.64
80.81
58.66
50.55
53.99

รอยละของวัยทำงานอายุ 18 – 59 ป มีดัชนีมวลกายปกติ จำแนกรายเขตสุขภาพ

รอยละของวัยทำงานอายุ 18 – 59 ป มีดัชนีมวลกายปกติ จำแนกรายจังหวัด

คาเปาหมาย 5 เดือนแรก ของเขตสุขภาพที่ 8
3.1 รอยละของวัยทำงานอายุ 18 - 29 ป มีดัชนีมวลกายปกติ รอยละ 73.65 (0.10)
ผลลัพธงานการดำเนินงาน เดือน พฤศจิกายน
รอยละของวัยทำงานอายุ 18 - 29 ป มีดัชนีมวลกายปกติ รอยละ 80.81
รอยละของวัยทำงานอายุ 18 - 29 ป มีดัชนีมวลกายปกติ จำแนกรายเขตสุขภาพ

รอยละของวัยทำงานอายุ 18 - 29 ป มีดัชนีมวลกายปกติ จำแนกรายจังหวัด

3.2 รอยละของวัยทำงานอายุ 30 - 44 ป มีดัชนีมวลกายปกติ รอยละ 57.40 (0.10)
ผลลัพธงานการดำเนินงาน เดือน พฤศจิกายน
รอยละของวัยทำงานอายุ 30 - 44 ป มีดัชนีมวลกายปกติ รอยละ 58.66
รอยละของวัยทำงานอายุ 30 - 44 ป มีดัชนีมวลกายปกติ จำแนกรายเขตสุขภาพ

รอยละของวัยทำงานอายุ 30 - 44 ป มีดัชนีมวลกายปกติ จำแนกรายจังหวัด

3.3 รอยละของวัยทำงานอายุ 45 - 59 ป มีดัชนีมวลกายปกติ รอยละ 49.40 (0.10)
ผลลัพธงานการดำเนินงาน เดือน พฤศจิกายน
รอยละของวัยทำงานอายุ 45 - 59 ป มีดัชนีมวลกายปกติ รอยละ 50.55
รอยละของวัยทำงานอายุ 45 - 59 ป มีดัชนีมวลกายปกติ จำแนกรายเขตสุขภาพ

รอยละของวัยทำงานอายุ 45 - 59 ป มีดัชนีมวลกายปกติ จำแนกรายจังหวัด

