รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ครั้งที่ 3 /2564
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564
ณ หองประชุมศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
-----------------------------ผูมาประชุม
1. นางสาวทิพา
2. นางโสพรรณ
3. นางสุภาภรณ
4. นางสาวศิริพร
5. นายพัฒนพงศ
6. นางสาวธนิสา
7. นางสาวอริณรดา
8. นางสาวสุกัญญา
9. นายวิรุท
10. นางสาวสิริภา

ไกรลาศ
เรืองเจริญ
ลมูลศิลป
ศรีเทวิณ
ฟองออน
อนุญาหงษ
ลาดลา
คณะวาป
นนสุรัตน
จิตติพิมพ

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

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ประธานกลาวเปดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไป

วาระการประชุม

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ

มติที่ประชุม

วาระที่ 1

1.1 แจงทราบ
รับทราบ
- การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล กรณีคุณโสพรรณ เรืองเจริญ รองผูอำนวยการศูนยฯ จะเกษียณในสิ้น
ประธานแจ ง ให ท ี ่ ป ระชุ ม
มอบ
ป
ง
บประมาณ
2565
นี
้
ในส
ว
นนี
้
ใ
ห
ท
ำการถ
า
ยทอดงานให
ค
ุ
ณ
สุ
ภ
าภรณ
ลมู
ล
ศิ
ล
ป
รองผู

อ
ำนวยการศู
น
ย
ฯ
ทราบ
คุณโสพรรณ เรืองเจริญ
อีกทาน เพื่อรักษาการและรับผิดชอบงานหนาที่ดังกลาว
และ งานการเจาหนาที่
- ใหกำหนดการ rotate training นิติกรเขากลุมงาน โดยเริ่มในเดือนมกราคม 2565 มอบหมายงานการ
เจาหนาที่
วาระที่ 2

1.2 ประธานที่ประชุมฯ ใหที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยอนามัยที่ 8 เห็นชอบและรับรอง
รายงานการประชุมฯ
อุดรธานีครั้งที่ 2 / 2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
เรื ่ อ งรั บ รองรายงานการ
ประชุม
วาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ติดตามการเบิกจายงบประมาณ (งบดำเนินงาน, งบลงทุน, งบบำรุงและงบลงทุนเหลือจาย)
- งบดำเนินงาน ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เบิกจายงบประมาณไดรอยละ 24.16 ซึ่งเปาหมายเดือนธันวาคม
รอยละ 25
- งบลงทุน 4 รายการ เปด PO เรียบรอยแลว มีรายการ ดังนี้
1. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน
2. เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟาอัตโนมัติ
3. เครื่องฟอกอากาศ
4. ระบบปองกันฟาผา อาคารพักเจาหนาที่

รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่อง

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
3.1 ติดตามการเบิกจายงบประมาณ (งบดำเนินงาน, งบลงทุน, งบบำรุงและงบลงทุนเหลือจาย)
1 รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟาพรอมอาคาร ดำเนินการอยูในขั้นตอนการ e-bidding รอผลพิจารณาการอุทธรณ จาก
กรมบัญชีกลาง
- งบเงินกู 1 รายการ หุนยนตฆาเชื้อโรคดวยแสง UV-C เพื่อปองกันฯ ดำเนินการอยูในขั้นตอนการตรวจรับในวันที่
7 ธันวาคม 2564
- เงินบำรุง ผลการดำเนิน งานของฟ ตเนสของเดือนพฤศจิ กายน เปนดังนี้ มีจำนวนสมาชิกรายเดื อน 7 ราย
และสมาชิกรายวันจำนวน 8 ราย รวมเปนเงินจำนวน 7,420 บาท คา OT 4,920 บาท รายไดหลังหักคา OT 2,500
บาท
3.2 การติดตามผลการลง DOC
- จากการตรวจสอบการบันทึกขอมูล ในระบบ DOC มีการลงขอมูลครบถวน แตอาจจะมีลาชาในบางกลุมงาน
ดังนั้นใหหัวหนากลุมตรวจสอบการลงขอมูลโครงการของกลุมงานทุกอาทิตย

มติที่ประชุม
รับทราบ

รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
5.1 สรุปคาสาธารณูปโภคประจำเดือน
- คาสาธารณูปโภคเฉลี่ยเปนไปตามประมาณการ

5.2 การติดตามการดำเนินงานของกลุมงาน
5.2.1 กลุมพัฒนาอนามัยแมและเด็ก ใหปรับแผนบางโครงการใหดำเนินการในเดือนธันวาคม
5.2.2 กลุมพัฒนาการสงเสริมวัยเรียนวัยรุน
- กิจกรรมวันเด็กในเดือนมกราคม อาจจะไมมีการจัดกิจกรรม ตองรอกรมชี้แจงอีกครั้ง

มติที่ประชุม
รับทราบ

รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
5.2 การติดตามการดำเนินงานของกลุมงาน
5.2.2 กลุมพัฒนาการสงเสริมวัยเรียนวัยรุน
- ตามแผนจะมีการจัดประชุมอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 6 ครั้ง ใชงบประมาณ
จำนวน 130,000 บาท ในเดือนมกราคม 2565
5.2.3 กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยทำงานและวัยสูงอายุ
- ตามแผนจะมีการจัดรณรงคกาวทาใจและลงประเมิน CFS
- ตามแผนจะมีการจัดอบรมแมชี ในวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2564
5.2.4 กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม
- การดำเนินการโครงการที่เกี่ยวของกับสถานการณ Covid เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแลวใหสรุปผลและรายงานลงใน
ระบบของกรม (Google form)
- ในการประชุม EOC มีการเนนเรื่อง PM 2.5 โดยใหกำกับติดตามสถานการณและมีการประชาสัมพันธสื่อสารให
ประชาชนรับทราบ พรอมทั้งรายงานผลการดำเนินงานลงในระบบกรม ในสวนนี้มอบหมายคุณปรียาพร สรางไร เปน
ผูรับผิดชอบ
- การดำเนินงานประเมิน CFS ที่จัดหวัดหนองคายในเดือนธันวาคม
- มีการตรวจประเมิน 5ส ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564
- ตามแผนจะมีการอบรมประเมิน EHA จังหวัดนครพนม ในวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2564
- ตามแผนจะมีการอบรมประเมิน EHA จังหวัดหนองคาย ในวันที่ 27 - 29 ธันวาคม 2564

มติที่ประชุม
รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
5.3 รายงานการดำเนินงาน HL
เปาหมายและกรอบการดำเนินงาน ตองรอกรมชี้แจง
5.4 การคัดเลือกคนดีศรีอนามัย ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
กลุมและจำนวนผูเขารับการคัดเลือกแบงประเภทได ดังนี้

มติที่ประชุม
รับทราบ

รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
5.4 การคัดเลือกคนดีศรีอนามัย ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
โดยเมื่อพิจารณาจากเกณฑการคัดเลือก ผูมีคุณสมบัติของแตละประเภทมีดังนี้
- ขาราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติงาน 2 คน

ผลจากการพิจารณาจากคณะ กบศ. สรุปคัดเลือกนายอภิชิต ศรีอวน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เปนคนดีศรี
อนามัยของศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
- ขาราชการประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน / ปฏิบัติงาน 1 คน

มติที่ประชุม
รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
5.4 การคัดเลือกคนดีศรีอนามัย ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ผลจากการพิจารณาจากคณะ กบศ. สรุปวา ไมมีผูมีเหมาะสมในการคัดเลือกคนดีศรีอนามัยประเภทขาราชการ
ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน / ปฏิบัติงาน เนื่องจากไมมีผลงานโดดเดน
- ประเภท พนักงานราชการ 1 คน

ผลจากการพิจารณาจากคณะ กบศ. สรุปวา ไมมีผูมีเหมาะสมในการคัดเลือกคนดีศรีอนามัยประเภทพนักงานราชการ
เนื่องจากไมมีผลงานโดดเดน

มติที่ประชุม
รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
5.5 การกำกับติดตามตัวชี้วัด กพร.
ตัวชี้วัดที่ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี รับมาจากกรมอนามัยมี 11 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

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

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

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

ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
เดือน ธันวาคม 2564

เอกสารแนบ 2

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมวัยเรียนวัยรุน
รายงานผลการขับเคลื่อนดำเนินการงาน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่รายงานใหที่ประชุมทราบ
แจงรายละเอียดและรายงานความกาวหนากิจกรรมในโครงการกลุมวัยรุน
1) โครงการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพวัยรุนและอนามัยเจริญพันธุแบบบูรณาการ ไดแก
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับจังหวัด
การดำเนินงาน : กำหนดวันจัดประชุมอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวั ยรุน
ระดับจังหวัดดังนี้

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 จัดประชุมคณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุนจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2565 นายกองเอกปราโมทย ธัญญาพืช รองผูวาราชการจังหวัดอุดธานี
ติดตามรายงานสถานการณการตั้งครรภในวัยรุนระดับเขตสุขภาพและระดับจังหวัด และกำหนดแนวทางการ
ปองกันการตั้งครรภในวัยรุนจังหวัดอุดรธานีในชวงการระบาดของ COVID-19 และชวงเทศกาลบุญประจำป
และติดตามความกาวหนาการดำเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของภายใตยุทธศาสตรการปองกันและแกไข
ปญการตั้งครรภในวัยรุนระดับชาติ พ.ศ.2560-2569 รายละเอียดการประชุมประกอบดวย ศูนยอนามัยที่ 8
อุ ด รธานี นำเสนอสถานการณ ก ารตั ้ ง ครรภ ใ นวั ย รุ  น ป 2564 และช อ งทางการช ว ยเหลื อ วั ย รุ  น ผ า น
ศูนยชวยเหลือวัยรุนระดับจังหวัด และนำเสนอกิจกรรมการดำเนินงานปองกันการตั้งครรภในวัยรุนเขตสุขภาพ
ที ่ 8 สำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี ร ายงานความก า วหน า การพั ฒ นาระบบการให บ ริ ก ารของ
สถานบริการที่เปนมิตรสำหรับวัยรุนและเยาวชนภายในจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีนำเสนอการพัฒนา
ระบบการศึ ก ษาที ่ ส  ง เสริ ม การเรี ย นรู  ด  า นเพศวิ ถ ี ศ ึ ก ษาทั ก ษะชี ว ิ ต และระบบการดู แ ลช ว ยเหลื อ วั ย รุ น

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนำเสนอการบูรณาการการจัดฐานขอมูลงานวิจัยและการจัดการองคความรู
เกี่ยวกับการปองกันแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 จัดประชุมคณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
จังหวัดหนองบัวลำภูครั้งที่ 1/2565 ซึ่งไดรับเกียรติจาก นายเวียงชัย แกวพินิจ รองผูวาราชการจังหวัด
หนองบัวลำภู เปนประธาน การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรายงานสถานการณการตั้งครรภในวัยรุนใน
ระดับจังหวัดและกำหนดแนวทางการปองกันการตั้งครรภในวัยรุนในจังหวัดอุดรธานีชวงเทศกาลปใหมและ
ชวงการระบาดของโรค COVID-19 รวมไปถึงติดตามความกาวหนาการดำเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ภายใต ย ุ ท ธศาสตร ก ารป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาการตั้ ง ครรภ ใ นวั ย รุ  น ระดั บ ชาติ พ.ศ.2560-2569
โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภูรายงานความกาวหนาการพัฒนาระบบ
การให บ ริ ก ารของสถานบริ ก ารที ่ เ ป น มิ ตรสำหรั บ วัย รุ น และเยาวชนภายในจั งหวัด ศึกษาธิก ารจั ง หวั ด
หนองบัวลำภูนำเสนอการพัฒนาระบบการศึกษาที่สงเสริมการเรียนรูดานเพศวิถีศึกษาทักษะชีวิตและระบบ
การดูแลชวยเหลือวัยรุน การบูรณาการการจัดฐานขอมูลและการจัดการองคความรูเกี่ยวกับการปองกันแกไข
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ณ หองประชุมเอราวัณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

กิจกรรมที่ 2 อบรมการใหบริการยาฝงคุมกำเนิดสำหรับพยาบาล เขตสุขภาพที่ 8 รุนที่ 3
การดำเนินงาน : วันที่ 21-24 ธันวาคม 2564 ศูนยอนามัยที่ 8 จัดอบรมการใหบริการยาฝ ง
คุมกำเนิดสำหรับพยาบาล เขตสุขภาพที่ 8 รุนที่ 3 มีพยาบาลเขารับการอบรมทั้งสิ้น 20 คน โดยเปนพยาบาล
จากโรงพยาบาลในเขตรับผิดชอบของศูนย อนามัยที่ 8 รวม 7 จังหวัด ไดแก จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู
เลย นครพนม บึ ง กาฬ สกลนคร และหนองคาย ผู  เ ข า รั บ การอบรมได ฝ  ก ปฏิ บ ั ต ิ ต ามหลั ก สู ต รทุ ก คน
ในการอบรมภาคทฤษฎี คะแนน Pretest เฉลี ่ ย อยู  ท ี ่ 6.3 คะแนน Posttest เฉลี ่ ย ที ่ 9.45 คะแนน
และคะแนนความกาวหนา เฉลี่ย 3.15 คะแนน สำหรับความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมใหบริการยาฝง
คุมกำเนิดสำหรับพยาบาลมีผูเขารับการประเมินทั้งหมด 20 คน มีความพึงพอใจตอการฝกอบรม รอยละ
100 โดยใหขอคิดเห็นวาในภาพรวมของการอบรมครั้งนี้เปนการอบรมที่ดีมาก อาจารยภาคทฤษฎีใหความรูได
ชัดเจน และเสนอแนะวา ตองการใหเพิ่มวันฝกอบรมมากขึ้นเพื่อความสะดวกในการเก็บ case

กิจกรรมที่ 3 รับรองมาตรฐานและนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติ การปองกัน
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
การดำเนินงาน : อยูระหวางการกำหนดกับพื้นที่เปาหมาย
กิ จ กรรมที ่ 4 นิ เ ทศติ ด ตาม การดำเนิ น งาน อำเภออนามั ย การเจริ ญ พั น ธ ด  ว ย Application
เขตสุขภาพที่ 8
การดำเนินงาน : เขตสุขภาพที่8 มีโรงพยาบาลที่ยังไมประเมินในจังหวัดอุดรธานี คือ โรงพยาบาลกูแกว
และทางโรงพยาบาลกูแกวไดยื่นประเมินอำเภออนามัยการเจริญพันธุ ยื่นการประเมินในวันที่ 28 ธันวาคม 2564
กิจกรรมที่ 5 ประชุมชี้แจง Teenage Digital Platform ผานระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
การดำเนินงาน : อยูระหวางการกำหนดกับพื้นที่เปาหมาย
กิจกรรมที่ 6 พัฒนาศูนยสาธิตบริการสุขภาพที่เปนมิตรสำหรับวัยรุนและเยาวชน
การดำเนินงาน : ยื่นเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียน สปสช. และเตรียมความพรอมคลินิกและจัดทำ
เอกสารคุณภาพตางๆ
มติที่ประชุม : รับทราบ

แจงรายละเอียดและรายงานความกาวหนากิจกรรมในโครงการกลุมวัยเรียน
1) โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำป 2565
(ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวพรพิมล บุตะลา โดยมีกิจกรรมดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรอบรูดานอนามัยโรงเรียนและอนามัยสิ่งแวดลอมแก
ครูโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ป 2565 ผานระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
การดำเนินงาน : ดำเนินการเสร็จสิ้นแลว เดือนพฤศจิกายน 2564
กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจง Digital Plateform โภชนาการ ผานระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
การดำเนินงาน : ดำเนินการเสร็จสิ้นแลว เดือนพฤศจิกายน 2564
กิจกรรมที่ 3 อบรมพัฒนาศักยภาพครู และผูสัมผัสอาหาร โรงเรียน กพด. ในเขตสุขภาพที่ 8 เฝาระวังและ
ประเมินดานอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ผานระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
การดำเนินงาน : ดำเนินการเสร็จสิ้นแลว เดือนพฤศจิกายน 2564
กิจกรรมที่ 4 ประชุมพัฒนานักเรียนแกนนำผูพิทักษอนามัยผานระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
การดำเนินงาน : อยูระหวางดำเนินการและรอหลักสูตรแกนนำผูพิทักษอนามัยโรงเรียน จากกรมอนามัย
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาสถานศึกษาปลอดภัยปองกันและลดการระบาดโควิด-19
การดำเนินงาน :
1. ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการ พัฒนาสถานศึกษาปลอดภัยปองกันและลดการระบาดโควิด-19 กองกำกับการ
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 สกลนคร ในวันที่ 7 ธันวาคม 2564
แพทยหญิงทิพา ไกรลาศ ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให นางสุภาภรณ ลมูลศิลป
รองผูอำนวยการฝายบริหาร เปนผูแทนลงเยี่ยมติดตามมาตรการปองกันโควิด-19 ในโรงเรียนตชด. สังกัดกองกำกับการ
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 สกลนคร
ใหคำแนะนำเนนย้ำแนวทางการปองกันโควิด-19 แนะนำชุดตรวจคัดกรองโควิด- 19 Antigen Test Kit
(ATK) ควรตรวจกรณีเสี่ยง คือ
1.ประเมิน TST กรณีเสี่ยงสูง
2. เปนผูใกลชิดหรือสัมผัสกับผูติดเชื้อยืนยันยืนยัน หรือเปนผูสัมผัสเสี่ยงสูง
3. อาการเสี่ยงมีอาการปวยทางเดินหายใจ เชน ไข ไอน้ำมูก เจ็บคอ
4. เขาไปในพื้นที่เสี่ยง
นอกจากนี้แนะนำ 7 มาตรการเขม เปดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยไรโควิด ในสถานศึกษา
1. สถานศึกษาประเมินความพรอมกอนเปดภาคเรียน ผาน TSC+
2. จัดกิจกรรมรูปแบบ Small Bubble
3. จัดระบบใหอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
4. จัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
5. จัดใหมี School Isolation
6. ควบคุมดูแลการเดินทางระหวางบานกับสถานศึกษา

7. จัดใหมี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
แนะนำการตรวจน้ำเพื่อความปลอดภัย ดวย อ.31 และ อ.11 พรอมทั้งมอบสิ่งของสนับสนุนในการดูแลสุขภาพ
อนามัยในการปองกันตนเองใหปลอดภัยใหกับโรงเรียนตชด. จำนวน 9 แหง แกครูใหญทุกโรงเรียน ชุดตรวจ
คั ด กรองโควิ ด- 19 Antigen Test Kit (ATK), เจลแอลกอฮอล, สบูล างมือ, หนากากอนามัย , อ.31, อ.11,
หยดทิพย โดยมี พ.ต.อ.สิปปนันท สรณคุณแกว ผกก.ตชด.23 และคณะ เปนผูรับมอบ

2. ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการ พัฒนาสถานศึกษาปลอดภัยปองกันและลดการระบาดโควิด-19 กองกำกับการ
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 อุดรธานี ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564
แพทยหญิงทิพา ไกรลาศ ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี และกลุมงานวะยเรียนลงเยี่ยมติดตาม
มาตรการปองกันโควิด-19 ในโรงเรียนตชด. สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 อุดรธานี
ใหคำแนะนำเนนย้ำแนวทางการปองกันโควิด-19 แนะนำชุดตรวจคัดกรองโควิด- 19 Antigen Test Kit
(ATK) ควรตรวจกรณีเสี่ยง คือ
1.ประเมิน TST กรณีเสี่ยงสูง
2. เปนผูใกลชิดหรือสัมผัสกับผูติดเชื้อยืนยันยืนยัน หรือเปนผูสัมผัสเสี่ยงสูง
3. อาการเสี่ยงมีอาการปวยทางเดินหายใจ เชน ไข ไอน้ำมูก เจ็บคอ
4. เขาไปในพื้นที่เสี่ยง

นอกจากนี้แนะนำ 7 มาตรการเขม เปดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยไรโควิด ในสถานศึกษา
1. สถานศึกษาประเมินความพรอมกอนเปดภาคเรียน ผาน TSC+
2. จัดกิจกรรมรูปแบบ Small Bubble
3. จัดระบบใหอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
4. จัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
5. จัดใหมี School Isolation
6. ควบคุมดูแลการเดินทางระหวางบานกับสถานศึกษา
7. จัดใหมี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
พรอมทั้งมอบสิ่งของสนับสนุนในการดูแลสุขภาพอนามัยในการปองกันตนเองใหปลอดภัยใหกับโรงเรียนตชด.
จำนวน 18 แหง แกครูใหญทุกโรงเรียน ชุดตรวจคัดกรองโควิด- 19 Antigen Test Kit (ATK), เจลแอลกอฮอล,
สบูลางมือ, หนากากอนามัย, โดยมี พ.ต.ท.จารุบุตร รอง ผกก.ตชด.23 และคณะ เปนผูรับมอบ

กิจกรรมที่ 6 เตรียมการรับเสด็จกับหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่
การดำเนินงาน : วันที่ 24 ธันวาคม 2564
แพทยหญิงทิพา ไกรลาศ ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให นางสุภาวภรณ ลมูลศิลป
รองผูอำนวยการฝายบริหาร รวมเขาเฝารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ผานระบบ zoom meeting เนื่องในโอกาสเสด็จฯ เปดการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุ มารี ประจำป 2564 “41 ป ด ว ยพระเมตตาแหงการศึกษา พัฒ นาวิช าการ - จริย ธรรม งาน กพด.”
ณ ศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแมโจ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม และไดทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง

“การพัฒนาเด็กและเยาวชนหลังโควิด - 19” เนนใหเด็กมีอนามัยสวนบุคคลที่ดี สามารถดูแลตนเองและคนใน
ครอบครัวได เชน การลางมือ การสวมหนากากอนามัย การเก็บหนากากอนามัย การฝกการเวนระยะหางทางสังคม
การออกกำลังกายและการดูแลอนามัยสิ่งแวดลอมใหสะอาดปลอดภัย เชนการลางมือ การใชสวม การเรียนการสอน
แบบ On Hand ดวยถุงยังชีพพระราชทาน การดำเนินงานปที่ผานมาไดมีการจัดประกวดวาดภาพ และเรียงความ
เกี่ยวกับการระบาดโรคโควิด - 19 การเรียน On Air สำหรับโรงเรียนพระพุทธศาสนาก็ไดมีการสนับสนุนเครื่องทีวี
ใหสำหรับเรียนพบวามีนักเรียนในชุมชนสนใจมาเรียนดวยเปนจำนวนมาก
ปญหาที่พบในการเรียนการสอนแบบ on line คือ
- ครูยังขาดทักษะ
- สถานศึกษายังขาดอุปกรณ
**พระองคทรงตรัสวาไมมีใครคิดวามันจะเกิดโรคแบบนี้ขึ้นฉะนั้นตองมีการพัฒนาครู และทรงเนนย้ำอีก
เรื่องคือจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนรูรอบดาน สามารถเลี้ยงชีพตัวเองได และเรียนรูเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 7 คัดเลือกนวัตกรรมสุขภาพ ผลงานโครงการโดดเดนของโรงเรียนขยายสูชุมชนตามแนววิถีชีวิต
ใหม (New Normal)
การดำเนินงาน : ประสานพื้นที่และอยูระหวางเตรียมการเพื่อประชาสัมพันธโครงการเดือน มกราคม 2565
กิจกรรมที่ 8 นิเทศน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ภาวะสุขภาพนักเรียนและ สวมสุขอนามัย
การดำเนินงาน : ประสานพืน้ ที่และอยูระหวางเตรียมการเพื่อดำเนินงาน มกราคม 2565

2) โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุนเขมแข็ง แข็งแรง รอบรูดานสุขภาพและฉลาดตามแนววิถีชีวิตใหม
ในยุคดิจิตัล ป 2565 ประกอบดวย 10 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวัยเรียนวัยรุน ปงบประมาณ 2565
การดำเนินงาน : ดำเนินงานเสร็จสิ้นแลว
กิจกรรมที่ 2 รณรงค สงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในวันเด็กและวันดื่มนมโลก
การดำเนินงาน : ระหวางการปรับกิจกรรมตามบริบทของพื้นที่ภายใตขอจำกัดสถานการณการระบาดโควิด-19
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพการใชเครื่องมือประเมินสุขภาพและการคัดกรองสุขภาพเด็กพิเศษผานระบบ
ประชุมทางไกล (Video Conference)
การดำเนินงาน : ดำเนินงานเสร็จสิ้นแลว
กิจกรรมที่ 4 ประชุมพัฒนานักเรียนแกนนำผูพิทักษอนามัยผานระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
การดำเนิ น งาน : ติ ดตามความก า วหนาของการจัดทำหลักสูตรนักเรียนแกนนำผูพิทักษอนามัยจาก
กรมอนามัย และอยูระหวางประสานกลุมเปาหมาย
กิจกรรมที่ 5 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพนักเรียน
การดำเนินงาน : อยูระหวางประสานกลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย
กิจกรรมที่ 6 นิเทศ ติดตาม พัฒนาสถานศึกษาปลอดภัยปองกันและลดการระบาดโควิด – 19
การดำเนินงาน : เฝาระวังสถานการณการติดเชื้อในสถานศึกษาและเตรียมความพรอมสนับสนุนเหตุการณ
ระบาดโควิด – 19 โดยติดตามจากรายงานการตรวจ ATK จากสถานศึกษาตางๆผานระบบรายงานของกรมอนามัย
และสุมเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห 53 จังหวัดสกลนคร วันที่ 7 ธันวาคม 2564
ศอ.8 อุดรธานี ลงพื้นที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห 53 จังหวัดสกลนคร รวมกับ รองปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยนายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห 53 จังหวัด
สกลนคร แพทยหญิงทิพา ไกรลาศ ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายใหนางสุภาภรณ ลมูลศิลป
รองผูอำนวยการฝายบริหาร เปนผูแทนรวมเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายมาตรการเปดเรียน sandbox
safety zone in school เปดเรียนมั่นใจปลอดภัยไรโควิด-19 ในสถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห 53 จังหวัด
สกลนคร
เน น ย้ ำ แนวทางการป อ งกั น โควิ ด -19 แนะนำชุ ด ตรวจคั ด กรองโควิ ด - 19 Antigen Test Kit (ATK)
ควรตรวจกรณีเสี่ยง คือ
1.ประเมิน TST กรณีเสี่ยงสูง
2. เปนผูใกลชิดหรือสัมผัสกับผูติดเชื้อยืนยันยืนยัน หรือเปนผูสัมผัสเสี่ยงสูง
3. อาการเสี่ยงมีอาการปวยทางเดินหายใจ เชน ไข ไอน้ำมูก เจ็บคอ
4. เขาไปในพื้นที่เสี่ยง
นอกจากนี้แนะนำ 7 มาตรการเขม เปดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยไรโควิด ในสถานศึกษา
1. สถานศึกษาประเมินความพรอมกอนเปดภาคเรียน ผาน TSC+
2. จัดกิจกรรมรูปแบบ Small Bubble

3. จัดระบบใหอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
4. จัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
5. จัดใหมี School Isolation
6. ควบคุมดูแลการเดินทางระหวางบานกับสถานศึกษา
7. จัดใหมี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
พรอมมอบสิ่งของสนับสนุนในการดูแลสุขภาพอนามัยในการปองกันตนเองใหปลอดภัยใหกับโรงเรียน
ประกอบดวยชุดตรวจคัดกรองโควิด- 19 Antigen Test Kit (ATK) เจลแอลกอฮอล สบูลางมือ หนากากอนามัย

กิจกรรมที่ 7 การประชุมชี้แจงโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ( HPS Plus HL) ผานระบบประชุมทางไกล (Video
Conference)
การดำเนินงาน : จัดการประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564
ประชุ ม ชี ้ แ จงโรงเรี ย นส ง เสริ ม (HPS Plus HL) ผ า นระบบประชุ ม ทางไกล (video conference)
ผู  เ ข า ร ว มประชุ ม จำนวน 1,300 คน โดยประชุ ม ผ า น Online Video Conference : Cisco WebEx
ณ หองประชุมทองกวาว ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
วัตถุประสงค
เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และสรางความเขาใจในการใชโปรแกรมประเมินความรอบรูดานสุขภาพ
พิธีเปดการประชุมกลาวตอนรับโดย นางสุภาภรณ ลมูลศิลป รองผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี

1.บรรยายเรื่อง แนวโนมสถานการณสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุนในประเทศไทย
พบการสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียน ในประเทศไทย พ.ศ. 2564 กลุมตัวอยาง จำนวน 5,661 คน โดยเปน
เพศชายและเพศหญิงในอัตราที่ใกลเคียงกัน คือเปนเพศชาย 2,504 คน (รอยละ 46.9) และนักเรียนหญิง
3,135 คน (รอยละ 53.1) เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 (อายุ 13-17 ป)
ขอสรุป
-มีความชุกของภาวะน้ำหนักเกิน ภาวะอวน โดยแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
-สุขอนามัยสวนบุคคล ภาพรวมมีแนวโนมดีขึ้น ยกเวน ประเด็นไมมีหองสวมสะอาดที่โรงเรียนเพิ่มสูงขึ้น
-การออกกำลังกายนอยลง และมีพฤติกรรมเนือยนิ่งเพิ่มขึ้นอยางมาก
-นักเรียนมีปญหาดานสุขภาพจิตในหลายประเด็น
-พฤติกรรมทางเพศ การดื่มสุราและสูบบุหรี่ ผลไมแตกตางจากการสำรวจที่ผานมา
2.บรรยายเรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (HPS Plus HL)
จุดเปลี่ยน การยกระดับพัฒนามาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพแนวใหม (New HPS Plus HL)
ขอเสนอปฏิรูปป 2559 ใหมียุทธศาสตรและกลไกในการขับเคลื่อนดานความรอบรูและการสื่อสารขอมูล
ดานสุขภาพ (มอบกรมอนามัยเปนแกนหลัก)
กรอบการปฏิรูปประเทศ (ราชกิจจานุเบกษา 6 เม.ย.ป 61) พัฒนา 3 ระบบใหญ (สาธารณสุข การศึกษาและ
วัฒนธรรม) ดานสาธารณสุข พัฒนาองคกรรอบรูดานสุขภาพ (HLO) :สถานที่ทำงาน โรงพยาบาล โรงเรียน
วัด โบสถ มัสยิด วิเคราะหป 62GAP HPS การขับเคลื่อนเนนกลไกเชิงระบบแตผลลัพธดานสุขภาพไมไปสูตัว
นักเรียน
ป 2563-2564 พัฒนาแนวทาง HLS
- พัฒนาเครื่องมือแนวทาง HLS 4 อปก.12 ตัวบงชี้
- พัฒนาโปรแกรมประเมินความรอบรูดานสุขภาพในโรงเรียน
ป 2564-2565 พัฒนามาตรฐาน New HPS Plus HL
- ยกระดับการพัฒนา HLในมาตรฐาน HPS ตามบริบทประเทศไทย
- มีมาตรฐาน HPS ฉบับใหม
3.บรรยายเรื่อง การเขาใชงานโปรแกรมประเมินความรอบรูดานสุขภาพในโรงเรียน
แนวทางในการเขาใชงานโปรแกรมประเมินความรอบรูดานสุขภาพในโรงเรียนโดยแบงออกเปนการกรอกขอมูล
ในสวนของตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปและ ตอนที่ 2 การประเมินผลดานกระบวนการ ตอนที่ 3 การประเมิน
ผลลัพธดานสุขภาพของนักเรียน และการประเมินแบบวัดความรอบรูดานสุขภาพของนักเรียนซึ่งหากโรงเรียน
ดำเนินการผานเมื่อนักเรียนคนนั้นๆ ทำ "แบบวัดความรอบรูดานสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคของ
เด็กวัยเรียนวัยรุน“ ครบทุกขอ ระบบจะทำการประมวนผลวานักเรียนคนนั้น ผาน หรือ ไมผาน การวัดความรอบรูฯ
กรณี ผาน ความรู พฤติกรรมและความรอบรู นักเรียนจะไดรับรองเปน (NuPETHS)
กรณี ผาน ความรู พฤติกรรม ความรอบรู และมีผลลัพธดานสุขภาพที่ดี จะไดรับการรับรองเปน (Super Hero
NuPETHS)
กรณี ไมผาน นักเรียนคนนั้นจะตองกลับไปทบทวน และกลับมาทำแบบวัดความรอบรูฯ อีกครั้ง เมื่อเวลาผาน
ไป 2 สัปดาห

4.บรรยายเรื่อง เทคนิควิธีการกรอกแบบประเมินเพื่อใหผานเกณฑ
ตอนที่ 2 การประเมินผลดานกระบวนการ
องคประกอบที่ 1 กระบวนการบริหารจัดการ ตองอธิบายและแสดงการนำนโยบายไปสูการปฏิบัติใหเ ห็น
อยางชัดเจน รวมถึงการนำแผนการดำเนินงานมาอธิบายใหเขาใจอยางยอ
องคประกอบที่ 2 การสื่อสารดานความรอบรูดานสุขภาพ ตองมีการถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติทุกระดับ
(ครู ผู  ป กครอง นั กเรี ย น) และมี การพั ฒ นาตามขั้ น ตอนตามกระบวนการรอบรูด านสุ ขภาพ (V shape)
ซึ่งสามารถศึกษาไดที่ https://hps.anamai.moph.go.th/signin.php “คูมือแนวทางพัฒนาโรงเรียนรอบรู
ดานสุขภาพ”
องคประกอบที่ 3 การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่เอื้อตอสุขภาพและการเรียนรู ตองอธิบายใหเห็นถึง
การดำเนินงานจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนดานกายภาพและดานสังคม (สรางแหลงเรียนรูในโรงเรียน ชุมชน
ธนาคารขยะแบบครบวงจร)
องคประกอบที่ 4 การมีสวนรวมของภาคีเครือขาย ตองอธิบายใหเห็นถึงการมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน
ของภาคีเครือขาย (เชน รพ.สต./รพ./อปท./สถาบันทางศาสนา/ผูนำชุมชน)
ตอนที่ 3 การประเมินผลลัพธดานสุขภาพของนักเรียน
การตอบคำถามในสว นนี้ จ ะเชื ่ อมโยงมาจากการระบุว ิเ คราะหสภาพปญ หาของนักเรีย นที่ส ำคัญเรงดว น
ในการแกปญหา ในตอนที่ 2 การประเมินผลดานกระบวนการ
1. ใหแสดงสถานการณปญหา (บรรยาย 2000 ตัวอักษร) ตองมีการแสดงสถานการณปญหาสุขภาพนักเรียน
จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด (กอนดำเนินกิจกรรม) พบวานักเรียนมีปญหาดานที่ระบุอยางไร จำนวนกี่คน
(ผลลัพธเปนตัวเลขหรือรอยละ)
2. สิ่งที่โรงเรียนไดดำเนินการ แกไขตองสอดคลองกับสถานการณปญหา โดยโรงเรียนเปนผูดำเนินการหลักใน
การแกไขปญหา และมีภาคีเครือขายเขามารวมดำเนินการ พรอมอธิบาย
3. ผลการดำเนินงาน อธิบายผลสำเร็จของการดำเนินงานที่แสดงถึงแนวโนมการลดลงของปญหาสถานการณ
ปญหา

กิ จ กรรมที ่ 8 พัฒนาพื้น ที่ ต นแบบในการจัดกิจ กรรมการเรี ยนรู (Active learning) และการเฝาระวั ง
สุขภาพชองปากในเด็กวัยเรียนวัยรุน
การดำเนิ น งาน : ติ ด ตามความก า วหน า ของการจั ด ทำหลั ก สู ต รในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู
(Active learning) และการเฝาระวังสุขภาพชองปากในเด็กวัยเรียนวัยรุนกับสำนักทันตสาธารณสุขและสื่อสารให
พื้นที่ไดทราบผานแอพลิเคชั่นไลน
กิจกรรมที่ 9 ประชุมชี้แจง Digital Platform โภชนาการผานระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
การดำเนินงาน : อยูระหวางประสานกลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย
กิจกรรมที่ 10 ไปราชการ/ประชุม/อบรม/สัมมนา
การดำเนินงาน : อยูระหวางดำเนินงาน
มติที่ประชุม : รับทราบ

