รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมสุขภาพ และผู้รับผิดชอบหลัก PMQA หมวด 1–7
ในสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร ๗ ชั้น 3
------------------------------------ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา
2. แพทย์หญิงพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์
3. นางจินตนา
พัฒนพงศ์ธร
4. ร.อ.หญิงฐาปนพร สิงหโกวินท์
5. น.ส.พิริยา
วัฒนารุ่งกานต์
6. นางนิภา
แย้มพันธ์
7. นางประภาภรณ์
จังพานิช
8. นางวรรณชนก
ลิ้มจำรูญ
9. นางสาวสุพตั รา
ต๊ะแสนเทพ
10. นางชนกานต์
ด่านวนกิจเจริญ
11. นายธานินทร์
อ่อนนุชมงคล
12. นางสาวกรกมล
ปรปักษ์ขาม
13. นางสาวศศิพร
ตัชชนานุสรณ์
14. นางมะลิวัลย์
ใจตรง
15. นางสาวรดีพร
สุขอรุณ
16. นางอัญชลินทร์
ปานศิริ
17. นายวสุรัตน์
พลอยล้วน
18. นางสาวทิวาวรรณ ซื่อสัตย์
19. นางอัญชุรีย์
บุญมาประเสริฐ
20. ว่าที่ ร.ต.มณฑล หวานวาจา
21. นางสาวมลิวัลย์
ศรีม่วง
22. นางสาวสงกรานต์ กัญญมาสา

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประธานการประชุม
รองผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ
รองผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยรุ่น
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก
กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก
กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก
กลุ่มอนามัยวัยเรียน
กลุ่มอนามัยวัยรุ่น
กลุ่มอนามัยวัยรุ่น
กลุ่มอนามัยวัยทำงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
โครงการจัดตั้งสถาบัน ฯ
โครงการจัดตั้งสถาบัน ฯ
โครงการจัดตั้งสถาบัน ฯ
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
เลขานุการ
กลุ่มอนามัยวัยรุ่น
เลขานุการ
กลุ่มอนามัยวัยรุ่น
ผู้ช่วยเลขานุการ
กลุ่มอนามัยวัยรุ่น
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผูไ้ ม่เข้าร่วมประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. นายสุจินต์
คุณรักษา
2. นางสาวปิยะวรรณ กลิ่นสุคนธ์
3. นางปนัดดา
จั่นผ่อง
4. น.ส.ฟารีดา
เม๊าะสนิ

รองผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทำงาน
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มอนามัยวัยเรียน
กลุ่มอนามัยวัยเรียน

เริ่มประชุมเวลา 13.๓๐ น.
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประธานการประชุมนำเข้าสู่วาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบ...

-2ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมคณะกรรมการบริหาร ทีมนำ ประธานและเลขานุการ
ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 1-7 ทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน
เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน PMQA หมวด 1-7 การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ด้านสุขภาพ (HLO) และนำไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (HPO) และเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงการดำเนินงาน
และการพัฒนาองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้
1.1 การขับเคลื่อน PMQA Mechanism ในบทบาทการนำ โดยต้องขับเคลื่อน 3 ระบบ อย่าง
ป็นรูปธรรม คือ ทีมนำ (วงล้อสีเขียว) (หมวด 1) ต้องยกระดับการนำองค์กร ทีมยุทธศาสตร์ (วงล้อสีน ้ำเงิน)
(หมวด 2) ขับเคลื่อนด้วยแผนปฏิบัติการ และทีมสื่อสารการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรม (วงล้อสีแดง) (หมวด
4) ทั้งในระดับหน่วยงาน และระดับกลุ่มงาน โดยต้องคำนึงถึงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (วงล้อสีเหลือง)
(หมวด 3) ต้องพัฒนบุคลากรให้มีสมรรถนะรองรับบทบาทภารกิจที่เปลี่ยนแปลง (หมวด 5) พัฒนากระบวนงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพการดำเนินงานมากขึ้น (หมวด 6) และสามารถรายงานผลลัพธ์การดำเนินงานในภาพรวมทั้ง
องค์กรได้ (หมวด 7) ซึ่งประธานมอบโครงการจัดตั้งสถาบัน ฯ ในการสำรวจสภาวะสุขภาพของคนในสำนัก
มอบกลุ่มอนามัยวัยรุ่นสำรวจความรอบรู้ (HL) ของบุคลากรในสำนักโดยใช้แบบสอบถามของ สขรส.
1.2 นโยบายการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านสุขภาพ (HLO) โดยมี
ข้อ กำหนดในตั วชี้ วัดที่ 2.8 ระดั บความสำเร็จ ของการดำเนินงานเพื่ อ สนับสนุนกรมอนามั ยสู่ องค์ก ร HPO
ตามแนวทาง PMQA โดยขับเคลื่อนผ่าน PMQA เน้นการพัฒนาเรื่อง HLO และ HPO
ที่ประชุมมีการอภิปรายการดำเนินการตาม Template ที่กำหนดแต่ละขั้นตอน สรุปได้ว่า บาง
ประเด็นในแต่ละขั้นตอนมีการดำเนินการแล้ว และมีหลักฐานอ้างอิง ส่วนประเด็นที่ยังไม่ดำเนินการ ประธานได้
มอบหมายดังนี้
1. มอบกลุ่มอนามัยวัยรุ่นจั ดทำรายงานการประชุ ม ร่างนโยบายการพั ฒ นาองค์ก รให้เป็น
องค์ ก รแห่ งการเรีย นรู้ด้ า นสุ ข ภาพ (HLO) และการประกาศนโยบาย HLO ในวั น ที่ 28 ธั น วาคม 2560
โดยเตรียมเนื้อหา ร่างนโยบาย HLO และนำเสนอในการประชุมสำนักในวันที่ 26 ธันวาคม 2560
2. มอบรองผอ.สส. (นางจินตนา พัฒนพงศ์ธร) และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ จัดทำยุทธศาสตร์
การขับเคลื่อนนโยบาย HLO
3. มอบคณะกรรมการ กพว. ดำเนิกนาร 1) จัดชุดการแสดง 1 ชุด เพื่อสื่อสารเรื่อง HLO ให้
บุคลากรในองค์กรรับทราบ แสดงในวันที่ 28 ธันวาคาม 2560 2) จัดทำจดหมายข่าว แผ่นพับ บอร์ด พร้อม
ทั้ งส่ งในกรุ๊ปไลน์ และรวบรวม One Page ในไลน์สำนัก เพื่ อติ ด ตามความก้ าวหน้ากิจ กรรมในแต่ ละเดื อ น
เนื้ อ หาในจดหมายข่า ว เช่ น PMQA, HLO, Research Development เป็ น ต้ น 1 ครั้ ง/เดื อ น และให้ ส ร้า ง
กระแสประกวดบุ ค ลากรสุ ข ภาพดี ประกวด Infographic HLO มี กิ จ กรรมที่ หลากหลายที่ แสดงให้ เห็ นถึ ง
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้ทุกคนเกิดความตระหนัก Health Communication ติดภาพรณรงค์ตามฝาผนัง
ห้องน้ำ บันไดขึ้น -ลง เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมให้เป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ HLO อย่างแท้ จริง โดยให้จัด
ทีมงานในคณะกรรมการจำนวน 4-5 คน ดำเนินการเรื่องดังกล่าว
4. มอบคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุลากร (HR) จัดทำแผนพัฒนาทักษะบุคลากรและ
การอบรมให้ความรู้ด้าน HL เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ ดี และให้บุคลากรในองค์กรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินกิจกรรม รวมทั้ง การพัฒนาบุคลากรสำนักให้ รู้จักการทำงานเป็นทีม (Harmony)
ทำงาน...

-3ทำงานมุ่งสัมฤทธิ์ผล (Achievement) มีความอดทนอดกลั้น ทนต่อความกดดันในองค์กร (Patient) และมี
ทัศนคติในเชิงบวก (Good Attitude)
มติที่ประชุม

- มอบกลุ่มอำนวยการ โครงการจัดตั้งสถาบัน ฯ คณะกรรมการ กพว. และ
คณะกรรมการ HR ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา
2.1 ร่าง คำสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการพั ฒ นาคุณ ภาพการบริห ารจัด การภาครัฐ PMQA
ในสำนักส่งเสริมสุขภาพ
ที่ประชุมพิจารณา ร่าง คำสั่งดังกล่าว สรุปได้ว่า ให้มีการทบทวนรายชื่อคณะกรรมการแต่ละ
หมวด โดยบางหมวดต้องมีผู้แทนจากทุกกลุ่ม/โครงการ และไม่ควรมีรายชื่อซ้ำเกิน 2 คณะ
มติที่ประชุม

- มอบทีมเลขานุการดำเนินการ

2.2 การวิเคราะห์ SWOC Analysis
ที่ประชุมมีการทบทวน SWOT Analysis ปี 2557 โดยนำมาวิเคราะห์ในเชิงการพัฒนา HLO
และให้เปลี่ยนจาก Threat เป็น Challenge (ความท้าทาย) สรุปได้ดังนี้
จุดแข็งและโอกาส: 1. นโยบายรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพ มีธรรมนูญว่า
ด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มี พ.ร.บ. สธ. กฎหมายนมแม่ กฎหมายลดน้ำตาล กฎหมายการพัฒนา
ศูนย์ เด็กเล็ก ฯ นโยบายสาวไทยแก้มแดง มีลู กเพื่ อชาติ การมี พฤติกรรมที่ พึ งประสงค์ ของวัยทำงาน มี การ
ส่งเสริมสุขภาพเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล/ระดับโลก (SDG, WHO) และการปฏิรูประบบสุขภาพแบบเขต
สุขภาพที่มีบริการปฐมภูมิ มี DHS สนับสนุนงานส่งเสริมสุขภาพ ทำให้เรามีโอกาสขับเคลื่อนการดำเนินงานด้า น
ส่งเสริมสุขภาพได้ดีขึ้น
2. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี และเครือข่ายที่ช่วยผลักดันงานด้านส่งเสริมสุขภาพผ่านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมให้เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น
จุดแข็งและความท้าทาย: 1. การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ ทำให้เกิดการเคลื่อนย้าย
วั ฒ นธรรม การลงทุ น ด้ า นเศรษฐกิ จ ส่ งผลต่ อ รสนิ ย มการบริ โภคอาหารที่ เป็ น ภั ย ต่ อ สุ ข ภาพมากขึ้ น และ
ประชาชนขาดทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง ไม่เห็นความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพตนเอง
2. การสร้างความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นให้ประชาชนตระหนักเรื่อง ดูแล
สุขภาพตนเองได้
3. การใช้องค์ความรู้ และเทคโนโลยี สร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
กฎหมายและบังคับใช้ในการควบคุมสื่อที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
4. การร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการเพิ่มปัจจัยบวก ลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพในด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
จุดอ่อนและโอกาส: 1. มีนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพ และมี
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการขับเคลื่อน Health literacy (HL) โดยตรง คือ สขรส. แต่บุคลากรยังขาดการ
บูรณาการการทำงานเป็นทีม และการสื่อสารภายในองค์กร
2. มีสาย...

-42. มี ส ายการบั งคั บ บั ญ ชาที่ ห ลายชั้ น มี ช่ อ งว่ า งระหว่ า งวั ย ในองค์ ก ร ทำให้ ก ารสอนงาน
(Coaching) และการทำงานร่วมกันไปในทิ ศทางที่ ไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญ ชากลัวความ
ผิดพลาด กลัวโดนตำหนิ ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น จึงติดกับดักแนวคิดเดิม ๆ และไม่เกิดแนวคิดสร้างสรรค์
3. กรมอนามัยมีระบบส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลัก LCA และ A2IM แต่
บุคลากรขาดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการคิดเชิงระบบ (systematic thinking)
4. มีนโยบายเทคโนโลยี และ Application ด้านการส่งเสริมสุขภาพที่ดีน่าเชื่อถือ แต่องค์กร
ขาดการประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์รณรงค์สร้างกระแส งานด้านส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
5. สร้างโอกาสและเสริมแรงจูงใจให้บุคลากรในการทำงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
จุดอ่อนและความท้าทาย: 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพน้อย และบุคลากรในองค์กรขาดการบูรณาการการทำงานเป็นทีม และการสื่อสารภายในองค์กร
มีสายการบังคับบัญชาที่หลายชั้น มีช่องว่างระหว่างวัยในองค์กร
2. รสนิยมการบริโภคอาหารตะวันตกและอาหารที่เป็นภัยต่อสุขภาพ และมีผลการสำรวจ
พฤติกรรมสุขภาพและสภาวะสุขภาพของบุคลากรในองค์กรที่ไม่เหมาะสม
3. การสื่อสารมวลชน การส่งเสริมการตลาด การโฆษณาส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของ
ประชาชน (ทั้งส่งเสริมและทำลายสุขภาพ) และองค์กรยังขาดการประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์รณรงค์สร้าง
กระแส งานด้านส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
4. บุคลากรขาดการคิดเชิงระบบ (systematic thinking) จึงไม่สามารถขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพได้อย่างเป็นระบบและครอบคลุม
ประธาน มอบกลุ่มอนามัยวัยรุ่น และวิเคราะห์ SWOC Analysis ด้าน HLO และนำเสนอใน
การประชุมสำนักในวันที่ 26 ธันวาคม 2560
มติที่ประชุม

- มอบกลุ่มอนามัยวัยรุ่นดำเนินการ

2.3 การมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 2.9 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ คุณภาพการทำงาน [(PMQA หมวด 6 (Lean)]
ที่ประชุมมีการอภิปรายเรื่อง การกำหนดประเด็น Lean ภารกิจหลัก ในตัวชี้วัดที่ 2.9 สรุปได้
ว่า มอบให้ผู้แทนกลุ่มอนามัยแม่และเด็กหารือกับหัวหน้ากลุ่มในการนำเรื่อง โปรแกรมการประเมินมาตรฐานแม่
และเด็ก On Line มาเป็นประเด็น Lean และเตรียมพร้อมดำเนินการตาม Template ต่อไป
มติที่ประชุม - มอบกลุ่มอนามัยแม่และเด็กดำเนินการ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการประเมินสุขภาวะเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรสำนักส่งเสริม
สุขภาพ
จากผลการสำรวจบุคลากร จำนวน 147 คน ตอบแบบสอบถาม จำนวน 127 คน คิดเป็น
ร้อ ยละ 73.46 เพศหญิ งมากกว่าเพศชาย มี อ ายุ ระหว่าง 51–60 ปี อายุ โดยเฉลี่ ยอยู่ ที่
45.62 ปี การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริ ญญาตรี และผลการประเมินสุขภาวะเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของ
บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ สรุปได้ดังนี้
3.1.1 โรค...

-53.1.1 โรคประจำตัวของบุคลากรสำนัก พบว่า มีโรคประจำตัวร้อยละ 45.53 และโรคที่พบ
มากที่สุดคือ โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 39.29 รองลงมาได้แก่ โรคไขมันในเลือดสูง ร้อยละ 21.43
3.1.2 อัตราความสุขของบุคลากร ส่วนใหญ่มีอัตราความสุขเท่ากับคนทั่วไป มากที่สุด ร้อยละ
46.34 และมีอัตราความสุขต่ำกว่าคนทั่วไป ร้อยละ 33.33 โดยรองผู้อำนวยการ โครงการจัดตั้งสถาบัน ฯ
มีอัตราความสุขสูงกว่าคนทั่วไป มากที่สุด และกลุ่มอนามัยวัยรุ่น กลุ่มอนามัยวัยเรียน และกลุ่มอนามัยแม่และ
เด็ก มีอัตราความสุขต่ำกว่าคนทั่วไป
3.1.3 ความเครียดของบุคลากร พบว่า ร้อยละ 59.35 มีความเครียดน้อย และกลุ่มที่มีอัตรา
ความเครียดมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มอนามัยวัยทำงาน กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก และกลุ่มอำนวยการ
3.1.4 พฤติกรรมสุขภาพ 3อ. 2ส.
- ด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พบว่า บุคลากรมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่อันตราย
ถึง ร้อยละ 52.03 ขณะที่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีความเสี่ยงปานกลางอยู่ที่ ร้อยละ 46.34 และโดย
รองผู้อำนวยการ กลุ่มอนามั ยวัยรุ่น และกลุ่มอนามัยวัยทำงาน มีอัตราความเสี่ยงจากพฤติกรรมการบริโภค
อาหารที่อันตรายมากที่สุด
- ด้านพฤติกรรมการออกกำลังกาย พบว่า บุคลากรไม่ได้ ออกกำลังกายถึงร้อยละ 42.28
ขณะที่ออกกำลังกายตามเกณฑ์ ร้อยละ 29.27 และออกกำลังกายไม่ตามเกณฑ์ ร้อยละ 28.46 โดยโครงการ
จัดตั้งสถาบัน ฯ กลุ่มอนามัยวัยรุ่น และกลุ่มอนามัยวัยทำงาน มีพฤติกรรมการออกกำลังกายตามเกณฑ์มากที่สุด
- ด้านพฤติกรรมด้านอารมณ์ พบว่า บุคลากรร้อยละ 60.98 สามารถจัดการความเครียดได้
ขณะที่ร้อย 39.02 ไม่สามารถจัดการความเครียดได้ โดยรองผู้อำนวยการสำนัก กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก และ
กลุ่มอนามัยวัยรุ่น สามารถจัดการความเครียดได้มากที่สุด
- ด้านพฤติกรรมการสูบบุหรี่ พบว่า มีบุคลากรร้อยละ 92.68 ที่สูบบุหรี่ และร้อยละ 66.67
สูบบุหรี่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 มวน ในระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา
- ด้านพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดของบุคลากร พบว่า ร้อยละ 89.43
ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ขณะที่ร้อยละ 8.13 ดื่มแอลกอฮอล์ 1-4 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 1.63 ดื่มแอลกอฮอล์ทุกวัน
และร้อยละ 0.81 ดื่มแอลกอฮอล์ 5-6 วัน/สัปดาห์
- ด้ านพฤติ ก รรมเนือ ยนิ่ง พบว่ า ร้อ ยละ 46.34 นั่ง และเอนกายเฉย ๆ ติ ด ต่ อ กั นนาน 2
ชั่ว โมงทุ ก วัน ขณะที่ ร้อ ยละ 34.96 มีพ ฤติ ก รรมเนือ ยนิ่งดั งกล่ าวเป็นบางวัน และ ร้อ ยละ 18.70 ไม่ มี
พฤติกรรมเนือยนิ่ง
- ด้านพฤติกรรมการนอน พบว่า ร้อยละ 47.15 นอนถึง 7 ชั่วโมงเป็นบางวัน ขณะที่ร้อยละ
32.52 นอนไม่ถึง 7 ชั่วโมง และร้อยละ 20.33 นอนถึง 7 ชั่วโมงทุกวัน
- ด้านพฤติกรรมการแปรงฟันก่อนนอน พบว่า ร้อยละ 47.15 แปรงฟันก่อนนอนเป็นบางวัน
ขณะที่ร้อยละ 32.52 แปรงฟันก่อนนอนทุกวัน และ ร้อยละ 20.33 ไม่แปรงฟันก่อนนอนเลย
- ด้ า นค่ า ดั ช นี ม วลกาย (Body Mass Index: BMI) พบว่ า จากจำนวนบุ ค ลากร 174 คน
มีบุคลากร ร้อยละ 37.86 มีผลของค่า BMI อยู่ในระดับปกติ ขณะที่ร้อยละ 33.57 ที่มีค่า BMI แปลผลว่า
อ้วน ร้อยละ 15.00 ค่า BMI แสดงผลว่า ท้วม ร้อยละ 11.43 ค่า BMI ที่ได้ แสดงผลว่า อ้วนมาก และร้อยละ
2.14 ค่า BMI แสดงผลว่า น้ำหนักน้อย
- ด้าน...

-6- ด้านสุขภาพฟัน พบว่า บุคลากรร้อยละ 99.28 มีสุขภาพฟันตามเกณฑ์ และร้อยละ 0.71
ไม่ตามเกณฑ์
- ด้านเส้นรอบเอว ตามเกณฑ์แล้ว บุคลากรหญิงไม่ควรมีเส้นรอบเอวเกิน 32 นิ้ว และบุคลากร
ชายไม่ควรมีเส้นรอบเอวเกิน 36 นิ้ว พบว่า บุคลากรหญิงร้อยละ 51.92 และบุคลากรชายร้อยละ 55.56
มีเส้นรอบเอวเกินเกณฑ์
ที่ประชุมชื่นชมโครงการจัดตั้งสถาบัน ฯ ที่ดำเนินการประเมินได้รวดเร็ว และร่วมกันอภิปราย
เพื่อหาแนวทางแก้ไข และส่งเสริมให้ บุคลากรมีสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้น และมอบกลุ่มอนามัยวัยรุ่นเร่งสำรวจ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL) ให้ได้ผลการสำรวจโดยเร็ว เพื่อนำมาวิเคราะห์และวางแนวทางแก้ไขต่อไป
มติที่ประชุม

- มอบกลุ่มอนามัยวัยรุ่นดำเนินการ

3.2 ความก้าวหน้าคณะกรรมการยุทธศาสตร์
อยู่ระหว่างให้กลุ่ม/โครงการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และให้ส่ง
ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560
มติที่ประชุม

- รับทราบ

3.3 ความก้าวหน้าคณะกรรมการ HR
1) ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ กรอกข้อมูลการฝึกอบรม (ที่เพิ่มพูนความรู้
ทักษะ) ตั้งแต่เริ่มรับราชการถึงปัจจุบัน (ส่งไปที่ E-mail : sureerat.p@anamai.mail.go.th) ภายในวันที่ 27
พฤศจิกายน 2560 เพือ่ นำข้อมูลไปจัดทำแผนการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับฝึกอบรม
2) กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือให้สรรหา คัดเลือก
และเสนอชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับ “รางวัลศรีสังวาลย์” ประจำปี 2561 มีจำนวน 3 รางวัล
3) สำนักงาน ก.พ. รับสมัครข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่
ในราชการ” รุ่นที่ 23 ประจำปี งบประมาณ 2561
4) ขอให้กลุ่ม/โครงการเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นคนดีศรีอนามัยดีเด่น
ประจำปี 2560 และหน่วยงานคุณธรรม กรมอนามัย ประจำปี 2560
มติที่ประชุม

- รับทราบ

3.4 ความก้าวหน้าคณะกรรมการ กพว.
ยังไม่มีความคืบหน้าการดำเนินการ ประธานจึงมอบเลขานุการคณกรรมการ กพว. ให้มีการ
ประชุมและรายงานความก้าวหน้าในการประชุมครั้งต่อไป และให้ดำเนินการตามมติที่ประชุมในวาระที่ 1.2
มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี
เลิกประชุมเวลา ๑6.๓0 น.
ทีมเลขานุการ สรุปรายงานการประชุม

