บันทึกขอความ
สว นราชการ

ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน กลุมขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ โทร.0 4323 5904 ตอ 4902
ที่ สธ ๐๙๑๗.๐๒/๒๖๘
วันที่ ๗ พฤษภาคม 2561
เรื่อง ขอเชิญเขารวมสัมมนาและศึกษาดูงานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ประจําป 2561
เรียน ผูอํานวยการสํานักทุกสํานัก

ผูอํานวยการกองทุกกอง

เลขานุการกรมอนามัย

ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม

ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการกรมอนามัย

ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 1-13

ผูอํานวยการศูนยอนามัยกลุมชาติพันธุ ชายขอบ และแรงงานขามชาติ
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาความรวมมือทันตสาธารณสุขระหวางประเทศ จังหวัดเชียงใหม
ดวยศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน จะจัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุประจําป 2561 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมความพรอมดานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุแบบองค
รวมแกบุคลากรกรมอนามัยกอนเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging society) และเพื่อใหผูเขารวมสัมมนาฯมีความรู
และทักษะในการจัดการตนเองใหเปนผูสูงอายุที่มีคุณคาชวยเหลือตนเองและสังคมได ระหวางวันที่ 21 - 23
สิงหาคม 2561 ณ หองประชุมโรงแรม I-Hotel จังหวัดนครพนม
ในการนี้ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน ขอเชิญทานและบุคลากรในหนวยงานของทานเขารวม
สัมมนาและศึกษาดูงาน ดังกลาวฯ โดยศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน รับผิดชอบคาอาหารและคาที่พัก สําหรับ
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะใหเบิกจากตนสังกัด ทั้งนี้ขอความรวมมือในการสงรายชื่อผูเขารวมสัมมนาฯ
ใหศูนยฯ ทราบภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไปดวย จะเปนพระคุณ

(นายประสิทธิ์ สัจจพงษ)
ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน

ราง……………………
พิมพ………………….
ตรวจ………………….
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุประจําป 2561
ประเด็นยุทธศาสตร: อภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
ตัว ชี้ว ัดยุทธศาสตร :รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามเกณฑที่กําหนด
Cluster:
HR
2. โครงการสําคัญ ของกรมอนามัย : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนการอภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม
กิจกรรมสําคัญ ของกรมอนามัย: ยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารและพัฒนาบุคลากร
3. แผนการจัดสรรงบประมาณ : กรมอนามัย ป 2561
4. หลักการและเหตุผ ล
ปจจุบันประเทศไทยกาวสู "สังคมผูสูงอายุ" (Aging society) ในป 2560 ประชากรที่อายุ 60
ปขึ้นไปมีมากถึง 10 ลานคน คิดเปนรอยละ 16.5 ของประชากรทั้งประเทศ นับวาเปนประเทศที่มีสัดสวน
ผู สู งอายุ มากเป น อัน ดั บ 2 ของประเทศในกลุ มอาเซีย นในขณะเดี ย วกัน ป ญ หาสุ ขภาพของผู สู งอายุ พบว า
ผูสูงอายุมีการเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอเรื้อรัง ไดแก โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคขอเขาเสื่อม
คิดเปนรอยละ 41 รอยละ 18 และรอยละ 9 ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวามีผูสูงอายุกลุมติดบานติดเตียง
รอยละ 21 ซึ่งเปนกลุมที่อยูในภาวะพึ่งพิง บางรายมีอาการเจ็บปวยและความพิการรวมดวย ความสามารถใน
การเคลื่อนไหวและการชวยเหลือตนเองลดลง สงผลทําใหเกิดป ญหาทางดานรางกาย จิตใจและสังคมของ
ผูสูงอายุ จากป ญหาดังกลาวสงผลกระทบตอการเกิดเป นคาใชจายของภาครัฐที่ตองดําเนิ นการเพื่อจัดการ
บริการในการสงเสริมคุณ ภาพชี วิตของผูสู งอายุ ตั้งแตน โยบายสนั บ สนุ น การดู แลระยะยาว การสรางระบบ
บริการแบบประคับประคอง การพัฒนาบุคลากรหรืออาสาสมัครในชุมชนเพื่อรองรับการดูแลผูสูงอายุในระยะ
ยาวในสังคมไทยตอไป
ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน เล็งเห็นความสําคัญในการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การปองกันผูสูงอายุกลุมติดสังคมไมใหเปนกลุมติดบานหรือติดเตียงเพิ่มขึ้น จึงไดจัดทําโครงการสัมมนาและ
ศึกษาดูงานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุประจําป 2561 ขึ้น
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อเตรียมความพรอมดานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุแบบองครวมแกบุคลากรกรมอนามัย
กอนเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging society)
5.2 เพื่อใหผูเขารวมสัมมนาฯมีความรูและทักษะในการจัดการตนเองใหเปนผูสูงอายุที่มีคุณคา
ชวยเหลือตนเองและสังคมได
5.3 เพื่อใหผูเขารวมสัมมนาฯมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานตนแบบดานการเสริมสราง
สุขภาพผูสูงอายุ
6. กลุมเปาหมายและตัว ชี้ว ัดความสําเร็จของโครงการ
6.1 เปาหมายโครงการ
จัดสัมมนาใหความรู อภิปราย และศึกษาดูงาน
6.2 ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ: จํานวนผูเขารวมสัมมนาฯไมนอยกวารอยละ 80 ของเปาหมาย
เชิง คุณ ภาพ: ความพึงพอใจของผูเขารวมสัมมนาฯตอการดําเนินงานโครงการสัมมนาและ
ศึกษาดูงานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุโดยภาพรวม ในระดับ มาก-มากที่สุด ไมนอยกวารอยละ 80
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7.วิธีดําเนินการ
7.1 ขั้นเตรียมการดําเนินการ
1) จัดทําแผนงานโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ประจําป 2561
2)แตงตั้งคณะทํางาน
3) ประชุมคณะทํางานเพื่อชี้แจงวัตถุประสงคและวางแผนการดําเนินงานสัมมนาและศึกษาดูงานการ
สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ประจําป 2561
4) จัดประชุมเตรียมงานของคณะกรรมการแตละชุด
5) ประสานงานกลุมเปาหมาย
6) ประสานงานและจัดเตรียมที่พัก สถานที่จัดสัมมนาฯ สถานที่ศึกษาดูงานและวิทยากร
7) ประสานงานและจัดเตรียมพาหนะ โสต สื่อ และทัศนูปกรณ
8) ประสานงานและจัดเตรียมอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน และอาหารเย็น
9) จัดนิทรรศการใหความรูดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
7.2 ขั้นดําเนินการ
1) ดําเนินการจัดสัมมนาใหความรูโดยการบรรยาย/อภิปราย
2) ศึกษาดูงานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในองคกร/หนวยงาน/ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดนครพนม
7.3 การประเมินผลการ
1) การติดตามและประเมินผล ดวยการใชแบบประเมินและ After Action Review (AAR)
2) สรุปผลรายงานการจัดสัมมนาและศึกษาดูงานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ประจําป 2561
8. งบประมาณ : งบประมาณของกรมอนามัยป 2561
(รายละเอียดตามแผนปฏิบัติการ)
9.ระยะเวลาการดําเนินการ
วันที่ 21-23สิงหาคม 2561
10. พื้นที่เปาหมาย/สถานที่ดําเนินโครงการ:
10.1 โรงแรมในพื้นที่จังหวัดนครพนม
10.2 องคกร/หนวยงาน/ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร
11. กลุมเปาหมาย/ผูรว มดําเนินการ
จํานวน 192 คน ประกอบดวย
11.1 ผูบริหารกรมอนามัย/ผูอํานวยการศูนยเขต/ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง/ขาราชการ/
ลูกจางประจําของกรมอนามัยจํานวน 147 คน
11.2 คณะวิทยากรและคณะผูดําเนินการจัดสัมมนาฯ จํานวน 45 คน(ศอ.7/ศอ.8/ศอ.10)
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12.ความเสี่ยงโครงการ
ความเสี่ยง

ระดับความ
โอกาสเกิด ผลกระทบ
รุนแรงของ
ความเสี่ยง ของความ
ความเสี่ยง
(L)
เสี่ยง (I)
(LxI)

แนวทางการปองกันความเสี่ยง

1.จํานวนผูเขารับการสัมมนาและ
ศึกษาดูงาน ไมครบตามเปาหมายที่
กําหนด

2

2

4

กําหนดใหมีผูรับผิดชอบ กํากับ
ติดตามการตอบรับเขารวมสัมมนาฯ
อยางตอเนื่อง

2.การใชจายงบประมาณไมถูกตอง
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

2

2

4

ศึกษาการใชจายงบประมาณตาม
ระเบียบของกระทรวงการคลังและ
ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ

3.ความพรอมของยานพาหนะและ
พนักงานขับรถยนตในระหวางการ
เดินทาง

1

2

2

ตรวจเช็คพาหนะในการเดินทางใหมี
ความพรอมในการใชงานกอนเดินทาง
ทุกครั้ง

13.การติดตามประเมินผล
13.1การติดตามและประเมินผล ดวยการใชแบบประเมินและ AAR
13.2 ประเมินผลความพึงพอใจหลังการสัมมนาฯ
14. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ :
บุคลากรของกรมอนามัยมีความรู ความเขาใจ ในการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุแบบองครวม มีทักษะใน
การจัดการตนเองและชวยเหลือสังคมไดอยางเหมาะสม อันจะสงผลใหดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขในสังคม
ผูสูงอายุตอไป
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16. ผูรับผิดชอบโครงการ
1. นางสุจิรา ขวาแซน
2. นางนันทิราพร แถวไธสง
3. นางธัญวลัย พิตรพิบูลโภคิน
4. นางสุพิศ สมพิทักษ
5. นางสาวณัฐนรี หีบแกว

ตําแหนง นายแพทยชํานาญการพิเศษ
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล
ตําแหนงนักประชาสัมพันธ

ผูจ ัดทําโครงการ
(นางนันทิราพร แถวไธสง)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ผูเ สนอโครงการ
(นางสุจิรา ขวาแซน)
หัวหนากลุมขับเคลื่อนยุทธศาสตรและพัฒนากําลังคน
ผูเห็นชอบโครงการ
(นายประสิทธิ์ สัจจพงษ)
ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน
ผูอนุมัติโครงการ
(นายวชิระ เพ็งจันทร)
อธิบดีกรมอนามัย

กําหนดการ
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2561
ณ หองประชุมโรงแรม I-Hotel จังหวัดนครพนม
****************************
วันที่ 21 สิงหาคม 2561
08.00 - 13.00น.
- ลงทะเบียน ณ โรงแรม I-Hotel จังหวัดนครพนม
13.00 - 14.00 น.
- ชี้แจงวัตถุประสงค
โดย แพทยหญิงสุจิรา ขวาแซน
หัวหนากลุมขับเคลื่อนยุทธศาสตรและพัฒนากําลังคน
ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน
14.00 - 16.30 น.

16.30 - 18.00 น.

- บรรยาย เรื่อง การสรางสุขภาพผูสูงอายุในยุคไทยแลนด 4.0
โดย นายแพทยประสิทธิ์ สัจจพงษ
ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน
- ชมนิทรรศการและพักผอนตามอัธยาศัย

18.00 - 19.00 น.

- รับประทานอาหารเย็น

19.00 - 21.00 น.

- อภิปราย เรื่อง“การดูสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในผูสูงอายุแบบองครวม”
วิทยากร
1.ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน
2. ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
3. ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
4. ผูดําเนินรายการ 1 คน(ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน)

กําหนดการ
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2561
ณ หองประชุมโรงแรม I-Hotel จังหวัดนครพนม
****************************
วันที่ 22 สิงหาคม 2561
06.00 - 08.00 น.
- รับประทานอาหาร ณ I-Hotel , R-Photo และThe River Hotel
08.00 - 08.30 น.
- พิธีเปดการสัมมนา
โดย นายแพทยวชิระ เพ็งจันทร
อธิบดีกรมอนามัย
- กลาวรายงาน
โดย นายแพทยประสิทธิ์ สัจจพงษ
ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน
08.30 – 09.00 น.
- เปดนิทรรศการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
โดย นายแพทยวชิระ เพ็งจันทร
อธิบดีกรมอนามัย
09.00 น. - 12.00 น.
- เดินทางไปศึกษาดูงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ณ ศูนยสุขภาพผูสูงอายุเทศบาล
ตําบลธาตุพนม จังหวัดนครพนม
- บรรยาย “การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุแบบองครวม” ของเทศบาลตําบลธาตุพนม
โดยประธานศูนยสุขภาพผูสูงอายุเทศบาลตําบลธาตุพนม
12.00 - 13.00 น.
- พักรับประทานอาหารกลางวันที่ ณ เทศบาลตําบลธาตุพนม
13.00 - 16.00 น.
- แบง 3 กลุม ศึกษาดูงานชมรมผูสูงอายุ ในชุมชน เขต เทศบาลตําบลธาตุพนม
วิทยากรกลุมละ 1 คน โดยคณะทํางานชมรมผูสูงอายุ
16.00 - 16.30 น.
- เดินทางกลับที่พัก ณ I-Hotel , R-Photo และ The River Hotel
16.30 - 18.00 น.
- พักผอนตามอัธยาศัย
18.00 - 19.00 น.
- รับประทานอาหารเย็น
19.00 - 21.00 น.
- แลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปบทเรียนการศึกษาดูงานและนําเสนอผลงานกลุม
เรื่อง “ปจจัยเอื้อตอการสงเสริมสุขภาพสุขภาพผูสูงอายุ”เทศบาลตําบลธาตุพนม”
- กลุมที่ 1 ดานการบริหารจัดการองคกรและภาคีเครือขาย
วิทยากรประจํากลุม 2 คน (ศอ.7)
- กลุมที่ 2 ดานการสงเสริมสุขภาพแบบองครวม
วิทยากรประจํากลุม 2 คน (ศอ.8)
- กลุมที่ 3 ดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
วิทยากรประจํากลุม 2 คน (ศอ.10)

กําหนดการ
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรม I-Hotel จังหวัดนครพนม
****************************
วันที่ 23 สิงหาคม 2561
06.00 - 08.30 น.
- รับประทานอาหาร ณ I-Hotel , R-Photo และ The River Hotel
08.30 - 09.00 น.
- ออกเดินทางไปศึกษาดูงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ณ เทศบาลเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
09.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 15.00 น.

16.00 น.

- บรรยาย การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุแบบบูรณาการ
โดยผูรับผิดชอบงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ เทศบาลเมืองมุกดาหาร
- พักรับประทานอาหารกลางวันที่ ณ เทศบาลเมืองมุกดาหาร
- แบง 3 กลุม ศึกษาดูงานชมรมผูสูงอายุ ในชุมชนเขตเทศบาลอําเภอเมืองมุกดาหาร
วิทยากรกลุมละ 1 คน โดยคณะทํางานชมรมผูสูงอายุ
- สรุปการศึกษาดูงาน
- ปดการสัมมนาฯ และศึกษาดูงาน
- เดินทางกลับที่พัก ณ I-Hotel , R-Photo และ The River Hotel

**********
หมายเหตุ : ลงทะเบียนเขารวมประชุมที่จัดโดยกองแผนงาน กรมอนามัย ระหวางวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2561

แบบตอบรับเขารวมโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุประจําป 2561
ระหวางวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2561
ณ หองประชุมโรงแรม I-Hotel จังหวัดนครพนม
*************************
หนวยงาน…………………………….................................…ขอสงรายชือ่ ผูเขารวมสัมมนาฯ ดังนี้
๑. ผูอํานวยการ/ผูแทน จํานวน ๑ คน
๒. ผูเกษียณอายุราชการ ป ๒๕61

ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

หมายเหตุ/อาหาร
(ไทย/เจ/อิสลาม)

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
Download โครงการฯและแบบตอบรับที่ : http://hpc7.anamai.moph.go.th
หมายเหตุ : โปรดสงแบบตอบรับกลับมายังศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน ภายในวันที่ 15 มิถุนายน ๒๕61
Fax.๐๔๓-๒๔๓๔๑๖ หรือ E-mail: hpctraining07@gmail.com
ผูประสาน คุณนันทิราพร แถวไธสง
คุณสุพิศ

สมพิทักษ

โทรศัพท ๐๔๓-๒๓๕๙๐๔ ตอ ๔๙02
โทรศัพทมือถือ 089-7108756
ID Line : 0897108756
โทรศัพท ๐๔๓-๒๓๕๙๐๔ ตอ ๔๙12
โทรศัพทมือถือ 086-2307288
ID Line : supitsompitak

