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 รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดอํานาจเจริญ 

ครั้งที่  12/2560 

วันที่  29  ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 – 17.00 น. 

ณ  หองประชุมคณาพันธ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ 

 

ผูมาประชุม   

1. นายประภาส  วีระพล  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ  

2. นายปฐมพงศ   ปรุโปรง รักษาการในตําแหนงนายแพทยเชี่ยวชาญ(ดานเวชกรรมปองกัน)  

3. นางนภาพร  เกียรติดํารงค แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลอํานาจเจริญ 

4. นางอัญชลี  หนอแกว  รักษาในตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานสงเสริมพัฒนา) 

5. นายอภิชาติ  รุงเมฆารัตน หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

6. นายทนงศักดิ์  พลอาษา หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

7. นายนิยม  ไชยอรรจนาภรณ หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 

8. นายปริญญา  ดวงศร ี หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 

9. นางสาวกัลยาณี  สุเวทเวทิน หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ สุขภาพจิตและยาเสพติด 

10. นายยงยุทธ  สุพล  หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 

11. นางแคทรียา  รัตนเทวะเนตร หัวหนางานวิจัยและพัฒนา 

12. นายไกรวุฒิ  บุตตะ  หัวหนางานประชาสัมพันธและสรางสุขภาพ 

13. นางขนิษฐา  เอี่ยมรุงพาณิชย หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

14. นายวุฒิพงษ  สินทรัพย หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

15. นางฤดีวรรณ วงศเจริญ หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 

16. นายธีระยุทธ มุจรินทร หัวหนากลุมงานควบคุมโรค 

17. นางรัชนีกรณ มาศพันธ หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

18. นางสาวบุศน ี มุจรินทร  ผูอํานวยการโรงพยาบาลปทุมราชวงศา 

19. นายถิรพุทธิ เฉลิมเกียรติสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลหัวตะพาน 

20. นายนพพล  ธาดากุล  ผูอํานวยการโรงพยาบาลชานุมาน 

21. นายสุเมธ  แสงออน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลลืออํานาจ 

22. นายทนงศักดิ์  พึ่งโพธิ์  แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพนา 

23. นายอุเทน  ชัยวงศ  สาธารณสุขอําเภอปทุมราชวงศา 

24. นายภัทรวรรธน  คําด ี  สาธารณสุขอําเภอพนา 

25. นายรัชพล  เดชเสงี่ยมศักดิ ์ สาธารณสุขอําเภอหัวตะพาน 

26. นายอภิศักดิ์   อินทรบุตร  สาธารณสุขอําเภอลืออํานาจ 

27. นายเสถียร  บัวเขียว  สาธารณสุขอําเภอชานุมาน 
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28. นายทศพงศ  บุญพุฒ  สาธารณสุขอําเภอเสนางคนิคม 

29. นายปยะ  เสตพันธ  แทนสาธารณสุขอําเภอเมืองอํานาจเจริญ 

ผูไมมาประชุม 

1. นายสราวุธ  เสียงหวาน ศูนยควบคุมโรคที่นําโดยแมลงที่ 10.2 จังหวัดมุกดาหาร  

ผูเขารวมประชุม 

1. นายนฤทธิ์   ชาตาสุข  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.อํานาจเจริญ 

2. นางสาวชญานิศา นารีวงศ นักวิชาการคอมพิวเตอร สสจ.อํานาจเจริญ 

3. นางราตรี  จันทะบุตร  หัวหนาฝายบริหารทั่วไป รพ.ลืออํานาจ 

4. นางจรูญศรี  กิณรีวงค หัวหนาฝายบริหารทั่วไป รพ.เสนางคนิคม 

5. นางนิจรา เข็มทอง  หัวหนาฝายบริหารทั่วไป รพ.ชานุมาน 

6. นางสําราญ  วรรณทวี  หัวหนาฝายบริหารทั่วไป รพ.ปทุมราชวงศา 

7. นายสมร  ไชโยธา  ผช.สสอ.(ดานบริหาร) สสอ.พนา 

8. นายสมสนุก โยริพันธ  ผช.สสอ.(ดานบริหาร) สสอ.เสนางคนิคม 

9. นายทวีฤทธิ์  โลจรัส  ผช.สสอ.(ดานบริหาร) สสอ.ชานุมาน 

10. นายชาญ  พวงพันธ  ผช.สสอ.(ดานบริหาร) สสอ.ปทุมราชวงศา 

11. นายจุมพล  พุมโพธิ์  ผช.สสอ.(ดานบริหาร) สสอ.ลืออํานาจ 

12. นางพนิดา  สายสุด  ผช.สสอ.(ดานวิชาการ) สสอ.หัวตะพาน 

13. นายสงกรานต  สรอยเพชร ผช.สสอ.(ดานวิชาการ) สสอ.พนา 

14. นายวิระวัฒน  โสภัณ  ผช.สสอ.(ดานวิชาการ) สสอ.ชานุมาน 

15. นายจรูญศักดิ์  หวังลอมกลาง ผช.สสอ.(ดานวิชาการ) สสอ.ลืออํานาจ 

16. นส.นริศรา  ทองหอ  ผช.สสอ.(ดานวิชาการ) สสอ.ปทุมราชวงศา 

17. นายสมเกียรติ  ธรรมสาร ผอ.รพ.สต.สรางถอใน 

18. นายสาคร  ภูสิงห  ผอ.รพ.สต.บานถอน 

19. นายทวีศิลป  ซึ่งเสน  ผอ.รพ.สต.หวยฆอง 

20. นางเพลินจิต  ขันแกว  ผอ.รพ.สต.โนนโพธิ์ 

21. นางอรดี  ไวยพันธ  ผอ.รพ.สต.หนองไฮ 

22. นางปองกานดา  ศรีภักด ี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

23. นส.อินทิรา  อมรวงค  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 

24. นายไมตรี  แกวมงคล  ผอ.รพ.สต.หนองขา 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

เมื่อครบองคประชุม  นพ.ประภาส  วีระพล นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ ประธานที่ประชุม    

ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีสําคัญ ดังนี้ 
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วาระกอนการประชุม 

 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธาน ี

 นพ.ดนัย เจียรกูล ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี ประชาสัมพันธและมอบแนว

ทางการดําเนินงานโครงการกวาดลางวัณโรค  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 1. บัตรคอนเสิรต ศรัทธาเพื่อชีวิต วันที่ 20 มกราคม 2561 ณ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร บัตรราคา 

1,500/3,000/5,000/8,000 บาท รายไดสมทบทุนเพื่อซื้อเครื่องมือแพทยมอบใหโรงพยาบาลชุมชน 

 2. ขอเชิญรวมบริจาคสิ่งของชวยเหลือผูประสบภัย เหตุเพลิงไหมบานเจาหนาที่สาธารณสุข ตําบลหนองคู             

อ.เสนางคนิคม  

 3. ขอแสดงความยินดีกับ นายวุฒิพงษ สินทรัพย ไดรับคัดเลือกเปนหัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตร

สาธารณสุข 

 4. เรื่องจากการประชุมหัวหนาสวนราชการ 

     4.1 วันที่ 10 มค. 2561 วปอ.รุนปจจุบัน มีกําหนดมาเยี่ยมจังหวัดอํานาจเจริญ โดยจะไปรับประทาน

อาหารกลางวันที่ ศูนยแพทยแผนไทยพนา มอบ นพ.ปฐมพงษ ปรุโปรง รับผิดชอบดานการจัดเตรียมขอมูลนําเสนอ

ผลงานและสถานที่ตอนรับ 

     4.2 วันที่ 13-14 มกราคม 2561 สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติพบประชาชนที่หอประชุมพญานรินทร 

ศาลากลางจังหวัดอํานาจเจริญ  

     4.3 จังหวัดอํานาจเจริญจัดกิจกรรมสวดมนตขามป จํานวน 3 จุด 

  4.3.1 วัดอารามหลวง 

  4.3.2 หอนาฬิกา จัดโดย สํานักงานเทศบาลเมืองอํานาจเจริญ 

  4.3.3 อุทยานภูสิงห ภูผาผึ้ง จัดโดย องคการบริหารสวนจังหวัด 

 5. ขอบคุณทุกกลุมงานที่ใหความรวมมือจัดบูทนิทรรศการ งานกาชาดจังหวัดอํานาจเจริญ  

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 11/2560 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 

ขอ ให ที ่ป ระช ุม ได พ ิจ ารณ าราย งานการป ระช ุมครั ้งที ่ 11 /2560 ว ันที ่ 29  พ ฤศจ ิก ายน  2560                      

ซึ่งมีเอกสารรายงานทั้งหมด 36 หนา ซึ่งไดแจงใหคณะกรรมการ คปสจ.ไดตรวจสอบแกไขแลวทางเว็บไซตสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ หัวขอรายงานการประชุม  หากมีการแกไขเพ่ิมเติมกรุณาไดแจงในที่ประชุมทราบดวย  

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่อง  

 1. ความกาวหนาการเบิกจายงบลงทุนปงบประมาณ 2561 (งบพ้ืนฐานและงบบูรณาการ) 

    สสจ.อํานาจเจริญ ไดรับจัดสรร  

  1) รายการครุภัณฑ จํานวน 70 รายการ รายการที่ลงนามแลว จํานวน 52 รายการ คิดเปน

รอยละ 74.29 รายการที่ยังไมลงนาม จํานวน 18 รายการ คิดเปนรอยละ 25.71 
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  2) รายการสิ่งกอสราง จํานวน 15 รายการ รายการที่ลงนามแลว จํานวน 14 รายการ      

คิดเปนรอยละ 93.33 รายการที่ยังไมลงนาม จํานวน 1 รายการ คิดเปนรอยละ 6.67 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องแจงเพื่อทราบ    

1. นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

    1.1 การดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) แจงใหแตละอําเภอ    

เสนอรางคณะกรรมการใหมเพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด และพิจารณาทบทวนประเด็นตางๆ ใหแลวเสร็จ

ภายใน เดือนกุมภาพันธ 2561 

    1.2 แจงพ้ืนที่รวบรวมขอมูลและกํากับติดตามสถานการณวัณโรค 

ประธาน : ใหทีมแพทยที่รับผิดชอบ ลงพื้นที่ควบคุมกํากับติดตาม ผูปวยวัณโรคตองไดรับยาครบสูตรใน 3 เดือนแรก 

    1.3 Emergency Care System เปนนโยบายที่รงพยาบาลทุกแหงตองดําเนินการ 

2. โรงพยาบาลอํานาจเจริญ –ไมม-ี 

3. นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานสงเสริมพัฒนา) 

    3.1 เรื่องจากการประชุม วันที่ 18 ธันวาคม 2560 

         การอํานวยความสะดวกใหแกผูพิการ ตามมาตรา 33 อํานวยความสะดวกดานสถานที่ เนนใหม ี       

ทีจ่อดรถสําหรับผูพิการ และมาตร 35 จัดหาสถานที่เพื่อจําหนายสินคาผูพิการ โดย รพ.อํานาจเจริญ ไดจัดสถานที่ให

ผูพิการมาขายล็อตตารี่  

     3.2 เรื่องจากการประชุม วันที่ 22 ธันวาคม 2560 

4. นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ –ไมม-ี 

5.  คณะทํางานบริหารจัดการแผนงาน (Program Manager: PM) 

5.1 รายงานความกาวหนา Focal point (Program Manager: PM) 

1) คณะทํางานดานพัฒนาการกลุมเด็กปฐมวัย (IQ/EQ/SMART KIDS) 

กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนากลุมเด็กปฐมวัย วันที่ 16 มกราคม 2561  

2) คณะทํางานดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ(พชอ.)/การสรางและใชธรรมนูญ

ประชาชน   

3) คณะกรรมการพัฒนาเครือขายหมอครอบครัว (Primary care cluster)/รพ.สต.ติดดาว 

3.1 จัดระบบ Green Channel รองรับการสงตอจาก รพ.สต./PCC เริ่ม 1 ม.ค. 2561  

3.2 รพ.สต.ติดดาว กําหนด อ.เสนางคนิคม เปน KPI Ranking ระดับอําเภอ 

4) คณะทํางานดานการควบคุม ปองกันโรคติดตอ และวัณโรค   

5) คณะทํางานดานการควบคุม ปองกันโรคไมติดตอ    

ยังไมไดรับจัดสรรงบประมาณ เนื่องจาก รอจังหวัดอื่นสงแผน และทบทวน Activity ของ

เรื่องเบาหวาน ความดัน 

6) คณะทํางานดานการคุมครองผูบริโภคและความปลอดภัยดานอาหาร (FDA Guard)    
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7) คณะทํางานพัฒนาโรงพยาบาล/รพ.สต.ดานอนามัยสิ่งแวดลอมตามเกณฑ GREEN&CLEAN 

Hospital 

-การประเมินตนเอง จังหวัดอํานาจเจริญ ผานระดับพ้ืนฐาน 100% 

8) คณะทํางานดานการใชยาสมเหตุสมผล (RDU) 

9) คณะทํางานดานการพัฒนาองคกรแหงความสุข (Happy MOPH)   

10) คณะทํางานดานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหนวยงานภาครัฐ (PMQA/HA)   

11) คณะทํางานบริหารจัดการดานการเงิน การคลังของหนวยบริการ (CFO)  

12) คณะทํางานดานการวิจัยและพัฒนา (R&D)  
 

6. นิคมอํานาจเจริญ/ ศูนยควบคุมโรคที่นําโดยแมลงที่ 10.2 จังหวัดมุกดาหาร –ไมม-ี 

7. กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

8. กลุมงานบริหารทั่วไป -ไมม-ี 

          9. กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

            9.1 แผนการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด ปงบประมาณ 2561  

      - รอบท่ี 1/2561 

         วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561   โซนที่ 2 ปทุมราชวงศา/ชานุมาน 

   เวลา 08.30 – 16.30 น.    (รับนิเทศท่ี คปสอ.ปทุมราช) 

         วันพฤหัส 18 มกราคม 2561  โซนที่ 1 หัวตะพาน/พนา/ลืออํานาจ 

                        เวลา 08.30 – 16.30 น.  (รับนิเทศท่ี คปสอ.พนา)  

         วันศุกรที่ 19 มกราคม 2561  โซนที่ 3 เมือง/เสนางคนิคม 

   เวลา 08.30 – 16.30 น.  (รับนิเทศท่ี คปสอ.เมือง) 

- รอบท่ี 2/2561 

         วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561  โซนที่ 2 ปทุมราชวงศา/ชานุมาน 

   เวลา 08.30 – 16.30 น.  (รับนิเทศท่ี คปสอ.ชานุมาน) 

         วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561  โซนที่ 3 เมือง/เสนางคนิคม 

   เวลา 08.30 – 16.30 น.  (รับนิเทศที่ คปสอ.เสนางคนิคม) 

         วันศุกรที่ 20 กรกฎาคม 2561   โซนที่ 1 หัวตะพาน/พนา/ลืออํานาจ 

   เวลา 08.30 – 16.30 น.             (รับนิเทศท่ี คปสอ.หัวตะพาน) 
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            9.2 แผนการออก Ranking ปงบประมาณ 2561  

- รอบท่ี 1/2561 

วัน เดือน ป อําเภอ 

13 มีนาคม 2561 ภาคเชา : เมืองอํานาจเจริญ 

ภาคบาย : เสนางคนิคม 

14 มีนาคม 2561 ภาคเชา : ลืออํานาจ 

ภาคบาย : หัวตะพาน 

15 มีนาคม 2561 ภาคเชา : ปทุมราช 

ภาคบาย : พนา 

16 มีนาคม 2561 ภาคเชา : ชานุมาน 
 

- รอบท่ี 2/2561 

วัน เดือน ป อําเภอ 

7 สิงหาคม 2561 ภาคเชา : ชานุมาน 

8 สิงหาคม 2561 ภาคเชา : ปทุมราช 

ภาคบาย : พนา 

9 สิงหาคม 2561 ภาคเชา : ลืออํานาจ 

ภาคบาย : หัวตะพาน 

10 สิงหาคม 2561 ภาคเชา : เมืองอํานาจเจริญ 

ภาคบาย : เสนางคนิคม 

 

9.4 การจัดตั้งศูนยประสานงานเครือขายประชาคมอาเซียนดานการสาธารณสุข (ศคอส.) ระดับจังหวัด

และศูนยบริการสุขภาพชาวตางชาติ  

 กระทรวงสาธารณสุขไดเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในดานการพัฒนาศักยภาพสถาน

บริการสุขภาพภาครัฐ ใหมีขีดความสามารถในการจัดบริการที่มีคุณภาพ สูการเปนเมืองบริการสุขภาพภายใตโครงการ

สนับสนุนการเปนเมืองศูนยกลางสุขภาพใน ASEAN ปงบประมาณ 2557-2560 เพื่อใหบริการสุขภาพชาวตางชาติ   

แกกลุมที่เปน Non Thai ทั้งหมด โดยใหจังหวัดกลุมเปาหมายมีการจัดตั้ง 2 ศูนย ดังนี้คือ 

1.ศูนยประสานงานเครือขายประชาคมอาเซียนดานการสาธารณสุข (ศคอส.) ระดับจังหวัด ตั้งอยูใน

พืน้ที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีหนาที ่

 1.1 ประสานงานรวบรวมสภาพปญหา และรวมหาแนวทางแกไขปญหาดานระบบบริการสุขภาพ

ชาวตางชาติกับภาคีเครือขาย 

 1.2 กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ และแผนการดําเนินงานดานสาธารณสุขตางประเทศให

สอดคลองกับพ้ืนที่ ตามภารกิจและบริบท 
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 1.3 สนับสนุน นิเทศ ติดตาม กํากับงานศูนยประสานงานเครือขายประชาคมอาเซียนดานการสาธารณสุข 

(ศคอส.) และศูนยบริการสุขภาพชาวตางชาติ ทั้งในดานสถานที่ การจัดระบบบริการ ระบบขอมูลสารสนเทศ รวมไป

ถึงทักษะของบุคลากรดานการสาธารณสุขใหเอื้อตอการบริการที่เปนมิตรแกชาวตางชาติ 

2.ศูนยบริการสุขภาพชาวตางชาติ ตั้งอยูหนวยบริการในโรงพยาบาล มีบทบาทคือ จัดระบบบริการสุขภาพ 

ระบบการสงตอในระดับโรงพยาบาล ระบบสารสนเทศสาธารณสุขตางชาติ สถานที่ และพัฒนาบุคลากรในดานทักษะ

ตางๆเพ่ือเอ้ือประโยชนตอการบริการที่เปนมิตรและเทาเทียมแกชาวตางชาติ 

  ซึ่งเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 

โดยสถานบริการกลุมเปาหมายดังกลาว จะตั้งอยูในเมืองทองเที่ยว พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่แนวระเบียง

เศรษฐกิจ (Economic Corridors) ที่มีระบบการขนสงและการคมนาคมที่สะดวก ตลอดจนมีการเจริญเติบโตดาน

เศรษฐกิจอยางรวดเร็วซึ่งจะทําใหมีการเคลื่อนยายประชากรชาวตางชาติอยางเสรี และมีแรงงานตางดาวเพิ่มจํานวน

มากขึ้น สถานบริการสุขภาพภาครัฐในพื้นที่ดังกลาว จําเปนอยางยิ่งจะตองมีการบริหารจัดการและจัดระบบบริการ

สุขภาพดวยรูปแบบการใหบริการ เพื่อรองรับบริการที่แตกตางกันตามสภาพปญหาดานสุขภาพของประชากรตาม

บริบทพื้นที ่

  โดยปงบประมาณ 2561 กระทรวงสาธารณสุขมีเปาหมายจะขยายใหครอบคลุมหนวยบริหารและ

หนวยบริการทุกแหงทั้งประเทศภายใน จํานวน 11 จังหวัดใหม ประกอบดวย พิจิตร อุทัยธานี นนทบุรี สิงหบุรี  

อางทอง สมุทรปราการ รอยเอ็ด ยโสธร อํานาจเจริญ ปตตานีและยะลา (รวมโรงพยาบาลประจําจังหวัด 11 แหง) 

เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหสถานบริการสุขภาพภาครัฐ มีการจัดระบบบริการที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ มีเครือขาย

ในการประสานงานดานสาธารณสุขรองรับประชาคมอาเซียนที่เขมแข็งและชวยเหลือเกื้อกูลกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งมีบุคลากรที่มีองคความรูและทักษะในการใหบริการที่เปนมิตร ประทับใจทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ 
***ติดตอสอบถามไดท่ี งานพัฒนาระบบบริการพิเศษและพื้นที่เฉพาะ กองบริหารการสาธารณสุข โทร.02 5902457 

รายชื่อสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกลุมเปาหมายใหม  11  จังหวัด 

เขต หนวยงาน จังหวัด หนวยงาน 

3 สสจ.พิจิตร พิจิตร สสจ.ป 61 

3 สสจ.อุทัยธาน ี อุทัยธานี สสจ.ป 61 

4 สสจ.นนทบุรี นนทบุรี สสจ.ป 61 

4 สสจ.สิงหบุรี สิงหบุรี สสจ.ป 61 

4 สสจ.อางทอง อางทอง สสจ.ป 61 

6 สสจ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ สสจ.ป 61 

7 สสจ.รอยเอ็ด รอยเอ็ด สสจ.ป 61 

10 สสจ.ยโสธร ยโสธร สสจ.ป 61 

10 สสจ.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ สสจ.ป 61 

12 สสจ.ปตตานี ปตตานี สสจ.ป 61 

12 สสจ.ยะลา ยะลา สสจ.ป 61 
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รายชื่อโรงพยาบาลกลุมเปาหมายใหม  11  แหง 
 

เขต หนวยงาน จังหวัด หนวยงาน 

3 รพ.พิจิตร พิจิตร รพศ./รพท. ป 61 

3 รพ.อุทัยธานี อุทัยธานี รพศ./รพท. ป 61 

4 รพ.พระนั่งเกลา นนทบุรี รพศ./รพท. ป 61 

4 รพ.สิงหบุรี สิงหบุรี รพศ./รพท. ป 61 

4 รพ.อางทอง อางทอง รพศ./รพท. ป 61 

6 รพ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ รพศ./รพท. ป 61 

7 รพ.รอยเอ็ด รอยเอ็ด รพศ./รพท. ป 61 

10 รพ.ยโสธร ยโสธร รพศ./รพท. ป 61 

10 รพ.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ รพศ./รพท. ป 61 

12 รพ.ปตตานี ปตตานี รพศ./รพท. ป 61 

12 รพ.ยะลา ยะลา รพศ./รพท. ป 61 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

10. กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

     10.1 การออกเยี่ยม SMART รพ.สต เนนการออกเยี่ยมแบบเสริมพลัง 

      อ.เมือง   รพ.สต.โนนโพธิ์ 

      อ.พนา   รพ.สต.จานลาน 

      อ.ปทุมราชวงศา  รพ.สต.นาผาง 

      อ.ชานุมาน  รพ.สต.โคกเจริญ 

      อ.ลืออํานาจ  รพ.สต.เปอย 

ประธาน : เนนการใชคูมือ รพ.สต. การออกเยี่ยม รพ.สต. มุงเนนการใหกําลังใจ  

      10.2 โครงการ Change To Pro Episode 2 

   - กลุมเปาหมาย 90 คน ไปศึกษาดูงานที่ สถาบันปญญาภิวัติ และโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศ 

ประธาน : การแตงกายแบบสุภาพ (ใสสูท) 

      10.3 ผลการคัดเลือก อสม. ดีเดน กําหนดซอม วันที่ 4 มกราคม 2561  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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11. กลุมงานประกันสุขภาพ  

11.1 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพปงบประมาณ 2561 

ตารางที่ 1 แสดงความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพรายอําเภอ เดือนพฤศจิกายน 2560 

อําเภอ 
ประชากร 

UC 
ขาราชการ ทองถ่ิน. 

ปกส.

รพ.

อํานาจ 

STP. 

ปชก.

ทํางาน

ตางถิ่น 

อื่นๆ 
สิทธิ

วาง. 

รวม

ทั้งสิ้น 

ความ

ครอบคลมุ 
% 

เมือง 100,435 10,349 2,195 11,888 46 11,988 305 268 137,474 137,206 99.805 

ชานุมาน 31,413 1,872 341 499 255 3,542 269 31 38,222 38,191 99.919 

ปทุมราชฯ 38,087 2,272 488 1,045 12 3,501 68 17 45,490 45,473 99.963 

พนา 20,192 1,826 382 529 - 2,698 51 20 25,698 25,678 99.922 

เสนางฯ 29,982 2,631 614 897 26 3,268 122 31 37,571 37,540 99.917 

หัวตะพาน 36,564 3,094 681 1,007 6 4,333 69 37 45,791 45,754 99.919 

ลืออํานาจ 27,367 2,191 502 996 5 2,894 64 23 34,042 34,019 99.932 

รวม 284,040 24,235 5,203 16,861 350 32,224 948 427 364,288 363,861 99.883 

11.2 ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับแผนรายไดและคาใชจาย(Plan fin) 2561 

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับแผนรายไดและคาใชจาย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 

โรงพยาบาล 
รายได รายจาย 

ประมาณการ 30/11/2560 % ประมาณการ 30/11/2560 % 

อํานาจเจริญ 726,675,000.00 133,965,618.88 18.44 695,650,000.00 113,090,991.96 16.26 

ชานุมาน 83,141,353.50 17,570,206.67 21.13 77,186,632.98 13,716,065.48 17.77 

ปทุมราชฯ 110,038,177.67 29,092,190.17 26.44 107,196,101.65 14,722,975.90 13.73 

พนา 109,213,815.75 24,620,925.81 22.54 83,180,607.07 13,035,889.77 15.67 

เสนางฯ 80,516,120.00 22,197,035.42 27.57 78,110,000.00 11,547,610.55 14.78 

หัวตะพาน 109,341,125.90 32,022,892.25 29.29 108,652,909.00 16,255,626.30 14.96 

ลืออํานาจ 72,008,828.32 26,466,557.25 36.75 72,008,828.32 11,015,669.66 15.30 

ผลรวม 1,290,934,421.14 285,935,426.45 22.15 1,221,985,079.02 193,384,829.62 15.83 

หมายเหตุ เปาหมาย ไมต่ํากวา 16.67 เปาหมาย ไมสูงกวา 16.67 
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11.3  ภาวะภาวะวิกฤติทางการเงิน  

ตารางที่ 3 การคํานวณวิกฤติ 7 ระดับ ณ วันท่ี 30  พฤศจิกายน 2560 

Org CR QR Cash NWC 
NI+Deplecia 

tion 

Liquid 

Index 

StatusI

ndex 

Surviv

eIndex 

Risk 

Scoring 

อํานาจเจริญ 1.47 1.34 0.98 66,686,489.94 20,874,626.92 1 0 0 1 

ชานุมาน 1.63 1.50 1.26 12,435,519.10 3,854,141.19 0 0 0 0 

ปทุมราช 1.69 1.58 1.34 18,911,994.67 14,369,214.27 0 0 0 0 

พนา 2.10 1.88 1.50 17,265,842.14 11,585,036.04 0 0 0 0 

เสนางคนิคม 1.56 1.43 1.27 11,975,020.21 10,649,424.87 0 0 0 0 

หัวตะพาน 1.20 1.09 0.95 6,515,385.47 15,767,265.95 1 0 0 1 

ลืออํานาจ 1.81 1.65 1.45 15,272,867.06 15,450,887.59 0 0 0 0 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

12.กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 

12.1 สรุปผลการปฏิบัติงานหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอํานาจเจริญรวมกับโครงการ       

บําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชนจังหวัดอํานาจเจริญ วันที่ 21 ธันวาคม  2560 ณ โรงเรียนเค็งใหญ    

หนองงูเหลือม หมูที่ 2 ตําบลเค็งใหญ อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ  

กิจกรรม จํานวนผูรับบริการ ครั้งตอไป 

รับบริการรวม 

1. ตรวจโรคทั่วไป  

    -ทันตกรรม 

2.สงตอผูปวย 

-รพช. 

-รพท. 

-รพ.จังหวัดอื่น 

3. รับไวเปนผูปวยในพระราชานุเคราะห 

4. มอบยาชุดพระราชทาน 

5. นวดแผนไทย 

6.ใหสุขศึกษา 

7.เหลากาชาดจังหวัดอํานาจเจริญ 

 

88 

45 

 

 

2 

- 

- 

80 

37 

170 

 

 

- วันที่  11 มกราคม 2560 

ปฏิบัติงาน ณ บานหัวดอน 

ตําบลไมกลอน อําเภอพนา 

 

 

โครงการบําบัดทุกข  บํ ารุงสุขสราง

ร อ ย ยิ้ ม ใ ห ป ร ะ ช า ช น จั ง ห วั ด

อํานาจเจริญ 

ครั้งที่ 4/2561 

- วันที่ 24 มกราคม  2561 

ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบานโคกกลาง 
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 - มอบเครื่องนุงหมผูสูงอายุ 

8.จัดหางาน/แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ 

-สาธติอาชีพอิสระ 

9.สวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

-แจกเอกสารใหความรู 

10.องคการบริหารสวนจังหวัดอํานาจเจริญ 

-รณรงคเกลือไอโอดีน/แจกเอกสารใหความรู 

11...พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

จังหวัดอํานาจเจริญ 

50 

 

120 

 

120 

 

130 

120 

 

หมูที่  1 ตําบลโคกกลาง 

อําเภอลืออํานาจ จั งหวัดอํานาจเจริญ 

 

 

สรุป  โรคที่พบ   จํานวน  88 ราย 
 

 

          โรคที่พบ 

ครั้งที่ 3 

  จํานวน รอยละ 

โรคระบบกระดูกและกลามเนื้อ 

โรคระบบทางเดินหายใจ 

โรคระบบทางเดินอาหาร 

โรคติดเชื้อ 

โรคตา 

ปวดศรีษะ 

โรคระบบไหลเวียนโลหิตและโรคเลือด 

โรคพยาธิ 

โรคระบบอวัยวะสืบพันธุ 

โรคห ู

โรคผิวหนัง 

อื่น ๆ 

    39 

    13  

      9 

      7 

      6 

      4 

      2  

      2 

      1 

      1 

      1 

      3  

44.32 

14.77 

10.23 

 7.95 

 6.82 

 4.55 

 2.27 

 2.27 

 1.14 

 1.14 

 1.14 

 3.41 
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12.2 สรุปผลการออกรับบริจาคโลหิตเหลากาชาดจังหวัดอํานาจเจริญรวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

อํานาจเจริญ  โรงพยาบาลอํานาจเจริญ 

ครั้งที/่วัน เดือน ป /สถานที ่

จํานวน

ผูรับบริการ

(คน) 

จํานวน    

เลือด

(ถุง) 

หมายเหตุ 

 

51/ วันท่ี 5 ธันวาคม 2560 

ณ หอสวนสาธารณะมิ่งมงคล(หอนาฬิกา) 

52/ วันท่ี 7 ธันวาคม 2560 

 ณ หจก.เกียรติสุรนนท 

53/ วันท่ี 21 ธันวาคม 2560 

ณ หอประชุมอําเภอพนา 

54/ วันท่ี 28 ธันวาคม 2560 

ณ หอประชุมอําเภอปทุมราชวงศา 

 

 

       รวม 

 

25 

 

96 

 

79 

 

156 

 

 

 

356 

 

25 

 

96 

 

79 

 

156 

 

 

 

356 

คร้ังตอไป  

- วันท่ี 4 มกราคม 2561 

ณ หอประชุมโรงเรียนอํานาจเจริญ 

- วันท่ี 11 มกราคม 2561 

ณ หอประชุมอําเภอชานุมาน 

- วันท่ี 17 มกราคม 2561 

ณ หอประชุมโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก 

- วันท่ี  24 มกราคม  2561 

ณ หอประชุมโรงเรียนเสนางคนิคม 

- วันท่ี 31 มกราคม 2561 

ณ หอประชุมโรงเรียนชานุมานวิทยาคม 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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13.กลุมงานควบคุมโรค 

    13.1 โรคทีต่องเฝาระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรกจังหวัดอํานาจเจริญ 

           ในชวงเดือนธันวาคม (1–27 ธันวาคม 2560 ) พบวา 10 โรคอันดับแรกที่มีอัตราปวยสูงสุด       

ไดแก อุจจาระรวงเฉียบพลัน รองลงมาคือ ปอดบวม อาหารเปนพิษ ไขไมทราบสาเหตุ ตาแดง ไขหวัดใหญ  สุกใส มือเทา

ปาก ตับอักเสบชนิดบี และ เมลิออยโดซีส รายละเอียดดังรูปที่ 1  

รูปที่ 1 อัตราปวยตอแสนประชากรดวยโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรกประจําเดือน ธันวาคม2560 

เปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม ป 2559 
 

  อัตราปวยตอแสนประชากร 

 
ที่มา:บัตรรายงานโรคเฝาระวังทางระบาดวิทยา ขอมลู ณ 28 ธันวาคม 2560 

ตารางที่ 1เปรียบเทียบโรค 10 อันดับแรกของจังหวัดอํานาจเจริญชวงเดือน ธันวาคม2560 กับธันวาคม 2559 

อันดับที่ โรค 
ธันวาคม2560 ธันวาคม 2559 

จํานวน อัตราปวย 

ตอแสนปชก. 

จํานวน อัตราปวย 

ตอแสนปชก. 

1 อุจจาระรวงเฉียบพลัน 498 137.28 878 231.35 

2 ปอดบวม 125 34.46 93 24.50 

3 อาหารเปนพิษ 90 24.81 193 50.85 

4 ไขไมทราบสาเหตุ 71 19.57 94 24.76 

5 ตาแดง 12 3.31 11 20.55 

6 ไขหวัดใหญ 6 1.65 3 0.79 

7 สุกใส 6 1.65 16 4.21 

8 มือ เทา ปาก 4 1.10 9 2.37 

9 ตับอักเสบชนิดบี 3 0.83 12 3.16 

10 เมลิออยโดซีส 2 0.55 3 2.89 
ที่มา:บัตรรายงานโรคเฝาระวังทางระบาดวิทยา ขอมลู ณ  28 ธันวาคม2560 
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เมื่อเปรียบเทียบขอมูล 10 อันดับแรกของจังหวัดอํานาจเจริญ ในชวงเดือนธันวาคม 2560 กับชวงเดือน

ธันวาคม 2559 พบวามีโรคปอดอักเสบ และไขหวัดใหญ ทีม่ีอัตราปวยสูงเกินป 2559 

      13.2 ความครอบคลุมและความทันเวลาของการสงรายงาน 506 

ในชวงเดือนธันวาคม 2560(วันที่1–28 ธันวาคม 2560 ) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญไดรับบัตร

รายงานโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา (รง.506) จํานวน  982 ฉบับมีการความครอบคลุมและความทันเวลาของ

การสงรายงานตามมาตรฐานของโรงพยาบาลและ สถานบริการสาธารณสุข ดังตารางที ่2 
 

ตารางที่ 2 จํานวนรอยละของสถานบริการสาธารณสุข จําแนกตามความครอบคลุมของการสงรายงาน 506  

ในชวงเดือนธันวาคม2560 (1-28 ธันวาคม2560) 
 

ลําดับ อําเภอ จํานวน 

สถานบริการทั้งหมด 

สถานบริการที่มีการ

สงรายงาน 

สถานบริการที่ไมม ี

รายงานผูปวย 

รอยละความ

ครอบคลุม 

1. เมืองอํานาจเจริญ 26 26 0 100 

2. ชานุมาน 10 10 0 100 

3. ปทุมราชวงศา 12 9 0 100 

4. พนา 6 6 0 100 

5. เสนางคนิคม 9 9 0 100 

6. หัวตะพาน 12 11 0 100 

7. ลืออํานาจ 11 11 0 100 

รวม 86 86 0 100 
แหลงที่มา:รายงาน506 จากศูนยระบาดอําเภอ,รพ.และ รพ.สต.ทุกแหงผาน Datacenter และ E-mail ณ 28 ธันวาคม60 

 

ขอขอบคุณผูบริหารและเครือขายสถานบริการสาธารณสุขทุกแหงที่ใหความสําคัญกับระบบเฝาระวังทาง

ระบาดวิทยาที่ไดสงขอมูลไดครบถวนถูกตองทันเวลาเพื่อใหขอมูลในระบบเฝาระวังมีคุณภาพและนาเชื่อถือยิ่งข้ึน 

 

    13.3 สถานการณโรคที่สําคัญในชวงเดือน ธันวาคม 2560 

โรคปวดบวม  

 ประเทศไทยตั้งแตตนปจนถึงปจจุบันพบผูปวยจํานวน 260,104 ราย มีอัตราปวย 397.55 ตอแสนประชากร 

พบผูเสียชีวิต 257  ราย อัตราปวยตาย 0.39 ตอแสนประชากร สวนใหญพบในกลุมอายุ มากกวา 65 ปขึ้นไป รอยละ 

31.75  รองลงมาคือกลุมอายุ 55-64 ป รอยละ 1.11 และกลุมอายนอยกวา 1 ปรอยละ 8.94 

 จังหวัดที่มีอัตราปวยสูงสุดคือ จังหวัดศรีสะเกษ อัตราปวย766.53 ตอแสนประชากร รองลงมาคือจังหวัด

ยโสธร อัตราปวย 701.97 ตอแสนประชากร  จังหวัดขอนแกน อัตราปวย 683.27 ตอแสนประชากร แมฮองสอน 

อัตราปวย 682.83 ตอแสนประชากรและจังหวัดอุบลราชธานี อัตราปวย  668.97 ตอแสนประชากร 

 ในพื้นที่จังหวัดอํานาจเจริญพบผูปวยสะสมตั้งแตตนปทั้งหมดจํานวน 1,686 ราย อัตราปวย 448.55 ตอแสน

ประชากร มีอัตราปวยเปนอันดับที่ 5 ในเขตบริการสุขภาพท่ี 10  (อันดับ1จังหวัดศรีสะเกษ766.53 ตอแสนประชากร 



 

 

วิสัยทัศน  “ประชาชนอํานาจเจริญมีสุขภาพดีอยางยั่งยืน ภายในป 2579” 

คานิยม MOPH : อํานาจเจริญกาวหนา SMART and Change to Pro มุงสูดาวเทาติดดิน 

-15-

รองลงมาคือยโสธร อัตราปวย 701.97 ตอแสนประชากร  อุบลราชธานี 668.97 ตอแสนประชากร มุกดาหาร     

อัตราปวย  483.78 ตอแสนประชากร )  

 อําเภอที่มีอัตราปวยสะสมสูงสุดคืออําเภอลืออํานาจ อัตราปวยเทากับ 1,060.97  ตอประชากรแสนคน 

รองลงมาคือ อําเภอพนา,  อําเภอ หัวตะพาน,  อําเภอชานุมาน,  อําเภอ เสนางคนิคม,  อําเภอ เมือง,             

อําเภอ ปทุมราชวงศา, อัตราปวยเทากับ  716.39 ,  704.98 ,  546.35 ,  366.57 ,  296.95 ,  63.2 ตามลําดับ     

สวนใหญพบในกลุมผูสูงอายุ และในกลุมเด็กเล็ก (มากที่สุดคือกลุมอายุ มากกวา 65 ป รองลงมาคือกลุมอายุ 0-4 ป 

และกลุมอายุ 55 - 64 ป)  

สําหรับเดือนธันวาคม 2560 พบวาอําเภอที่มีอัตราปวยสูงสุด คืออําเภอลืออํานาจ รองลงมาคืออําเภอเมือง

อํานาจเจริญ และอําเภอหัวตะพาน  ชานุมาน เสนางคนิคม ปทุมราชวงศา และพนา ดังรูปที่ 2 

รูปที่ 2  อัตราปวยโรคปอดบวมจังหวัดอํานาจเจริญ แยกรายอําเภอ ป  2560 เปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 

2560 
 

 
 

 ขอเสนอแนะ 
  จากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศวาในชวงนี้ ประเทศไทยมีอากาศหนาวอุณหภูมิ

เปลี่ยนแปลงและจะลดลงอีกประชาชนอาจเจ็บปวยงายขึ้นจากโรคที่พบบอยเชน ไขหวัดใหญ ปอดบวม อุจจาระรวง 

หัด หัดเยอรมัน อีสุกอีใส เปนตน โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุ เด็กเล็ก ผูมีโรคเรื้อรังประจําตัว เชน โรคหัวใจ เบาหวาน 

และความดันโลหิตสูง ที่รางกายมีภูมิตานทานนอย สงผลใหเมื่อเจ็บปวยแลวมีอาการรุนแรงกวาปกติ  

 ขอใหสถานบริการสาธารณสุขทุกแหง เฝาระวังโรค และออกใหความรูประชาชนในการดูแลสุขภาพให

แข็งแรงตลอดชวงฤดูหนาว เนนใหประชาชนดูแลสุขภาพตนเองเพื่อปองกันโรคที่มากับหนาหนาวเชน ปอดบวม 

ไขหวัด ไขหวัดใหญ เปนตน โดยรักษาความอบอุนของรางกาย สวมเสื้อผาหนาๆ และเครื่องกันหนาว โดยเฉพาะ

บริเวณ หนาอก ลําคอ ศีรษะและเทา ออกกําลังกายสม่ําเสมอ พักผอนใหเพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน

เพิ่มอาหารประเภทแปงและไขมันเพ่ือใหพลังงานแกรางกาย ทาโลชั่นเพิ่มความชุมชื้นใหกับผิวหนัง สวนผูที่มีโรค

ประจําตัว เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หอบหืด เปนตน ควรหมั่นตรวจเช็คคาความดันโลหิต ระดับ

น้ําตาลในเลือด และควบคุมน้ําหนักตัวใหอยูในเกณฑที่เหมาะสม รับประทานยาตามที่แพทยสั่งอยางเครงครัด 
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ความเชื่อเรื่องการดื่มสุราจะชวยแกหนาวได ซึ่งไมเปนความจริงและเปนเรื่องที่อันตราย โดยในชวงแรกหลัง

ดื่มสุราจะรูสึกรอนวูบวาบ ซึ่งเกิดจากเสนเลือดฝอยใตผิวหนังขยายตัว ผลที่ตามมาที่ประชาชนคิดไมถึงคือรางกายจะ

สูญเสียความรอนและน้ําออกทางผิวหนังอยางรวดเร็ว อุณหภูมิในรางกายลดต่ําลง หากดื่มเขาไปมากแอลกอฮอลจะ

ออกฤทธิ์กดประสาทสวนกลาง ทําใหเมาหลับไป ไมไดดูแลรางกายอบอุนอยางเพียงพอ อาจเสียชีวิตจากภาวะ

อุณหภูมิรางกายต่ําได ซึ่งพบในผูที่มีประวัติดื่มสุราเปนประจําเกือบทุกป และไมควรผิงไฟโดยนําเตาถานหรือตะเกียง

น้ํามันกาดเขาไปจุดใหความอบอุนในเต็นทเนื่องจากในควันไฟที่เกิดจากการเผาไหมจะมีกาซคารบอนไดออกไซดและ

กาซคารบอนมอนอกไซด เมื่อผูที่อยู ในเต็นทหายใจเอากาซ 2 ชนิดนี้ เขาไป จะทําใหเซลลของอวัยวะตางๆ           

ขาดออกซิเจนไปเลี้ยง โดยเฉพาะสมอง ทําใหเกิดอาการงวง หลับโดยไมรูตัวและเสียชีวิตได 

    13.4 ผลการดําเนินงานวัณโรคและกํากับ case management จังหวัดอํานาจเจริญ 

ตามที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ ไดจัดประชุมการยุติปญหาวัณโรคจังหวัดอํานาจเจริญ        

ป 2561 ผานระบบ Web conference โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแจงขอสงการกระทรวงสาธารณสุข ติดตามการ

ดําเนินงานควบคุมวัณโรค และรวบรวมขอมูลเพื่อตอบคําถามสํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่  18 ธันวาคม  

2560 นั้น 

วาระท่ี 1 แจงเพ่ือทราบ 

1. จังหวัดอํานาจเจริญไดรับมอบหมายจากทานนายแพทยโอภาส การยกวินพงศ รองปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ใหเปนจังหวัดนํารอง ๓ เรื่อง คือ 

1.1 การกํากับติดตาม Case management เปนรายบุคคล 

1.2 การปอนยาผูปวยวัณโรคผานระบบ Line  โดยผูปวยวัณโรคทุกรายจะตองไดรับการกํากับกินยา

โดยเจาหนาที่สาธารณสุขหรืออาสาสมัครสาธารณสุข หรือญาติผานระบบ Line ทุกวัน 

1.3 การจัดทํา Spot map การจัดการผูปวยรายกรณีในพื้นท่ีจังหวัดอํานาจเจริญ 

วาระท่ี 2 ขอสั่งการ 

2.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญขอใหพื้นที่รายงาน Case management ทุกสัปดาห

(วันศุกร) ตามแบบรายงานเรงดวน Case management รายบุคคล เพื่อใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ

จัดทํา Spot map เตรียมนําเสนอในระดับกระทรวงสาธารณสุขตอไป 

2.2 ขอให รพ.สต. จัดทํากลุมไลนกํากับการปอนยาผูปวยวัณโรค และถายภาพลงกลุม Line         

การปอนยาผูปวยวัณโรคครั้งแรกแลวให Capture หนาจอสงให สสจ.เพื่ออัพเดทลงใน Spot map ขอใหดําเนินการ

ผูปวยรายเกาตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 – 29 ธันวาคม 2560 ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 สวนผูปวยราย

ใหมหลังจากวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ใหสงทุกวันศุกรของแตละสัปดาห 
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2.3 ขอใหดําเนินการคัดกรองจํานวนประชากรกลุมเสี่ยงที ่ดังนี้ 

  2.3.1 คัดกรองเชิงรุกดวยการถายภาพรังสีทรวงอก พรอมแบบคัดกรอง(Verbal screening)  

ในรายที่มีผลเอกซเรยผิดปกติ หรืออาการเขาไดใหเก็บเสมหะตื่นนอนตอนเชาสง AFB  ใหแลวเสร็จและรายงานผล

ภายใน 15 มกราคม 2561 

 1) กลุมผูสัมผัสรวมบาน 

 2) ผูปวย HIV 

 3) ผูตองขังเรือนจํา 

 4) เจาหนาที่สาธารณสุข 

 5) ผูปวยเบาหวานรายใหมที่Uncontrolled : HbA1C≥7,FBS สูง≥200mg% ชวงเดือนตุลาคม 

2559 – 30 กันยายน 2560 

  2.3.2 คัดกรองดวยแบบคัดกรอง(Verbal screening) ในรายที่มีอาการเขาไดใหเก็บเสมหะ    

ตื่นนอนตอนเชาสง AFB และสงเอกซเรยใหแลวเสร็จและรายงานผลภายใน 25 มีนาคม 2561 

  1) กลุมผูสูงอาย≥ุ65ป 

  2) ผูปวยเบาหวานรายเกา 

  3) แรงงานตางดาว 

2.4 การลงขอมูลคัดกรองประชากรกลุมเสี่ยงขอใหลงขอมูลผานโปรแกรม TBCM Online ให

ครอบคลุมตามประชากรกลุมเสี่ยง 

วาระที่ 3 ปญหาและแนวทางการแกไขปญหาในพื้นที่  ปญหาจากการตรวจสอบทะเบียนผูปวยวัณโรคและ 

การสงตอขอมูลผูปวยวัณโรค ดังนี้ 

 - ผูปวยวัณโรคที่รักษากินยาไดรับการขึ้นทะเบียนลาชากวามาตรฐาน(ไมเกิน 2 สัปดาห กรณีที่ 

ตอง challenge) 

 - ผูปวยวัณโรคขาดนัดและขาดยาระหวางรักษา เชน โรงพยาบาลอํานาจเจริญ พบผูปวยวัณ 

โรคตางอําเภอมาข้ึนทะเบียนจํานวนมาก การสงตอขอมูลลาชา ผูปวยขาดนัดบอย 

แนวทางการแกไขปญหาและขอใหดําเนินการตามแนวทาง 

1) เมื่อแพทยวินิจฉัยวาปวยวัณโรค ไมวาจะเปนกรณีใดก็ตามผูปวยวัณโรคจะตองไดรับการ 

ขึน้ทะเบียนภายใน 2 สัปดาห และผูปวยจะตองไดรับการขึ้นทะเบียนหรือประทับตรา TB no. กอนเภสัชกรจึงจะจาย

ยาใหผูปวย  หากพบวาผูปวยยังไมมี TB no. เภสัชกรควรแจงใหพยาบาลคลินิกวัณโรคทราบและตามขึ้น 

ทะเบียนกอน 

2) กรณีผูปวยวัณโรคที่รักษาในโรงพยาบาลและขึ้นทะเบียนชากวากําหนดหรือมากกวา 1 เดือน 

ยังคงเปนผูปวยวัณโรคประเภทรายใหม(New)ไมสามารถข้ึนทะเบียนประเภท Other ได ยกเวนผูปวย   ที่รักษาจาก

โรงพยาบาลอื่นๆและไดรับยามาแลวมากกวา 1 เดือนจึงสามารถข้ึนทะเบียน ประเภท Other ได 
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3) เมื่อพบผูปวยวัณโรคเปนผูปวยตางอําเภอใหสงตัวกลับไปรักษาท่ีโรงพยาบาลอําเภอนั้น และแจง

ใหพยาบาลคลินิกโรงพยาบาลอําเภอนั้นทราบดวย ยกเวนกรณีแพทยตองการดูแลเฉพาะรายกรณี  โรงพยาบาลที่พบ

ผูปวยตองรับผูปวยขึ้นทะเบียนเองโดยใหนายแพทยปริญญา นพเกา เปนผูรับรอง และแจงใหสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดอํานาจเจริญ ผูรับผิดชอบงานคลินิก DTC ทราบผานระบบ Line กลุมระดับจังหวัด  สวนยาวัณโรคใหสงผาน

เจาหนาที่คลินิกวัณโรคโรงพยาบาลอําเภอนั้น เพื่อใหคลินิกโรงพยาบาลอําเภอชวยกํากับติดตามผูปวยและคัดเลือกพ่ี

เลี้ยงปอนยาผูปวยวัณโรคและผูปวยวัณโรคทุกรายจะตองมีการรายงานกินยา 

ผานระบบ Line เพื่อลดปญหาผูปวยขาดยาระหวางรักษา 

4) ยาผูปวยวัณโรคจะตองจัดเปนแบบ Diary package ซึ่งเปนมาตรฐานการดูแลรักษาผูปวย 

วัณโรค 

5) ผูปวยมีประวัติการรักษาวัณโรคมากอนมีผลตรวจทดสอบความไวตอยาวัณโรค รอยละ 90        

ในกลุม Relapse,TALF+,Failure,ผลเสมหะเดือนท่ี 3 และเดือนท่ี 5 ยังบวก,ผูปวยวัณโรคเสมหะพบเชื้อท่ีติด 

เชื้อเอชไอวีรวมดวย,ผูสัมผัสผูปวย MDR,ผูตองขังท่ีมีผลเสมหะพบเชื้อ 

วาระที่ 4 รายงานผลการดําเนินงานรายอําเภอ 

4.1 จํานวน Case management รายบุคคล (1 ตุลาคม 2560 – 18 ธันวาคม 2560) 

ตารางที3่ ประเภทผูปวยวัณโรคแยกรายอําเภอและการปอนยาที่ขึ้นทะเบียนระหวางวันที1่ต.ค-18 ธ.ค2560 
 

อําเภอ ประเภท จํานวน 
ผูปอนยา 

หมายเหตุ 
จนท. % อสม. % ญาติ % 

เมือง 

New M+ 15 6 40.0 7 46.7 2 13.3  

New M- 8 2 25.0 3 37.5 3 37.5  

อื่นๆ 18   17 94.4 1 5.6  

ชานุมาน 

New M+ 5 4 80.0 1 20.0    

New M- 2   2 100.0    

อื่นๆ 3 3 100.0      

ปทุมราช

วงศา 

New M+ 6 4 66.7 2 33.3    

New M- 2 1 50.0 1 50.0    

อื่นๆ         

พนา 

New M+ 6 6 100.0      

New M-         

อื่นๆ 1 1 100.0      

เสนางค

นิคม 

New M+ 3   3 100.0    

New M- 3   3 100.0   
โอนออก 1 ราย 

รพ.บึงกาฬ 

อื่นๆ 3   3 100.0    
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หัวตะพาน 

New M+ 5 1 20.0 4 80.0    

New M- 2   2 100.0   
เสียชีวิต 1 ราย

เปน CA 

อื่นๆ 2   2 100.0    

ลืออํานาจ 

New M+ 2 2 100      

New M- 1   1 100    

อื่นๆ         

รวม 

New M+ 42 23 54.8 17 40.5 2 4.8  

New M- 19 3 15.7 12 63.2 3 15.7  

อื่นๆ 27 4 14.8 22 81.5 1 3.7  

 

4.2 Spot Map การกํากับการกินยารายบุคคลจังหวัดอํานาจเจริญ 
 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

วิสัยทัศน  “ประชาชนอํานาจเจริญมีสุขภาพดีอยางยั่งยืน ภายในป 2579” 

คานิยม MOPH : อํานาจเจริญกาวหนา SMART and Change to Pro มุงสูดาวเทาติดดิน 

-20-

4.3 จํานวนกลุมเปาหมายการคัดกรองประชากรกลุมเสี่ยงรอยละ 90 ของกลุมเปาหมายรายอําเภอ 

1) คัดกรองเชิงรุกดวยการถายภาพรังสีทรวงอก พรอมแบบคัดกรอง (Verbal screening) ในรายที่มีผลเอกซเรย

ผิดปกติ หรืออาการเขาไดใหเก็บเสมหะตื่นนอนตอนเชาสง AFB  ใหแลวเสร็จและรายงานผลภายใน 15 มกราคม 

2561 

ตารางที4่จํานวนเปาหมายประชากรกลุมเสี่ยงที่ตองคัดกรองหาวัณโรคเชิงรุกดวยการถายภาพรังสีทรวงอก แยกราย

อําเภอปงบประมาณ 2561  
 

อําเภอ 
กลุมผูสัมผสั

รวมบาน 
ผูปวย HIV 

เจาหนาที่

สาธารณสุข 

ผูปวยเบาหวานรายใหมที่

Uncontrolled : HbA1C≥7, 

FBS สูง≥200mg% 

ผูตองขัง

เรือนจํา 

เมือง - 590 1,120 219 1,088 

ชานุมาน - 81 208 11 - 

ปทุมราชวงศา  74 218 54 - 

พนา 6 85 135 2 - 

เสนางคนิคม - 109 184 178 - 

หัวตะพาน - 170 235 7 - 

ลืออํานาจ - 51 189 35 - 

รวม 6 1,164 2,289 506 1,088 
 

2. คัดกรองดวยแบบคัดกรอง(Verbal screening) ในรายที่มีอาการเขาไดใหเก็บเสมหะตื่น 

นอนตอนเชาสง AFB และสงเอกซเรยใหแลวเสร็จและรายงานผลภายใน 25 มีนาคม 2561 
 

ตารางที5่ จํานวนเปาหมายประชากรกลุมเสี่ยงที่ตองคัดกรองหาวัณโรคดวยแบบสอบถามแยกรายอําเภอ

ปงบประมาณ 2561 

 อําเภอ กลุมผูสูงอาย≥ุ65ป ผูปวยโรคเบาหวาน แรงงานตางดาว 

เมือง 9,829 9,245  

ชานุมาน 3,203 1,445 - 

ปทุมราชวงศา 4370 1936 28 

พนา 2,560 1,499 2 

เสนางคนิคม 3,391 1,962 - 

หัวตะพาน 4,686 2,338 3 

ลืออํานาจ 5,529 2,017 - 

รวม 33,496 20,442 33 
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    13.5 สรุปผลและติดตามการดําเนินงานความครอบคลุมการดําเนินการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (EPI) 

จังหวัดอํานาจเจริญ ปงบประมาณ 2561 

วัตถุประสงค/เปาหมายการดําเนินงาน 

 วัตถุประสงค 

 1. เพื่อกวาดลางโรคโปลิโอใหหมดไป 

 2. เพื่อกําจัดโรคหัดใหมีผูปวยทุกกลุมอายุไมเกิน 3 ตอประชากรลานคน (195 ราย) 

 3. เพื่อลดอัตราปวยดวยโรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีน ไดแกโรคคอตีบ โดยมีอัตราปวยไมเกิน 0.015 ตอ

ประชากรแสนคน (10 ราย) 

เปาหมายการดําเนินงาน 

 1.วัคซีนพื้นฐาน (ยกเวน MMR) มีความครอบคลุมไมนอยกวารอยละ 90 

 2. วัคซีน MMR มีความครอบคลุมไมนอยกวารอยละ 95 

 3. วัคซีนนักเรียนมีความครอบคลุมไมนอยกวารอยละ 95 

ผลการดําเนินงานการใหวัคซีน 

 1) รอยละ 95 ของเด็กอายุครบ 1 ป ที่ไดรับวัคซีนครบชุด ภาพรวมจังหวัดอํานาจเจริญดําเนินการดังนี้ 

  - การไดรับวัคซีน BCG จังหวัดอํานาจเจริญมีความครอบคลุม รอยละ 85.59 เปรียบเทียบผลการ

ดําเนินงานระหวางเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2560 อําเภอที่มีผลการดําเนินการลดลงคือ อําเภอเมือง

อํานาจเจริญ และอําเภอชานุมาน ดังรูปที่ 2 

รูปที่ 2  รอยละความครอบคลุมการไดรับวัคซีนBCGในกลุมเด็กอายุครบ 1 ป แยกรายวัคซีนและจําแนกรายอําเภอ

จังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560) ปงบประมาณ 2561 
 

เมืองอํานาจเจริญ 80.00

ชานุมาน 80.00 พนา 93.1 ปทุมราชวงศา 95.05 เมืองอํานาจเจริญ 77.94 พนา 94.1 ปทุมราชวงศา 96.37

ลืออํานาจ 80.56 เสนางคนิคม 92.5 หัวตะพาน 97.17 ชานุมาน 79.34 ลืออํานาจ 80.56 เสนางคนิคม 92.5 หัวตะพาน 97.17

< 80 80 - 84 85 - 89 90-94  ≥ 95 < 80 80 - 84 85 - 89 90-94  ≥ 95

ควรปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดีเย่ียม ควรปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดีเย่ียม

BCG ณ 25 พฤศจิกายน 2560

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

BCG ณ 25 ธันวาคม 2560

รอยละ รอยละ

 
 

ที่มา:HDC  จังหวัดอํานาจเจริญ วนัที่ 28 พฤศจิกายน 2560 และ 25 ธันวาคม 2560 

   

- การไดรับวัคซีน HBV1 ในกลุมเด็กอายุครบ 1 ป ภาพรวมจังหวัดอํานาจเจริญดําเนินการได รอยละ 93.22 ทุกอําเภอ

ดําเนินการไดในระดับดี อําเภอที่ดําเนินการไดระดับดีมากคือ อําเภอปทุมราชวงศา อําเภอเสนางคนิคม และอําเภอ   

หัวตะพาน ดังรูปที ่3 
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รูปที ่3 รอยละความครอบคลุมการไดรับวัคซีน HBV1ในกลุมเด็กอายุครบ 1 ป แยกรายวัคซีนและจําแนกรายอําเภอ

จังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560) ปงบประมาณ 2561 
 

พนา 94.74 ปทุมราชวงศา 96.04 พนา 93.10 ปทุมราชวงศา 96.30

เมืองอํานาจเจริญ 93.33 เสนางคนิคม 96.34 เมืองอํานาจเจริญ 92.53 เสนางคนิคม 96.25

ชานุมาน 80.00 ลืออํานาจ 91.43 หัวตะพาน 97.14 ชานุมาน 89.26 ลืออํานาจ 90.28 หัวตะพาน 96.23

< 80 80 - 84 85 - 89 90-94  ≥ 95 < 80 80 - 84 85 - 89 90-94  ≥ 95

ควรปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดีเยี่ยม ควรปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดีเยี่ยม
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

HBV1  ณ  25 ธันวาคม 2560

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

HBV1  ณ   พฤศจิกายน 2560  
 

ที่มา:HDC  จังหวัดอํานาจเจริญ วนัที่ 28 พฤศจิกายน 2560 และ 25 ธันวาคม 2560 
   

- การไดรับวัคซีน DTP-HB3ในกลุมเด็กอายุครบ 1 ป ภาพรวมจังหวัดอํานาจเจริญดําเนินการได รอยละ 

79.06อําเภอที่มีผลดําเนินงานลดลงคือ อําเภอลืออํานาจ จากระดับพอใชเปนระดับควรปรับปรุง และอําเภอ       

หัวตะพานจากระดับดีเปนระดับพอใช ดังรูปที4่ 

รูปที่4 รอยละความครอบคลุมการไดรับวัคซีน DTP-HB3ในกลุมเด็กอายุครบ 1 ป แยกรายวัคซีนและจําแนกราย

อําเภอจงัหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560) ปงบประมาณ 2561 
 

หัวตะพาน 85.71 เมืองอํานาจเจริญ 72.24

เมืองอํานาจเจริญ 72.96 ลืออํานาจ 81.43 ปทุมราชวงศา 86.14 เสนางคนิคม 76.25 ชานุมาน 80.99 ปทุมราชวงศา 87.04

เสนางคนิคม 75.61 ชานุมาน 81.67 พนา 87.72 ลืออํานาจ 79.17 หัวตะพาน 84.91 พนา 86.21

< 80 80 - 84 85 - 89 90-94  ≥ 95 < 80 80 - 84 85 - 89 90-94  ≥ 95

ควรปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดีเยี่ยม ควรปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดีเยี่ยม

DTP-HB3  ณ  25  พฤศจิกายน 2560

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

DTP-HB3  ณ  25 ธันวาคม 2560

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

 
 

ที่มา:HDC  จังหวัดอํานาจเจริญ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 และ 25 ธันวาคม 2560 
  

- การไดรับวัคซีน OPV3ในกลุมเด็กอายุครบ 1 ป ภาพรวมจังหวัดอํานาจเจริญดําเนินการได รอยละ 77.72

อําเภอที่มีผลการดําเนินงานลดลง คืออําเภอลืออํานาจจากระดับพอใชเปนระดับควรปรับปรุง และอําเภอหัวตะพาน

จากระดับดีเปนระดับพอใช ดังรูปที ่5  

 

รูปที่ 5 รอยละความครอบคลุมการไดรับวัคซีน OPV3ในกลุมเด็กอายุครบ 1 ป แยกรายวัคซีนและจําแนกรายอําเภอ

จังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560) ปงบประมาณ 2561 
 

หัวตะพาน 85.71 เมืองอํานาจเจริญ 69.04

เมืองอํานาจเจริญ 70.37 ลืออํานาจ 81.43 ปทุมราชวงศา 85.15 เสนางคนิคม 76.25 ชานุมาน 80.17 ปทุมราชวงศา 86.11

เสนางคนิคม 75.61 ชานุมาน 80.83 พนา 84.48 ลืออํานาจ 79.17 หัวตะพาน 84.91 พนา 86.21

< 80 80 - 84 85 - 89 90-94  ≥ 95 < 80 80 - 84 85 - 89 90-94  ≥ 95

ควรปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดีเยี่ยม ควรปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดีเยี่ยม

OPV3  ณ  25 พฤศจิกายน 2560 OPV3  ณ  25 ธันวาคม 2560

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

 
 

ที่มา:HDC  จังหวัดอํานาจเจริญ วนัที่ 28 พฤศจิกายน 2560 และ 25 ธันวาคม 2560 
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  - การไดรับวัคซีน MMR1ในกลุมเด็กอายุครบ 1 ป ภาพรวมจังหวัดอํานาจเจริญดําเนินการได รอย

ละ 72.52 อําเภอที่มีผลการดําเนินงานลดลง คืออําเภอพนาจากระดับดีเปนระดับพอใชสวนอีก 6 อําเภอยัง

ดําเนินการอยูในระดับควรปรับปรุงดังรูปที่ 6 

รูปที ่6 รอยละความครอบคลุมการไดรับวัคซีน MMR1ในกลุมเด็กอายุครบ 1 ป แยกรายวัคซีนและจําแนกรายอําเภอ 

จังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 1(1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560) ปงบประมาณ 2561 
 

เมืองอํานาจเจริญ 66.67 เมืองอํานาจเจริญ 64.77

ชานุมาน 75.00 ชานุมาน 74.38

ปทุมราชวงศา 72.28 ปทุมราชวงศา 78.70

เสนางคนิคม 73.17 เสนางคนิคม 73.75

หัวตะพาน 79.05 หัวตะพาน 78.30

ลืออํานาจ 70.00 พนา 85.96 ลืออํานาจ 70.83 พนา 84.48

< 80 80 - 84 85 - 89 90-94  ≥ 95 < 80 80 - 84 85 - 89 90-94  ≥ 95

ควรปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดีเย่ียม ควรปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดีเยี่ยม
รอยละ

MMR1  ณ  25 ธันวาคม 2560

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละรอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

MMR1  ณ  25 พฤศจิกายน 2560  
 

ที่มา:HDC  จังหวัดอํานาจเจริญ วนัที่ 28 พฤศจิกายน 2560 และ 25 ธันวาคม 2560 

 

2) รอยละ 95 ของเด็กอายุครบ 2 ป ที่ไดรับวัคซีนครบชุด ภาพรวมจังหวัดอํานาจเจริญดําเนินการใหบริการ

ดังนี้ 

 - การไดรับวัคซีน JE1 ในกลุมเด็กอายุครบ 2ป ภาพรวมจังหวัดอํานาจเจริญดําเนินการได รอยละ 62.06ผล

การดําเนินการ อําเภอพนาดําเนินการไดอยูในระดับดีสวนอีก 6 อําเภอยังดําเนินการอยูในระดับควรปรับปรุงดังรูปที ่

7 

รูปที่ 7 รอยละความครอบคลุมการไดรับวัคซีน JE1 ในกลุมเด็กอายุครบ 2 ป แยกรายวัคซีนและจําแนกรายอําเภอ

จังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 1(1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560) ปงบประมาณ 2561 

 
เมืองอํานาจเจริญ 52.34 เมืองอํานาจเจริญ 50.56

ชานุมาน 72.38 ชานุมาน 71.70

ปทุมราชวงศา 52.88 ปทุมราชวงศา 54.63

เสนางคนิคม 62.50 เสนางคนิคม 61.73

หัวตะพาน 77.67 หัวตะพาน 76.92

ลืออํานาจ 58.44 พนา 84.7 ลืออํานาจ 58.44 พนา 84.7

< 80 80 - 84 85 - 89 90-94  ≥ 95 < 80 80 - 84 85 - 89 90-94  ≥ 95

ควรปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดีเย่ียม ควรปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดีเย่ียม
รอยละ รอยละ

รอย

ละ

รอย

ละ
รอยละ

JE1 ณ 25 พฤศจิกายน 2560 JE1 ณ 25 ธันวาคม 2560

รอยละ รอยละ รอยละ
รอย

ละ

รอย

ละ

 
ที่มา:HDC  จังหวัดอํานาจเจริญ วนัที่ 28 พฤศจิกายน 2560 และ 25 ธันวาคม 2560 
 

  - การไดรับวัคซีน DTP4ในกลุมเด็กอายุครบ 2 ป ภาพรวมจังหวัดอํานาจเจริญดําเนินการได รอยละ 

75.89ผลการดําเนินการเพิ่มขึ้น คืออําเภอปทุมราชวงศาจากการดําเนินการไดระดับควรปรับปรุงเปนระพอใชดังรูปที่ 

8 
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รูปที่ 8 รอยละความครอบคลุมการไดรับวัคซีน DTP4ในกลุมเด็กอายุครบ 2 ป แยกรายวัคซีนและจําแนกรายอําเภอ

จังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 1(1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560) ปงบประมาณ 2561 
 

ปทุมราชวงศา 78.85

เมืองอํานาจเจริญ 73.05 เมืองอํานาจเจริญ 72.12

ชานุมาน 76.19 ชานุมาน 75.47

เสนางคนิคม 73.75 เสนางคนิคม 72.84

หัวตะพาน 75.73 หัวตะพาน 75.96 ปทุมราชวงศา 81.48

ลืออํานาจ 76.62 พนา 84.72 ลืออํานาจ 76.62 พนา 84.72

< 80 80 - 84 85 - 89 90-94  ≥ 95 < 80 80 - 84 85 - 89 90-94  ≥ 95

ควรปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดีเยี่ยม ควรปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดีเยี่ยม
รอยละ รอยละ

รอย

ละ

รอย

ละ
รอยละ

DTP4 ณ 25  พฤศจิกายน 2560

รอยละ รอยละ
รอย

ละ

รอย

ละ
รอยละ

DTP4 ณ 25 ธันวาคม 2560  
 

ที่มา:HDC  จังหวัดอํานาจเจริญ วนัที่ 28 พฤศจิกายน 2560 และ 25 ธันวาคม 2560 
 

  - การไดรับวัคซีน OPV4 ในกลุมเด็กอายุครบ 2 ป ภาพรวมจังหวัดอํานาจเจริญดําเนินการได รอย

ละ 75.64 ผลการดําเนินการเพิ่มขึ้น คือ อําเภอปทุมราชวงศาจากการดําเนินการไดระดับควรปรับปรุงเปนระพอใช

ดังรูปที่ 9 

รูปที่ 9 รอยละความครอบคลุมการไดรับวัคซีน OPV4ในกลุมเด็กอายุครบ 2 ป แยกรายวัคซีนและจําแนกรายอําเภอ

จังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560) ปงบประมาณ 2561 

 
ปทุมราชวงศา 78.85

เมืองอํานาจเจริญ 72.27 เมืองอํานาจเจริญ 71.38

ชานุมาน 76.19 ชานุมาน 75.47

เสนางคนิคม 75.00 เสนางคนิคม 74.07

หัวตะพาน 75.73 หัวตะพาน 75.96 ปทุมราชวงศา 81.48

ลืออํานาจ 76.62 พนา 84.72 ลืออํานาจ 76.62 พนา 83.33

< 80 80 - 84 85 - 89 90-94  ≥ 95 < 80 80 - 84 85 - 89 90-94  ≥ 95

ควรปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดีเยี่ยม ควรปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดีเยี่ยม

รอย

ละ
รอยละ

OPV4 ณ  25พฤศจิกายน 2560

รอยละ

OPV4 ณ 25 ธันวาคม 2560

รอยละ รอยละ
รอย

ละ

รอย

ละ
รอยละรอยละ

รอย

ละ

 
 

ที่มา:HDC  จังหวัดอํานาจเจริญ วนัที่ 28 พฤศจิกายน 2560 และ 25 ธันวาคม 2560 

 3) รอยละ 95 ของเด็กอายุครบ3 ป ที่ไดรับวัคซีนครบชุด ภาพรวมจังหวัดอํานาจเจริญ ดําเนินการใหบริการ 

ดังนี้ 

  - การไดรับวัคซีน JE2ในกลุมเด็กอายุครบ 3ป ภาพรวมจังหวัดอํานาจเจริญดําเนินการได รอยละ 

39.93ทุกอําเภอดําเนินการอยูในระดับควรปรับปรุงดังรูปที ่10 

รูปที่ 10 รอยละความครอบคลมุการไดรับวัคซีนJE2 ในกลุมเด็กอายุครบ 3 ป แยกรายวัคซีนและจําแนกรายอําเภอ

จังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560) ปงบประมาณ 2561 
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เมืองอํานาจเจริญ 33.08 เมืองอํานาจเจริญ 32.84

ชานุมาน 28.16 ชานุมาน 27.62

ปทุมราชวงศา 44.00 ปทุมราชวงศา 46.23

พนา 9.72 พนา 9.86

เสนางคนิคม 41.30 เสนางคนิคม 40.43

หัวตะพาน 38.89 หัวตะพาน 38.89

ลืออํานาจ 28.24 ลืออํานาจ 27.91

< 80 80 - 84 85 - 89 90-94  ≥ 95 < 80 80 - 84 85 - 89 90-94  ≥ 95

ควรปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดีเย่ียม ควรปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดีเย่ียม

JE2 ณ 25 พฤศจิกายน 2560

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละรอยละ
รอย

ละ

JE2 ณ 25 ธันวาคม 2560

รอยละ รอยละ

 
ที่มา:HDC  จังหวัดอํานาจเจริญ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 และ 25 ธันวาคม 2560 

  - การไดรับวัคซีน JE2 ในกลุมเด็กอายุครบ 3 ป ภาพรวมจังหวัดอํานาจเจริญดําเนินการได รอยละ 

78.61อําเภอดําเนินการอยูในระดับดีมากคืออําเภอพนา ดังรูปที่11 
 

รูปที่ 11 รอยละความครอบคลมุการไดรับวัคซีน MMR2 ในกลุมเด็กอายุครบ 3 ป แยกรายวัคซีนและจําแนกราย

อําเภอจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560) ปงบประมาณ 2561 
 

เสนางคนิคม 68.48 เสนางคนิคม 67.02

เมืองอํานาจเจริญ 73.76 หัวตะพาน 86.67 เมืองอํานาจเจริญ 72.69 หัวตะพาน 86.7

ปทุมราชวงศา 78.00 ชานุมาน 80.58 ลืออํานาจ 85.88 พนา 94.44 ชานุมาน 79.05 ปทุมราชวงศา 80.2 ลืออํานาจ 86.1 พนา 94.4

< 80 80 - 84 85 - 89 90-94  ≥ 95 < 80 80 - 84 85 - 89 90-94  ≥ 95

ควรปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดีเยี่ยม ควรปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดีเยี่ยม

MMR 2 ณ 25 พฤศจิกายน 2560

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

MMR 2 ณ 25 ธันวาคม 2560

รอยละ
รอย

ละ

รอย

ละ

รอย

ละ

 
 

ที่มา:HDC  จังหวัดอํานาจเจริญ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 และ 25 ธันวาคม 2560 
 

4) รอยละ 95 ของเด็กอายุครบ 5 ป ที่ไดรับวัคซีนครบชุด ภาพรวมจังหวัดอํานาจเจริญ ดําเนินการใหบริการ 

ดังนี้ 

  - การไดรับวัคซีน OPV5ในกลุมเด็กอายุครบ 3 ป ภาพรวมจังหวัดอํานาจเจริญดําเนินการได รอยละ 

72.59 อําเภอดําเนินการไดระดับดี คืออําเภอหัวตะพาน ดังรูปที่12 
 

รูปที่ 12 รอยละความครอบคลมุการไดรับวัคซีน OPV5 ในกลุมเด็กอายุครบ 5ป แยกรายวัคซีนและจําแนกรายอําเภอ

จังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560) ปงบประมาณ 2561 
 

ลืออํานาจ 79.07 ลืออํานาจ 79.07

ปทุมราชวงศา 67.19 ปทุมราชวงศา 66.91

เมืองอํานาจเจริญ 69.05 เมืองอํานาจเจริญ 66.48

ชานุมาน 75.61 ชานุมาน 75.61

เสนางคนิคม 68.38 พนา 84.06 หัวตะพาน 85.47 เสนางคนิคม 68.97 พนา 84.06 หัวตะพาน 86.32

< 80 80 - 84 85 - 89 90-94  ≥ 95 < 80 80 - 84 85 - 89 90-94  ≥ 95

ควรปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดีเยี่ยม ควรปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดีเยี่ยม
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

OPV 5 ณ 25 พฤศจิกายน 2560

รอยละ

OPV 5 ณ 25 ธันวาคม 2560

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

 
 

ที่มา:HDC  จังหวัดอํานาจเจริญ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 และ 25 ธันวาคม 2560 
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 - การไดรับวัคซีน DTP5 ในกลุมเด็กอายุครบ 5ป ภาพรวมจังหวัดอํานาจเจริญดําเนินการได รอยละ 73.39อําเภอ

ดําเนินการไดระดับดี คืออําเภอหัวตะพานดังรูปที่ 13 

รูปที่ 13 รอยละความครอบคลมุการไดรับวัคซีน OPV5  ในกลุมเด็กอายุครบ 5 ป แยกรายวัคซีนและจําแนกราย

อําเภอจังหวัดอํานาจเจริญ ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560) ปงบประมาณ 2561 
 

เสนางคนิคม 68.38 เสนางคนิคม 68.97

เมืองอํานาจเจริญ 70.24 พนา 84.06 เมืองอํานาจเจริญ 67.62 พนา 84.06

ชานุมาน 75.61 หัวตะพาน 85.47 ชานุมาน 75.61 หัวตะพาน 86.32

ปทุมราชวงศา 68.75 ลืออํานาจ 80.23 ปทุมราชวงศา 69.12 ลืออํานาจ 80.23

< 80 80 - 84 85 - 89 90-94  ≥ 95 < 80 80 - 84 85 - 89 90-94  ≥ 95

ควรปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดีเยี่ยม ควรปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดีเยี่ยม
รอยละ รอยละ รอยละ

DTP5 ณ 25 ธันวาคม 2560

รอยละ รอยละ

DTP 5 ณ 25 พฤศจิกายน 2560

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

 
 

ที่มา:HDC  จังหวัดอํานาจเจริญ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 และ 25 ธันวาคม 2560 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 ขอใหหนวยบริการทุกแหงเรงตรวจสอบขอมูลและบันทึกขอมูลในโปรแกรม Hos Xp และสงออก

ขอมูลใหจังหวดั 

มติท่ีประชุม  รับทราบและปฏิบัติ 

 

14.กลุมงานทันตสาธารณสุข 

    วันที่ 12 มกราคม 2561 บริษัทเทคโนเซล(เฟรย) จํากัด มอบยูนิตทันตกรรมเคลื่อนที่ (Mobile unit) 

ใหแก รพ ปทุมราชวงศา มูลคา 195,000บาท  

มติท่ีประชุม  รับทราบและปฏิบัติ 

 

15.กลุมงานนิติการ –ไมม-ี 

 16.กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ สุขภาพจิตและยาเสพติด 

    16.1 โครงการ TO BE NUMBER ONE  

     1) การประกวดเยาวชนตนแบบเกงและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) 

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ เวทีกลางงานประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาดประจําป จังหวัดอํานาจเจริญ           

มีเยาวชนเขารวมการประกวด 70 คน แบงเปนชาย 28 คน หญิง 42 คน และไดคัดเลือกเยาวชนตัวแทนจังหวัด       

เพื่อเขารวมการประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 11 คน (ชาย 4 คน หญิง 7 คน) ไดแก 

 ตัวแทนฝายชาย 

1. นายปฏิกร เที่ยงผดุง TI 19 โรงเรียนอํานาจเจริญ อําเภอเมืองอํานาจเจริญ 

2. นายอนันตชัย ถนอมชาติ TI 01 โรงเรียนปทุมราชวงศา  อําเภอปทุมราชวงศา 

3. นายวิระพล ชอบทําทาน TI 53 โรงเรียนคึมใหญวิทยา อําเภอเมืองอํานาจเจริญ 

4. นายณัฐพงศ สระจันทร TI 70 โรงเรียนอํานาจเจริญ อําเภอเมืองอํานาจเจริญ 
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 ตัวแทนฝายหญิง 

1. น.ส.สุธิชา ทองนอย TI 41 โรงเรียนคึมใหญ  อําเภอเมืองอํานาจเจริญ 

2. น.ส.เมลดา สุนาวงค   TI 46 โรงเรียนอํานาจเจริญ อําเภอเมืองอํานาจเจริญ 

3. น.ส.ณัชชา ภิญโญวิภาส TI 37 โรงเรียนอํานาจเจริญ อําเภอเมืองอํานาจเจริญ 

4. น.ส.กัลยาณ ี กองหาโคตร  TI 54 โรงเรียนปทุมราชวงศา  อําเภอปทุมราชวงศา 

5. น.ส.ศศิธร ชํานาญเวช TI 33 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม อําเภอชานุมานวิทยาคม 

6. น.ส.ปภัสรา มานะพิมพ TI 18 โรงเรียนจิกดูวิทยา อําเภอหัวตะพาน 

7. น.ส.ศศิรัศม ี สําโรงธนารัตน TI 67 วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ อําเภอเมืองอํานาจเจริญ 
 

2) การคัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE อํานาจเจริญ ประจําป 2560 ในวันที่ 17 มกราคม 2561 

เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หองประชุมคณาพันธ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ เพื่อคัดเลือกชมรม                

TO BE NUMBER ONE ตัวแทนจังหวัดอํานาจเจริญ เขารวมการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE 

ประจําป 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแกน 

3) เชิญชวนสวมเสื้อ TO BE NUMBER ONE ทุกวันพฤหัสบดี เพื่อเปนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 1 

ของโครงการฯ จังหวัดอํานาจเจริญจึงขอเชิญชวนทานและบุคลากรในหนวยงานไดพรอมใจกันสวมเสื้อ                         

TO BE NUMBER ONE ทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห โดยไดมีหนังสือเวียนเชิญชวน ตามหนังสือศาลากลางจังหวัด

อํานาจเจริญ ที่ อจ 0032/ว 3482 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560   

ประธาน มอบนโยบาย ใหเจาหนาในหนวยงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญสวมเสื้อ TO BE NUMBER ONE     

ทุกวันพฤหัสบดี 

 4) การจัดตั้ง Amnatcharoen Academy เพื่อใหสมาชิกและเยาวชนสามารถดําเนินกิจกรรมตาม

โครงการ TO BE NUMBER ONE เชน รองเพลง เตนรํา เปนตน  

มติท่ีประชุม  รับทราบและปฏิบัติ 

 

          17.กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล –ไมม-ี 

18.กลุมงานอนามัยส่ิงแวดลอมและอาชีวอนามัย 

    18.1 ผลการประกวด “สมตําปลอดภัย ใสปลาราสุก ถูกใจมหาชน” 

รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล 3,000 บาท  พรอมเกียรติบัตรและปายรางวัล 

ไดแก  รานครัวริมคลอง โดย นางสาวสุดา  สายสมุทร 

บานเลขที่ 48 หมูที่ 5 ตําบลไกคํา อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2500 บาท  พรอมเกียรติบัตรและปายรางวัล 

    ไดแก  รานไกยางวิเชียรบุรี  บานดอนแดง  โดยนางสาวอรัญ กิจชวย 

บานเลขที่ 35 หมูที่ 10 ตําบลบุง อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2000 บาท  พรอมเกียรติบัตรและปายรางวัล 

    ไดแก  รานคนละตํายะนรก  โดยนางวิลัยรัตน  บริสุทธิ ์

บานเลขที่ 340 หมูที่ 4 ตําบลบุง อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 

 

รางวัลชมเชย 4 รางวัล  เงินรางวัล 1000 บาท  พรอมเกียรติบัตรและปายรางวัล 

    ไดแก   

4.1 รานสมตําลํายอง  โดยนางปภัสศร  โสภากันฑ 

บานเลขที่ 176 หมูที่ 9  ตําบลไกคํา อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 

4.2 รานสมตําแซบเวอร  โดยนางรจนา  ถนอมนิตย 

บานเลขที่ 121/285 หมูที่ 2 ตําบลบุง อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 

4.3 รานไกยางสมตํา  โดยนางหนูแดง  กอนสอน  ศูนยอาหารราชประชานุเคราะห   

บานเลขที่ 120 หมูที่ 9 ตําบลโนนหนามแทง อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 

4.4 รานแมนิจ  โดยนางวินิจ  สืบสี  ศูนยอาหารราชประชานุเคราะห 

บานเลขที่ 103 หมูที่ 6 ตําบลโนนโพธิ์  อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 

 

     18.2 การดําเนินงาน Green & Clean Hospital รอบที่ 1 

ตาม small success ในรอบไตรมาสแรก ใหโรงพยาบาลประเมินตนเองและจัดทําแผนพัฒนา  
ในโอกาสนี้จึงขอขอบคุณ ผอ.โรงพยาบาลเสนางคนิคม  หัวตะพาน  ปทุมราชวงศา  และลืออํานาจ ที่ไดดําเนินการ 

และสงแบบประเมินตนเองใหจังหวัดแลว โรงพยาบาลที่เหลือคงจะดําเนินการและจัดสงใหสสจ.ตอไป 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

19.กลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก –ไมม-ี 

20.งานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ –ไมม-ี 

21.งานวิจัยและพัฒนา –ไมม-ี 

      22.งานประชาสัมพันธและสรางเสริมสุขภาพ –ไมม-ี 

23. โรงพยาบาลชุมชน –ไมม-ี 

23. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ –ไมม-ี 

24. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล(รพ.สต.) –ไมม-ี 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

1.กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

1.1 การขอจางลูกจางชั่วคราว 

หนวยบริการ ตําแหนง อัตรา สถานะ หมายเหต ุ
ก รอบ

ขั้นต่ํา 

มี

จริง 
หมายเหต ุ

สสอ. ลืออํานาจ 

- สอ.เปอย 

- พนักงานบริการ 

 

1 

 

 

ลจช. -ข อ จ า ง ใ ห ม

เนื่องจากภาระ

งานที่เพิ่มขึ้น 

 

2.4 

 

 

1 

 

 

 

-สายสนับสนุนใน สอ. คิด 60% 

จากจํ าน วน เจ าห น าที่ ส าย

วิชาชีพที่ปฏิบัติงานจริง 

ใน สอ. 

มติท่ีประชุม  ใหจางเปนรายวันหรือรายคาบ 

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ –ไมม-ี 

เลิกประชุมเวลา 17.00 น.  

 

 

 

     ลงชื่อ    ผูจดบันทึกรายงาน 

            (นางสาวชญานิศา นารีวงศ) 

              นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 

 

     ลงชื่อ    ผูรับรองรายงานการประชุม 

              (นายวุฒิพงษ สินทรัพย) 

     นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

     หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 


