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วิสัยทัศน “ประชาชนอํานาจเจริญมีสุขภาพดีอยางยั่งยืน ภายในป 2579” 

คานิยม MOPH : อํานาจเจริญกาวหนา SMART and Change to Pro มุงสูดาวเทาติดดิน 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดอํานาจเจริญ 

ครั้งท่ี 4 /2562 วันที่ 29 เมษายน 2562 

ณ หองประชุมคณาพันธ สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ 

---------------------------------------------- 

ผูมาประชุม 

1. นายประภาส วีระพล   นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ 

2. นายปฐมพงศ ปรุโปรง    นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

3. พญ.อุไรวรรณ จํานรรจสิริ  (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลอํานาจเจริญ 

4. นางฤดีวรรณ วงศเจริญ   รกัษาการในตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานสงเสริมพัฒนา) 

5. นางสาววิริยา คณารักษ  (แทน) หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสขุ 

6. นายวุฒิพงษ สินทรัพย   หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

7. นางทัศนีย รมเย็น  (แทน) หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 

8. นายทนงศกัดิ์ พลอาษา   หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบรกิาร 

9. นายนิยม ไชยอรรจนาภรณ  หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 

10. นายพลากร วุฒิเสลา  (แทน) หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 

11. นายปรญิญา ดวงศรี   หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 

12. นางวรรณศรี จันทรเสนา  (แทน) หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอและสุขภาพจิต 

13. นายประเทือง คําภานันต    หัวหนากลุมงานนิติการ 

14. นายยงยุทธ สุพล    หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 

15. นางสาวกมลนุช กีรตินันทวัฒนา (แทน) หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

16. นายสกลรฐั วติวุฒิพงษ   หัวหนางานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

17. นางแคทรียา รัตนเทวะเนตร  หัวหนางานวิจัยและพัฒนา 

18. นายไกรวุฒิ บุตตะ   หัวหนางานประชาสัมพันธและสรางเสรมิสุขภาพ 

19. นายสุขเกษม รวมสุข   หัวหนางานยาเสพติดและทูบีนัมเบอรวัน 

20. นายถิรพุทธิ เฉลิมเกียรติสกุล  ผูอํานวยการโรงพยาบาลหัวตะพาน 

21. นางสุนิดา แสงยอย  (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลปทุมราชวงศา 

22. นายปณณธร เลิศเอกธรรม  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม 

23. นายนพพล ธาดากุล   ผูอํานวยการโรงพยาบาลชานุมาน 

24. นายสุเมธ แสงออน  (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลลืออํานาจ 

25. นายอมรธีร ศรีสะอาด   รกัษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลพนา 

26. นายสมศกัดิ์ หอมชื่น  (แทน) สาธารณสุขอําเภอเมืองอํานาจเจริญ 
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27. นายเสถียร บัวเขียว   สาธารณสุขอําเภอชานุมาน 

28. นายสมสนกุ โยริพันธ  (แทน) สาธารณสุขอําเภอเสนางคนิคม 

29. นายอภิศักดิ์ อินทรบุตร   สาธารณสุขอําเภอลืออํานาจ 

30. นายอุทิศ นนัทะมาตย   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.ชานุมาน 

31. นายอุทัย ขันธุปตย   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนายม 

32. นางสุบรร ชณิบุตร   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไกคํา 

33. นายทรงศลิป ซึ่งเสน   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหวยฆอง 

34. นายประโยชน ศรีณรงคกูล  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.บานศาลา 

35. นายบุญเกิด ทองพันธ   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองสามสี 

36. นายไพบูลย เจรญิวงศ   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคําโพน 

37. นางสาววิลาวัลย ศรีพรม   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.อํานาจเจริญ 

38. นายนคเรศ ชัยศิริ    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.อํานาจเจริญ 

39. นายวีระชัย ผิวขํา    เจาพนักงานเวชสถิติชํานาญงาน สสจ.อํานาจเจริญ 

40. นายนฤทธ์ิ ชาตาสุข   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.อํานาจเจริญ 

41. นายนภัทร งามเถื่อน   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.อํานาจเจริญ 

42. นางสาวชญานิศา นารีวงศ   นักวิชาการคอมพิวเตอร สสจ.อํานาจเจริญ 

ผูไมมาประชุม เนื่องจากติดราชการ 

1. นายอาคม กินาวงศ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

2. นายสมาน พรรณรัตน   หัวหนากลุมงานบรหิารทั่วไป 

3. นางสาวสุโภชฌงค กอนภูธร  หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

4. นายอุเทน ชัยวงศ   สาธารณสุขอําเภอพนา 

5. นายรัชพล เดชเสงี่ยมศักดิ์   สาธารณสุขอําเภอหัวตะพาน 

6. นายภัทรวรรธน คาํดี   สาธารณสุขอําเภอปทุมราชวงศา 

7. นายไพรัช วัชรกุลธรไทย   ผูปกครองนิคมอํานาจเจริญ 

8. นายสราวุธ เสียงหวาน   หัวหนาศูนยควบคุมโรคท่ีนําโดยแมลงท่ี 10.2 จังหวัดมุกดาหาร  

ผูเขารวมประชุม 

1. นายชาญ พวงพันธ   ผูชวยสาธารณสุขอําเภอปทุมราชวงศา (ดานบริหาร) 

2. นายสมร ไชโยธา    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอพนา (ดานบริหาร) 

3. นายวันชาติ ผังดี    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.อํานาจเจริญ 

4. นายอารีนันท ศรีสุวรรณ   นายชางโยธาชํานาญงาน สสจ.อํานาจเจริญ 

5. นายนัฐวุฒิ พัวพิทยาเลิศ   นักวิชาการคอมพิวเตอร สสจ.อํานาเจรญิ 
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6. นางจริยาพร รุงสวาง   พนักงานธุรการ ส. 3 

7. นางกฤษฎา ชาตาสุข   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.ดอนเมย 

8. นางสาวศิรณัฐชา สรสิทธิ์ธีรกุล  เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน 

9. นางสาวธัญมล ชวงโชติ   นักวิชาการสาธารณสุข 

10. นางเอ้ืองอรุณ สมนกึ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

11. นายเอกชัย อินทรหงษา   นักวิชาการสาธารณสุข 

12. นางชุติกาญจน คลังแสง   เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 

13. นางพิมพธิดา  สายเนตร   เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 

14. นางศิรินันท ประจันตเสน   นักวิชาการสาธารณสุข 
15. นางสาวญานิศา จําปาศรี   นกัวิชาการสาธารณสุข 

16. นายอธิณัฐ  เคากลา   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

17. นางอรัญญา  จันลุทิน   เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 

18. นางภัทรภร คําทวี   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

 

ระเบียบวาระกอนการประชุม 

1. มอบชอดอกไมแสดงความยินดีขาราชการเลื่อนตําแหนง  

 1.1 นายปฐมพงศ ปรุโปรง  นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

 1.2 นางฤดีวรรณ วงศเจริญ  รกัษาการในตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานสงเสริมพัฒนา)  

 1.3 นายประเทือง คําภานันต นิติกรชํานาญการพิเศษ 

เริ่มประชุมเวลา  13.40 น.  

 นายแพทยประภาส วีระพล นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ ประธานที่ประชุม        

กลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

    1. เร่ืองแจงจากการประชุมหัวหนาสวนราชการ 

      1) ขาราชการโยกยาย 

 1.1) นายชาญชัย อนุสรณ  อุตสาหกรรมจังหวัดอํานาจเจรญิ  

 1.2) นางรัมภาภรณ วรรคสังข ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรที่พ่ึงจังหวัดอํานาจเจริญ 

 1.3) นายวีระเกียรติ์ สานุทัศน ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอํานาจเจริญ 

 1.4) นายสุทัศน วิเชยละ  ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอํานาจเจริญ 



- 4 - 

 

 

วิสัยทัศน “ประชาชนอํานาจเจริญมีสุขภาพดีอยางยั่งยืน ภายในป 2579” 

คานิยม MOPH : อํานาจเจริญกาวหนา SMART and Change to Pro มุงสูดาวเทาติดดิน 

      2) ขอเชิญรวมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562     

ในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 และพิธีถวายพระพรชัยมงคลในสวนภูมิภาคของจังหวัดอํานาจเจริญ 

ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ขาราชการแตงกายเคร่ืองแบบเต็มยศ สวมหมวก 

       2.1) ให คปสอ. เฝาดูแลผูปวยทางจิตเวชในพื้นท่ีที่อยูในการดูแล ชวงงานพระราชพิธี      

บรมราชาภิเษกระหวางวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562  

       2.2) การประดับธงตราสัญลักษณ บริเวณหนวยงานราชการและที่พักอาศัยตามความ

เหมาะสม เปนไปตามระเบียบ ขอปฏิบัติที่กําหนด 

     2.3) การบรรพชาพระภิกษุ ถวายเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จํานวน 79 รูป 

ณ วัดเกาบอ อ.หัวตะพาน ตองเฝาระวังเร่ืองโรคติดตอ เนื่องจากมีขาราชการและประชาชน        

เขารวมการบรรพชาครั้งนี้จํานวนมาก 

       2.4) กิจกรรมจิตอาสา ชวงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระหวางวันที่ 4-6 พฤษภาคม 

2562 ในระดับอําเภอ ใหรวมกิจกรรมทําความสะอาด ถนน คลอง สวนสาธารณะ เพื่อเฉลิม      

พระเกียรติในสถานที่ตามที่อําเภอกําหนด 

      3) ผูวาราชการจังหวัดอํานาจเจริญ ขอรับบริจาคตนไมเพื่อนําไปปลูกบริเวณเกาะจิตรกูฎ     

โดยประสานผานนายอําเภอเพ่ือคัดเลือกพันธุไมที่จะนําไปปลูก 

      4) ภัยแลงและพายุฤดูรอน ในชวงนี้ตองมีการบริหารจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค ของหนวย

บริการ เตรยีมความพรอมดานบุคลากรและอุปกรณ 

      5) ผูวาราชการจังหวัดอํานาจเจริญ มีนโยบายกําจัดขยะ แตก็มีการตอตานการกอตั้งโรงผลิต

ไฟฟาจากขยะ ณ สิริเสนางค อ.เสนางคนิคม  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  

รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 3/2562 เม่ือวันที่ 29 มีนาคม 2562 จํานวน 32 หนา              

ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมและแจงใหตรวจสอบรายงานการประชุมทางเว็บไซต

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ www.amno.moph.go.th หัวขอ รายงานการประชุม 

หากท่ีประชุม มีความประสงคแกไขรายละเอียด ขอใหแจงตอที่ประชุม และหากที่ประชุมไมมีแกไข 

ขอมติที่ประชุมใหรับรองรายงานการประชุมดังกลาว  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีขอแกไข 
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วิสัยทัศน “ประชาชนอํานาจเจริญมีสุขภาพดีอยางยั่งยืน ภายในป 2579” 

คานิยม MOPH : อํานาจเจริญกาวหนา SMART and Change to Pro มุงสูดาวเทาติดดิน 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 ติดตามการเบิกจายงบคาเสื่อม  

      1) ติดตามการเบิกจายงบคาเสื่อม ปงบประมาณ 2561 

ขออนุมัติขยายเวลาดําเนินการงบคาเสื่อม คร้ังที่ 2/2561 และไดรับการอนุมัติ จาก สปสช.เขต.10 

อุบลราชธานี แลว 2 รายการ ขอขยายเวลาตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2562  ถึง 30 กันยายน 2562 

ที ่ ชื่อหนวยบริการ จํานวน รายการ 
จํานวนเงินUC 

 งบคาเส่ือม 

หมาย

เหตุ 

1 โรงพยาบาลเสนางคนิคม 1 รถพยาบาล (รถตู) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี 

1,800,000.00 70% 

2 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 1 ระบบกาซทางการแพทย 1,593,962.00 10% 
 

รวม 2 
 

3,393,962.00 
 

 

      2) ติดตามการเบิกจายงบคาเสื่อม ปงบประมาณ 2562 
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วิสัยทัศน “ประชาชนอํานาจเจริญมีสุขภาพดีอยางยั่งยืน ภายในป 2579” 

คานิยม MOPH : อํานาจเจริญกาวหนา SMART and Change to Pro มุงสูดาวเทาติดดิน 

หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข เรงรัดดําเนินการและรายงานผานระบบรายงาน

ของ สปสช. 

ประธาน ติดตามสถานะขั้นตอนการดําเนินงาน รายการ รถพยาบาล (รถตู) รพ.เสนางคนิคม และ

รายการ ระบบกาซทางการแพทย รพ.ปทุมราชวงศา 
ผอ.รพ.เสนางคนิคม ไดจัดทําเอกสารสงมาที่จังหวัดแลว  

ผูแทน ผอ.รพ.ปทุมราชวงศา ขณะนี้ใหผูเชี่ยวชาญออกแบบใหม เนื่องจากรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะไมตรงกันและผูควบคุมของทางบริษัทไมมีใบรับรองวิศวกรรม ทําใหตองยกเลิก 
และรอประกาศใหม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่แจงใหที่ประชุมทราบ 

4.1 เรื่องท่ีแจงจาก นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

 ขอขอบคุณ นพ.สสจ.อํานาจเจริญ สําหรับชอดอกไมแสดงความยินดีในการเลื่อนตําแหนง

นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) พรอมกลาวนโยบายการขับเคลื่อนและประสานงาน

งานสาธารณสุขในระดับพ้ืนท่ีและขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานเสมอมา 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2 เรื่องท่ีแจงจาก ผูอํานวยการโรงพยาบาลอํานาจเจริญ 

4.2.1 ขอเชิญรวมมหกรรมพลังเครือขาย สรางสุขภาพอํานาจเจริญ ในวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562    

ณ ลานหอนาฬิกา อําเภอเมือง จ.อํานาจเจริญ  

4.2.2 กิจกรรมดูแลผูปวยจิตเวช โดยจะนํา Action Plan มาขยายตอสําหรับผูรับผิดชอบในแตละ

อําเภอ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหมีการจัดทําแผนในการรบัคนไขฉุกเฉิน 

4.2.3 ฝากผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนประชาสัมพันธ จังหวัดอํานาจเจริญไดทุนแพทย      

ประจําบาน จํานวน 17 ทุน  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3 เรื่องท่ีแจงจาก กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

4.3.1 แผนการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ระดับจังหวัด รอบที่ 2-2562  

- วันอังคารท่ี 21 พฤษภาคม 2562  อําเภอชานุมาน 

- วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562   อําเภอปทุมราชวงศา 

- วันพฤหัสบดีท่ี 23 พฤษภาคม 2562  อําเภอหัวตะพาน 

- วันศุกรท่ี 24 พฤษภาคม 2562   อําเภอพนา 

- วันจันทรที่ 27 พฤษภาคม 2562   อําเภอลืออํานาจ 

- วันอังคารท่ี 28 พฤษภาคม 2562  อําเภอเมืองอํานาจเจริญ 
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คานิยม MOPH : อํานาจเจริญกาวหนา SMART and Change to Pro มุงสูดาวเทาติดดิน 

- วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562   อําเภอเสนางคนิคม 

หมายเหต ุ: ลงตรวจเย่ียมโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุกอําเภอ 

4.3.2 กําหนดการรับตรวจราชการและนิเทศงาน กรณปีกติ รอบที่ 2-2562 

 - วันท่ี 3-5 กรกฎาคม 2562 (อําเภอเสนางคนิคม/รพ.สต.โคกกลาง)  

4.3.3 แผนการออก ranking รอบที่ 2-2562 

วัน เดือน ป 

(เวลา 08.30-16.30 น.) 

อําเภอ สถานท่ี 

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เชา : ชานุมาน รพ.ชานุมาน 

บาย : ปทุมราชวงศา สสอ.ปทุมราชวงศา 

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เชา : หัวตะพาน รพ.หัวตะพาน 

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เชา : พนา รพ.พนา 

บาย : ลืออํานาจ สสอ.ลืออํานาจ 

วันศุกรที่ 9 สิงหาคม 2562 เชา : เมือง สสอ.เมืองอํานาจเจริญ 

บาย : เสนางคนคิม รพ.เสนางคนิคม 

4.3.4 กําหนดการสรุปผลงานประจําป 2562  

 - วันท่ี 21-23 สิงหาคม 2562 (โรงแรมเดอะริเวอร อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม) 

4.3.5 สรุปการทบทวนตัวชี้วัด Ranking 1-2562   

      1) ตัดออก 4 ตัวชี้วัด ไดแก 

 ตัวชี้วัด 1.1 โรงพยาบาลผานการประเมินรับรองซํ้า มาตรฐานระบบบรกิารอนามัยแมและเด็ก 

 ตัวชี้วัด 6.3 ผูปวยที่มีภาวะพึ่งพิงเขาถึงบริการดานสุขภาพ ไมนอยกวารอยละ 70 

 ตัวชี้วัด 19.1 อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง นอยกวารอยละ 7 

 ตัวชี้วัด 28.1 รอยละของอําเภอและหนวยบริการผานเกณฑ Smart Hospital (Queue, 

Less Paper, Smart Donation) 

      2) แกไข 20 ตัวชี้วัด 

 ตัวชี้วัด 1.2 หญิงตั้งครรภไมนอยกวารอยละ 75 ไดรับการฝากครรภครั้งแรกเมื่ออายุครรภ

นอยกวา 12 สัปดาห  

 ตัวชี้วัด 1.3 หญิงตั้งครรภไมนอยกวารอยละ 75 ไดรับบริการฝากครรภคุณภาพครบ 5 คร้ัง 

 ตัวชี้วัด 1.5 หญิงตั้งครรภทุกคนไดรับยาเม็ดเสริมไอโอดีน  

 ตัวชี้วัด 1.6 น้ําหนักของเด็กแรกเกิด ไมนอยกวา 2,500 กรมั ไมเกินรอยละ 7 (ตอเด็กเกิดมีชีพ)  

 ตัวชี้วัด 1.8 หญิงหลังคลอดทุกคน ที่เลี้ยงลูกดวยนมแม ไดรับยาเม็ดเสริมไอโอดีน  
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 ตัวชี้วัด 1.10 เด็กอายุ 6 เดือน – 5 ป ไดรับยาน้ําเสริมธาตุเหล็กสัปดาหละคร้ัง ไมนอยกวา

รอยละ 70 

 ตัวชี้วัด 2.1.1 เดก็อายุ 9,18,30,42 เดือน ไดรบัการคัดกรองพัฒนาการ ไมนอยกวารอยละ 90 

 ตัวชี้วัด 3.9 รอยละ 80 ของเด็กนักเรียนอายุ 6-12 ป ไดรับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กสัปดาหละคร้ัง 

 ตัวชี้วัด 5.1 รอยละของวัยทํางานอายุ 18-59 ป มีคาดัชนีมวลกายปกติ เทากับหรือมากกวา

รอยละ 57 

 ตัวชี้วัด 6.2 คนพิการเขาถึงบริการดานสุขภาพ ไมนอยกวารอยละ 70 

 ตัวชี้วัด 20.1 คนหาผูใช ผูเสพ ผูติดยาเสพติดเขาสูกระบวนการบําบัดในระบบสมัครใจ    

และบันทึกขอมูลในระบบ บสต. ครบถวน (ไมนอยกวารอยละ 71)  

 ตัวชี้วัด 20.2 บันทึกขอมูลการใหบริการลดอันตรายจากการใชสารเสพติดของผูใช ผูเสพ      

ผูติดยาเสพติดในระบบฐานขอมูล 43 แฟม ครบถวน (รอยละ 100) 

 ตัวชี้วัด 20.3 มีการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติดโดยใชกระบวนการบําบัดในชุมชน (CBTx) 

(รอยละ 100) 

 ตัวชี้วัด 21 ระดับความสําเรจ็ของการดาํเนินงานคดักรองและบําบัดบุหรี่ 

 ตัวชี้วัด 23.1 หนวยงานมีฐานขอมูลทรัพยากรบุคคลที่เปนปจจุบัน มากกวารอยละ 80     

และระดับความสําเร็จของการดําเนินงานองคกรแหงความสุขของหนวยงาน เงื่อนไขตาม 

template 

 ตัวชี้วัด 27.3 รอยละของอําเภอและหนวยบริการบันทึกขอมูลบริการในระบบ Hospital 

Information System (HIS) เสร็จสิ้นภายในวันที่ใหบริการ 

 ตัวชี้วัด 31 ระดับความสําเรจ็ของการสรางและใชธรรมนญูสุขภาพประชาชน 

 ตัวชี้วัด 32 ระดับความสําเร็จของการดูแลสุขภาพตามเสนทางชี วิต (Life Course 

Approach) 

 ตัวชี้วัด 33 ระดับความสําเรจ็ของการใชคูมือปฏิบัติงานของ รพ.สต. (วัดรอบ 2) 

 ตัวชี้วัด 34 ระดับความสําเรจ็การปองกันควบคมุโรคไขเลือดออก 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4 เรื่องท่ีแจงจาก กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  

 4.4.1 กิจกรรม “รวมพลังจิตอาสา เราทําความดีดวยหัวใจ เทิดไทองคราชัน” เนื่องในโอกาส         

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กําหนดจัดกิจกรรมใหดําเนินการชวงกอน ระหวางและหลัง

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระหวางเดือนมีนาคม - กรกฎาคม 2562 ดังนี้ 

 

 



- 9 - 

 

 

วิสัยทัศน “ประชาชนอํานาจเจริญมีสุขภาพดีอยางยั่งยืน ภายในป 2579” 

คานิยม MOPH : อํานาจเจริญกาวหนา SMART and Change to Pro มุงสูดาวเทาติดดิน 

  1) ดานการแพทยและสาธารณสขุ ดําเนินกิจกรรมคัดกรองสุขภาพ 4 กิจกรรม 

   1.1 การคัดกรองสุขภาพพระสงฆ 

   1.2 การคัดกรองสุขภาพชองปากในกลุมนักเรียน (ประถมศึกษาปที่ 1 – 6) 

   1.3 การคัดกรองตอกระจกในกลุมผูสูงอายุ 

   1.4 การคัดกรองวัณโรคในกลุมผูสูงอายุ 

  2) ดานอนุรกัษและพัฒนาสิ่งแวดลอมดําเนินกิจกรรม Big Cleaning Day 

  กิจกรรมที่กําหนดมีกรอบระยะเวลาการจัดกิจกรรมระหวางเดือนมีนาคม – 

กรกฎาคม 2562 ดังนี้ 

   1.1 ชวงกอนงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : ดานการแพทยและสาธารณสุข 

จัดกิจกรรมคัดกรอง 4 กิจกรรม (มีนาคม : ระหวางวันท่ี 18 – 22 มีนาคม 2562 ,เมษายน : 

ระหวางวันที่ 22 – 26 เมษายน 2562) 

   1.2 หลังงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : ดานการแพทยและสาธารณสุข      

จัดกิจกรรมคัดกรองตอเนื่องระหวางเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม  2562 (พฤษภาคม : ระหวาง

วันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2562 ,มิถุนายน ระหวางวันที่ 17 – 21  มิถุนายน  2562,กรกฎาคม 

ระหวางวันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2562)  

 4.4.2 กิจกรรมชวงกอนงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ดําเนินการแลวเสร็จและรายงาน

ผล การดําเนินงานแลวมีดังนี้ 

  1) การคัดกรองสุขภาพพระสงฆ 

ลําดับ ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 

จิตอาสาที่

ดําเนินงาน 

วัตถุประสงค ผลการดําเนินงาน ผูที่ไดรับ

ประโยชน 

จากกิจกรรม/

เปาหมาย 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

จํานวนจิตอาสาที่รวม

กิจกรรม 

จิตอาสา

ดานการ 

แพทยและ

สาธารณสุข 

(คน) 

จิตอาสา 

อ่ืน ๆ 

1 โครงการตรวจ

คัดกรอง

สุขภาพ

พระภิกษุสงฆ 

สามเณร เพื่อ

เปนผูนําการ

เปล่ียนแปลง

ดานสุขภาพ 

1.เพื่อเฝาระวัง

สุขภาวะของ

พระสงฆและ

สามเณร 

2.เพ่ือถวายองค

ความรูดาน

สุขภาพแบบองค

1. คปสอ.ปทุมราช

วงศาและคปสอ.ลือ

อํานาจ จัดถวายองค

ความรูดานสุขภาพแด

พระอาสามสมัครดูแล

สุขภาพ  

1.พระสงฆ/

สามเณร 

2.ประชาชนใน

ชุมชนของวัดที่

ต้ังอยู 

3.เจาหนาที่

สาธารณสุขได

รับทราบสุข

.พระสงฆและ

สามเณรไดรับ

การตรวจคัด

กรองสุขภาพ

และไดรับ

คําแนะนาํดาน

การดูแล

สุขภาพ 

จํานวน 70 

คน 
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เขตสุขภาพที่

10 สาํนักงาน

สาธารณสุข

จังหวัด

อํานาจเจริญ 

ปงบประมาณ 

2562 

รวมแดพระสงฆ 

สามเณร 

3.เพ่ือตรวจคัด

กรองสุขภาพ

พระสงฆ และ

สามเณร 

2.พระสงฆไดรับการ

ตรวจคัดกรองสุขภาพ

จํานวน  107 รูป 

สามเณรไดรบัการ

ตรวจคัดกรองสุขภาพ

จํานวน   10 รูป 

ภาวะของ

พระสงฆ 

สามเณร และ

ถวายองคความรู

รายบุคคลได 

   

  2) การคัดกรองสุขภาพชองปากในกลุมนักเรียน (ประถมศึกษาปที่ 1 – 6) 

ลําดับ ช่ือโครงการ/

กิจกรรม 

จิตอาสาที่

ดําเนินงาน 

วัตถุประสงค ผลการ

ดําเนินงาน 

ผูที่ไดรับประโยชน 

จากกิจกรรม/

เปาหมาย 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

จํานวนจิตอาสาที่รวม

กิจกรรม 

จิตอาสา

ดานการ 

แพทยและ

สาธารณสุข   

(คน) 

จิตอาสา 

อ่ืนๆ 

(คน) 

1 โครงการตรวจ

สภาวะทันต

สุขภาพเด็ก

นักเรียน

ประถมศึกษา

ในเขตจ.

อํานาจเจริญ 

เพื่อทราบ

สถานการณ

สภาวะทันต

สุขภาพในกลุม

เด็กวัยเรียน 

-เพ่ือประเมินผล

การดําเนินงาน

ทันตสาธารณสุข

และจัดเก็บ

ขอมูล 

-นักเรียนไดรับ

ความรูในการ

ดูแลสุขภาพชอง

ปาก 

นักเรียน

ประถมศึกษา

ไดรับการตรวจ

สุขภาพชองปาก

และไดรับทันต

สุขศึกษาจํานวน 

1,526 คน 

จํานวน 47 

โรงเรียน 

นักเรียน

ประถมศึกษา 

ในเขตจังหวัด

อํานาจเจริญ 

จํานวน1,526 คน  

จํานวน 47 

โรงเรยีน 

นักเรียนและครู

ไดรับความรูใน

การดูแลทันต

สุขภาพตนเองและ

มีพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพชอง

ปากที่ถูกตองและ

ทราบผลการตรวจ

สภาวะทันต

สุขภาพ 

 50  คน 50 คน 
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  3) การคัดกรองตอกระจกในกลุมผูสูงอายุ 

  4) การคัดกรองวัณโรคในกลุมผูสูงอายุ 

ลําดับ ช่ือโครงการ/

กิจกรรม 

จิตอาสาที่

ดําเนินงาน 

วัตถุประสงค ผลการ

ดําเนินงาน 

ผูที่ไดรับประโยชน 

จากกิจกรรม/

เปาหมาย 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

จํานวนจิตอาสาที่รวม

กิจกรรม 

จิตอาสา

ดาน

การแพทย

และ

สาธารณสุข 

(คน) 

จิตอาสา 

อ่ืนๆ 

(คน) 

1 โครงการ เพื่อใหผูสูงอายุ 

65 ปขึ้นไปไดรับ

การคัดกรองวัณ

โรคเนื่องจาก

เปนกลุมเส่ียงท่ี

เปนเปาหมาย  

ผูสูงอายุ 65ปข้ึน

ข้ึนไปเปน

เปาหมายที่ตอง

ไดรับการคัด

กรองวัณโรค 

ตามเปาหมาย 7 

กลุมเส่ียง และ

เรงรัดคัดกรอง

ต้ังแตตนเดือน

ธันวาคม 2561  

ผูสูงอายุจึงถูก

คัดกรองแลว

เปนสวนมาก

แยกผลการคัด

ผูสูงอายุในจังหวัด

อํานาจเจริญ 

จํานวน 31,977 

คน ไดรบัการคัด

กรองวัณโรค 

ผูสูงอายุไดรบัการ

คัดกรองวัณโรค

ทุกคน ไดรบัการ

คัดกรองอยางนอย

ปละ 1 ครั้ง 

4,724  คน

(เจาหนาที่

สาธารณสุข

และ

อาสาสมัคร

สาธารณสุข) 

 

ลําดับ ช่ือโครงการ/

กิจกรรมจิต

อาสาที่

ดําเนินงาน 

วัตถุประสงค ผลการ

ดําเนินงาน 

ผูที่ไดรับประโยชน

จากกิจกรรม/

เปาหมาย 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

จํานวนจิตอาสาที่เขา

รวมกิจกรรม 

จิตอาสาดาน

การแพทยและ

สาธารณสุข

(คน) 

จิต

อาสา

อ่ืนๆ 

(คน) 

 -คัดกรองตอ

กระจกใน

ผูสูงอายุใน

จังหวัด

อํานาจเจริญ 

-เพ่ือคัดกรอง

คนหาตอกระจก

ในผูสูงอายุใน

จังหวัด

อํานาจเจริญ 

17,958จาก

จํานวนผูสูงอายุ 

(32,330) คดิ

เปนรอยละ 

55.55 

ผูสูงอายุในจังหวัด

อํานาจเจริญ/

เปาหมายจาก

ผูสูงอายุ 32,330

คน 

ผูสูงอายุทุกคน

ไดรับการคัดกรอง

ตอกระจก และ

ไดรับการสงตอใน

การรักษาตอไป 

 

130 

 

144 
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กรองดังน้ี-เดือน

ตุลาคม 61-

มีนาคม 62  

ผลงานคัดกรอง  

31,912  คน-

เดือนเมษายน 

62 จึงเปนการ

เก็บตกผลงาน 

คัดกรองจํานวน  

65  คน 

 
 4.4.3 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดนโยบายพัฒนาองคกร โดยนําเกณฑ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาเปนเคร่ืองมือในการขับเคลื่อนการพัฒนา

องคกร ตามยุทธศาสตรที่ 4 แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 

โครงการที่ 2  โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ  ตัวชี้วัดท่ี 45 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยกําหนดเปนคํารับรองการปฏิบัติราชการ  สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด รอยละ 70  และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ รอยละ 40 
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4.4.4 งานคุณภาพ 

 1) แจงแผนการประเมินซ้ํางานคุณภาพโรงพยาบาล (HA Reac 2) โรงพยาบาลลืออํานาจ 

ระหวางวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม2562 

 2) แจงแผนการออกประเมินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพจาก สบส.10 อุบลราชธานี 

ระหวางวันที่ 28 – 31 พฤษภาคม 2562 เวลา09.00 – 15.30 น. 

  2.1) วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562  โรงพยาบาลลืออํานาจ 

  2.2) วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562  โรงพยาบาลพนา 

  2.3) วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 

  2.4) วันศุกรที่ 31 พฤษภาคม 2562  โรงพยาบาลเสนางคนิคม 

4.4.5 แผนออกประเมิน รพ.สต.ติดดาว จังหวัดอํานาจเจริญ ป 2562 

กําหนดการประเมิน รพ.สต. ติดดาว ป 2562 

ทีม 1  พญ.บุศณี มุจรินทร  ผอ.ปทุมราชวงศา  ประธาน คกก.ประเมินฯ 

ลําดับ วัน เดือน ป รพ.สต. อําเภอ 

1 28 พ.ค. 2562 
รพ.สต.นาสีนวน เมืองอํานาจเจริญ 

รพ.สต.บานนาโพธ์ิ เมืองอํานาจเจริญ 

2 29 พ.ค. 2562 
รพ.สต.บานเชือก เมืองอํานาจเจริญ 

รพ.สต.ดอนเมย เมืองอํานาจเจริญ 

3 30 พ.ค. 2562 
รพ.สต.เหลาพรวน  เมืองอํานาจเจริญ 

รพ.สต.บานสรางนกทา เมืองอํานาจเจริญ 

4 4 มิ.ย. 2562 
รพ.สต.บานคึมใหญ  เมืองอํานาจเจริญ 

รพ.สต.บานภูเขาขาม เมืองอํานาจเจริญ 

5 5 มิ.ย. 2562 
รพ.สต.บานดงบังพัฒนา เมืองอํานาจเจริญ 

รพ.สต.บานนํ้าปลีก เมืองอํานาจเจริญ 

6 6 มิ.ย. 2562 
ศูนยแพทยโนนหนามแทง เมืองอํานาจเจริญ 

รพ.สต.บานนาหมอมา เมืองอํานาจเจริญ 

7 18 มิ.ย. 2562 
รพ.สต.บานนาแต  เมืองอํานาจเจริญ 

รพ.สต.บานคํานอย  เมืองอํานาจเจริญ 

8 19 มิ.ย. 2562 
รพ.สต.บานหวยไร เมืองอํานาจเจริญ 

รพ.สต.บานหนองมะแซว เมืองอํานาจเจริญ 
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9 20 มิ.ย. 2562 
รพ.สต.บานเคง็ใหญ หัวตะพาน 

รพ.สต.บานโคกเลาะ หัวตะพาน 

10 25 มิ.ย. 2562 
รพ.สต.บานขุมเหล็ก หัวตะพาน 

รพ.สต.บานนาคู หัวตะพาน 

11 26 มิ.ย. 2562 
รพ.สต.บานหนองยอ หัวตะพาน 

รพ.สต.บานจิกดู หัวตะพาน 

12 27 มิ.ย. 2562 
รพ.สต.บานโนนหนามแทง หัวตะพาน 

    

กําหนดการประเมิน รพ.สต. ติดดาว ป 2562 

ทีม 2 พญ.พลอย  พงษวิทยภานุ หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคมฯ รพท.อํานาจเจริญ 

ประธานฯ 

ลําดับ วัน เดือน ป รพ.สต. อําเภอ 

1 28 พ.ค. 2562 
รพ.สต.บานคําแกวเมืองเกา ชานุมาน 

รพ.สต.หวยฆอง ชานุมาน 

2 29 พ.ค. 2562 
รพ.สต.บานโนนกุง ชานุมาน 

รพ.สต.บานบุงเขียว  ชานุมาน 

3 30 พ.ค. 2562 
รพ.สต.บานตาดใหญ ปทุมราชวงศา 

รพ.สต.บานแสนสุข ปทุมราชวงศา 

4 4 มิ.ย. 2562 
รพ.สต.บานโนนงาม ปทุมราชวงศา 

รพ.สต.บานนาปาแซง ปทุมราชวงศา 

5 5 มิ.ย. 2562 
รพ.สต.บานวินัยดี ปทุมราชวงศา 

รพ.สต.บานหนองขา ปทุมราชวงศา 

6 6 มิ.ย. 2562 
รพ.สต.บานพุทธรักษา ชานุมาน 

รพ.สต.บานหนองไฮนอย ปทุมราชวงศา 

7 18 มิ.ย. 2562 
รพ.สต.บานถอน พนา 

รพ.สต.บานนาสะแบง พนา 

8 19 มิ.ย. 2562 
รพ.สต.อุมยาง พนา 

รพ.สต.บานฟาหวน ลืออํานาจ 
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9 20 มิ.ย. 2562 
รพ.สต.บานน้ําทวม ลืออํานาจ 

รพ.สต.บานดอนชี ลืออํานาจ 

10 25 มิ.ย. 2562 
รพ.สต.บานศาลา ลืออํานาจ 

รพ.สต.บานโคกกลาง ลืออํานาจ 

11 26 มิ.ย. 2562 
รพ.สต.บานโปงหิน เสนางคนิคม 

รพ.สต.หนองไฮ เสนางคนิคม 

12 27 มิ.ย. 2562 
รพ.สต.ดงมะยาง ลืออํานาจ 

    

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5 เรื่องท่ีแจงจาก กลุมงานประกันสุขภาพ 

 4.5.1 ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับแผนรายไดและคาใชจาย (Planfin) 2562 

   ตารางท่ี 1  เปรยีบเทียบผลการดําเนินงานกับแผนรายไดและคาใชจายปงบประมาณ 2562 

โรงพยาบาล 

รายได รายจาย 

ประมาณการ 31/3/2562 
รอย

ละ 
ประมาณการ 31/3/2562 

รอย

ละ 

อํานาจเจริญ 726,675,000.00 377,739,031.09 51.98 695,650,000.00 360,657,166.45 51.84 

ชานุมาน 83,106,395.71 53,184,396.76 64.00 83,531,696.00 44,014,699.56 52.69 

ปทุมราชฯ 109,929,139.80 60,937,950.16 55.43 106,022,227.27 47,555,992.72 44.85 

พนา 82,508,745.56 51,250,557.51 62.12 84,441,470.00 42,000,933.62 49.74 

เสนางฯ 88,061,238.36 48,618,178.97 55.21 82,780,000.00 39,774,339.99 48.05 

หัวตะพาน 128,410,000.00 76,929,333.42 59.91 128,100,000.00 65,722,971.35 51.31 

ลืออํานาจ 80,766,471.08 45,137,624.69 55.89 75,095,511.19 38,043,780.94 50.66 

ผลรวม 1,299,456,990.51 713,797,072.60 54.93 1,255,620,904.46 637,769,884.63 50.79 

 

หมายเหตุ เปาหมายรอยละ 50  มากกวาหรือนอยกวาไมเกินรอยละ 5 จากแผนท่ีประมาณการ 
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วิสัยทัศน “ประชาชนอํานาจเจริญมีสุขภาพดีอยางยั่งยืน ภายในป 2579” 

คานิยม MOPH : อํานาจเจริญกาวหนา SMART and Change to Pro มุงสูดาวเทาติดดิน 

 4.5.2 ภาวะวิกฤติทางการเงิน 

 ตารางที่ 2 การคาํนวณวิกฤติ 7 ระดับ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 

Org CR QR Cash NWC NI LiI StI SuI 
Risk 

Scroing 
EBITDA 

อํานาจเจริญ 1.82 1.57 0.98 94,803,340.04 17,081,864.64 0 0 0 0 36,089,988.69 

ชานุมาน 2.07 1.95 1.73 21,148,829.13 9,169,697.20 0 0 0 0 8,968,833.95 

ปทุมราชฯ 1.73 1.60 1.37 18,997,200.26 13,381,957.44 0 0 0 0 14,108,012.95 

พนา 1.81 1.61 1.25 14,685,071.73 9,249,623.89 0 0 0 0 11,494,082.91 

เสนางคนิคม 1.83 1.70 1.42 16,513,067.74 8,843,838.98 0 0 0 0 8,457,617.69 

หัวตะพาน 1.05 0.92 0.69 1,704,615.19 11,206,362.07 3 0 0 3 9,819,145.44 

ลืออํานาจ 1.93 1.74 1.50 14,446,493.30 7,093,843.75 0 0 0 0 7,185,983.54 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.6 เรื่องท่ีแจงจาก กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 

 4.6.1 สรุปผลการปฏิบัติงานหนวยแพทยเคลื่อนท่ี พอ.สว. จังหวัดอํานาจเจริญรวมกับ

โครงการบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชนจังหวัดอํานาจเจริญ วันที่ 23 เมษายน 

2562 ณ โรงเรียนบานหนองสามสีหนองดินดํา หมูที่ 1,2 ตําบล หนองสามสี อําเภอเสนางคนิคม   

กิจกรรม 
จํานวน 

ผูรับบริการ 
คร้ังตอไป 

รับบรกิารรวม 

1. ตรวจโรคทั่วไป  

   -ทันตกรรม 

2.สงตอผูปวย 

-รพช. 

-รพท. 

-รพ.จังหวัดอ่ืน 

3. รับไวเปนผูปวยในพระราชานุเคราะห 

4. มอบยาชุดพระราชทาน 

5. นวดแผนไทย 

6. ตรวจมะเร็งเตานมดวยตนเอง  

7.จัดหางาน/แรงงานจังหวัดอํานาจเจรญิ 

-สาธิตอาชีพอิสระ 

8.สวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

 

 

59 

7 

 

2 

- 

- 

- 

50 

51 

25 

70 

 

 

- วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 

ปฏิบัติงาน ณ บานหนองเทา  

ตําบลจิกดู อําเภอหัวตะพาน 

- วันท่ี 20 มิถุนายน 2562 

ปฏิบัติงาน ณ บานนํ้าทวม 

ตําบลเปอย อําเภอลืออํานาจ 

 

โครงการบําบัดทุกข บํารุงสุขสราง

รอยยิ้มใหประชาชนจังหวัดอํานาจเจริญ 

คร้ังท่ี  8/2562 

- วันที่  21 พฤษภาคม  2562 

ณ โรงเรียนบานหนองเทา   

ตําบลจิกดู อําเภอหัวตะพาน  
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คานิยม MOPH : อํานาจเจริญกาวหนา SMART and Change to Pro มุงสูดาวเทาติดดิน 

-แจกเอกสารใหความรู 

9.องคการบริหารสวนจังหวัดอํานาจเจริญ 

-รณรงคเกลือไอโอดีน/แจกเอกสารใหความรู 

10..ประกันสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ 

- แจกเอกสารใหความรู 

11.บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด

อํานาจเจริญ 

- ภาพระบายสี แจกเอกสารใหความรู 

12.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

จังหวัดอํานาจเจรญิ 

- จัดกิจกรรม และแจกเอกสาร 

60 

 

70 

 

60 

 

50 

 

 

70 

 

หมายเหตุ  

- ปงบประมาณ 2562 เหลากาชาดจังหวัด

อํานาจเจริญ ของดการสนับสนุนผาหม

สําหรับผูสูงอายุ 

 

สรุปโรคที่พบ  จํานวน 62 ราย 

โรคท่ีพบ 
 

จํานวน รอยละ 

โรคระบบกระดูกและกลามเนื้อ 

โรคระบบทางเดินหายใจ 

โรคหู 

โรคผวิหนัง 

โรคระบบทางเดินอาหาร 

โรคระบบไหลเวียนโลหิตและโรคเลือด 

โรคหู 

ตรวจสุขภาพ 

25 

10 

7 

7 

6 

4 

1 

2 

40.33 

16.13 

11.29 

11.29 

 9.68 

 6.46 

 1.62 

 3.23  

 4.6.2 สรุปผลการออกรับบริจาคโลหิตเหลากาชาดจังหวัดอํานาจเจริญรวมกับสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจรญิ โรงพยาบาลอํานาจเจริญ 

ครั้งท่ี/วัน เดือน ป /สถานที่ 

จํานวน

ผูรับบริการ 

(คน) 

จํานวน    

เลือด(ถุง) 
หมายเหตุ 

14/ วันที่ 2 เมษายน 2562 

ณ เกียรตสิุรนนทอํานาจเจริญ 

15/ วันที่ 10 เมษายน 2562 

97 

 

144 

97 

 

144 

- วันที่ 2 พ.ค. 2562 

ณ โชวรูมบริษัทโตโยตา 

-วันที่ 9 พ.ค. 2562 
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คานิยม MOPH : อํานาจเจริญกาวหนา SMART and Change to Pro มุงสูดาวเทาติดดิน 

ณ ลานหนาโรงพยาบาลอํานาจเจริญ 

16/ วันที่ 18 เมษายน 2562 

ณ หอประชุมอําเภอเสนางคนิคม 

17/ วันที่ 25 เมษายน 2562 

ณ บ๊ิกซีอํานาจเจรญิ 

18/ วันที่ 30 เมษายน 2562 

ณ สวนราชการไฟฟาสวนภูมิภาค 

 

รวม 

 

165 

 

59 

 

165 

 

59 

 

ณ หอประชุมอําเภอหัวตะพาน 

- วันท่ี 16 พ.ค. 2562 

ณ หอประชุมโรงเรียน

อํานาจเจริญ 

- วันท่ี23 พ.ค. 2562 

ณ หอประชุมโรงเรียนชานุมาน

วิทยาคม 

- วันท่ี 30 พ.ค. 2562 

ณ หอประชุมโรงเรียนศรีคูณ

วิทยบัลลังก 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.7 เรื่องท่ีแจงจาก กลุมงานควบคุมโรค 

 4.7.1 โรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรกของจังหวัดอํานาจเจริญ 

ประจําเดือน เมษายน 2562 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบโรค 10 อันดับแรกของจังหวัดอํานาจเจริญ  

อันดับที่ โรค 

เมษายน 2562 เมษายน 2561 

จํานวน อัตราปวยตอ

แสนปชก. 

จํานวน อัตราปวยตอ

แสนปชก. 

1 อุจจาระรวงเฉียบพลัน 302 83.25 808 222.74 

2 ไขไมทราบสาเหตุ 107 29.50 158 43.55 

3 ปอดบวม 46 12.68 152 41.90 

4 อาหารเปนพิษ 45 12.40 110 30.32 

5 ไขเลือดออก 34 9.37 6 1.65 

6 ไขหวัดใหญ 8 2.21 9 2.48 

7 มอืเทาปาก 7 1.93 0 0 

8 เมดิออยโดซิส 6 1.65 6 1.65 

9 สุกใส 5 1.38 36 9.92 

10 ตาแดง 1 0.28 9 2.48 

ที่มา:บัตรรายงานโรคเฝาระวังทางระบาดวิทยา ขอมูล ณ 29  เมษายน  2562 
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คานิยม MOPH : อํานาจเจริญกาวหนา SMART and Change to Pro มุงสูดาวเทาติดดิน 

 4.7.2 ความครอบคลุมและความทันเวลาของการสงรายงานโรคที่ตองเฝาระวัง         

ทางระบาดวิทยา 

ตารางที่ 2 จํานวนรอยละของสถานบริการสาธารณสุข จําแนกตามความครอบคลุมของการสง

รายงาน 506 ในชวงเดือนเมษายน 2562 (1-29 เมษายน 2562) 

ลําดับ อําเภอ จํานวน 

สถานบริการทั้งหมด 

สถานบริการที่มีการ

สงรายงานผูปวย 

สถานบริการที่ไมมี 

รายงานผูปวย 

รอยละความ

ครอบคลุม 

1. เมือง 26 24 2 92.30 

2. ชานุมาน 10 9 1 91.66 

3. ปทุมราชวงศา 12 12 0 100 

4. พนา 6 6 1 83.33 

5. เสนางคนิคม 9 8 1 88.88 

6. หัวตะพาน 12 12 1 91.66 

7. ลืออํานาจ 11 11 1 90.90 

รวม รวม 86 7 91.86 

แหลงท่ีมา:รายงาน506 จากศูนยระบาดอําเภอ,รพ.และ รพ.สต.ทุกแหงผาน Datacenter และ E-mail 

ณ 29 เมษายน 62 

อําเภอเมืองอํานาจเจริญ รพ.สต.คึมใหญ  รพ.สต.นาโพธ์ิ 

อําเภอชานุมาน รพ.สต.บุงเขียว 

อําเภอพนา รพ.สต.บานถอน 

อําเภอเสนางคนิคม รพ.สต.หนองคลา  

อําเภอหัวตะพาน รพ.สต.โพนเมืองนอย  

อําเภอลืออํานาจ รพ.สต.แมด 

 4.7.3 สรุปสถานการณโรคไขเลือดออก จังหวัดอํานาจเจริญ ประจําเดือน เมษายน 2562 

สถานการณไขเลือดออก (ณ วันท่ี  23  เมษายน 2561 ) ประเทศไทย ตั้งแตวันที่ 1 

มกราคม – 29 เมษายน 2562 ประเทศไทยมีรายงานผูปวยท้ังหมด 1,6635 ราย อัตราปวย 25.18 

ตอปชก.แสนคน เสียชีวิต  20 ราย อัตราปวยตาย รอยละ 0.12 จังหวัดอํานาจเจริญตามรายงาน 

506  มอัีตราปวย 11.65 (44ราย) ตอปชก.แสนคน อยูในลําดับที่ 63 ของประเทศ (สัปดาหที่ผานมา

อยูในลําดับที่ 60) ลําดับที่ 5 ของเขตสุขภาพที่ 10 สถานการณไขเลือดออกจังหวัดอํานาจเจริญ 

ตามรายงานเรงดวนประจําวัน (ณ วันที่ 29 เมษายน 2562) ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม – 29 เมษายน 

2562 มีรายงานผูปวยเขา ขายโรคไขเลือดออกท้ังหมด 231  ราย คิดเปนอัตราปวย 59.91 ตอ

ประชากรแสนคนยังไมมีผูเสียชีวิต (DHF 102,ราย DF 129 ราย) ดังรูปที่ 1 
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รูปท่ี1 สถานการณโรคไขเลือดออกจังหวัดอํานาจเจรญิ ณ วันท่ี 29 เม.ย. 62 
 

 
ที่มา: รายงานเรงดวนประจําวันโรคไขเลือดออก จังหวัดอํานาจเจริญ ณ วันท่ี 29 เมษายน 2562 

 

เม่ือพิจารณาผูปวยรายสัปดาหในป 2562 พบวาต้ังแตตนป มีจํานวนผูปวยสูงกวาปท่ีผาน

มาและมัธยฐาน 5 ปและเร่ิมพบผูปวยในสัปดาหท่ี 1 เปนตนมา พบวามีจํานวนมากกวาป 2561 

และคามัธยฐานมา ขณะนี้แนวโนมผูปวยสงูขึ้นดังรูป ดังรูปที่ 2 

รูปที ่2 จํานวนผูปวยโรคไขเลือดออก จังหวัดอํานาจเจริญแยกรายสัปดาห ป 2562 เปรียบเทียบป 

2561 และมัธยฐาน5 ปยอน หลัง ณ วันท่ี 29 เม.ย.62 
 

 
 

ที่มา: รายงานเรงดวนประจําวันโรคไขเลือดออก จังหวัดอํานาจเจริญ ณ วันท่ี 29 เมษายน 2562 
 

กลุมอายุที่มีอัตราปวยสูงสุด คือกลุมอายุ 10-14 355.41 ตอแสนปชก. รองลงมา 5-9 ป 158.90 

15-24 112.69 ตอแสนปชก. 0-4 ป  82.33 ตอแสนปชก. ป 25-34 ป 35.77 ตอแสนปชก. 35-44 

ป อัตราปวย 11.56 ตอแสนปชก. 

พ้ืนที่เกดิโรคต้ังแตตนป จนถึงปจจบุันพบผูปวยสะสมทั้งหมด 7 อําเภอ 36 ตําบล 76 หมูบาน/ชุมชน   

 

 

 

jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec

ป2562 15 31 98 87

พยากรณ2562 0 0 6 16 74 118 95 67 31 8 2 0

มัธยฐาน 5 ป 7 10 20 29 35 76 120 99 33 17 7 4

ป2561 0 0 0 11 34 64 34 45 24 13 6 4
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วิสัยทัศน “ประชาชนอํานาจเจริญมีสุขภาพดีอยางยั่งยืน ภายในป 2579” 

คานิยม MOPH : อํานาจเจริญกาวหนา SMART and Change to Pro มุงสูดาวเทาติดดิน 

แตในชวง 4 สัปดาหลาสุด (สัปดาหที่ 13-16 ) ระหวางวันที่ 31 มี.ค. – 27 เม.ย. 62 พบผูปวย 

91 ราย จาก 6 อําเภอ 24 ตําบล 41 หมูบาน/ชุมชน อําเภอท่ีพบอัตราปวยสูงสุด คือ อ.เมือง (30 

ราย)รองลงมา อ.ชานุมาน (28ราย) อ.ปทุมราชวงศา (26ราย) อ.หัวตะพาน(5ราย) อ.ลืออํานาจ 

(1ราย) และอําเภอเสนางคนิคม (1ราย) 

ตารางที่ 3  จํานวนและอัตราปวยโรคไขเลือดออกสะสมรายอําเภอ ตั้งแตตนป จังหวัดอํานาจเจริญ 

เปรียบเทียบอัตราปวย ในชวง 4 สัปดาหที่ผานมา 
 

 

ที่มา: รายงานเรงดวนประจําวันโรคไขเลือดออก จังหวัดอํานาจเจริญ ณ วันที่ 29 เมษายน 2562 

หมายเหตุ: การแยกพื้นที่เสี่ยงแบงเปน 4 ระดับ ดังนี้ 

-อัตราการปวยดวยโรคไขเลือดออก 4 สัปดาห มากวา 10 ตอแสนประชากร = สีแดง 

-อัตราการปวยดวยโรคไขเลือดออก 4 สัปดาห มากวา 5 - <10 ตอแสนประชากร = สีเหลือง 

-อัตราการปวยดวยโรคไขเลือดออก 4 สัปดาห นอยกวา 5 ตอแสนประชากร = สีเขียว 

-อัตราการปวยดวยโรคไขเลือดออก 4 สัปดาห ไมพบผูปวย = สีขาว 

ตําบลท่ียังมีการระบาดของโรคอยูในขณะนี้ มีจํานวน 36 ตําบล (สัปดาหที่ผานมา 34 

ตําบล) มีจํานวนหมูบาน/ชุมชน 76 หมูบาน/ชุมชน (สัปดาหที่ผานมา 67 หมูบาน) ในรอบ4 

สัปดาหนี้ไมพบหมูบานที่ไมสามารถควบคุมโรคได หรือมีการระบาดตอเนื่องมากกวา 2 รุน (> 

28 วัน) และมีแนวโนมท่ีจะควบคุมโรคไมไดอีกคือหมูที่ 1 2 5 และ9 ต.ปากอ อ.ชานุมาน, หมูที่ 4 

ต.หนองขา อ.ปทุมราชวงศา และหมูที่ 12 ต.โพนเมืองนอย อ.หัวตะพาน  ดังรูปที่ 3 และตารางที่ 

4 แนบ 

 

 

 

 

รวมผูปวย อัตราปวยตอแสน รวมผูปวย อัตราปวยตอแสน

1 เมือง 51 38.69 30 22.76 สีแดง

2 ชานุมาน 77 185.7 28 67.53 สีแดง

3 ปทุมราชฯ 56 114.86 26 53.33 สีแดง

4 พนา 1 3.55 0 0 สีขาว

5 เสนางคนิคม 7 17.02 1 2.43 สีเขียว

6 หัวตะพาน 18 33.34 5 9.26 สีเหลือง

7 ลืออํานาจ 21 59.96 1 2.71 สีเขียว

231 60.43 91 23.81 สีแดง

พ้ืนที่เส่ียง

รวม

ลําดับที่ อําเภอ
ขอมูลสะสมต้ังแตตนปถึงปจจบัุน

ในชวง 4 สัปดาห WK 13-16

 (31 มี.ค. -27 เม.ย.62 )
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วิสัยทัศน “ประชาชนอํานาจเจริญมีสุขภาพดีอยางยั่งยืน ภายในป 2579” 

คานิยม MOPH : อํานาจเจริญกาวหนา SMART and Change to Pro มุงสูดาวเทาติดดิน 

รูปท่ี 3 พ้ืนที่การระบาดโรคไขเลือดออก สัปดาหที่ 15 และสัปดาหที่ 16 จังหวัดอํานาจเจริญ ป 2562 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4 แสดงพื้นที่ระบาดของโรคไขเลือดออก จังหวัดอํานาจเจริญ แยกรายอําเภอ รายตําบล

และหมูบาน/ชุมชน ที่กําลังมีการระบาดของโรคและโรคยังไมสงบในขณะนี้ ณ วันท่ี 29 เมษายน 

2562 

 

WK13 WK14 WK15 WK16

ไกคํา 3 1 ใหม 0 0 0 1

7 2 ตอเน่ือง 1 0 0 0

9 8 ตอเน่ือง 4 1 0 0

นาจิก 3 2 ใหม 0 0 1 0

นาแต 9 3 ตอเน่ือง 0 0 0 3

นํ้าปลีก 9 3 ใหม 0 0 1 0

โนนหนามแทง 5 2 ตอเน่ือง 0 0 1 1

1 3 ใหม 0 1 0 0

7 6 ตอเน่ือง 2 1 0 0

7 1 ใหม 0 0 0 1

8 10 ตอเน่ือง 3 1 4 0

12 1 ใหม 0 0 0 1

หนองมะแซว 2 1 ใหม 0 0 1 0

เหลาพราวน 3 1 ใหม 0 0 0 1

คําเขื่อนแกว 7 1 ใหม 0 1 0 0

ชานุมาน โคกกง 4 2 ตอเน่ือง 1 0 0 1

11 1 ใหม 1 0 0 0

12 1 ใหม 0 0 0 1

1 6 ซํ้า(gen2) 0 2 2 1

ปากอ 2 6 ซํ้า(gen2) 1 0 2 0

4 2 ตอเน่ือง 1 0 0 0

5 8 ซํ้า(gen2) 1 1 0 0

8 3 ตอเน่ือง 0 0 0 3

9 32 ซํ้า(gen2) 3 0 1 0

10 4 ตอเน่ือง 1 2 0 1

12 1 ตอเน่ือง 0 0 1 0

6 12 ตอเน่ือง 2 0 0 0

9 1 ใหม 4 2 0 0

3 1 ใหม 0 1 0 0

5 2 ตอเน่ือง 2 2 0 0

โนนงาม 6 1 ใหม 0 0 1 0

1 6 ใหม 2 0 0 0

3 3 ตอเน่ือง 1 0 1 0

4 14 ซํ้า(gen2) 5 0 1 0

9 1 ใหม 1 0 0 0

หวย 7 1 ใหม 1 0 0 0

เสนางคนิคม หนองไฮ 5 1 ใหม 0 0 1 0

โพนเมืองนอย 12 4 ซํ้า(gen2) 1 0 1 1

รัตนวารี 4 1 ใหม 0 0 0 1

สรางถอนอย 9 1 ใหม 0 1 0 0

ลืออํานาจ ดงบัง 5 2 ตอเน่ือง 0 1 0 0

หัวตะพาน

ประเภท

หมูบานเกิดโรค

ระยะเวลการ

ระบาด(วัน)

เมือง

คึมใหญ

ปลาคาว

สรางนกทา

ชานุมาน

ปทุมราชวงศา

นาปาแซง

นาหวา

หนองขา

อําเภอ ตําบล หมู ท่ี
สะสมทั้งป 

(ราย)

จํานวนผูปวย ในชวง 4 สัปดาห WK 13 -16

(31 มี.ค – 28 เม.ย.62)
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วิสัยทัศน “ประชาชนอํานาจเจริญมีสุขภาพดีอยางยั่งยืน ภายในป 2579” 

คานิยม MOPH : อํานาจเจริญกาวหนา SMART and Change to Pro มุงสูดาวเทาติดดิน 

ที่มา: รายงานเรงดวนประจําวันโรคไขเลือดออก จังหวัดอํานาจเจริญ ณ วันที่ 29 เมษายน 2562 

หมายเหตุ :1.พ้ืนท่ีเกิดโรคซ้ําซากหมายถึง (พบผูปวยติดตอกันเกิน 4  สปัดาห ) 

    2 .พ้ืนท่ีเกิดโรคตอเนื่องหมายถึง (พบผูปวยตอเน่ือง 2-3 ใน 4 สัปดาห  

       3. พื้นที่เกิดโรคใหม หมายถึง หมูบานที่พบผูปวยใหมในรอบป หรือ เกิดเหตุการณใหม

เมื่อโรคสงบ 

 4.7.4 ผลการสุมความชุกลูกน้ํายุงลาย ในหมูบาน/วัด/โรงเ รียนรอบท่ี1/2562 

ประจําเดือน เมษายน 2562 

ตารางท่ี 5 สรุปผลการสุมความชุกลูกน้ํายุงลาย ในหมูบาน/วัด/โรงเรียน รอบที่1/2562 แยกราย

อําเภอ จังหวัดอํานาจเจริญ ประจําเดือน เมษายน 2562 จากทีมระดับจังหวัด 

ลําดับ อําเภอ วัน เดือน ป สุม HI หมูบาน CI วัด CI โรงเรียน 

1 ลืออํานาจ 18 เมย.2562 40.47 27.77 6.25 

2 ชานมุาน 18 เมย.2562 39.28 12.50 0.00 

3 เมืองอํานาจเจริญ 19 เมย.2562 18.68 5.26 3.57 

4 เสนางคนิคม 19 เมย.2562 42.50 21.15 19.54 

5 ปทุมราชวงศา 23 เมย.2562 23.99 0 0 

6 พนา 23 เมย.2562 33.33 5.00 10.73 

7 หัวตะพาน 24 เมย.2562 38.70 38.70 0 

ที่มา: สรุปผลการสุมลูกนํ้ายุงลาย ทีมระดับจังหวัด ณ เดือนเมษายน 2562 

ขอสั่งการ ทานนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ ใหตองดําเนินการเรงดวน ดังน้ี 

1) จัดกิจกรรมรณรงคกําจัดแหลงเพาะพันธุในหมูบาน/ชุมชน/วัด/โรงเรียน ท้ังอําเภอ…

ภายใน 1 สัปดาห พรอมรายงานผลคาความชุกลูกน้ําและภาพกิจกรรม ตามแบบรายงานกิจกรรม 

   2) ใหทีมประเมินในภาพอําเภอ ออกประเมินความชุกลูกน้ําซ้ํา ไขวทุกสถานบริการ

สาธารณสุขในหมูบาน/วัด/โรงเรียน/ สถานบริการ ละ 1 แหง ภายใน 1 สัปดาห พรอมรายงาน

จังหวัด 

   3) สงแผนรณรงค..ให สสจ.ภายใน1 สัปดาห..และกําหนดแผน.วดป./ชื่อหมูบาน/ชื่อ

จนท.รับผิดชอบ/พ้ืนที่ ใด..ไขว/ผล..ไขว 

 4) ทีมประเมินจังหวัดออกประเมินความชุกลูกน้ําซ้ํา โดยการจับฉลากพื้นที่หมูบานเพ่ือ

เปนตัวแทนของอําเภอ 

 

 

 



- 24 - 

 

 

วิสัยทัศน “ประชาชนอํานาจเจริญมีสุขภาพดีอยางยั่งยืน ภายในป 2579” 

คานิยม MOPH : อํานาจเจริญกาวหนา SMART and Change to Pro มุงสูดาวเทาติดดิน 

ตารางที่ 6 แผนสุมความชุกลูกน้ํายุงลาย ในหมูบาน/วัด/โรงเรียน รอบที่2/2562 แยกรายอําเภอ  

              จังหวัดอํานาจเจริญ ประจําเดือน พฤษภาคม 2562  จากทีมระดับจังหวัด 

ลําดับ 
อําเภอ วัน เดือน ป สุม 

  เชา บาย 

1 ชานุมาน 29 เมย.2562 

2 เมืองอํานาจเจริญ เสนางคนิคม 2-พ.ค.-62 

3 ปทุมราชวงศา พนา 3-พ.ค.-62 

4 หัวตะพาน ลืออํานาจ 7-พ.ค.-62 

 4.7.5 สรุปสถานการณอุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานต 2562 (ระหวางวันที่ 11 – 17 

เมษายน 2562) 

1. จํานวนผูบาดเจ็บและเสียชีวิตชวงเทศกางสงกรานต จังหวัดอํานาจเจริญ ป พ.ศ. 2562 

     (ระหวางวันที่วันที่ 11 – 17 เมษายน  2562) 

 
 

2. รายชื่อผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต  จังหวัดอํานาจเจริญ ป พ.ศ. 

2562 (ระหวางวันท่ีวันที่ 11 – 17 เมษายน  2562) 

 

จํานวน

การเกิด

อุบัติเหตุ
จาํนวน

(คร้ัง) ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง (ครัง)

อํานาจเจริญ 53 37 21 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0 10

ชานุมาน 9 4 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3

ปทุมราชวงศา 17 11 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

พนา 8 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

เสนางคนิคม 14 8 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

หัวตะพาน 5 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1

ลืออํานาจ 15 15 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 85 54 13 6 2 0 0 0 0 0 0 0

รวมท้ังหมด

ขอ้มลู ปภ

บาดเจ็บ

0 0139 19 2 0

ขณะนําสง (คน)

ผูบาดเจ็บ เสียชีวิต

โรงพยาบาล

จํานวนผูบาดเจ็บรวมเสียชีวิต    160     ราย ( ผลรวมท้ังจังหวัด ) ทุกโรงพยาบาลท้ังภาครัฐ เอกชน

เสียชีวติ
หองฉุกเฉิน (คน)

แผนกผูปวยใน 

(คน)
กลับบาน (คน)

รักษาใน

โรงพยาบาล (คน) ท่ีเกิดเหตุ (คน)

121 13 6 2 180

ลําดับท่ี อําเภอ ช่ือ - สกุล อายุ ท่ีอยูปจจุบัน ยานพาหนะ สถานะ ประเภทถนน บริเวณจุดเกิดเหตุ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เวลาท่ีเกิดเหตุ หมายเหตุ

1 ชานุมาน นายปรีชา คุณะไชย 19 161 ม.8 จักรยานยนต ผูขับข่ี ทางหลวง ทางหลวง หนองผือ - เมาขับรถ/ยอนศร 19.00 น. เสียชีวิต ณ เกิดเหตุ

มุกดาหาร ขับ Mc ชน Mc  

บริเวณบานโคกเจริญ

กอนถึงวัดโคกเจริญ

2 ชานุมาน นายสุริยะ  ระหาญนอก 23 39 ม.1 จักรยานยนต ผูขับข่ี ทางหลวง ทางหลวง หนองผือ - เมาขับรถ/ยอนศร 19.00 น. เสียชีวิต ณ เกิดเหตุ

มุกดาหาร คูกรณี

บริเวณบานโคกเจริญ

กอนถึงวัดโคกเจริญ
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วิสัยทัศน “ประชาชนอํานาจเจริญมีสุขภาพดีอยางยั่งยืน ภายในป 2579” 

คานิยม MOPH : อาํนาจเจริญกาวหนา SMART and Change to Pro มุงสูดาวเทาติดดนิ 

3. สรุปผลการสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต  จังหวัด

อํานาจเจริญ ป พ.ศ. 2562 โดยทีมสหสาขา 

 
ขอเสนอและแนวทางแกไขจาการสอบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยทีมสอบสวน

แบบสหสาขา 

มาตรการระยะเรงดวน 

1. ต้ังดาน/ต้ังกรวย/ไฟสองสวาง เพ่ือชะลอความเร็วในชุมชน 

2. เพ่ิมปายเตือนขางหนาเกิดอบุัติเหตุบอยลดความเร็ว ปายเขตชุมชนลดความเร็ว 

     มาตรการระยะยาว 

1. ติดต้ังเสนชะลอความเร็ว  Rumble strips  

2. ปรับแกเกาะไขเกาะกลางถนนจากเกาะสีเปนเกาะยกสูงถมดิน 

3. ดานชมุชนควรมีการดําเนินงานอยางเครงคัด 

4. เปรียบเทียบจํานวนผูบาดเจ็บ Admit และเสียชีวิตเทศกาลสงกรานต 2562 และเทาศกาล

สงกรานต 2561  
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5. สรุปสถานการณการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดอํานาจเจริญ ตั้งแต 1 ต.ค 2561– 

28 ก.พ. 2562 มีผูเสียชีวิตท้ังหมด 47 คน คิดเปน 12.50 ตอประชากรแสนคน 

เดือน 

เมือง

อํานาจเจริญ 

ชานุ

มาน 

ลือ

อํานาจ 
เสนางค พนา ปทุมฯ 

หัว

ตะพาน 
รวม 

dead 

(ราย) 

dead 

(ราย) 

dead 

(ราย) 

dead 

(ราย) 

dead 

(ราย) 

dead 

(ราย) 

dead 

(ราย) 

dead 

(ราย) 

ต.ค. 2561 10 0 0 2 0 3 0 15 

พ.ย.2561 4 1 0 0 0 0 2 7 

ธ.ค.2561 6 0 1 1 2 1 0 11 

ม.ค.2562 6 1 0 0 0 1 1 9 

ก.พ.2562 2 1 0 2 0 0 0 5 

รวม 28 3 1 5 2 5 3 47 

สงรายงาน 

แบบสอบสวน 

อุบัติเหตุ 

0 3 1 5 0 5 3 

17 

(36.17 

%) 

ขอใหอําเภอสงแบบรายงานการสอบสวนและผลการดําเนินการแกไขจุดเสี่ยงภายในวันที่ 31 

พฤษภาคม 2562 

6. ขอความรวมมือใหอําเภอสงรายงานดานชุมชนคุณภาพเทศกาลสงกรานต 2562 ตามแบบ

รายงานภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 

สรุปผลการประชุมติดตามงานโครงการกําจัดพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี จังหวัด

อํานาจเจริญ ป พ.ศ. 2562 (เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2562) 

1. การตรวจคัดกรอง ov เปาหมาย 32 ตําบลละๆ 920 ราย 29,440 ราย ผลงาน  8,165 

ราย(รอยละ 27.7)พบ พยาธิ  รอยละ 6.8 พยาธิใบไมตับรอยละ 4.0 เรงรัดใหคัดกรองและบันทึกใน  

Isan cohort เพราะเปนตัวควบคุมกํากับประเมินผลการตรวจคัดกรอง ใหแลวเสร็จภายใน  30 

มิถุนายน  2562 สวนการใหยารกัษาเบิกไดที่ จังหวัด หลังใหยา 14 วัน ตรวจหาไขพยาธิซ้ําทุกราย 

2. การบริหารจัดการงบประมาณโครงการงวดที่ 1 ใหดําเนินการตามแนวทาง 5 มาตรการ

และสงหลักฐานชดใชเงินยืมภายใน 30 วัน  หลังไดรับเงินและ สงหลักฐานยืมเงินงวดที่ 2 ภายใน

เดือนพฤษภาคม  2562 เพื่อดําเนินการไดตอเนื่อง   

3. การจายคาตอบแทนของcascap จังหวัดขอหลักฐานผูแทนรายหนวยบริการเพื่อขออนุมัติ

เบิกจายใหภายในเดือนเมษายน 2562 

4. การควบคุมโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชดําริ

สมเด็จ 
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พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โรงเรียนตชด.หวยฆอง ปากอ และภูดานกอย ใหแลว

เสร็จพรอมสรุปรายงานผลการตรวจรกัษาภายใน มิถุนายน 2562 

5. กรณีมีปญหาในการดําเนินงานโครงการ ใหสื่อสารในไลนกลุม “เรารัก ovcca 

อํานาจเจริญ” และชองทางการตดิตอ isan cohort ในหนาเว็ป เมนู “Help” 

6.การเก็บขอมลู KAP ใหใชแบบฟอรมที่แกไขลาสุด 22 เมษายน 2562 ตําบลใหม 920 ราย 

ตําบลเกา 100 ราย บันทึกขอมูลในไฟลท่ีสงใหทางไลน  ใหแลวเสร็จภายในมิถุนายน 2562 

7.จังหวัดจะอบรมครู/ อปท เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการจัดการสิ่งปฏิกูล 

ใหพ้ืนที่ประสานการเขารวมโครงการกําจัดพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี อยางนอยตําบลละ       

1 แหง ประมาณเดือนพฤษภาคม 2562 

8. Ranking PA รอบที่ 2 เดือนกรกฎาคม  2562 ทุกกิจกรรมแลวเสร็จใหสรุปรายงานและ

คืนขอมูลใหผูมีสวนไดเสีย และผูบรหิารทุกระดับไดรับทราบ 

รายงานการประชุมจัดการ Case management ที่เปนปญหา 

วันท่ี 17 เมษายน 2562 โดยทานนายแพทยปฐมพงศ  ปรุโปรง นายแพทยเชี่ยวชาญดาน

เวชกรรมปองกัน รวมกับกลุมงานควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ จัดประชุม

การบริหารจัดการงานวัณโรค (Meeting TB) เพ่ือติดตามความกาวหนาการดําเนินงานวัณโรคและ

วิเคราะหหาปญหาอุปสรรค พรองแนวทางแกไขรวมกัน  ไดกําหนดแนวทางรวมกันดังนี้ 

1. หลักเกณฑการจายเงินชดเชยผลงานการคัดกรองและการดูแลผูปวยวัณโรค ของ สปสช. 

จะตัดขอมูลวันท่ี 30 มิถุนายน  2562 

* งบบริการคนหาผูปวยวัณโรค (ACF) จํานวน 1,544,513 บาท จัดสรรใหกับผลงานคัด

กรองวัณโรค   ที่ไดรับการ CXR เทานั้น และบันทึกขอมูลผาน TBCM online โดยจะนับฐานขอมูล 

1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562 (จายเฉพาะสิทธิ UC) 

* งบกํากับการกินยาผูปวยวัณโรค(DOT) จํานวน 8,289,534 บาท 

- จายตามผลงาน รอยละ 50 โดยการนับจํานวนคร้ังการรับบริการกํากับการกินยา DOT 

- จายตามเกณฑคุณภาพ รอยละ 50 โดยจาย 2 ประเด็น คือ  

    - รอยละ 80 ของงบ จายตามอัตราผลสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรค  

    - รอยละ 20 ของงบจายตามอัตราการขาดยาผูปวยวัณโรค  

2.ผลการคัดกรองวัณโรคที่ CXR ผิดปกตแิตมีการสงตรวจ AFB นอย เนื่องจากแพทยวินิจฉัย

ไมใชวัณโรค และไมสงตรวจ AFB  ขอแนะนํา หากผลอานฟลมผิดปกติจะใชหรือไมใชวัณโรค แนะนํา

ใหสงตรวจเสมหะทุกราย หากผลเสมหะเปนลบ 2 ครั้ง ใหสงตรวจ Gene Xpert ที่ รพ.อํานาจเจริญ

ทุกราย ไมเสียคาใชจาย 
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3 .รายงานการสงตรวจ Gene Xpert ไมสอดคลองกับกับการใชน้ํายาท่ีสวนกลาง

สนับสนุน พบวามีการสงตรวจ Gene Xpert แตไมบันทึกผลการสงตรวจในระบบ TBCM online 

จึงขอความรวมมือใหบันทึกขอมูลทุกครั้งท่ีมีการสงตรวจ ซึ่งเปนมาตรฐานของงานวัณโรค 

4 .กรณีพบผูปวยวัณโรคในพื้นที่ตางอําเภอ หากผูปวยไมมีความจําเปนตองรักษาดวยโรค

ท่ีมีความจําเพาะ ใหดําเนินการดังนี้ 1.ไมตองจายยาวัณโรค 2.ใหเขียนใบ refer 3.บันทึกผลแลบใน 

TBCM online  4 .กด refer ผาน TBCM online 5.ประสาน รพ.ปลายทางรับทราบเพ่ือติดตาม

ผูปวยมารักษา  

5.กรณีพบผูปวยตางจังหวัดหรือตางอําเภอ หากมีความจําเปนตองรับผูปวยไวรักษาใหขึ้น

ทะเบียนพรอมสง DST แตตองประสาน รพ.ใกลบาน ติดตามการดูแลและกํากับการกินยาผูปวย 

6.ผูปวยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน(MDR-TB) พบปญหาวา ไมไดสง Culture ตามแนวทาง 

แนะนําใหแกไขและดําเนินการเรงดวน โดยสงตรวจ AFB  ทุกเดือนตลอดการรักษา และสงเพาะ

เชื้อทุกเดือน จนกวาผลเพาะเชื้อจะno growth ติดตอกัน 4 เดือน หลังจากนั้นหางกันทุก 2 เดือน

จนกวาจะหาย ตามคูมือแนวทางการควบคุมวัณโรคแหงประเทศไทย พ.ศ. 2562 



- 29 - 

 

 

วิสัยทัศน “ประชาชนอํานาจเจริญมีสุขภาพดีอยางยั่งยืน ภายในป 2579” 

คานิยม MOPH : อํานาจเจริญกาวหนา SMART and Change to Pro มุงสูดาวเทาติดดิน 

กรณี พบผูปวยวัณโรคด้ือยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก(XDR-TB) ดําเนินการตาม

พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 

วันที่ 26 เมษายน 2562 ไดรับรายงานจากสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 10 จังหวัด

อุบลราชธานี พบวามีผูปวยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก(XDR-TB) จํานวน 1 ราย 

คือ เพศชาย อายุ 46 ป อาชีพ รับราชการครู  โรงเรียนแหงหนึ่งในจังหวัดอํานาจเจริญ อาศัยเขต 

อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 

จากรายงานการสอบสวนเบื้องตน พบวา ผูปวยเริ่มรักษาวัณโรค  วันที่ 14 สิงหาคม 

2561 สูตรยา IRZE ผลเสมหะ วันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2561 ผล Negative   วันท่ี 17 สิงหาคม 

2561 ผล Positive วันที่ 18 สิงหาคม 2561 ผล Negative  ขึ้นทะเบียนวัณโรค วันที่ 13 กันยายน 

2561 ประเภท NEW M+  และปรับสูตรยา Levofloxacin + Streptomycin + Ethambutal  

เนื่องจากผูปวยมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง มีอาการเหนื่อยหอบ  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 สง

ตอ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ดวยผูปวยอาการไมดีขึ้น และพบวาผูปวยเสียชีวิตวันที่ 2 

ธันวาคม 2561  ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค  แพทยระบุสาเหตุการตาย 1) Cirrhosis 2) 

Parapheumonic effusion 3) Pulmonary Tuberculosis   

ประวัติการเจ็บปวยในอดีต ผูปวยมีภาวะพิษสุราเร้ือรัง   

ดําเนินการแลว คือ คัดกรองผูสัมผัสรวมบาน 3 คน คือ ผลการคัดกรองไมเขากับวัณโรค   

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ  ขอใหโรงพยาบาลอํานาจเจริญ และ

สาธารณสุขอําเภอเมืองอํานาจเจริญ ดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติปองกันควบคุมวัณโรคดื้อยา

หลายขนานชนิดรุนแรงมาก(XDR-TB) ภายใตพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดตอ พ.ศ. 2558  

ถึงแมวาผูปวยจะเสียชีวิตแลวเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 24561 แตยังตองดําเนินการดังนี้ 

1. คนหาผูสัมผัสโรค จัดทําทะเบียนและติดตามตรวจผูสัมผัสโรค โดยรวบรวมรายชื่อ

และขอมูลในชวง 3 เดือนกอนมีอาการหรือกอนวินิจฉัยวาเปนวัณโรค 

2. คัดกรองผูสัมผัสรวมบานผูปวย โดยเฉพาะบุคคลที่นอนรวมหองกับผูปวย 

3. คัดกรองผูสัมผัสใกลชิดผูปวยทุกราย เชน บุคคลที่คลุกคลีกับผูปวย นักเรียนที่เรียน

รวมหองกับผูปวย และบุคคลท่ีอยูกับผูปวยโดยเฉพาะในสถานที่ใชเครื่องปรับอากาศ ขาดการ

ระบายอากาศ โดยใชเกณฑระยะเวลาเฉลี่ยมากกวา 8 ชั่วโมงตอวันหรือมากกวา 120 ชั่วโมงตอ

เดือน 

4. ผูสัมผัสทุกรายใหคัดกรองโดยการเอกซเรยทรวงอก และซักถามอาการ ถาผิดปกติ

หรือนาสงสัยใหสงเสมหะตรวจหาเชื้อ  หากผลเสมหะลบ 2 คร้ัง สงตรวจ Gene Xpert 

5. ผูสัมผัสทุกราย ควรไดรับการคัดกรองดวยการเอกซเรย และ/หรือ การคัดกรองดวย

อาการทกุ 6 เดือน เปนระยะเวลาอยางนอย 2 ป 



- 30 - 

 

 

วิสัยทัศน “ประชาชนอํานาจเจริญมีสุขภาพดีอยางยั่งยืน ภายในป 2579” 

คานิยม MOPH : อํานาจเจริญกาวหนา SMART and Change to Pro มุงสูดาวเทาติดดิน 

6. รายงานผลใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญทราบภายในวันที่ 3 

พฤษภาคม 2562 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.8 เรื่องท่ีแจงจาก กลุมงานนติิการ 

 4.8.1 การใชที่ราชพัสดุ (การตัดฟนตนไม การขุดดิน การถมดิน หรือการดําเนินการใด ๆ          

ท่ีมีลักษณะเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพของที่ราชพัสดุ)   

 การดําเนินการใด ๆ ที่มีลักษณะที่เปนการท าลายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพที่ราชพัสดุจะตอง

ไดรับอนุญาตจากกรมธนารักษกอนและผูใชที่ราชพัสดุจะตองแสดงเหตุผลและความจําเปนที่

ชัดเจนโดยกรณีท่ีราชพัสดุในกรุงเทพมหานคร ใหแจงขออนุญาตตอกรมธนารักษ สําหรับที่ราชพัสดุ

ในจังหวัดอื่น ใหแจงขออนุญาตตอสํานักงานธนารักษพ้ืนที่เวนแตการดําเนินการท่ีมีลักษณะเปน

การกระทําเพ่ือบํารุงรักษาที่ราชพัสดุเสมือนเชนวิญูชนจะพึงดําเนินการในทรัพยสินของตนเอง 

ผูใชที่ราชพัสดุสามารถดําเนินการไดตามความจําเปนโดยไมตองขออนุญาตจากกรมธนารักษใน

กรณีดังตอไปนี้ 

 (1) การขุดดินในท่ีราชพัสดุเพื่อปรับปรุงสภาพการใชท่ีราชพัสดุ ผูใชที่ราชพัสดุสามารถ

ดําเนินการไดตามความจําเปน เชน การขุดบอ ขุดสระ ปรับปรุงถนนภายใน การปรับสภาพพื้นดิน

เปนตนแตหากตองนําดินออกจากที่ราชพัสดุใหดําเนินการโดยวิธีการจําหนายตามขอ 3.10 ในคูมือ

นี้สําหรับการนําดินที่ไดจากการขุดลอกแหลงน้ําในที่ราชพัสดุใหกับผูรับจางเพื่อหักเปนคาจางขุด 

ซึ่งเปนกรณีที่หนวยงานผูใชที่ราชพัสดุหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐเห็นสมควรจัดจางเอกชนทําการขุด

ลอกแหลงน้ําหรือขุดสระ อางเก็บน้ําในที่ราชพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ

เพ่ือแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรที่เกิดจากปญหาภัยแลง การขาดแคลนน้ําหรือ

ปญหาน้ําทวม โดยจะนํากรวด หิน ดนิ ทรายที่ไดจากการขุดไปเปนคาจางดําเนินการนั้น จะตองขอ

อนุญาตตอกรมธนารักษกอน โดยในกรุงเทพมหานครใหขออนุญาตตออธิบดีกรมธนารักษ สวนใน

จังหวัดอ่ืนใหขออนุญาตตอผูวาราชการจังหวัด ทั้งนี้ ผูใชที่ราชพัสดุจะตองประเมินราคากรวด หิน 

ดิน ทราย ท่ีไดจากการขุด โดยแตงต้ังคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คนเพื่อทําการประเมิน และ

กรรมการอยางนอย 1 คน จะตองเปนผูชํานาญหรือมีความรูเก่ียวกับการประเมินในกรณีดังกลาว 

แลวใหนําไปหักกับคาจางดําเนินการ โดยหากกรวด หิน ดิน ทรายที่ขุดไดมีราคาเกินกวาคาจาง ให

เอกชนผูรับจางตองจายเงินสวนที่เกินคืนใหกับทางราชการและใหหนวยงานผูดําเนินการนําเงิน

สวนเกินดังกลาวสงคลังเปนรายไดของกรมธนารักษตอไปสวนกรณีที่ผูใชที่ราชพัสดุประสงคจะนํา

ดินที่ไดจากที่ราชพัสดุไปใชประโยชนในที่ดินแปลงอ่ืน ไมวาท่ีดินแปลงน้ันจะอยูในความครอบครอง

ของหนวยงานผูใชเองหรือหนวยงานอ่ืน จะตองขออนุญาตตอกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษ

พ้ืนท่ี (แลวแตกรณี) กอน 
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 (2) การตัดฟนตนไมในที่ราชพัสดุ ผูใชที่ราชพัสดุสามารถตัดฟนไดตามความจําเปน เชน     

เพ่ือปลูกสรางอาคารใหม ตนไมกีดขวางสายไฟฟาหรืออาจจะโคนลมเปนอันตรายตอชีวิตและ

ทรัพยสิน หรือการตัดฟนตนไมขนาดเล็กเพ่ือประโยชนในการทํานุบํารุงรักษาที่ราชพัสดุ เปนตน 

 หากปรากฏวาตนไมที่จะตัดฟนนั้นเปนประเภทไมหวงหามก็ตองดําเนินการให ถูกตอง         

ตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยปาไมดวย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.9 เรื่องท่ีแจงจาก กลุมงานอนามัยส่ิงแวดลอมและอาชีวอนามัย 

 4.9.1 การประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ประจําป 2562 

 กรมอนามัย ขอเชิญสงผลงานนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital  เขาประกวด เพ่ือ

สงเสริมใหบุคลากรของโรงพยาบาลสรางสรรคนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยจะมีการ

ประกวดคัดเลือกระดับเขต และระดับประเทศ ท้ังนี้กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัยได

สงหนังสือเชิญชวนตามหนังสือสํานักงานสาธารณสขุจังหวัดอํานาจเจริญ ที่ อจ0032/ว361       ลง

วันที่ 4เมษายน 2562 โดยสามารถดาวนโหลดเอกสารไดที่ http://goo.gl/tSqoSX กําหนด     สง

ใหศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 และขอใหแจงใหกลุมงานฯ 

ทราบดวย 

 4.9.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม

โรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดลอมจังหวัดอํานาจเจริญ  

 กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัยรวมกับสํานักงานควบคุมโรคท่ี 10  จะ

ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค

และภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดลอมจังหวัดอํานาจเจริญ ในวันที่ 1 

พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30–16.30 น.  ณ  หองประชุมดอกจาน  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

อํานาจเจริญ กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบงานจากโรงพยาบาลท่ัวไป/โรงพยาบาลชุมชน/สํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอ/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  แหงละ  1  คน   โดยขอความรวมมือจาก

ผูอํานวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอําเภอ กําชับผูเขารวมประชุม 

 4.9.3 แผนออกเก็บขอมูลวิจัยสํารวจสถานการณสุขาภิบาลอาหารและน้ําในวัดสงเสริม

สุขภาพ 

 ดวย ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การเฝาระวังสถานการณสุขาภิบาล

อาหารและน้ําในวัดเขตอีสานใต โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสํารวจสถานการณการจัดการมาตรฐาน

สุขาภิบาล โรงครัว โรงอาหาร น้ําดื่ม น้ําใชในวัด เพื่อนําขอมูลมาใชประโยชนในการพัฒนาวัด

เพ่ือใหเปนวัดสงเสริมสุขภาพท่ีมีคุณภาพตามจุดมุงหมายของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆแหงชาติ  
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กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย จึงขอความรวมมือประสานพ้ืนที่เปาหมายเพื่อให

ขอมลูการวิจัย โดยกําหนดลงพ้ืนที่เก็บขอมูลวัดในจังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 3 แหง ดังน้ี  

 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30-16.00 น. ที่วัดบานอํานาจ  อําเภอลืออํานาจ  

 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ที่วัดเทพมงคล  อําเภอเมืองอํานาจเจริญ 

 วันที ่13 พฤษภาคม 2562  เวลา 13.30-16.00 น. ที่วัดบานโนนสวาท  อําเภอเสนางคนิคม 

 4.9.4 การดําเนินงานโครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงดานอนามัยสิ่งแวดลอมในชุมชน     

ท่ีเอื้อตอการมีสุขภาพดี 

 กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ กรมอนามัย ไดดําเนินโครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงดาน

อนามัยสิ่งแวดลอมในชุมชนที่เอ้ือตอการมีสุขภาพดี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการจัดลําดับ

ชุมชนดานอนามัยสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพดีและจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอการจัดการ

ดานอนามัยสิ่งแวดลอมในชุมชน โดยคัดเลือกชุมชนในองคการปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 49 

แหงและ สํานักงานเขต กทม. 4 แหง กําหนดเก็บขอมูลทางเวปไซด  http://www.env-

community.com ภายในวันที่  15 พฤษภาคม 2562  ทั้ งนี้กํ าหนดการเก็บขอ มูลจังหวัด

อํานาจเจริญ จํานวน 2 แหง คือ 

 1. เทศบาลเมืองอํานาจเจริญ ต.บุง อ.เมือง เขต รพ.อํานาจเจริญ 

 2. เทศบาลตําบลนาปาแซง ต.นาปาแซง อ.ปทุมราชวงศา เขต รพ.สต.นาปาแซง 

 กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย จึงขอความรวมมือในการเตรียมพื้นที่และรวม

เก็บขอมูล ซึ่งจะไดกําหนดเวลากับผูดําเนินการวิจัยและจะแจงใหพ้ืนที่ทราบตอไป 

 4.9.5 ขอเชิญชวนรวมพัฒนาผลงานดานคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจําป 

2562 

 ดวยกระทรวงสาธารณสุข โดยคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข 

กําหนดจัดประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข คร้ังท่ี 14 ประจําป 2562 

ในประเด็น “รวมพลังจิตอาสา พัฒนาคุณธรรมสังคมไทย เทิดไทองคราชันย”ระหวางวันที่ 21 - 22 

สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคลิ แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให

บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณดานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

สงเสริมหนวยงานใหมีโอกาสเผยแพรผลงานเดนดานการพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม/หนวยงาน

คุณธรรม เชิดชูคนดีศรีสาธารณสุข 

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ จึงขอความรวมมือจากหนวยงานในสังกัด                    

ไดดําเนินการเพื่อรวมพัฒนาผลงานดานคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2562 

ดังนี ้
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 1. ประเมินหนวยงานดีเดนดานการพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม/หนวยงานคุณธรรม              

ตามแบบประเมิน ปน.1 ( สสจ. รพท รพช สสอ และรพสต.) 

 2. คัดเลือกหรือสรรหาบุคคลจากหนวยงานในสังกัดที่ผานเกณฑการคัดเลือกคนดี               

ศรีสาธารณสุข ตามแบบประเมินคนดี ศรีสาธารณสุข ปค.1 โดยยังไมตองทําเอกสารผลงานเปน

รูปเลมโดยจําแนกเปน  

  2.1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ โรงพยาบาลอํานาจเจริญ ประเภท

ขาราชการหัวหนากลุมงาน/งาน จํานวน 1 คน เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน จํานวน 1 คน และประเภท

ลูกจาง จํานวน 1 คน  

  2.2 โรงพยาบาลชุมชน ประเภทขาราชการ จํานวน 1 คน ประเภทลูกจาง จํานวน 1 คน 

  2.3 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ประเภทขาราชการ จํานวน 1 คน โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบล อําเภอละ 2 คน ประเภทขาราชการ จํานวน 1 คนและประเภทลกูจาง จํานวน 1 คน  

 3. ประชาสัมพันธเชิญชวนใหเจาหนาที่ในหนวยงานไดจัดสงเร่ืองเลาในหัวขอ“รวมพลังจิต

อาสา พัฒนาคุณธรรมสังคมไทย เทิดไทองคราชัน” ตามแนวทางแนวทางการประกวดเร่ืองเลา 

 ทั้งนี้ ใหสงผลการประเมินหนวยงาน การคัดเลือกหรือสรรหาคนดีศรีสาธารณสุขและเรื่องเลา

ใหชมรมจริยธรรมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ กลุมงานนติิการ สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดอํานาจเจริญ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.10 เร่ืองท่ีแจงจาก งานวิจัยและพัฒนา 

 การประชุมวิชาการเขตสุขภาพท่ี 10 ประจําป 2562 ระหวางวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2562        

ณ โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดการสงผลงานและกลุมเปาหมายผูเขาประชุม 

(ตามหนังสือที่ อจ 0032.015/ว 401 ลงวันท่ี  19  เม.ย. 2562 และหนังสือที่ อจ 0032/ ว 1310 

ลงวันที่  22 เม.ย. 2562) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.11 เร่ืองท่ีแจงจาก งานยาเสพติดและทูบีนัมเบอรวัน  

 การรับคณะกรรมการฯประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบลงพ้ืนที่) 

เพ่ือเก็บคะแนน จํานวน 50 คะแนน ในวันท่ี 27 – 29 พฤษภาคม 2562 จํานวน 7 ชมรม ดังนี้ 

 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 จํานวน 3 ชมรม  

 - ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนโคกเลาะ อําเภอหัวตะพาน ชมรม TO BE NUMBER 

ONE มาตรฐานพรอมเปนตนแบบระดับเงินปที่ 1 ประเภทชมรมฯในชุมชนภูมิภาค 
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 - ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน อําเภอหัวตะพาน ชมรม TO BE 

NUMBER ONE มาตรฐานพรอมเปนตนแบบระดับเงินปที่ 1 ประเภทชมรมฯในสถานศึกษาระดับ

อาชีวศึกษา - อุดมศึกษา 

 - ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนเปอยหัวดง อําเภอลืออํานาจ ชมรม TO BE NUMBER 

ONE มาตรฐานพรอมเปนตนแบบระดับเงินปที่ 1 ประเภทชมรมฯในชุมชนภูมิภาค 

 วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 จํานวน 2 ชมรม  

 - ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนชานุมานวิทยาคม อําเภอชานุมาน ชมรม TO BE 

NUMBER ONE ดีเดน ประเภทชมรมฯในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศกึษา) 

 - ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนนาปาแซง อําเภอปทุมราชวงศา ชมรม TO BE 

NUMBER ONE ดีเดน ประเภทชมรมฯในชุมชนภูมิภาค 

 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 จํานวน 2 ชมรม  

 - ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ อําเภอเมือง ชมรม TO BE 

NUMBER ONE มาตรฐานพรอมเปนตนแบบระดับเงินปที่ 1 ประเภทชมรมฯในสถานศึกษาระดับ

อาชีวศึกษา - อุดมศึกษา 

 - ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ อําเภอเมือง ชมรม TO BE 

NUMBER ONE มาตรฐานพรอมเปนตนแบบระดับทองปท่ี 1 ประเภทชมรมฯในสถานศึกษาระดับ

อาชีวศึกษา - อุดมศึกษา 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.12 เร่ืองท่ีแจงจาก สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

สสอ.ลืออํานาจ กลุมงาน/งาน จัดประชุมบอย ซ้ําซอนและตอเนื่อง ทําใหมีผลกระทบตอ          

การจัดบริการประชาชน เนื่องดวยบุคลากรไมเพียงพอ อยากใหมีการวางแผนการจัดประชุม       

ของแตละกลุมงาน/งาน หรือจัดการประชุมผานระบบ VDO Conference 

กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข สสจ.อํานาจเจริญ มีนโยบายกําหนดจัดประชุม         

สัปดาหละ 2 วัน (วันอังคารและวันพฤหัสบดี) และมุงเนนการประชุมผานระบบออนไลน          

(VDO Conference)  

ผชช.ว. ใหกลุมงาน/งาน ปรับแผนการประชุมของแตกลุมงาน/งาน 

ประธาน ใหปรับเปลี่ยนอุปกรณใชสําหรับการประชุมออนไลน (VDO Conference) เพื่อรองรับ

การประชุมออนไลน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.13 เร่ืองท่ีแจงจาก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) 

ประธาน ตนเดือนพฤษภาคม นัดประชุมชมรม ผอ.รพ.สต. ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

อํานาจเจริญ  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองท่ีแจงใหท่ีประชุมพิจารณา 

  - ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอื่นๆ 

  - ไมมี - 

 

เลิกประชุมเวลา  16.45 น. 

 

    ลงชื่อ    ผูจดรายงานการประชุม 

            (นางสาวชญานิศา นารีวงศ) 

              นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 

    ลงชื่อ    ผูรับรองรายงานการประชุม 

             (นายวุฒิพงษ สินทรัพย) 

       นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

        หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

 


