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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดอ านาจเจริญ 

ครั้งที่  5/2561 
วันที่  1 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น. 

   ณ  ห้องประชุมคณาพันธ์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
 
ผู้มาประชุม   

1. นายประภาส  วีระพล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  
2. นายปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง รักษาการในต าแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
3. นายอาคม กินาวงศ ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
4. นายอภิชาติ  รุ่งเมฆารัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
5. นายวุฒิพงษ์  สินทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
6. นายสมาน  พรรณรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
7. นางฤดีวรรณ  วงศ์เจริญ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
8. นายทนงศักดิ์  พลอาษา หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
9. นายนิยม  ไชยอรรจนาภรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
10. นายธีระยุทธ์ มุจรินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค 
11. นายปริญญา  ดวงศรี  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
12. นางสาวกัลยาณี  สุเวทเวทิน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
13. นายยงยุทธ  สุพล  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
14. นางรัชนีกรณ์  มาศพันธ์ หวัหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
15. นายสกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ หัวหน้างานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
16. นางแคทรียา  รัตนเทวะเนตร หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา 
17. นายไกรวุฒิ  บุตตะ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 
18. นางสาวบุศนี  มุจรินทร์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปทุมราชวงศา 
19. นายสุเมธ แสงอ่อน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลืออ านาจ 
20. นายนพพล  ธาดากุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชานุมาน 
21. นายปัณณธร  เลิศเอกธรรม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม 
22. นายสมศักดิ์ หอมชื่น  สาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
23. นายอุเทน  ชัยวงศ ์  สาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา 
24. นายเสถียร  บัวเขียว  สาธารณสุขอ าเภอชานุมาน 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายไพรัช  วัชรกุลธรไทย ผู้ปกครองนิคมอ านาจเจริญ 
2. นายสราวุธ  เสียงหวาน ศูนย์ควบคุมโรคท่ีน าโดยแมลงที่ 10.2 จังหวัดมุกดาหาร  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางราตรี  จันทบุตร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รพ.ลืออ านาจ 
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2. นายนคร  พันค ู  หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รพ.ชานุมาน 
3. นางส าราญ  วรรณทวี  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รพ.ปทุมราชวงศา 
4. นายทนงศักดิ์  พึ่งโพธิ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.พนา 
5. นายอุทิศ  นันทะมาตย์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.ชานุมาน 
6. นายนรินทร์ นางาม  ผช.สสอ.(ด้านบริหาร) สสอ.หัวตะพาน 
7. นายสมร  ไชโยธา  ผช.สสอ.(ด้านบริหาร) สสอ.พนา 
8. นายสมสนุก  โยริพันธ์ ผช.สสอ.(ด้านบริหาร) สสอ.เสนางคนิคม 
9. นายจุมพล  พุ่มโพธิ์  ผช.สสอ.(ด้านบริหาร) สสอ.ลืออ านาจ 
10. นายทวีฤทธิ์  โลจรัส  ผช.สสอ.(ด้านบริหาร) สสอ.ชานุมาน 
11. นายทรงศิลป์  ซึ่งเสน  ผอ.รพ.สต.ห้วยฆ้อง 
12. นายภูบดินทร์  บุญศักดิ์ ผอ.รพ.สต.จานลาน 
13. นายภานุพงศ์  ราศ ี  นักวิชาการสาธารณสุข รพ.อ านาจเจริญ 
14. นางสาวอินทิรา  อมรวงศ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
15. นายนภัทร  งามเถ่ือน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.อ านาจเจริญ 
16. นายนคเรศ  ชัยศิริ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.อ านาจเจริญ 
17. นายนัฐวุฒิ  พัวพิทยาเลิศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสจ.อ านาจเจริญ 
18. นางสาวชญานิศา  นารีวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสจ.อ านาจเจริญ 
19. นายวีระชัย ผิวข า  เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน สสจ.อ านาจเจริญ 
20. นางสาวสุวนิตย์  ธรรมสาร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.อ านาจเจริญ 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
เมื่อครบองค์ประชุม  นพ.ประภาส  วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ประธานที่ประชุม       

ได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 

วาระก่อนการประชุม 

กลุ่มงานควบคุมโรค  
มอบสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตจากอุบัติทางถนน ตามที่กลุ่มงานควบคุมโรคร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

แห่งชาติ ได้จัดท าประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  (โดยสมัครใจ)  
กับบริษัททิพยประกันภัย จ ากัด มหาชน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 นายสรรเพชร สิตะเสน อาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลหัวตะพาน ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ทางบริษัทได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้รับ
ผลประโยชน์ จ านวน 2 คนๆละ 52,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 105,000 บาท 

ด้วยกลุ่มงานควบคุมโรค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ มีภารกิจทั้งด้านการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
ทางระบาดวิทยา ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ติดตามเฝ้าระวัง ปัญหาสาธารณสุข ซึ่งกลุ่มงานควบคุมโรค
ได้ท าหน้าที่ก ากับดูแล ภายใต้การบริหารงานของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดซึ่งในปีนี้ได้มีการผลการด าเนินงานเชิง
ประจักษ์ทั้งผลงานด้านวิชาการด้านการสอบสวนและควบคุมโรค ผลงานด้านการพัฒนากระบวนการท างาน รวมทั้ง
ผลงานด้านบุคคลที่ปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ที่เป็นที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอ านาจเจริญที่
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หลากหลาย และ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ จึงเห็นควรยกย่องเชิดชูเกียรติทีม/บุคลากรที่ได้รับรางวัลตลอดจน
รับรองผลการปฏิบัติงานให้กับผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ดังนี้  

1.ประเภทผลด้านผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานในระดับอ าเภอ  จ านวน 1 รางวัล 

          อ าเภอที่ผ่านการประเมินรับรองอ าเภอด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (DHS-RTI) ประจ าปี 
2560 ระดับดีเยี่ยม (Advanced) ระดับประเทศ ได้แก่อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ  
         2.ประเภทผลงานคนดีศรีระบาดจังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2561 จ านวน 3 รางวัล  
ซึ่งมีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนดีศรีระบาดประจ าปี 2561 สมควรได้รับใบประกาศนียบัตรในแต่ละระดับ ดังนี้  

1) นางณัฐนี  ภูมิพันธ์ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข คนดีศรีระบาดระดับต าบล โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลโนนกุง อ าเภอชานุมาน  

2) นางนิลวรรณ คณาบุตร ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ คนดีศรีระบาดระดับอ าเภอ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ 

3) นางสาวส าราญ เหล็กงาม ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ คนดีศรีระบาดระดับจังหวัด ใน
การประกวดระดับเขต  

3. ประเภทผลงานด้านวิชาการ จ านวน 4 รางวัล 

                ในระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2561 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10จังหวัดอุบลราชธานี จัดการ
สัมมนาวิชาการด้านระบาดวิทยาระดับเขต ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่10จังหวัดอุบลราชธานี และเมืองคู่ขนานไทย-
ลาว ไทย-กัมพูชา (Twin city) ปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอ านาจเจริญมีผลการประกวด และเห็นควรยกย่องเชิดชูเกียรติทีม/บุคลากรที่ได้รับ
รางวัล ดังนี้  

      1.ผลงานการน าเสนอประเภท Good practice ในงานป้องกันควบคุมโรค 

รางวัลชนะเลิศ รูปแบบการจัดการ Case Management TB จังหวัดอ านาจเจริญ โดย นางสาวอุไรวรรณ กุมภิโร  

นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานควบคุมโรค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  จากจ านวนเรื่องน าเสนอทั้งหมด  
11 เรื่อง   

      2.ผลงานการน าเสนอประเภทวาจา วิชาการด้านระบาดวิทยา  รางวัลรองชนะเลิศ เรื่อง การระบาดของ

โรคไข้หวัดใหญ่ชนิดA(H3)ในวัดแห่งหนึ่ง จังหวัดอ านาจเจริญ โดย นางวารุณี นาสินพูล  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญ

การ รพช.หัวตะพาน และทีม SRRTอ าเภอหัวตะพาน จากจ านวนเรื่องน าเสนอทั้งหมด  16 เรื่อง   
     3.ผลงานการน าเสนอประเภทโปสเตอร์วิชาการด้านระบาดวิทยา  จากจ านวนเรื่องน าเสนอทั้งหมด  16 

เรื่อง  รางวัลชนะเลิศ เรื่อง การสอบสวนการระบาดของโรคหัดในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ต าบลนาเวียง อ าเภอเสนางคนิคม 

จังหวัดอ านาจเจริญ เดือน มกราคม- กุมภาพันธ์ 2561 โดย นายคมสันต์ ผุยหัวดง นักวิชาการสาธารณสุข  รพ.สต.   

โคกกลาง และทีม SRRTอ าเภอเสนางคนิคม   รางวัลรองชนะเลิศ การสอบสวนการระบาดของโรคหัดในต าบลค าโพน 

อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ เดือนธันวาคม  2560 - มกราคม 2561 โดย นายศุภวัฒน์ บุญยอด นักวิชาการ

สาธารณสุข รพช.ปทุมราช และทีม SRRT อ าเภอปทุมราชวงศา 
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ธนาคารกรุงไทย  
- ขอประชาสัมพันธ์การใช้เครื่อง EDC เพ่ือรับช าระค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบกรมบัญชีกลาง 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   1.เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด 
   1.1 ข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 3 ราย 

1) นายภูปาณัสม์  ผดุงอรรถ อุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ ย้ายมาจากกรม  โรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร 

2)   นางอรสา  ทองบุญรอด  สรรพสามิตพ้ืนที่อ านาจเจริญ ย้ายมาจากกรมสรรพสามิต 
3) นายเดชา  สกุลกาญจนดล  ขนส่งจังหวัดอ านาจเจริญ ย้ายมาจากจังหวัดนครราชสีมา 

สาขาอ าเภอปากช่อง 
มติที่ประชุม   - ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561  

  ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุม จ านวน 20 หน้า แล้วไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
มติที่ประชุม   -รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่อง 
     3.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
    3.1.1 ติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561     

 
 3.1.2 ติดตามการเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2561  

22,501,857.97

23,279,358.00

3.92%

30.69%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ก่อสร้าง 15 รายการ

ครุภัณฑ์ 62 รายการ
ก่อหนี้ (บาท)

เบิกจ่าย (บาท)
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มติที่ประชุม   - ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเพื่อทราบ 
    4.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
    4.2 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
    4.3 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
    4.4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
    4.5 คณะท างานบริหารจัดการแผนงาน (Program Manager: PM)  
          4.5.1 PA พชอ.  

PA คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) ที่มีคุณภาพ 
เป้าหมาย (ปี)  
พชอ. คุณภาพ ร้อยละ 50 
Small success 6 เดือน 

              1. มีค าสั่ง พชอ.ที่ลงนามแล้ว 
              2. มีการคัดเลือกประเด็น อย่างน้อย 2 ประเด็น 

- ทุกอ าเภอแต่งตั้ง พชอ. เสร็จเรียบร้อย 100 % 
- ทุกอ าเภอคัดเลือกประเด็น เสร็จเรียบร้อย 100 % 
- ทุกอ าเภอมีการก าหนดประเด็นพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 

 
ข้อสั่งการ รมต.สาธารณสุข  (VDO conference 30/5/2561) 

▪ เน้นย้ าถึงที่มาเเละความส าคัญของการออกระเบียบ พชอ. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
จากทุกภาคส่วน  

▪ ควรด าเนินการโดยยึดแนวทางการด าเนินของ ในหลวง ร.9 
         1. คิดและท านอกกรอบ 
         2. ท าให้เร็ว ให้เห็นผล 
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         3. ท าให้พึ่งตนเอง ยั่งยืน 
         4. ปิดทองหลังพระ (ทุกส่วนได้ผลประโยชน์ เราได้งาน เขาได้หน้า) 

▪ ใช้หลักการประชารัฐ ดึงภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ  
เป้าหมายและแนวทางด าเนินการ พชอ. ตามมติคณะกรรมการ 
นโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ 
1. โครงการพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
2. โครงการพระราชด าริในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย 

วรางกูร ร.10  เช่น โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ”  
3. โครงการในพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น  

        - โครงการพัฒนาตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ใน
พ้ืนที่สูง  
        - โครงการคนไข้ในพระราชานุเคราะห์   
        - โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน  
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

4. การดูแลเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบาง เน้น
ส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรค 

5. การสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
6. ปัญหาตามบริบทที่ส าคัญของพ้ืนที่ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม อุบัติเหตุจราจร ฯลฯ 

สรุปผลการด าเนินการ พชอ. เขตสุขภาพที่ 10 
 

ประเด็นวาระอ าเภอ 5 อันดับแรกของเขตสุขภาพที่ 10 

 
ข้อมูล ณ 22 พ.ค.2561 
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ผลการด าเนินงาน พชอ. จังหวัดอ านาจเจริญ 
1.ทุกอ าเภอแต่งตั้ง พชอ.ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ   
2.ทุกอ าเภอประชุมก าหนดประเด็นการพัฒนา 7 อ าเภอ 10 ประเด็น  
(อ าเภอละ 3 ประเด็น) 
 

ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอ  จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2561 
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แผนการด าเนนิงาน พชอ. จังหวัดอ านาจเจริญ 
1.ทีมจังหวัดเยี่ยมเสริมพลัง พชอ. 1 อ าเภอ (ก.ค.2561) 
2.ทีมเขตนิเทศเยี่ยมเสริมพลังจังหวัดละ 1 อ าเภอ (ก.ค.- ส.ค.2561) 
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน พชอ.เขตสุขภาพที่ 10  
(บูรณาการกับ สปสช.) 18 -19 มิ.ย.2561 ณ โรงแรมอมรเทพ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 
กลุ่มเป้าหมาย อ าเภอละ 4 ท่าน นายอ าเภอ, สสอ. ตัวแทน พชอ.(อปท.), ผอ.รพ. 

มติที่ประชุม   - ทราบ  
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          4.5.2 PA รพ.สต. PCC  
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มติที่ประชุม   - ทราบ  

    4.6 นิคมอ านาจเจริญ/ ศูนย์ควบคุมโรคที่น าโดยแมลงที่ 10.2 จังหวัดมุกดาหาร –ไม่มี- 
    4.7 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  

  4.7.1 ด้วยส านักงานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ได้พัฒนารูปแบบการ
ตรวจสอบสถานพยาบาล ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ได้ก าหนดให้มีใบอนุญาตให้ด าเนินการ
สถานพยาบาล เพ่ือให้ตรวจสอบสถานพยาบาล รวดเร็ว (คลินิกเวชกรรม ทันตกรรม การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
แพทย์จีน ทุกสาขา) ในจังหวัดอ านาจเจริญที่ได้รับอนุญาตแล้ว มายื่นขอเพ่ิม QR CODE ในใบอนุญาตประกอบกิจการ
สถานพยาบาลและใบด าเนินการสถานพยาบาล พร้อมทั้งรับแผ่น QR CODE ส าหรับติดที่บริเวณด้านหน้าคลินิก เพ่ือให้
บุคคลภายนอกตรวจสอบความถูกต้องของคลินิก  
                     เอกสารที่น ามายื่น ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบด าเนินการ
สถานพยาบาล ฉบับจริง ไม่มีค่าธรรมเนียมขยายเวลายื่นขอวันที่ 15 มิถุนายน 2561 (จากเดิม 28 พฤษภาคม 2561 ) 
 

       
4.7.2 ยกเลิกเลขสารบบอาหาร 10 รายการ ลักลอบใส่ไซบูทรามีน พร้อมเพ่ิมมาตรการ

เข้มงวดยกระดับเป็นวัตถุออกฤทธิ์ฯ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาสั่งยกเลิกเลขสารบบอาหารผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร 10 รายการ ที่ผลตรวจวิเคราะห์พบไซบูทรามีน  เผยเตรียมยกระดับไซบูทรามีนเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท ซึ่งไซบูทรามีนเป็นยาที่ยกเลิกทะเบียนต ารับไปแล้วตั้งแต่ ปี 2553 เนื่องจากมีรายงานถึงผลกระทบต่อระบบ
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หัวใจและหลอดเลือด แต่ปัจจุบันยังพบปัญหาการลักลอบน าเข้าไซบูทรามีนมาผสมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ าหนัก 
ดังนั้น อย. จึงมีนโยบายควบคุมเข้มงวดมากขึ้นในการยกระดับไซบูทรามีนให้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เพ่ือให้
ผู้ฝ่าฝืนได้รับบทลงโทษเด็ดขาดรุนแรงมากขึ้น  

รายชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 10 รายการ ที่ตรวจพบไซบูทรามีน จ านวน 10 รายการ ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีชื่อ บริษัท สยาม เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ แคร์ จ ากัด เป็นผู้ผลิตได้แก่ 

     1.แกลโล (Kallow) เลขสารบบอาหาร 74-2-03357-1-0156  
     2.The eight เลขสารบบอาหาร 74-2-03357-1-0170  
     3.คอลวีว่า เลขสารบบอาหาร 74-2-03357-1-0096   
     4.PUSH SHE (VIVI) เลขสารบบอาหาร 74-2-03357-1-0096   
     5.S-SECRET เอส – ซีเครทผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาร์จิ้น ซายย์ แคพ เลขสารบบอาหาร 

74-2-03357-1-0073  
     6.Finale เลขสารบบอาหาร 74-2-03357-1-0242  
     7.แอล-ฟิน By ลูกสารอง เลขสารบบอาหาร 74-2-03357-1-0180  

       8.BOXY INDELAR เลขสารบบอาหาร 74-2-03357-1-0070  
     9.Luk Sam Rong เลขสารบบอาหาร 74-2-03357-1-0180  
     10.นูวิตร้า (Nuvitra) เลขสารบบอาหาร 74-2-03357-1-0138 

มติที่ประชุม   - ทราบ 

    4.8 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
   4.8.1.การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561 

       งบประมาณได้รับจัดสรร 81,745,120.00 บาท เบิกจ่าย จ านวน 37,785,415.11 บาท ร้อย
ละ46.22 (ไตรมาสสาม ร้อยละ 73) งบด าเนินงาน เบิกจ่ายร้อยละ 66.20 (ไตรมาสสาม ร้อยละ 76)งบลงทุน เบิกจ่ายร้อย
ละ 31.13 (ไตรมาสสาม ร้อยละ 63) 
 

ล าดับ รายการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ 
1 งบด าเนินงาน 32,065,646.00 21,226,372.09 66.20 10,839,273.91 33.80 
2 เงินอุดหนุน 2,926,500.00 1,694,065.00 57.89 1,232,435.00 42.11 
3 งบเบิกแทนกัน 707,300.00 529,749.05 75.32 173,551.00 24.68 
4 งบลงทุน 46,049,674.00 14,335,228.97 31.13 31,714,445.03 68.87 
รวม 81,745,120.00 37,785,415.11 46.22 43,959,704.94 53.78 
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งบจัดสรรให้ สนง.สสอ. 
ล าดับ หน่วยบริการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ หมายเหตุ 

1 สสอ.ลืออ านาจ 150,000 92,888.00 61.93  
2 สสอ.พนา 150,000 76,202.91 50.80 * 
3 สสอ.ปทุมราชวงศา 150,000 65,160.12 43.44 ** 
4 สสอ.ชานุมาน 150,000 102,508,85 68.34  
5 สสอ.หัวตะพาน 150,000 124,180.96 82.79  
6 สสอ.เมือง 150,000 150,492.69 100  
7 สสอ.เสนางคนิคม 150,000 7,446.57 4.96 *** 

รวม 1,050,000 618,880.34 58.94  
 
งบค่าตอบแทนก าลังคน (ฉ11) 
ล าดับ หน่วยบริการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ หมายเหตุ 
1 ลืออ านาจ 722,945.00 693,000.00 95.86  
2 พนา 538,289.00 537,200.00 99.80  
3 ปทุมราชวงศา 1,006,730.00 825,200.00 81.97  
4 ชานุมาน 979,697.00 959,900.00 97.98  
5 หัวตะพาน 952,337.00 717,700.00 76.16  
6 เมือง 1,524,000.00 1,277,400.00 83.82  
7 เสนางคนิคม 726,589.00 764,700.00 100.28  
รวม 6,476,587.00 5,775,100.00 89.16  

 
2. คณะผู้นิเทศงาน ตรวจราชการกรณีปกติ รอบ 2/2561 กลุ่มตรวจสอบภายใน จะลงเก็บข้อมูลตัวชี้วัดที่ 5 ดังนี้ 
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น  รพท.อ านาจเจริญ 
          เวลา 13.00-16.30 น  สสจ.อ านาจเจริญ 
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น  ระ.หัวตะพาน 
3.ติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด และระดับกรม 

(สป) 
 
4.ติดตามแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online  รพ.หัวตะพาน 

รพ.ปทุมราชวงศา  สสอ.เมือง,เสนางคนิคม,ชานุมานและปทุมราชวงศา 
มติที่ประชุม   - ทราบ 
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    4.9 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
      4.9.1 ก าหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 27 – 

29 มิถุนายน 2561     
4.9.2 (ร่าง) ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัด

อ านาจเจริญ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 16 - 19 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมดอกจาน ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดอ านาจเจริญ และโรงแรมบลู โฮเต็ล อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม     

   4.9.3 ปฏิทินงานของกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ระหว่างเดือนมิถุนายน – 
ธันวาคม 2561  
 

วัน เดือน ปี กิจกรรมหลัก หมายเหตุ 
13 มิถุนายน 2561 ประกวด สสอ.และ รพ.สต.ดีเด่น ระดับเขต (สสอ.พนา/ รพ.สต.

โพนเมืองน้อย) 
 

27 – 29 มิถุนายน 2561 รับตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2561  
2-6/9-10/16-18/23-26 
กรกฎาคม/13 – 14 
สิงหาคม 2561  

ประเมินหมู่บ้านต้นแบบ 3 ดีและหมู่บ้านต้นแบบสมุนไพร คณะกรรมการ
จังหวัด 

11 – 13 กรกฎาคม 2561 นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบท่ี 2/2561  
19 กรกฎาคม 2561 ประชุมชี้แจงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562 และ

สรุปผลงานประจ าปี 2561 
 

2 สิงหาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติระดับ
พ้ืนที ่

 

7 – 10 สิงหาคม 2561 ประเมินผลงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ รอบท่ี 2/2561  
16 – 19 สิงหาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัด

อ านาจเจริญ 
 

6 กันยายน 2561 ประชุมชี้แจงเตรียมการจัดท าตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
14 กันยายน 2561 มหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ 3 ดี จังหวัดก าหนด 
21 กันยายน 2561 ประชุมกลั่นกรองตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
26 กันยายน 2561 พิธีลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2562  
4 ตุลาคม 2561 ประชุมกลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1  
18 ตุลาคม 2561 ประชุมกลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2  

 

มติที่ประชุม   - ทราบ 
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4.10 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   

 
 

มติที่ประชุม   - ทราบ 

4.11 กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

1) ความครอบคลุมการมีหลักประกนัสขุภาพปีงบประมาณ 2561 
ตารางที่ 1 แสดงความครอบคลมุการมีหลักประกันสุขภาพรายอ าเภอ เดือนเมษายน 2561 

อ าเภอ 
ปชก.

ทั้งหมด 
UC 

ข้าราช 
การ 

ท้องถิ่น. 
ปกส.รพ.
อ านาจ 

STP. 
ปชก.ท างาน

ต่างถิ่น 
อื่นๆ 

รวมทุก
สิทธิ 

ร้อยละ 
สิทธิ
ว่าง 

เมือง 135,980 102,043 9,759 2,209 10,521 49 11,048 231 135,860 99.912 120 

ชานุมาน 37,864 31,686 1,720 354 447 257 3,249 136 37,849 99.960 15 
ปทุมราชฯ 45,427 38,656 2,070 499 927 16 3,210 42 45,420 99.985 7 
พนา 25,739 20,492 1,751 379 472 0 2,590 43 25,727 99.953 12 
เสนางคฯ 37,813 30,446 2,451 639 869 29 3,275 90 37,799 99.963 14 
หัวตะพาน 46,043 37,467 2,914 684 933 7 3,982 44 46,031 99.974 12 
ลืออ านาจ 34,215 28,138 1,981 491 834 5 2,707 49 34,205 99.971 10 

รวม 363,081 288,928 22,646 5,255 15,003 363 30,061 635 362,891 99.948 190 
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2) ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับแผนรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) 2561 

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับแผนรายได้และค่าใช้จ่าย ณ วันที่  30 เมษายน 2561 

โรงพยาบาล 
รายได้ รายจ่าย 

ประมาณการ 30/4/2561 ร้อยละ ประมาณการ 30/4/2561 
ร้อย
ละ 

อ านาจเจรญิ 730,800,000.00 445,847,859.96 61.01 705,700,000.00 406,393,041.61 57.59 

ชานุมาน 83,252,813.50 55,922,738.99 67.17 77,522,967.00 46,932,070.74 60.54 

ปทุมราชฯ 110,417,297.94 68,250,321.11 61.81 110,343,697.94 57,091,367.31 51.74 

พนา 98,320,718.68 53,738,343.43 54.66 83,763,706.70 48,601,585.30 58.02 

เสนางฯ 81,086,119.90 71,776,459.51 88.52 78,230,000.00 44,776,690.05 57.24 

หัวตะพาน 115,122,061.06 82,514,805.61 71.68 115,047,500.00 70,268,193.80 61.08 

ลืออ านาจ 73,469,550.77 55,110,518.22 75.01 73,469,550.77 42,394,425.49 57.70 

ผลรวม 1,292,468,561.85 833,161,046.83 64.46 1,244,077,422.41 716,457,374.30 57.59 

หมายเหต ุ เป้าหมาย ไม่ต่ ากว่า 58.33 เป้าหมาย ไม่สูงกว่า 58.33 
  ภายหลังการปรับแผนครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ 2561 
 

3) ภาวะภาวะวิกฤติทางการเงิน  

ตารางที่ 3 การค านวณวิกฤติ 7 ระดับ ณ วันท่ี 30 เมษายน 2561 

Org CR QR Cash NWC 
NI+Deplecia 

tion 
Liquid 
Index 

Status 
Index 

Survive 
Index 

Risk 
Scoring 

อ านาจเจรญิ 1.40 1.22 0.83 55,234,672.53 39,454,818.35 1 0 0 1 

ชานุมาน 1.90 1.81 1.68 17,978,187.80 8,990,668.25 0 0 0 0 

ปทุมราช 1.33 1.26 1.04 11,894,621.97 11,158,953.80 1 0 0 1 

พนา 1.67 1.46 1.10 11,693,194.46 5,136,758.13 0 0 0 0 

เสนางคนิคม 1.71 1.55 1.31 14,436,909.27 26,999,769.46 0 0 0 0 

หัวตะพาน 1.05 0.93 0.72 1,566,821.19 12,246,611.81 3 0 0 3 

ลืออ านาจ 1.83 1.65 1.42 12,940,507.30 12,716,092.73 0 0 0 0 
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4) ผลการประเมินวิกฤตทางการเงิน 7 plus รายหน่วยบริการ ไตรมาส 2 ปี 2561 

รหัส 
หน่วย
บริการ 

Operating 
Margin 

Return 
on 

Asset 

A 
Pa

ym
en

t P
er

io
d 

A 
Co

lle
ct

io
n 

Pe
rio

d-
UC

 

A 
Co

lle
ct

io
n 

Pe
rio

d 
-C

SM
BS

 

A 
Co

lle
ct

io
n 

Pe
rio

d-
SS

S 

In
ve

nt
or

y 
M

an
ag

em
en

t 

Gr
ad

e 
Pl

us
 

R 
G 

+ 

ผลการ
ประเมิน
เกณฑ์

ประสิทธิภาพ
ทางการเงิน 
7 ตัว ผ่าน 

เกณฑ์
ประเมิน > 4 
ตัว (มากกว่า 
ระดับ B-) 

10703 อ านาจเจรญิ 0 1 0 1 1 0 1 B-  2B ไม่ผา่น 

10985 
ชานมุาน 

1 1 0 1 0 0 1 B- 
 

0B- ไม่ผา่น 

10986 ปทุมราชฯ 1 1 0 0 1 0 0 C  1C ไม่ผา่น 

10987 
พนา 

1 0 0 1 0 0 0 C- 
 

0C- ไม่ผา่น 

10988 เสนางคนิคม 1 1 0 1 0 0 0 C  0C ไม่ผา่น 

10989 หัวตะพาน 1 1 0 1 1 0 1 B  1B ผ่าน 

10990 ลืออ านาจ 1 1 0 1 0 0 0 C  0C ไม่ผา่น 
 

5) สรปุผลการประเมินตนทุนบริการแบบ Quick Method รายหน่วยบริการ 

ไตรมาส 2/2561 

Org 
UnitCost OP UnitCost IP 

สรุป 
ต่อคร้ัง Mean+1SD ผ่าน/ไม่ผ่าน ต่อAdjRW Mean+1SD ผ่าน/ไม่ผ่าน 

อ านาจเจรญิ,รพท. 827.22 921.01 ผ่าน 12,037.56 21,030.07 ผ่าน ผ่าน 

ชานุมาน,รพช. 754.63 790.73 ผ่าน 15,885.41 18,213.83 ผ่าน ผ่าน 

ปทุมราชฯ,รพช. 740.74 790.73 ผ่าน 11,999.66 18,213.83 ผ่าน ผ่าน 

พนา,รพช. 790.02 841.07 ผ่าน 16,795.70 20,474.73 ผ่าน ผ่าน 

เสนางคนิคม,รพช. 644.54 841.07 ผ่าน 14,731.32 20,474.73 ผ่าน ผ่าน 

หัวตะพาน,รพช. 680.68 790.73 ผ่าน 12,930.73 18,213.83 ผ่าน ผ่าน 

ลืออ านาจ,รพช. 593.91 841.07 ผ่าน 10,817.40 20,474.73 ผ่าน ผ่าน 

ที่มา https://hfo61.cfo.in.th/  
มติที่ประชุม   - ทราบ 
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    4.12 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
 4.12.1 สรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอ านาจเจริญ
ร่วมกับโครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอ านาจเจริญ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนโคก
สารวิทยาคม หมู่ที่ 8 ต าบลโคกสาร อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ  

 

กิจกรรม จ านวนผู้รับบริการ ครั้งต่อไป 

รับบริการรวม 
1. ตรวจโรคทั่วไป  
    -ทันตกรรม 
2.ส่งต่อผู้ป่วย 
-รพช. 
-รพท. 
-รพ.จังหวัดอ่ืน 
3. รับไว้เป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 
4. มอบยาชุดพระราชทาน 
5. นวดแผนไทย 
6. ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง  
7.เหล่ากาชาดจังหวัดอ านาจเจริญ 
 - มอบเครื่องนุ่งห่มผู้สูงอายุ 
8.จัดหางาน/แรงงานจังหวัดอ านาจเจริญ 
-สาธิตอาชีพอิสระ 
9.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
-แจกเอกสารให้ความรู้ 
10.องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
-รณรงคเ์กลือไอโอดีน/แจกเอกสารให้ความรู ้
11..ประกันสังคมจังหวัดอ านาจเจริญ 
- แจกเอกสารให้ความรู ้
12.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
อ านาจเจริญ 
- ภาพระบายสี แจกเอกสารให้ความรู้ 
13.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
จังหวัดอ านาจเจริญ 
- จัดกิจกรรม และแจกเอกสาร 

 
78 
21 
 
- 
- 
- 
4 
80 
58 
26 
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70 
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70 
 
 

50 
 
 

70 
 

 
- วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 
ปฏิบัติงาน ณ บ้านค าน้อย  
ต าบลสร้างถ่อน้อย อ าเภอหัวตะพาน 
- วันที่ 4  กรกฎาคม 2561 
ปฏิบัติงาน ณ บ้านโนนสูง  
ต าบลนาเวียง อ าเภอเสนางคนิคม 
- วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 
ปฏิบัติงาน ณ บ้านกุดน้ ากิน 
ต าบลนาแต้ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
 
โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขสร้าง
รอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัด
อ านาจเจริญ 
ครั้งที่  9/2561 
- วันที่  21 มิถุนายน 2561 
ปฏิบัติงาน ณ วัดบ้านค าน้อย  
ต าบลสร้างถ่อน้อย  อ าเภอหัวตะพาน  
จังหวัดอ านาจเจริญ 

 
 
 4.12.2 สรุป  โรคที่พบ   จ านวน  80 ราย 
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          โรคที่พบ 

             ครั้งที่ 9 
  จ านวน ร้อยละ 

โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 
โรคระบบทางเดินหายใจ 
โรคระบบทางเดินอาหาร 
โรคระบบไหลเวียนโลหิตและโรคเลือด 
โรคตา 
โรคผิวหนัง 
โรคติดเชื้อ 
โรคระบบต่อไร้ท่อและโภชนาการ 
โรคประสาทและสมอง 
พบก้อนที่เต้านม 

     20 
     16 
     10 
      9 
      8 
      7 
      4 
      3 
      2 
      1 

25.00 
20.00 
12.50 
11.25 
10.00 
 8.75 
 5.00 
 3.75 
 2.50 
 1.25 

 
 
 
 

 4.12.3 สรุปผลการออกรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดอ านาจเจริญร่วมกับ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

 

ครั้งที่/วัน เดือน ปี /สถานที่ 
จ านวน

ผู้รับบริการ 
(คน) 

จ านวน    
เลือด(ถุง) 

หมายเหตุ 

 
18/ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 
ณ บิ๊กชี , สถานีต าตรวจจังหวัด 
19/ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 
ณ หอประชุมอ าเภอหัวตะพาน 
20/วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 
ณ หอประชุมโรงเรียนอ านาจเจริญ 
21/ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 
ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมราชวงศา 
22/ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ 
 
                 รวม 
 

 
74 
 

130 
 

119 
 

164 
 

159 
 
 

646 

 
74 
 

130 
 

119 
 

164 
 

159 
 
 

646 

ครั้งต่อไป  
- วันที่ 6 มิถุนายน 2561 
ณ หอประชุมโรงเรียนชานุมานวิทยาคม 
- วันที่ 12 มิถุนายน 2561 
ณ หอประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ านาจเจริญ 
- วันที่ 14 มิถุนายน 2561 
ณ หอประชุมอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
- วันที่ 22 มิถุนายน 2561 
ณ หอประชุมโรงเรียนหัวตะพาน
วิทยาคม 
- วันที่ 28 มิถุนายน 2561 
ณ หอประชุมอ าเภอเสนางคนิคม 

 

           4.12.4 โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์ 
มูลนิธิกาญจนบารมี ซึ่งได้รับพระราชานุญาตจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร   เทพยวรางกูร  

เพ่ือส่งเสริมการป้องกันมะเร็ง รวมทั้งช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ให้ได้รับการดูแล  มูลนิธิกาญจนบารมี จึงได้จัดท า
โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสเพ่ือ
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เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ทรงเจริญ
พระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ซึ่งได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาแล้ว 4 ครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557-2560 และก าหนด
ให้บริการในระยะที่ 5 ในปี พ.ศ.2561 ในพ้ืนที่ 54 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร  เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการคัดกรอง
มะเร็ง เต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ระยะที่ 5 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มูลนิธิกาญจน
บารมี  จึงขอความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุขแจ้งจังหวัดอ านาจเจริญ เพ่ือด าเนินงานตามโครงการฯ ดังนี้ 

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จึงขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลอ านาจเจริญเป็นเจ้าภาพหลัก
และขอความร่วมมือ รพท. รพช. สสอ. ทุกแห่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด าเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม
โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติฯ ระยะที่ 5 

2. ขอสนับสนุนนักรังสีการแพทย์ 1 คน เพ่ืออ่าน Mammogram ศัลยแพทย์ สูตินรีแพทย์ หรือแพทย์เวชศาสตร์
ทั่วไป 2 คน เพ่ือตรวจเต้านม จากโรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

3. ขอรับการสนับสนุนส่งทีมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลอ านาจเจริญ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และ
โรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่งร่วมกิจกรรมการด าเนินงานฯ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 (ณ ห้องประชุมดอกจาน สสจ.อจ.) 

4. ให้พ้ืนที่คัดกรองสตรีกลุ่มเสี่ยง อ าเภอละ 10 คน อ าเภอเมือง 30 คน รวม 100 คน และแพทย์จะเป็นผู้
คัดเลือกผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด 100 คน จากการตรวจร่างกายและประวัติปัจจัยเสี่ยงให้เหลือ     30 คน เพ่ือขึ้นรถ
เอกซเรย์เต้านมในวันนั้น  

5. หากพบผิดปกติจะด าเนินการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาในโรงพยาบาล หรือศูนย์รักษาโรคมะเร็งต่อไป 
นัดประชุมเตรียมการ วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง 
 

4.12.5  โครงการหมอชวนว่ิง แพทยสภา 
โครงการหมอชวนว่ิง หมอชวนว่ิง 50 ปี แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข 

ว่ิงจาก 15 ชายขอบท่ัวประเทศ เข้าถึงกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 25 พย.2561 
 

นิยาม ค าว่า”หมอ” หมายถึง แพทย์ เภสัชกร พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมด รวมถึง อสม และเจ้าหน้าที่
ทางการแพทย์ทุกคน 
ความเป็นมา  

- แพทย์สภา ในฐานะผู้ประสานงานให้เกิดโครงการเห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ดูแลตนเอง พ่ึงหมอพ่ึงยา จาก
ข้อมูล พบว่า ประชาชนไปหาหมอ มากกว่า 300 ล้านครั้ง/ปี เห็นว่า การท าให้ประชาชนดูแลตนเองที่ง่ายที่สุด
คือการออกก าลังกาย 

วัตถุประสงค์  
- เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง หมอ กับ ประชาชน 
- เทิดพระเกียรติพระราชบิดา(พระมหิตาธเบศอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) เนื่องในโอกาส 100 ปี กระทรวง

สาธารณสุข 
- สร้างบุคลากรต้นแบบและสร้างความตระหนักให้กับประชาชน 

โครงการนี้ 
- เป็นโครงการแรกที่หมอชวนประชาชนออกก าลังกาย 
- หมอและประชาชน จะก้าวไปด้วยกัน 
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หลักการ 
- ทุกจังหวัดจะร่วมกิจกรรม โดยมีจังหวัดที่เป็นชายขอบเป็นจังหวัดเริ่มวิ่งต้นทาง 
- ทุกจังหวัดเริ่มกิจกรรมจากช่วงเช้า อาจบูรณาการ เดิน วิ่ง ปั่น เข้าด้วยกัน เวลาอาจเลื่อนได้ตามความเหมาะสม

ของแต่ละพ้ืนที ่
- วิ่งผลัดไม้ คนละ 3-5 กม. โดยผู้วิ่งถือคทาจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สมัคร จ านวน 30 คนผลัดเปลี่ยน จะ

วิ่งระยะทาง 70-100 กม/วัน 
ส่วนกลางสนับสนุนเสื้อที่ออกแบบให้ เป็นแบบเดียวกันทั่วประเทศ ขั้นต่ าจังหวัดละ 1000 ตัว ขายตัวละ 200  
บาท (ต้นทุนราคาเสื้อที่ต้องน าส่ง ราคาตัวละ 100 บาท และส่วนต่าง 100 บาทเป็นค่าบริหารจัดการในกิจกรรม)  

- วิ่งแต่ละวันจนถึงจังหวัดเป้าหมาย 16.00 น. ที่ศาลากลางของแต่ละจังหวัด หรือตามความเหมาะสม                 
และแต่ละจังหวัดมีการจัดกิจกรรมแล้วแต่ละจังหวัดจะด าเนินการ เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย ส่วนกลางจะจัด
ดารา-นักร้องมาสนับสนุน  

- จังหวัดอ านาจเจริญ จะเป็นสายวิ่งที่ NE 4 เริ่มวิ่งจาก จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 13 พย 61 ผ่าน ใช้เวลาวิ่ง 2 วัน 
และทีมวิ่งวิ่งเข้ามาที่ศาลากลางจังหวัดอ านาจเจริญ วันที่ 15 พย.61 เวลา 16.00 น.พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรม
บนเวที ที่จังหวัดอ านาจเจริญและบูธให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมการออกก าลังกายโดยกิจกรรมจะแล้วแต่ละ
จังหวัดเป็นผู้จัดตามความเหมะสม 
และ เริ่มวิ่งส่งไม้คทา เพ่ือน ามอบให้จังหวัดยโสธร  วันที่ 16 พย. 61 ให้ไม้คทาถึงศาลากลางจังหวัด 
ยโสธร เวลา 16.00 น. และท าพิธีรีบมอบไม้บนเวที 

- ส่วนกลางก าหนดรูปแบบ เหมือนกันทั่วประเทศ ส่วนกิจกรรมย่อย ให้แล้วแต่รูปแบบของแต่ละจังหวัด 
- ส่วนเวทีกลางแจ้ง บูธกิจกรรม ส่วนกลางจะออกแบบให้ ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 
 
การด าเนินการ 
- มีโครงการต้นแบบให้ 
- ประสานผ่านกระทรวงมหาดไทย มอบผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเป็นประธาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

เป็นเลขานุการ 
- เส้นทางการวิ่ง NE  4  มี นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย ต าแหน่งอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็น

ผู้อ านวยการสายวิ่ง 
- จุดพักวิ่ง เป็นจุดที่จังหวัดก าหนดให้เป็นจุดพักตามความเหมาะสม  
- เน้นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างหมอกับ ประชาชน เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย 
- ไม่มุ่งเน้น การรับบริจาค เน้นการ “บริจาคสุขภาพท่ีดี” 
- หมอและบุคลากรทางการแพทย์ร่วมวิ่งเพื่อเป็นเกียรติแก่วิชาชีพ และเป็นต้นแบบที่ดีในการออกก าลังกาย 
- จะมีนัดประชุมรายงานความคืบหน้าการจัดกิจกรรมอีกครั้งใน เดือน สิงหาคม 2561   
มติที่ประชุม   - ทราบ 
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       4.13 กลุ่มงานควบคุมโรค   
              4.13.1 โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรกจังหวัดอ านาจเจริญ 

 

 
         4.13.2 ความครอบคลุมและความทันเวลาของการส่งรายงาน 506 
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          4.13.3 สถานการณ์โรคที่ส าคัญในช่วงเดือน พฤษภาคม 2561 
      •  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 
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      4.13.4 ผลการด าเนินงานวัณโรคและก ากับ case management จังหวัดอ านาจเจริญ 

 
มติที่ประชุม   - ทราบ 

 

    4.14 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข –ไม่มี- 
    4.15 กลุ่มงานนิติการ –ไม่มี- 
    4.16 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด  

      4.16.1 โครงการ TO BE NUMBER ONE  
          1) การเปิดกิจกรรม WEALTHY ACADEMY TO BE NUMBER ONE 
AMNATCHAROEN ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ โดยนายสิริรัฐ  
ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญ เป็นประธานในพิธี  มีกิจกรรมมอบลูกฟุตบอล การแสดงมินิคอนเสิร์ต การ
ประกอบอาหาร การแถลงข่าวและการเสวนาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มีนายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ เป็นผู้ด าเนินการเสวนา 
        2) การประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE จังหวัดอ านาจเจริญ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลาง
จังหวัดอ านาจเจริญ เวลา 13.30 – 16.30 น. เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER 
ONE รอบลงพ้ืนที่ ของคณะกรรมการฯระดับประเทศ ในวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2561 รอบจังหวัด TO BE NUMBER ONE 
เดือนกรกฎาคม 2561 และการประกวดระดับประเทศ ณ อิมแพค เมืองทองธานี ในวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561 
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       3) การด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE สัญจร ออกสัญจรไปทุกอ าเภอเพ่ือพัฒนาแกน
น าชมรม   TO BE NUMBER ONE และสมาชิกเครือข่าย ตลอดจนศูนย์เด็กเล็ก TO BE NUMBER ONE โรงเรียน
ประถมศึกษา TO BE NUMBER ONE และครอบครัว TO BE NUMBER ONE ทั้งนี้เพ่ือให้โครงการ TO BE NUMBER 
ONE มีความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครูและแกนน าชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
โรงเรียนประถมศึกษา ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ แกนน าครอบครัว TO BE NUMBER ONE ชมรม TO BE NUMBER ONE 
กศน.ระดับอ าเภอ และ อสม. 
 

วันที่ อ ำเภอ สถำนที ่
11 พฤษภาคม 2561 หัวตะพาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน 
17 พฤษภาคม 2561 เมืองอ านาจเจริญ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
18 พฤษภาคม 2561 ปทุมราชวงศา ห้องประชุมโรงเรียนปทุมราชวงศา 
21 พฤษภาคม 2561 ชานุมาน หอ้งประชุมสัตตบุษ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 
22 พฤษภาคม 2561 เสนางคนิคม ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลต าบลเสนางคนิคม 
23 พฤษภาคม 2561 พนา ศูนย์แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลพนา 
25 พฤษภาคม 2561 ลืออ านาจ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลอ านาจ 

           4) รับการประเมินการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในการประกวดชมรม TO 
BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ซึ่งคณะกรรมการตัดสินการประกวดได้ก าหนดลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน
จริงและเก็บคะแนนระดับประเทศรอบที่ 1 พ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญ ในวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2561 เพ่ือตรวจเยี่ยมชมรม 
TO BE NUMBER ONE ที่เข้ารอบระดับประเทศ จ านวน 8 ประเภท ดังนี้ 
 
วันที่ 4 มิถุนายน 2561  
เวลา 06.10-07.15 น. - คณะกรรมการฯ เดินทางถึงสนามบินนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานี 
     โดยสารการบินนกแอร์ และเดินทางมาจังหวัดอ านาจเจริญ  
เวลา 09.00-10.30 น. - คณะกรรมการฯเดินทางไปตรวจเยี่ยมชมรม TO BE NUMBER ONE  

  วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน 
 
เวลา 10.30-12.00 น. - คณะกรรมการฯเดินทางไปตรวจเยี่ยมชมรม TO BE NUMBER ONE  

  ชุมชนโคกเลาะ 
เวลา 14.00-15.30 น. - คณะกรรมการฯเดินทางไปตรวจเยี่ยมชมรม TO BE NUMBER ONE  

  โรงเรียนปทุมราชวงศา 
วันที่ 5 มิถุนายน 2561  
เวลา 08.30-10.00 น. - คณะกรรมการฯเดินทางไปตรวจเยี่ยมชมรม TO BE NUMBER ONE  

  โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 
เวลา 11.00-12.30 น. - คณะกรรมการฯเดินทางไปตรวจเยี่ยมชมรม TO BE NUMBER ONE  

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ 
เวลา 14.00-15.30 น. - คณะกรรมการฯเดินทางไปตรวจเยี่ยมชมรม TO BE NUMBER ONE  

  บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอ านาจเจริญ 
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วันที่ 6 มิถุนายน 2561  
เวลา 08.30-10.00 น. - คณะกรรมการฯเดินทางไปตรวจเยี่ยมชมรม TO BE NUMBER ONE  

  วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ 
เวลา 10.30-12.00 น. - คณะกรรมการฯเดินทางไปตรวจเยี่ยมชมรม TO BE NUMBER ONE  

  ชุมชนเปือยหัวดง 
เวลา 13.00-14.00 น. - คณะกรรมการฯ เดินทางไปสนามบินนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานี 
เวลา 17.00-18.00 น. - เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสารการบินนกแอร์ 
รายชื่อคณะกรรมการ 

1. นางสายพิรุณ น้อยศิริ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  ประธาน 
2. ดร.วัชระ เกิดสิน  ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงาน 

กิจการนักศึกษาและกิจกรมพิเศษ  กรรมการ 
3. พ.ต.ท.หญิงรุ่งนภา  ประสานพานิช  ผู้เชี่ยวชาญ    กรรมการ 

ผู้ประสานงาน      นางสาวฉวีรรณ  ผลงาม  08 1859 2897  
  
            5) การเตรียมความพร้อมในการน าเสนอผลการด าเนินงาน (ซ้อมเสมือนจริง) การ
ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม
คณาพันธ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
 
 

4.16.2 งานสุขภาพจิต 

        1 ) การคัดกรองผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โดยขอให้ลงรหัส Special PP (Prevention and 
Promotion)    เพ่ือจะได้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน ซึ่งการคัดกรองในปัจจุบันการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ข้อมูล ณ 
เดือน เมษายน 2561 ดังตาราง 
   

อ าเภอ 
ประชากรอายุ 15 ปี 
ขึ้นไป (จากทะเบียน

ราษฎร์) 

เป้าหมายผู้ป่วยคาดประมาณ
จากความชุก (2.7) จากการ

ค านวณ  (คน) 

จ านวนผู้เข้ารับบริการ
สะสม ปี 2552-2560  

(คน) 

ร้อยละการเข้าถึง
บริการ 

ค านวณตามจ านวน 
ID * 

เมืองอ านาจเจริญ 107,745 2909 915 31.45 
ชานุมาน 27,339 868 150 17.28 
ปทุมราชวงศา 39,045 1,054 1020 96.77 
พนา 23,459 633 123 19.43 
เสนางคนิคม 33,435 903 322 35.65 
หัวตะพาน 41,489 1,120 537 47.94 
ลืออ านาจ 30,608 826 400 48.42 
รวม 307,933 8,314 3467 41.70 

หมายเหตุ :* เป็นจ านวนผู้ป่วยสะสมที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัดที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดนั้น 
ที่มา :  1. ข้อมูลจากศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า รพ.พระศรีมหาโพธิ์ ( ณ  วันที่ 25 เมษายน  2561) 
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         2. กรมสุขภาพจิต ใช้ฐานข้อมูลประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป จากทะเบียนราษฎร์ ณ 31 ธ.ค. 2559  ในการคิด
ค านวณเป้าหมายผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคาดประมาณจากความชุก 2.7 
 ขอความร่วมมือคัดกรองผู้ป่วยใน 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกครั้งที่มารับบริการ และน าผู้ป่วยติดเตียงคัดกรองเดือนละครั้ง 
โดย 7 กลุ่มเสี่ยงประกอบด้วย 
   1. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ไตวาย มะเร็ง 
  2. ผู้สูงอายุ 
  3. ผู้ที่ตั้งครรภ์/หลังคลอด 
  4. ผู้ที่มีปัญหาสุรา สารเสพติด 
  5. ผู้ทีมีอาการซึมเศร้าชัดเจน 
  6. ผู้ป่วยที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ 
  7. กลุ่มท่ีมีการสูญเสีย (คนที่รักหรือทรัพย์สินจ านวนมาก) 
1.2 การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า สะสมตามทะเบียนบ้าน ภาพรวมจังหวัดอ านาจเจริญ   (ปีงบประมาณ 2552 
– 25 เมษายน 2561 ) 
 

โรค 
ความชุก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมายผู้ป่วย
คาดประมาณจาก
ความชุกจากการ
ค านวณ  (คน) 

จ านวนผู้เข้ารับ
บริการสะสม (คน) 

ร้อยละ 
การเข้าถึงบริการ 

มี.ค.61 เม.ย. 61 มี.ค.61 เม.ย. 61 

โรคซึมเศร้า* 2.7 8,314 

 
4351 

 
4,376 

 
52.33 52.63 

ที่มา : ข้อมูลจากศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า รพ.พระศรีมหาโพธิ์ ( ณ  วันที่ 25 เมษายน 2561) 
       *ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยเป็นโรคซึมเศร้า ที่มีทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดอ านาจเจริญ รายบุคคลตาม
หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก   

ความครอบคลุมของการคัดกรองซึมเศร้า ปี 2561 จังหวัดอ านาจเจริญ โดยโปรแกรม Special pp 

อ าเภอ 
ความครอบคลุมของการคัดกรองซึมเศร้า ปี2561 

เป้าผู้ป่วย 7 กลุ่ม จ านวน ร้อยละการคัดกรอง 7 กลุ่ม
เสี่ยง 

เมือง
อ านาจเจริญ 

31,006 
15,051 48.54 

ชานุมาน 8,286 5,350 64.57 
ปทุมราชวงศา  10,128 4,866 48.05 
พนา 7,965 3,518 44.17 
เสนางคนิคม 9,836 3,501 35.59 
หัวตะพาน 13,691 8,838 64.55 
ลืออ านาจ 9,815 5,577 56.82 
รวม 103,481 46.701 45.13 

หมายเหตุ * ข้อมูล HDC ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 
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เป้าหมายที่ใช้ในการค านวณคือ 1. ผู้สูงอายุ 2. โรคเบาหวานและความดันที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 3. ตั้งครรภ์               
4. ผู้ป่วยสุรา 5. ผู้ป่วยยาเสพติด 

 
มติที่ประชุม   - ทราบ 

 

4.17 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
 4.17.1 แผนการด าเนินการจัดต าแหน่งและจัดบุคลากรลงกรอบโครงสร้าง 

มติที่ประชุม   - ทราบ 
 

4.18  กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  

        4.18.1 การจัดกิจกรรม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 4 กรกฎาคม 
        ด้วยรัฐบาลประกาศให้วันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปีเป็น “วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย” เพ่ือ
เทิดพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี “เจ้าฟ้านักพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อม”  และด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีพระกรุณาพระราชทานอนุญาตให้อัญเชิญวันคล้ายวัน
ประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปี เป็น “วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย” 
         จึงขอเชิญหน่วยงาน ส่วนราชการและเอกชน ตลอดทั้งภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ร่วมจัด
กิจกรรมงานวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ภายใต้กรอบแนวคิด “อนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ก้าวไกลไปกับไทยแลนด์ 4.0” 
ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2561 โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญ ได้แก่  

        1) การจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ การ
จัดกิจมหกรรมท าความสะอาด (Big Cleaning Day)  การรณรงค์ลดคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง การประกวดหมู่บ้าน ชุมชน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การคัดเลือกยกย่องเชิดชูบุคคลหรือองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  และเมื่อจัดกิจกรรมและ
ขอให้ส่งรายงานผลและภาพกิจกรรมให้กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย เพ่ือรวบรวมเป็นภาพรวมจังหวัด
อ านาจเจริญ ส่งให้กรมอนามัยรวบรวมทูลเกล้าฯ ถวายต่อไป 

       2) การคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรเด่นดีเด่น ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมดีเด่น ระดับเขต 10 
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Princess 

อ ำเภอ
เป้ำหมำย
คัดกรอง

จ ำนวน
ท่ี

ได้รับ
กำรคัด
กรอง

ร้อยละ
กำรคัด
กรอง

เป้ำหมำย
คัดกรอง

จ ำนวน
ท่ีได้รับ
กำรคัด
กรอง

ร้อย
ละกำร
คัดกรอง

เป้ำหมำ
ยคัด
กรอง

จ ำนวน
ท่ี

ได้รับ
กำรคัด
กรอง

ร้อยละ
กำรคัด
กรอง

เป้ำหมำ
ยคัด
กรอง

จ ำนวน
ท่ีได้รับ
กำรคัด
กรอง

ร้อยละ
กำรคัด
กรอง

เป้ำหมำ
ยคัด
กรอง

จ ำนวนท่ี
ได้รับ
กำรคัด
กรอง

ร้อยละ
กำรคัด
กรอง

เป้ำหมำย
คัดกรอง

จ ำนวนท่ี
ได้รับกำร
คัดกรอง

ร้อยละ
กำรคัด
กรอง

เมืองอ ำนำจเจริญ 17,554 14368 81.85    12,220 633 5.18   575    21 3.65       645    17 2.64      12       12.00    100.00  31,006   15,051   48.54    

ชำนุมำน 4,794   4410 91.99    2,932   471 16.06 275    121 44.00     283    346 122.26  2         2.00      100.00  8,286     5,350     64.57    

ปทุมรำชวงศำ 5,859   4802 81.96    3,903   25 0.64   224    12 5.36       133    18 13.53    9         9.00      100.00  10,128   4,866     48.05    

พนำ 4,322   3145 72.77    3,245   345 10.63 126    15 11.90     268    9 3.36      4         4.00      100.00  7,965     3,518     44.17    

เสนำงคนิคม 5,578   3320 59.52    3,959   119 3.01   142    11 7.75       154    48 31.17    3         3.00      100.00  9,836     3,501     35.59    

หัวตะพำน 7,835   6080 77.60    5,458   2636 48.30 150    24 16.00     228    78 34.21    20       20.00    100.00  13,691   8,838     64.55    

ลืออ ำนำจ 5,471   4933 90.17    4,162   615 14.78 83      16 19.28     91      5 5.49      8         8.00      100.00  9,815     5,577     56.82    

รวม 51,413 41058 79.86    48,633 4844 9.96   1,575 220 13.97     1,802 521 28.91    58.00  58.00    100.00  103,481 46,701   45.13    

ข้อมูล เป้ำหมำยกำรคัดกรอง จำก HDC  ปี 2561 ณ วันท่ี 24 พฤษภำคม 2561

ข้อมูล จ ำนวนกำรคัดกรอง 2Q 9Q 8Q จำก Special pp ณ วันท่ี  5 พฤษภำคม 2561

หมำยเหตุ กลุ่มท่ีไม่มีมีข้อมูล คือกลุ่มท่ีมีอำกำรทำงกำยเร้ือรังหลำยอำกำรท่ีหำสำเหตุไม่ได้

เป้าหมายผู้ป่วยท่ีได้รับการคัดกรอง 2Q 9Q 8Q ด้วยโปรแกรม Special PP ตามกลุ่มอาการต่างๆ ปีงบประมาณ 2561

ผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 

(เบาหวานและความดัน)
ต้ังครรภ์ สุรา+ยาเสพติด

ภาพรวมร้อยละการคัด
กรองทุกกลุ่มอาการ

สุญเสียคนรัก
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Environmental Health Award) ปี 2561 ระดับประเทศต่อไป (คัดเลือกเหลือเพียง 1 รางวัล)  ซึ่งกรมอนามัยร่วมกับ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จะจัดได้จัดพิธีมอบในการจัดงานวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ประจ าปี 2561 ต่อไป 

       3) การส่งผลงานประกวดคลิปวีดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 8 
มิถุนายน 2561 ซึ่งกลุ่มงานอนนามัยสิ่งแวดล้อมได้ส่งหนังสือเชิญชวนไปแล้ว และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เวป
ไซด์ ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม http://env.anamai.moph.go.th  

4.18.2 การประเมินรับรองตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital รอบ 6 เดือนหลัง 

 ปี 2561 
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และน านโยบาย

ไปสู่การปฏิบัติภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)  
โดยให้ความส าคัญต่อการพัฒนาโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นโรงพยาบาลที่เอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพ
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบโรงพยาล ภายใต้ชื่อโครงการ GREENCLEAN 
Hospital นั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย คือ  

- โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก ร้อยละ 20 หรือ อย่างน้อย 1 แห่ง 
- โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 50 
- โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป ร้อยละ 100 
- รพ.สต.ผ่านเกณฑ์การประเมิน (GREEN&CLEAN Hospital ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว) ร้อย

ละ 20 
 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จึง

ของแจ้งแผนการด าเนินงานในรอบ 6 เดือนหลัง ดังนี้ 
1) ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ที่ 60 / 2561 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ

ประเมินผลการด าเนินงาน  GREEN&CLEAN Hospital ลงวันที่  30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย
ผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมจากโรงพยาบาลและสาธารณสุขอ าเภอ ร่วมเป็นคณะกรรมการ มีบทบาทหน้าที่ร่วม
ประเมินผลการด าเนิน GREEN&CLEAN Hospital ทั้งระดับโรงพยาบาลและ การด าเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital 
รพ.สต.ติดดาว  

            2) แผนการประเมิน GREEN&CLEAN Hospital รอบ 6 เดือนหลัง ระหว่างวันที่ 12-26 
มิถุนายน 2561  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
วัน/เดือน/ปี เวลา อ าเภอ หน่วยงาน 
12 มิย.61 09.00 น.-12.00 น. 

 
13.00 น.–16.30 น. 

เสนางคนิคม 
 

โรงพยาบาลเสนางคนิคม 
รพ.สต.หนองคล้า 
รพ.สต.โคกกลาง 
รพ.สต.หนองคู 

14 มิย.61 09.00 น.-12.00 น. 
13.00 น.–16.30 น. 

หัวตะพาน 
 

โรงพยาบาลหัวตะพาน 
รพ.สต.หัวตะพาน 
รพ.สต.ค าพระ 

15 มิย.61 09.00 น.-12.00 น. 
13.00 น.–16.30 น. 

เมือง 
 
 

โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
รพ.สต.นายม 
รพ.สต.กุดปลาดุก 
 

วัน/เดือน/ปี เวลา อ าเภอ หน่วยงาน 
18 มิย.61 09.00 น.-12.00 น. ปทุมราชวงศา โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 

http://env.anamai.moph.go.th/
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13.00 น.–16.30 น. 
 
 

รพ.สต.ลือ 
รพ.สต.สามแยก 

19 มิย.61 09.00 น.-12.00 น. 
13.00 น.–16.30 น. 

พนา รพ.สต.ถ่อน 
รพ.สต.โพนเมือง 
รพ.สต.ปลาค้าว 
รพ.สต.ภักดีเจริญ 

20 มิย.61 09.00 น.-12.00 น. 
 

13.00 น.–16.30 น. 

พนา 
 
 

โรงพยาบาลพนา 
รพ.สต.จานลาน 
รพ.สต.นาสะแบง 
รพ.สต.อุ่มยาง 

21 มิย.61 09.00 น.-12.00 น. 
13.00 น.–16.30 น. 

ลืออ านาจ โรงพยาบาลลืออ านาจ 
รพ.สต.โคกกลาง 
รพ.สต.ดงมะยาง 

22 มิย.61 09.00 น.-12.00 น. 
13.00 น.–16.30 น. 

ลืออ านาจ รพ.สต.แมด 
รพ.สต.ศาลา 
รพ.สต.น้ าท่วม 
รพ.สต.เปือย 

25 มิย.61 09.00 น.-12.00 น. 
13.00 น.–16.30 น. 

ลืออ านาจ รพ.สต.ดอนชี 
รพ.สต.ดงบัง 
รพ.สต.ฟ้าห่วน 
รพ.สต.ไร่ขี 

26 มิย.61 09.00 น.-12.00 น. 
13.00 น.–16.30 น. 

ชานุมาน โรงพยาบาลชานุมาน 
รพ.สต.ห้วยทม 
รพ.สต.โคกก่ง 

 
1) กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ประสานกับโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์  

GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก จัดท าวีดีทัศน์น าเสนอความส าเร็จความยาว 4-5 นาที บันทึกลงแผ่นซีดี ส่งให้
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมนามัย ภายในวันที่ 22 มิถนุายน 2561 เพ่ือรวบรวมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความส าเร็จของ
กระทรวงสาธารณสุข ในการเป็นแบบอย่างที่ดีของสถานบริการสาธารณสุข วาระส าคัญครบรอบ 100 การสาธารณสุข
ไทย ซึ่งจังหวัดอ านาจเจริญ มีโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับ ดีมาก จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ 
โรงพยาบาลอ านาจเจริญ  และ   โรงพยาบาลหัวตะพาน 

4.18.3 การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย “ตลาดประชารัฐ” 
ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการจัดตั้ง “ตลาดประชารัฐ” ทั่วประเทศเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ 

เพ่ิมรายได้ และสิ่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ซึ่งตลาดประชารัฐที่ตั้งขึ้นต้องได้มาตรฐานตามกฎหมาย เพ่ือสร้างความเชื้อ
มั่นให้กับผู้บริโภค โดยก าหนดให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อน ซึ่งมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้   

1) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ได้รับการประสานงานจาก ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดอ านาจเจริญ ในการด าเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับปรุงตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจเป็นตลาดที่สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานตามหลัก
สุขาภิบาล ซึ่งได้มีค าสั่งจังหวัดอ านาจเจริญ 292 / 2561 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
ประเมินตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ซึ่งแต่งตั้งให้ สาธารณสุขอ าเภอเป็นประธานคณะกรรมการ โดยมี ท้องถิ่นอ าเภอเป็น
กรรมการและเลขานุการ  

2) การให้ค าแนะน าและตรวจประเมินรับรองการด าเนินงานตลาดประชารัฐ ตามแบบประเมินตลาด
ประชารัฐ (แบบ ตป.11) โดยใช้ดุลพินิจประเมินความความเป็นจริง เช่น กรณีตรวจสารปนเปื้อน 5 ชนิด ซึ่งตามวิธีการ
ประเมินตลาดสด น่าซื้อ หากตรวจพบจะไม่ผ่านการประเมิน แต่ในแบบประเมินนี้หากตรวจพบสาร 1 ชนิด ให้
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คณะกรรมการพิจารณาแนะน าโดยใช้ดุลพินิจในการให้คะแนน เนื่องจากเกณฑ์การประเมินนี้ ไม่มีผลกับการประกวดและ
รางวัล เพียงแต่มุ่งเน้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาตลาดที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย และเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค 

3)  ก ากับ ติดตาม และเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารในตลาดประชารัฐเป้าหมาย และส าเนาส่งข้อมูล
หรือไฟล์ข้อมูลให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญเพื่อรวบรวมส่งให้กรมอนามัย ต่อไป  

ดังนั้น จึงขอแจ้งให้สาธารณสุขอ าเภอประสานงานกับท้องถิ่นอ าเภอ เพ่ือตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน
ตลาดประชารัฐตามเกณฑ์ และรายงานผลการด าเนินงานให้จังหวัดอ านาจเจริญทราบต่อไป  

มติที่ประชุม   - ทราบ 
 

    4.19 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รายละเอียด 
      4.19.1 แนวทางการบริหารงบแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2561  

ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
       1) จัดสรรตามเกณฑ์ศักยภาพ  (หน่วยบริการที่มีแพทย์แผนไทย)  

       หนว่ยบริการละ = 103,052.87 บาท/แห่ง  (จัดสรรเมื่อเดือน มกราคม 2561) 
ล าดับ คปสอ. จ านวนหน่วยบริการ จ านวนเงิน (บาท) 

1 รพ.อ านาจเจริญ 8 824,422.96 
2 รพ.ชานุมาน 2 206,105.74 
3 รพ.ปทุมราชวงศา 2 206,105.74 
4 รพ.เสนางคนิคม 2 103,052.87 
5 รพ.หัวตะพาน 2 206,105.74 
6 รพ.ลืออ านาจ 1 103,052.87 
7 รพ.พนา (หน่วยบริการต้นแบบ) 2 500,000.00 

 
2) จัดสรรตามผลงานบริการ  (ผลงานตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 - 31 มีนาคม 2561) 
 นับจ านวนครั้งของกิจกรรมบริการ ค านวณคะแนนรายหน่วยบริการ  

 บริการตรวจวินิจฉัยและรักษา ด้วยกรรมวิธีแพทย์แผนไทย หรือการสั่งจ่ายยาแผนไทย             โดย
บุคลากรด้านแพทย์แผนไทย  

 บริการการฟ้ืนฟูสุขภาพมารดาหลังคลอด โดยบุคลากรด้านแพทย์แผนไทย 

 การใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ  

 ก าหนดจัดสรร ภายในเดือน มิถุนายน 2561 

4.19.2 แนวทางการบริหารงบแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ2562 ของส านักงาน 
หลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 1) จ่ายชดเชยบริการ โดยหน่วยบริการผ่านเกณฑ์ข้ึนทะเบียน + ผลงาน  
       เปิดให้ขึน้ทะเบียนหน่วยบริการผ่านหน้าเว็บไซต์ สปสช. (เดือนมิถุนายน 2561 – 31กรกฎาคม 2561) 
  แนวทางพิจารณา 

คปสจ.%20พฤษภาคม%202561%20(แผนไทย)%20แก้ไข.pptx
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พิจารณาจากการจัดบริการของหน่วยบริการปฐมภูมิ ประกอบด้วยการจัดบริการ ดังนี้ 
1. บริการจ่ายยาสมุนไพรพื้นฐาน (เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ) อย่างน้อย 10 รายการ     
2. บริการนวดไทย 
3. บริการผดุงครรภ์ไทย 
4. บริการเภสัชกรรมไทย 
5. บริการเวชกรรมไทย 
บุคลากรแพทย์แผนไทยที่ให้บริการเวชกรรมไทย (จ่ายยาสมุนไพร นวด อบ ประคบ ทับหม้อเกลือ และ

เภสัชกรรมไทย) ปฏิบัติงาน โดย บุคลากรแพทย์แผนไทย หมายถึง  
 1. บุคลากรที่จบปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทย/การแพทย์

แผนไทยประยุกต์จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองและต้องสอบผ่านความรู้ตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย/แพทย์แผน
ไทยประยุกต์ หรือบุคลากรอ่ืนที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย/แพทย์แผนไทย
ประยุกต์ ปฏิบัติงาน 

2. แพทย์แผนปัจจุบัน หรือ เภสัชกร  หรือพยาบาล หรือบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการ หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทยของกระทรวง
สาธารณสุขหรือได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย หรือคณะกรรมการวิชาชีพสาขา
การแพทย์แผนไทย (ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ปี 2556)  

3. ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  (หมายถึงผู้ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทยของกระทรวง
สาธารณสุข หรือได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพ)  330 ชม.ของสภา ฯ 372 ชม. ของกระทรวงฯ  

มติที่ประชุม   - ทราบ 
 

    4.20 งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ –ไม่มี- 
    4.21 งานวิจัยและพัฒนา 
            รายงานผลการประกวดผลงานวิชาการสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปี 2561 
วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561  

มติที่ประชุม   - ทราบ 
 4.22 งานประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมสุขภาพ –ไม่มี- 
    4.23 โรงพยาบาลชุมชน –ไม่มี- 
    4.24 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  
            แจ้งก าหนดการประกวดส านักงานสาธารณณสุขอ าเภอดีเด่น และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลดีเด่น ระดับเขต ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 
    4.25 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) –ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม -ไม่มี-          

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
มติที่ประชุม   -ไม่มี-          
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เลิกประชุมเวลา          17.00          น. 
 

 

     ลงชื่อ    ผู้จดบันทึกรายงาน 
            (นางสาวสุวนิตย์   ธรรมสาร) 
         นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 
 
     ลงชื่อ  นคเรศ  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                  (นายนคเรศ  ชัยศิริ) 
           นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
     แทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


