
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดอ านาจเจริญ 

ครั้งที่  7/2561 
วันที่  1 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น. 

   ณ  ห้องประชุมคณาพันธ์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดอ านาจเจริญ 

ครั้งที่  7/2561 
วันที่  1 สิงหาคม 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. นางนภาพร  เกรียติด ารง แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
4. นางอัญชลี  หน่อแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
5. นายอภิชาติ  รุ่งเมฆารัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
6. นายวุฒิพงษ์  สินทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
7. นายทนงศักดิ์  พลอาษา หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
8. นายนิยม  ไชยอรรจนาภรณ์ หัวหน้ากลุ่มประกันสุขภาพ 
9. นายธีรยุทธ์  มุจรินทร ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค 
10. นายปริญญา  ดวงศรี  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
11. นางสาวกัลยาณี  สุเวทเวทิน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
12. นายประเทือง  ค าภานันต์ หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
13. นางรัชนีกรณ์  มาศพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
14. นายสกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ หัวหน้างานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
15. นางแคทรียา  รัตนเทวะเนตร หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา 
16. นายไกรวุฒิ  บุตตะ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 
17. นายถิรพุทธิ  เฉลิมเกียรติสกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหัวตะพาน 
18. นางสาวบุศนี  มุจรินทร์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปทุมราชวงศา 
19. นายปัณณธร  เลิศเอกธรรม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม 
20. นายนพพล  ธาดากุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชานุมาน 
21. นายสุเมธ แสงอ่อน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลืออ านาจ 
22. นายสมศักดิ์  หอมชื่น  สาธารณสุขอ าเภอเมือง 
23. นายอุเทน  ชัยวงศ์  สาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา 
24. นายรัชพล  เดชเสงี่ยมศักดิ์ สาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน 
25. นายทศพงษ์  บุญพุฒ  สาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม 
26. นายภัทรวรรธน์  ค าดี  สาธารณสุขอ าเภอพนา 
27. นายอภิศักดิ์  อินทร์บุตร  สาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ 
28. นายไพรัช  วัชรกุลธรไทย  ผู้ปกครองนิคมอ านาจเจริญ 
29. นายอารีนันท์  ศรีสุวรรณ์ แทนหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
30. นายโสภณัฐ  บ ารุงเตย แทนหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
31. นางทัศนีย์  ร่มเย็น  แทนหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายอาคม กินาวงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ (ติดราชการ) 
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2. นายสราวุธ  เสียงหวาน ศูนย์ควบคุมโรคท่ีน าโดยแมลงที่ 10.2 จังหวัดมุกดาหาร  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายทนงศักดิ์  พึ่งโพธิ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.พนา 
2. นายสมร  ไชโยธา  ผช.สสอ.(ด้านบริหาร) สสอ.พนา 
3. นายนรินทร์ นางาม  ผช.สสอ.(ด้านบริหาร) สสอ.หัวตะพาน 
4. นายทวีฤทธิ์  โลจรัส  ผช.สสอ.(ด้านบริหาร) สสอ.ชานุมาน 
5. นางพนิดา  สายสุด  ผช.สสอ.(ด้านวิชาการ) สสอ.หัวตะพาน 
6. นายสงกรานต์  สร้อยเพชร ผช.สสอ.(ด้านวิชาการ) สสอ.พนา 
7. นายพัลลภ  สุระเกษ  ผช.สสอ.(ด้านวิชาการ) สสอ.เสนางคนิคม 
8. นางสาวนริศา  ทองห่อ ผช.สสอ.(ด้านวิชาการ) สสอ.ปทุมราชวงศา   
9. นางประภาวดี  นาคสุด นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.อ านาจเจริญ 
10. นางสาวอุไรวรรณ  กุมภิโร นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.อ านาจเจริญ 
11. นางกรชนก  บรรดาศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.อ านาจเจริญ 
12. นายวันชาติ ผังด ี  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.อ านาจเจริญ 
13. นางสาวอินทิรา  อมรวงศ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รพ.อ านาจเจริญ 
14. นายประสิทธิ์  ค าตัน  ผอ.รพ.สต.ค าพระ 
15. นายบุญเกิด  ทองพันธ์ ผอ.รพ.สต.หนองสามสี 
16. นางเพลินจิต  ขันแก้ว  ผอ.รพ.สต.โนนโพธิ์ 
17. นายทรงศิลป์  ซึ่งเสน  ผอ.รพ.สต.หว้ยฒ้อง 
18. นางสาวสุโพชฌงค์  ก้อนภูธร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.อ านาจเจริญ 
19. นายนภัทร  งามเถ่ือน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.อ านาจเจริญ 
20. นายนคเรศ  ชัยศิริ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.อ านาจเจริญ 
21. นายวีระชัย  ผิวข า  เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน สสจ.อ านาจเจริญ 
22. นายนัฐวุฒิ  พัวพิทยาเลิศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสจ.อ านาจเจริญ 
23. นางสาวชญานิศา  นารีวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสจ.อ านาจเจริญ 
24. นางสาวสุวนิตย์  ธรรมสาร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.อ านาจเจริญ 

 

วาระก่อนประชุม 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
ตามท่ี คณะกรรมการรับรอง สรพ. ประกาศสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่12)  

รพ.หัวตะพาน ผ่านการรับรอง HA มีอายุ 10 ก.ค. 2561 – 9  ก.ค. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 ก.ค. 2561 จึงเรียนเชิญ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับทีมคุณภาพ รพ.หัวตะพาน 
 
กลุ่มงานควบคุมโรค 

พิธีมอบรางวัลการประกวดผลการด าเนินงานตามโครงการก าจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดีจังหวัด
อ านาจเจริญ ปี  2561 
มติที่ประชุม   - ทราบ 
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

เมื่อครบองค์ประชุม  นพ.ประภาส  วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ประธานที่ประชุม       
ได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีส าคัญ ดังนี  
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   1.1 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมกันต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะ ที่ลงพื นที่ศูนย์
เกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็กและศูนย์แพทย์แผนไทยพนา ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 

   1.2 แจ้งงบลงทุน ปี 2562 ที่ได้รับการจัดสรร 
สรุปรา่งค าของบลงทุน สสจ.

อ านาจเจรญิ ปีงบประมาณ 2562 
 

 
สถานท่ี 

 
จ านวน 

 
หน่วย 

 
หน่วยละ เป็นเงิน 

 

    1  สิ่งก่อสร้าง             

  1.1  อาคารส่งเสรมิสุขภาพ สสจ.อจ.        1   หลัง    12,673,600      12,673,600    

  1.2  บ้านพัก 7-8 สสอ.เมือง        1   หลัง      1,210,100        1,210,100    

  1.3  บ้านพัก 5-6 สอ.โพนเมือง อ.พนา, สอ.
พุทธรักษา อ.ชานุมาน 

       2   หลัง      1,159,400  
      2,318,800  

  

  1.4  อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.ลืออ านาจ        1   หลัง      9,870,600        9,870,600    

  1.5  รั วตาข่ายถัก สสอ.ลืออ านาจ     119   เมตร            389,600    

  1.6  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สสอ.ลืออ านาจ     550   ตาราง
เมตร  

  
        488,600  

  

  1.7  ระบบก๊าซทางการแพทย ์
(เซ็นทรัลไปป์ไลท์) 

รพ.ชานุมาน        1   ระบบ    
      1,200,000  

  

  1.8  ต่อเติมอาคารส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอหัว
ตะพาน 

สสอ.หัวตะพาน        1   แห่ง    
        208,800  

  

  1.9  ระบบบ าบดัน  าเสีย รพ.หัวตะพาน        1   แห่ง            500,000    

 1.10  ทางลาด (คนพิการ) สสจ.อจ.      15   ตาราง
เมตร  
 

          100,000    

 1.11  ปรับปรุงระบบประปา สสจ.อจ.        1   แห่ง            150,000    

      รวม      29,110,100   บาท  

 2.ครุภัณฑ์       

  2.1  รถพยาบาลเคลือบสารต้าน
จุลชีพ  

รพ.เสนางคนิคม        1   คัน      2,100,000        2,100,000    

  2.2  ยูนิตท าฟัน (Dental 
Master Unit)   

รพ.สต.หนองสามส,ีโนน
โพธิ,์เปือย,ตาดใหญ,่ดงมะ
ยาง 

       5   เครื่อง        428,000        2,140,000    
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สรุปรา่งค าของบลงทุน สสจ.
อ านาจเจรญิ ปีงบประมาณ 2562 

 

 
สถานท่ี 

 
จ านวน 

 
หน่วย 

 
หน่วยละ เป็นเงิน 

 

  2.3  เครื่องวัดความดันโลหิต
แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัต ิ

รพ.สต.ไก่ค า,ดอนเมย,ภักดี
เจริญ,นาผาง,สามแยก,รพ.
เสนางคนิคม 

       9   เครื่อง         70,000          630,000    

  2.4  เครื่องดึงคอและหลัง
อัตโนมัติพร้อมเตยีงปรับ
ระดับได ้

รพ.สต.โคกเจริญ,รพ.เส
นางคนิคม 

       2   เครื่อง        375,000          750,000    

  2.5  เครื่องกระตุ้นปลาย
ประสาทด้วยไฟฟ้า 

รพ.สต.โคกเจริญ,โพนเมือง
,รพ.หัวตะพาน 

       3   เครื่อง         86,000          258,000    

  2.6  เครื่องอบความร้อนคลื่นสั น รพ.สต.โคกเจริญ,โพนเมือง        2   เครื่อง        375,000          750,000    

  2.7  หม้อแซ่พาราฟิน รพ.สต.โคกเจริญ,โพนเมือง        2   เครื่อง         54,000          108,000    

  2.8  เครื่องกระตกไฟฟ้าหัวใจ
ชนิดอัตโนมัติ(AED) 

รพ.สต.โคกเจริญ,นาผาง,
โพนเมือง,รพ.เสนางฯ 

       4   เครื่อง        130,000          520,000    

  2.9  เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
พร้อมระบบประมวลผลฯ 

รพ.สต.โคกเจริญ,นาผาง,
โพนเมือง 

       3   เครื่อง        120,000          360,000    

 2.10  เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กใน
ครรภ ์

รพ.สต.โคกเจริญ,นาผาง
,รพ.เสนาง 

       3   เครื่อง         75,000          225,000    

 2.11  เครื่องตรวจอวัยวะภายใน
ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
ชนิดส2ีหัวตรวจ 

รพ.สต.นาผาง        1   เครื่อง        920,000          920,000    

 2.12  หม้อต้มแผ่นความร้อน รพ.สต.โพนเมือง        1   เครื่อง         97,000           97,000    

 2.13  เครื่องฝึกยืนพร้อมเตยีง
ไฟฟ้า 

รพ.หัวตะพาน,รพ.ลือ
อ านาจ 

       2   เครื่อง         38,000           76,000    

 2.14  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
แบบท่ี2 

สสจ.อจ.        2   เครื่อง        350,000          700,000    

 2.15  เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
ส าหรับงานประมวลผล 

สสจ.อจ.        5   เครื่อง         21,000          105,000    

 2.16  เครื่องส ารองไฟ ขนาด 10 
KVA.(ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) 

สสจ.อจ.        1   เครื่อง        270,000          270,000    

      รวม      10,009,000   บาท  

มติที่ประชุม   - ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 6/2561 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  

   ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุม จ านวน 41 หน้า แล้วไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
มติที่ประชุม   -รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่อง และติดตาม –ไม่มี- 
      
มติที่ประชุม   - ทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเพื่อทราบ 
    4.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
    4.2 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ  
    น าเสนอการพัฒนาเครือข่าย Stroke Fast Track เครือข่ายจังหวัดอ านาจเจริญ 
โดยคุณดุษฎี รงรอง 

 

 
 มติที่ประชุม - ทราบ 
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    4.3 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
     เสนอประเด็นจากการมาดูงานที่อ านาจเจริญ ของผบก.รุ่นที่ 32 ชื่นชมว่าจงัหวัดอ านาจเจริญ
มีจุดเด่น หลายด้านไม่ว่าจะเป็น คู่มือ รพ.สต. ตัวชี วัด PA ระดับจังหวัด/PAสมัครใจ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ตรงประเด็นใน
ระดับพื นที่ 
 มติที่ประชุม - ทราบ 

    4.4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ –ไม่มี- 
    4.5 นิคมอ านาจเจริญ/ ศูนย์ควบคุมโรคที่น าโดยแมลงที่ 10.2 จังหวัดมุกดาหาร 
     แจ้งเรื่องสถานที่ก่อสร้าง จากจุดเดิมที่เคยเสนอให้เลื่อนไปด้านหลังอีก เนื่องจากชุมชนขอ
เสนอสร้างสนามฟุตบอล คงต้องหารือเรื่องสถานที่อีกรอบ 
  มติทีป่ระชุม - ทราบ 

    4.6 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข –ไม่มี- 
    4.7 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

1.การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561 
 งบประมาณได้รับจัดสรร 89,918,882.00 บาท เบิกจ่าย จ านวน 51,609,513.43 บาท ร้อยละ57.40       
(ไตรมาสสาม ร้อยละ 73) งบด าเนินงาน เบิกจ่ายร้อยละ 78.38 (ไตรมาสสาม ร้อยละ 76)งบลงทุน เบิกจ่ายร้อยละ 
37.09 (ไตรมาสสาม ร้อยละ 63)   

ล าดับ รายการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ 
1 งบด าเนินงาน 39,607,408.00 31,046,154.75 78.38 
2 เงินอุดหนุน 2,946,500.00 2,595,050.50 88.07 
3 งบเบิกแทนกัน 703,300.00 659,997.21 93.84 
4 งบลงทุน 46,049,674.00 17,308,328.97 37.09 

รวม 89,918,882.00 51,609,513.43 57.40 
งบจัดสรรให้ สนง.สสอ. 

ล าดับ หน่วยบริการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ หมายเหตุ 
1 สสอ.ลืออ านาจ 150,000 137,738.91 91.83  
2 สสอ.พนา 150,000 120,681.72 80.45 ** 
3 สสอ.ปทุมราชวงศา 150,000 104,134.01 69.42 * 
4 สสอ.ชานุมาน 150,000 120,825.61 80.55  
5 สสอ.หัวตะพาน 150,000 147,023.09 98.02  
6 สสอ.เมือง 150,000 150,492.69 100  
7 สสอ.เสนางคนิคม 150,000 101,721.22 67.81 *** 

รวม 1,050,000 882,617.25 84.06  
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งบค่าตอบแทนก าลังคน (ฉ11) 

ล าดับ หน่วยบริการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ หมายเหตุ 
1 ลืออ านาจ 1,866,544.89 792,400.00 42.45  
2 พนา 1,152,688.94 721,822.00 62.62  
3 ปทุมราชวงศา 2,591,929.84 825,200.00 31.4 (502,700) 
4 ชานุมาน 2,368,096.86 959,900.00 40.53 (430,500) 
5 หัวตะพาน 2,339,136.86 942,337.00 40.29  
6 เมือง 4,571,999.70 1,905,200.00 41.67  
7 เสนางคนิคม 1,847,388.89 1,094,922.00 59.27  
8 รพ.ชานุมาน 570,992.94  0.00  
9 รพ.ปทุมราชวงศา 428,258.96  0.00  
10 รพ.พนา 462,177.95 462,177.95 100  
11 รพ.เสนางคนิคม 440,377.96 440,377.96 100  
12 รพ.ลืออ านาจ 302,288.97  0.00  
13 รพ.หัวตะพาน 487,872.95  0.00  

รวม 19,429,755.71 8,144,336.96 41.91  
2. ติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด และระดับกรม 

(สป) 
3.ติดตามแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online   รพ.หัวตะพาน รพ.ปทุมราช

วงศา  สสอ.เมือง,เสนางคนิคม,ชานุมานและปทุมราชวงศา 
4.ขอเชิญ ร่วมงานสภากาแฟ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 06.30-09.00 น. ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ 

(กระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพ) 
มติที่ประชุม   - ทราบ 

    4.8 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
1. แผนการออก Ranking รอบท่ี 2/2561 

วัน เดือน ปี 
(เวลา 08.30-16.30 น.) 

อ าเภอ สถานที่ 

7 สิงหาคม 2561 เช้า : ชานุมาน รพ.ชานุมาน 
บ่าย : ปทุมราชวงศา รพ.ปทุมราชวงศา 

8 สิงหาคม 2561 เช้า : หัวตะพาน รพ.หัวตะพาน 
9 สิงหาคม 2561 เช้า : พนา รพ.พนา 

บ่าย : ลืออ านาจ สสอ.ลืออ านาจ 
10 สิงหาคม 2561 เช้า : เสนางคนิคม รพ.เสนางคนิคม 

บ่าย : เมือง สสอ.เมืองอ านาจเจริญ 
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2. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดอ านาจเจริญ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดอ านาจเจริญ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
วันที่ 16 - 19 สิงหาคม 2561  

 
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ ชั น 2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ      
- 07.30 – 09.00 น. - ลงทะเบียน 
- 09.00 – 09.30 น. - พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

- กล่าวรายงาน โดย นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง รักษาการในต าแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
  (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
- กล่าวเปิด โดย นายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

- 09.30 – 10.30 น. - มอบนโยบายการพัฒนาสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
- โดย นายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

- 10.30 – 10.45 น. - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- 10.45 – 12.00 น. - น าเสนอผลการพัฒนางานสาธารณสุขของ คปสอ.(คปสอ.ละไม่เกิน 15 นาที อภิปราย/ให้

ข้อเสนอแนะไม่เกิน 10 นาที)  
o คปสอ.เมือง 
o คปสอ.เสนางคนิคม 
o คปสอ.ชานุมาน 
o คปสอ.ปทุมราชวงศา 

- 12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน  
- 13.00 – 15.00 น. - น าเสนอผลการพัฒนางานสาธารณสุขของ คปสอ.(ต่อ) 

o คปสอ.พนา 
o คปสอ.ลืออ านาจ 
o คปสอ.หัวตะพาน 

- 15.00 – 15.15 น. - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- 15.15 – 17.30 น.  - สรุป อภิปราย ให้ข้อเสนอแนะ 

- มอบรางวัลผลการพัฒนาสาธารณสุขดีเด่นที่หน่วยงานได้รับระดับประเทศ ภาค เขต 
วันที่ 17 สิงหาคม 2561       
- 07.00 – 08.00 น. - รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมบลู โฮเทล อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม  
- 08.00 – 08.30 น. - ลงทะเบียนเข้าห้องประชุม ณ โรงแรมบลู โฮเทล อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
- 08.30 – 09.00 น. - บรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธ์ 

- โดย นายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
- 09.00 – 10.00 น. - แบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและแผน ปีงบประมาณ 2562 

   กลุ่มท่ี 1 PP Excellent   กลุ่มท่ี 2 Service Excellent 
กลุ่มท่ี 3 People Excellent  กลุม่ที่ 4 Governance Excellent 
กลุ่มท่ี 5 Participation Excellent/SMART and Change to Pro  
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- 10.00 – 10.15 น. - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- 10.15 – 12.00 น. - แบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและแผน ปีงบประมาณ 2562 (ต่อ) 
- 12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมบลู โฮเทล อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
- 13.00 – 14.00 น. - วิดิทัศน์แนะน าจังหวัดนครพนม และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาสาธารณสุข โดย 

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.นครพนม 
- ชมวิดีทัศน์ “ที่ผ่านมากับความภูมิใจของ สา’สุข อ านาจเจริญ” (ประมาณ 10 – 15 นาที)
  
- ปาฐกถาพิเศษ “ก้าวไปด้วยกัน สา’สุข อ านาจเจริญ สู่ยุค Thailand 4.0” โดย นายแพทย์
ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

- 14.00 – 15.00 น.  - ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและแผน ปีงบประมาณ 2562 (ตอ่) 
- 15.00 – 15.15 น. - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- 15.15 – 17.00 น.  - ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและแผน ปีงบประมาณ 2562 (ต่อ) 
- 17.00 – 21.00 น. - รับประทานอาหารเย็น ณ เรือส าราญแม่โขง พาราไดซ์ ครูซ @นครพนม  
- 21.00 น. เป็นต้นไป - เข้าท่ีพัก 
 
วันที่ 18 สิงหาคม 2561       
- 07.00 – 08.30 น. - รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมบลู โฮเทล อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม  
- 08.30 – 09.00 น. - ลงทะเบียนเข้าห้องประชุม ณ โรงแรมบลู โฮเทล อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
- 09.00 – 10.30 น. - บรรยายพิเศษ เรื่อง การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาสาธารณสุขยุค

ใหม่ 
                     โดย นายวิชยันต์ บูรณะกิจภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญ  

- 10.30 – 10.45 น. - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- 10.45 – 12.00 น. - แบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบัติการร่างตัวชี วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 

   กลุ่มท่ี 1 PP Excellent   กลุ่มท่ี 2 Service Excellent 
กลุ่มท่ี 3 People Excellent  กลุ่มท่ี 4 Governance Excellent 
กลุ่มท่ี 5 Participation Excellent/SMART and Change to Pro  

- 12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน  
- 13.00 – 15.00 น. - แบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบัติการร่างตัวชี วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ (ต่อ) 
- 15.00 – 15.15 น. - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- 15.15 – 17.00 น.  - แบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบัติการร่างตัวชี วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ (ต่อ) 
- 17.00 – 18.00 น. - บรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาทักษะชีวิตกับการพัฒนาสาธารณสุขในอนาคต โดย นาย

ศรัณย์ ศรีพุทธรินทร์ อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎอุบลราชธาน ีและคณะ 

- 18.00 – 19.00 น. - พักรับประทานอาหารเย็น 
- 19.00 – 20.00 น. - แบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบัติการร่างตัวชี วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ (ต่อ) 
- 21.00 น.  - เข้าท่ีพัก 
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วันที่ 19 สิงหาคม 2561       
- 07.00 – 08.00 น. - รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมบลู โฮเทล อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม  
- 08.00 – 08.30 น. - ลงทะเบียนเข้าห้องประชุม ณ โรงแรมบลู โฮเทล อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
- 08.30 – 09.30 น. - บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวคิดการพัฒนาสาธารณสุขในอนาคตของภาคประชาชน 

โดย นางอัญชลี หน่อแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ /นายกัญจน์ณัฎฐ์ เจริญชัย 
ภาคประชาสังคมจังหวัดอ านาจเจริญ  

- 09.30 – 10.30 น. - แบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบัติการร่างตัวชี วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ (ต่อ) 
- 10.30 – 10.45 น. - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- 10.45 – 12.00 น. - แบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบัติการร่างตัวชี วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ (ต่อ) 
- 12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน  
- 13.00 – 15.00 น. - แบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบัติการร่างตัวชี วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ (ต่อ) 
- 15.00 – 15.15 น. - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- 15.15 – 17.30 น.  - น าเสนอผลการประชุมกลุ่ม (ต่อ) 
- 17.30 – 18.00 น. - สรุปอภิปรายผล - ปิดการประชุม 
หมายเหตุ :  การแต่งกาย 

1. วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ใส่เสื อฟ้าริ ว  
2. เช้าวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ใส่เสื อฟ้า / เย็นวันที่ 18 แต่งชุดพื นเมือง 
3. วันที่ 19 สิงหาคม 2561 ใส่ชุดสุภาพ 

มติที่ประชุม   - ทราบ 

    4.9 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  รายละเอียด 
   4.9.1 PA พชอ.  
   ผลการคัดเลือกเครือข่ายสร้างสุขภาพของเขตสุขภาพที่ 10 ประจ าปี 2561 

1.ชนะเลิศองค์กร อสม.รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ระดับเขต ชมรม อสม.อ าเภอลืออ านาจ 

2.ชนะเลิศต าบลจัดการสุขภาพ ระดับเขต ต าบลเปือย อ าเภอลืออ านาจ 

3.ชมเชย หมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ บ้านดอนชี ต าบลดงบังและ รร.สุขบัญญัติ บ้านเหล่าเลิง  
ต าบลไร่ขี 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Ned/AppData/Roaming/Microsoft/Word/วาระกลุ่มงาน/9%20กรกฎาคม/กรกฎาคม_งานพัฒนาคุณภาพ61.ppt
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4.9.2 PA รพ.สต. PCC 
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 มติที่ประชุม   - ทราบ 

4.10 กลุ่มงานประกันสุขภาพ  
1.ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพปีงบประมาณ 2561 

ตารางที่ 1 แสดงความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพรายอ าเภอ เดือนมิถุนายน 2561 

อ าเภอ 
ประชากร 

UC 
ขรก. 

 
ท้องถิ่น 

ปกส.รพ.
อ านาจ 

STP. 
ปชก.
ท างาน
ต่างถิ่น 

อื่นๆ 
สิทธิ
ว่าง 

รวมทั งสิ น 
ความ

ครอบคลมุ 
% 

เมือง 100,212 10,638 2,264 11,228 297 11,807 45 64 136,555 136,491 99.953 

ชานุมาน 31,339 1,903 343 506 264 3,553 252 7 38,167 38,160 99.982 

ปทุมราชฯ 38,003 2,346 497 1,050 64 3,581 12 6 45,559 45,553 99.987 

พนา 20,072 1,873 391 508 - 2,661 1 3 25,509 25,506 99.988 

เสนางฯ 29,783 2,723 639 909 115 3,264 26 6 37,465 37,459 99.984 

หัวตะพาน 36,272 3,179 691 1,109 68 4,277 6 6 45,608 45,602 99.987 

ลืออ านาจ 27,234 2,255 507 1,007 62 2,862 5 8 33,940 33,932 99.976 

รวม 282,915 24,917 5,332 16,317 870 32,005 347 100 362,803 362,703 99.972 
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3. ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับแผนรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) 2561 

ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับแผนรายได้และค่าใช้จ่าย ณ วันที่  30  มิถุนายน 2561 

โรงพยาบาล 
รายได้ รายจ่าย 

ประมาณการ 30/6/2561 % ประมาณการ 30/6/2561 % 

อ านาจเจริญ 730,800,000.00 562,481,474.91 76.97 705,700,000.00 530,316,741.34 75.15 

ชานุมาน 83,252,813.50 65,960,544.81 79.23 77,522,967.00 59,676,070.88 76.98 

ปทุมราชฯ 110,417,297.94 79,990,888.14 72.44 110,343,697.94 72,085,062.28 65.33 

พนา 98,320,718.68 66,267,517.59 67.40 83,763,706.70 64,735,036.74 77.28 

เสนางฯ 81,086,119.90 81,711,033.75 100.77 78,230,000.00 58,532,767.72 74.82 

หัวตะพาน 115,122,061.06 102,695,837.98 89.21 115,047,500.00 89,829,976.07 78.08 

ลืออ านาจ 73,469,550.77 66,869,051.95 91.02 73,469,550.77 56,316,973.79 76.65 

ผลรวม 1,292,468,561.85 1,025,976,349.13 79.38 1,244,077,422.41 931,492,628.82 74.87 

หมายเหตุ เป้าหมาย ไม่ต่ ากว่า 75.00 เป้าหมาย ไม่สูงกว่า 75.00 
 
 

4. ภาวะวิกฤติทางการเงิน  

ตารางที่ 3 การค านวณวิกฤติ 7 ระดับ ณ วันที่ 30  มิถุนายน 2561 
 

Org CR QR Cash NWC NI+Depleciation 
Liquid 
Index 

Status 
Index 

Survive 
Index 

Risk 
Scoring 

อ านาจเจริญ 1.38 1.22 0.82 53,968,222.66 32,164,733.57 1 0 0 1 

ชานุมาน 1.81 1.70 1.50 14,919,571.60 6,284,473.93 0 0 0 0 

ปทุมราช 1.40 1.30 1.05 11,863,042.75 7,905,825.86 1 0 0 1 

พนา 1.39 1.20 0.81 7,804,254.89 1,532,480.85 1 0 0 1 

เสนางคนิคม 1.53 1.37 1.15 10,680,474.86 23,178,266.03 0 0 0 0 

หัวตะพาน 1.03 0.91 0.64 748,165.89 12,865,861.91 3 0 0 3 

ลืออ านาจ 1.78 1.56 1.26 10,637,248.54 10,552,078.16 0 0 0 0 
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    4.11 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
        1.สรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอ านาจเจริญร่วมกับโครงการบ าบัดทุกข์บ ารุง
สุข สร้างรอยยิ มให้ประชาชนจังหวัดอ านาจเจริญ (10) วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านโนนสูง หมู่ที่ 4, 8 
ต าบลนาเวียง อ าเภอเสนางคนิคม และ(ครั งที่ 11) วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านกุดน  ากิน หมู่ที่ 5,6,7 
ต าบลนาแต้ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ  
 

กิจกรรม 
ครั งที่ 10 ครั งที่11 

ครั งต่อไป จ านวน
ผู้รับบริการ 

จ านวน
ผู้รับบริการ 

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 

 
109 
30 
 
2 
- 
- 
- 

80 
75 
50 
50 
 
- 
 

50 
 

70 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

 
     93 
     34 
 
     3 
     - 
     - 
     - 
     80 
     51 
     66 
     - 
 
     80 
 
     80 
 
    100 
 
     80 
 
 
      50 
 
      80 
 
        

 
- วันที่ 17 สิงหาคม 
2561 ปฏิบัติงาน  
ณ บ้านป่าก่อ  
ต าบลป่าก่อ 
 อ าเภอชานุมาน  
-  วันที่ 20 กันยายน 
2561 ณ บ้านเปือย 
ต าบลเปือย  
อ าเภอลืออ านาจ 
โครงการบ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้
ประชาชนจังหวัด
อ านาจเจริญ 
ครั งที่  11/2561 
- วันที่  17 สิงหาคม 
2561  ณ โรงเรียนป่าก่อ  
ต าบลป่าก่อ  
อ าเภอชานุมาน 
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สรุป  โรคที่พบ  ครั้งที่ 10 จ านวน  109 ราย และ ครั้งที่ 11 จ านวน 100 คน 
 

 
          โรคที่พบ 

         ครั งที่ 10              ครั งที ่11 

 จ านวน  ร้อยละ   จ านวน ร้อยละ 
โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื อ 
โรคระบบทางเดินหายใจ 
โรคระบบทางเดินอาหาร 
โรคระบบประสาทและสมอง 
โรคผิวหนัง 
โรคตา 
โรคระบบไหลเวียนโลหิตและโรคเลือด 
โรคระบบต่อไร้ท่อและโภชนาการ 
โรคระบบอวัยวะสืบพันธุ์หญิง 
โรคหู 
โรคติดเชื อ 
โรคพยาธิ 
ตรวจสุขภาพ 

    40 
    25 
    10 
      8 
      7 
      5 
      3 
      - 
     2 
     2 
     - 
    - 
    7      

 36.69 
 22.93 
   9.17 
   7.33 
   6.42 
   4.58 
   2.75 
     - 
  1.83 
  1.83 
    - 
    - 
   6.42 

  34 
  22 
  11 
  10 
  10 
   2 
   3 
  2 
  1 
  2 
  -  
  2 
  1 

    43.00 
    22.00 
    11.00 
    10.00 
    10.00 
      2.00 
      3.00 
      2.00 
      1.00 
      2.00 
       - 
       2.00 
       1.00  

 
3. สรุปผลการออกรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดอ านาจเจริญร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
อ านาจเจริญ  โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
 

ครั งที่/วัน เดือน ปี /สถานที่ 
จ านวน

ผู้รับบริการ 
(คน) 

จ านวน    
เลือด(ถุง) 

หมายเหตุ 

 
29/ วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
      ณ หอประชุมอ าเภอปทุมราชวงศา 
30/ วันที่12 กรกฎาคม 2561 
      ณ หอประชุมโรงเรียนคึมใหญ่ 
วิทยาคม 
31/ วันที่ 18 กรกาคม 2561 
      ณ หอประชุมโรงเรียนศรีคูณวิทยา-
บัลลังก ์
32/ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 
      ณ หอประชุมอ าเภอพนา 
 
 
         รวม 

 
74 
 

42 
 
 

68 
 
 

70 
 
 
 

254 

 
74 
 

42 
 
 

68 
 
 

70 
 
 
 

254 

ครั งต่อไป 
- วันที่ 2 สิงหาคม 2561 
ณ หอประชุมอ าเภอชานุมาน 
- วันที่ 9 สิงหาคม 2561 
ณ หจก.เกียรติสุรนนท์อ านาจเจริญ 
- วันที่ 14 สิงหาคม 2561 
ณ ศาลเยาวชนและครอบครัว 
- วันที่ 16 สิงหาคม  2561 
 ณ หอประชุมอ าเภอลืออ านาจ 
- วันที่ 23 สิงหาคม 2561 
 ณ หอประชุมโรงเรียนพนาศึกษา 
- วันที่ 30 สิงหาคม 2561 
 ณ หอประชุมอ าเภอหัวตะพาน  
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4.ผลการด าเนินงานคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 9,18,30, และ 42 เดือน (ตุลาคม - 1 สิงหาคม 2561) 

อ าเภอ 

รวมทั้ง 4 กลุ่มอายุ 

เป้าหมาย
(1) 

คัด
กรอง
(2) 

ร้อย
ละคัด
กรอง 

สงสัย
ล่าช้า
รอ

กระตุ้น
30 วัน
(2.2) 

สงสัย
ล่าช้า
ส่งต่อ
ทันที
(2.3) 

รวม
สงสัย
ล่าช้า

ทั้งหมด
(2.4) 

ร้อย
ละ

สงสัย
ล่าช้า 

สงสัยล่าช้าต้อง
ได้รับการ

ส่งเสริม/กระตุ้น
ภายใน 1 เดือน 

รวม
สมวัย 

ร้อย
ละ

สมวัย 
ติดตาม
ได้(3) 

ร้อยละ
ติดตาม

ได้ 

เมือง
อ านาจเจริญ 4,133 3,174 76.8 655 0 655 20.64 566 86.41 3,083 97.13 

ชานุมาน 1,825 1,372 75.18 260 1 261 19.02 210 80.77 1,316 95.92 
ปทุมราชวงศา 1,738 1,272 73.19 293 0 293 23.03 228 77.82 1,205 94.73 

พนา 891 684 76.77 132 0 132 19.3 80 60.61 629 91.96 

เสนางคนิคม 1,370 963 70.29 180 1 181 18.8 107 59.44 889 92.32 

หัวตะพาน 1,545 1,259 81.49 194 0 194 15.41 139 71.65 1,202 95.47 

ลืออ านาจ 1,196 900 75.25 296 3 299 33.22 253 85.47 854 94.89 

รวม 12,698 9,624 75.79 2,010 5 2,015 20.94 1,583 78.76 9,178 95.37 
 
ที่มา HDC: 1 สค.61           
เกณฑ์  ร้อยละคัดกรอง = 90 สงสัยล่าช้า = ร้อยละ 20 ติดตามมากระตุ้น = ร้อยละ 100 พัฒนาสมวัยร้อยละ = 85 
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อ าเภอ รวมทั ง 5 กลุ่มอายุ 
เป้าหมาย

(1) 
คัด

กรอง
(2) 

ร้อย
ละคัด
กรอง 

สงสัย
ล่าช้า
รอ

กระตุ้น
30 วัน
(2.2) 

สงสัย
ล่าช้า
ส่งต่อ
ทันที
(2.3) 

รวม
สงสัย
ล่าช้า

ทั งหมด
(2.4) 

ร้อย
ละ

สงสัย
ล่าช้า 

สงสัยล่าช้าต้อง
ได้รับการ

ส่งเสริม/กระตุ้น
ภายใน 1 เดือน 

รวม
สมวัย 

ร้อยละ
สมวัย 

ติดตาม
ได้(3) 

ร้อยละ
ติดตาม

ได้ 
เมือง

อ านาจเจริญ 
502 460 91.63 124 0 124 26.96 83 66.94 419 91.09 

ชานุมาน 227 222 97.8 41 0 41 18.47 15 36.59 196 88.29 
ปทุมราชวงศา 240 238 99.17 78 0 78 32.77 30 38.46 190 79.83 

พนา 106 104 98.11 22 0 22 21.15 1 4.55 83 79.81 
เสนางคนิคม 171 165 96.49 29 0 29 17.58 3 10.34 139 84.24 
หัวตะพาน 186 186 100 42 0 42 22.58 7 16.67 151 81.18 
ลืออ านาจ 145 140 96.55 52 1 53 37.86 21 40.38 108 77.14 

รวม 1,577 1,515 96.07 388 1 389 25.68 160 41.24 1,286 84.88 
 
ที่มา HDC: 1 สค.61           
เกณฑ์  ร้อยละคัดกรอง = 90 สงสัยล่าช้า = ร้อยละ 20 ติดตามมากระตุ้น = ร้อยละ 100 พัฒนาสมวัยร้อยละ = 85 
 
มติที่ประชุม   - ทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ผลการด าเนินงานรณรงคค์ัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60  เดือน (กรกฎาคม 2561) 
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    4.12 กลุ่มงานควบคุมโรค   
          4.12.1 โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรกจังหวัดอ านาจเจริญ  
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบโรค 10 อันดับแรกของจังหวัดอ านาจเจริญช่วงเดือน กรกฏาคม 2561 กับกรกฏาคม 2560 

อันดับที่ โรค 

กรกฏาคม 2561 กรกฏาคม 2560 
จ านวน อัตราป่วย 

ต่อแสนปชก. 
จ านวน อัตราป่วย 

ต่อแสนปชก. 

1 อุจจาระร่วงเฉียบพลัน 494 136.18 626 172.57 
2 ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 96 26.46 238 65.61 
3 มือเท้าปาก 81 22.33 88 24.26 
4 อาหารเป็นพิษ 78 21.50 70 19.30 
5 ปอดบวม 54 14.89 184 50.72 
6 ไข้เลือดออก 35 9.16 45 11.77 
7 ไข้หวัดใหญ่ 9 2.48 31 8.55 
8 สุกใส 7 1.93 15 4.13 
9 เมลิออยโดสีส 4 1.10 7 1.93 
10 เห็ดพิษ 3           0.83  10 2.76 

ที่มา:บัตรรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ข้อมูล ณ 31  กรกฏาคม 2561 
เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล 10 อันดับแรกของจังหวัดอ านาจเจริญในช่วงเดือนกรกฏาคม 2561 กับช่วงเดือน

กรกฏาคม2560 พบว่ามี อาหารเป็นพิษ ที่มีอัตราป่วยสูงเกินปี2560  
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ในช่วงเดือนกรกฏาคม 2561(วันที่1–31 กรกฏาคม 2561 ) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญได้รับ
บัตรรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506) จ านวน  1,006 ฉบับมีการความครอบคลุมและความทันเวลา
ของการสงรายงานตามมาตรฐานของโรงพยาบาลและ สถานบริการสาธารณสุข ดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 จ านวนร้อยละของสถานบริการสาธารณสุข จ าแนกตามความครอบคลุมของการส่งรายงาน 506  
ในชวงเดือนกรกฏาคม 2561 (1-31 กรกฏาคม 2561) 
 

ล าดับ อ าเภอ จ านวน 
สถานบริการ

ทั้งหมด 

สถานบริการที่มี
การส่งรายงาน 

สถานบริการที่ไม่
มี 

รายงานผู้ป่วย 

ร้อยละความ
ครอบคลุม 

1. เมืองอ านาจเจริญ 26 25 1      96.15  
2. ชานุมาน 10 10 0 100 
3. ปทุมราชวงศา 12 12 0 100 
4. พนา 6 6 0 100 
5. เสนางคนิคม 9 9 0 100 
6. หัวตะพาน 12 12 0 100 
7. ลืออ านาจ 11 11 0 100 

รวม 86 85 1      98.84  
แหล่งที่มา:รายงาน506 จากศูนย์ระบาดอ าเภอ,รพ.และ รพ.สต.ทุกแห่งผ่าน Datacenter และ E-mail ณ 31 กรกฏาคม 
61 
 อ าเภอเมือง รพ.สต. ที่ไม่ส่งรายงานคือ รพ.สต.ดงบังพัฒนา 

ขอขอบคุณผู้บริหารและเครือข่ายสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งที่ให้ความส าคัญกับระบบเฝ้าระวังทางระบาด
วิทยาที่ได้ส่งข้อมูลได้ครบถ้วนถูกต้องทันเวลาเพ่ือให้ข้อมูลในระบบเฝ้าระวังมีคุณภาพและน่าเชื่อถือยิ่งขึ น 
 

 
 

     3.1  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 

  สถานการณ์สถานการณ์ไข้เลือดออกระดับประเทศ  (ตามรายงาน 506) 
 ข้อมูลไข้เลือดออกของประเทศไทย จากส านักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ตั งแต่วันที่ 1มกราคม– 24 

กรกฏาคม 2561 พบผู้ป่วย จ านวน 35,754 ราย อัตราป่วย 54.31 ต่อปชก.แสนคน พบผู้ป่วยเสียชีวิต 47 ราย (จาก 
อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.12 ผู้ป่วยเสียชีวิตสว่นใหญ่ เป็นกลุ่มผู้ใหญ่ ร้อยละ 68.09  ( 32 ราย) กลุ่มเด็กร้อยละ 31.91 ( 
25 ราย)  ปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิต  ได้แก่ ไปคลินิก/ซื อยากินเอง ร้อยละ 50 รองลงมาคือ มีโรคเรื อรัง/ทารก/สูงอาย ุ 
ร้อยละ 40 แพทย์วินิจฉัยโรคอ่ืนๆ และให้กลับบ้าน  ร้อยละ 40 มีภาวะอ้วน  ร้อยละ 26 

จังหวัดอ านาจเจริญ มีอัตราป่วยเป็นอันดับที่ 70 ของประเทศ เดือนที่ผ่านมาอยู่ในอันดันที่ 63 (สืบค้นจาก 
http://www.boe.moph.go.th/ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2561)  

2. ความครอบคลุมและความทันเวลาของการส่งรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา    
ประจ าเดือนธันวาคม 

3. สรุปสถานการณ ์โรคและภัยสุขภาพที่ส าคัญ 
ประจ าเดือนธันวาคม 
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ภาคที่มีอัตราปวยสูงสุด  คือ ภาคเหนือ 63.24 ต่อปชก.แสนคน (7,637 ราย) รองลงมาคือ ภาคกลาง 62.42 
ต่อปชก.แสนคน (14,049 ราย) ภาคใต้ 61.06มต่อปชก.แสนคน (5,688ราย) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  38.21 ต่อปชก.
แสนคน (8,380ราย) ตามล าดับ 

 
 
จังหวัดอ านาจเจริญ มีอัตราป่วยเป็นอันดับที่ 5 ของจังหวัดในเครือข่ายบริการที่ 10 โดยจังหวัดที่มีอัตราป่วย

สูงสุด คือ จังหวัดอุบลราชธานี 68.92 ต่อปชก.แสนคน (1,282 ราย) เสียชีวิต 3 ราย รองลงมาคือ ศรีสะเกษ 65.39ต่อ
ปชก.แสนคน (961 ราย) จังหวัดยโสธร 29.81 ต่อปชก.แสนคน (39 ราย) จังหวัดมุกดาหาร 25.80 ต่อปชก.แสนคน (90 
ราย) และอ านาจเจริญ 17.52 ต่อปชก.แสนคน (66 ราย) 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในจังหวัดอ านาจเจริญ (ข้อมูลเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกรายวัน) 
ในป ี2561 (วันที่ 1 มกราคม –31 กรกฎาคม 2561) จังหวัดอ านาจเจริญได้รับรายงานผู้ป่วยที่เข้าข่ายเฝ้า 

ระวังโรคไข้เลือดออกสะสมตั งแต่ต้นปี รวม จ านวน  151 รายคิดอัตราป่วย 39.51 ต่อประชากรแสนคน ยังไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต ส่วนใหญ่ วินิจฉัย DF ร้อยละ  64.90 (98 ราย) รองลงมา คือ DHF ร้อยละ 32.45 (49 ราย) และDSS จ านวน 
4 ราย ร้อยละ 2.65 กลุ่มเสี่ยงยังเป็นกลุ่มเด็กนักเรียน อายุ 5-14 ปี อัตราป่วย  201.78 ต่อประชากรแสนคน  (91 คน) 
           พื นที่เกิดโรคตั งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันพบผู้ป่วยกระจายในทั ง 7 อ าเภอ ใน 32 ต าบล (ร้อยละ 57.14 ของ
ต าบล) 79 หมู่บ้าน/ชุมชน  (ร้อยละ 12.06 ของหมู่บ้าน/ชุมชน ) โดยพบว่าอ าเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
สะสมสูงสุดคืออ าเภอปทุมราชวงศา (อัตราป่วย 125.12 ตอ่ประชากรแสนคน) รองลงมาคือ อ าเภอชานุมาน อ าเภอหัว
ตะพาน อ าเภอเสนางคนิคม อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ  อ าเภอพนาและ อ าเภอลืออ านาจ รายละเอียดดังตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3 จ านวนผู้ป่วยไข้เลือดออกผู้เสียชีวิต อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตาย(%)จ าแนกราย
อ าเภอป ี2561  (ณ  31 กรกฏาคม 2561) 

 

ล า 
ดับที่ 

 
อ าภอ 

 

ข้อมูลสะสมทั งปี 2561 
( 1 ม.ค 61 -31 ก.ค 61) 

ช่วงเดือน กรกฏาคม 2561  
(4 สัปดาห์) 

พื นที่ 
เสี่ยง 

รวม
ผู้ป่วย 

RATE 
อันดั
บ 

ตาย 
CFR(
%) 

ผู้ป่วย RATE 
อันดับ 

1 เมือง 29 22.00 5 0 0 7 5.31 5 สีเหลือง 

2 ชานุมาน 23 55.47 2 0 0 7 16.88 2 สีแดง 

3 ปทุมราชฯ 61 125.12 1 0 0 9 18.46 1 สีแดง 

4 พนา 4 14.18 6 0 0 4 14.18 4 สีแดง 

5 เสนางค์ฯ 13 31.60 4 0 0 6 14.59 3 สีแดง 

6 หัวตะพาน 19 35.19 3 0 0 1 1.85 7 สีเขียว 

7 ลืออ านาจ 2 5.42 7 0 0 1 2.71 6 สีเขียว 
รวม 151 39.51  0 0 35 9.16  สีเหลือง 
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หมายเหตุ    
            =  อ าเภอที่พบอัตราป่วย  > 10 ต่อแสนประชากร 
 = อ าเภอที่พบอัตราป่วย  > 5 -≤10  ต่อแสนประชากร 

= อ าเภอที่พบอัตราป่วย    ≤ 5  ต่อแสนประชากร 
   สีขาว   = พื นทีป่ลอดโรคไม่พบผู้ป่วยในช่วง 4 สัปดาห์ 
 
            เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล 4 สัปดาห์ก่อน และ 4 สัปดาห์หลังพบว่าในภาพรวมจังหวัดอ านาจเจริญ พบว่ามี
แนวโน้มลดลงจากสัปดาห์ 4 สัปดาห์ ร้อยละ 44.44 พบว่าอ าเภอพนาที่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ นนอกนั นมีแนวโน้มลดลงใน 
ทุกอ าเภอ โดยเฉพาะอ าเภอหัวตะพานลดลงมากท่ีสุดร้อยละ 90.91  รองลงมาคืออ าเภอปทุมราชวงศา ลดลงร้อยละ 
60.87 ดังตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4  ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดอ านาจเจริญเปรียบเทียบ 4 สัปดาห์ก่อนและหลังจ าแนกรายอ าเภอ  
               สัปดาห์ที่ 22-29  (ตั งแต่วันที่  3 มิถุนายน- 31 กรกฏาคม 2561)  

อ าเภอ 
            

จ านวนผู้ป่วย
สะสม 

ผู้ป่วย ผู้ป่วย ผลต่างผู้ป่วย ร้อยละ 

1 ม.ค.- 1 ก.ค. 
2561 

4 สัปดาห์
ก่อน 

4 สัปดาห์หลัง 4 สัปดาห ์
ของผลต่าง 

  wk  22 - 25  wk 26- 29  (+/-) (+/-) 
เมือง 29  12 7 -5 -41.67 

ชานุมาน 23  10 7 -3 -30.00 
ปทุมราชวงศา 61  23 9 -14 -60.87 

พนา 4  0 4 4 400.00 
เสนางคนิคม 13  6 6 0 0.00 
หัวตะพาน 19  11 1 -10 -90.91 
ลืออ านาจ 2  1 1 0 0.00 
รวม.2561 151  63 35 -28 -44.44 

 
แนวโน้มการระบาดของโรค ผู้ป่วยในเดือนกรกฏาคม 2561 มีจ านวน 35 ราย ซึ่งน้อยกว่าเดือนที่ผ่านเมื่อ

เทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดือนเดียวกันลดลงได้ร้อยละ 22.22  (10 ราย) และสามารถลดลงจากค่ามัธยฐาน 5 ปี ได้ร้อย
ละ 70.83  (85ราย) รายละเอียดดัง รูปที่ 2 
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        รูปที่ 2 จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดอ านาจเจริญปี  2561 เปรียบเทียบปี 2560 และมัธยฐาน 5 ปี

ย้อนหลังและค่าพยากรณ ์2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
 

  
 

สรุป ณ ปัจจุบันมีการระบาดอยู่ใน 7 อ าเภอกระจาย ใน 18 ต าบล (สัปดาห์ที่ผ่านมา 17 ต าบล) มีจ านวน
หมู่บ้าน/ชุมชน 26 หมู่บ้าน/ชุมชน (สัปดาห์ที่ผ่านมา 28 หมู่บ้าน) ทั้งนี้มีหมู่บ้านที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้ มีการ
ระบาดต่อเนื่องมากกว่า 2 รุ่น (> 28 วัน) คือ หมู่ที่ 3 ต าบลลือ อ าเภอปทุมราชวงศา และหมู่ 6 ต.นาเวียง  
อ.เสนางคนิคม ดังรูปและตารางที ่4 
 
ตารางที่ 4  จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดอ านาจเจริญ แยกรายอ าเภอ รายต าบลและหมู่บ้าน /ชุมชนที่ก าลังมี
การระบาดของโรคและโรคยังไม่สงบในขณะนี  ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
 

อ าเภอ ต าบล หมู่ที ่
สะสมทั้ง
ปี (ราย) 

 
ประเภท

หมู่บ้านเกิด
โรค 

 
ระยะเวลา
การระบาด

(วัน) 

 
จ านวนผู้ป่วย 

ในช่วง 4 สัปดาห์ WK 26-29 
 (1- 31 ก.ค.61) 

WK26 WK27 WK28 WK29 
เมือง บุ่ง 6 3 ใหม ่  0 0 1 1 

7 1 ใหม ่  1 0 0 0 

10 2 ใหม ่  1 0 0 0 

นาจิก 3 1 ใหม ่  0 1 0 0 

นาวัง 7 1 ใหม ่  0 0 0 1 
ชานุมาน โคกก่ง 6 3 ใหม ่  2 0 0 0 

โคกสาร 3 1 ใหม ่  0 1 0 0 

ชานุมาน 5 1 ใหม ่  0 1 0 0 

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

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

ปี2561 0 0 0 11 34 71 35

พยากรณ์2561 0 0 6 16 74 118 95 67 31 8 2 0

ปี2560 6 6 8 8 35 76 45 9 12 1 0 0

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130

จ ำ
นว

นผู้
ป่ว

ย(
รำ
ย)



24 
 

9 1 ใหม ่  1 0 0 0 

ป่าก่อ 10 2 ใหม ่  0 0 1 0 

ปทุมราชวงศา 

นาป่าแซง 5 1 ใหม ่  0 1 0 0 
9 1 ใหม ่  0 1 0 0 

นาหว้า 1 2 ใหม ่  0 0 1 0 
5 2 ใหม ่  0 1 0 0 

ห้วย 8 1 ใหม ่  0 1 0 0 

ลือ 3 4 ซ้้าซาก (G2) 31 2 0 0 0 

7 1 ใหม ่  0 0 0 1 

พนา พระเหลา 1 1 ใหม ่  0 1 0 0 

ไม้กลอน 3 1 ใหม ่  1 0 0 0 

12 1 ใหม ่  1 0 0 0 

จานลาน 3 1 ใหม ่  0 0 1 0 

เสนางคนิคม นาเวียง 6 6 ซ้้าซาก (G2) 31 2 1 1 0 

7 1 ใหม ่  0 0 1 0 

เสนางคนิคม 8 1 ใหม ่  0 1 0 0 

หัวตะพาน ค าพระ 11 1 ใหม ่  0 0 1 0 

 ลืออ านาจ ดงบัง 3 1 ใหม ่  0 0 1 0 

 
หมายเหตุ :1.พื นที่เกิดโรคซ  าซากหมายถึง (พบผู้ป่วยติดต่อกันเกิน 4  สัปดาห์ ) 
   2 .พื นที่เกิดโรคต่อเนื่องหมายถึง (พบผู้ป่วยต่อเนื่อง2-3 ใน 4  สัปดาห์  
   3. พื นที่เกิดโรคใหม่ หมายถึง หมู่บ้านที่พบผู้ป่วยใหม่ในรอบปี หรือ เกิดเหตุการณ์ใหม่เมื่อโรคสงบ 
 

จากการประเมินความเสี่ยง พบว่าในบางพื นที่มีจ านวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ นอย่างรวดเร็วเนื่องจากไม่มีการระบาด
ของโรคในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ท าให้มีประชาชนที่มีความไวรับต่อการติดเชื อจ านวนมาก ประกอบกับผลส ารวจลูกน  า
ยุงลายกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ยังพบค่าดัชนีลูกน  ายุงลายสูง เป็นความเสี่ยงที่โรคไข้เลือดออกจะแพร่กระจายต่อเนื่อง จึง
ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการด าเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโรคไข้เลือดออกในช่วง 2 เดือน ดังนี  

1. ให้หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน หมู่บ้าน วัด โรงเรียน ภาคเอกชน ทุกแห่งจัดกิจกรรมรณรงค์ Big  
Cleaning Day พร้อมกันทั งจังหวัด ในช่วง 2 เดือนมหามงคล  
                ครั้งที ่1 วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10  (ช่วงสัปดาห์ รณรงค์ 9 -15 
กรกฎาคม 2561) 
               ครั้งที่ 2 วันที่ 12 สิงหาคม 2561 วันแม่แห่งชาติ  (ช่วงสัปดาห์ รณรงค์ 9 -15 สิงหาคม 2561) 
                         (พร้อมก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกสัปดาห์ ทุกวันศุกร์ อย่างต่อเนื่อง)   
โดยประสานความร่วมมือจากประชาชนจากทุกครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โรงเรียน วัด หน่วยงานราชการ เอกชนทุกภาคส่วน และรายงานผลการส ารวจความชุกลูกน  ายุงลาย พร้อมส่งภาพการ
จัดกิจกรรม ให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอรวบรวมส่งจังหวัด                                                                                                                                             
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             2. ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดท าประชาคมหมู่บ้านในการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกันควบคุม
การระบาดของโรคไข้เลือดออก  
             3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั งทีมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 
   4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกิจกรรม พร้อม สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ 
             5. สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง แต่งตั งทีมประเมินไขว้ ตรวจวัดดัชนีความชุกลูกน  า แห่งละ 1 หมู่บ้าน 1 
โรงเรียน 1 วัด และประเมินทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพร้อมกันทั งจังหวัด  
            6. สื่อสารประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง   
            7. กรณีพบการระบาดในพื นที่อ าเภอมากกว่า 2 ต าบล พิจารณายกระดับศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
(EOC) โดยมีนายอ าเภอเป็นประธาน เพ่ือระดมทรัพยากรในการควบคุมการระบาด 

ผังก ากับนโยบายเร่งรัด การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปี 2561 
                            เป็นตัวช้ีวัด PA  นายแพทย์สาธารณสุขจังอ านาจเจริญ น้ าหนัก 6 
 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนัก วิธีการจัดเก็บ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1. ร้อยละ 80 ของหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/
หน่วยงานราชการ/สถานที่สาธารณะมีการจัดกิจกรรม
ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 2
ครั้งควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
จ านวน 2ครั้ง ช่วงเดือนมหามงคล (ช่วงเดือนระบาดของโรค
ไข้เลือดออก) 
ครั งที่ 1วันที่ 28กรกฎาคม 2561 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.
10 (ช่วงสัปดาห์ รณรงค์ 9 -15 ก.ค.61) 
ครั งที่ 2วันที่ 12 สิงหาคม 2561 วันแม่แห่งชาติ 
             (ช่วงสัปดาห์ รณรงค์ 9 -15 ส.ค.61) 

2 
  
  
  
  
  

CUP รวบรวม 
ตามแบบรายงาน 
ตามแบบรายงาน 
ส่งภายในวันที่ 20 

ของเดือน 
ก.ค.,ส.ค.61  

  
  

 ก.ค.-ส.ค.61 
  
  
  
  
  

 2.  ร้อยละ 80 ของต าบลมีความพร้อมวัสดุอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
  2.1 น  ายาเคมี อย่างน้อย               12 ลิตร 
  2.2 ทรายก าจัดลูกน  าอย่างน้อย       5  ถัง ๆ ละ 25 กก. 
  2.3 เครื่องพ่นหมอกควันอย่างน้อย   2  เครื่อง 
  2.4 spray knock down (กระป๋อง)อย่างน้อย  5 กระป๋อง 

1 
  
  
  
  

CUP รวบรวม 
ตามแบบรายงาน 
ส่งภายในวันที่ 5 

ของเดือน 
  
  
  

เม.ย.-ก.ย.61  
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3.  ร้อยละ 80 ต าบลมีความพร้อมทีมควบคุมโรค
ไข้เลือดออกตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
การแต่งตั งทีมรวมอย่างน้อย 6 คน และแต่ละคน มี เบอร์ 
โทรศัพท์ ติดต่อได้มีค าสั่งการแต่งตั งทีม 
1. หัวหน้าทีม มาจากส่วนของเทศบาลอบต. 
2. เลขาทีมมาจาก ส่วนของสาธารณสุข 
3. ทีมปฏิบัติการ มาจากส่วนเทศบาล/อบต.+ สาธารณสุข+ อส
ม.(อย่างน้อย 4 คน) 

1 
  

CUP รวบรวม 
ตามแบบรายงาน 
ส่งภายในวันที่ 5 

ของเดือน 
ส.ค.61  

  

 เม.ย.-ก.ค.61  
  
  
  

4. ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมีความ
ทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรคตาม มาตรการ 3-3-
1-5-14-21-28รายงานตามแบบติดตามการควบคุมโรค
ไข้เลือดออก (Epidermic curve and Control รายหมู่บ้าน/
ชุมชน) ภายใน 3 วันหลังจากรับแจ้งโรคใน Line App.(ทีม
จัดการโรคไข้เลือดออก) 

0.5 
  
  

CUP รวบรวม 
ตามแบบรายงาน 

  

ต.ค.60-ก.ย.61   
  
  

5. ร้อยละ 80 ของหมู่บ้าน/ชุมชนมีการจัดประชุมประชาคม
ในหมู่บ้านมีข้อตกลงมาตรการควบคุม 
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
ผลการจัดท าประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนได้ข้อตกลง
มาตรการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
พร้อมมีภาพถ่ายป้ายประชาคม 

1 
  
  
  

CUP รวบรวม 
ตามแบบรายงาน 
ส่งภายในวันที่ 5 

ของเดือน 
ส.ค.61  

  

  เม.ย.-ก.ค.61  
  
  

6.  ไม่พบหมู่บ้าน/ชุมชน ที่เกิด Generation ที ่2   
ใช้ข้อมูลผู้ป่วยตั งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561(
จาก.รง.เร่งด่วน,รง.506 ) 

0.5 
  

CUP รวบรวม 
ตามแบบรายงาน 

ต.ค.60-ก.ย.61   
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  ตามท่ีส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญได้ด าเนินโครงการก าจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งตับ 

มะเร็งท่อน  าดีเพื่อร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมทั งถวาย 
เป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 85พรรษา ปีงบประมาณ 2561   
โดยมีตัวชี วัด"ร้อยละของต้าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ 
น้้าดี ทั งนี ให้ใช้ข้อมูลจากโปรแกรม Isan Cohort(1 ตุลาคม 2560-31 กรกฏาคม 2561) 
  1.ผลการด าเนินงานในภาพรวมประเทศ   
                     ในภาพรวมของประเทศ พบว่าตรวจอุจจาระและปัสสาวะ 140,096ราย จากเป้าหมายรวมทั งประเทศ 
120,000 ราย พบพยาธิใบไม้ตับ 7,878 ราย คิดเป็น 5.6% และมีผลงานตรวจอัลตร้าซาวด์ 137 ,995 ราย จาก
เป้าหมายรวมทั งประเทศ 160,000 ราย สงสัย CCA จ านวน 888 ราย คิดเป็น 0.8% 
  2. ผลการด าเนินงานจังหวัดอ านาจเจริญ  
                     จังหวัดอ านาจเจริญ มีเป้าหมายต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้
ตับและมะเร็งท่อน  าดีทั งหมดจ านวน 24 ต าบลในทุกอ าเภอ (ต าบลเก่า 9 ต าบลและต าบลใหม่ 15 ต าบล) โดยมี
เป้าหมายในการด าเนินงานในต าบลใหม่ ให้ตรวจอุจจาระหาพยาธิ (OV ) ต าบลละ 920 ราย ตรวจอัลตร้าซาวด์  (CCA)  
ต าบลละ 300 รายและต าบลเก่าตรวจอุจจาระหาพยาธิ (OV ) ต าบลละ 100 ราย ตรวจอัลตร้าซาวด์  (CCA)  ต าบลละ 
200 ราย ซึ่งผลการด าเนินการได้ดังนี   

  ผลการตรวจอุจจาระในต าบลใหม่ จากเป้าหมายทั งจังหวัด จ านวน 13,800 ราย มีผลการด าเนินงาน  
จ านวน 12,801 ราย คิดเป็น 92.76% และต าบลเก่าเป้าหมาย รวม 900 รายมีผลด าเนินงาน จ านวน 200 ราย คิดเป็น 
22.22 %  

  ผลงานตรวจอัลตร้าซาวด์  มีเป้าหมายรวมทั งจังหวัด 3,100 รายมีผลการด าเนินงาน จ าวน 1,249  
ราย คิดเป็น 23 .13 % และในต าบลเก่าเป้าหมาย รวม 900 ราย มีผลการด าเนินงานจ านวน 200 ราย คิดเป็น 22.22 
% เมื่อแยกผลการด าเนินงานตามมาตรการรายอ าเภอได้ดังนี   
ตารางท่ี 5 ผลการด าเนินงานโครงการก าจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดีจังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2561  
              แยกรายอ าเภอตาม 5 มาตรการ  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฏาคม2561)  ในต าบลใหม่ปี  256 

 
 
ที่มา : ข้อมูลจากโปรแกรม Isan cohort ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2561 

4 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการก าจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีจังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2561 
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ตารางท่ี 5  ผลการด าเนินงานโครงการก าจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดีจังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2561แยกราย
อ าเภอตาม 5 มาตรการ  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฏาคม2561)  ในต าบลเก่า ปี59-60 

 
ที่มา : ข้อมูลจากโปรแกรม Isan cohort ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2561 
ผลการด าเนินงานตามโครงการตาม ในระดับเขต และระดับประเทศ 

1. ผลการคัดกรองพยาธิในโปรแกรม Isan cohort 
พบว่าจังหวัดอ านาจเจริญ มีผลการด าเนินงาน 3 แห่ง ติด 10 อันดับแรกจาก ทั งหมด 462 ต าบล ดังรูป 

 

 
2. ผลการคัดกรองพยาธิใบไม้ในตับด้วยการตรวจอุจจาระและปัสาวะในเขตสุขภาพที่ 10  

พบว่าจังหวัดอ านาจเจริญมีผลงานการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายมากที่สุดในเขตสุขภาพท่ี 10 ดังรูป 
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              3  ผลการด าเนินการตรวจคัดกรองด้วยอัลตร้าซาวด์  พบว่าจังหวัดอ านาจเจริญมีผลการด าเนินงานเป็นอันดับ 2  
        ของประเทศดังรูป 

 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
             ขอเร่งรัดให้ทุกพื นที่ได้ด าเนินการตรวจคัดกรองและบันทึกผลการด าเนิน ให้แล้วเสร็จในโปรแกรม Isan cohort 
ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 

มติที่ประชุม   - ทราบ 

    4.13 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
    4.14 กลุ่มงานนิติการ   
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    4.15 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด รายละเอียด 
โครงการ TO BE NUMBER ONE  

1. รับการประเมินการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE 
ระดับประเทศ ซึ่งคณะกรรมการตัดสินการประกวดได้ก าหนดลงพื นที่เพ่ือตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนน
ระดับประเทศรอบที่ 1 พื นทีจ่ังหวัดอ านาจเจริญ ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ
ระดับเพชรปีที่ 1 ในวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา      11.00 – 12.30 น. ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลา
กลางจังหวัดอ านาจเจริญ มีการจัดบูธนิทรรศการเสนอผลการด าเนินงานของชมรมฯในพื นที่ จ านวน 12 บูธ มีการแสดง
ต้อนรับจาก TO BE NUMBER ONE IDOLสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมราชวงศา สมาชิก TO 
BE NUMBER ONE จากโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลเปือย และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล        เสนางคนิคม   

รายช่ือคณะกรรมการ 
1. นางสายพิรุณ น้อยศิริ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  ประธาน 
2. นายเดชรัฐ สิมศิริ  ผู้เชี่ยวชาญ    กรรมการ 
3. นายสันติสุข สันติศาสนสุข ผู้เชี่ยวชาญ    กรรมการ 
4. พ.ต.ท.หญิงรุ่งนภา  ประสานพานิช  ผู้เชี่ยวชาญ    กรรมการ           

 
2. การประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ งานมหกรรมรวมพลสมาชิก     

TO BE NUMBER ONE ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2561 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัด
นนทบุรี ซึ่งการประกวดระดับประเทศครั งนี  น าโดยนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญ นายวิช
ยันต์ บูรณะกิจภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญ และหัวหน้าส่วนราชการประกอบด้วย นายแพทย์ประภาส วี
ระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญเลขานุการคณะกรรมการโครงการฯ นายบวร ดรุณสนธยา แรงงาน
จังหวัดอ านาจเจริญ นายชัยพร รัตนแสง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ และนายช านาญ ชื่นตา นายอ าเภอ
เมืองอ านาจเจริญ  
 ในการประกวดระดับประเทศประเภทการประกวดของจังหวัดอ านาจเจริญ ประกอบด้วย 
   1. จังหวัด TO BE NUMBER ONE เข้าประกวดประเภทรักษามาตรฐานจังหวัด  TO BE NUMBER 
ONE มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1  

          2. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ เข้าประกวดประเภทรักษามาตรฐาน
พร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 1 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา  

          3. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน เข้าประกวดประเภทรักษามาตรฐาน
พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา  
  4. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมราชวงศา อ าเภอปทุมราชวงศา เข้าประกวดประเภท
รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั นพื นฐาน (มัธยมศึกษา)  
  5. ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนโคกเลาะ อ าเภอหัวตะพาน เข้าประกวดประเภทรักษา
มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค  

 6. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ เข้าประกวดประเภทรักษามาตรฐาน
พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา  
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  7. ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนเปือยหัวดง อ าเภอลืออ านาจ เข้าประกวดประเภทรักษา
มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค            

8. ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอ านาจเจริญ เข้าประกวดประเภท
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ดีเด่น 
  9. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงรียนชานุมานวิทยาคม อ าเภอชานุมาน เข้าประกวดประเภท
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั นพื นฐาน (มัธยมศึกษา) ดีเด่น 
          การประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE มีการน าเสนอผลงานด้วยบุคคล โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้น า
คณะน าเสนอผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE และมีหัวหน้าส่วนราชการคือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
แรงงานจังหวัดและผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ ร่วมน าเสนอผลงานดังกล่าว ส่วนการแสดงจังหวัด TO BE 
NUMBER ONE ได้รับการสนับสนุนจากชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมราชวงศา การแสดงหน้าบูธนิทรรศ
การได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งผลการประกวดจังหวัดอ านาจเจริญได้รับรางวัล ดังนี  

นางทิวาพร  พันธ์ชนะ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกเลาะ อ าเภอหัวตะพาน ได้รับรางวัล
บุคลากร TO BE NUMBER ONE ประเภทผู้น าชุมชน TO BE NUMBER ONE  

ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญที่สนับสนุนงบประมาณ ตลอดจนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครู/นักเรียน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่สนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE มาอย่างต่อเนื่องไว้ ณ โอกาสนี     
มติที่ประชุม   - ทราบ 

4.16 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด 
1. ผลการพิจารณาการย้ายในจังหวัดและต่างจังหวัด 
  ขอย้ายต่างจังหวัด       
  1.1 ย้ายออก  จ านวน  2  ราย  ดังนี  
  (1) นายพิพัฒน์พงษ์  พรมบัวคู  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  โรงพยาบาลปทุมราชวงศา      
ขอย้ายไปโรงพยาบาลม่วงสามสิบ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ขณะนี อยู่ระหว่างส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขด าเนินการพิจารณา 
  (2)  นางกฤษธิรา  ศรีตัดสูง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สถานีอนามัยบ้านโคกก่ง  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชานุมาน  ขอย้ายไปส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตาล  ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร  ส่วนราชการปลายทางแจ้งว่าได้ด าเนินการประชุมพิจารณาการย้าย
ต่างจังหวัดแล้ว  จึงขอพิจารณาในรอบย้ายถัดไป   
   1.2 ย้ายเขา้ จ านวน 2 ราย  ดังนี  
            (1) นางสาววราภรณ์  ใยบัว  ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  โรงพยาบาล
ยโสธร  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  ขอย้ายมาส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  ขณะนี อยู่
ระหว่างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด าเนินการพิจารณา  
            (2) นางสาวสุนันทา  ธงทอง  ต าแหน่งนักรังสีการแพทย์ช านาญการ  โรงพยาบาล    
วังทรายพูน  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  ขอย้ายมาโรงพยาบาลปทุมราชวงศา ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดอ านาจเจริญ  ขณะนี อยู่ระหว่างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด าเนินการพิจารณา 
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  ขอย้ายภายในจังหวัด  
  ข้าราชการ 
   1. ผลการพิจารณาการขอย้ายภายในจังหวัด  มีมติเห็นชอบให้ย้ายได้ 20 ราย ดังนี  

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง/สถานที่ปฏิบัติงาน ขอย้ายไปปฏิบัติราชการที่ 
ผลการ

พิจารณา 
1 นางพิมพ์ธิดา สายเนตร เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช ฯสสจ.
อ านาจเจริญ     

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย ฯ 
สสจ.อ านาจเจริญ  

เห็นชอบ 

2 นางฑิฆัมพร  ดิษฐเนตร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
รพ.ลืออ านาจ สสจ.อ านาจเจริญ 
(ปฏิบัติงานจริงที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
สสจ.อ านาจเจริญ) 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ฯ 
สสจ.อ านาจเจริญ 

เห็นชอบ 

3 นางสาววิลาวัลย ์ ศรีพรหม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
สสจ.อ านาจเจริญ 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ฯ 
สสจ.อ านาจเจริญ 

เห็นชอบ 

4 นางสาวนงลักษณ์  มากดี แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ   
รพ.พนา  สสจ.อ านาจเจริญ 

สอ.บ้านอุ่มยาง   
สอ.พนา  จ.อ านาจเจริญ 

เห็นชอบ 
 
 
 
 

5 นางภันญรมษ์  อุนาภาค พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
รพ.เสนางคนิคม  สสจ.อ านาจเจริญ 

สอ.บ้านโคกกลาง  
สสอ.เสนางคนิคม 
จ.อ านาจเจริญ 

เห็นชอบ 

6 นางวาสนา   กาญจนสิงห์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
รพ.พนา สสจ.อ านาจเจริญ  
(ปฏิบัติงานจริงที่ รพ.หัวตะพาน  
สสจ.อ านาจเจริญ) 

รพ หัวตะพาน   
สสจ.อ านาจเจริญ 

เห็นชอบ 

7 นางไข่มุก  นิลเพ็ชร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
สอ.บ้านนาสีนวน 
สสอ.เมืองอ านาจเจริญ  
จ.อ านาจเจริญ 

สอ.บ้านฟ้าห่วน     
สสอ.ลืออ านาจ   
จ.อ านาจเจริญ 

เห็นชอบ 

8 นายสมชาย  เจริญส่ง ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุข) อาวุโส  
สอ.บ้านน  าปลีก  ต.น  าปลีก  
สสอ.เมืองอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ 

สอ.บ้านดอนเมย  ต.นาจิก  
สสอ.เมืองอ านาจเจริญ  จ.
อ านาจเจริญ  

เห็นชอบ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง/สถานที่ปฏิบัติงาน ขอย้ายไปปฏิบัติราชการที่ 
ผลการ

พิจารณา 
9 นายสิริชัย  รัตนศรี ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุข) ช านาญงาน 

สอ.บ้านดอนเมย  ต.นาจิก  
สสอ.เมืองอ านาจเจริญ  จ.อ านาจเจริญ  

สอ.บ้านน  าปลีก  ต.น  าปลีก  
สสอ.เมืองอ านาจเจริญ จ.
อ านาจเจริญ 

เห็นชอบ 

10 นายอุเทน  ชัยวงศ ์ สาธารณสุขอ าเภอ  
(นักวิชาการสาธารณสุข) ช านาญการพิเศษ 
สสอ.ปทุมราชวงศา จ.อ านาจเจริญ 

สสอ.พนา จ.อ านาจเจริญ เห็นชอบ 

11 นายภัทรวรรธน ์ ค าดี สาธารณสุขอ าเภอ  
(นักวิชาการสาธารณสุข) ช านาญการพิเศษ 
สสอ.พนา จ.อ านาจเจริญ 

สสอ.ปทุมราชวงศา  
จ.อ านาจเจริญ 

เห็นชอบ 

12 นายประสิทธิ์ ยืนสุข นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
สอ.บ้านโคกเลาะ สสอ.หัวตะพาน  
จ.อ านาจเจริญ 

สอ.บ้านขุมเหล็ก  
สสอ.หัวตะพาน   
จ.อ านาจเจริญ 

เห็นชอบ 

13 นายแดนชัย  สีนอร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
สอ.บ้านหนองยอ  สสอ.หัวตะพาน  จ.
อ านาจเจริญ 

สอ.บ้านหัวตะพาน   
สสอ.หัวตะพาน   
จ.อ านาจเจริญ 

เห็นชอบ 

14 นางพนิดา  สายสุด นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
สสอ.หัวตะพาน  จ.อ านาจเจริญ  

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ      
สสจ.อ านาจเจริญ 

เห็นชอบ 

15 นางสาวณภัส  กิ่งแก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
สอ.บ้านหัวตะพาน  สสอ.หัวตะพาน   
จ.อ านาจเจริญ (ปฏิบัติงานจริงที่  
สอ.บ้านหนองยอ  สสอ.หัวตะพาน   
จ.อ านาจเจริญ) 

สอ.บ้านหนองยอ   
สสอ.หัวตะพาน  จ.
อ านาจเจริญ 

เห็นชอบ 

16 นางจารุวรรณ  ไชโยกุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
สอ.บ้านโคกกลาง   
สสอ.เสนางคนิคม  จ.อ านาจเจริญ 

กง.เวชศาสตร์ครอบครัวและ
บริการด้านปฐมภูมิ 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม 

เห็นชอบ 

17 นายพรหมพิริยะ  สิงห์ไชย ผอ.รพ.สต.(นักวิชาการสาธารณสุข) 
ปฏิบัติการ  สอ.บ้านแมด 
สสอ.ลืออ านาจ  จ.อ านาจเจริญ  

สอ.บ้านหนองคู  
สสอ.เสนางคนิคม  
จ.อ านาจเจริญ 

เห็นชอบ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง/สถานที่ปฏิบัติงาน ขอย้ายไปปฏิบัติราชการที่ 
ผลการ

พิจารณา 
18 นางรัตนพร  เจริญรัตน์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน  

สอ.บ้านหนองสามสี   สสอ.เสนางคนิคม  
จ.อ านาจเจริญ 

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ 
รพ.เสนางคนิคม  
สสจ.อ านาจเจริญ 

เห็นชอบ 

19 นายอัษฏาวุธ  ศรีโชค พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
สอ.บ้านไร่ขี  สสอ.ลืออ านาจ   
จ.อ านาจเจริญ 

สอ.บ้านดอนเมย   
สสอ.เมืองอ านาจเจริญ   
จ.อ านาจเจริญ 

เห็นชอบ 

20 นายกมล  แพงจ่าย ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุข) ช านาญงาน  
สอ.บ้านหนองคู  สสอ.เสนางคนิคม 
จ.อ านาจเจริญ  

สอ.บ้านแมด  สสอ.ลืออ านาจ 
จ.อ านาจเจริญ 

เห็นชอบ 

 
 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
 1. ผลการพิจารณาการขอย้ายภายในจังหวัด  จ านวน  3  ราย  มีมติเห็นชอบให้ย้ายได้ 1 ราย ดังนี   
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง/สถานที่ปฏิบัติงาน ขอย้ายไปปฏิบัติราชการที่ 
ผลการ 

พิจารณา 
1 นางสาวปิยธิดา  วิชัย

ดิษฐ์ 
นักวิชาการสาธารณสุข 
สอ.บ้านดงบัง  สสอ.ลืออ านาจ   
จ.อ านาจเจริญ 

สอ.บ้านแสนสุข   
สสอ.ปทุมราชวงศา 

เห็นชอบ 

** ค าสั่งย้ายมีผล ธันวาคม 2561 
   
 2. ผลการพิจารณาการขอย้ายต่างจังหวัด  จ านวน  1  ราย ดังนี   

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง/สถานที่ปฏิบัติงาน ขอย้ายไปปฏิบัติราชการที่ 
ผลการ 

พิจารณา 
1 นางสาวหฤทัย รื่นระรด นักวิชาการสาธารณสุข  

สอ.บ้านสร้างนกทา  
สสอ.เมืองอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ 

สอ.บ้านค าพอุง สสอ.โพธิ์ชัย  
จ.ร้อยเอ็ด 

สอบถาม
ปลายทา
ง 
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2. ผลการพิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั นต่ ากว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา  
    ประจ าปี  2561 
 

ชั นตราที่ได้รับจัดสรร ชื่อ – สกุล ผู้ได้รับจัดสรร 

ข้าราชการ 
ชั นตราทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  (ท.ช.) 
(บุรุษ  2     สตรี  9)   รวม  11  ดวง 

(1) นายธีรศักดิ์  รัตนเทวะเนตร 
(2) นายปิติฤกษ์  อรอินทร์ 
(1) นางนวลหงษ์  นวลผิว 
(2) น.ส.ปทุมรัตน์  จันทรโคตร 
(3) นางราตรี  จันทะบุตร 
(4) นางลักขณา  บุตรตรี 
(5) นางกฤษณา  พรรณรัตน์ 
(6) นางนลินรัตน์  พลอาษา 
(7) นางวิลาพรรณ  คณารักษ์ 
(8) นางส าราญ  ชานนท์ 
(9) นางขนิษฐา  พงศ์ศักพิบูรณ์ 

ชั นตราทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  (ท.ม.) 
(บุรุษ  3     สตรี  7)   รวม  10  ดวง 

(1) นายพุทธางกูร  ใจเป็น     
(2) นายภราดัย  ศรีวะวงศ์   
(3) นายสุพล  แก้วเรือง      
(1) นางอรดี  ไวยพันธ์   
(2) นางจรูญศรี  กิณรีวงค์ 
(3) นางสุมาลี  ตะนุมาตร 
(4) นางสิริลักษณ์  คุณุ 
(5) น.ส.ภิญญาดา  พยัคฆศิรินาวิน 
(6) น.ส.วัชราภรณ์  พลอามาตย์   
(7) น.ส. เพ็ญสุรี  ศรีทอง   

ชั นตราตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) 
(บุรษ  0     สตรี  2)  รวม    2  ดวง 

(1) น.ส.พรรณวรท  นักบุญ 
(2) น.ส.อนุสรา  ธนาคุณ   

ชั นตราตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)   
(บุรุษ  5     สตรี  10)   รวม  15  ดวง 

(1) นายเทคนิค  ทองศรี 
(2) นายปริญญา  ภักดี 
(3) นายน าพล  ศรีสงคราม 
(4) นายอรรถพล  จันทป 
(5) นายธีระพงษ์  หลักทอง  
(1) นางปิยะนุช  บุญชอบ  
(2) นางเยาวภา  ผาใหญ่  
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ชั นตราที่ได้รับจัดสรร ชื่อ – สกุล ผู้ได้รับจัดสรร 

 

(3) นางศิริพร  โชสระน้อย 
(4) น.ส.จรัสทิพย์  จันทรพรหม 
(5) น.ส.ไพรรินทร์  จันทร์ดี 
(6) น.ส.ฐานิยา  พันธ์ศิลป์ 
(7) น.ส.สุวิสา  พูลชาติ 
(8) น.ส.สุรีรัตน์  ถามะพันธ์ 
(9) น.ส.อัญชลินทร์  พรสินธุเศรษฐ์ 
(10) น.ส.วรรณพร  ปริญญาสกุลวงศ์ 

ชั นตราจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) 
(บุรุษ  0     สตรี  1)    รวม    1  ดวง 

(1) น.ส.รุ่งสวรรค์  วันค า 

ลูกจ้างประจ า 
ชั นตราเบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)   
(บุรุษ  1     สตรี  0)    รวม    1  ดวง 

(1) นายอุดมศักดิ์  โพสาราช 
  

ชั นตราจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) 
(บุรุษ  6     สตรี  2)    รวม    8  ดวง   

(1) นายสุดใจ  สายพฤกษ์ 
(2) นายประจวบ  เที่ยงตรง 
(3) นายจตุรภัทร  ชาวตระการ 
(4) นายทวี  แฝงบุญ 
(5) นายสมบูรณ์  หลักทอง 
(6) นายทรงชัย  ระภาเพศ 
(1) นางจ าลอง  ผายทอง 
(2) นางอารีย์  นามเรืองศรี 

ชั นตราจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)   
(บุรุษ  0     สตรี  1)    รวม    1  ดวง 

(1) นางจันใด  โลจรัส 

พนักงานราชการ 
ชั นตราเบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)   
(บุรุษ  0     สตรี  1)    รวม    1  ดวง 

(1) นางภัทรภร  ค าทวี 

ชั นตราจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) 
(บุรุษ  0     สตรี  1)    รวม    1  ดวง   

(1) น.ส.ชญานิศา  นารีวงศ์ 

ชั นตราเหรียญจักรพรรดิมาลา  (ร.จ.พ.) 
(บุรุษ  12   สตรี  16)   รวม  28  ดวง 

(1) นายจุมพล พุ่มโพธิ์ 
(2) นายเฉลิม รัตนะโสภา 
(3) นายชัยพร สนิทนวล 
(4) นายดลรวี สังขฤกษ์ 
(5) นายทวีฤทธิ์ โลจรัส 
(6) นายธีระยุทธ์ มุจรินทร์ 
(7) นายพลากร วุฒิเสลา 
(8) นายพิโน๊ส อมรวงศ์ 
(9) นายวีระชาติ อ านาจวรรณพร 
(10) นายสมสนุก โยริพันธ์ 
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(11) นายอนุชิต ประแดงปุย 
(12) นายอิสระ เถาว์โท 
(13) นางสาวขนิษฐา คงทนศิวะกุล 
(14) นางจินรัตน์ ประชุมฉลาด 
(15) นางสาวทับทิม สุวรรณกูฏ 

 (16) นางนิธิพร จันทะวงศ์ 
(17) นางพรทิพย์ ไชยมาตร 
(18) นางไพรวัลย์ พันธา 
(19) นางรัตนพร เจริญรัตน์ 
(20) นางลักขณา บุตรศรี 
(21) นางวรรณพร มาทฤทธิ์ 
(22) ว่าที่ร้อยตรีหญิง วริศรา สินทรัพย์ 
(23) นางศรีสุดา พ่วงพงษ์ 
(24) นางสาวส าราญ เหล็กงาม 
(25) นางสุพัตรา ไชยภูมิ 
(26) นางสุภาพร มั่นใจ 
(27) นางอรอินทร์ ขวาลา 
(28) นางอุบลรัตน์ บุญพร้อม 

 
3. การก าหนดเลขลูกจ้างชั่วคราวเพื่อจัดจ้างนักเรียนทุน ปี 2561 ได้ขออนุมัติจากส านักงานปลัดกระทรวง      
    สาธารณสุขและได้รับการอนุมัติ รายละเอียดดังนี  
 

หน่วยงาน กลุ่มวิชาชีพ ต าแหน่งเลขที่ สายงาน 

รพ.เสนางคนิคม แพทย์แผนไทย 1005946 สายงานสหวิชาชีพ 
รพ.ลืออ านาจ พยาบาลวิชาชีพ 1005947 สายพยาบาลวิชาชีพ 
รพ.ปทุมราชวงศา แพทย์แผนไทย 1005948 สายงานสหวิชาชีพ 

พยาบาลวิชาชีพ 1005950 สายพยาบาลวิชาชีพ 
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1005949 นักเรียนทุนสายอื่นๆ 

(วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า) 
รพ.ชานุมาน นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตฯ) 1005951 สายงานนักวิชาการสาธารณสุข 
รพ.หัวตะพาน แพทย์แผนไทย 1005952 สายงานสหวิชาชีพ 
 พยาบาลวิชาชีพ 1005953 สายพยาบาลวิชาชีพ 
สสอ.ปทุมราชวงศา    
รพ.สต.หนองข่า พยาบาลวิชาชีพ 1005955 สายพยาบาลวิชาชีพ 

 
 

สสอ.ชานุมาน    
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หน่วยงาน กลุ่มวิชาชีพ ต าแหน่งเลขที่ สายงาน 
รพ.สต.บ้านห้วยทม นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตฯ) 1005956 สายงานนักวิชาการสาธารณสุข 
รพ.สต.บ้านพุทธรักษา นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตฯ) 1005957 สายงานนักวิชาการสาธารณสุข 
สสอ.เมืองอ านาจเจริญ    
สอ.เฉลิมพระเกียรติ  นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตฯ) 1005954 สายงานนักวิชาการสาธารณสุข 
60 พรรษา ฯ    
รพ.สต.บ้านนาสีนวน พยาบาลวิชาชีพ 1005959 สายพยาบาลวิชาชีพ 

 
สสอ.ลืออ านาจ    
รพ.สต.บ้านไร่ขี นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตฯ) 1005958 สายงานนักวิชาการสาธารณสุข 

 

หมายเหตุ    (แนวทางปฏิบัติ)   
  3.1 ส าหรับการจ้างนักวิชาการสาธารณสุข (ทันตฯ) ให้ท าค าสั่งจ้างได้ ตั งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2561 
เป็นต้นไป 

 3.2. ส าหรับการจ้างแพทย์แผนไทย และพยาบาลวิชาชีพ ให้ท าค าสั่งจ้างเมื่อมีคุณสมบัติครบตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง (สอบใบประกอบ ฯ ผ่าน ยึดตามวันที่สภาฯ อนุมัติในใบประกอบฯ ) เป็นวันที่เริ่มจ้าง แต่
ต้องไม่จ้างก่อน วันที่ 28 มิ.ย. 2561 

 3.3 ส าหรับการจ้างแพทย์แผนไทย และพยาบาลวิชาชีพ ที่ยังไม่มีใบประกอบฯ ให้จ้างเป็นรายวัน/ราย
คาบ หรือจ้างเหมาบริการ ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีคุณสมบัติครบ  

 3.4 ในการจ้าง ตามข้อ 3.1 ข้อ 3.2 และข้อ 3.3 นั นให้จ้างตามอัตราการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก
งบประมาณ  (เงินบ ารุง) ตามหนังสือ สธ ที่ 0201.034/ว 385 ลงวันที่ 20 มิ.ย. 2555  (ขั นต่ าชั่วคราว (แรก
บรรจุ)) 

 3.5 วันที่ 28 มิถุนายน 2561 คือวันที่ได้รับอนุมัติเลขต าแหน่งจากส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
4. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ที่ สธ 0208.04/ว 463 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 

2561       
เรื่อง  การขออนุมัติจัดสรรต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเพ่ิมเติม  และระงับการจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) และเงินรายได้
สถานศึกษา  แจ้งให้ระงับการจ้างงาน การจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเงิน
นอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) และเงินรายได้สถานศึกษา โดยมีผลตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 
(รายละเอียดแนบท้าย) 
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5. การบรรจุลูกจ้างชั่วคราว  และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับราชการ  มีการด าเนินการ ดังนี  

ล าดับ
ที่ 

ชื่อต าแหน่ง หน่วยงานที่บรรจุ 
จ านวน  
(อัตรา) 

การด าเนินการ 

1. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลชานุมาน 1 บรรจุ 13 กรกฎาคม 2561 
(นางสาวเกศรินทร์  เสียงหวาน) 

2. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลลืออ านาจ 1 อยู่ระหว่างเสนอเรื่องขอปรับลด
ระดับ จากช านาญงานเป็น

ปฏิบัติงาน เพ่ือบรรจุ 
3. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านนายม  

ต าบลนาหมอม้า  
ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ  

1 อยู่ระหว่างเสนอเรื่องขอปรับลด
ระดับ จากช านาญงานเป็น

ปฏิบัติงาน เพ่ือบรรจุ 

4. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลลืออ านาจ  1 ภายใน 30 กันยายน 2561 
(ขอใช้บัญชีผู้สอบคัดเลือก ฯ ปี 61) 

 
**หมายเหต ุ ต าแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ได้มีการขึ นบัญชีผู้สอบคัดเลือก 
ในต าแหน่งดังกล่าวไว้แล้ว 

มติที่ประชุม   - ทราบ 

    4.17 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  
    4.18 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
    4.19 งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
    4.20 งานวิจัยและพัฒนา 

จาก การประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข “เพ่ือ
ประชาชนสุขภาพดี 100 ปี แห่งการพัฒนา” วันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดอ านาจเจริญ ผ่านการคัดเลือกให้น าเสนอผลงาน จ านวน 29 เรื่อง ได้รับรางวัลผลงานวิชาการ
ดีเด่น ระดับกระทรวง จ านวน 3 เรื่อง ดังนี   
   ประเภทนวัตกรรม  

1. เรื่อง ระบายอกไม่พกขวด  โดย นพ.นพพล  ธาดากุล, นายเชิดชัย สีทาเลิศ   
โรงพยาบาลชานุมาน 
   ประเภทน าเสนอด้วยวาจา  

1.เรื่อง การใช้ยาชาลิโดเคนร้อยละสองร่วมกับอะดรีนาลินเปรียบเทียบกับลิโดเคนร้อยละสิบ
ในการส่องกล้องโพรงจมูก  โดย พญ.วัชรวีร ์ อดิศัยเดชรินทร์  โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
   2. เรื่อง คนติดสุราในนิคมโรคเรื อน : ภาพสะท้อนความรุนแรงเชิงโครงสร้าง และความ
อ่อนแอเปราะบาง โดย นางสาวนิตยา บัวสาย  ศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง 
มติที่ประชุม   - ทราบ 
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    4.21 งานประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมสุขภาพ 
    4.22 โรงพยาบาลชุมชน 
    4.23 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
    4.24 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม    ไม่มี          

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
มติที่ประชุม    ไม่มี          

เลิกประชุมเวลา           16.50          น. 
 
 

     ลงชื่อ    ผู้จดบันทึกรายงาน 
            (นางสาวสุวนิตย์   ธรรมสาร) 
         นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 
 
     ลงชื่อ    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (นายวุฒิพงษ์  สินทรัพย์) 
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
      หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


