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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดอ านาจเจริญ 

ครั้งที่  6/2561 
วันที่  5 กรกฎาคม 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 กินาวงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
4. นายอภิชาติ  รุ่งเมฆารัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
5. นายสมาน  พรรณรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
6. นางฤดีวรรณ  วงศ์เจริญ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
7. นายทนงศักดิ์  พลอาษา หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
8. นายปริญญา  ดวงศรี  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
9. นางสาวกัลยาณี  สุเวทเวทิน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
10. นายยงยุทธ  สุพล  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
11. นางรัชนีกรณ์  มาศพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
12. นายสกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ หัวหน้างานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
13. นางแคทรียา  รัตนเทวะเนตร หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา 
14. นายไกรวุฒิ  บุตตะ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 
15. นายถิรพุทธิ  เฉลิมเกียรติสกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหัวตะพาน 
16. นางสาวบุศนี  มุจรินทร์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปทุมราชวงศา 
17. นายปัณณธร  เลิศเอกธรรม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม 
18. นายนพพล  ธาดากุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชานุมาน 
19. นายสุเมธ แสงอ่อน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลืออ านาจ 
20. นายเสถียร  บัวเขียว  สาธารณสุขอ าเภอชานุมาน 
21. นายรัชพล  เดชเสงี่ยมศักดิ์ สาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน 
22. นายภัทรวรรธน์  ค าดี  สาธารณสุขอ าเภอพนา 
23. นางสาวอินทิรา  อมรวงศ์  แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
24. นายนคเรศ  ชัยศิริ  แทน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
25. นายพลากร  วุฒิเสลา  แทน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค 
26. นายวันชาติ  ผังดี   แทน หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
27. นายนิศักดิ์  คติอุดมพร  แทน หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
28. นายธวัช  ไชยสิงห์  แทน ผู้ปกครองนิคมอ านาจเจริญ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายสราวุธ  เสียงหวาน ศูนย์ควบคุมโรคท่ีน าโดยแมลงที่ 10.2 จังหวัดมุกดาหาร  



3 
 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายทนงศักดิ์  พึ่งโพธิ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.พนา 
2. นายอุทิศ  นันทะมาตย์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.ชานุมาน 
3. นายนรินทร์ นางาม  ผช.สสอ.(ด้านบริหาร) สสอ.หัวตะพาน 
4. นายชาญ  พวงพันธ์  ผช.สสอ.(ด้านบริหาร) สสอ.ปทุมราชวงศา 
5. นางพนิดา  สายสุด  ผช.สสอ.(ด้านวิชาการ) สสอ.หัวตะพาน 
6. นายพัลลภ  สุระเกษ  ผช.สสอ.(ด้านวิชาการ) สสอ.เสนางคนิคม 
7. นางสาวนริศา  ทองห่อ ผช.สสอ.(ด้านวิชาการ) สสอ.ปทุมราชวงศา   
8. นายทรงศิลป์  ซึ่งเสน  ผอ.รพ.สต.ห้วยฆ้อง 
9. นายสมัย  สุทธสิงห์  ผอ.รพ.สต.เค็งใหญ่ 
10. นายสมัย  ทองอุ่น  ผอ.รพ.สต.ไร่สีสุก 
11. นายดิเรก  คณะรัตน์  ผอ.รพ.สต.นาสะแบง 
12. นางสุนันทา  มานะพิมพ์ ผอ.รพ.สต.นาป่าแซง 
13. นางเพลินจิต  ขันแก้ว  ผอ.รพ.สต.โนนโพธิ์ 
14. นายชัชวาล  ประเปรียว ผอ.รพ.สต.นาผือ 
15. นางประครองจิต  สังข์แสวงพัฒน์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.อ านาจเจริญ 
16. นางสาวสุโพชฌงค์  ก้อนภูธร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.อ านาจเจริญ 
17. นางสาวญานิศา จ าปาศรี นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.อ านาจเจริญ 
18. นางภคอร  ธนูศิลป์  นักวิชาการสาธารณสุข รพ.ลืออ านาจ 
19. นายนภัทร  งามเถ่ือน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.อ านาจเจริญ 
20. นายนคเรศ  ชัยศิริ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.อ านาจเจริญ 
21. นายนัฐวุฒิ  พัวพิทยาเลิศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสจ.อ านาจเจริญ 
22. นางสาวชญานิศา  นารีวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสจ.อ านาจเจริญ 
23. นางสาวสุวนิตย์  ธรรมสาร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.อ านาจเจริญ 

 

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

ได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 

วาระก่อนการประชุม   
 1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดให้เกียรติมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสที่โรงพยาบาลผ่านการ
ประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ประเมินรับรองซ้ าครั้งที่  1 (Re-accredit HA   ยาเสพติด) 
จากสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  
     1.1 โรงพยาบาลชานุ มาน รับการตรวจประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด                
(Re-accredit HA ยาเสพติด) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ผ่านการรับรองจากสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู   ผู้ติดยา
เสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ได้รับการรับรองซ้ าครั้งที่ 1 ตั้งแต่ 17 เมษายน 2561 – 16 เมษายน 2564 
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  1.2 โ ร งพยาบาลพนา  รั บการตรวจประ เมินรั บรองคุณภาพสถานพยาบาลยา เสพติ ด                       
(Re-accredit HA ยาเสพติด) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ผ่านการรับรองจากสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยา
เสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ได้รับการรับรองซ้ าครั้งที่ 1 ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2561 – 5 พฤษภาคม 2564 

2. ผลการประเมินรับรอง NCD Clinic Plus และการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไตเรื้อรัง (CKD) โรคหัวใจ
และหลอดเลือด (CVD) ประจ าปี 2561 ของเขตสุขภาพท่ี 10 

2.1 ผลการประเมินรับรอง NCD Clinic Plus 
   - เครือข่ายอ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ ผ่านระดับ ดีเด่น 
   - เครือข่ายอ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ ผ่านระดับ ดี 

2.2 ผลการประเมินรับรองการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไตเรื้อรัง (CKD) 
   - เครือข่ายอ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ ผ่านระดับ ดี 

2.3 ผลการประเมินการด าเนินงานป้อกันควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) 
   - เครือข่ายจังหวัดอ านาจเจริญ (โดยกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและ  ยาเสพติด 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาผือ) ผ่านระดับ ดี 

3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาผางและเครือข่ายสุขภาพอ าเภอปทุมราชวงศา ได้รับโล่  เกียรติคุณ
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีการบูรณาการงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุ  ผู้พิการภายใต้
ระบบสุขภาพอ าเภอดีเด่น จากการสัมมนาการพัฒนากลไกการด าเนินงานสุขภาพจิตในระบบบริการปฐมภูมิด้วยพลัง
เครือข่ายภาคประชาชน ภายใต้กลไกระบบสุขภาพระดับอ าเภอ และพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
สุขภาพจิตในระบบบริการปฐมภูมิ ในวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม  ปริ้นพาเลช กรุงเทพมหานคร 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
   1. เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด 

1.1 ข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 2 ราย 
1) นายบวร ดรุณสนธยา  แรงงานจังหวัดอ านาจเจริญ 
2) นางเนาวรัตน์ บุญวรรณโณ  ธนารักษ์พ้ืนที่อ านาจเจริญ 

   2. ส านักงานจังหวัดแจ้งให้ทุกหน่วยงานราชการปฏิบัติดังนี้  
   2.1 ให้ทุกส่วนราชการประดับพระฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
   2.2 ให้แต่งกายด้วยสีเหลืองตลอดทั้งเดือน กรกฎาคม 2561 
   2.3 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา  
28 กรกฎาคม 2561 จังหวัดอ านาจเจริญ 

1) พิธีท าบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ สวนมิ่งมงคล (หอนาฬิกา) 

2) พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี ณ หอประชุมพญานาครินทร์       
ศาลากลางจังหวัดอ านาจเจริญ 

3) พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561  ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอ านาจเจริญ 
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4) พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุม
พญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอ านาจเจริญ 
มติที่ประชุม   - ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 5/2561 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561  

   ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุม จ านวน 34 หน้า แล้วไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
มติที่ประชุม   -รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องและติดตาม 

   โรงพยาบาลอ านาจเจริญ แจ้งเรื่องการจัดสรรงบประมาณในส่วนของประกันสังคม จะจัดสรร
ได้ในอีก 2 เดือน 
มติที่ประชุม   - ทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเพื่อทราบ 
    4.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
    4.1.1 จากการตรวจนิเทศราชการกรณีปกติ รอบท่ี 2/2561 ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่
ช่วยกันท างาน จนผ่านตัวชี้วัดตรวจราชการ เช่น ไข้เลือดออก สูงดีสมส่วน ที่สูงที่สุดในเขต และข้อที่ต้องพิจารณา คอื
พัฒนาการสมวัย และอุบัติเหตุ จากการตรวจนิเทศราชการกรณีปกติ รอบที่ 2/2561 ที่ผ่านมา 
    4.1.2 การรับรัฐมนตรีสัญจร มีก าหนดการลงพ้ืนที่วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 จะมีการเชิญ
ประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมอีกครั้ง 
มติที่ประชุม   - ทราบ 

    4.2 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
    โรงพยาบาลอ านาจเจริญ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมจิตอาสา รณรงค์ทาสีรั้ว ทางด้านทิศ
ตะวันตก ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561  
มติที่ประชุม   - ทราบ 

    4.3 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) –ไม่มี- 
    4.4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
       4.4.1 เรื่องย้ายข้าราชการ 
            1) การย้ายภายในจังหวัด ก าหนดรอบการย้ายใหม่เป็น รอบ 1 กุมภาพันธ์และ 
รอบ 1สิงหาคม 
            2) การย้ายต่างจังหวัด ก าหนดรอบการย้ายใหม่เป็น รอบ 15 ธันวาคมและ 
รอบ 15 มิถุนายน 
            3) การย้าย พกส. ก าหนดรอบการย้ายเดือนตุลาคม  
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            4) การย้ายลูกจ้างช่ัวคราว/พนักงานราชการ ย้ายไม่ได้ 
       4.4.2 กรอบอัตราก าลัง รอทาง กพ. แจ้งให้กรอกข้อมูลใหม่ตามที่ปฏิบัติงานจริง 
       4.4.3 การเลื่อนระดับ จะมีการส ารวจเจ้าหน้าที่ที่ต้องเลื่อนระดับ และน าข้อมูลแจ้งที่
ประชุมพร้อมแจ้งเจ้าตัว  
       4.4.4 ลูกจ้างนักเรียนทุน จะมีการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2561   
กรณีพยาบาลที่ยังไม่มีใบประกอบโรคศิลป์ให้จ้างในต าแหน่งนักวิชาการก่อน จะมีหนังสือแจ้งอีกครั้ง 
       4.4.5 การย้ายลูกจ้างช่ัวคราว ไม่สามารถย้ายได้ ต้องท าเรื่องมอบหมายภารกิจ โดยใช้
การมอบหมายให้ไปปฏิบัติงาน ระยะเวลาไม่ควรเกิน 1 ปี 
       4.4.6 ต าแหน่งว่าง กรณีต าแหน่งว่างของ ผอ.รพ.สต ควรมีการแต่งตั้งรักษาการในต าแหน่ง
ผอ.รพ.สต เสนอให้มีการย้ายหมุนเวียนทดแทนต าแหน่งว่างก่อนค่อยประกาศรับสมัคร 
มติที่ประชุม   - ทราบ 

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

     4.6.1 หนี้ค้างช าระองค์การเภสัชกรรม 

องค์การเภสัชกรรมแจ้งค้างช าระของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ดังนี้ 

 
 

4.6.2 ตรวจสอบและเฝ้าระวังการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา แจ้งให้ตรวจสอบและเฝ้าระวังการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารที่เข้าข่ายอาหารไม่บริสุทธิ์ของ บริษัท ไวทัลเฮลท์โปรดักส์ ตามมาตรา 26 (1) ฝ่าฝืนมาตรา 25 (1) 
โทษตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่น
บาท  หรือทั้งจ าท้ังปรับ เนื่องจากมียาแผนปัจจุบันเจือปนอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่สุ่มเก็บตัวอย่าง จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 

 
 

ล ำดับท่ี โรงพยำบำล รวมหน้ีค้ำงท้ังหมด

1 ชานุมาน 2,009,791.74

2 พนา 3,515,464.47

3 เสนางคนิคม 4,481,467.80

4 หัวตะพาน 6,755,364.90

5 ลืออ านาจ 5,021,621.58

6 ปทุมราชวงศา 6,092,574.94

27,876,285.43รวม (บำท)

สรุปหน้ีค้ำงช ำระค่ำยำขององค์กำรเภสัชกรรม 

ข้อมูล ณ วันท่ี 31  พฤษภำคม  2561
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ล าดับที่ ชื่อผลิตภัณฑ์อาหารที่สุ่มตรวจ ยาแผนปัจจุบันที่ตรวจพบในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

1 ไวทัลฮาร์โก (อย. 13-1-18656-1-0027) 
รุ่นวันที่ผลิต 02/05/18 วันหมดอายุ 02/05/20 

Minoxidil และ Finasteride  ซึ่งเป็นยาอันตราย 

Tadalafil และ Sildenafil ซึ่งเป็นยาควบคุมพิเศษ  

2 เมอคิโอ้ (อย. 13-1-18656-5-0021) 

รุ่นวันที่ผลิต 03/04/18 วันหมดอายุ 03/04/20 

Minoxidil และ Finasteride  ซึ่งเป็นยาอันตราย 

Tadalafil และ Sildenafil ซ่ึงเป็นยาควบคุมพิเศษ 

3 เค-ฮาโก้ (อย. 13-1-18656-5-0027) 

รุ่นวันที่ผลิต 19/03/18 วันหมดอายุ 09/03/20 

Minoxidil และ Finasteride  ซึ่งเป็นยาอันตราย 

Sibutramine ซึ่งเป็นยาควบคุมพิเศษ 

 

 หากผลการตรวจสอบเป็นประการใด โปรดแจ้ง กลุ่มงาน คบส. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 

มติที่ประชุม   - ทราบ 

    4.7 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
4.7.1.การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561 

          งบประมาณได้รับจัดสรร 89,302,857.00 บาท เบิกจ่าย จ านวน 43,158,115.24 บาท 
ร้อยละ48.33 (ไตรมาสสาม ร้อยละ 73) งบด าเนินงาน เบิกจ่ายร้อยละ 64.61 (ไตรมาสสาม ร้อยละ 76)งบลงทุน 
เบิกจ่ายร้อยละ 31.57 (ไตรมาสสาม ร้อยละ 63) 
   

ล าดับ รายการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ 
1 งบด าเนินงาน 39,603,383.00 25,586,349.72 64.61 
2 เงินอุดหนุน 2,946,500.00 2,479,682.05 84.16 
3 งบเบิกแทนกัน 703,300.00 553,254.05 78.67 
4 งบลงทุน 46,049,674.00 14,538,828.97 31.57 
รวม 89,302,857.00 43,158,115.24 48.33 
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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 85,210.75 56.81 ** 
3 สสอ.ปทุมราชวงศา 150,000 101,109.85 67.41 * 
4 สสอ.ชานุมาน 150,000 116,988.85 77.99  
5 สสอ.หัวตะพาน 150,000 135,180.96 90.12  
6 สสอ.เมือง 150,000 150,492.69 100  
7 สสอ.เสนางคนิคม 150,000 39,037.21 26.02 *** 

รวม 1,050,000 765,759.22 72.93  
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 หวัตะพาน 942,337.00 942,337.00 100  
6 เมือง 1,524,000.00 1,488,800.00 97.69  
7 เสนางคนิคม 762,589.00 764,700.00 100.28  
รวม 6,476,587.00 6,211,137.00 95.90  

2. ติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด และระดับกรม 
(สป) 

3.ติดตามแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online   รพ.หัวตะพาน รพ.ปทุมราช
วงศา  สสอ.เมือง,เสนางคนิคม,ชานุมานและปทุมราชวงศา 

 
มติที่ประชุม   - ทราบ 

    4.8 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
4.8.1 แผนการออกนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน รอบท่ี 2/2561 รายละเอียด 1 
- วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561      โซนที่ 2 ปทุมราชวงศา/ชานุมาน 

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

    - วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561       โซนที ่1 หัวตะพาน/พนา/ลืออ านาจ 
                       เวลา 08.30 – 16.30 น.             (รับนิเทศท่ี รพ.หัวตะพาน)  
 

    - วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561  โซนที่ 3 เมือง/เสนางคนิคม 
                    เวลา 08.30 – 16.30 น.             (รับนิเทศท่ี รพ.เสนางคนิคม) 
  

วาระกลุ่มงาน/กำหนดการเต็ม.docx
วาระกลุ่มงาน/104465.jpg
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      4.8.2 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 สสอ.ปทุมราชวงศา 

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

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

บ่าย : เมือง สสอ.เมืองอ านาจเจริญ 
4.8.3 ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัด

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

ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดอ านาจเจริญ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

วันที่ 16 - 19 สิงหาคม 2561  
 

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

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

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

- 10.30 – 10.45 น. - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- 10.45 – 12.00 น. - น าเสนอผลการพัฒนางานสาธารณสุขของ คปสอ.(คปสอ.ละไมเ่กิน 15 นาที อภิปราย/ 
                                  ให้ข้อเสนอแนะไม่เกิน 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 

- มอบรางวัลผลการพัฒนาสาธารณสุขดเีด่นท่ีหน่วยงานไดร้ับระดับประเทศ ภาค เขต 
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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 านาจเจรญิ 
- 09.00 – 10.00 น. - แบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบตัิการขบัเคลื่อนนโยบายและแผน ปีงบประมาณ 2562 
    กลุ่มที่ 1 PP Excellent   กลุ่มที่ 2 Service Excellent 

กลุ่มที่ 3 People Excellent  กลุ่มที่ 4 Governance Excellent 
กลุ่มที่ 5 Participation Excellent/SMART and Change to Pro  

- 10.00 – 10.15 น. - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- 10.15 – 12.00 น. - แบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบตัิการขบัเคลื่อนนโยบายและแผน 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 “ที่ผ่านมากับความภมูิใจของ สา’สุข อ านาจเจริญ” (ประมาณ 10 –    
  15 นาที)   
- ปาฐกถาพิเศษ “ก้าวไปด้วยกัน สา’สุข อ านาจเจรญิ สู่ยคุ Thailand 4.0” 

     โดย นายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจรญิ 
- 14.00 – 15.00 น.  - ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและแผน ปีงบประมาณ 2562 (ต่อ) 
- 15.00 – 15.15 น. - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- 15.15 – 17.00 น.  - ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและแผน ปีงบประมาณ 2562 (ต่อ) 
- 17.00 – 21.00 น. - รับประทานอาหารเย็น ณ เรือส าราญแมโ่ขง พาราไดซ์ ครูซ @นครพนม  
- 21.00 น. เป็นต้นไป - เข้าที่พัก 

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 าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนา 
                                 สาธารณสุขยุคใหม่ โดย นายวิชยันต์ บรูณะกจิภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญ  
- 10.30 – 10.45 น. - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- 10.45 – 12.00 น. - แบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบตัิการรา่งตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ 2562 
    กลุ่มที่ 1 PP Excellent   กลุ่มที่ 2 Service Excellent 

กลุ่มที่ 3 People Excellent  กลุ่มที่ 4 Governance Excellent 
กลุ่มที่ 5 Participation Excellent/SMART and Change to Pro  

- 12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน  
- 13.00 – 15.00 น. - แบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบตัิการรา่งตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (ต่อ) 
- 15.00 – 15.15 น. - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- 15.15 – 17.00 น.  - แบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบตัิการรา่งตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (ต่อ) 
- 17.00 – 18.00 น. - บรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาทักษะชีวิตกับการพัฒนาสาธารณสุขในอนาคต 
                                 โดย นายศรณัย์ ศรีพุทธรินทร์ อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
                                 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธาน ีและคณะ 
- 18.00 – 19.00 น. - พักรับประทานอาหารเย็น 
- 19.00 – 20.00 น. - แบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบตัิการรา่งตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (ต่อ) 
- 21.00 น.  - เข้าที่พัก 
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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 นายกัญจนณ์ัฎฐ์ เจริญชัย ภาคประชาสังคมจังหวัดอ านาจเจรญิ  
- 09.30 – 10.30 น. - แบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบตัิการรา่งตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (ต่อ) 
- 10.30 – 10.45 น. - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- 10.45 – 12.00 น. - แบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบตัิการรา่งตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (ต่อ) 
- 12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน  
- 13.00 – 15.00 น. - แบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบตัิการรา่งตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (ต่อ) 
- 15.00 – 15.15 น. - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- 15.15 – 17.30 น.  - น าเสนอผลการประชุมกลุม่ (ต่อ) 
- 17.30 – 18.00 น. - สรุปอภิปรายผล - ปิดการประชุม 

หมายเหตุ :  
1. แต่งกายวันท่ี 16/17 เสื้อฟ้าริ้ว  
2. เย็นวันที่ 18 แต่งวัฒนธรรมภูไท 

มติที่ประชุม   - ทราบ 
 

4.9 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
    4.9.1 PA พชอ.   

         ผลการด าเนินงาน พชอ. จังหวัดอ านาจเจริญ 
       1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะท างาน อย่างต่ า 2 ครั้ง 
        2. คัดเลือกประเด็น และจดัท าแผนปฏิบัติการตามประเด็นแบบมสี่วนร่วม 
        3. ด าเนินการ บริหารจดัการ สร้างกลไกและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการบูรณาการ 
ร่วมกันของทุกภาคส่วน  
        4. เบิกจ่ายงบ พชอ. (PPA) และรายงานผล ภายใน 30 ส.ค.2561  
        5. สรุปผลการด าเนินการทั้งกระบวนการและผลลัพธ์ 
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    4.9.2 PA รพ.สต. PCC   
   การพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster : PCC)  จังหวัดอ านาจเจริญ 

สถานการณ ์

   ปี 2561 ทบทวนแผนจัดตั้ง PCC คุณภาพ ปี 2559 – 2561  เป้าหมายจัดตั้ง 9 ทีม 

  สปค.เปิดลงทะเบียนจัดตั้ง PCC ระหว่างวันท่ี 2 – 31 ก.ค.2561  (เฉพาะ PCC ที่ผ่านเกณฑ์ 9 แห่ง)  

ขอให้ทุก รพ.ส่งข้อมูลการลงทะเบยีนให้ สสจ.อ านาจเจริญ ภายใน 20 ก.ค.2561  
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จิตอาสาพระราชทาน   สรุปการประชุม VDO  conference  
1.เป็นพระราโชบาย ของ ร.10 ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนสมัครจิตอาสา  
2 จิตอาสา มี 3 ประเภท 1 จิตอาสาพัฒนา 2 จิตอาสาภัยพิบัติ 3 จิตอาสาอื่นๆ   
3.ให้จังหวัดส่งรายชื่อผู้ประสานงานจังหวัดให้กระทรวง 
4.การรายงาน ให้จังหวัดด าเนินการรายงานทุกวัน ผ่านกรุ๊ปไลน์ จิตอาสาสาธารณสุข   
   76 จังหวัด”  โดยสรปุ 1 หน้ากระดาษ เน้นกิจกรรมท่ีท า อธิบายเพิ่มจากรูป  
   กิจกรรมว่า ลงไปท าอะไร ท่ีไหน เกิดผลดีต่อประชาชนอย่างไร และกี่คน 
การเตรียมการ 
     1) จิตอาสา ท าความดดี้วยหัวใจ ให้ อสม.ทุกคน ท า CPR  ได้  และสอนการใช้เครื่อง AED  และร่วมกิจกรรมจติอาสาด้านการแพทย์
และสาธารณสุข 
     2)  อสม. ทุกคน เคาะประตูบา้น ส ารวจลูกน้ ายุงลาย และสื่อสารความเสียงให้ชาวบ้านท าลายลูกน้ ายุงลาย เริ่มรณรงค์  ก.ค. ถึง 
ส.ค. 2561 kick  off ในวันท่ี 11 กรกฎาคม 2561 
     3) โครงการ 1 วัด 1 รพ.สต. โดยรณรงคส์ิ่งแวดล้อม การส่งเสรมิสุขภาพพระสงฆ์ ท าเรื่องลูกน้ ายงุลายในวัดก่อน อสม.ใสห่มวก ผูก
ผ้าพันคอ ขณะท ากิจกรรม ถ้าไม่ม ีก็ให้ใส่ชุด อสม.ขณะท าหน้าท่ี 
     4) อสม. ร่วมกับ รพ.สต. คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวยั ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันท่ี 9-13 กรกฎาคม 2561 
 
อบรม อสม.นักจัดการสุขภาพ (ช่วยฟ้ืนคืนชีพ) 

อ าเภอ ว.ด.ป จ านวน อสม.(คน) 

1.อ าเภอเมือง 22 มิ.ย.2561 190 
2.อ าเภอชานุมาน 14 มิ.ย.2561 50 

3.อ าเภอปทุมราชวงศา 12 มิ.ย.2561 70 

4.อ าเภอพนา 5 มิ.ย.2561 56 
5.อ าเภอเสนางคนิคม 13 มิ.ย.2561 60 
6.อ าเภอหัวตะพาน 15มิ.ย.2561 80 
7.อ าเภอลืออ านาจ 8 มิ.ย.2561 70 
รวม 576 
มติที่ประชุม   - ทราบ 
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4.10กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

4.10.1 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพปีงบประมาณ 2561 

ตารางที่ 1 แสดงความครอบคลมุการมีหลักประกันสุขภาพรายอ าเภอ เดือนพฤษภาคม 2561 

อ าเภอ 
ประชากร 

UC 
ขรก. 

 
ท้องถิ่น 

ปกส.
รพ.

อ านาจ 
STP. 

ปชก.
ท างาน
ต่างถิ่น 

อื่นๆ 
สิทธิ
ว่าง 

รวมทั้งสิ้น 
ความ

ครอบคลมุ 
% 

เมือง 100,212 10,614 4,951 297 45 11,807 2,264 64 130,254 130,190 99.951 

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

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

พนา 20,072 1,873 508 50 - 2,661 391 3 25,558 25,555 99.988 

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

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

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

รวม 282,915 24,893 10,040 920 346 32,005 5,332 100 356,551 356,451 99.972 

 
 
   4.10.2 ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับแผนรายได้และค่าใช้จ่าย(Planfin) 2561 
ตารางที่ 2  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับแผนรายได้และค่าใช้จ่าย ณ วันที่  31 พฤษภาคม 2561 

โรงพยาบาล 
รายได้ รายจ่าย 

ประมาณการ 30/5/2561 ร้อยละ ประมาณการ 30/5/2561 ร้อยละ 

อ านาจเจรญิ 730,800,000.00 489,593,688.92 66.99 705,700,000.00 464,424,648.99 65.81 

ชานุมาน 83,252,813.50 60,220,820.25 72.33 77,522,967.00 52,819,803.16 68.13 

ปทุมราชฯ 110,417,297.94 71,734,677.23 64.97 110,343,697.94 64,775,088.35 58.70 

พนา 98,320,718.68 59,255,727.67 60.27 83,763,706.70 56,652,769.66 67.63 

เสนางฯ 81,086,119.90 76,442,836.87 94.27 78,230,000.00 52,005,690.53 66.48 

หัวตะพาน 115,122,061.06 92,143,542.78 80.04 115,047,500.00 80,849,355.99 70.27 

ลืออ านาจ 73,469,550.77 60,175,021.00 81.90 73,469,550.77 49,176,318.30 66.93 

ผลรวม 1,292,468,561.85 909,566,314.72 70.37 1,244,077,422.41 820,703,674.98 65.97 

หมายเหต ุ เป้าหมาย ไม่ต่ ากว่า 66.67 เป้าหมาย ไม่สูงกว่า 66.67 
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4.10.3 ภาวะวิกฤติทางการเงิน  

ตารางที่ 3 การค านวณวิกฤติ 7 ระดับ ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 
 

Org CR QR Cash NWC NI+Depleciation 
Liquid 
Index 

Status 
Index 

Survive 
Index 

Risk 
Scoring 

อ านาจเจรญิ 1.31 1.14 0.77 43,188,972.88 25,169,039.93 2 0 0 2 

ชานุมาน 1.90 1.79 1.62 16,026,387.92 7,401,017.09 0 0 0 0 

ปทุมราช 1.32 1.24 1.07 10,435,596.66 6,959,588.88 1 0 0 1 

พนา 1.52 1.32 0.97 9,234,516.97 2,602,958.01 0 0 0 0 

เสนางคนิคม 1.59 1.44 1.17 12,061,559.05 24,437,146.34 0 0 0 0 

หัวตะพาน 0.98 0.85 0.63 -536,262.87 11,294,186.79 3 1 0 4 

ลืออ านาจ 1.73 1.53 1.30 10,752,670.64 10,998,702.70 0 0 0 0 
 

4.10.4 ตารางแสดงจ านวนข้อมูล RW ADJRW และค่า CMI แยกรายหน่วยบริการ 

ไตรมาสที ่3/2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 

หน่วยบรกิาร 

จ านวนผูป้่วย(ราย) เทียบ
สัดส่วน IP 

จ านวน RW จ านวน ADJRW เทียบ
สัดส่วน 
ADJRW 

CMI 

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รพ.อ านาจเจริญ 15,579 21,999 71 17,876.99 25,353.46 17,820.15 25,281.30 70.49 1.15 1.15 

 รพ.ชานุมาน 1,714 2,694 64 989.03 1,522.68 980.22 1,508.12 65.00 0.58 0.57 

รพ.ปทุมราชฯ 2,097 3,412 61 1,227.21 2,022.82 1,220.44 2,010.46 60.70 0.59 0.59 

รพ.พนา 1,153 1,863 62 776.89 1,182.98 769.78 1,176.37 65.44 0.67 0.63 

รพ.เสนางคนิคม 1,628 2,228 73 1,064.06 1,539.99 1,055.57 1,523.21 69.30 0.65 0.69 

รพ.หัวตะพาน 3,345 3,908 86 2,290.15 2,506.18 2,281.34 2,492.53 91.53 0.68 0.64 

รพ.ลืออ านาจ 1,568 2,428 65 1,318.43 1,867.89 1,307.73 1,853.91 70.54 0.84 0.77 

รวม 27,084 38,532 70 25,542.75 35,996.00 25,435.24 35,845.89 70.96 0.94 0.93 

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 
มติที่ประชุม   - ทราบ 

 
    4.11 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
                                   4.11.1 สรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอ านาจเจริญร่วมกับ
โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอ านาจเจริญ วันที่ 21มิถุนายน 2561 ณ วัดบ้านค าน้อย 
หมู่ที่ 2 ต าบลสร้างถ่อน้อย อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ  
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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 
-รณรงค์เกลือไอโอดีน/แจกเอกสารให้ความรู ้
11..ประกันสังคมจังหวัดอ านาจเจริญ 
- แจกเอกสารให้ความรู ้
12.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
อ านาจเจริญ 
- ภาพระบายสี แจกเอกสารให้ความรู้ 
13.พัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 
จังหวัดอ านาจเจริญ 
- จัดกิจกรรม และแจกเอกสาร 

 
98 
35 
 
3 
- 
- 
3 
80 
27 
35 
50 
 

70 
 

70 
 

100 
 

70 
 
 

50 
 
 

70 
 

 
- วันที่ 4  กรกฎาคม 2561 
ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบ้านโนนสูง  
ต าบลนาเวียง อ าเภอเสนางคนิคม 
- วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 
ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบ้านกุดน้ ากิน 
ต าบลนาแต้ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
- วันที่ 17 สิงหาคม 2561 
ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบ้านก่อ 
 
โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขสร้าง
รอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัด
อ านาจเจริญ 
ครั้งที่  10/2561 
- วันที่  18  กรกฎาคม 2561 
ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนกุดน้ ากิน  
ต าบลนาแต้  อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ  
จังหวัดอ านาจเจริญ 

 
 
 
 
 
 
 



18 
 

4.11.2 สรุป  โรคที่พบ   จ านวน  103 ราย 
 

 
          โรคที่พบ 

             ครั้งที่ 10 
  จ านวน ร้อยละ 

โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 
โรคระบบไหลเวียนโลหิตและโรคเลือด 
โรคระบบทางเดินอาหาร 
โรคระบบทางเดินหายใจ 
โรคผิวหนัง 
โรคตา 
โรคหู 

     42 
     19 
     14 
     11 
      8 
      7 
      2   

40.77 
18.44 
13.59 
10.67 
 7.76 
 6.79 
 1.94 

 
 

 4.11.3 สรุปผลการออกรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดอ านาจเจริญร่วมกับ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

 

ครั้งที่/วัน เดือน ปี /สถานที่ 
จ านวน

ผู้รับบริการ 
(คน) 

จ านวน    
เลือด(ถุง) 

หมายเหตุ 

24/ วันที่ 6 มิถุนายน 2561 
ณ หอประชุมโรงเรียนชานุมานวิทยาคม 
25/ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 
ณ หอประชุมชลประทานจังหวัดอ านาจเจริญ 
26/ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 
ณ หอประชุมอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
27/ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 
ณ หอประชุมโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 
28/ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 
ณ หอประชุมอ าเภอเสนางคนิคม 
 
 
                 รวม 

 
162 

 
56 
 

201 
 

100 
 

74 
 
 

593 

 
162 

 
56 
 

201 
 

100 
 

74 
 
 

593 

ครั้งต่อไป  
- วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 
ณ หอประชุมอ าเภอปทุมราชวงศา 
- วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 
ณ หอประชุมโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 
- วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 
ณ หอประชุมโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 
- วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 
ณ หอประชุมอ าเภอพนา 
 
 

 

4.11.4  ขอความร่วมมือด าเนินงานรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ช่วงวัย ปีงบประมาณ 2561 ซึ่ง
เป็นการด าเนินงานขับเคลื่อน “โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่อง
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ขยายต่อ 3 ปี กระทรวงสาธารณสุข” ในระหว่าง วันที่ 9 -13 กรกฎาคม 2561 
โดยกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการคัดกรองพัฒนาการ คือ เด็กไทยอายุ 9 ,18, 30,42 และ 60 เดือน   
**แนวทางการด าเนินงานคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ช่วงวัย ในสัปดาห์รวมพลังรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
ระหว่างวันที่ 9 – 13 กรกฎาคม 2561 
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1 การเตรียมการก่อนรณรงค์ 
  - สสจ. ร่วมกับ สสอ. และสถานบริการ ส ารวจข้อมูลจ านวนเด็กปฐมวัย 5 ช่วงวัย ร่วมกับ อสม. และจัดท าทะเบียนรายชื่อ พร้อมชื่อ
ผู้ปกครอง ส่งให้สถานบริการของแต่ละพ้ืนที่ โดยก าหนดช่วงอายุก าหนดช่วงอายุเด็กเกิดเพ่ือคัดกรองพัฒนาการ      เด็ก  5 ช่วงวัย 
(9,18,30,42และ 60 เดือน) ระหว่างวันที่ 9 -13 กรกฎาคม 2561  
อายุ ช่วงอายุ เด็กท่ีเกิดระหว่าง 
9 เดือน 9 เดือน ถึง 9 เดือน 29 วัน 10 กันยายน 2560 – 13 ตุลาคม 2560 
18 เดือน 18 เดือน ถึง 18 เดือน 29 วัน 10 ธันวาคม 2559 – 13 มกราคม 2560 
30 เดือน 30 เดือน ถึง 30 เดือน 29 วัน 10 ธันวาคม 2558 – 13 มกราคม 2559 
42 เดือน 42 เดือน ถึง 42 เดือน 29 วัน 10 ธันวาคม 2557 – 13 มกราคม 2558 
60 เดือน 60 เดือน ถึง 60 เดือน 29 วัน 10 มิถุนายน 2556 – 13 กรกฎาคม 2556 

 
 
ข้อมูลจาก Data Exchange สสจ.อ านาจเจริญ จ านวนเด็กปฐมวัยที่ต้องได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 5 ช่วงวัย   
ระหว่างวันที่ 9 -13 กรกฎาคม 2561 ดังนี้ 
อ าเภอ จ านวนเด็ก 5 ช่วงวัย (ราย) 
เมือง 516 
ปทุมราชวงศา 242 
ลืออ านาจ 144 
ชานุมาน 227 
หัวตะพาน 191 
เสนางคนิคม 170 
พนา 105 
รวม 1,595 

  2. ระหว่างการรณรงค์ (วันที่ 9 -13 กรกฎาคม 2561) 
   2.1.)  หน่วยบริการทุกแห่งคัดกรองเด็กทั่วไป และเด็กกลุ่มเสี่ยงอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย (DSPM / DIAM) 
  2.2) หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการคัดกรองพัฒนาการเด็กในโปรแกรม HOSxP_PCU และส่งออก 43 แฟ้ม      เข้า
ระบบ HDC  ของจังหวัด 
   2..3)  ผู้จัดการระบบการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ก ากับ ติดตามการด าเนินการตามแผน 
  2.4)  สสจ. สสอ. และสถานบริการ ติดตามค้นหาเด็กเพ่ิมเติมในชุมชน กรณีกลุ่มเป้าหมายมารับบริการ ไม่ครบ โดย
อาศัยภาคีเครือข่าย ได้แก่ องค์การปกครองท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล และ อสม. 
3. หลังการรณรงค์ 
  3.1.) ผู้จัดการระบบการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กจังหวัด ตรวจสอบข้อมูลใน HDC จังหวัด และแก้ไขภายในวันที่ 
31 กรกฎาคม 2561 เวลา 24.00 น. 
  3.2.) จนท.ร่วมกับ อสม. จัดท าบัญชีรายชื่อติดตามเด็กสงสัยล่าช้าภายหลังคัดกรอง เพ่ือติดตามแจ้งเตือน 2 สัปดาห์ก่อน  นัดหมาย/หรือ
ติดตามเยี่ยมบ้าน แนะน าพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก ส่งเสริมพัฒนาการอย่างน้อยสัปดาห์ละ1 ครั้ง พร้อมแจ้งเตือนเพ่ือให้มารับการประเมิน
พัฒนาการซ้ าภายใน 1 เดือนหลังคัดกรอง 
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  3.3.)  หน่วยบริการทุกหน่วยบันทึกข้อมูลผลการคัดกรองซ้ าและส่งส่งออก 43 แฟ้ม เข้าระบบ HDC ในกลุ่มเด็กที่พบสงสัยล่าช้า และ
ได้รับการกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการจากพ่อ แม่ ผู้ดูแลเด็กภายใน 1 เดือน ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 24.00 น.   

4.ตัวชี้วัดผลการด าเนินการ 
1. เด็กไทยอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2. เด็กไทยอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน พบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  
3.  เด็กไทยอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการกระตุ้นและติดตามกลับมาประเมิน

พัฒนาการซ้ าภายใน 30 วัน ร้อยละ 100  
5.สรุปประเด็นจาการตรวจราชการ 

1. การคัดกรองพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี 
- ความครอบคลุมของการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 4 ช่วงวัย ภาพรวม 83.93% (ตัวชี้วัด >90%) 

 อ.พนา 97.21%( ผ่าน) อ.ปทุมราช 71.50% (ต่ า) 
- มีการคัดกรองเด็กที่สงสัยล่าช้าได้น้อย ภาพรวม 17.97% (ตัวชี้วัด > 20%) อ.ลืออ านาจที่คัดกรองได้ 33.12%  

(อ.หัวตะพาน 11.65%  เมือง 15.90%  ปทุมราช  16.76% เสนาง 17.01%  พนา 18.07% ชานุมาน 18.50%) 
- ผลการติดตามเด็กที่สงสัยล่าช้ารับการตรวจซ้ าภายใน 1 เดือน 94.33% (ตัวชี้วัด 100%) ไม่มีอ าเภอใดที่ผ่าน

เกณฑ ์
GAP จากผู้ตรวจราชการ 
 - การคัดกรองเด็กที่สงสัยล่าช้าได้น้อย(ทักษะการประเมิน DSPM บุคลากรใน รพ.สต.ยังไม่ถูกต้อง/แม่นย า) 
 - การบริหารจัดยาวิตามินเสริมธาตุเหล็กในระดับ CUP ไม่ต่อเนื่อง ส าหรับสนับสนุนเด็ก 6 เดือน – 5 ปี ทั้งอ าเภอ 

2.  เด็กอายุ 0- 5 ปี สูงดีสมส่วน 
 - เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ผลงานปี 2561 ไตรมาสที่ 2 ภาพรวม 60.47%  (ตัวชี้วัด ร้อยละ 54) ผ่านตัวชี้วัดทุก
อ าเภอ แต่ที่ อ.ลืออ านาจ ปี 2651 เด็กสูงดีสมส่วนลดลงจากปี 2560  
 - ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี ได้รับการประเมินชั่งน้ าหนัก/วัดส่วนสูง ปี 2561 ภาพรวมจังหวัด 74.31% ผลงานสูงกว่า
ทุกจังหวัดในเขต 10 (ตัวชี้วัด 90%) 
GAP จากผู้ตรวจราชการ 
- คุณภาพ/มาตรฐาน การจัดบริการพ้ืนฐาน คือ เครื่องชั่งน้ าหนัก/วัดส่วนสูงไม่ได้มาตรฐาน , เทคนิคการชั่ง/วัด             

การจัดเมนูอาหารส าหรับเด็กในศูนย์เด็กเล็ก ,วิตามินเสริมธาตุเหล็กในเด็กไม่เพียงพอ 
- มาตรการการกระจายเกลือไอโอดีน/เฝ้าระวังขาดสารไอโอดีน ไม่ต่อเนื่อง 
- การมีส่วนร่วมของพ่อ แม่ผู้ปกครอง ยังน้อยมาก ในการติดตาม/เฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็ก 

 
6.   กิจกรรมการด าเนินงาน 1 วัด 1 โรงพยาบาล สู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ด าเนินการตลอดเดือนกรกฎาคม 2561 และต่อเนื่อง เน้นจัดการ
สิ่งแวดล้อม 3 เรื่อง ได้แก ่ 
  1.การส ารวจค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย 
  2.การส ารวจสุนัขและแมวชุมชนในวัดและประสานปศุสัตว์/ท้องถิ่นฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
  3.การคัดแยกขยะ และการผลิตสื่อวีดีทัศน์ให้ความรู้ผู้รับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล 
 เดือนสิงหาคม จะเป็นกิจกรรมการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ 
 เดือนกันยายน การอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าวัด 



21 
 

 
4.11.5 โครงการหมอชวนว่ิง (แพทยสภา) 

เอกสารโครงการหมอชวนวิ่งสาย NE4  (มุกดาหาร-อ านาจเจริญ-ยโสธร-ร้อยเอ็ด-มหาสารคาม-นครราชสีมา) 
ผู้อ านวยการวิ่ง : นพ. สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญ (อธิบดีกรมควบคุมโรค) 
ขอให้ผู้ประสานงานหลักของจังหวัดด าเนินการให้ข้อมูลและยืนยังข้อมูลให้ด้วยครับ กรุณาส่งกลับก่อนวันที่ 13 
กรกฎาคม 2561  ทาง Line Group NE4 
จังหวัด................................................................................................................. 
ยืนยัน วัน เวลาและสถานที่จัดงาน  

 
ถึงวันที่  
(พย.61) 

เวลา
ถึง 

สถานทีจ่ัดงาน
รับคฑา 

ออกวันที่ (พย.
61) 

เวลา
ออก สถานที่ออกวิ่ง 

มุกดาหาร    14 7.00 
สะพานมติรภาพ ไทย 

ลาว 2 
อ านาจเจรญิ 14 15.30  15   
ยโสธร 15 15.30  16   
ร้อยเอ็ด 16 15.30  17   
มหาสารคาม 17 15.30  18   
นครราชสมีา 20 15.30  21   

 
เวลาถึง............................. สถานท่ีจัดงานรับคฑา................................... 
เวลาออก.............................สถานที่ออก................................................ 
 
 
 
 
 
 
 

  จ านวน 

อ าเภอ รพศ วัด รพช วัด รพ.สต. วัด 
ศสช./ศูนย์

แพทย์ 
วัด 

เมือง 1 1 - - 23 24 5 5 
ชามาน - - 1 4 9 9 - - 
ปทุมราชวงศา - - 1 1 11 11 - - 
พนา - - 1 1 5 5 - - 
เสนางคนิคม - - 1 1 8 8 - - 
หัวตะพาน - - 1 1 11 11 - - 
ลืออ านาจ - - 1 1 10 11 - - 
รวม 1 1 6 9 77 79 5 5 
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1. ยืนยันเส้นทางวิ่งของจังหวัดตามแผนที 

 
 

ตามนั้นหรือขอปรับเส้นทาง (ระบ)ุ............................................................................................................................ 
 

4.จ านวนเสื้อท่ีต้องการสั่งจากแพทยสภา ................ตัว (รอบแรกสว่นกลางจะส่งให้ก่อนจังหวัดละ 1,000 ตัว) 
 

ไซด ์ จ านวน (ตัว) 
S  
M  
L  
XL  

 

5.รายละเอียดกจิกรรมวันรับคฑา............................................................ 

 
6.รายละเอียดกจิกรรมวันออกวิ่งจากจังหวัด..................................................................................................... 
7. ดาราที่ประสงค์ให้ไปรวมรณรงค์ในการวิ่งของสายวิ่ง.................................................................................... 
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8. ปัญหาและข้อเสนอแนะ................................................................................................................................ 
9.รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องของจังหวัด....................................................................................................................... 

 
10. ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิ่ง 

1.คณะท างานของเส้นทางประจ าสายวิ่ง 
2.ผู้ประสานงานหลักของแตล่ะจังหวัด 
3.ผู้ดูแลสถานท่ีจัดกิจกรรม 
4.ผู้ดูแลเส้นทางวิ่ง 
5.ผู้รวบรวมผู้น าวิ่ง 
6.ผู้ประสานงานเจ้าหน้าท่ีในจังหวัด 
7.ผู้จัดท าเอกสารของจังหวัด 

11.รายชื่อนักวิ่ง 30 คน เพ่ือน าส่งคฑาจังหวัด 
12. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัด 

1.สาธารณสุขจังหวัด 
2.ส่วนราชการจังหวัด 
3.กรมทางหลวง 
4.เจ้าหน้าท่ีต ารวจด้านการจราจร/ต ารวจท่องเที่ยว 
5.เจ้าหน้าท่ีต ารวจด้านความปลอดภัย 
6.เจ้าหน้าท่ีอาสากูภ้ัย 

มติที่ประชุม   - ทราบ 

 
    4.12 กลุ่มงานควบคุมโรค   
           4.12.1 โรคทีต่้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรกจงัหวัดอ านาจเจรญิ  

  ในช่วงเดือนมิถุนายน  (1–30  มิถุนายน 2561 ) พบว่า 10 โรคอันดับแรกท่ีมีอัตราป่วยสูงสุดได้แก่ อุจจาระร่วงเฉียบพลัน 
รองลงมาคือ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ อาหารเป็นพิษ ปอดบวม  ไข้เลือดออก  เห็ดพิษ มือเท้าปาก ตับอักเสบทุกชนิด ไข้หวัดใหญ่ และ สุกใส 
รายละเอียดดังรูปที่ 1  

 
รูปที่ 1  อัตราป่วยต่อแสนประชากรด้วยโรคที่ต้องเฝา้ระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรกประจ าเดอืน มิถุนายน  
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          2561 เปรียบเทียบกับเดอืน มิถุนายน ปี 2560 
 

  อัตราป่วยต่อแสนประชากร 
 

  
 
ที่มา:บัตรรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ข้อมลู ณ 30 มิถุนายน 2561 
 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบโรค 10 อันดับแรกของจังหวัดอ านาจเจริญช่วงเดือน มิถุนายน 2561กับมิถุนายน 2560 

อันดับที ่ โรค 
มิถุนายน 2561 มิถุนายน 2560 

จ านวน อัตราป่วย 
ต่อแสนปชก. 

จ านวน อัตราป่วย 
ต่อแสนปชก. 

1 อุจจาระร่วงเฉียบพลัน 635 175.05 725 199.86 
2 ไข้ไม่ทราบสาเหต ุ 151 41.63 223 61.47 
3 อาหารเป็นพิษ 113 31.15 81 22.33 
4 ปอดบวม 74 20.40 137 37.77 
5 ไข้เลือดออก 71 18.58 75 19.62 
6 เห็ดพิษ 37 10.20 26 7.17 
7 มือเท้าปาก 35 9.65 18 4.96 
8 ตับอักเสบรวมทุกชนิด 10 2.76 9 2.48 
9 ไข้หวัดใหญ ่ 5 1.38 26 7.17 
10 สุกใส 4 1.10 20 5.51 

ที่มา:บัตรรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ข้อมลู ณ  30  มิถุนายน 2561 
เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล 10 อันดับแรกของจังหวัดอ านาจเจริญในช่วงเดือนมิถุนายน 2561 กับช่วงเดือนมิถุนายน2560 พบว่ามี 

อาหารเป็นพิษ และเห็ดพิษ ท่ีมีอัตราป่วยสูงเกินปี2560  
 
 
 
 

Diarrhoea Pyrexia
Food

Poisoning
Pneumonia DHF

Mushroom
poisoning

 HFMD
Hepatitis,tot

al
Influenza Chickenpox

มิ.ย.-61 175.05 41.63 31.15 20.40 18.58 10.20 9.65 2.76 1.38 1.10

มิ.ย.-60 199.86 61.47 22.33 37.77 19.62 7.17 4.96 2.48 7.17 5.51

 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200



25 
 
           4.12.2 ความครอบคลุมและความทันเวลาของการส่งรายงาน 506 

ในช่วงเดือนมิถุนายน 2561 (วันที่1–30 มิถุนายน 2561 ) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญได้รับบัตรรายงานโรคที่
ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506) จ านวน  1,212  ฉบับมีการความครอบคลุมและความทันเวลาของการสงรายงานตามมาตรฐาน
ของโรงพยาบาลและ สถานบริการสาธารณสุข ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 จ านวนร้อยละของสถานบริการสาธารณสุข จ าแนกตามความครอบคลุมของการส่งรายงาน 506  
ในชวงเดือนมิถุนายน 2561 (1-30 มิถุนายน 2561) 
 

ล าดับ อ าเภอ จ านวน 
สถานบริการทั้งหมด 

สถานบริการที่มีการ
ส่งรายงาน 

สถานบริการที่ไม่ม ี
รายงานผู้ป่วย 

ร้อยละความ
ครอบคลุม 

1. เมืองอ านาจเจรญิ 26 26 0 100 
2. ชานุมาน 10 9 1 90.00 
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 30 มิถุนายน 61 

 ในเดือน มิถนุายน 2561 มีสถานบริการที่ไม่มีรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ดังนี้  
อ าเภอชานุมาน  รพ.สต.ค าแก้วเมืองเก่า  

ขอขอบคุณผู้บรหิารและเครือข่ายสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งที่ให้ความส าคญักับระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาท่ีไดส้่ง
ข้อมูลได้ครบถ้วนถูกต้องทันเวลาเพื่อให้ข้อมูลในระบบเฝ้าระวังมีคณุภาพและน่าเช่ือถือยิ่งขึ้น 

4.12.3  สถานการณ์โรคที่ส าคญัในช่วงเดือน มิถุนายน 2561 
       - สถานการณโ์รคไข้เลือดออก พบรายงานผู้ป่วยใน 6 อ าเภอ อ าเภอที่มีอัตราป่วยต่อ
ประชากรแสนคนสะสมสูงสดุคืออ าเภอปทุมราชวงศา  (อัตราป่วย 123.07 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมาคือ อ าเภอหัวตะพาน อ าเภอ
ชานุมาน อ าเภอเสนางคนิคม อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ และ อ าเภอลืออ านาจ ยังไม่พบผู้ป่วยใน อ าเภอพนา รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 จ านวนผู้ป่วยไขเ้ลือดออกผู้เสียชีวิต อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตาย(%)จ าแนกรายอ าเภอปี 2561  
(ณ 4  กรกฏาคม 2561) 

ล า 
ดับที ่

 
อ าภอ 

 

ข้อมูลสะสมทั้งป ี2561 
( 1 ม.ค 61 - 4 ก.ค 61) 

ช่วงเดือน มิถุนายน 2561  
(4 สัปดาห์) 

พื้นที ่
เสีย่ง 

รวมผู้ป่วย RATE 
อันดั
บ 

ตาย 
CFR 
(%) 

ผู้ป่วย RATE 
อันดับ 

1 เมือง 22 16.69 5 0 0 11 8.34 5 สีเหลือง 
2 ชานุมาน 15 36.18 3 0 0 9 21.71 3 สีแดง 
3 ปทุมราชฯ 60 123.07 1 0 0 21 43.07 1 สีแดง 
4 พนา 0 0.00 - 0 0 0 0 - สีขาว 
5 เสนางค์ฯ 7 17.02 4 0 0 6 14.59 4 สีแดง 
6 หัวตะพาน 22 40.75 2 0 0 14 25.93 2 สีแดง 
7 ลืออ านาจ 2 5.42 6 0 0 2 5.42 6 สีเหลือง 

รวม 128 33.49  0 0 63 16.48  สีแดง 
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หมายเหต ุ   
            =  อ าเภอที่พบอัตราป่วย  > 10 ต่อแสนประชากร 
 = อ าเภอที่พบอัตราป่วย  > 5 -≤10  ต่อแสนประชากร 

= อ าเภอที่พบอัตราป่วย    ≤ 5  ต่อแสนประชากร 
   สีขาว   = พื้นที่ปลอดโรคไม่พบผู้ป่วยในช่วง 4 สัปดาห ์
 
           4.12.4 สรุปตดิตามผลการด าเนินงานการให้บริการวัคซีน MMR ป้องกันโรคหัด จังหวัดอ านาจเจรญิ 
ปีงบประมาณ 2561 

สรุปผลการด าเนินการวัคซีน MMR ไตรมาส 1 ถึง3 แยกรายอ าเภอ จังหวัดอ านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2561 

 จากฐานข้อมูล HDC จังหวัดอ านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2561 ผลการด าเนินงาน ภาพรวมจังหวัดอ านาจเจริญ ด าเนินการให้

วัคซีนMMR1(85.61%)อยู่ในเกณฑ์ระดับดี วิเคราะห์ภาพอ าเภอด าเนินการได้ระดับดีมี 3 อ าเภอ คือ อ าเภอชานุมาน(94.06%) อ าเภอ

พนา(93.83%) และอ าเภอหัวตะพาน(91.49%) อ าเภอที่ด าเนินการได้ระดับควรปรับปรุงมี 1 อ าเภอคือ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
(76.01%) 
       ด าเนินการให้วัคซีน MMR2 (88.44%) อยู่ในเกณฑ์ระดับดีวิเคราะห์ภาพอ าเภอพบว่ามีอ าเภอที่ด าเนินการได้ในระดับดีเยี่ยม 2 

อ าเภอ คืออ าเภอพนา(98.29%)  และอ าเภอชานุมาน (97.95%) 
ตารางที่ 1 ร้อยละการด าเนินการให้บริการวัคซีน MMR1 และ MMR2 ไตรมาส 1-3 แยกรายอ าเภอ  

จังหวัดอ านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 22 มิถนุายน 2561) 

 

ที่มา: HDC อ านาจเจรญิ  ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 
 
มติที่ประชุม   - ทราบ   

    4.13 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข –ไม่มี- 
    4.14 กลุ่มงานนิติการ -ไม่มี- 
 
 

เป้าหมาย จ านวน ร้อยละ เป้าหมาย จ านวน ร้อยละ

เมืองอ านาจเจริญ 767        583        76.01      748 611 81.68      

ชานุมาน 320        301        94.06      342 335 97.95      

ปทุมราชวงศา 331        287        86.71      307 261 85.02      

พนา 162        152        93.83      175 172 98.29      

เสนางคนิคม 227        200        88.11      261 227 86.97      

หัวตะพาน 282        258        91.49      296 278 93.92      

ลืออ านาจ 205        183        89.27      232 204 87.93      

รวม 2,294      1,964      85.61      2361 2088 88.44      

อ ำเภอ
ฉีด MMR1 ฉีด MMR2
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4.15  กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
           4.15.1โครงการ TO BE NUMBER ONE  

                          1. การรับการประเมินการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในการประกวดชมรม 
TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ซึ่งคณะกรรมการตัดสินการประกวดได้ลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน
จริงและเก็บคะแนนระดับประเทศรอบที่ 1 พ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญ เมื่อวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2561 เพ่ือตรวจเยี่ยม
ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่เข้ารอบระดับประเทศ จ านวน 8 ประเภท ดังนี้ 

1. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน 
2. ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนโคกเลาะ 
3. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมราชวงศา 
4. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 
5. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ 
6. ชมรม TO BE NUMBER ONE บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอ านาจเจริญ 
7. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ 
8. ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนเปือยหัวดง 

จากการรับการประเมินรอบลงพ้ืนที่ ได้มีการประชุมเพ่ือปรับแก้ไข เตรียมการประกวด
รอบท่ี 2 ณ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา 

        2. รับการประเมินการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในการประกวดจังหวัด TO 
BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ซึ่งคณะกรรมการตัดสินการประกวดได้ก าหนดลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจเยี่ยมการ
ปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนระดับประเทศรอบท่ี 1 พ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญ ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE 
มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1 ในวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา      11.00 – 12.30 น. ณ ห้อง
ประชุมดอกจาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ซึ่งก าหนดจัดบูธ   นิทรรศการเสนอผลการด าเนินงานของ
ชมรมฯในพื้นที่ จ านวน 12 บูธ  
รายช่ือคณะกรรมการ 

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

                  3. การประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ งานมหกรรม
รวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจ าปี 2561 วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2561 ณ อิมแพค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี โดยประเภทการประกวดของจังหวัดอ านาจเจริญ ประกอบด้วย       
   1. จังหวัด TO BE NUMBER ONE เข้าประกวดประเภทรักษามาตรฐานจังหวัด  TO BE NUMBER 
ONE มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1 ซึ่งต้องมีการน าเสนอผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ด้วย
บุคคล จ านวน 4 คน น าเสนอไม่เกินเวลา 10 นาท ี
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          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 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ เข้าประกวดประเภทรักษามาตรฐาน
พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา  
  5. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมราชวงศา อ าเภอปทุมราชวงศา เข้าประกวดประเภท
รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษา)  
  6. ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนโคกเลาะ อ าเภอหัวตะพาน เข้าประกวดประเภทรักษา
มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค  
  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 ระดับดีเด่น 
  9. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนชานุมานวิทยาคม เข้าประกวดประเภทชมรม    TO BE 
NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับดีเด่น 
  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการประกวดระดับประเทศ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อ านาจเจริญในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอ านาจเจริญ จึงเชิญชมรมตัวแทนจังหวัดร่วม
ซ้อมเสมือนจริงในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

 4.15.2งานสุขภาพจิต 
1. กรมสุขภาพจิต ได้จัดโครงการสัมมนาการพัฒนากลไกการด าเนินงานสุขภาพจิตในระบบ

บริการปฐมภูมิด้วยพลังเครือข่ายภาคประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเรียนรู้การบูรณาการงานสุขภาพจิต 5 กลุ่มวัย 
ภายใต้กลไกระบบสุขภาพระดับอ าเภอ และพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนการด าเนินงานสุขภาพจิตในระบบบริการปฐม
ภูมิ ในวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมปริ้นพาเลช กรุงเทพมหานคร โดยเครือข่ายสุขภาพอ าเภอจากเขต
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาผาง ได้ร่วมน าเสนอผลการบูรณาการสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย 1 ห้อง คือห้อง
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ และได้รับโล่เกียรติคุณเครือข่ายสุขภาพอ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ มีการบูรณาการงาน
สุขภาพจิตผู้สูงอายุ ผู้พิการภายใต้ระบบสุขภาพอ าเภอดีเด่น ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 

2. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 จะจัดโครงการเพ่ิมศักยภาพในการดูแลและช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะ
บกพร่องทางสติปัญญาการเรียนรู้และออทิสติกส าหรับบุคลากรสาธารณสุข  บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เขต
สุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดอ านาจเจริญ ใน
โอกาสนี้ส านักงานสาธารณสุข จึงขอสนับสนุน บุคลากรแพทย์ ทันตะแพทย์ พยาบาลเฉพาะทางจิตเวชเด็ก พร้อมทั้ง
ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการด าเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าวจากโรงพยาบาลอ านาจเจริญ และผู้รับผิดชอบงานใน 
สสอ.เมืองและ รพ.สต.ในเขตเมือง เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

3. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์จะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์ในการดูแล วินิจฉัย 
บ าบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 10 ในโอกาสนี้ส านักงานสาธารณสุข จึงขอแพทย์ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต
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และจิตเวช แพทย์จบใหม่ในโรงพยาบาลของท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง
ประชุมโรงพยาบาลอ านาจเจริญ อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ  

4. กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ได้ด าเนินโครงการส ารวจสถานการณ์
ระดับสติปัญญาเด็กไทยวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประจ าปี 2561 เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผน ก าหนด
เป้าหมาย แนวทางในการพัฒนาเด็ก ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ในเขตสุขภาพที่ 10 ระหว่างวันที่ 5-10 กรกฎาคม 
2561  จ านวน 3 อ าเภอ ดังนี้ 

วัน เดือน ปี อ าเภอ สถานที่เก็บข้อมูล 
5 กค. 2561 เมืองอ านาจเจริญ 1. โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 

2. โรงเรียนปอแก้วค าไหล 
3. โรงเรียนภูเขาขาม 
4. โรงเรียนกุดน้ ากิน 

6 กค. 2561 เมืองอ านาจเจริญ 1. โรงเรียนเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ (พุทธอุทยาน) 
2. โรงเรียนเมืองอ านาจเจริญ 
3. โรงเรียนอาเวมารีอ านาจเจริญ 

9 กค. 2561 ลืออ านาจ 1. โรงเรียนเทศบาลอ านาจเจริญ 
2. โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง 
3. โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 
4. โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ 

10 กค.2561 ชานุมาน 1. โรงเรียนบ้านห้วยฆ้อง 
2. โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 
3. โรงเรียนบ้านค าเดือย 
4. โรงเรียนบ้านห้วยทม 

มติที่ประชุม   - ทราบ 

4.16 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
4.16.1 ขั้นตอนการบริหารจัดการต าแหน่งว่าง  

วาระกลุ่มงาน/ขั้นตอนการบริหารจัดการตำแหน่งว่าง.pdf
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4.16.2 การบริหารจัดการต าแหน่งว่าง 

 

 

วาระกลุ่มงาน/การบริหารจัดการตำแหน่งว่าง%20เดือนมิถุนายน%202561.pdf
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มติที่ประชุม   - ทราบ 

4.17 กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย  
ผลการด าเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก  ของโรงพยาบาลหัวตะพาน 

มติที่ประชุม   - ทราบ 

4.18 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
โครงการเมืองสมุนไพร 

 
 

เป้าหมายด าเนินการ   7 อ าเภอ   16 หมู่บ้าน 
ระยะเวลาด าเนินการ    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
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งบประมาณสนับสนุน 

ล าดับ รายการ มูลค่า (บาท) 

1 จัดประชาคมแต่ละหมู่บ้าน  
หมู่บ้านละ 6,000 บาท 

3,000 

2 สวนสมุนไพรประจ าอ าเภอ 
อ าเภอละ 50,000 บาท 

50,000 

 
 
มติที่ประชุม   - ทราบ 
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    4.19 งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ก าหนดการด าเนินการตรวจประเมินจัดล าดับคุณภาพการบันทึกข้อมูลฯ (Ranking) 
หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  ครั้งที่ 2 (ไตรมาสที่ 4) โดยศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ    ระหว่างวันที่ 23 กรกฏาคม 2561 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 
 

วันที่ประเมิน อ าเภอ สถานที่ 

23 กรกฎาคม 2561 
25 กรกฎาคม 2561 
26 กรกฎาคม 2561 
31 กรกฎาคม 2561 
 1 สิงหาคม 2561 
 2 สิงหาคม 2561 
 3 สิงหาคม 2561 
 6 สิงหาคม 2561 

ลืออ านาจ 
ชานุมาน 
พนา 
เมืองอ านาจเจริญ 
เมืองอ านาจเจริญ 
เสนางคนิคม 
ปทุมราชวงศา 
หัวตะพาน 

โรงพยาบาลลืออ านาจ 
โรงพยาบาลชานุมาน 
โรงพยาบาลพนา 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม 
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 
โรงพยาบาลหัวตะพาน 

  
วิธีการประเมิน 
              1.ให้ทุกหน่วยบริการน าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมและฐานข้อมูลของโปรแกรม HOSxP หรือ HOSxP-
PCU พร้อมทั้งน าเข้าข้อมูล (restore data) ให้เรียบร้อย และน ามาติดตั้งที่สถานที่ท าการประเมิน 
              2.ให้ทุกหน่วยบริการจัดเจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการอย่างน้อย 1 คน เพ่ือเข้าร่วมประเมินกับคณะกรรมการ
กลางฯ ของจังหวัดอ านาจเจริญ 
             3.คณะกรรมการกลางฯ ของจังหวัดอ านาจเจริญ ด าเนินการสุ่มข้อมูลในวันที่ท าการประเมิน จากฐานข้อมูล
ของโปรแกรม HOSxP หรือ HOSxP-PCU ของหน่วยบริการ ดังนี้  
                3.1 ข้อมูลผู้ป่วยนอกจ านวน 40 รายการ  โดยใช้ช่วงข้อมูลในวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ก่อนการ
ประเมิน 1 วัน 
                3.2 ข้อมูลผู้ป่วยในจ านวน 40 รายการ(ในกรณีโรงพยาบาล)  โดยใช้ช่วงข้อมูลในวันที่ 16 มิถุนายน 2561 
ถึงวันที่ 16 กรกฏาคม 2561 
              4.คณะกรรมการกลางฯ ของจังหวัดอ านาจเจริญและเจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการด าเนินการตรวจประเมิน
ข้อมูลที่ได้จากการสุ่ม(ข้อ 3) ของหน่วยบริการพร้อมทั้งให้คะแนน(ตามแบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
ผู้ป่วยนอก (Form A1 คุณภาพการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยนอก และการให้รหัส ICD ผู้ป่วยนอก) และแบบฟอร์ม
บันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลผู้ป่วยใน (Form A2 คุณภาพการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยในและการให้
รหัส ICD ผู้ป่วยใน)) โดยใช้เกณฑ์ตามมาตรฐานการจัดเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาล พ.ศ.2559 
(สนย.) แล้วลงนามในเอกสาร   
              5.คณะกรรมการกลางฯ ของจังหวัดอ านาจเจริญ ส่งแบบฟอร์มแบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพ
ข้อมูลผู้ป่วยนอก (Form A1 คุณภาพการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยนอก และการให้รหัส ICD -10 
ผู้ป่วยนอก) และแบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลผู้ป่วยใน (Form A2 คุณภาพการบันทึกข้อมูลเวช
ระเบียนผู้ป่วยในและการให้รหัส ICD ผู้ป่วยใน) ให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
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             6.เจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ และคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุข และการให้รหัสโรค จังหวัดอ านาจเจริญ ระดับอ าเภอ ด าเนินการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม 
และสรุปผลการประเมิน 
            7.เจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ และคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุข และการให้รหัสโรค จังหวัดอ านาจเจริญ ระดับอ าเภอ แจ้งผลการประเมินให้หน่วยบริการ
ทราบ 
 
หมายเหตุ 
การบันทึกประวัติการเจ็บป่วย 

ให้ทุกหน่วยบริการท าการบันทึกประวัติการเจ็บป่วยไว้ในหน้า HPI/PHM ของระบบ One Stop Service ตาม
ภาพ (ตัวอย่างการบันทึกประวัติการเจ็บป่วย สามารถศึกษาได้ในเอกสารมาตรฐานการจัดเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูล
ในสถานพยาบาล พ.ศ.2559 (สนย.) หน้าที่ 18) 
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  ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว จังหวัดอ านาจเจริญ รอบที่ ๒/๒๕๖๑ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

มติที่ประชุม   - ทราบ   

    4.20 งานวิจัยและพัฒนา 
     4.20.1 การประเมินการใช้คู่มือปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่โงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล โดยงานวิจัยและพัฒนา ร่วมกับกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ระหว่างวันที่ 3 - 6 กรกฎาคม 2561 
     4.20.2 การประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2561 

ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี   
- จัดประชุมวิชาการ น าเสนอผลงานวิจัย  R2R และ Innovation รวมทั้งสิ้น 58 เรื่อง 

จังหวัดอ านาจเจริญ ผ่านการคัดเลือกน าเสนอผลงานวิชาการ จ านวน 10 เรื่อง มากเป็นอันดับ 2 ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

วันที่ อ าเภอ หน่วยบริการ หมายเหตุ 
วันที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

 
อ าเภอหัวตะพาน 

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ค าพระ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล หัวตะพาน 

 

วันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

 
อ าภอเมืองอ านาจเจริญ 
 

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนายม 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุดปลาดุก 

 

วันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. 
เวลา ๑๑.๓๐-๑๔.๐๐ น. 
เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

 
อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
 
อ าเภอพนา 

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลภักดีเจริญ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปลาค้าว 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนเมือง 

 

วันที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

 
อ าเภอลืออ านาจ 

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแมด 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไร่ขี 

 

วันที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

 
อ าเภอปทุมราชวงศา 

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลลือ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสามแยก 

 

วันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. 
เวลา ๑๑.๓๐-๑๔.๐๐ น. 
เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

 
อ าเภอเสนางคนิคม 

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองคล้า 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกกลาง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองคู 

 

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

 
อ าเภอเมืองชานุมาน 

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกก่ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยทม 
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- รางวัลชนะเลิศ ผลงานประเภท Innovation เรื่อง The magic gel เจลสมุนไพร
ประคบเย็น  โดยนางสาวทับทัย  เสาศิริ และภญ.พิไลพรรณ  จันทประสาร  โรงพยาบาลลืออ านาจ 
 

4.20.3 การประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข 
“เพ่ือประชาชนสุขภาพดี 100 ปี แห่งการพัฒนา” วันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี 

      - จัดประชุมวิชาการ จ านวน 15 สาขา จังหวัดอ านาจเจริญ ผ่านการคัดเลือกน าเสนอ 
จ านวน 25 เรื่อง  

   อ.ลืออ านาจ  9 เรื่อง 
   อ.เสนางคนิคม  5 เรื่อง 
   อ.ปทุมราชวงศา  5 เรื่อง 
   อ.ชานุมาน   3 เรื่อง 
   อ.เมืองอ านาจเจริญ   2 เรื่อง  
   อ.พนา   1 เรื่อง  ดังนี้ 
 

ล าดับ ประเภท / 
สาขา 

น าเสนอ 

ผู้น าเสนอ เรื่อง 

1 P โรคติดต่อ หฤทัย รื่นระรด การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดอออก
โดยการมีส่วนร่วมของแกนน าสุขภาพครอบครัวบ้านสร้างนกทา หมู่1 
ต าบลสร้างนกทา อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 

2 O ดื้อยา ชนิดา สีวะกูล การศึกษาข้อมูลเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลจากผลการเพาะเชื้อใน
ผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลลืออ านาจโดยใช้ Program 
Biogram ที่สร้างขึ้นเองในระบบ Hos XP ของโรงพยาบาลลืออ านาจ 

3 O คบส ว่าที่ร้อยตรีหญิงธัญมล ช่วง
โชต ิ

รูปแบบการด าเนินงานของ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เพ่ือ
งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพต าบลปลาค้าว อ าเภอเมือง จังหวัด
อ านาจเจริญ 

4 P คบส จันทร์จรีย์ ดอกบัว การพัฒนารูปแบบการด าเนินงานการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ 

5 P คบส สิทธิชัย หงส์ชารี การติดตามผลข้างเคียงจากการใช้ยา Simvastatin ร่วมกับ 
Amlodipine ในงานบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 
จังหวัดอ านาจเจริญ 
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ล าดับ ประเภท / 
สาขา 

น าเสนอ 

ผู้น าเสนอ เรื่อง 

6 P คบส นางสาวมนัสนันท์ พันธุ์เลิศ เส้นทางการกระจายยาอันตรายและยาปฏิชีวนะในร้านช า และปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับการจ าหน่ายยาอันตรายและยาปฏิขีวนะในร้าน
ช า ชุมชนต าบลหนองไฮ อ าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ านาจเจริญ 

7 P คบส พุทธธิดา ศรีวิชา รูปแบบการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพของ อสม.โทร
โข่ง ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.วินัยดี ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.
อ านาจเจริญ 

8 P คบส จุมพล ประถมนาม ผลการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้านไวรัสในงาน
บริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ 

9 P คบส จิราวรรณ ชาภักดี รูปแบบการด าเนินงานอาหารปลอดภัยในเขตอ าเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอ านาจเจริญ 

10 P คบส จิราพร เทศภูมิ การพัฒนาและการประเมินประสิทธิผลการใช้สมุดประจ าตัวของ
ผู้ป่วยโรคไตเสื่อมระยะ 3-4 ในโรงพยาบาลลืออ านาจ 

11 I NCD วิลาวัลย ์มหาไชย การชะลอไตเสื่อมด้วยช้อนมหัศจรรย์ในกลุ่มผู้ป่วย CKD ระยะท่ี 4 
ขึ้นไป 

12 P NCD นางทองทิพย์ มาระแสง การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วย Alcohol ในภาวะ Alcohol 
withdrawal โรงพยาบาลชานุมาน อ าเภอชานุมาน จังหวัด
อ านาจเจริญ 

13 P NCD นางสาวทับทิม สุวรรณกูฏ ผลของคู่หูเบาหวานต่อการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วย
เบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโป่งหิน ต าบลโพน
ทอง อ าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2561 

14 P NCD นางสาววราภรณ์ พินโย ประสิทธิผลของเทคนิคการให้ค าปรึกษาเสริมสร้างแรงจูงใจเฉพาะ
รายต่อการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 
ที่มีภาวะไตเรื้อรังระยะที่ 3 ที่เข้ารับการรักษาที่คลินิกชะลอไตเสื่อม
โรงพยาบาลเสนางคนิคม 

15 P NCD กนกวรรณ ผิวทอง การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) 
ที่มาด้วยภาวะ acute exacerbation เพ่ือลดอัตราการ Re-admit 
ใน 28 วัน โรงพยาบาลลืออ านาจ 
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ล าดับ ประเภท / 
สาขา 

น าเสนอ 

ผู้น าเสนอ เรื่อง 

16 P NCD ศรีสุดา พ่วงพงษ์ ผลลัพธ์ของพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วย sepsis ที่มารับบริการใน
โรงพยาบาลลืออ านาจ 

17 P NCD นางสาวสุกัญญา ขยันท า ผลของการให้ค าปรึกษาด้านโภชนาการรายบุคคลแบบมีส่วนร่วม ใน
กลุ่มผู้ป่วย เบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีระดับน้ าตาลอยู่ในช่วงสีแดงจาก
ปิงปองจราจร 7 สี ในโรงพยาบาลเสนางคนิคม อ าเภอเสนางคนิคม 
จังหวัดอ านาจเจริญ 

18 O คลินิก นางสาวอรทัย บัวค า การพัฒนารูปแบบการกดมดลูกส่วนล่างร่วมกับการใช้นวัตกรรม
เตรียม-เตือนการนวดมดลูก ต่อคุณภาพ การเฝ้าระวังภาวะตกเลือด
หลังคลอดระยะแรก โรงพยาบาลชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ. 

19 P คลินิก สุรภา หาระสาร ผลของการใช้ MEWS ในการดูแลต่อเนื่องของจุดคัดกรองผู้ป่วยและ
งานอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลลืออ านาจ 

20 O ส่งเสริม นพรรณ นพเคราะห์ ผลของโปแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพช่องปากของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
โพนทอง อ าเสนางคนิคม จังหวัดอ านาจเจริญ 

21 P ส่งเสริม นางพิศมัย ศรีริรมย์ พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน
โดยลูกฮัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพุทธรักษา อ าเภอชานุ
มาน จังหวัดอ านาจเจริญ 

22 P สุขภาพ สุกษมา เพียรหา การพัฒนารูปแบบการให้ค าปรึกษาผู้มารับบริการอดบุหรี่ โดยใช้ภาคี
เครือข่าย มีส่วนร่วม โรงพยาบาลลืออ านาจ 

23 I แผนไทย ทับทัย เสาศิริ The magic gel เจลสมุนไพรประคบเย็น 

24 O แผนไทย นายปฐมพงศ์ มีธรรม ผลของการใช้ยาพอกสมุนไพรลดอาการปวดบวมเข่าในผู้ป่วยโรคข้อ
เข่าเสื่อมที่มารักษาในคลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลพนา จังหวัด
อ านาจเจริญ 

25 P แผนไทย ทับทัย เสาศิริ กรณีศึกษาการนวดกระตุ้นลดอาการท้องผูกในผู้ป่วยติดเตียงตาม
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย 

 
มติที่ประชุม   - ทราบ 
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 4.21 งานประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมสุขภาพ -ไม่มี- 
    4.22 โรงพยาบาลชุมชน -ไม่มี- 
    4.23 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ -ไม่มี- 
    4.24 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม -ไม่มี-          

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
มติที่ประชุม   -ไม่มี-          

เลิกประชุมเวลา          17.00          น. 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 


