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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดอ านาจเจริญ 

ครั้งที่  9/2561 
วันที่  28 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. – 12.30 น. 

ณ  ห้องประชุมคณาพันธ์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
ผู้มาประชุม   

1. นายประภาส  วีระพล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  
2. นายปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง รักษาการในต าแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
3. นายพงษ์วิทย์  วัชรกิตติ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
4. นางอัญชลี  หน่อแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
5. นายอภิชาติ  รุ่งเมฆารัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
6. นายวุฒิพงษ์  สินทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
7. นางฤดีวรรณ  วงศ์เจริญ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
8. นายทนงศักดิ์  พลอาษา หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
9. นายปริญญา  ดวงศรี  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
10. นายยงยุทธ  สุพล  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
11. นางรัชนีกรณ์  มาศพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
12. นางแคทรียา  รัตนเทวะเนตร หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา 
13. นายไกรวุฒิ  บุตตะ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมสุขภาพ 
14. นายถิรพุทธิ  เฉลิมเกียรติสกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหัวตะพาน 
15. นางสาวบุศนี  มุจรินทร์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปทุมราชวงศา 
16. นายปัณณธร  เลิศเอกธรรม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม 
17. นายนพพล  ธาดากุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชานุมาน 
18. นายสมศักดิ์  หอมชื่น  สาธารณสุขอ าเภอเมือง 
19. นายเสถียร  บัวเขียว  สาธารณสุขอ าเภอชานุมาน 
20. นายอุเทน  ชัยวงศ ์  สาธารณสุขอ าเภอพนา 
21. นายรัชพล  เดชเสงี่ยมศักดิ์ สาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน 
22. นายภัทรวรรธน์  ค าดี  สาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา 
23. นายทศพงษ์  บุญพุฒ  สาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม 
24. นายอภิศักดิ์  อินทร์บุตร  สาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ 
25. นายพลากร  วุฒิเสลา  แทนหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค 
26. นายวันชาติ  ผังดี  แทนหัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
27. นายสายฝน  จันทะบุตร  แทนหัวหน้างานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
28. นายสุขเกษม  ร่วมสุข  แทนหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
29. นายอารีนันท์  ศรีสุวรรณ์   แทนหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายอาคม  กินาวงศ ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ (ติดราชการ) 
2. นายสราวุธ  เสียงหวาน ศูนย์ควบคุมโรคท่ีน าโดยแมลงที่ 10.2 จังหวัดมุกดาหาร (ติดราชการ) 
3. นายไพรัช  วัชรกุลธรไทย ผู้ปกครองนิคมอ านาจเจริญ (ติดราชการ) 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางราตรี  จันทะบุตร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รพ.ลืออ านาจ 
2. นายทนงศักดิ์  พึ่งโพธิ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.พนา 
3. นางปองกานดา  ศรีภักดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.หัวตะพาน 
4. นายนรินทร์  นางาม  ผช.สสอ.(ด้านบริหาร) สสอ.หัวตะพาน 
5. นายทวีฤทธิ์  โลจรัส  ผช.สสอ.(ด้านบริหาร) สสอ.ชานุมาน 
6. นายสมเกียรติ  ธรรมสาร ผช.สสอ.(ด้านวิชาการ) สสอ.หัวตะพาน 
7. นางสาวนริศรา  ทองห่อ ผช.สสอ.(ด้านวิชาการ) สสอ.ปทุมราชวงศา 
8. นายบุญน า  จันลุทิน  ผอ.รพ.สต.นาหมอม้า 
9. นายบุญเกิด  ทองพันธ์ ผอ.รพ.สต.หนองสามสี 
10. นายมนูญ  พูนเพ่ิม  ผอ.รพ.สต.โพนเมือง 
11. นายอุทัย  ขันธุปัตย์  ผอ.รพ.สต.นายม 
12. นายสาคร  ภูมิสิงห์  ผอ.รพ.สต.บ้านถ่อน 
13. นายสุรวิทย์  เชิญนิยม ผอ.รพ.สต.โนนหนามแท่ง 
14. นางสาววิลาวัณย์  ศรีพรหม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.อ านาจเจริญ 
15. นายนคเรศ  ชัยศิริ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.อ านาจเจริญ 
16. นายนัฐวุฒิ  พัวพิทยาเลิศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสจ.อ านาจเจริญ 
17. นางสาวชญานิศา  นารีวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสจ.อ านาจเจริญ 
18. นางสาวสุวนิตย์  ธรรมสาร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.อ านาจเจริญ 

 
 

วาระก่อนประชุม 
1. งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 มอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยบริการที่มีผลงานดีเด่น จ านวน 10 หน่วยงาน  ที่มีผลการด าเนินงานด้านการ
พัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านสาธารณสุข ดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 2561  ดังนี้ 

         1.ผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านด้านสาธารณสุข ระดับจังหวัด ได้แก่ 
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนเมือง  อ าเภอพนา 
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนหนามแท่ง  อ าเภอหัวตะพาน 
         2.ผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านด้านสาธารณสุข ระดับอ าเภอ ได้แก่ 
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงบังพัฒนา  อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาหมอม้า  อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าเดือย  อ าเภอชานุมาน 
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองข่า  อ าเภอปทุมราชวงศา 
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   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลถ่อน  อ าเภอพนา 
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองสามสี  อ าเภอเสนางคนิคม 
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเค็งใหญ่  อ าเภอหัวตะพาน 
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนชี  อ าเภอลืออ านาจ 
 

2. กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย  

การประกาศนโยบายการยกเลิกใช้ถุงพลาสติกใส่ยาผู้ป่วยเพ่ือลดการใช้พลาสติกลดภาวะโลกร้อน 

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข มีนโยบายตั้งแต่ 1 ต.ค.61 ให้โรงพยาบาลในสังกัด
ทุกแห่ง รณรงค์ใช้ถุงผ้าใส่ยาให้ผู้ป่วยแทนใช้ถุงหิ้วพลาสติก และขอความร่วมมือผู้ป่วย ประชาชนน าถุงผ้ามาใส่ยาเมื่อมารับ
บริการที่โรงพยาบาลทุกครั้ง เพ่ือลดใช้พลาสติก ลดภาวะโลกร้อน ตามนโยบายโรงพยาบาลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     
(GREEN & CLEAN Hospital) ที่เน้นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาล  ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและโลก 
โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติกท่ีเกิดข้ึนปีละ 2 ล้านตัน และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จึงได้มีนโยบายให้ทุกโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ในสังกัดทุกแห่ง ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกใส่ยาให้ผู้ป่วย เพ่ือลดการใช้พลาสติก ลดภาวะโลกร้อน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2561 เป็นต้นไป (ตามหนังสือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ที่ 0032.001/ว  733 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561)   
ในโอกาสนี้จึงของเชิญท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญและ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลและสาธารณสุ ขอ าเภอ 
บันทึกภาพการประกาศนโยบาย โดยใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกใส่ยาผู้ป่วยเพื่อลดภาวะโลกร้อน  
มติที่ประชุม   - รับทราบ 

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. 
เมื่อครบองค์ประชุม  นพ.ประภาส  วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ประธานที่ประชุม       

ได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   การประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการและค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2562 
ในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2562  ณ ที่ท าการวนอุทยานภูสิงห์ – ภูผาผึ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 
มติที่ประชุม   -รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 8/2561 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561  
   ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุม จ านวน 40 หน้า แล้วไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
มติที่ประชุม   -รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่อง และติดตาม 
มติที่ประชุม    -ไม่มี-          
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ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเพื่อทราบ 
    4.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) –ไม่มี- 
    4.2 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ  
         4.2.1 โรงพยาบาล 3 สหาย  
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          4.2.2 สรุปรายงานลูกหนี้ค่าบริการ ในจังหวัด 

โรงพยาบาลอ านาจเจริญ  
สรุปรายงานลูกหนี้ค่าบริการ ในจังหวัด 

ณ วันที่ 27 กันยายน 2561 
ชื่อลูกหนี้ ปีงบ  สิ่งส่งตรวจ CT   ยอดช าระ  คงค้าง 

รพ. ชานุมาน 
2560                  255,250.00                                    -                     255,250.00  
2561                  519,750.00                                    -                     519,750.00  

รวม                 775,000.00                                    -                    775,000.00  
รพ. พนา 2560                  213,000.00                                    -                     213,000.00  

  2561                  419,850.00                                    -                     419,850.00  
รวม                632,850.00                                    -                    632,850.00  

รพ.หัวตะพาน 2560                  383,750.00                                    -                     383,750.00  
  2561                  713,550.00                                    -                     713,550.00  

รวม              1,097,300.00                                    -                 1,097,300.00  
รพ.เสนางคนิคม 2560                  361,300.00                                    -                     361,300.00  

  2561                  788,050.00                                    -                     788,050.00  
รวม              1,149,350.00                                    -                 1,149,350.00  

รพ.ลืออ านาจ 2560                  444,300.00                                    -                     444,300.00  
  2561                  575,000.00                                    -                     575,000.00  

รวม              1,019,300.00                                    -                 1,019,300.00  
รพ.ปทุมราชวงศา 2560                  376,250.00                                    -                     376,250.00  

  2561                  668,850.00                                    -                     668,850.00  
รวม              1,045,100.00                                    -                 1,045,100.00  

รวมทั้งสิ้น              5,718,900.00                                    -                 5,718,900.00  
     

  สรุปลูกหนี้ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ   

 รวม ปีงบประมาณ   สิ่งส่งตรวจ CT  

 รวม ปีงบประมาณ  2560                           2,033,850.00  

 รวม ปีงบประมาณ  2561                           3,685,050.00  
 รวมทั้งสิ้น                           5,718,900.00  
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มติที่ประชุม   - รับทราบ 

 

 
 

โรงพยาบาลอ านาจเจริญ  สรุปลูกหนี้ค่าบริการในจังหวัด  ณ  31 สิงหาคม  2561 

ชื่อลูกหนี้ ปีงบ ตรวจวิเคราะห/์สิ่งส่งตรวจ ยอดช าระ ยอดยกหนี ้ คงค้าง ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ ายา ยอดช าระ ยอดยกหนี ้ คงค้าง คงค้างทั้งสิ้น 

รพ. ชานุมาน 59 259,880.00 129,940.00 129,940.00 - - - - - - 
  60 264,580.00 - - 264,260.00 - - - - 264,260.00 
  61 246,880.00 - - 246,880.00 - - - - 246,880.00 
  รวม 771,340.00 129,940.00 129,940.00 511,140.00 - - - - 511,140.00 
รพ. พนา 59 218,105.00 120,650.00 97,455.00 - - - - 57,380.00 57,380.00 

  60 209,990.00 16,480.00 - 193,510.00 56,180.00 14,890.00 - 41,290.00 234,800.00 

  61 235,440.00 - - 235,440.00 44,860.00 - - 44,860.00 280,300.00 
  รวม 663,535.00 137,130.00 97,455.00 428,950.00 158,420.00 14,890.00 - 143,530.00 572,480.00 

รพ ลืออ านาจ 59 397,065.00 200,322.50 196,742.50 - - 4,715.00 - 4,715.00 4,715.00 

  60 235,960.00 - - 235,960.00 4,760.00 - - 4,760.00 240,720.00 
  61 193,625.00 104,690.00 - 88,935.00 - - - - 88,935.00 
  รวม 826,650.00 305,012.50 196,742.50 324,895.00 14,190.00 4,715.00 - 9,475.00 334,370.00 
รพ เสนางคนิคม 59 255,680.00 255,680.00 - - - - - - - 
  60 253,020.00 25,200.00 - 227,820.00 - - - - 227,820.00 
  61 229,700.00 - - 229,700.00 - - - - 229,700.00 
  รวม 738,400.00 280,880.00 - 457,520.00 - - - - 457,520.00 
รพ ปทุมราชวงศา 59 525,000.00 - - 525,000.00 66,490.00 - - - 591,490.00 

  60 584,790.00 - - 584,790.00 55,125.00 17,350.00 - 37,775.00 622,565.00 

  61 276,140.00 245,220.00 - 30,920.00 46,590.00 24,540.00 - 22,050.00 52,970.00 

  รวม 1,385,930.00 245,220.00 - 1,140,710.00 168,205.00 41,890.00 - 126,315.00 1,267,025.00 

รพ หัวตะพาน 59 462,160.00 230,930.00 231,230.00 - - 48,300.00 - - - 
  60 367,840.00 121,920.00 - 245,920.00 75,856.00 22,500.00 - 53,356.00 299,276.00 
  61 323,060.00 186,860.00 - 136,200.00 118,705.00 72,727.50 - 45,977.50 182,177.50 
  รวม 1,153,060.00 539,710.00 231,230.00 382,120.00 242,861.00 143,527.50 - 99,333.50 481,453.50 

รวมทั้งสิ้น 5,538,915.00 1,637,892.50 655,367.50 3,245,335.00 583,676.00 205,022.50 - 378,653.50 3,623,988.50 
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    4.3 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) –ไม่มี- 
    4.4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ –ไม่มี- 
    4.5 นิคมอ านาจเจริญ/ ศูนย์ควบคุมโรคที่น าโดยแมลงที่ 10.2 จังหวัดมุกดาหาร –ไม่มี- 
    4.6 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  –ไม่มี- 
    4.7 กลุ่มงานบริหารทั่วไป –ไม่มี- 
    4.8 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   
      4.8.1 งบค่าเสื่อม          
                                   ติดตามการกรอกข้อมูลงบค่าเสื่อมปี 2562 แจ้งทุกหน่วยบริการเข้าไปตรวจสอบรายการ 
งบค่าเสื่อมหน้าเว็บ สปสช. หน่วยบริการใด ต้องแก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดและภาพประกอบขอให้เร่งด าเนินการ      
รายการครุภัณฑ์จะต้องมีเลขครุภัณฑ์เดิมทีจ่ะทดแทน  รายการสิ่งก่อสร้างให้แนบภาพถ่ายประกอบ เป็นภาพถ่ายก่อนหลัง
การก่อสร้างหรือปรับปรุง ซ่อมแซม 
มติที่ประชุม   - รับทราบ 

    4.9 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   
    4.9.1 แนวทางการด าเนินงาน โครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใย
ประชาชน สร้างชุมชนปลอดขยะ ร่วมขจัดภัยไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย ปีงบประมาณ 2561 
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วันที่ 27 ก.ย. 61 ทีมพ่ีเลี้ยงคุณภาพ QRT จังหวัดอ านาจเจริญ เตรียมพื้นท่ี โรงพยาบาลชานุมาน  

โดย QLN ปทุมราชวงศา มีพญ.บุศณี มุจรินทร์ ประธาน QRT นพ.ถิรพุทธิ เฉลิมเกียรติสกุล และทีมพ่ีเลี้ยงคุณภาพจาก 
6 รพช. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีวิทยากรจาก สรพ.อาจารย์วราทิพย์ ศรีทอง เป็นวิทยากร ซึ่งใช้เกณฑ์ประเมินใหม่ของ 
สพร. ในการเตรียมพ้ืนที่เพ่ือรอรับการประเมินคุณภาพ(Re-acreditation2) จาก สรพ.ในวันที่ 24-25 ตุลาคม 61 
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  4.9.2 PA รพ.สต. PCC   
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  มติที่ประชุม   - รับทราบ 
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     4.10 กลุ่มงานประกันสุขภาพ  

1. ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพปีงบประมาณ 2561 

ตารางท่ี 1 แสดงความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพรายอ าเภอ เดือนสิงหาคม 2561 

อ าเภอ 
ประชากร 

UC 
ปกส.รพ.
อ านาจ 

ขรก. ท้องถิ่น อื่นๆ STP. 
ปชก.
ท างาน
ต่างถิ่น 

สิทธิ
ว่าง 

รวมทั้งสิ้น 
ความ

ครอบคลมุ 
% 

เมือง 100,155 11,941 10,641 2,265 301 33 11,858 142 137,336 137,194 99.897 

ชานุมาน 31,397 518 1,923 348 268 186 3,581 8 38,229 38,221 99.979 

ปทุมราชฯ 37,948 1,071 2,368 506 67 8 3,606 11 45,585 45,574 99.976 

พนา 19,984 509 1,884 396 49 - 2,662 4 25,488 25,484 99.984 

เสนางฯ 29,732 930 2,719 639 115 15 3,260 13 37,423 37,410 99.965 

หัวตะพาน 36,193 1,123 3,177 691 66 1 4,316 12 45,579 45,567 99.974 

ลืออ านาจ 27,182 1,008 2,265 508 68 1 2,881 19 33,932 33,913 99.944 

รวม 282,591 17,100 24,977 5,353 934 244 32,164 209 363,572 363,363 99.943 

ร้อยละ 77.73 4.70 6.87 1.47 0.26 0.07 8.85 0.06  99.94  

 
2. ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับแผนรายได้และค่าใช้จ่าย(Planfin) 2561 

ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับแผนรายได้และค่าใช้จ่าย ณ วันที่  31 สิงหาคม 2561 

โรงพยาบาล 
รายได้ รายจ่าย 

ประมาณการ 31/8/2561 ร้อยละ ประมาณการ 31/8/2561 
ร้อย
ละ 

อ านาจเจรญิ 730,800,000.00 692,181,390.27 94.72 705,700,000.00 642,481,457.17 91.04 

ชานุมาน 83,252,813.50 77,662,878.80 93.29 77,522,967.00 73,686,541.81 95.05 

ปทุมราชฯ 110,417,297.94 92,467,273.51 83.74 110,343,697.94 88,305,680.35 80.03 

พนา 98,320,718.68 92,033,853.39 93.61 83,763,706.70 80,766,267.64 96.42 

เสนางฯ 81,086,119.90 94,744,355.37 116.84 78,230,000.00 72,569,759.21 92.76 

หัวตะพาน 115,122,061.06 119,420,094.24 103.73 115,047,500.00 112,512,607.65 97.80 

ลืออ านาจ 73,469,550.77 76,029,364.05 103.48 73,469,550.77 69,424,976.55 94.49 

ผลรวม 1,292,468,561.85 1,244,539,209.63 96.29 1,244,077,422.41 1,139,747,290.38 91.61 

หมายเหต ุ เป้าหมาย ไม่ต่ ากว่า 91.67 เป้าหมาย ไม่สูงกว่า 91.67 
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3. ภาวะวิกฤติทางการเงิน  

ตารางท่ี 3 การค านวณวิกฤติ 7 ระดับ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 

Org CR QR Cash NWC 
NI+Deplecia 

tion 
Liquid 
Index 

Status 
Index 

Survive 
Index 

Risk 
Scoring 

อ านาจเจรญิ 1.60 1.39 0.82 76,160,832.64 49,699,933.10 0 0 0 0 

ชานุมาน 1.75 1.63 1.33 12,947,532.71 3,976,336.99 0 0 0 0 

ปทุมราช 1.35 1.24 0.98 8,869,704.15 4,161,593.16 1 0 0 1 

พนา 1.15 0.97 0.65 3,118,326.64 11,267,585.75 3 0 0 3 

เสนางฯ 1.60 1.42 1.15 10,066,478.68 22,174,596.16 0 0 0 0 

หัวตะพาน 0.82 0.69 0.43 -5,169,535.44 6,907,486.59 3 1 0 4 

ลืออ านาจ 1.49 1.24 1.07 7,170,421.75 6,604,387.50 1 0 0 1 
 

มติที่ประชุม   - รับทราบ 

 

    4.11 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
             1.สรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอ านาจเจริญร่วมกับโครงการบ าบัดทุกข์  
บ ารุ งสุข สร้ างรอยยิ้ มให้ประชาชนจั งหวัดอ านาจเจริญ วันที่  21 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลลืออ านาจ  
หมู่ที่ 3,10,11   ต าบลเปือย  อ าเภอลืออ านาจ  จังหวัดอ านาจเจริญ  
 

กิจกรรม จ านวนผู้รับบริการ ครั้งต่อไป 

รับบริการรวม 
1. ตรวจโรคทั่วไป  
    -ทันตกรรม 
2.ส่งต่อผู้ป่วย 
-รพช. 
-รพท. 
-รพ.จังหวัดอ่ืน 
3. รับไว้เป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 
4. มอบยาชุดพระราชทาน 
5. นวดแผนไทย 
6. ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง  
7.จัดหางาน/แรงงานจังหวัดอ านาจเจริญ 
-สาธิตอาชีพอิสระ 
8.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

 
44 
20 
2 
- 
- 
- 
 

80 
40 
38 
 

70 
 

 
- วันที่  21 ตุลาคม 2561 
ปฏิบัติงาน ณ บ้านนาจิก  หมู่ที่ 1 
ต าบลนาจิก อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
(ปฏิบัติงานจริงวันที่ 18 ตุลาคม 2561) 
- วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 
ปฏิบัติงาน ณ บ้านโคกพระ  หมู่ที่3 
ต าบลนาป่าแซง อ าเภอปทุมราชวงศา 
 
โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขสร้าง
รอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัด
อ านาจเจริญ 
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กิจกรรม จ านวนผู้รับบริการ ครั้งต่อไป 

-แจกเอกสารให้ความรู้ 
9.องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
-รณรงค์เกลือไอโอดีน/แจกเอกสารให้ความรู ้
10..ประกันสังคมจังหวัดอ านาจเจริญ 
- แจกเอกสารให้ความรู ้
11.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
อ านาจเจริญ 
- ภาพระบายสี แจกเอกสารให้ความรู้ 
12.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
จังหวัดอ านาจเจริญ 
- จัดกิจกรรม และแจกเอกสาร 

70 
 

100 
 

70 
 
 

50 
 
 

70 
 

ครั้งที่  1/2561 
- วันที่  18 ตุลาคม 2561 
ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบ้านนาจิก - 
หนองทุ่งมนต์หนองชาด ต าบลนาจิก  
อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
หมายเหตุ  
- วันที่ 21 ตุลาคม 2561  
กิจกรรมรณรงค์วันทันตสาธารณสุข
แห่งชาติ วันพยาบาลแห่งชาติ วันสังคม
สงเคราะห์แห่งชาติ วันรักษ์ต้นไม้
แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย  
เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องใน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 
- ปีงบประมาณ 2562 เหล่ากาชาด
จังหวัดอ านาจเจริญ ของดการสนับสนุน
ผ้าห่มส าหรับผู้สูงอายุ  

 
2. สรุป  โรคที่พบ   จ านวน  44 ราย 

 

 
          โรคที่พบ 

             ครั้งที่ 1 
  จ านวน ร้อยละ 

โรคระบบทางเดินหายใจ 
โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 
โรคระบบทางเดินอาหาร 
โรคผิวหนัง 
โรคตา 
โรคระบบต่อมไรท่อ และโภชนาการ 
โรคระบบทางเดินปัสสาวะ 
 

     11 
     10 
      6 
      6 
      5 
      3 
      1 

25.00 
22.73 
13.63 
13.63 
11.36 
 6.82 
 2.27 
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 3. สรุปผลการออกรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดอ านาจเจริญร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
อ านาจเจริญ  โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
 

ครั้งที่/วัน เดือน ปี /สถานที่ 
จ านวน

ผู้รับบริการ 
(คน) 

จ านวน    
เลือด(ถุง) 

หมายเหตุ 

39/ วันที่ 6 กันยายน 2561 
ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมราชวงศา 
40/วันที่ 11 กันยายน 2561 
ณ หอประชุมโรงเรียนชานุมานวิทยาคม 
41/ วันที่ 13 กันยายน 2561 
ณ หอประชุมวิทยาเทคนิคอ านาจเจริญ 
42/ วันที่ 20 กันยายน 2561 
ณ หอประชุมโรงเรียนอ านาจเจริญ 
 
      รวม 

 
174 

 
160 

 
105 

 
102 

 
541 

 
 
 

 
174 

 
160 

 
105 

 
102 

 
541 

 
 
 

ครั้งต่อไป  
- วันที่ 2 ตุลาคม 2561 
ณ บิ๊กซีอ านาจเจริญ 
- วันที่ 4 ตุลาคม 2561 
ณ หอประชุมอ าเภอเสนางคนิคม 
- วันที่ 11ตุลาคม 2561 
ณ หอประชุมศาลาประชาคมอ าเภอเมือง
อ านาจเจริญ 
- วันที่ 19 ตุลาคม 2561 
ณ วัดเก่าบ่อสันติสุข 
- วันที่ 25 ตุลาคม 2561 
ณ หอประชุมอ าเภอปทุมราชวงศา 
 

 
 

      4. โครงการ หมอชวนว่ิง 50 ปี แพทยสภา 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข 
ความเป็นมา 
             ด้วยปัจจุบันการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังของประชาชน มีอุบัติการณ์เพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมาก ท าให้เกิดความไม่สมดุล
ระหว่างจ านวนคนไข้และศักยภาพการรักษาของทุกโรงพยาบาล ในวาระครบรอบ 50 ปีแพทยสภา และเพ่ือเป็นการเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก แพทยสภาจึงได้จัดโครงการหมอชวนวิ่ง โดยมี
แนวคิดดังนี้ 
            การดูแลส่งเสริมสุขภาพของตนเองเป็นหน้าที่พ้ืนฐานของประชาชนทุกคน และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะท าให้
อนาคตของระบบสาธารณสุขมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน บุคลากรทางการแพทย์ควรเป็นแบบอย่างที่ดี รวมถึงสามารถให้
ค าปรึกษาในการดูแลส่งเสริมสุขภาพ การออกก าลังกาย เป็นการดูแลส่งเสริมสุขภาพที่ดีและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
วัตถุประสงค์ 
               1.เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน 
               2.ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย 
               3.ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออกก าลังกายโดยการวิ่ง
หรือเดินที่ถูกวิธี 
               4. สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
ระยะเวลาด าเนินการ  วันที่ 15-16 พฤศจิกายน  2561    
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สรุปจ านวนนักว่ิงอ านาจ ส่ง คฑา นักว่ิงจังหวัดยโสธร 

ที่ ชื่อหน่วยงาน จ านวน
นักวิ่ง 

จ านวน
ทีม 

จุดเริ่มต้น-จุดสิ้นสุด 
 

หมายเหต ุ

1 สสจ.อ านาจเจริญ 12 1    
2 รพ.อ านาจเจริญ 39 2   

3 รพ.เสนางคนิคม 26  2     
4 สสอ.เสนางคนิคม 4    

5 สสอ.เมือง 48 3   

6 แขวงทางหลวงชนบท 14 1   

7 สสอ.หัวตะพาน 17 1    
8 รพ.หัวตะพาน 5 1    

9 เทศบาลเมืองอ านาจ 3    

10 คุมประพฤติอ านาจเจริญ 6    

11 อบจ. อ านาจเจริญ 1    

12 ชมรมนักวิ่งอ านาจเจริญ 5 1   

13  คลังจังหวัด 1    

 14 สสอ.ปทุมราชฯ 1    

 15 รพ.ปทุมราชวงษา 8    

16 กองร้อยต ารวจตระเวน
ชายแดน 

3 1   

17 สสอ.พนา 10      

      

  203 13   
 
 
หมายเหตุ    เฉลี่ยทีมนักวิ่ง  ทีมละ 15 –16 คน 
           
มติที่ประชุม   - รับทราบ 
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    4.12 กลุ่มงานควบคุมโรค  
      

 
ในช่วงเดือนกันยายน (1–26 กันยายน 2561) พบว่า 10 โรคอันดับแรกที่มีอัตราป่วยสูงสุดได้แก่ อุจจาระร่วง

เฉียบพลัน รองลงมาคือ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ ปอดบวม อาหารเป็นพิษ มือเท้าปาก ไข้เลือดออก ตาแดง สุกใส ไข้หวัดใหญ่ และ
เมดิออยโดซิส รายละเอียดดังรูปที่ 1 
รูปที่ 1 อัตราป่วยต่อแสนประชากรด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรกประจ าเดือน กันยายน 
          2561เปรียบเทียบกับเดือนกันยายนปี 2560  

  อัตราป่วยต่อแสนประชากร 

 
 

ที่มา:บัตรรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ข้อมูล ณ 25 กันยายน2561 
ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบโรค 10 อันดับแรกของจังหวัดอ านาจเจริญช่วงเดือน กันยายน 2561 กับกันยายน2560 
 

อันดับ
ท่ี 

โรค 
กันยายน2561 กันยายน 2560 

จ านวน อัตราป่วย 
ต่อแสนปชก. 

จ านวน อัตราป่วย 
ต่อแสนปชก. 

1 อุจจาระร่วงเฉียบพลัน 371 98.12 554 146.52 
2 ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 126 33.32 115 30.41 
3 ปอดบวม 94 24.86 163 43.11 
4 อาหารเป็นพิษ 53 14.02 59 15.60 
5 มือเท้าปาก 34 8.99 91 24.07 
6 ไข้เลือดออก 21 5.49 12 3.14 
7 ตาแดง 16 4.23 21 5.55 
8 สุกใส 13 3.44 11 2.91 
9 ไข้หวัดใหญ่ 12 3.17 27 7.14 
10 เมดิออยโดซิส 8 2.12 12 3.17 

ที่มา:บัตรรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ข้อมลู ณ 26 กันยายน 2561 

Diarrhoea Pyrexia Pneumonia
Food

Poisoning
 HFMD DHF

H.conjunctivit
is

Chickenpox Influenza Melioidosis

ก.ย.-61 98.12 33.32 24.86 14.02 8.99 5.49 4.23 3.44 3.17 2.12

ก.ย.-60 146.52 30.41 43.11 15.6 24.07 3.14 5.55 2.91 7.14 3.17

 5 7
 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115 117 119 121 123 125 127 129 131 133 135 137 139 141 143 145 147 149 151 153 155 157 159 161 163 165 167 169 171 173 175 177 179

1. โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรกของจังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าเดือน กันยายน 2561 
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เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล10 อันดับแรกของจังหวัดอ านาจเจริญในช่วงเดือน กันยายน 2561กับช่วงเดือนกันยายน
2560 พบว่ามี ไข้เลือดออก ที่มีอัตราป่วยสูงเกินปี 2560 

 
 

 
ในช่วงเดือนกันยายน 2561 (วันที่1–25กันยายน 2561 ) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญได้รับบัตร

รายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506) จ านวน 915 ฉบับมีการความครอบคลุมและความทันเวลาของการ   
สงรายงานตามมาตรฐานของโรงพยาบาลและ สถานบริการสาธารณสุข ดังตารางที ่2 
ตารางท่ี 2  จ านวนร้อยละของสถานบริการสาธารณสุข จ าแนกตามความครอบคลุมของการส่งรายงาน 506  
ในชวงเดือนกันยายน 2561 (1-25กันยายน2561) 

ล าดับ อ าเภอ จ านวน 
สถานบริการทั้งหมด 

สถานบริการที่มีการ
ส่งรายงาน 

สถานบริการที่ไม่ม ี
รายงานผู้ป่วย 

ร้อยละความ
ครอบคลุม 

1. เมืองอ านาจเจริญ 26 25 1 96.15 
2. ชานุมาน 10 10 0 100.00 
3. ปทุมราชวงศา 12 12 0 100.00 
4. พนา 6 6 0 100.00 
5. เสนางคนิคม 9 8 1 88.89 
6. หัวตะพาน 12 12 0 100.00 
7. ลืออ านาจ 11 11 0 100.00 

รวม 86 84 2 97.67 
แหล่งที่มา:รายงาน506 จากศูนย์ระบาดอ าเภอ,รพ.และ รพ.สต.ทุกแห่งผ่าน Datacenter และ E-mail ณ 26 กันยายน 61 
 อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ รพ.สต.โนนโพธิ์  

อ าเภอเสนางคนิคม ร พ.สต.หนองคล้า  

ขอขอบคุณผู้บริหารและเครือข่ายสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งที่ให้ความส าคัญกับระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาที่ได้ส่ง
ข้อมูลได้ครบถ้วนถูกต้องทันเวลาเพื่อให้ข้อมูลในระบบเฝ้าระวังมีคุณภาพและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น 
 

 
 

  

  3.1  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 

  สถานการณ์สถานการณ์ไข้เลือดออกระดับประเทศ  (ตามรายงาน 506) 
  ข้อมูลไข้เลือดออกของประเทศไทย จากส านักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม– 25 

กันยายน  2561 พบผู้ป่วย จ านวน 59,104 ราย อัตราป่วย 89.47 ต่อปชก.แสนคน พบผู้ป่วยเสียชีวิต 74  ราย (จากอัตรา
ป่วยตาย ร้อยละ 0.13   

จังหวัดอ านาจเจริญ มีอัตราป่วยเป็นอันดับที่ 68 ของประเทศ เดือนที่ผ่านมาอยู่ในอันดันที่ 70 (สืบค้นจาก 
http://www.boe.moph.go.th/ข้อมูล ณ วันที่  25 กันยายน 2561)  

 
 

2. ความครอบคลุมและความทันเวลาของการส่งรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา    
ประจ าเดือนธันวาคม 

3. สรุปสถานการณโ์รคและภัยสุขภาพที่ส าคัญ 
ประจ าเดือนธันวาคม 
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ภาคที่มีอัตราปวยสูงสุด คือ ภาคกลาง 107.14 ต่อปชก.แสนคน (24,250 ราย) รองลงมาคือ ภาคเหนือ 100.23 
ต่อปชก.แสนคน  (12,117 ราย) ภาคใต้ 89.70 ต่อปชก.แสนคน (8,405 ราย) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  65.24 ต่อปชก.
แสนคน (14,332 ราย) ตามล าดับ 

จังหวัดอ านาจเจริญ มีอัตราป่วยเป็นอันดับที่ 5 ของจังหวัดในเครือข่ายบริการที่ 10 โดยจังหวัดที่มีอัตราป่วย
สูงสุด คือ จังหวัดศรีสะเกษ 106.44 ต่อปชก.แสนคน (1,566ราย) เสียชีวิต 1 ราย รองลงมาคือ อุบลราชธานี 95.38 ต่อ
ปชก.แสนคน (1,780 ราย) เสียชีวิต 3 ราย จังหวัดยโสธร 66.15 ต่อปชก.แสนคน (357 ราย) จังหวัดมุกดาหาร 38.56 ต่อ
ปชก.แสนคน (135 ราย) และอ านาจเจริญ 32.57 ต่อปชก.แสนคน (123 ราย ) 

 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในจังหวัดอ านาจเจริญ (ข้อมูลเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกรายวัน) 
    ในป ี2561 (วันที่ 1 มกราคม–26 กันยายน 2561) จังหวัดอ านาจเจริญได้รับรายงานผู้ป่วยที่เข้าข่ายเฝ้า 
ระวังโรคไข้เลือดออกสะสมตั้งแต่ต้นปี รวม จ านวน  215 ราย คิดอัตราป่วย 56.25 ต่อประชากรแสนคน ยังไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต ส่วนใหญ่ วินิจฉัย DF ร้อยละ 67.44 (145 ราย) รองลงมา คือ DHF ร้อยละ 29.77 (64 ราย) และDSS จ านวน 6 
ราย ร้อยละ 2.79 กลุ่มเสี่ยงยังเป็นกลุ่มเด็กนักเรียน อายุ 5-14 ปี อัตราป่วย  199.57 ต่อประชากรแสนคน (90 คน)  
พ้ืนที่เกิดโรคตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันพบผู้ป่วยกระจายในทั้ง 7 อ าเภอใน  43  ต าบล (ร้อยละ  76.79 ของต าบล) 107 
หมู่บ้าน/ชุมชน (ร้อยละ 16.89 ของหมู่บ้าน/ชุมชน ) 

โดยพบว่าอ าเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสะสมสูงสุดคืออ าเภอปทุมราชวงศา (อัตราป่วย127.17 ต่อ
ประชากรแสนคน) รองลงมาคือ อ าเภอชานุมาน อ าเภอหัวตะพาน อ าเภอเสนางคนิคม อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ  อ าเภอ
พนาและ อ าเภอลืออ านาจ รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 จ านวนผู้ป่วยไข้เลือดออกผู้เสียชีวิต อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตาย (%) จ าแนกราย
อ าเภอปี 2561 (ณ 26 กันยายน 2561) 

 

ล า 
ดับที่ 

 
อ าภอ 

 

ข้อมูลสะสมทั้งป ี2561 
( 1 ม.ค 61 – 26 ก.ย 61) 

ช่วงเดือน กันยายน 2561  
(4 สัปดาห์) 

พื้นที ่
เสีย่ง 

รวมผู้ป่วย RATE อันดับ ตาย 
CFR(%

) 
ผู้ป่วย RATE 

อันดับ 

1 เมือง 59 44.76 4 0 0 10 7.59 1 สีเหลือง 
2 ชานุมาน 29 69.94 3 0 0 2 4.82 4 สีเขียว 
3 ปทุมราชฯ 62 127.17 1 0 0 2 4.10 5 สีเขียว 
4 พนา 7 24.82 6 0 0 1 3.55 6 สีเขียว 
5 เสนางค์ฯ 29 70.50 2 0 0 2 4.86 3 สีเขียว 
6 หัวตะพาน 24 44.45 5 0 0 3 5.56 2 สีเหลือง 

7 ลืออ านาจ 5 13.56 7 0 0 1 2.71 7 สีเขียว 
รวม 215 56.25  0 0 21 5.49  สีเหลือง 

 

หมายเหตุ    
            =  อ าเภอที่พบอัตราป่วย  > 10 ต่อแสนประชากร 
 = อ าเภอที่พบอัตราป่วย  > 5 -≤10  ต่อแสนประชากร 

= อ าเภอที่พบอัตราป่วย    ≤ 5  ต่อแสนประชากร 
   สีขาว   = พื้นที่ปลอดโรคไม่พบผู้ป่วยในช่วง 4 สัปดาห ์
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        เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล 4 สัปดาห์ก่อน และ 4 สัปดาห์หลังพบว่าในภาพรวมจังหวัดอ านาจเจริญ พบว่ามีแนวโน้ม
ลดลงจากสัปดาห์ 4 สัปดาห์ ร้อยละ -27. 50 พบว่าอ าเภอหัวตะพาน ที่พบผู้ป่วยเพ่ิมขึ้นนอกนั้นมีแนวโน้มลดลงใน        
ทุกอ าเภอ ดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดอ านาจเจริญเปรียบเทียบ 4 สัปดาห์ก่อนและหลังจ าแนกรายอ าเภอ 
 สัปดาห์ที่ 30-37 (ตั้งแต่วันที่  29  กรกฏาคม  -  26 กันยายน 2561)  
 

อ าเภอ 
 

จ านวนผู้ป่วยสะสม ผู้ป่วย ผู้ป่วย ผลต่างผู้ป่วย ร้อยละ 

1ม.ค. - 26 ก.ย. 
2561 

  

4 สัปดาห์ก่อน 4 สัปดาห์หลัง 4 สัปดาห์ ของผลต่าง 

wk  30 - 33  wk 34- 37  (+/-) (+/-) 

เมือง 59 15 14 -1 -6.67 

ชานุมาน 29 4 3 -1 -25.00 

ปทุมราชวงศา 62 4 2 -2 -50.00 

พนา 7 2 1 -1 -100.00 

เสนางคนิคม 29 12 4 -8 -66.67 

หัวตะพาน 24 2 4 2 200.00 

ลืออ านาจ 5 1 1 0 0.00 

รวม.2561 215 40 29 -11 -27.50 
 

แนวโน้มการระบาดของโรค ผู้ป่วยในเดือนกันยายน 2561 มีจ านวน 21 ราย ถึงแม้จะน้อยกว่าเดือนที่ผ่านมา 
และน้อยกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี แต่มากกว่าปี 2561 รายละเอียดดัง รูปที่ 2 

รูปที่ 2 จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดอ านาจเจริญปี 2561 เปรียบเทียบปี 2560และมัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังและค่า
พยากรณ ์2561 ณ วันที่ 26 กันยายน 2561 

 
 

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

ป2ี561 0 0 0 11 34 65 37 47 21

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

ป2ี560 6 6 8 8 35 76 44 9 12 1 0 0
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สรุป ณ ปัจจุบันมีการระบาดอยู่ใน 7 อ าเภอกระจาย ใน 18 ต าบล (สัปดาห์ที่ผ่านมา 17 ต าบล)มีจ านวนหมู่บ้าน/
ชุมชน 19 หมู่บ้าน/ชุมชน (เดือนที่ผ่านมา 28 หมู่บ้าน) ในรอบเดือนที่ผ่านมาไม่มีหมู่บ้านที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้ มีการ
ระบาดต่อเนื่องมากกว่า 2 รุ่น (> 28 วัน) ดังรูปและตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5  จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดอ านาจเจริญ แยกรายอ าเภอ รายต าบลและหมู่บ้าน/ชุมชนที่ก าลังมีการ
ระบาดของโรคและโรคยังไม่สงบในขณะนี้ ณ วันที่ 26 กันยายน  2561 
 

อ าเภอ ต าบล หมู่ที่ 
สะสมทั้ง
ปี (ราย) 

 

ประเภท
หมู่บ้านเกิด

โรค 

 

ระยะเวล
การ

ระบาด
(วัน) 

 

จ านวนผู้ป่วย 
ในช่วง 4 สัปดาห์ WK 34 -37 

(26 ส.ค – 26 ก.ย.61) 
WK34 WK35 WK36 WK37 

เมือง กุดปลาดุก 2 2 ต่อเนื่อง 6 0 1 1 0 

นาแต ้ 8 1 ใหม่  0 0 1 0 

น้ าปลีก 1 6 ต่อเนื่อง 18 1 1 0 0 

นาวัง 9 1 ใหม่  0 1 0 0 

นาผือ 8 1 ใหม่  0 1 0 0 

9 1 ใหม่  0 1 0 0 

ห้วยไร ่ 3 1 ใหม่  0 0 0 1 

นายม 8 1 ใหม่  0 0 0 1 

ชานุมาน โคกก่ง 12 1 ใหม่  0 1 0 0 

ป่าก่อ 11 1 ใหม่  0 0 1 0 

ปทุมราชวงศา หนองข่า 9 2 ใหม่  0 0 1 0 

นาหว้า 7 1 ใหม่  0 1 0 0 

พนา พระเหลา 5 1 ใหม่  0 0 1 0 

เสนางคนิคม เสนางคนิคม 11 2 ใหม่  1 0 0 0 
หนองไฮ 7 1 ใหม่  0 0 1 0 

หัวตะพาน ค าพระ 4 1 ใหม่  1 0 1 0 
โพนเมืองน้อย 5 2 ใหม่  0 0 1 0 

10 1 ใหม่  0 0 1 0 

ลืออ านาจ เปือย 7 1 ใหม่  0 0 0 1 
 
หมายเหตุ:1.พื้นที่เกิดโรคซ้ าซากหมายถึง (พบผู้ป่วยติดต่อกันเกิน 4  สัปดาห์ ) 
  2 .พื้นที่เกิดโรคต่อเนื่องหมายถึง (พบผู้ป่วยต่อเนื่อง2-3 ใน4  สัปดาห์ 
  3. พื้นที่เกิดโรคใหม่ หมายถึง หมู่บ้านท่ีพบผู้ป่วยใหม่ในรอบปี หรือ เกิดเหตุการณ์ใหม่เมื่อโรคสงบ 
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การด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก(ช่วง 2 เดือนส าคัญ) ตุลาคม –พฤศจิกายน 

(เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย) 
   1. จัดรณรงค์ Big Cleaning Day อย่างเข้มข้น ทุกพ้ืนที่ ทุกครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน ผู้น าชุมชน หน่วยงานสาธารณสุข  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน วัด หน่วยงานทุกภาคส่วน 

ครั้งที่ 1 วันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2561  
ครั้งที่ 2 วันที่ 19–23พฤศจิกายน 2561 

 2.  จัดสุ่มประเมินไขว้  2 ครั้ง ประเมิน วันจันทร์สัปดาห์ที่ 3  ของเดือนพร้อมกันทั้งจังหวัด ในหมู่บ้าน วัด โรงเรียน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานบริการสาธารณสุข 
 

 
 
 
 

การช่วยฟ้ืนคืนชีพ (การท า CPR) คือ วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ช่วยคืนชีวิตหากท าไม่ถูกวิธีจะท าให้ผู้ป่วย
เสียชีวิตหรือพิการ ดังนั้น ขั้นตอนการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (การท าCPR) ที่ถูกต้อง จึงควรเป็นความรู้ที่น่าจะติดตัวเราทุกคนไว้ 
เพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกเวลา และอาจมีบางสถานการณ์ที่เราต้องพบเห็นผู้ประสบเหตุหมดสติ หัวใจหยุดเต้น 
เช่น คนจมน้ า คนถูกไฟฟ้าดูด สูดดมก๊าซพิษ ควันพิษ ช็อกเพราะเสียเลือดมาก หรือผู้ประสบเหตุที่หัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะ
จากสาเหตุอ่ืน ๆ ก็ตาม การช่วยฟ้ืนคืนชีพ Cardiopulmonary Resuscitation หรือเรียกง่าย ๆ ว่าการท า CPR คือ การ
ปฐมพยาบาลเพ่ือช่วยเหลือผู้ที่หัวใจหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นให้กลับมาหายใจและมีการไหลเวียนออกซิเ จน รวมทั้ง
เลือดกลับคืนสู่สภาพเดิม พร้อมทั้งป้องกันเนื้อเยื่อไม่ให้ได้รับอันตรายจากการขาดออกซิเจนถาวร โดยเราสามารถท าการฟ้ืน
คืนชีพขั้นพ้ืนฐานให้ผู้ประสบเหตุ ได้โดยการกดหน้าอกและช่วยหายใจ 

กลุ่มงานควบคุมโรค ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน ในด้านการช่วยฟ้ืนคืนชีพ จังหวัดอ านาจเจริญ จากงบพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอ านาจเจริญ 
เพ่ือให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) มีความรู้และทักษะในด้านท าการ CPR ได้อย่างถูกต้อง ตามข้ันตอน    
“ห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิต” (Chain of Survival)  

ระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2561 - 26 ตุลาคม 2561 โดย แบ่งการฝึกออกเป็นเขตรับผิดชอบราย รพ.สต. 
และ โรงพยาบาล ทุกแห่ง วิทยากรจาก งานอุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมท้ังหมด 7,250 คน รายละเอียดตามตาราง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4. การด าเนนิงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)ในด้านการช่วยฟื้นคืนชีพ 
(CPR) จังหวัดอ านาจเจริญ 
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ตารางการฝึกอมรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
ในด้านการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) จังหวัดอ านาจเจริญ 

วันที ่ อ าเภอ สถานที่  จ านวนอสม. 

24  กันยายน  2561 
เมือง ไก่ค า 180 

เสนาง รพ.เสนาง 62 

25  กันยายน  2561 

ชานุมาน ห้วยทม 86 

ปทุมราช 
หนองข่า 50 
หนองไฮ 72 

เสนาง หนองค ู 60 

26  กันยายน  2561 

เมือง 
เชือก 88 

ดอนเมย 67 

ชานุมาน 
ค าเดือย 83 
โนนกุง 67 

เสนาง 
รพ.เสนาง 62 
รพ.เสนาง 62 

ปทุมราช 
สามแยก 71 
ค าโพน 70 

  27  กันยายน  2561 ปทุมราช 
นาป่าแซง 86 

วินัยด ี 101 
โนนดู ่ 72 

28  กันยายน  2561 

เมือง นาแต ้ 101 

ชานุมาน 
โคกเจรญิ 99 

บุ่งเขียว/โคกก่ง 66 

ปทุมราช โนนงาม 72 

1  ตุลาคม  2561 
เมือง 

ปลาค้าว 125 
สร้างนกทา 51 

เสนาง ไรส่ีสุก 107 
ปทุมราช แสนสุข 57 

2  ตุลาคม  2561 ปทุมราช นาผาง 113 

3  ตุลาคม  2561 
เมือง รพ.อ านาจ 320 

ปทุมราช 
ตาดใหญ ่ 47 

ลือ 78 

4  ตุลาคม  2561 

หัวตะพาน หนองยอ 54 

ชานุมาน พุทธรักษา/ค าแก้ว 86 

เสนาง 
หนองคล้า 45 
โคกกลาง 68 

ปทุมราช รพ.ปทุมราช 143 
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วันที ่ อ าเภอ สถานที่  จ านวนอสม. 

5  ตุลาคม  2561 

เมือง 
กุดปลาดุก 76 

นาโพธิ ์ 104 
หัวตะพาน โคกเลาะ 79 
ชานุมาน ห้วยฆ้อง 57 

เสนาง หนองสามส ี 74 

8  ตุลาคม  2561 

เมือง 
น้ าปลีก 106 

ดงบังพัฒนา 57 
ชานุมาน รพ.ชานุมาน 125 

ลืออ านาจ 
ฟ้าห่วน 56 

ไร่ข ี 56 

เสนาง 
โพนทอง 68 
โป่งหิน 50 

9 ตุลาคม  2561 

หัวตะพาน รพ.สต.ค าพระ 93 

พนา 
จานลาน 110 
รพ.พนา 82 

ลืออ านาจ 
ดอนชี 62 
ดงบัง 98 

เสนาง หนองไฮ 112 

10  ตุลาคม  2561 เมือง 
นาหมอม้า 78 
นาสีนวน 55 

10  ตุลาคม  2561 

หัวตะพาน รพ.สต.เค็งใหญ ่ 101 

พนา 
โพนเมือง 85 

ถ่อน 70 

ลืออ านาจ 
น้ าท่วม 58 
เปือย 125 

11  ตุลาคม  2561 

หัวตะพาน รพ.สต.สรา้งถ่อใน 81 

พนา 
นาสะแบง 124 

รพ.สต.อุม่ยาง 132 
ลืออ านาจ ศาลา / แมด 50 / 73 

12  ตุลาคม  2561 

เมือง นาผือ 145 

หัวตะพาน รพ.สต.โนนหนามแท่ง 58 

ลืออ านาจ 
ดงมะยาง 70 
โคกกลาง 108 

16  ตุลาคม  2561 

เมือง 
โนนโพธิ ์ 135 
นายม 110 

หัวตะพาน รพ.สต.หัวตะพาน 130 

ลืออ านาจ รพ.ลืออ านาจ 103 



 
 

วิสัยทัศน์  “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2597” 
ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

-32- 

วันที ่ อ าเภอ สถานที่  จ านวนอสม. 

18 ตุลาคม  2561 
เมือง 

ภูเขาขาม+คมึใหญ ่ 99 

เหล่าพรวน 73 

หัวตะพาน รพ.สต.จิกดู ่ 82 

19 ตุลาคม  2561 หัวตะพาน รพ.สต.ขมุเหล็ก 68 

22 ตุลาคม  2561 เมือง 
ค าน้อย 103 

ศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง 46 

24 ตุลาคม  2561 หัวตะพาน รพ.สต.นาค ู 79 

25  ตุลาคม  2561 
เมือง 

หนองมะแซว 79 

ห้วยไร่+ภักดีเจริญ 116 

หัวตะพาน โรงพยาบาลหัวตะพาน 106 

26 ตุลาคม  2561 หัวตะพาน รพ.สต.โพนเมืองน้อย 72 

รวมจ านวน อสม. 7,250 

 
ภาพกิจกรรม 

 

       

          
 

มติที่ประชุม   - รับทราบ 
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4.13 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข –ไม่มี- 
4.14  กลุ่มงานนิติการ –ไม่มี- 

    4.15  กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด –ไม่มี- 
    4.16  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  

4.16.1 เรื่องแจ้งเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและกรรมการ 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะจัดการเลือกตั้งในวันจันทร์ที่  8 ตุลาคม 2561              
เวลา 08.30 ถึง 15.30 น. 

- ขอความร่วมมือให้ โรงพยาบาลทุกแห่ง จัดเตรียม สถานที่และอุปกรณ์  ส าหรับ       
การเลือกตั้ง ได้แก่ หีบบัตร คูหาในการเลือกตั้ง กระดานส าหรับติดรายชื่อผู้สมัครฯ กระดานนับคะแนน ช่างภาพส าหรับ
ถ่ายภาพกิจกรรมส่วนบัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลเตรียมไว้ให้  

- ขอเชิญกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งประชุมซักซ้อมความเข้าใจ และรับเอกสารการ
เลือกตั้งฯ ในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  หนังสือเชิญ
ประชุมจะเวียนผ่านระบบ e – doc อีกครั้ง 

    4.17 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  
         1. กระทรวงสาธารณสุข โดย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.
สาธารณสุข ประกาศนโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่งรณรงค์ใช้ถุงผ้าใส่ยาให้ผู้ป่วยแทนใช้ถุงหิ้วพลาสติก   ตั้งแต่ 1 
ตุลาคม 2561  โดยขอความร่วมมือผู้ป่วย ประชาชนน าถุงผ้ามาใส่ยาเมื่อมารับบริการที่โรงพยาบาลทุกครั้ง  เพ่ือลดใช้
พลาสติก ลดภาวะโลกร้อน ตามนโยบายโรงพยาบาลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GREEN & CLEAN Hospital) ที่เน้นการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาล ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและโลก โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติกท่ีเกิดข้ึนปี
ละ2ล้านตัน และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
         ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ได้แจ้งตามหนังสือที่ อจ.0032.011/ว 732 ลง
วันที่ 24 กรกรกฎาคม พ.ศ.2561แล้วนั้น บัดนี้ได้มีหน่วยงานรับด าเนินการ ในโรงพยาบาล ครบทุกแห่ง  (ร้อยละ 100 ) 
ส่วน รพ.สต. ที่ยังไม่ด าเนินการ ก็ขอความร่วมมือ ด าเนินการให้ครบทุกแห่ง  
 

     2.จัดกิจกรรม “วันล้างมือโลก” ประจ าปี 2561 
         ตามที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ก าหนดให้วันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันล้างมือโลก
(Global Hand Washing Day) เพ่ือเป็นการสร้างความตระหนักให้ประชากรทั่วโลกล้างมือด้วยน้ าและสบู่ ซึ่งเป็นวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพและเสียค่าใช้จ่ายน้อยในการป้องกันโรคติดเชื้อที่ส าคัญได้ทางหนึ่ง นั้น 

       กระทรวงสาธารณสุข  พิจารณาเห็นถึงความส าคัญของการจัดกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าว จึงขอความร่วมมือ
ด าเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์การล้างมือเนื่องในวันล้างมือโลก ประจ าปี 2561 “ขอให้ทุกคนมีมือที่สะอาด : Let’ give 
everyone a clean hand” โดยให้ด าเนินการดังนี้ 
         1. ใช้กลไกภาครัฐ/หน่วยงานด้านสุขภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้ การล้างมือที่ถูกต้อง 
เพ่ือสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
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    2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนและสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง เน้นความส าคัญ 
ในการล้างมือด้วยน้ าสะอาดและสบู่ 7 ขั้นตอน เพ่ือสร้างความตระหนักและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอนามัยการล้างมือที่ถูกต้องจนเกิดเป็นนิสัยรักสุขภาพ 
       ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จึงขอความร่วมมือจากท่านให้จัดกิจกรรม “วัน
ล้างมือโลก” ประจ าปี 2561 และส่งแบบรายงานพร้อมรูปถ่ายการจัดกิจกรรมวันล้างมือโลก ประจ าปี 2561 ไปที่ E-mail : 
env1.amnat.pho@gmail.com ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ส านักสุขาภิบาล
อาหารและน้ า (http://foodsan.anamai.moph.go.th) 
    3. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ตามมติคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) ตาม 
พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560  
     คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ (คสจ.) ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ได้มติตามการประชุมครั้งที่ 1 -1/2560 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
และผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญในฐานประธานคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ได้ลงนามในค าสั่งแต่ง
คณะอนุกรรมการ ดังนี้ 

3.1)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามก ากับการปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุข 

ค าสั่งคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ (คสจ.) ที่  2 /2561 ลงวันที่ 18 
กันยายน พ.ศ. 2561  เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามก ากับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข ประกอบด้วย 1) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญเป็นประธาน 2) ผู้แทนจากส่วนราชการระดับ
จังหวัด จ านวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ปศุสัตว์
จังหวัด เกษตรจังหวัด 3) ผู้แทนจากราชการส่วนท้องถิ่น จ านวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญ และนายกมนตรีเมืองอ านาจเจริญ 4) สาธารณสุขอ าเภอ จ านวน 7 อ าเภอ 5) หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และ 6) หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
โดยมี ผู้แทน ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี และ ผู้รับผิดชอบงานกฎหมายสาธารณสุข กลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็น อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รวม 19 คน มีบทบาท
หน้าที่ ในการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ด าเนินงานด้านการสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
ระดับอ าเภอ ประสานงานและด าเนินงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) สนับสนุนและ
ก ากับการด าเนินงานด้านการสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่ และรายงานผลให้คณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัดทราบ  

3.2 ค าสั่งแตง่ตั้งคณะอนุกรรมการสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน 2 อ าเภอ ดังนี้ 
1) ค าสั่งคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ที่ 3/2561 ลงวันที่ 18 กันยายน 

พ.ศ.2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ (อสธอ.ลืออ านาจ) 
2) ค าสั่งคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ที่ 4/2561 ลงวันที่ 18 กันยายน 

พ.ศ.2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ (อสธอ.เมืองอ านาจเจริญ) 
คณะอนุกรรมการสาธารณสุขอ าเภอ ประกอบด้วย 1) นายอ าเภอเป็นประธาน  2) ผู้แทนส่วนราชการ 

ได้แก่  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ท้องถิ่นอ าเภอ ปศุสัตว์อ าเภอ  เกษตรอ าเภอ  3)ราชการ
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายกเทศมนตรี และ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง   4) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพทุกแห่ง  5) ผู้แทนภาคประชาสังคม ได้แก่ ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอลืออ านาจ  ประธานเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอ าเภอ ประธานเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษาอ าเภอ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขอ าเภอ 

http://foodsan.anamai.moph.go.th/
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6) เลขานุการ ได้แก่ สาธารณสุขอ าเภอ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ .  ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ(ด้านบริหาร)  ผู้แทน 
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี และ ผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

มีบทบาทหน้าที่ ในการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ด าเนินงานด้านการ
สาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับอ าเภอ ประสานงานและด าเนินงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ.) สนับสนุนและก ากับการด าเนินงานด้านการสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่ และ
รายงานผลให้คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดทราบ 
มติที่ประชุม   - รับทราบ 

    4.18 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
1. การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561  

จัดสรรงบบริการการแพทย์แผนไทย ตามผลงานบริการ ยอดรวมจังหวัดอ านาจเจริญ 2,627,571.04 บาท  โอน
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 รายละเอียดการโอน ดังนี้ 

รหัส หน่วยบริการ 
ผลงานบริการ 

(เมษายน 60 - มีนาคม 61) 
รพ.อ านาจเจริญ 748,551.11 

04094 รพ.สต.บ้านไก่ค า หมู่ที่ 01 ต าบลไก่ค า 16,906.33 
04095 รพ.สต.บ้านเชือก หมู่ที่ 11 ต าบลนาจิก 8,299.31 
04096 รพ.สต.บ้านดอนเมย หมู่ที่ 01 ต าบลดอนเมย 9,811.47 

04097 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หมู่ที่ 09 ต าบลปลาค้าว 97,798.22 

04098 รพ.สต.เหล่าพรวน หมู่ที่ 01 ต าบลเหล่าพรวน 25,979.30 
04099 รพ.สต.บ้านสร้างนกทา หมู่ที่ 01 ต าบลสร้างนกทา 11,020.32 
04100 รพ.สต.บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 05 ต าบลสร้างนกทา 11,024.72 
04101 รพ.สต.บ้านคึมใหญ่ หมู่ที่ 01 ต าบลคึมใหญ่ 27,324.42 
04102 รพ.สต.บ้านนาแต้ หมู่ที่ 01 ต าบลนาแต้ 28,612.40 
04103 รพ.สต.บ้านภูเขาขาม หมู่ที่ 06 ต าบลคึมใหญ่ 24,009.97 
04104 รพ.สต.บ้านนาผือ หมู่ที่ 10 ต าบลนาผือ 18,888.84 
04105 รพ.สต.บ้านดงบังพัฒนา หมู่ที่ 03 ต าบลน้ าปลีก 17,644.82 
04106 รพ.สต.บ้านน้ าปลีก หมู่ที่ 09 ต าบลน้ าปลีก 29,649.81 
04107 รพ.สต.บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 07 ต าบลนาวัง 26,071.61 
04108 รพ.สต.บ้านนายม หมู่ที่ 06 ต าบลนายม 16,396.41 
04109 รพ.สต.บ้านนาหมอม้า หมู่ที่ 07 ต าบลนาหมอม้า 41,795.46 
04110 รพ.สต.บ้านโนนโพธิ ์หมู่ที่ 09 ต าบลโนนโพธิ ์ 17,890.99 
04111 รพ.สต.บ้านค าน้อย หมู่ที่ 02 ต าบลโนนหนามแท่ง 30,744.37 
04112 รพ.สต.บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 01 ต าบลห้วยไร่ 8,180.62 
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รหัส หน่วยบริการ 
ผลงานบริการ 

(เมษายน 60 - มีนาคม 61) 

04113 รพ.สต.บ้านภักดีเจริญ หมู่ที่ 10 ต าบลห้วยไร่ 15,337.02 
04114 รพ.สต.บ้านหนองมะแซว หมู่ที่ 02 ต าบลหนองมะแซว 13,873.21 
04115 รพ.สต.บ้านกุดปลาดุก หมู่ที่ 01 ต าบลกุดปลาดุก 32,168.62 
10703 รพ.อ านาจเจริญ 145,611.56 
12412 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 1,758.33 
13889 รพ.สต.บ้านนาสีนวน หมู่ที่ 07 ต าบลกุดปลาดุก 36,379.81 

23743 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ  
ชุมชนโคกจักจั่น 

1,116.54 

23940 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 8,237.77 
24007 ศูนยแ์พทย์โนนหนามแท่ง 22,132.96 
77769 ศสช.เมืองอ านาจเจริญ 3,885.91 

รพ.ชานุมาน 415,752.32 

04116 รพ.สต.บ้านโนนกุง หมู่ที่ 03 ต าบลชานุมาน 32,234.55 
04117 รพ.สต.บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 08 ต าบลโคกสาร 35,245.69 
04118 รพ.สต.ค าเดือย หมู่ที่ 08 ต าบลค าเขื่อนแก้ว 36,560.04 
04119 รพ.สต.บ้านโคกก่ง หมู่ที่ 01 ต าบลโคกก่ง 24,040.74 
04120 รพ.สต.บ้านพุทธรักษา หมู่ที่ 02 ต าบลโคกก่ง 26,278.22 
04121 รพ.สต.บ้านบุ่งเขียว หมู่ที่ 03 ต าบลโคกก่ง 2,435.28 
04122 รพ.สต.บ้านห้วยทม หมู่ที่ 08 ต าบลป่าก่อ 19,258.09 
04123 รพ.สต.ห้วยฆ้อง หมู่ที่ 05 ต าบลป่าก่อ 25,025.41 
10985 รพ.ชานุมาน 199,346.07 
13890 รพ.สต.บ้านค าแก้วเมืองเก่า หมู่ที่ 01 ต าบลค าเขื่อนแก้ว 15,328.23 

รพ.ปทุมราชวงศา 400,296.62 

04124 รพ.สต.บ้านหนองข่า หมู่ที่ 01 ต าบลหนองข่า 34,942.38 
04125 รพ.สต.บ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 09 ต าบลหนองข่า 48,380.40 
04126 รพ.สต.บ้านสามแยก หมู่ที่ 10 ต าบลค าโพน 31,794.97 
04127 รพ.สต.บ้านค าโพน หมู่ที่ 03 ต าบลค าโพน 6,897.04 
04129 รพ.สต.บ้านลือ หมู่ที่ 08 ต าบลลือ 20,814.21 
04130 รพ.สต.บ้านนาผาง หมู่ที่ 02 ต าบลห้วย 16,814.01 
04131 รพ.สต.บ้านตาดใหญ่ หมู่ที่ 07 ต าบลห้วย 20,739.48 
04132 รพ.สต.บ้านโนนงาม หมู่ที่ 03 ต าบลโนนงาม 5,459.61 



 
 

วิสัยทัศน์  “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2597” 
ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

-37- 

รหัส หน่วยบริการ 
ผลงานบริการ 

(เมษายน 60 - มีนาคม 61) 

04133 รพ.สต.บ้านนาป่าแซง หมู่ที่ 01 ต าบลนาป่าแซง 19,961.42 
04134 รพ.สต.บ้านวินัยดี หมู่ที่ 04 ต าบลนาป่าแซง 19,715.26 
10986 รพ.ปทุมราชวงศา 149,910.67 
13891 รพ.สต.บ้านแสนสุข หมู่ที่ 13 ต าบลลือ 24,867.16 

รพ.พนา 230,855.31 

04135 รพ.สต.บ้านจานลาน หมู่ที่ 12 ต าบลจานลาน 18,453.66 
04136 รพ.สต.อุ่มยาง หมู่ที่ 06 ต าบลจานลาน 15,174.37 
04137 รพ.สต.บ้านโพนเมือง หมู่ที่ 11 ต าบลไม้กลอน 16,589.83 
04138 รพ.สต.บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 06 ต าบลพระเหลา 7,103.65 
10987 รพ.พนา 156,860.46 
12793 รพ.สต.บ้านถ่อน หมู่ที่ 10 ต าบลไม้กลอน 16,673.35 

รพ.เสนางคนิคม 293,333.11 

04139 รพ.สต.บ้านโป่งหิน หมู่ที่ 05 ต าบลโพนทอง 5,767.32 
04140 รพ.สต.บ้านโพนทอง หมู่ที่ 09 ต าบลโพนทอง 7,846.54 
04141 รพ.สต.บ้านไร่สีสุก หมู่ที่ 01 ต าบลไร่สีสุก 36,274.31 
04142 รพ.สต.บ้านหนองคู หมู่ที่ 07 ต าบลนาเวียง 27,531.02 
04143 รพ.สต.โคกกลาง หมู่ที่ 09 ต าบลนาเวียง 26,836.49 
04144 รพ.สต.หนองไฮ หมู่ที่ 01 ต าบลหนองไฮ 29,386.06 
04145 รพ.สต.บ้านหนองสามสี หมู่ที่ 02 ต าบลหนองสามสี 41,892.17 
10988 รพ.เสนางคนิคม 87,626.29 
23216 รพ.สต.หนองคล้า หมู่ที่ 09 ต าบลเสนางคนิคม 30,172.91 

รพ.หัวตะพาน 254,834.52 

04146 รพ.สต.บ้านหัวตะพาน หมู่ที่ 08 ต าบลหัวตะพาน 6,444.27 
04147 รพ.สต.บ้านค าพระ หมู่ที่ 03 ต าบลค าพระ 4,633.19 
04148 รพ.สต.บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 05 ต าบลค าพระ 16,585.43 
04149 รพ.สต.บ้านเค็งใหญ่ หมู่ที่ 02 ต าบลเค็งใหญ่ 6,382.73 
04150 รพ.สต.บ้านโคกเลาะ หมู่ที่ 08 ต าบลหนองแก้ว 7,617.96 
04151 รพ.สต.บ้านโพนเมืองน้อย หมู่ที่ 01 ต าบลโพนเมืองน้อย 6,962.98 
04152 รพ.สต.บ้านขุมเหล็ก หมู่ที่ 02 ต าบลโพนเมืองน้อย 8,316.89 
04153 รพ.สต.บ้านสร้างถ่อใน หมู่ที่ 03 ต าบลสร้างถ่อน้อย 12,686.34 
04154 รพ.สต.บ้านนาคู หมู่ที่ 09 ต าบลสร้างถ่อน้อย 6,439.88 
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รหัส หน่วยบริการ 
ผลงานบริการ 

(เมษายน 60 - มีนาคม 61) 

04155 รพ.สต.บ้านหนองยอ หมู่ที่ 03 ต าบลจิกดู่ 3,789.20 
04156 รพ.สต.บ้านจิกคู่ หมู่ที่ 05 ต าบลจิกดู่ 11,090.66 
10989 รพ.หัวตะพาน 163,884.99 
   

รพ.ลืออ านาจ 283,948.04 

04158 รพ.สต.ดงมะยาง หมู่ที่ 01 ต าบลดงมะยาง 8,215.79 
04160 รพ.สต.บ้านเปือย หมู่ที่ 07 ต าบลเปือย 11,160.99 
04161 รพ.สต.บ้านน้ าท่วม หมู่ที่ 13 ต าบลเปือย 6,826.71 
04162 รพ.สต.บ้านดงบัง หมู่ที่ 03 ต าบลดงบัง 20,009.78 
04163 รพ.สต.บ้านดอนชี หมู่ที่ 15 ต าบลดงบัง 14,756.77 
04164 รพ.สต.บ้านไร่ขี หมู่ที่ 01 ต าบลไร่ขี 21,477.98 
04165 รพ.สต.บ้านฟ้าห่วน หมู่ที่ 06 ต าบลไร่ขี 18,018.47 
04166 รพ.สต.บ้านแมด หมู่ที่ 08 ต าบลแมด 10,453.26 
04167 รพ.สต.บ้านศาลา หมู่ที่ 02 ต าบลแมด 9,094.95 
04168 รพ.สต.บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 05 ต าบลโคกกลาง 19,587.78 
10990 รพ.ลืออ านาจ 144,345.56 

  ยอดรวมจังหวัดอ านาจเจริญ 
               
2,627,571.04  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. รายงานการเบิกยาจากกองทุนยาสมุนไพรจังหวัดอ านาจเจริญ 
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3. รายงานสรุปมูลค่าการสนับสนุนยาสมุนไพรข้ามหน่วยบริการ 

1,363,324.00 

409,685.00 

493,996.00 

388,337.00 

424,765.00 

526,442.00 

293,451.00 

100,000.00 

4,000,000.00 

1,363,333.50 

409,691.00 

493,998.00 

388,337.50 

424,774.00 

526,447.00 

293,452.00 

99,775.90 

3,999,808.90 

โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

โรงพยาบาลชานุมาน

โรงพยาบาลปทุมราชวงศา

โรงพยาบาลลืออ านาจ

โรงพยาบาลเสนางคนิคม

โรงพยาบาลหัวตะพาน

โรงพยาบาลพนา

สสจ.อ านาจเจริญ

รวม

สรุปมูลค่ากองทุนยาสมุนไพรจังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปี 2561

ยอดเบิก โควต้า
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4. งบกองทุนยาสมุนไพรจังหวัดอ านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2562  5,000,000 บาท 

มติที่ประชุม   - รับทราบ 

 

    4.19 งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ -ไม่มี- 
    4.20 งานวิจัยและพัฒนา  -ไม่มี- 
    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          12.30          น. 
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     ลงชื่อ    ผู้จดบันทึกรายงาน 
            (นางสาวสุวนิตย์   ธรรมสาร) 
         นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 
 
 
     ลงชื่อ       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (นายวุฒิพงษ์  สินทรัพย์) 
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
      หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

 
 
 
 


