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 รายงานการประชมุคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดอํานาจเจริญ 

ครั้งที่  1/2561 

วันที่  9  กุมภาพันธ 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น. 

ณ  หองประชุมดอกจาน  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ 

 

ผูมาประชุม   

1. นายประภาส  วีระพล  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ  

2. นายปฐมพงศ   ปรุโปรง รักษาการในตําแหนงนายแพทยเชี่ยวชาญ(ดานเวชกรรมปองกัน)  

3. นายพงษวิทย วัชรกิตต ิ ผูอํานวยการโรงพยาบาลอํานาจเจริญ 

4. นางอัญชลี  หนอแกว  รักษาในตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานสงเสริมพัฒนา) 

5. นายอาคม กินาวงศ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

6. นายวุฒิพงษ  สินทรัพย หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

7. นายสมาน พรรณรัตน  หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 

8. นายทนงศักดิ์  พลอาษา หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

9. นายนิยม  ไชยอรรจนาภรณ หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 

10. นายธีระยุทธ มุจรินทร หัวหนากลุมงานควบคุมโรค 

11. นายปริญญา  ดวงศร ี หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 

12. นางสาวกัลยาณี  สุเวทเวทิน หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ สุขภาพจิตและยาเสพติด 

13. นายประเทือง คําภานันต หัวหนากลุมงานนิติการ 

14. นายยงยุทธ  สุพล  หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 

15. นางรัชนีกรณ มาศพันธ หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

16. นางธนิษฐา  เอี่ยมรุงพาณิชย หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

17. นายสกลรัตน วติวุฒิพงศ หัวหนางานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

18. นางแคทรียา  รัตนเทวะเนตร หัวหนางานวิจัยและพฒันา 

19. นายไกรวุฒิ  บุตตะ  หัวหนางานประชาสัมพันธและสรางสุขภาพ 

20. นางสาววิริยา คณารักษ (แทน) หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

21. นางสาวบุศนี  มุจรินทร  ผูอํานวยการโรงพยาบาลปทุมราชวงศา 

22. นายถิรพุทธิ เฉลิมเกียรติสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลหัวตะพาน 

23. นายนพพล  ธาดากุล  ผูอํานวยการโรงพยาบาลชานุมาน 

24. นายอุเทน  ชัยวงศ  สาธารณสุขอําเภอปทุมราชวงศา 

25. นายภัทรวรรธน  คําด ี  สาธารณสุขอําเภอพนา 

26. นายรัชพล  เดชเสงี่ยมศักดิ ์ สาธารณสุขอําเภอหัวตะพาน 

27. นายอภิศักดิ์   อินทรบุตร  สาธารณสุขอําเภอลืออํานาจ 
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28. นายเสถียร  บัวเขียว  สาธารณสุขอําเภอชานุมาน 

ผูไมมาประชุม 

1. นายสราวุธ  เสียงหวาน ศูนยควบคุมโรคที่นําโดยแมลงที่ 10.2 จังหวัดมุกดาหาร  

ผูเขารวมประชุม 

1. นางสาวชญานิศา นารีวงศ นักวิชาการคอมพิวเตอร สสจ.อํานาจเจริญ 

2. นางราตรี  จันทะบุตร  หัวหนาฝายบริหารทั่วไป รพ.ลืออํานาจ 

3. นายดุษฎี ไชยมาตย  ผช.สสอ.(ดานบริหาร) สสอ.เมืองอํานาจเจริญ 

4. นายสมสนุก โยริพันธ  ผช.สสอ.(ดานบริหาร) สสอ.เสนางคนิคม 

5. นายชาญ  พวงพันธ  ผช.สสอ.(ดานบริหาร) สสอ.ปทุมราชวงศา 

6. นายจุมพล  พุมโพธิ์  ผช.สสอ.(ดานบริหาร) สสอ.ลืออํานาจ 

7. นายวิระวัฒน  โสภัณ  ผช.สสอ.(ดานวิชาการ) สสอ.ชานุมาน 

8. นายสมเกียรติ  ธรรมสาร ผอ.รพ.สต.สรางถอใน 

9. นายสาคร  ภูสิงห  ผอ.รพ.สต.บานถอน 

10. นายทนงศักดิ์  พึ่งโพธิ์  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.พนา 

11. นายไพรัช วัชรกุลธรไชย ผูปกครองนิคมอํานาจเจริญ 

12. นายธวัช ไชยสิงห  รองผูปกครองนิคมอํานาจเจริญ 

13. นางทิวาพร พันธุชนะ  ผอ.รพ.สต.บานโคกเลาะ 

14. นส.ศิริวรางค วิชเศษณแกว ผอ.รพ.สต.โคกกลาง 

15. นายวีระวัฒน โพธิ์ขาว ผอ.รพ.สต. เหลาพรวน 

16. นางทัศนีย รมเย็น  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.อํานาจเจริญ 

17. นายนภัทร งามเถื่อน  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.อํานาจเจริญ 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

เมื่อครบองคประชุม  นพ.ประภาส  วีระพล นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ ประธานที่ประชุม    

ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีสําคัญ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องที่ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1. การจัดตั้ง To be Number One Academy 

2. การรับตรวจราชการและนิเทศงาน รอบปกติ ครั้งที่ 1/2561 

3. โครงการเมืองสมุนไพร 

4. Action Plan /คูมือการปฏิบัติงานของ รพ.สต 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 12/2560 วันที่ 29 มกราคม 2560 

ขอให ที ่ป ระช ุม ได พ ิจารณ ารายงานการประช ุมครั ้งที ่ 12/2560 ว ันที ่ 29 มกราคม 2560 ซึ ่งมี

เอกสารรายงานทั้งหมด 29 หนา ซึ่งไดแจงใหคณะกรรมการ คปสจ.ไดตรวจสอบแกไขแลวทางเว็บไซตสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ หัวขอรายงานการประชุม หากมีการแกไขเพ่ิมเติมกรุณาไดแจงในที่ประชุมทราบดวย  

มติท่ีประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่อง  

1. กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

1.1 ติดตามการเบิกจายงบลงทุน ปงบประมาณ 2561  

รายการทีย่ังไมไดผูรับจาง สิ่งกอสราง จํานวน 1 รายการ และครุภัณฑ จํานวน 5 รายการ  

รายการครุภัณฑท่ีเบิกจายแลว จํานวน 23 รายการ เปนเงิน 6,221,385 บาท คิดเปนรอยละ 32.86 

 1.2 ติดตามการเบิกจายงบคาเสื่อม ปงบประมาณ 2561 

 ไดรับจัดสรรงบประมาณ 36,949,461.48 บาท อยูระหวางดําเนินการ คิดเปนรอยละ 88.70 ตรวจรับ

เรียบรอยแลว คิดเปนรอยละ 0.18 และยังไมไดดําเนินการ รอยละ 11.12 ไดแก รพ.พนา และ รพ.เสนางคนิคม 

ตามลําดับ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องแจงเพื่อทราบ    

1. นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน)  

1.1 การตรวจเยี่ยมพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลปยะ  

มีกําหนดตรวจเยี่ยมพื้นที่ จังหวัดอํานาจเจริญ ในชวงเดือนพฤษภาคม 2561 ยังไมไดกําหนดวันที ่

มติที่ประชุม ประธาน : มอบกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข รวบรวมภาพกิจกรรมธรรมนูญสุขภาพ โครงการ 

3 ดี   เพื่อเตรียมการนําเสนอใหครบถวน สมบูรณในแตละประเด็น 

2. นายแพทยพงษวิทย วัชรกิตติ ผูอํานวยการโรงพยาบาลอํานาจเจริญ 

2.1 การพัฒนาระบบการสงตอ Referral system เปาหมายการดําเนินการ ขอมูล Refer In/Refer 

back ตองการใหเปนแบบ Real time 

2.2 การพัฒนาระบบบริการ Service Plan เปาหมาย ลดปวย ลดตาย ลดแออัด ลดระยะเวลารอคอย 

ซึ่งไดจัดประชุมคณะทํางาน วันที่ 12 กุมภาพันธ 2561 ณ รพ.อํานาจเจริญ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

3. นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานสงเสริมพัฒนา) 

4. นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ – ไมม-ี 

5. คณะทํางานบริหารจัดการแผนงาน (Program Manager: PM) 

5.1 รายงานความกาวหนา Focal point (Program Manager: PM) 

1) คณะทํางานดานพัฒนาการกลุมเด็กปฐมวัย (IQ/EQ/SMART KIDS) 
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2) คณะทํางานดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)/การสรางและใชธรรมนูญ

ประชาชน   

นพ.ปฐมพงศ  ปรุโปรง ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเขตสุขภาพที่ 10 

ออกตรวจราชการกรณีปกติ รอบท่ี 1/2561 ณ จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 24-26 ม.ค.2561     

และ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 5  ก.พ.2561 

3) คณะกรรมการพัฒนาเครือขายหมอครอบครัว (Primary care cluster)/รพ.สต.ติดดาว 

4) คณะทํางานดานการควบคุม ปองกันโรคติดตอ และวัณโรค   

5) คณะทํางานดานการควบคุม ปองกันโรคไมติดตอ    

6) คณะทํางานดานการคุมครองผูบริโภคและความปลอดภัยดานอาหาร (FDA Guard)    

7) คณะทํางานพัฒนาโรงพยาบาล/รพ.สต.ดานอนามัยสิ่งแวดลอมตามเกณฑ GREEN&CLEAN 

Hospital 

8) คณะทํางานดานการใชยาสมเหตุสมผล (RDU) 

9) คณะทํางานดานการพัฒนาองคกรแหงความสุข (Happy MOPH)   

10) คณะทํางานดานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหนวยงานภาครัฐ (PMQA/HA)   

11) คณะทํางานบริหารจัดการดานการเงิน การคลังของหนวยบริการ (CFO)  

12) คณะทํางานดานการวิจัยและพัฒนา (R&D)  

6. นิคมอํานาจเจริญ/ ศูนยควบคุมโรคที่นําโดยแมลงที่ 10.2 จังหวัดมุกดาหาร 

7. กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

8. กลุมงานบริหารทั่วไป 

 งบประมาณไดรับจัดสรร 70,694,236 บาท เบิกจาย จํานวน 13,773,306.40 บาท รอยละ 19.48  

งบดําเนินงาน เบิกจายรอยละ 46.18 งบลงทุน เบิกจายรอยละ 10.24 

 9. กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข  

 9.1 การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 10 ประจําป 2561 

รอบที่ 1  วันที่ 19-21 กุมภาพันธ 2561 (อําเภอหัวตะพาน / รพ.สต.โพนเมืองนอย) 

รอบที่ 2  วันที่ 20-22 มิถุนายน 2561  (อําเภอเมือง / รพ.สต.นาผือ) 

9.1.1 ตัวชี้วัดการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจําป 2561  

คณะ 1 การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ  (12 ตัวชีว้ัด)/KPI Monitor 12 ตัวชี้วัด) 

คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (14 ตัวชี้วัด)/KPI Monitor 16 ตัวชี้วัด) 

คณะ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ (9 ตัวชี้วัด) 

คณะ 4  ตรวจราชการแบบบูรณาการ  (การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน) 

สรุปรวมตัวชี้วัดตรวจราชการคณะที่ 1-3 จํานวน 35 ตัว  

สรุปรวมตัวชี้วัด Monitor คณะที่ 1-2 จํานวน 28 ตัว  
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 9.1.2 กําหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจําป 2561  

จังหวัดอํานาจเจริญ 19-21 กุมภาพันธ 2561  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

10. กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  

     10.1 สรุปสถานการณกองทุนสุขภาพตําบล ประจําป 2561 (ขอมูล ณ 30 ธ.ค.2560) 

   - งบที่ไดรับการจัดสรรประจําป  2561 เปนเงิน 178,491,150 บาท 

   - อปท.ที่ไมมีการจายเงิน ในรอบป 2560 จํานวนทั้งสิ้น 21 แหง ซึ่ง จ.ศรีสะเกษ มีจํานวน อปท. 

ที่ไมมีการจายเงินมากทีสุ่ด จํานวน 11 แหง รองลงมาคือ จ.อุบลราชธานี และ จ.ยโสธร ตามลําดับ  

     10.2 การศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขมืออาชีพ (Change to PRO 

and SMART รพ.สต.) สูเมืองสมุนไพร( Herbal city)จังหวัดอํานาจเจริญ ประจําป 2561 ระหวางวันที่ 29 มกราคม 

– 1 กุมภาพันธ 2561 สิ่งที่ไดรับจากการศึกษาดูงาน ไดแนวทางวิธีการดําเนินงาน ดูการเพาะปลูกสมุนไพรที่ดี 

ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว รักษา และข้ันตอนการผลิต การควบคุมคุณภาพสมุนไพรและผลิตภัณฑ การดําเนินงานเกี่ยวกับ

โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือกแบบครบวงจร รวมถงึแนวทางการดําเนินงานเมืองสมุนไพร 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

11. กลุมงานประกันสุขภาพ  

 11.1 ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับแผนรายไดและคาใชจาย (Planfin) 2561 

  11.1.1 รายได 7 อําเภอ ประมาณการรวมทั้งสิ้น 1,290,934,421.14 บาท จํานวนรายได ณ วันที่        

31 ธค. 2560 เปนเงิน 378,541,528.46 บาท คิดเปนรอยละ 29.32 เปาหมาย ไมต่ํากวา รอยละ 25 

  11.1.2 รายจาย 7 อําเภอ ประมาณการรวมทั้งสิ้น 1,221,985,079.02 บาท จํานวนรายจาย          

ณ วันที่ 31 ธค. 2560 เปนเงิน 295,038,827.22 บาท คิดเปนรอยละ 24.14 เปาหมาย ตองไมสูงกวา รอยละ 25 

  - รพ.ชานุมาน มีรายจายสูงกวาเปาหมาย คิดเปนรอยละ 26.22  

11.2 ภาวะวิกฤติทางการเงิน  

การคํานวณวิกฤติ 7 ระดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รพ.อํานาจเจริญ อยูระดับ 2 และรพ.หัวตะพาน 

อยูระดับ 1 
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อํานาจเจริญ 1.33 1.13  0.70  47,294,566.20  19,948,620.54  2 0 0 2 

ชานุมาน 1.66 1.53  1.34  12,641,445.37  3,462,580.74  0 0 0 0 

ปทุมราชฯ 1.54 1.44  1.26  15,608,345.10  13,884,388.16  0 0 0 0 

พนา 1.91 1.67  1.25  14,433,664.83  9,421,513.94  0 0 0 0 

เสนางคนิคม 1.52 1.37  1.15  10,517,348.34  8,724,291.00  0 0 0 0 

หัวตะพาน 1.22 1.07  0.86  5,444,559.87  15,439,290.98  1 0 0 1 

ลืออํานาจ 1.54 1.39  1.20  11,704,154.50  12,622,015.88  0 0 0 0 

 



 

 

วิสัยทัศน  “ประชาชนอํานาจเจริญมีสุขภาพดีอยางยั่งยืน ภายในป 2579” 

คานิยม MOPH : อํานาจเจริญกาวหนา SMART and Change to Pro มุงสูดาวเทาติดดิน 

-6-

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

12.กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 

 12.1.สรุปผลการปฏิบัติงานหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอํานาจเจริญ 

รวมกับโครงการบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชนจังหวัดอํานาจเจริญ วันที่ 11 มกราคม 2561      

โรงเรียนหัวดอนขามสามัคคีหมูที่ 4 ตําบลไมกลอน อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ  

 - มีผูมารับบริการตรวจโรคทั่วไปรวม 50 ราย  

 - มารับบริการทันตกรรม จํานวน 54 ราย  

 - มอบยาชุดพระราชทาน จํานวน 80 ชุด   

 - สงตอผูปวย รพช. จํานวน 2 ราย   

ครั้งตอไป วันที่ 16 กุมภาพันธ 2561 ปฏิบัติงาน ณ บานลือ ตําบลลือ อําเภอปทุมราชวงศา 

โรคทีต่รวจพบสูงสุด 3 โรค คือ โรคระบบกระดูกและกลามเนื้อ พบมากที่สุด คิดเปนรอยละ 40 รองลงมาคือ         

โรคระบบทางเดินอาหาร คิดเปนรอยละ 24 และโรคระบบไหลเวียนโลหิตและโรคเลือด ตามลําดับ 

 12.2 สรุปผลการออกรับบริจาคโลหิตเหลากาชาดจังหวัดอํานาจเจริญรวมกับสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดอํานาจเจริญ โรงพยาบาลอํานาจเจริญ  

  เดือนมกราคม 2561 ออกรับบริจาคโลหิต จํานวน 5 ครั้ง ผูรับบริการทั้งสิ้น 919 ราย  

ครั้งตอไป  

- วันที่ 8 กุมภาพันธ 2561 ณ หอประชุมอําเภอหัวตะพาน 

- วันที่ 15 กุมภาพันธ 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนพนาศึกษา 

- วันที่ 22  กุมภาพันธ 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมราชวงศา 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

13. กลุมงานควบคุมโรค 

 13.1 โรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรกจังหวัดอํานาจเจริญ 

  ชวงเดือนธันวาคม พบวา 10 โรคอันดับแรกที่มีอัตราปวยสูงสุดไดแก อุจจาระรวงเฉียบพลัน 

รองลงมาคือ ปอดบวม อาหารเปนพิษ  หัด ไขไมทราบสาเหตุ  สุกใส มือเทาปาก  ตาแดง และ ไขหวัดใหญ 

  เมื่อเปรียบเทียบขอมูล10อันดับแรกของจังหวัดอํานาจเจริญในชวงเดือนมกราคม2561กับชวงเดือน  

มกราคม 2560 พบวามีโรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน โรคปอดบวม โรคอาหารเปนพิษ และโรคหัด มีอัตราปวยสูงเกิน    

ป 2560 

 13.2 ความครอบคลุมและความทันเวลาของการสงรายงาน 506 

  ในชวงเดือนมกราคม 2561(วันที่1–31 มกราคม 2561 ) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ

ไดรับบัตรรายงานโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา (รง.506) จํานวน  1,457 ฉบับมีการความครอบคลุมและความ

ทันเวลาของการสงรายงานตามมาตรฐานของโรงพยาบาลและ สถานบริการสาธารณสุข 

สถานบริการที่ไมสงรายงานในเดือนมกราคม 2561 มีดังนี้  
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-อําเภอเมือง  รพ.สต. นาหมอมา  

-อําเภอชานุมาน รพ.สต.บุงเขียว และ รพ.สต.คําแกวเมืองเกา  

-อําเภอพนา รพ.สต.นาสะแบง และ รพ.สต.ถอน 

 13.3 สถานการณโรคที่สําคัญในชวงเดือน มกราคม 2561 

  ในชวงเดือนมกราคม 2561 มีจํานวน 1 เหตุการณ คือ การระบาดของโรคหัดในเรือนจําจังหวัด

อํานาจเจริญ  

สรุปสถานการณการระบาดของโรคหัดในเรือนจําจังหวัดอํานาจเจริญ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ 2561 

 ตั้งแตวันที่  29 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2561 พบผูปวยที่เขาขายนิยามการคนหาทั้งหมด 

จํานวน 47 คน จากที่ไดคนหาทั้งหมด จํานวน 1,631 คน  อัตราปวย  27.14 ตอประชากรพันคน แยกเปนชาย       

46 คน หญิง 1 คน เขารับการรักษาใน รพท.อํานาจเจริญ จํานวน 6 ราย ปจจุบันจําหนายกลับเรียบรอยแลว จํานวน  

4 ราย เหลือ 2 ราย  (เขารับการรักษาในวันที่ 8 กุมภาพันธ  2561) แยกเปน 

•  ผูปวยยืนยันโรคหัด (Measles IgM: Positive) จํานวน 6  ราย 

•  ผูปวยยืนยันโรคหัดเยอรมัน (Rubella IgM : Positive) จํานวน 1  ราย 

•  ผูปวยเขาขายโรคหัด จํานวน 40 ราย 

กลุมอายุที่พบผูปวยมากที่สุด  คือ  กลุมอายุ 25-29  ป  อัตราปวยรอยละ 4.39 รองลงมาคือกลุมอายุ 20-24ป   

อัตราปวยรอยละ 4.32 อายุต่ําสุด 20 ป   อายุสูงสุด 42 ป  อายุเฉลี่ย 27.42 ป  ไมพบในกลุมอายุ  15-19 ป           

และกลุมเจาหนาที่ในเรือนจํา 

• ผูปวยรายแรกในเหตุการณคือชายอายุ 25 ป ที่อยูตําบลบุง อําเภอเมืองอํานาจเจริญ เขามาในเรือนจํา

ประมาณวันที่  20 มกราคม 2561 โดยเริ่มมีไขตั้งแตวันที่ 19 มกราคม 2561 เมื่อเขาไปอยูในเรือนจําไดประมาณ       

2 วัน มีอาการไขสูงตอมามีผื่นขึ้นตามรางกาย กินยาอาการดีขึ้น และไดเลนคลุกคลี รวมกิจกรรมดวยกันกับกลุมผูปวย

ที่ตรวจจับไดเปนสาเหตุใหตองทําการสอบสวนโรค ตอมาก็เริ่มพบผูปวยขึ้นเรื่อยๆ ขณะนี้ผูปวยรายลาสุดเริ่มปวย 

วันที ่6 กุมภาพันธ 2561 

มาตรการควบคุมโรค  

 แยกผูปวยที่กําลังมีอาการไวที่หองแยกโรค เรือนนอนที ่2/6 จํานวน 7 วันหลังจากมีผื่นขึ้นและติดตามอาการ

แทรกซอนของผูปวยทุกวัน พรอมใหอุปกรณหนากากอนามัยในการปองกันการแพรเชื้อ เนนย้ําไมควรใชอุปกรณของ

ใชรวมกับคนอ่ืนและใหผูปวยงดการออกเยี่ยมญาติ และรวมกิจกรรมฝกอาชีพในชวงเวลาดังกลาว  

   ใหสุขศึกษาแกผูตองขังและเจาหนาที่ในทุกแดนคุมขังโดยการประชาสัมพันธการระบาดของโรคหัดและให

ความรูในการปองกันการติดเชื้อบริเวณหนาเสาธง ภายหลังจากผูตองขังทํากิจกรรมในชวงเวลาเชา และผานผูตองขังที่

ทําหนาที่เปนผูชวยเจาหนาที่เพื่อใหสุขศึกษาแกเพื่อนผูตองขังดวยกัน เนนการงดใชสิ่งของรวมกันและใหทําความ

สะอาดโทรศัพทท่ีใชเยี่ยมญาติในทุกผลัดการเยี่ยม 

 ใหบริการฉีดวัคซีนปองกัน โรคหัดให กับผูตองขังและเจาหน าที่ ใน เรือนจํา จํานวน  1,480  ราย               

จากกลุมเปาหมายอายุต่ํากวา 40  ป ทั้งหมด 1,529  ราย คิดเปนความครอบคลุมวัคซีน รอยละ  96.80  
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   จัดตั้งระบบเฝาระวังและรายงานโรคสําหรับโรคหัดในแตละแดนคุมขัง โดยการคัดกรองผูตองขังทุกเชา

บริเวณหนาเสาธงหลังจากทํากิจกรรมชวงเชา เมื่อพบผูปวยรายใหม เจาหนาที่ในแดนพยาบาลจะทําการตรวจรักษา 

แยกผูปวยในหองแยกโรค และรายงานจํานวนผูปวยเขาสูระบบเฝาระวังทุกวันจนกวาจะครบ 28 วัน (2 เทาระยะ     

ฟกตัว)  

  ติดตามผลตรวจยืนยันทางหองปฏิบัติการและติดตามสถานการณ รายงานผูเกี่ยวของ ทุกวันจนกวาโรคสงบ  

มาตรการที่ตองดําเนินการตอเนื่อง  
- ผูตองขังทุกรายตองมีการตรวจสขุภาพแรกเขาและสอบถามอาการปวย เนนโรคติดตอที่สามารถแพรเชื้อ

ไดงายเชน ไขหวัดใหญ ตาแดง ไขออกผื่น ฯลฯ 

-  การรับผูตองขังรายใหมในชวงนี้เพื่อปองกันการแพรเชื้อเขาสูเรือนจํา ควรมีมาตรการแยกผูปวยไวในแดน

รับใหมประมาณ 2 สัปดาห จากเดิม 3 วัน 

-  การสงตัวผูตองขังระหวางเรือนจําถาพบวาผูปวยโรคติดตอท่ีแพรเชื้อใหรักษาใหหายเปนปกติ 

กอนสงตัวไปสูเรือนจําอื่น 

- ในเรือนจําควรเพิ่มมาตรการเฝาระวังและควบคุมโรคในเรือนจํา เนนการคัดกรองผูปวยโรคติดตอ 

ในผูตองขังรับใหม การเฝาระวังผูปวยทั้งในผูตองขังและเจาหนาที่ การเขมงวดการแยกผูปวย และการแจงขาวการ

ระบาดเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานสาธารณสุข หรือการเพิ่มชองทางการสื่อสารระหวางพยาบาลในเรือนจํา

และเจาหนาที่ควบคุมโรคของโรงพยาบาลอํานาจเจริญ 

-  จังหวัดอํานาจเจริญ จําเปนตองเพิ่มประสิทธิภาพการกําจัดโรคหัดตามโครงการกําจัดโรคหัด  

ตามพันธะสัญญานานาชาติ โดยเฉพาะดานความครอบคลุมของวัคซีน  MMR1 และ MMR2 ตองไมนอยกวา  

รอยละ 95 ปจจุบันยังพบวาบางตําบลความครอบคลุมยังไมไดถึงรอยละ 95  

   ประเด็นจากที่ประชุม ผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข  (TBM) วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ 2561 

 จากสรุปสถานการณการดําเนินงานควบคุมการระบาดกลุมอาการไขออกผื่น (สงสัยหัด) เรือนจํา จ.อํานาจเจริญ  

1. มอบกรมอนามัยและกรมควบคุมโรค เรื่อง จัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น 1 วัน สําหรับพยาบาลที่ 

ประจําเรือนจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

          2. มอบกรมควบคุมโรคทบทวน เรื่อง การสงเสริมการฉีดวัคซีนในผูตองขังที่เปนกลุมเสี่ยง  

 13.4 ผลการดําเนินงานวัณโรคและกํากับ case management จังหวัดอํานาจเจริญ 

  13.4.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญขอใหพื้นที่ รายงาน Case management          

ทุกสัปดาห(วันศุกร) ตามแบบรายงานเรงดวน Case management รายบุคคล เพื่อใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

อํานาจเจริญจัดทํา Spot map  จากการดําเนินงานการสงรายงานยังไมครอบคลุมทําใหขอมูลไมเปนปจจุบัน 

  13.4.2 ขอให รพ.สต. จัดทํากลุมไลนกํากับการปอนยาผูปวยวัณโรค และถายภาพลงกลุม Line    

การปอนยาผูปวยวัณโรคครั้งแรกแลวให Capture หนาจอสงให สสจ.เพื่ออัพเดทลงใน Spot map ขอใหดําเนินการ

ผูปวยรายเกาตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 ถึงปจจุบัน ใหสงทุกวันศุกรของแตละสัปดาห จากการดําเนินงานยังไมไดรับ

รายงานขอมูลเพิ่มเติมจากพ้ืนที ่

  13.4.3 ขอใหดําเนินการคัดกรองจํานวนประชากรกลุมเสี่ยงที่ ดังนี้ 
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      1) คัดกรองเชิงรุกดวยการถายภาพรังสีทรวงอก พรอมแบบคัดกรอง (Verbal screening)       

ในรายที่มีผลเอกซเรยผิดปกติ หรืออาการเขาไดใหเก็บเสมหะตื่นนอนตอนเชาสง AFB  ใหแลวเสร็จและรายงานผล

ภายใน 15 มกราคม 2561 

        - กลุมผูสัมผัสรวมบาน  

        - ผูปวย HIV 

        - ผูตองขังเรือนจํา 

        - เจาหนาที่สาธารณสุข สามารถนับผลงานตั้งแตเดือนเมษายน 2560 และใหติดตาม

เจาหนาที่ที่ยังไมมีผลเอกซเรยนํามาเอกซเรยใหครอบคลุม 100% 

               - ผูปวยเบาหวานรายใหมป 2560 ที่Uncontrolled : HbA1C≥7,FBS สูง≥200 mg% 

ชวงเดือนตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560  

     2) คัดกรองดวยแบบคัดกรอง (Verbal screening) ในรายที่มีอาการเขาไดใหเก็บเสมหะตื่นนอน

ตอนเชาสง AFB และสงเอกซเรย ใหแลวเสร็จและรายงานผลภายใน 25 มีนาคม 2561 

        - กลุมผูสูงอายุ≥65ป   

        - ผูปวยเบาหวานรายเกา  

        - แรงงานตางดาว   

     3) การลงขอมูลคัดกรองประชากรกลุมเสี่ยงขอใหลงขอมูลผานโปรแกรม TBCM Online           

ใหครอบคลุมตามประชากรกลุมเสี่ยงใหแลวเสร็จภายในเดือนเมษายน 2561 

     4) มอบหมายให  อําเภอลืออํานาจ นํารองคัดกรองกลุมเสี่ยงในชุมชนที่มีอัตราปวยสูงสุด          

และรายงานผลการดําเนินงานในการประชุม web conference รอบตอไป 

 13.5 สรุปผลและติดตามการดําเนินงานความครอบคลุมการดําเนินการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (EPI) 

จังหวัดอํานาจเจริญ ปงบประมาณ 2561 

14.กลุมงานทันตสาธารณสุข –ไมมี- 

15.กลุมงานนิติการ –ไมมี- 

16. กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ สุขภาพจิตและยาเสพติด  

     16.1 โครงการ TO BE NUMBER ONE  

16.1.1 การจัดมหกรรมแลกเปลี่ ยน เรียนรูและคัด เลือกชมรม TO BE NUMBER ONE        

จังหวัดอํานาจเจริญ ประจําป 2561 ในวันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หองประชุมบริษัท     

โตโยตาอํานาจเจริญ จํากัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและคัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE ตัวแทนจังหวัด

อํานาจเจริญ ประจําป 2561 โดยมีชมรม TO BE NUMBER ONE เขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู 10 ชมรม และคัดเลือก

ชมรมเพื่อเปนตัวแทนจังหวัด จํานวน 4 ชมรม ดังนี้  

 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา)

ไดแก ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอํานาจเจริญและชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนชานุมาน

วิทยาคม   
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 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค ไดแก ชมรม TO BE NUMBER ONE 

ชุมชนนาปาแซง อําเภอปทุมราชวงศา 

 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ไดแก ชมรม TO BE NUMBER ONE 

หางสรรพสินคาบิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอร สาขาอํานาจเจริญ  

 ทั้งนี้เพื่อคัดเลือกชมรมตัวแทนจังหวัดเขารวมการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE 

ประจําป 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแกน 

 16.1.2 การประกวดเยาวชนตนแบบเกงและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER    

ONE IDOL) รุ น ที่  8 ระดั บ ภ าคตะวั น ออก เฉี ย ง เหนื อ  ป ระจํ าป  2561 เมื่ อ วั น ที่  20 มกราคม  2561                    

ณ หางสรรพสินคาเดอะมอลล จังหวัดนครราชสีมา โดยจังหวัดอํานาจเจริญไดสงตัวแทนเยาวชนเขารวมการประกวด 

จํานวน 11 คน (ชาย 4 คน หญิง 7 คน)  

 16.1.3 การประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE 

NUMBER ONE จังหวัดอํานาจเจริญ ครั้งท่ี 1/2561 เพื่อเตรียมการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ หองประชุมพระมงคล       

มิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอํานาจเจริญ 

     ในวาระเพ่ือพิจารณา มีมติท่ีประชุมในเรื่องใหมของจังหวัดอํานาจเจริญ คือ 

  1) การใหขวัญกําลังใจผูปฏิบัติงานและผูมีสวนสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER 

ONE โดยจะมีรางวัลบุคลากร TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดของจังหวัดอํานาจเจริญ ซึ่ งจะไดมีการ            

ตั้งคณะอนกุรรมการเพื่อกําหนดหลักเกณฑพิจารณาคัดเลือกตอไป  

2) การเพ่ิมนวัตกรรมใหม คือ TO BE NUMBER ONE AMNATCHAROEN ACADEMY เพื่อเปนเวที

ใหเยาวชนไดฝกฝนความสามารถในเรื่องการเตน การรองเพลง รวมถึงศิลปวัฒนธรรมดานหมอลํา หมอแคน เปนตน 

ทั้งนี้มีแผนจะเชิญครูสลา คุณวุฒิ เปนที่ปรึกษาในการดําเนินงานดวย  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

17.กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล –ไมม-ี 

18.กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย  

การดําเนินงานสุขาภิบาลอาหารระดับจังหวัด ประจําป 2561 

เพื่อใหการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหารระดับพื้นที่เปนไปอยางตอเนื่องสามารถขยายผลครอบคลุม

กลุมเปาหมายมากขึ้นและตอบสนองนโยบายของรัฐบาล จึงขอชี ้แจงแนวทางและประสานความรวมมือ     

ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานในจังหวัด ปงบประมาณ 2561 จํานวน 4 ประเด็น ดังนี้ 

1.1 นโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ซึ่งสอดคลองกับการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของกระทรวง 

ค ือ  GREEN&CLEAN Hospital ในประ เด ็น  N:Nutrition โดยม ีการแตงตั ้งคณ ะกรรมการ เพื ่อกําหนด    

กรอบแนวทาง มาตรการ แผนงาน/โครงการเพื ่อขับ เคลื ่อนงาน การสื ่อสารนโยบายใหหนวยบริการ

สาธารณ ส ุข เพื ่อพ ัฒ นาตามมาตรฐาน โร งพยาบ าลอาห ารปลอดภ ัยและ  GREEN&CLEAN Hospital          
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การตรวจสอบคุณภาพ การตรวจเฝาระวัง การกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงานและรายงานผลตอเขต

สุขภาพ 

1.2  การรับรองมาตรฐานรานอาหาร Clean Food Good Taste Plus เป นการยกระดับจาก

มาตรฐาน Clean Food Good Taste ซึ่งเปนมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับ ใชเปนแนวทางการประเมินและ

เครื ่องม ือตรวจแนะนํา ตามมาตรฐาน 15 ขอ  เพื ่อสรางความเชื ่อมั ่นแกประชาชนและนักทองเที ่ยว         

โดยกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน รานอาหาร Clean Food Good Taste Plus ผาน คสจ.และ พชอ. 

การจัดทําปายรับรองมาตรฐานรวมกับหนวยงานในพื้นที่ และการขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ตามเกณฑ EHA : 1001  

1.3 การรณรงคลด ละ เลิกการใชภาชนะโฟมบรรจุอาหาร  

1 .4 ตลาดประชารัฐ  เป นนโยบายรัฐบาลที ่มุ ง เน นการขยายพื ้นที ่ตลาดที ่ม ีอยู เด ิมและพัฒนา       

ตลาดใหม เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาด สงเสริมใหผูประกอบการแตละกลุมประเภทสินคา     

จึงขอความรวมมือหนวยงานในสังกัดไดดําเนินการขับเคลื่อนตอไป 

การดําเนินงานเพื่อปองกันและสดปจจัยเสี่ยงดานสิ่งสิ่งแวดลอมตอสุขภาพ ป 2561 

กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย รวมกับศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ไดดําเนินการ

โครงการศึกษาผลกระทบตอสุขภาพโดยใชกระบวนการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ (HIA : Health 

Impact Assessment ) เพื่อพัฒนาระบบเฝาระวังและแนวทางการปองกันผลกระทบตอสุขภาพของประชน

จากสิ่งแวดลอม จํานวน 3 โครงการ ดังนี้ 

2.1 โครงการเสริมพลังองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเฝาระวังสุขาภิบาลหารและน้ํา เพื่อปองกัน

โรคอุจจาระรวง เขตสุขภาพที่ 10 โดยใชกระบวนการ  HIA  ในพื้นที่ ตําบลคึมใหญ อําเภอเมือง จังหวัด

อํานาจเจริญ ซึ่งเปนพื้นที่พบวามีอัตราปวยดวยโรคอุจจาระรวงสูงที่สุด ในป 2560 จากระบบรายงาน 506 

ซึ่งจะลงพื้นที่เตรียมความพรอมครั้งแรกรวมกับรพ.สต.คึมใหญ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2561  

2.2 โครงการศึกษาผลกระทบตอสุขภาพจากโรงไฟฟาชีวมวล เขตสุขภาพที่ 10 เพื่อศึกษาผลกระทบ

ตอสุขภาพจากโครงการโรงไฟฟาชีวมวลที่ใชเชื้อเพลิงจากชานออย โดยใชกระบวนการ HIA ในพื้นที่ ตําบล

น้ําปลีก ตําบลนายม และตําบลนาหมอมา อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ ซึ่งเปนพื้นที่ที ่จะมีการจัดตั ้ง

โครงการกอสรางโรงน้ําตาลทราย บริษัท น้ําตาลมิตรกาฬสินธุ จํากัด และ โครงการโรงไฟฟาชีวมวล บริษัท 

มิตรผล ไบโอเพาเวอร (อํานาจเจริญ) จํากัด โดยจะลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลเบื้องตนรวมกับ รพ.สต.ในพื้นที่ 

ระหวางวันที่ 5-9 กุมภาพันธ 2561 

2.3 โครงการศึกษาผลกระทบตอสุขภาพจากการเลี้ยงสุกร เขตสุขภาพที่ 10 เพื่อศึกษาผลกระทบตอ

สุขภาพจากโครงการกอสรางฟารมเลี้ยงสุกร โดยใชกระบวนการ HIA ในพื้นที่ตําบลไรขี อําเภอลืออํานาจ 

จังหวัดอํานาจเจริญ ซึ่งมีการขออนุญาตกอสรางฟารมและเลี้ยงสุกรขุน ขนาดใหญ รุนละ 1,000 ตัว โดยจะ

ลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลเบื้องตน รวมกับ รพ.สต.ไรขี รพ.สต.ฟาหวน และ อบต.ไรขี ในระหวางวันที่ 26-28 

กุมภาพันธ 2561 
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จึงขอความรวมมือทานสาธารณสุขอําเภอไดประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในพี้นที่เตรียม

ความพรอมและจัดเจาหนาที่รวมในการศึกษาผลกระทบดังกลาว ตอไป 

19.กลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก –ไมม-ี 

20.งานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 20.1 ผลการสงขอมูล 43 แฟม (เดือนมกราคม 2561 รายสัปดาห) เขาระบบคลังขอมูลสุขภาพ 

Health Data Center (HDC) 

 หนวยบริการที่สงขอมูลครบถวน จํานวน 88 แหง และสงขอมูลไมครบถวน 1 แหง คือ            

ศสช.เมืองอํานาจเจริญ (ไมมีขอมูลชวง 16-31 ม.ค.61)   

 20.2 ผลการสงขอมูล (Sync Data) เขาคลังขอมูลการดานสุขภาพจังหวัดอํานาจเจริญ 

Amnatcharoen Health Data Center (AHDC) (ควร Sync Data ตลอดเวลา/หากไมได ไมควรเกิน 7 วัน) 

 หนวยบริการที่สงขอมูล (Sync Data) ครบถวน จํานวน 88 แหง และสงขอมูล (Sync Data)      

ไมครบถวน 1 แหง คือ รพ.อํานาจเจริญ สงขอมูล (Sync Data) ถึงวันที่ 9 มกราคม 2561 

 20.3 ผลงาน QOF ป 2561 ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ 2561 เวลา 08.53 น. 

 สปสช.เขตอุบลราชธานี ไดกําหนดเกณฑการจัดสรรเงินตาม QOF ปงบประมาณ 2561 

ประกอบดวยผลงาน 9 เรื่อง ดังนี้ (หมดเขตการสงขอมูล/ผลงานในวันที่ 31 มนีาคม 2561) 

 1. รอยละของประชาชนไทยอายุ 35-74 ป ไดรับการคัดกรองเบาหวานโดยการตรวจระดับน้ําตาล

ในเลือด (เปาหมายของผลงาน ≥ รอยละ 60)   

 2. รอยละของประชาชนไทยอายุ 35-74 ป ไดรับการคัดกรองความดันโลหิตสูง (เปาหมายของ

ผลงาน ≥รอยละ 60)   

 3. รอยละของหญิงมีครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรกกอน 12 สัปดาห (เปาหมายของผลงาน      

≥ รอยละ 60)   

 4. การใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบงานผูปวยนอก โรคอุจาระรวงเฉียบพลัน (เปาหมายของ

ผลงาน ≤ รอยละ 20)   

 5. การใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบงานผูปวยนอก โรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจ 

(เปาหมายของผลงาน ≤ รอยละ 20)   

 6. รอยละการลดลงของผูปวยอัตรานอนดวยภาวะท่ีควบคุมดวยบริการผูปวยนอก (ACSC) 

Ambulatory care sensitive conditions ในโรคลมชัก epilepsy ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (Asthma) 

เบาหวาน (DM) ความดันโลหิตสูง (HT) (เปาหมายของผลงาน ≥ รอยละ 10)  

   หมายเหตุ  

   อัตราลดลง = X1-X2 

   X1 = อัตราการนอนรพ.ดวย ACSC ตอแสนประชากร 1 เม.ย. 59 – 31 มี.ค. 60 

   X2 = อัตราการนอนรพ.ดวย ACSC ตอแสนประชากร 1 เม.ย. 60 – 31 มี.ค. 61 
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  7. รอยละสะสมครอบคลุมการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ป (เปาหมายของผลงาน    

≥ รอยละ 80)   

 8. อัตราผูปวยเปนเบาหวานที่สามารถควบคุมน้ําตาลไดดี (เปาหมายของผลงาน ≥ รอยละ 40)   

 9. อัตราผูปวยเปนความดันโลหิตสูงที่สามารถควบคุมความดันไดดี (เปาหมายของผลงาน             

≥ รอยละ 50)  

 ในการประมวลผลของผลงาน QOF จะใชขอมูลจากระบบ HDC ในชวงขอมูลระหวางวันที่           

1 เมษายน 2560 - 31 มีนาคม 2561 โดยรพ.สต. และโรงพยาบาลสามารถ Download ขอมูล Individual data 

จากระบบ Cockpit'61 ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ โดยจะมีทั้งในสวนของ QOFและ KPI          

เพื่อนํามาเปนเปาหมายในการทํางาน และเพื่อตรวจสอบขอมูลที่สงเขาไปในระบบฯวา ขอมูลรายการใดที่ผานเกณฑฯ 

และรายการใดที่ยังไมผานเกณฑฯ ในสวนของรายการขอมูลที่ยังไมผานเกณฑฯ ใหนําขอมูลในรายการที่ยังไมผาน

เกณฑฯไปดําเนินการตรวจสอบกับขอมูลการใหบริการในระบบ HOSxP และ HOSxP-PCU ที่ ใช งานอยู             

และดําเนินการคัดกรอง/ใหบริการ/บันทึก/แก ไข ในกลุ มรายการขอมูลที่ ยั งไมผ าน เกณฑฯ ให ถูกตอง                  

ตามความเปนจริง แลวสงขอมูล 43 แฟมเขาระบบ HDC ใหมอีกครั้ง เพื่อใหระบบ Cockpit'61 ประมวลผลงาน      

อี ก ค รั้ ง  แ ล ะ ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ ผ ล ง า น  QOF & KPI แ ล ะ ข อ มู ล  Individual data ไ ด ที่ 

http://203.157.178.5:81/cockpit61 ทุกวัน 

 20.4 ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ จะออกตรวจประเมิน

คุณภาพขอมูลเวชระเบียน การวินิจฉัยโรค และการใหรหัส ICD10 เพื่อจัดลําดับหนวยบริการ (Ranking)ในระหวาง

วันที่ 23 กุมภาพันธ – 6 มีนาคม 2561 โดยใหทุกหนวยบริการนําเครื่องคอมพิวเตอรพรอมฐานขอมูลของระบบ 

HOSxP และ HOSxP-PCU ที่ใชงานอยูปจจุบันมาพรอมเจาหนาที่หนวยงานละ 1-2 คนเพื่อรวมตรวจประเมินกับ

คณะกรรมการกลางของจังหวัดในวันที่ตรวจประเมินดวย  

กําหนดการออกตรวจประเมินคุณภาพขอมูลเวชระเบียน การวินิจฉัยโรค และการใหรหัส ICD10 

 วันที่ 23 กุมภาพันธ 2561   อําเภอชานุมาน 

 วันที่ 27 กุมภาพันธ 2561   อําเภอหัวตะพาน 

 วันที่ 28 กุมภาพันธ 2561   อําเภอลืออํานาจ 

 วันที่ 1 มีนาคม 2561   อําเภอพนา 

 วันที่ 2 มีนาคม 2561   อําเภอปทุมราชวงศา 

 วันที่ 5 มีนาคม 2561   อําเภอเสนางคนิคม 

 วันที่ 6 มีนาคม 2561   อําเภอเมืองอํานาจเจริญ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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21.งานวิจัยและพัฒนา 

 21.1 ผลการประเมินการใชคูมือปฏิบัติงาน รพ.สต 

ผลการประเมิน พบวา ผูตอบแบบประเมินมีการรับรูคูมือฯ รอยละ 90.47 มีคูมือฯ (แสดงเอกสาร) 

รอยละ 85.71 มีความเขาใจเนื้อหาสาระของคูมือฯ รอยละ 76.19 แตสามารถนําไปปฏิบัติงานในหนาที่ไดเพียงรอยละ 

42.85 สวนคําถามปลายเปดซึ่งถามเกี่ยวกับปญหา/ขอเสนอแนะ พบวา 

 ปญหาที่พบ   

1. ดานเนื้อหา 

- เนื้อหาสาระของคูมือไมชัดเจน ไมครบถวน ไมเปนปจจุบัน เชน การเงิน พัสดุ   

- ขาดสาระสําคัญ เชน Teenage pregnancy, Green & Clean, EGP, มาตรการดานความปลอดภัย,          

งานอาชีวอนามัย, รูปแบบการจัดการขอรองเรียนในพื้นท่ี 

- ขาด Flowchart สําคัญ เชน งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน, แพทยแผนไทย 

- นิยามศัพทไมชัดเจน เชน การเงินบันทึกขอมูลใน GL (GL หมายถึง?) 

2. รูปแบบเอกสาร 

- Flowchart ตัวอักษรเล็กเกินไป/รายละเอียดนอยเกินไป เชน Long Term Care  

- Format เอกสารไมเปนรูปแบบเดียวกัน 

3. การนําไปใช 

- แนวทางของคูมือไมสามารถนําไปปฏิบัติงานได เนื่องจากมีกระบวนการหรือหวงเวลาไมสอดคลองกับการ

ปฏิบัติจริง เชน การเยี่ยมบานของงาน คบส.  

- กระบวนการปฏิบัติงานคัดกรองผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไมละเอียด/ไมครอบคลุมบทบาทของ 

รพ.สต. 

ขอเสนอแนะจากพื้นที ่

1. ควรทํา Flowchart แบบเขาใจงาย อธิบายชัดเจน 

2. ควรระบุท่ีมาของ guild line ใหชัดเจน เชน จากกรมใด หนวยงานใด 

3. ควรอางอิงระเบียบตางๆ ที่เก่ียวของ มี link ไวสําหรับดาวนโหลด 

4. ควรปรับตารางประจําวันใหสอดคลองและเหมาะสม 

ขอเสนอแนะจากการประเมิน 

1. เห็นควรใหทุกกลุมงานทบทวนและปรับปรุงเนื้อหา/ขั้นตอนการปฏิบัติใหเปนปจจุบัน และเปนไปได

ในทางปฏิบัติ 

2. เห็นควรใหกลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการจัดทําเอกสารเผยแพรใหม โดยตรวจสอบ

ความถูกตอง ใช Format เดียวกัน  

3. เห็นควรใหระดับอําเภอสั่งการและกํากับการใชคูมือใหมีประสิทธิภาพ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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      22.งานประชาสัมพันธและสรางเสริมสุขภาพ –ไมมี- 

23. โรงพยาบาลชุมชน  

  - ผอ.รพ.หัวตะพาน แจงหลวงปูสรวงมรณภาพ ไดทําพินัยกรรมยกมรดก ใหแก รพ.หัวตะพาน 

  - ผอ.รพ.เสนางคนิคม เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลเสนางคนิคมไดจัดทําบุญ

ทอดผาปามหากุศล เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณการแพทย ที่ขาดแคลน  

23. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ –ไมม-ี 

24. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล(รพ.สต) –ไมมี-  

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     –ไมมี- 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ –ไมม-ี 

เลิกประชุมเวลา 17.00 น.  

 

 

     ลงชื่อ    ผูจดบันทึกรายงาน 

            (นางสาวชญานิศา นารีวงศ) 

              นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 

 

     ลงชื่อ    ผูรับรองรายงานการประชุม 

              (นายวุฒิพงษ สินทรัพย) 

     นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

     หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 


