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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดอ านาจเจริญ 

ครั้งที่  4/2561 
วันที่  30  เมษายน 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น. 

   ณ  ห้องประชุมดอกจาน  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
 
ผู้มาประชุม   

1. นายประภาส  วีระพล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  
2. นายปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง รักษาการในต าแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
3. นางสาวอุไรวรรณ  จ านรรจ์สิริ (แทน)ผู้อ านวยการโรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
4. นางอัญชลี  หน่อแก้ว  กวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
5. นายอาคม กินาวงศ ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
6. นายอภิชาติ  รุ่งเมฆารัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
7. นางฤดีวรรณ  วงศ์เจริญ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
8. นายทนงศักดิ์  พลอาษา หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
9. นายนิยม  ไชยอรรจนาภรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
10. นายธีระยุทธ์ มุจรินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค 
11. นางสาวกัลยาณี  สุเวทเวทิน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
12. นายประเทือง ค าภานันต์ หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
13. นายยงยุทธ  สุพล  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
14. นางรัชนีกรณ์  มาศพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
15. นายสกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ หัวหน้างานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
16. นางแคทรียา  รัตนเทวะเนตร หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา 
17. นายไกรวุฒิ  บุตตะ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 
18. นายนคเรศ  ชัยศิริ  (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
19. นางประครองจิต  สังข์แสวงพัฒน์ (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
20. นายพลากร วุฒิเสลา  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค 
21. นายจิโรจ  ใจแก้ว  (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
22. นางสาวบุศนี  มุจรินทร์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปทุมราชวงศา 
23. นายถิรพุทธิ เฉลิมเกียรติสกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหัวตะพาน 
24. นายสุเมธ แสงอ่อน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลืออ านาจ 
25. นายปัณณธร เลิศเอกธรรม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม 
26. นายสมศักดิ์ หอมชื่น  สาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
27. นายอุเทน  ชัยวงศ ์  สาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา 
28. นายอภิศักดิ์   อินทร์บุตร  สาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ 
29. นายรัชพล  เดชเสงี่ยมศักดิ์ สาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน 
30. นายภัทรวรรธน์  ค าดี  สาธารณสุขอ าเภอพนา 
31. นายทศพงษ์  บุญพุฒ  สาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม 
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32. นายไพรัช  วัชรกุลธรไทย  ผู้ปกครองนิคมอ านาจเจริญ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสมาน พรรณรัตน์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
2. นายสราวุธ  เสียงหวาน ศูนย์ควบคุมโรคท่ีน าโดยแมลงที่ 10.2 จังหวัดมุกดาหาร  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางราตรี  จันทบุตร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รพ.ลืออ านาจ 
2. นางจรูญศรี  กิณรีวงค์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รพ.เสนางคนิคม 
3. นายนคร  พันค ู  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รพ.ชานุมาน 
4. นางส าราญ  วรรณทวี  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รพ.ปทุมราชวงศา 
5. นายทนงศักดิ์  พึ่งโพธิ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.พนา 
6. นายอุทิศ  นันทะมาตย์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.ชานุมาน 
7. นายเดชา  ปริญญาสกุลวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.เสนางคนิคม 
8. นางวิลาพรรณ  คณารักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.ปทุมราชวงศา 
9. นางปองกานดา  ศรีภักดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.หัวตะพาน 
10. นายนรินทร์ นางาม  ผช.สสอ.(ด้านบริหาร) สสอ.หัวตะพาน 
11. นายจุมพล  พุ่มโพธิ์  ผช.สสอ.(ด้านบริหาร) สสอ.ลืออ านาจ 
12. นายทวีฤทธิ์  โลจรัส  ผช.สสอ.(ด้านบริหาร) สสอ.ชานุมาน 
13. นายชาญ พวงพันธ์  ผช.สสอ.(ด้านบริหาร) สสอ.ปทุมราชวงศา 
14. นางพนิดา สายสุด  ผช.สสอ.(ด้านวิชาการ) สสอ.หัวตะพาน 
15. นายสมเกียรติ  ธรรมสาร ผช.สสอ.(ด้านวิชาการ) สสอ.หัวตะพาน 
16. นายพัลลภ  สุระเกษ  ผช.สสอ.(ด้านวิชาการ) สสอ.เสนางคนิคม 
17. นายสงกรานต์  สร้อยเพชร ผช.สสอ.(ด้านวิชาการ) สสอ.พนา 
18. นางสาวนริศรา ทองห่อ ผช.สสอ.(ด้านวิชาการ) สสอ.ปทุมราชวงศา 
19. นายจรูญศักดิ์  หวังล้อมกลาง ผช.สสอ.(ด้านวิชาการ) สสอ.ลืออ านาจ 
20. นายประโยชน์  ศรีณรงค์กุล ผอ.รพ.สต.บ้านศาลา 
21. นางอรดี  ไวยพันธ์  ผอ.รพ.สต.หนองไฮ 
22. นางธนภรณ์  สังฒวัตร์ ผอ.รพ.สต.นาผาง 
23. นางเพลินจิต  ขันแก้ว  ผอ.รพ.สต.โนนโพธิ์ 
24. นายสาคร  ภูมิสิงห์  ผอ.รพ.สต.บ้านถ่อน 
25. นายนภัทร  งามเถ่ือน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.อ านาจเจริญ 
26. นายพิทักษ์  ใจหาญ  ผอ.รพ.สต.โคกเจริญ 
27. นายทรงศิลป์  ซึ่งเสน  ผอ.รพ.สต.ห้วยฆ้อง 
28. นางสาวชญานิศา  นารีวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสจ.อ านาเจริญ 
29. นายวีระชัย ผิวข า  เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน สสจ.อ านาจเจริญ 
30. นางสาวสุวนิตย์  ธรรมสาร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.อ านาจเจริญ 

 



 

 

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

-4- 

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

ได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 
วาระก่อนการประชุม 

1. ขอแสดงความยินดีกับนางอัญชลี  หน่อแก้ว ในโอกาสที่ได้การเลื่อนระดับ ต าแหน่งเป็นนักวิชาการ
สาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 

2.กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
  มอบใบประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลผ่านมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก  

จังหวัดอ านาจเจริญได้ด าเนินงานโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก  โดยโรงพยาบาลทุกแห่งผ่านการ
ประเมินรับรองโดยกรมอนามัยครบทั้ง 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 (อายุการรับรอง 3 ปี) และในปี 2560 มีโรงพยาบาล
ผ่านการประเมินตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก (ประเมินซ้ า) จ านวน 2 แห่ง ได้รับการประกาศเกียรติคุณ
โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก จากกรมอนามัย ดังนี้ 

1.   โรงพยาบาลปทุมราชวงศา    
2.   โรงพยาบาลลืออ านาจ 

ซึ่งโรงพยาบาลหัวตะพาน ครบประเมินซ้ า ปี 2561 ส่วนโรงพยาบาลอ านาจเจริญ  โรงพยาบาลชานุมาน   
โรงพยาบาลเสนางคนิคม และโรงพยาบาลพนา ครบประเมินซ้ า ปี 2562  

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

1) นายภูปาณัสม์  ผดุงอรรถ อุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ ย้ายมาจากกรม  โรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร 

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

สาขาอ าเภอปากช่อง 
มติที่ประชุม   - ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561                    
ที่ประชุได้ตรวจสอบรายงานการประชุม จ านวน 32 หน้า แล้วไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 

มติที่ประชุม   -รับรอง 
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ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่อง 
     3.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
    3.1.1 ติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561  
    - รายการที่ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง สิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ คือ อาคารพักผู้ฝึกอบรม        
ด้านแพทย์แผนไทยและเจ้าหน้าที่ (อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง) โรงพยาบาลพนา งบประมาณ 9,521,000 บาท (เก้าล้าน
ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ผู้รับจ้างแล้ว 
    -  รายการที่เบิกจ่ายแล้ว 12,993,729 บาท คิดเป็น ร้อยละ 39.34 

 3.1.2 ติดตามการเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2561  

 
 

มติที่ประชุม   - ทราบ 

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

ภารกิจ สสอ.ในฐานะส านักงานเลขานุการ พชอ. 
1. รับผิดชอบในงานเลขานุการ และธุรการของ พชอ. 
2. ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินงานของ พชอ. 
3. ด าเนินการขับเคลื่อนตามเป้าหมายและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่ 
4. อ านวยความสะดวกด้านข้อมูลและประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงาน

ของ พชอ. 
5. รับผิดชอบเบิกเบี้ยประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายการประชุมและ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
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แผนติดตามการด าเนินงาน ธรรมนูญ ประชาชนต าบล 
ล าดับที ่ อ าเภอ ว/ด/ป (เวลา) เป้าหมายต าบล 

ประกาศใชแ้ล้ว 
เป้าหมายต าบล 

ยังไม่ประกาศใช้แลว้ 
สถานที 

1. อ.เมือง 20 มิถุนายน 2561  08.30-
12.00 น. 

ต.นายม,ต.โนนโพธิ ์
ต.หนองมะแซว 
ต.สร้างนกทา 

ต.ห้วยไร่ 
ต.ปลาค้าว 
ต.นาผือ 

สสอ.เมือง 

อ.เสนางคนิคม 20 มิถุนายน 2561  13.30-
16.30 น. 

ต.สิริเสนาง 
ต.เสนางคนิคม 
ต.หนองไฮ 

ต.หนองสามสี 
ต.โพนทอง 

สสอ.เสนางคนิคม 

2. อ.หัวตะพาน 19 มิถุนายน 2561  08.30-
12.00 น. 

ต.โพนเมืองน้อย ต.สร้างถ่อใน 
ต.ค าพระ 
ต.หัวตะพาน 

สสอ.หัวตะพาน 

อ.ลืออ านาจ 19 มิถุนายน 2561  13.30-
16.30 น. 

ต.เปือย 
ต.ไรข่ี 

ต.แมด สสอ.ลืออ านาจ 

3. อ.พนา 18 มิถุนายน 2561  08.30-
12.00 น. 

ต.ไม้กลอน 
ต.พนา 
ต.จานลาน 

 สสอ.พนา 

อ.ปทุมราชวงศา 18 มิถุนายน 2561  13.30-
16.30 น. 

ต.นาป่าแซง ต.ห้วย 
ต.ลือ 
ต.หนองข่า 

สสอ.ปทุมราชวงศา 

4. อ.ชานุมาน 21 มิถุนายน 2561  08.30-
12.00 น. 

 ต.ป่าก่อ 
ต.โคกก่ง 

สสอ.ชานุมาน 

 
          4.5.2 PA รพ.สต. PCC  
     สรุปผลการทบทวนการจัดตั้ง PCC เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561 
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ร่าง ก าหนดการประเมิน รพ.สต.ติดดาว จ.อ านาจเจริญ ปี 2561 (รอบที่ 2 ) 
ล าดับ รพ.สต. วัน เดือน ป ี

1 สอน.ปลาค้าว 
รพ.สต.ภักดีเจริญ 

10 ก.ค. 2561 (เช้า) 
 10 ก.ค. 2561 (บ่าย) 

2 รพ.สต.นายม 
รพ.สต.ค าพระ 

11 ก.ค. 2561 (เช้า) 
 11 ก.ค. 2561 (บ่าย) 

3 รพ.สต.กุดปลาดุก 
รพ.สต.โคกกลาง 

12 ก.ค. 2561 (เช้า) 
 12 ก.ค. 2561 (บ่าย) 

4 รพ.สต.หนองคล้า 
รพ.สต.หนองคู 

17 ก.ค. 2561 (เช้า) 
 17 ก.ค. 2561 (บ่าย) 

5 รพ.สต.ห้วยทม 
รพ.สต.โคกก่ง 

18 ก.ค. 2561 (เช้า) 
 18 ก.ค. 2561 (บ่าย) 

6 รพ.สต.แมด 
รพ.สต.โพนเมือง 

19 ก.ค. 2561 (เช้า) 
19 ก.ค. 2561 (บ่าย) 

7 รพ.สต.หัวตะพาน 
รพ.สต.ไร่ขี 

24 ก.ค. 2561 (เช้า) 
 24 ก.ค. 2561 (บ่าย) 

8 รพ.สต.ลือ 
รพ.สต.สามแยก 

25 ก.ค. 2561 (เช้า) 
 25 ก.ค. 2561 (บ่าย) 

 

    4.6 นิคมอ านาจเจริญ/ ศูนย์ควบคุมโรคที่น าโดยแมลงที่ 10.2 จังหวัดมุกดาหาร 
    4.7 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  

     4.7.1. ร้อยละการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ไตรมาสที่ 1 และ 2ประจ าปี

งบประมาณ 2561  

     1. จ าแนกตามโรงพยาบาลและประเภทยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา มีดังนี้ 
 

 

มูลค่าจดัซ้ือร่วม มูลค่าจดัซ้ือทัง้หมด ร้อยละจดัซ้ือร่วม

1 อ ำนำจเจริญ 42,298,523.18 127,501,312.31 33.17

2 ชำนุมำน 3,722,298.74 8,191,503.46 45.44

3 ปทุมรำชวงศำ 7,477,987.63 9,946,727.65 75.18

4 พนำ 5,010,421.49 8,732,594.51 57.38

5 เสนำงคนิคม 8,126,289.71 10,671,336.47 76.15

6 หัวตะพำน 6,040,087.42 13,517,950.82 44.68

7 ลืออ ำนำจ 5,401,994.82 9,502,254.28 56.85

78,077,602.99 188,063,679.50 41.52

ขอ้มูล ณ 18/04/61

มูลค่าจดัซ้ือร่วม มูลค่าจดัซ้ือทัง้หมด ร้อยละจดัซ้ือร่วม

1 ยำ 48,087,296.27 108,543,336.59 44.30

2 วสัดุกำรแพทย์ 8,204,897.11 38,889,230.94 21.10

3 วสัดุวทิยำศำสตร์ 21,052,845.02 36,341,479.68 57.93

4 วสัดุเภสัชกรรม 4,140.00 2,535,618.32 0.16

5 วสัดุทันตกรรม 728,424.59 1,706,733.97 42.68

6 วสัดุเอกซเรย์ 0.00 47,280.00 0.00

78,077,602.99 188,063,679.50 41.52

ขอ้มูล ณ 18/04/61

ไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2

ล าดับที่ โรงพยาบาล
ไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2

รวม

รวม

ล าดับที่ ประเภท
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       2. จ าแนกรายไตรมาส ดังนี้ 

 
 

 
ผลการด าเนินงาน  ภาพรวมของจังหวัดด าเนินการได้ร้อยละ 41.25 บรรลุตามเป้าหมายที่กระ

ทรวงก าหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) และเป้าหมายที่เขตสุขภาพ 10 ก าหนดไว้ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25) โรงพยาบาลทุก
แห่งมีการด าเนินการจัดซื้อร่วมและมีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายทุกแห่ง  การจัดซื้อร่วมของจังหวัดครอบคลุมทั้ง 4 
ประเภท ได้แก่ ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุทันตกรรม 

มูลค่าจดัซ้ือร่วม มูลค่าจดัซ้ือทัง้หมด ร้อยละจดัซ้ือร่วม

1 อ ำนำจเจริญ 42,298,523.18 127,501,312.31 33.17

2 ชำนุมำน 3,722,298.74 8,191,503.46 45.44

3 ปทุมรำชวงศำ 7,477,987.63 9,946,727.65 75.18

4 พนำ 5,010,421.49 8,732,594.51 57.38

5 เสนำงคนิคม 8,126,289.71 10,671,336.47 76.15

6 หัวตะพำน 6,040,087.42 13,517,950.82 44.68

7 ลืออ ำนำจ 5,401,994.82 9,502,254.28 56.85

78,077,602.99 188,063,679.50 41.52

ขอ้มูล ณ 18/04/61

มูลค่าจดัซ้ือร่วม มูลค่าจดัซ้ือทัง้หมด ร้อยละจดัซ้ือร่วม

1 ยำ 48,087,296.27 108,543,336.59 44.30

2 วสัดุกำรแพทย์ 8,204,897.11 38,889,230.94 21.10

3 วสัดุวทิยำศำสตร์ 21,052,845.02 36,341,479.68 57.93

4 วสัดุเภสัชกรรม 4,140.00 2,535,618.32 0.16

5 วสัดุทันตกรรม 728,424.59 1,706,733.97 42.68

6 วสัดุเอกซเรย์ 0.00 47,280.00 0.00

78,077,602.99 188,063,679.50 41.52

ขอ้มูล ณ 18/04/61

ไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2

ล าดับที่ โรงพยาบาล
ไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2

รวม

รวม

ล าดับที่ ประเภท

ซ้ือรว่ม ซ้ือทัง้หมด

รอ้ยละ

จดัซ้ือรว่ม ซ้ือรว่ม ซ้ือทัง้หมด

รอ้ยละจดัซ้ือ

รว่ม

1 อ ำนำจเจริญ 14,918,327.29 42,849,186.89 34.82 27,380,195.89 84,652,125.42 32.34

2 ชำนุมำน 1,239,735.77 3,084,582.21 40.19 2,482,562.97 5,106,921.25 48.61

3 ปทมุรำชวงศำ 2,839,078.23 3,693,280.89 76.87 4,638,909.40 6,253,446.76 74.18

4 พนำ 1,754,011.24 2,689,265.26 65.22 3,256,410.25 6,043,329.25 53.88

5 เสนำงคนิคม 1,845,164.52 2,799,331.61 65.91 6,281,125.19 7,872,004.86 79.79

6 หวัตะพำน 1,915,907.46 4,329,273.62 44.25 4,124,179.96 9,188,677.20 44.88

7 ลืออ ำนำจ 1,718,363.10 2,917,702.71 58.89 3,683,631.72 6,584,551.57 55.94

26,230,587.61 62,362,623.19 42.06 51,847,015.38 125,701,056.31 41.25

ล าดับ

ที่
โรงพยาบาล

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

รวม

ซ้ือรว่ม ซ้ือทัง้หมด

รอ้ยละ

จดัซ้ือรว่ม ซ้ือรว่ม ซ้ือทัง้หมด

รอ้ยละจดัซ้ือ

รว่ม

1 ยำ 17,174,449.06 38,412,891.13 44.71 30,912,847.21 70,130,445.46 44.08

2 วสัดุกำรแพทย์ 2,383,128.73 11,419,344.81 20.87 5,821,768.38 27,469,886.13 21.19

3 วสัดุวทิยำศำสตร์ 6,485,776.41 11,132,672.61 58.26 14,567,068.61 25,208,807.07 57.79

4 วสัดุเภสัชกรรม 0.00 964,795.26 0.00 4,140.00 1,570,823.06 0.26

5 วสัดุทนัตกรรม 187,233.41 432,919.38 43.25 541,191.18 1,273,814.59 42.49

6 วสัดุเอกซเรย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 47,280.00 0.00

26,230,587.61 62,362,623.19 42.06 51,847,015.38 125,701,056.31 41.25

ขอ้มูล ณ 18/04/61

ล าดับ

ที่
ประเภท

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

รวม
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4.7.2 หนี้สินค้างช าระค่ายาขององค์การเภสัชกรรม มีดังนี้ 

 

 

4.7.3 การด าเนินงาน RDU 

        ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ไตรมาส 2 
ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดอ านาจเจริญ พบว่า โรงพยาบาลทุกแห่งผ่านตัวชี้วัด RDU ขั้น 1 คิดเป็นร้อยละ 100 และมี
โรงพยาบาลที่ผ่าน RDU ขั้น 2 จ านวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลพนา และโรงพยาบาลปทุมราชวงศา 
มติที่ประชุม   - ทราบ 

    4.8 กลุ่มงานบริหารทั่วไป –ไม่มี- 
    4.9 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 10 รอบท่ี 2 ประจ าปี 2561 

จังหวัด วันที่ 
พื้นที่ตรวจเยี่ยม 

โรงพยาบาล รพ.สต. 

มุกดาหาร 6-8 มิถุนายน 2561 ดอนตาล นาสะเม็ง 
อุบลราชธานี 13-15 มิถุนายน 2561 นาจะหลวย บุ่งค า 
อ านาจเจริญ 27-29 มิถุนายน 2561 อ านาจเจริญ นาผือ 
ยโสธร 4-6 กรกฎาคม 2561 ทรายมูล โคกยาว 
ศรีสะเกษ 11-13 กรกฎาคม 2561 ภูสิงห์ ห้วยตามอญ 

 

มติที่ประชุม   - ทราบ 

 
 
 
 

ล าดับที่ โรงพยาบาล หน้ีปี 2556-57 หน้ีปี 2558 หน้ีปี 2559 หน้ีปี 2560 หน้ึค้างปี 2561 ช าระหน้ีปี 61 รวมหน้ีค้างทัง้หมด

1 อ ำนำจเจริญ 0.00 562,434.60 6,306.50 5,154,458.19 4,622,234.65 0.00 10,345,433.94

2 ชำนุมำน 0.00 0.00 0.00 1,127,990.60 609,151.54 0.00 1,737,142.14

3 พนำ 0.00 0.00 1,248,135.86 1,475,573.87 859,516.06 0.00 3,583,225.79

4 เสนำงคนิคม 0.00 1,940,110.00 1,374,762.99 1,860,429.73 885,182.43 0.00 6,060,485.15

5 หัวตะพำน 0.00 0.00 1,904,033.20 3,158,242.88 1,421,652.22 0.00 6,483,928.30

6 ลืออ ำนำจ 0.00 548,767.90 2,046,965.44 1,977,571.31 984,217.00 0.00 5,557,521.65

7 ปทุมรำชวงศำ 0.00 6,000.00 2,436,523.00 2,462,489.98 1,310,781.84 0.00 6,215,794.82

8 สสจ.อ ำนำจเจริญ 0.00 0.00 0.00 211,880.00 59,000.00 0.00 270,880.00

0.00 3,057,312.50 9,016,726.99 17,428,636.56 10,751,735.74 0.00 40,254,411.79รวม (บาท)

สรุปหน้ีค้างช าระค่ายาขององค์การเภสชักรรม ปีงบประมาณ 2556-2561 

ข้อมูล ณ วันที ่23 มีนาคม 2561
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4.10 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   

 

 
มติที่ประชุม   - ทราบ 
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4.11 กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
          4.11.1ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพปีงบประมาณ 2561 

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพรายอ าเภอ เดือนมีนาคม 2561 

อ าเภอ 
ปชก.

ทั้งหมด 
UC 

ข้าราช 
การ 

ท้องถิ่น. 
ปกส.รพ.
อ านาจ 

STP. 
ปชก.ท างาน

ต่างถิ่น 
อื่นๆ 

รวมทุก
สิทธิ 

ร้อยละ 
สิทธิ
ว่าง 

เมือง 135,577 101,832 9,719 2,185 10,425 49 11,020 231 135,461 99.914 116 
ชานุมาน 37,797 31,669 1,718 349 441 258 3,212 136 37,783 99.963 14 
ปทุมราชฯ 45,372 38,655 2,058 498 909 16 3,185 43 45,364 99.982 8 
พนา 25,676 20,467 1,751 376 462 - 2,567 43 25,666 99.961 10 
เสนางคฯ 37,730 30,408 2,440 631 859 29 3,262 90 37,719 99.971 11 
หัวตะพาน 45,961 37,465 2,910 684 902 7 3,942 44 45,954 99.985 7 
ลืออ านาจ 34,163 28,126 1,973 485 823 5 2,694 49 34,155 99.977 8 

รวม 362,276 288,622 22,569 5,208 14,821 364 29,882 636 362,102 99.952 174 
 

          4.11.2 ผลการด าเนนิงานเปรียบเทียบกับแผนรายได้และค่าใช้จ่าย(Planfin) 2561 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับแผนรายได้และค่าใช้จ่าย ณ วันที่  31 มีนาคม 2561 

โรงพยาบาล 
รายได้ รายจ่าย 

ประมาณการ 31/3/2561 ร้อยละ ประมาณการ 31/3/2561 ร้อย
ละ 

อ านาจเจรญิ 726,675,000.00 391,634,972.00 53.89 695,650,000.00 349,830,776.64 50.29 

ชานุมาน 83,141,353.50 52,674,185.97 63.35 77,186,632.98 40,293,970.23 52.20 

ปทุมราชฯ 110,038,177.67 63,513,283.80 57.72 107,196,101.65 47,261,439.79 44.09 

พนา 109,213,815.75 49,144,019.09 45.00 83,180,607.07 41,633,705.85 50.05 

เสนางฯ 80,516,120.00 67,211,449.41 83.48 78,110,000.00 38,482,932.97 49.27 

หัวตะพาน 109,341,125.90 76,939,875.12 70.37 108,652,909.00 58,437,799.53 53.78 

ลืออ านาจ 72,008,828.32 50,409,611.25 70.00 72,008,828.32 36,034,328.61 50.04 

ผลรวม 1,290,934,421.14 751,527,396.64 58.22 1,221,985,079.02 611,974,953.62 50.08 

หมายเหต ุ เป้าหมาย ไม่ต่ ากว่า 50.00 เป้าหมาย ไม่สูงกว่า 
4.11  
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           4.11.3 ภาวะภาวะวิกฤติทางการเงิน  

การค านวณวิกฤติ 7 ระดับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 

Org CR QR Cash NWC 
NI+Deplecia 

tion 
Liquid 
Index 

Status 
Index 

Survive 
Index 

Risk 
Scoring 

อ านาจเจรญิ 1.39 1.20 0.76 58,655,036.47 41,804,195.36 2 0 0 2 

ชานุมาน 2.06 1.96 1.81 20,184,037.73 12,380,215.74 0 0 0 0 

ปทุมราช 1.48 1.41 1.21 16,533,718.06 16,251,844.01 1 0 0 1 

พนา 1.77 1.56 1.21 13,669,046.89 7,510,313.24 0 0 0 0 

เสนางคนิคม 1.77 1.61 1.43 15,888,545.01 28,728,516.44 0 0 0 0 

หัวตะพาน 1.25 1.13 0.90 7,545,172.76 18,502,075.59 1 0 0 1 

ลืออ านาจ 1.88 1.71 1.47 14,224,450.86 14,375,282.64 0 0 0 0 
 

4.11.4 การปรับแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการ ประจ าปี 2561 

สรุปแผนประมาณรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ 2561 
 

โรงพยาบาล รายได ้ รายจ่าย ส่วนต่างรายไดห้ัก
ค่าใช้จ่าย(NI) 

EBITDA - รายได้
หักค่าใช้จ่าย(ไม่
รวมค่าเสื่อม) 

สรุปแผน
ประมาณการ 

อ านาจเจรญิ 730,800,000.00 705,700,000.00 25,100,000.00 27,100,000.00 แผนเกินดลุ 

ชานุมาน 83,252,813.50 76,492,967.00 6,759,846.50 8,015,590.58 แผนเกินดลุ 

ปทุมราชฯ 110,417,297.94 110,343,697.94 
73,600.00 2,028,240.25 

แผนเกินดลุ 

พนา 98,320,718.68 83,763,706.70 14,557,011.98 1,584,177.06 แผนเกินดลุ 

เสนางฯ 81,086,119.90 78,230,000.00 2,856,119.90 4,025,000.00 
แผนเกินดลุ 

หัวตะพาน 115,122,061.06 115,047,500.00 74,561.06 2,712,500.00 
แผนเกินดลุ 

ลืออ านาจ 73,469,550.77 73,469,550.77 - 2,629,328.13 แผนเกินดลุ 

ผลรวม 1,292,468,561.85 1,243,047,422.41 49,421,139.44 48,094,836.02 แผนเกินดลุ 
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เปรียบเทียบการปรับแผนประมาณรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ 2561 

โรงพยาบาล 
รายได ้ รายจ่าย 

6 เดือนแรก 6 เดือนหลัง เพิ่มขึ้น(ลดลง) 6 เดือนแรก 6 เดือนหลัง เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

อ านาจเจรญิ 726,675,000.00 730,800,000.00 4,125,000.00 695,650,000.00 705,700,000.00 10,050,000.00 
ชานุมาน 83,141,353.50 83,252,813.50 111,460.00 77,186,632.98 76,492,967.00 -    693,665.98 

ปทุมราชฯ 110038177.7 110,417,297.94 379,120.27 107,196,101.65 110,343,697.94 3,147,596.29 
พนา 109,213,815.75 98,320,718.68 -10,893,097.07 83,180,607.07 83,763,706.70 583,099.63 

เสนางฯ 80,516,120.00 81,086,119.90 569,999.90 78,110,000.00 78,230,000.00 120,000.00 

หัวตะพาน 109,341,125.90 115,122,061.06 5,780,935.16 108,652,909.00 115,047,500.00 6,394,591.00 

ลืออ านาจ 72,008,828.32 73,469,550.77 1,460,722.45 72,008,828.32 73,469,550.77 1,460,722.45 

ผลรวม 1,290,934,421.14 1,292,468,561.85 1,534,140.71 1,221,985,079.02 1,243,047,422.41 21,062,343.39 
มติที่ประชุม   - ทราบ 

    4.12 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
 4.12.1 สรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอ านาจเจริญ
ร่วมกับโครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอ านาจเจริญ วันที่ 23 เมษายน  2561              
ณ โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์ หมู่ที่ 3,11 ต าบลพนา อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ  
 

กิจกรรม จ านวนผู้รับบริการ ครั้งต่อไป 

รับบริการรวม 
1. ตรวจโรคทัว่ไป  
    -ทันตกรรม 
2.ส่งต่อผู้ป่วย 
-รพช. 
-รพท. 
-รพ.จังหวัดอ่ืน 
3. รับไว้เป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 
4. มอบยาชุดพระราชทาน 
5. นวดแผนไทย 
6. ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง  
7.เหล่ากาชาดจังหวัดอ านาจเจริญ 
 - มอบเครื่องนุ่งห่มผู้สูงอายุ 
 

 
65 
10 
 
- 
- 
- 
- 

80 
15 
26 
50 
 
 

 
- วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 
ปฏิบัติงาน ณ บ้านโคกเจริญ  
ต าบลโคกสาร อ าเภอชานุมาน 
- วันที่ 21 มิถุนายน 2561 
ปฏิบัติงาน ณ บ้านค าน้อย  
ต าบลสร้างถ่อน้อย อ าเภอหัวตะพาน 
 
โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขสร้าง
รอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัด
อ านาจเจริญ 
ครั้งที่  8/2561 
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8.จัดหางาน/แรงงานจังหวัดอ านาจเจริญ 
-สาธิตอาชีพอิสระ 
9.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
-แจกเอกสารให้ความรู้ 
10.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญ 
-รณรงค์เกลือไอโอดีน/แจกเอกสารให้ความรู ้
11..ประกันสังคมจังหวัดอ านาจเจริญ 
- แจกเอกสารให้ความรู ้
12.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
อ านาจเจริญ 
- ภาพระบายสี แจกเอกสารให้ความรู้ 
13.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
จังหวัดอ านาจเจริญ 
- จัดกิจกรรม และแจกเอกสาร 

70 
 

70 
 

100 
 

70 
 
 

50 
 
 

70 
 

- วันที่  18 พฤษภาคม 2561 
ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนโคกสารวิทยา 
ต าบลโคกสาร  อ าเภอชานุมาน  
จังหวัดอ านาจเจริญ 

 
 สรุปโรคที่พบ   จ านวน  65 ราย 
 

 
          โรคที่พบ 

             ครั้งที่ 9 
  จ านวน ร้อย

ละ 
โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 
โรคระบบทางเดินอาหาร 
โรคระบบทางเดินหายใจ 
โรคตา 
โรคผิวหนัง 
โรคหู 

     28 
     17 
     10 
      5 
      3 
      2 

43.07 
26.15 
15.38 
 7.69 
 4.61 
 3.07 
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สรุปผลการออกรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดอ านาจเจริญร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  
โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
 

ครั้งที่/วัน เดือน ปี /สถานที่ 
จ านวน

ผู้รับบริการ 
(คน) 

จ านวน    
เลือด(ถุง) 

หมายเหตุ 

14/ วันที่ 2 เมษายน 2561 
ณ สวนสาธารณะมิ่งมงคล (หอนาฬิกา) 
15/ วันที่ 11 เมษายน 2561 
ณ หอประชุมโรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
16 วันที่ 19 เมษายน 2561 
ณ หอประชุมชานุมาน 
17/ วันที่ 26 เมษายน 2561 
ณ หอประชุมอ าเภอลืออ านาจ 
 
 
                 รวม 
 

 
31 
 

97 
 

172 
 

320 
 
 

620 

 
31 
 

97 
 

172 
 

320 
 
 

620 
 

ครั้งต่อไป  
- วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 
ณ บริษัทโตโยต้าอ านาจเจริญ 
- วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 
ณ บิ๊กชี , สถานีต าตรวจจังหวัด 
- วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 
ณ หอประชุมอ าเภอหัวตะพาน 
- วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 
ณ หอประชุมโรงเรียนอ านาจเจริญ 
- วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 
ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมราชวงศา 
- วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิค
อ านาจเจริญ 

 

 4.12.2 การประชุม โครงการหมอชวนว่ิง 
  

   แพทยสภาได้จัดท าโครงการหมอชวนวิ่ง  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร
ทางการแพทย์กับประชาชนและให้ประชาชาชนตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลสุขภาพด้วยการออกก าลังกายโดย
การวิ่งหรือเดินที่ถูกวิธี ซึ่งจะด าเนินกิจกรรมหมอชวนวิ่งทั่วประเทศ จากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคกลาง 
ภาคตะวันตก ภายใต้  โดยมีการจัดการวิ่งภายในเดือนพฤศจิกายน 2561  
   แพทยสภา ขอความอนุเคราะห์จากกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรม
โครงการหมอชวนวิ่ง ในพ้ืนที่โครงการแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ 
 

   วัตถุประสงค์  
1. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออก 

ก าลังการโดยการวิ่งและเดินที่ถูกวิธี 
4. สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 

 

   การด าเนินงาน 
1. จังหวัดเป็นผู้ประสานงานให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนมาร่วมกิจกรรม 
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2. ผู้ว่าราชการจังหวัดให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
3. เชิญชวนแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุขเป็นแกนน าในแต่ละจังหวัด ร่วมกับชมรม

เดินวิ่งเพ่ือสุขภาพโดยวิ่งผลัดเปลี่ยนกันคนละ 3.5 กิโลเมตร (7,000 ก้าว) เป็นระยะทางจากจังหวัดหนึ่งไปถึงจังหวัด
ถัดไปและส่งต่อไปเป็นทอดๆ จนถึงกระทรวงสาธารณสุข  

4. ทุกกลุ่มงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน 
สาธารณสุขอ าเภอ รพ.สต. รวมทีมฝึกซ้อมวิ่ง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 เป็นต้นไป เพ่ือเป็นตัวอย่างการวิ่งเพ่ือสุขภาพ
แก่ประชาชน  

5. จัดเตรียมนักวิ่งผลัด 30 คน  
6. จัดกิจกรรมวิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร รอบเมืองของจังหวัดนั้น  

   กรอบเวลาการท างาน 
   พฤศจิกายน 2561 เริ่มวิ่งจากสายทีมีระยะทางไกลที่สุดก่อน (อัตรา 10 km/ชม.) ประมาณ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ค านวณวันเวลาที่จะถึงกระทรวงสาธารณสุขวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00
น. การจัดแบ่งการวิ่งเป็น 15 สาย เริ่มวิ่งจาก 15 สายที่ก าหนดวิ่งส่งต่อเป็นทอดๆ จากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่ง รวม 
76 จังหวัด จังหวัดอ านาจเจริญอยู่ภาคอีสาน สาย 4 เริ่มวิ่งจากจังหวัดมุกดาหาร – จังหวัดอ านาจเจริญ - จังหวัด
ร้อยเอ็ด - จังหวัดมหาสารคาม 
 

   การจัดเตรียมสถานที่ 
1. เตรียม เสื้อ ของที่ระลึก ประกาศนียบัตร พิธีกร โดยส่วนกลาง 
2. จัดสื่อประชาสัมพันธ์ ป้าย วีดีทัศน์ โดยส่วนกลางก าหนดรูปแบบ 
3. จัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นักวิ่งจ านวน รถรับส่งนักวิ่ง 
4. นักกายภาพบ าบัด และนักเวชศาสตร์การกีฬา อย่างละ 1 คน  เป็น 2 คน  
5. รถถ่ายทอดสด และประชาสัมพันธ์ 
6. รถต ารวจ 2 คันๆละ 1 นาย เป็น 2 นาย  
7. รถปิดท้าย 2 คน  

   หมายเหตุ : รถต ารวจให้ประสานงานส่งต่อกันในแต่ละพ้ืนที่โดยมีต ารวจทางหลวงและต ารวจ
จราจร ต ารวจตามสถานีต ารวจที่วิ่งผ่าน  
 

   รูปแบบการจัดการต้อนรับ 
1. จัดเวทีบริเวณศูนย์รวมของจังหวัด ตามแต่จังหวัดก าหนด เตรียมเส้นทางวิ่งในเมือง

ระยะทาง 5 กม. 
2. ผู้ว่าราชการเป็นประธานเปิดงาน  
3. เวลา 16.00 น. จัดทีมต้อนรับนักวิ่งระหว่างจังหวัด 
4. เวลา 16.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวต้อนรับและเปิดงาน ปล่อยนักวิ่ง 
5. กิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด 

 
   รายได้   

ค่าลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 1,000 บาท  ได้เสื้อของที่ระลึก ใบประกาศนียบัตร 
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อิเลคโทรนิคจ าหน่ายเสื้อที่ระลึก 
 

4.12.1 ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับเขต วันที่ 19 เมษายน 2561 
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ พบสภาพปัญหาจากการส ารวจ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใช้ DENVER II ในเขตสุขภาพที่ 10 ปี 2557 และ ปี 2560  พบพัฒนาการสมวัยร้อยละ 56.6 
และ74 ตามล าดับ (เกณฑ์ร้อยละ 85) และปัญหา IQ เฉลี่ยในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 เขตสุขภาพที่ 10  ปี  
2559 เท่ากับ 90.88 ซึ่งต่ าที่สุดเมื่อเทียบกับทุกเขตสุขภาพ โดย IQ เฉลี่ย ระดับประเทศ เท่ากับ 98.2  (เกณฑ์  100)  
จังหวัดอ านาจเจริญ IQ เฉลี่ยเท่ากับ  90.75 อยู่ในล าดับที่ 75 สูงกว่าจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ง IQ เฉลี่ย เท่ากับ 89.67 
และจังหวัดปัตตานี  ซึ่ง IQ เฉลี่ย เท่ากับ 88.32  ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 ประเทศไทยจะมีการประเมิน IQ ในเด็ก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ดังนั้นเพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมในการรับการประเมินให้กับเด็ก จึงเน้นให้มีกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการ/กระตุ้นพัฒนาการเด็กที่อายุจะครบ 6 ปี ในปี 2564  ซึ่งก็คือเด็กในช่วงอายุ 42 
เดือน ในปี 2561 นี ้ และขอให้ทุกสถานบริการติดตามเด็กอายุ 42 เดือน มารับการตรวจคัดกรองให้ครอบคลุม (เกณฑ์

ร้อยละ 90)  ค้นหาพัฒนาการสงสัยล่าช้าให้ได้มากที่สุด (เกณฑ์ร้อยละ 20)  และติดตามเด็กมากระตุ้นให้ได้ภายใน 30  
วัน  และบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง ทันเวลา  ส่วนเด็กกลุ่มเป้าหมาย อายุ 9, 18 , 30 ก็ต้องด าเนินการต่อเนื่องเป็น
แนวทางเดียวกัน หากผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้ค้นหาสาเหตุและรายงานต่อที่ประชุม กวป. เป็นรายสถาน
บริการ   

 
ตารางที่ 1 ผลการคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 42 เดือน 

อ าเภอ 
  

คัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 42 เดือน 
 
เป้าหมาย

(1) 
คัดกรอง

(2) 
ร้อยละคัด

กรอง 
ร้อยละสงสัย

ล่าช้า 
ร้อยละติดตาม

ได้ 
ร้อยละ
สมวัย 

เมือง
อ านาจเจริญ 1070 506 47.29 15.22 82.89 97.23 
ชานุมาน 460 225 48.91 24.44 69.09 92 
ปทุมราชวงศา 454 150 33.04 12.67 78.95 97.33 
พนา 240 91 37.92 14.29 53.85 93.41 
เสนางคนิคม 382 148 38.74 14.19 66.67 95.27 
หัวตะพาน 416 161 38.7 11.18 77.78 97.52 
ลืออ านาจ 327 160 48.93 34.38 73.58 90 
รวม 3,349 1,441 43.03 17.90 74.51 95.21 

ที่มา : HDC วันที่ 27 เมษายน 2561 
หมายเหตุ ข้อมูลดิบอยู่ใน EXCEL 
 

มติที่ประชุม   - ทราบ 

    4.13 กลุ่มงานควบคุมโรค รายละเอียด 
         4.13.1 โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรกจังหวัดอ านาจเจริญ 

วาระกลุ่มงาน/วาระประชุมคร%20เม.ย%2061%20รวม.pdf
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         4.13.2 ความครอบคลุมและความทันเวลาของการส่งรายงาน 506 
          4.13.3 สถานการณ์โรคที่ส าคัญในช่วงเดือน เมษายน 2561 
      •  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 
      •  สถานการณ์และมาตรการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
         4.13.4 ผลการด าเนินงานวัณโรคและก ากับ case management จังหวัดอ านาจเจริญ 
          4.13.5 สรุปผล และติดตามการด าเนินงานความครอบคลุมการด าเนินการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค (EPI) จังหวัดอ านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2561 
มติที่ประชุม   - ทราบ 

    4.14 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข –ไม่มี- 
    4.15 กลุ่มงานนิติการ รายละเอียด 

4.15.1 การจัดอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยและคุณธรรม  
   กลุ่มงานนิติการก าหนดจัดการอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2561  
ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมดอกจาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้การป้องกันการกระท าผิดวินัยและเพ่ือเสริมสร้างวินัยและคุณธรรม มี
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องเข้าอบรมคือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ โรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลชุมชน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล รวมจ านวน  100 คน 

4.15.2. กระทรวงสาธารณสุข ส่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
จ านวน 2 ฉบับ 

   1. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. 
2561 
   2. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ โดยใช้
เงินบริจาคของ หน่วยงานบริการในส านักงานสาธารณสุข พ.ศ.2561 
 

มติที่ประชุม   - ทราบ 

    4.16 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   รายละเอียด 
4.16.1 โครงการ TO BE NUMBER ONE  

1. การสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจ าปี 2561 ในวันที่ 18 - 19 เมษายน 
2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
อ านาจเจริญ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอ านวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอ านาจเจริญ น าทีม
เครือข่ายจังหวัดอ านาจเจริญ เข้าร่วมประชุมรวม 10 คน ประกอบด้วย นางสาวนมิตา วายนต์ แรงงานจังหวัด
อ านาจเจริญ ผู้แทนจากส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ผู้แทนจากเรือนจ าจังหวัด ผู้แทนจากส านักงานคุมประพฤติจังหวัด 
ผู้แทนจากสถานศึกษา ผู้แทนจากชุมชนและผู้รับผิดชอบงานจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
   2. การเปิดกิจกรรม WEALTHY ACADEMY TO BE NUMBER ONE AMNATCHAROEN       
ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

วาระกลุ่มงาน/ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข%20ว่าด้วยเงินบริจา.pdf
วาระกลุ่มงาน/04กวปTO%20BE%20NUMBER%20ONEเมย61%20(2).pptx
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   3. การด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE สัญจร ออกสัญจรไปทุกอ าเภอเพ่ือพัฒนาแกนน า
ชมรม   TO BE NUMBER ONE และสมาชิกเครือข่าย ตลอดจนศูนย์ เด็กเล็ก TO BE NUMBER ONE โรงเรียน
ประถมศึกษา TO BE NUMBER ONE และครอบครัว TO BE NUMBER ONE ทั้งนี้เพ่ือให้โครงการ TO BE NUMBER 
ONE มีความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครูและแกนน าชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
โรงเรียนประถมศึกษา ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ แกนน าครอบครัว TO BE NUMBER ONE ชมรม TO BE NUMBER ONE 
กศน.ระดับอ าเภอ และ อสม. 
 

มติที่ประชุม   - ทราบ 

    4.17 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
    4.18 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย รายละเอียด 
          4.18.1 การด าเนินงานรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ 
     4.18.2 การด าเนินงานตลาดประชารัฐ 
     4.18.3 วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 4 กรกฎาคม 
มติที่ประชุม   - ทราบ 

    4.19 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก –ไม่มี- 
    4.20 งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ –ไม่มี- 
    4.21 งานวิจัยและพัฒนา 

     4.21.1 ผลการประกวดผลงานวิชาการเขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดอ านาจเจริญส่งผลงานตาม 
โควต้า 15 เรื่อง ได้รับรางวัลดีเด่นระดับเขต 3 รางวัล ดังนี ้

1) Oral Presentation สาขา R2R & Innovation เรื่อง การพัฒนารูปแบบการ 

กดมดลูกส่วนล่างร่วมกับการใช้นวัตกรรมเตรียม-เตือนการนวดมดลูกต่อคุณภาพการเฝ้าระวังภาวะตกเลือดหลังคลอด
ระยะแรก โรงพยาบาลชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ เจ้าของผลงาน นางสาวอรทัย บัวค า และคณะ โรงพยาบาลชานุมาน 

2)  Oral Presentation สาขา R2R & Innovation เรื่อง การศึกษาข้อมูลเชื้อดื้อยาใน
โรงพยาบาลจากผลการเพาะเชื้อในผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลลืออ านาจโดยใช้ Program Biogram ที่สร้างขึ้นเอง
ในระบบ HosXP ของโรงพยาบาลลืออ านาจ เจ้าของผลงาน นางชนิดา สีวะกูล และนางสุมาลี ตะนุมาตร โรงพยาบาล  
ลืออ านาจ 

3) Poster Presentation สาขา การดูแลรักษา/คลินิก เรื่อง การส่งเสริมการปฏิบัติ
ของพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันหลอดเลือดด าอักเสบในผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
เจ้าของผลงาน นางเมธินันท์ ผิวข า และคณะ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

      4.21.2 การประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดประจ าปี 2561 ก าหนดระหว่างวันที่ 
 24 - 25 พฤษภาคม 2561 ส่งบทคัดย่อร่วมน าเสนอภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียดตามหนังสือที่        
อจ 0032.015/ว409  ลงวันที ่27 เมษายน 2561) 
 

มติที่ประชุม   - ทราบ 

วาระกลุ่มงาน/san6104วาระการประชุม%20คปสจ.docx
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 4.22 งานประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมสุขภาพ  -ไม่มี- 
    4.23 โรงพยาบาลชุมชน  -ไม่มี- 
    4.24 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  -ไม่มี- 
    4.25 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.)   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
           5.1 โรงพยาบาลหัวตะพาน 
      เรื่องขอจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์  
จ านวน 1 ต าแหน่ง รายละเอียด 
          5.2 โรงพยาบาลชานุมาน 
      เรื่องขออนุมัติให้ด าเนินการประกาศจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง  
ต าแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ จ านวน 1 อัตรา และต าแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จ านวน 1 อัตรา 

 
มติที่ประชุม   ให้น าเข้าวาระประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องการโยกย้ายและสรรหาอัตราก าลัง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
มติที่ประชุม   -ไม่มี-          

เลิกประชุมเวลา          17.00          น. 
 

 

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