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วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579” 

ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดอ านาจเจริญ 
ครั้งที่ 11/2561 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  
ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

---------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
 1. นายปฐมพงษ ปรุโปรง   รักษาการในต าแหน่งนายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
 2. นางนภาพร เกียรติด ารง  (แทน) ผูอ านวยการโรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
 3. นายอาคม กินาวงศ    นักวิเคราะหนโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

 4. นายอภิชาต รุ่งเมฆารัตน    หัวหนากลมุงานคุ้มครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
 5. นายวุฒิพงษ์ สินทรัพย์   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 6. นายสมาน พรรณรัตน์   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

7. นางฤดีวรรณ วงศ์เจริญ   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
8. นายทนงศักดิ์ พลอาษา   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

 9. นายนิศักดิ์ คติอุดมพร  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานประกัน 
 10. นายธีระยุทธ์ มุจรินทร์   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค 

11. นายปริญญา ดวงศรี   หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
12. นายสุขเกษม ร่วมสุข  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
13. นายประเทือง ค าภานันต์   หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
14. นายยงยุทธ สุพล    หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
15. นางรัชนีกรณ์ มาศพันธ์   หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
16. นายสกลรัฐ วติวุฒิพงษ์   หัวหน้างานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
17. นางแคทรียา รัตนเทวะเนตร  หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา 
18. นายไกรวุฒิ บุตตะ    หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมสุขภาพ 
19. นายถิรพุทธิ เฉลิมเกียรติสกุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหัวตะพาน 
20. นางสาวบุศณี มุจรินทร์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปทุมราชวงศา 
21. นายเดชา ปริญญาสกุลวงศ์  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม 
22. นายนคร พันคู   (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชานุมาน 
23. นายสุเมธ แสงอ่อน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลืออ านาจ 
24. นายอมรธีร์ ศรีสะอาด   รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนา 
25. นายดุษฏี ไชยมาตย์  (แทน) สาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
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26. นายเสถียร บัวเขียว   สาธารณสุขอ าเภอชานุมาน 
27. นายสมร ไชโยธา   (แทน) สาธารณสุขอ าเภอพนา 
28. นายรัชพล เดชเสงี่ยมศักดิ์   สาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน 
29. นายทศพงษ์ บุญพุฒ   สาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม 
30. นายอภิศักดิ์ อินทร์บุตร   สาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ 
31. นายไพรัช วัชรกุลธรไทย   ผู้ปกครองนิคมอ านาจเจริญ 

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ 
1. นายประภาส วีระพล   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
2. นายภัทรวรรธน์ ค าด ี   สาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา 
3. นายสราวุธ เสียงหวาน   หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคที่น าโดยแมลงที่ 10.2 จังหวัดมุกดาหาร 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางวิลาพรรณ คณารักษ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.ปทุมราชวงศา 
2. นายนรินทร์ นางาม    ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน (ด้านบริหาร) 
3. นายทวีฤทธิ์ โลจรัส    ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอชานุมาน (ด้านบริหาร) 
4. นายชาญ พวงพันธ์    ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา (ด้านบริหาร) 
5. นายอุทิศ นันทะมาตย์   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.ชานุมาน 
6. นายอิทธิพล พิมพ์บุตร   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสอ.หัวตะพาน 
7. นายสาคร ภูมิสิงห์    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านถ่อน 
8. นายพิทักษ์ ใจหาญ    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกเจริญ 
9. นายอุทัย ขันธุปัตย์    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนายม 
10. นางสาวอินทิรา อมรวงศ์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รพ.อ านาจเจริญ 
11. นายวันชาติ ผังดี    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.อ านาจเจริญ 
12. นางชุติกาญจน์ คลังแสง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน สสจ.อ านาจเจริญ 
13. นางสาวศิรณัฐชา สรสิทธิ์ธีรกุล  เจ้าพนักงานทันตช านาญงาน สสจ.อ านาจเจริญ 
14. นางสาวญานิศา จ าปาศรี   นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.อ านาจเจริญ 
15. นางสาวศิรินันท์ สุขศรี   นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.อ านาจเจริญ 
16. นางสาวอนุสรา ธนาคุณ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสจ.อ านาจเจริญ 
17. นางวชิราภรณ์ สาระราช   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสจ.อ านาจเจริญ 
18. นางวรรณศรี จันทรเสนา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสจ.อ านาจเจริญ 
19. นางกาญจพร บุตรจันทร์   นักวิชาการเงินและบัญชี สสจ.อ านาจเจริญ 
20. นายอภิชาติ วุฒิเสลา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.อ านาจเจริญ 



 3 - 
 

 
วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579” 

ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

21. นายสัญชัย ฉวีวงศ์    เจ้าพนักงานสาธารณสุข สสจ.อ านาจเจริญ 
22. นายธนูศร แสนพวง   นายช่างศิลป์ช านาญงาน สสจ.อ านาจเจริญ 
23. นายกิตติพงษ์ สุริโย   นักจัดการงานทั่วไป สสจ.อ านาจเจริญ 
24. นางจริยาพร รุ่งสว่าง   พนักงานธุรการ ส.2 สสจ.อ านาจเจริญ 
25. นายนคเรศ ชัยศิริ    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.อ านาจเจริญ 
26. นายนฤทธิ์ ชาตาสุข   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.อ านาจเจริญ 
27. นางสาวสุวนิตย์ ธรรมสาร   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.อ านาจเจริญ 
28. นางสาวชญานิศา นารีวงศ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสจ.อ านาจเจริญ 

ระเบียบวาระก่อนการประชุม 
1. การมอบเกียรติบัตรแก่ตัวแทนนักว่ิงคฑา กิจกรรมตามโครงการหมอชวนว่ิง (กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ) 
จังหวัดอ านาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมตามโครงการหมอชวนวิ่ง เนื่องในโอกาสที่แพทยสภาครบรอบ  50 ปี ในวันที่     

9 ตุลาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน         
และให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลสุขภาพ ด้วยการออกก าลังกายโดยการวิ่งหรือเดินที่ถูกวิธีและมีการจัด
กิจกรรมการวิ่ง 15 สายทั่วประเทศ จังหวัดอ านาจเจริญ จัดกิจกรรมในวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 ได้มีผู้สมัครเป็น  
นักวิ่งคฑาจากจังหวัดอ านาจเจริญ วิ่งไปจังหวัดยโสธร จ านวน 223 คน  19 หน่วยงาน นั้น  
 บัดนี้การด าเนินงานกิจกรรมหมอชวนวิ่งจังหวัดอ านาจเจริญ ได้ด าเนินงานส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จึงไดม้อบเกียรติบัตรแก่ตัวแทนนักวิ่งคฑาตามหน่วยงาน จ านวน 12 หน่วยงาน 
 2. การมอบใบประกาศเกียรติคุณการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ITA
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการประกาศเจตจ านงสุจริตผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2562 (กลุ่มงานนิติการ) 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
เมื่อผู้เขา้ร่วมประชุมพร้อมแล้ว นพ.ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ   ท า

หน้าที่ประธานแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ไดก้ลา่วเปิดประชุมและด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้ 

1) ขอขอบคุณบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ที่ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมหมอชวนวิ่ง          
เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยได้รับค าชื่นชมจากผู้บริหารระดับจังหวัดและทุกภาคส่วน 

2) การมอบใบประกาศเกียรติคุณการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละ 97 ขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณท่ีได้ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนและด าเนินงาน ITA จนประสบผลส าเร็จ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน 1.1 การปรับเปลี่ยนผู้บริหารระดับกระทรวงสาธารณสุข  

 นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 10 
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1.2 เรื่องแจ้งจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ านาจเจริญ 
   1.2.1 ข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ จ านวน 2 ราย 
       1) นายภูมิจิตร ศรีวงษ์ราช ปลัดจังหวัดอ านาจเจริญ ย้ายมาจากจังหวัดขอนแก่น 

     2) นายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นายอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ ย้ายมาจากจังหวัดยโสธร 
     3) นายนิกร ทองอินทร์ รักษาราชการในต าแหน่งนายอ าเภอชานุมาน  
     4) นายอธิพงษ์ หงส์สุวรรณ รักษาราชการในต าแหน่งจ่าจังหวัดอ านาจเจริญ 
 1.2.2 กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ  Bike อุ่นไอรัก ก าหนดจัดกิจกรรมในวันที่     
9 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้มีการซ้อมปั่นในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 และวันที่ 6 ธันวาคม 2561  
 1.2.3 โครงการ 3 ดี ปี 2561 การด าเนินงานโครงการ 3 ดี ได้ด าเนินงานตามแนวทาง 
อ านาจเจริญ ปลอดขยะ ปลอดเหล้า และปลอดภัย โดยเป็นโครงการที่ด าเนินงานขับเคลื่อน
ต่อเนื่อง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 
   รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 จ านวน 21 หน้า 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีขอแกไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
นายวุฒิพงษ์ สินทรัพย์ 3.1 ติดตามการด าเนินงาน โรงพักขยะติดเชื้อของหน่วยบริการในสังกัดส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดอ านาจเจริญ 
 3.2 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 และให้ส่งแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี 2562 ของ คปสอ. ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 
 3.3 การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  3.3.1 ก าหนดลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ วัดสี่แยก

แสงเพชร อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ 
  3.3.2 การแตง่กาย 
      1) ผู้บริหาร แต่งกาย เสื้อสีขาว 
      2) เจ้าหน้าที่/ผู้ร่วมงาน แต่งกาย เสื้อฟ้าริ้ว 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
4.1 เรื่องท่ีเสนอจาก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
 4.1.1 การจัดกิจกรรมสร้างสุขภาพบุคลากรสาธารณสุข ปีพ.ศ. 2562 ก าหนดจัดกิจกรรมฯ        
ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2 เรื่องท่ีเสนอจาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 4.2.1 การประชุมอ าเภออีสานชายแดนใต้ เน้นเรื่อง ยาเสพติด คน/สินค้าการเกษตรลักลอบ
เข้าเมือง มีประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข ดังนี้ 
     1) ด้านยาเสพติด จะมีการจัดอบรมเข้าค่ายเยาวชนผู้ เสพและผู้ติดยาเสพติด        
และมีการจัดอบรม อสม. โดยเริ่มจัดที่ อ.ชานุมาน  
     2) พ้ืนที่ที่ไม่ได้ยกเลิกกฎอัยการศึกของจังหวัดอ านาจเจริญ คือ อ.ชานุมานและ       
อ.ปทุมราชวงศา 
 4.2.2 การประชุมพิจารณารับย้ายข้าราชการ จ านวน 1 ราย เชิญคณะกรรมการฯ ประชุม
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  
 4.2.3 การเลื่อนข้ันเงินเดือน คาดว่าแล้วเสร็จภายในอาทิตย์หน้า และมีการตกเบิกภายในสิ้น
เดือนธันวาคม 2561 
 4.2.4 ในระหว่างวันที่ 15-30 ธันวาคม 2561 จะแจ้งเรื่องขอย้ายภายใน หากประสงค์      
ขอย้ายให้ด าเนินการภายใน วันที่ 30 ธันวาคม 2561 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
 4.3.1 ติดตามเรื่องลูกหนี้ค้างนานขององค์การเภสัชกรรม 
     ด้วย ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ส่งหนังสือ ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ สธ 0205.18/699 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เรื่องลูกหนี้ค้างนานขององค์การเภสัช
กรรม ถึงส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดให้ด าเนินการประสานโรงพยาบาลในสังกัดให้
ด าเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงและแผนการช าระหนี้ของแต่ละโรงพยาบาลในจังหวัด 
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ตารางที่ 1 แสดงสรุปหนี้ค้างช าระค่ายาขององค์การเภสัชกรรม ปีงบประมาณ 2556-2561  
ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561 

 
 

 4.3.2 ติดตามเรื่องลูกหนี้ค้างนานขององค์การเภสัชกรรม 
   ตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อต่อใบอนุญาตส าหรับใช้ในปี 2562 (Post 

Marketing) ทั้งหมด 135 แห่ง ดังนี้  (ข้อมูล ณ 23 พฤศจิกายน 2561) 
     1) สถานพยาบาล จ านวน 67 แห่ง 
     2) สถานประกอบการตาม พรบ. อาหาร จ านวน 13 แห่ง  
     3) สถานประกอบการตาม พรบ. ยา จ านวน 55 แห่ง 
 4.3.3 กลุ่มงาน คบส. ร่วมกับหน่วยเคลื่อนที่อาหารปลอดภัยเขต 10 (Mobile Unit for 
Food Safety) จะออกด าเนินงานในโครงการตรวจสอบและเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยเคลื่อนที่
จังหวัดอ านาจเจริญ เพ่ือตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารและอบรมให้ความรู้ผู้จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหาร ณ แหล่งจ าหน่ายในชุมชน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2561            
ในงานกาชาดประจ าปี 2562 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
 4.4.1 โครงการจิตอาสา “ท าความดีด้วยหัวใจ” ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในระหว่างวันที่ 3-21 ธันวาคม 2561      เปิดรับ
สมัคร จิตอาสาทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยลงทะเบียนสมัครในระบบจิตอาสาการแพทย์
และสาธารณสุข >> bie.moph.go.th/volunteer/register.php 
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 4.4.2 เป้าหมายและผลงานการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว จังหวัดอ านาจเจริญ  

 
     1) ปัจจัยที่มีผลท าให้บรรลุ คือ การสนับสนุนจากผู้บริหารและ CUP (คน เงิน ของ)/
ความต่อเนื่องการพัฒนาและการสนับสนุนจาก CUP 
     คปสอ.ทุกแห่งแต่งตั้งทีมพ่ีเลี้ยงการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.
ติดดาว) ระดับอ าเภอ (ทีมสหวิชาชีพตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว) เพ่ือไปพัฒนา รพ.สต. ให้ครบ   
ทุกเกณฑ์ เน้นการช่วยเหลือให้ค าแนะน า สนับสนุนทรัพยากรส่วนที่ขาด ส่งเสริมจุดเด่น         
และเกิดเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพและบริการตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว   

นายทนงศักดิ์ พลอาษา เร่งรัดให้ส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งให้ สสจ.อ านาจเจริญ ภายใน 20 ธันวาคม 2561 
       2) กระบวนการพัฒนาและประเมินผล รพ.สต.ติดดาว ปี 2562 
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 4.4.3 การจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของหน่วยบริการ 

 
 

4.4.4 แจ้งงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา พชอ.ปี 2562  
    1) กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนงบประมาณผ่าน สสจ. อ าเภอละ 30 ,000 บาท   
เพ่ือใช้ในกิจกรรม  

1.1) ใช้ในการจัดประชุมกรรมการ พชอ.อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี และการประชุม
ของอนุกรรมการตามความเหมาะสม การเบิกค่าเบี้ยประชุมกรรมการตาม พรฏ.เบี้ยประชุม
กรรมการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555 และ พรฏ. เบี้ยประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. 2547 
(กรรมการไม่เกิน1,600 บาท/ครั้ง ,อนุกรรมการ ไม่เกิน 1,000 บาท/ครั้ง) 
กระทรวงมหาดไทย สั่งการให้นายอ าเภอจัดประชุม พชอ.อย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง 

1.2) การเยี่ยมเสริมพลังพื้นที่ 
1.3) สรุปผลการด าเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1.4) เบิกจ่ายตามระเบียบค่าใช้จ่าย พรฎ.ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ ฉบับ

ที่ 9 พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.
2550 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 

   2) สสส.สนับสนุนงบประมาณ อ าเภอละ 25 ,000 บาท โดยจะโอนให้ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด บริหารจัดการร่วมกับอ าเภอ เพ่ือใช้ในการพัฒนาศักยภาพและบริหารจัดการ 
เพ่ิมสมรรถนะและทักษะในการท างานของ กรรมการ พชอ.และทีมงาน โดยสามารถปฏิบัติงาน 



 9 - 
 

 
วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579” 

ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

บรรลุตามเป้าหมายที่โครงการก าหนด เช่น การลงเยี่ยมเสริมพลังพ้ืนที่ การประชุม เชิญวิทยากร 
เป็นต้น (จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงไม่ได้) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
 4.5.1 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพปีงบประมาณ 2561 

   ตารางที่ 1 แสดงความครอบคลมุการมีหลักประกันสุขภาพรายอ าเภอ เดือนตลุาคม 2561 

อ ำเภอ 
ประชำกร 

UC 

ปกส. 
รพ.

อ ำนำจ 
ปกส.รพ.

อื่น ขรก. ท้องถิ่น อื่นๆ STP. 
สิทธิ
ว่ำง 

รวม
ทั้งสิ้น 

ควำม
ครอบคลุม

% 

เมือง 99,693 12,261 16,591 10,684 2,275 301 45 108 141,958    99.924  

ชานุมาน 31,377 546 5,514 1,932 347 270 251 17 40,254    99.958  

ปทุมราชฯ 37,891 1,096 6,476 2,391 512 68 12 15 48,461    99.969  

พนา 19,903 525 4,703 1,901 396 50 1 4 27,483    99.985  

เสนางฯ 29,653 951 6,547 2,756 643 117 0 10 40,701    99.975  

หัวตะพาน 35,956 1,167 8,392 3,190 696 68 0 11 49,486    99.978  

ลืออ านาจ 27,023 1,040 5,396 2,281 508 67 0 12 36,332    99.967  

รวม 281,496 17,586 53,619 25,135 5,377 941 309 177 384,675    99.954  

ร้อยละ 73.18 4.57 13.94 6.53 1.40 0.24 0.08 0.05 
  

  
 4.5.2 ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับแผนรายได้และค่าใช้จ่าย(Plan fin) 2561 

   ตารางที่ 2  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับแผนรายได้และค่าใช้จ่าย ณ วันท่ี  31 ตุลาคม 2561 

โรงพยาบาล 

รายได ้ รายจ่าย 

ประมาณการ ณ 31 ต.ค. 61 ร้อยละ ประมาณการ ณ 31 ต.ค. 61 ร้อยละ 

อ านาจเจริญ 726,675,000.00 77,045,292.88 10.60 695,650,000.00 57,711,444.03 8.30 

ชานุมาน 83,106,395.71 11,301,835.79 13.60 83,531,696.00 8,444,496.78 10.11 

ปทุมราชฯ 109,929,139.80 11,619,311.83 10.57 106,022,227.27 6,936,043.99 6.54 

พนา 82,508,745.56 8,642,030.94 10.47 84,441,470.00 6,871,522.13 8.14 

เสนางฯ 88,061,238.36 9,703,712.27 11.02 82,780,000.00 6,406,843.98 7.74 

หัวตะพาน 128,410,000.00 14,410,092.05 11.22 128,100,000.00 7,411,606.79 5.79 

ลืออ านาจ 80,766,471.08 7,979,846.79 9.88 75,095,511.19 5,889,081.39 7.84 

ผลรวม 1,299,456,990.51 140,702,122.55 10.83 1,255,620,904.46 99,671,039.09 7.94 

หมายเหต ุ เป้าหมาย ไม่ต่ ากว่า 8.33 เป้าหมาย ไม่สูงกว่า 8.33 
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4.5.3 ภาวะวิกฤติทางการเงิน  
   ตารางที่ 3 การค านวณวิกฤติ 7 ระดับ ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2561 

Org CR QR Cash NWC NI+Depleciation Liqui
d 

Index 

Status 
Index 

Surviv
e 

Index 

Risk 
Scoring 

อ านาจเจริญ 1.70 1.48 1.00 86,750,037.82 21,296,771.85 0 0 0 0 

ชานุมาน 2.15 2.01 1.80 17,271,065.62 3,690,517.01 0 0 0 0 

ปทุมราช 1.48 1.38 1.20 12,596,178.08 6,020,611.86 1 0 0 1 

พนา 1.43 1.20 0.75 6,836,526.72 1,905,880.81 2 0 0 2 

เสนางคฯ 1.92 1.74 1.40 13,913,287.24 3,781,606.29 0 0 0 0 

หัวตะพาน 1.40 1.28 0.65 12,202,484.31 7,349,623.01 2 0 0 2 

ลืออ านาจ 1.71 1.42 1.16 8,281,968.64 2,379,005.40 0 0 0 0 

 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบภาวะวิกฤติทางการเงิน 7 ระดับ (Risk Score) ไตรมาส 4 ปี 2558– 2561 

โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
อ านาจเจรญิ 5 6 2 0 
ชานุมาน 7 1 0 0 
ปทุมราชวงศา 7 4 4 2 
พนา 7 4 3 2 
เสนางคนิคม 7 4 3 0 
หัวตะพาน 7 4 4 4 
ลืออ านาจ 7 4 4 0 

 
 4.5.4 การปรับเกลี่ ยงบเหมาจ่ ายรายหัว UC ของหน่วยบริการในสั งกัด สป.สธ. 
ปีงบประมาณ 2562 จากมติท่ีประชุมกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 เสนอที่ประชุม อปสข. เมื่อวันที่ 
5 พฤศจิกายน 2561 จังหวัดอ านาจเจริญ ได้รับเงินจัดสรรเงิน CF ระดับเขต เป็นเงิน 
13,859,296 บาท 
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วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579” 

ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

   ตารางที่ 5 การพิจารณาปรับเกลี่ย CF จากเขตปี 2562   

 เติมครั้งที่ 1   เติมครั้งที่ 2   เติมครั้งที่ 3   เติมครั้งที่ 4  รวม 
ปรับให้เป็น 
หลักหมื่น 

อ านาจเจริญ 
      

ชานุมาน 
      

ปทุมราช 
   

981,380.16 981,380.16 1,000,000.00 

พนา 4,000,000 3,212,301.70 
 

518,992.17 7,731,293.87 7,700,000.00 

เสนางคฯ 
 

338,555.15 
 

769,088.66 1,107,643.81 1,139,296.00 

หัวตะพาน 
 

955,218.33 1,443,194 938,074.87 3,336,487.20 3,300,000.00 

ลืออ านาจ 
   

702,490.95 702,490.95 720,000.00 

Total 4,000,000 4,506,075.19 1,443,194 3,910,027 13,859,296.00 13,859,296.00 

หมายเหต ุ  ค่ายา
สมุนไพร  

ขั้นต่ า 90% 
ของ 61 

40% ของ 
NWC  

ที่ติดลบ 

ตาม ปชก. 
ไม่รวม  

รพ.อ านาจ 
และชานุมาน 

  

 
   ตารางที่ 6 การจัดสรรเงินเหมาจ่ายล่วงหน้ารายหน่วยบริการก่อนหกั VA จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2562 

 

รวม OP+PP+IP 
หลังปรบัลด

ค่าแรง 
เงินเติมตาม

เกณฑ ์สป.สธ. Hardship  
ปรับเกลีย่เงิน 
CF ระดับเขต 

ปรับเกลีย่เงิน 
PP Non UC 

ให้ CUP รวมทั้งสิ้น 
อ านาจเจริญ 152,960,308.62 - 

  
940,295.56 153,900,604.18 

ชานุมาน 34,918,230.76 - 4,810,398.24 
 

658,653.59 40,387,282.59 

ปทุมราชฯ 45,896,350.66 - 
 

1,000,000.00 772,393.90 47,668,744.56 

พนา 19,873,686.02 697,973.57 
 

7,700,000.00 479,239.25 28,750,898.84 

เสนางคนิคม 32,255,086.72 - 
 

1,139,296.00 975,497.28 34,369,880.00 

หัวตะพาน 42,592,137.10 - 
 

3,300,000.00 340,674.97 46,232,812.07 

ลืออ านาจ 30,843,167.86 4,472,433.82 
 

720,000.00 787,127.39 36,822,729.07 

Total 359,338,967.74 5,170,407.39 4,810,398.24 13,859,296.00 4,953,881.94 388,132,951.31 
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วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579” 

ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

   ตารางที่ 7 เปรียบเทียบการจดัสรรเงิน UC จังหวัดอ านาจเจริญ ปีงบประมาณ  2561 – 2562 
โรงพยาบาล ปี 2561 ปี 2562 % ของ 

61 
ผลต่าง 62 - 61 % 

อ านาจเจริญ 127,467,976.00 153,900,604.18 120.74 26,432,628.18 20.74 
ชานุมาน 42,138,223.00 40,387,282.59 95.84 -  1,750,940.41 -  4.16 
ปทุมราชฯ 51,091,871.00 47,668,744.56 93.30 -  3,423,126.44 -  6.70 
พนา 30,817,494.00 28,750,898.84 93.29 -  2,066,595.16 -  6.71 
เสนางคนิคม 36,794,384.00 34,369,880.00 93.41 -  2,424,504.00 -  6.59 
หัวตะพาน 49,092,446.00 46,232,812.07 94.18 -  2,859,633.93 -  5.82 
ลืออ านาจ 39,213,297.00 36,822,729.07 93.90 -  2,390,567.93 -  6.10 

รวม 376,615,691.00 388,132,951.31 103.06 11,517,260.31 3.06 
 
 
   ตารางที่ 8 การจัดสรรเงินเหมาจ่ายล่วงหน้ารายหน่วยบริการหลังหัก VA จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2562 

 

รวมยอดจัดสรรก่อน
หัก VA 

ส าหรับ OP REFER 
ข้ามจังหวัด 

ส าหรับ OP 
REFER ใน

จังหวัด/OP AE 
ในจังหวัด 

รวมยอดจัดสรร
ล่วงหน้า 

อ านาจเจริญ 153,900,604.18 3,542,667.76 2,834,134.21 147,523,802.21 
ชานุมาน 40,387,282.59 1,107,397.25 885,917.80 38,393,967.54 
ปทุมราชฯ 47,668,744.56 1,342,783.65 1,074,226.92 45,251,733.99 
พนา 28,750,898.84 710,116.46 568,093.17 27,472,689.21 
เสนางคฯ 34,369,880.00 1,052,313.58 841,850.87 32,475,715.55 
หัวตะพาน 46,232,812.07 1,283,530.73 1,026,824.58 43,922,456.76 
ลืออ านาจ 36,822,729.07 961,190.57 768,952.46 35,092,586.04 

TOTAL 388,132,951.31 10,000,000.00 8,000,000.01 370,132,951.30 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.6 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
 4.6.1 โครงการบู รณาการหน่ วยแพทย์ เคลื่ อนที่  เ พ่ือดู แลประชาชนอุทิศถวาย 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิตต์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทุกอ าเภอจัดท าแผนปฏิบัติ
งาน 2 ครั้ง  
 



 13 - 
 

 
วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579” 

ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-24 ธันวาคม 2561   รายงานผลงาน 28 ธันวาคม 2562 
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-20 มกราคม 2561     รายงานผลงาน 25 มกราคม  2562 

เกณฑ์การออกหน่วยเคลื่อนที่ 
1) พ้ืนที่ทุรกันดารห่างไกล 

2) ไม่ซ้ ากับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อ่ืนที่มีในพ้ืนที่ 
3) ให้บริการรูปแบบผสมผสาน ครบ ทั้ง 6 กิจกรรม ได้แก่ การแพทย์พ้ืนฐาน ทันตกรรม 

ตรวจตา สุขภาพจิต ฝึกอาชีพ และกิจกรรมอ่ืนๆ ตามบริบทของพ้ืนที่ ซึ่งอ าเภอต่างๆก็ได้คัดเลือก
พ้ืนที่ออกหน่วยเคลื่อนที่แล้วดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

 
 4.6.2 สรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอ านาจเจริญร่วมกับ
โครงการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอ านาจเจริญ วันที่ 20 พฤศจิกายน 
2561 ณ วัดโคกพระ หมู่ที่ 3 ต าบลนาป่าแซง อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ 

กิจกรรม จ านวนผู้รับบริการ 
1. ตรวจโรคทั่วไป  
   - ทันตกรรม 

48 
53 

2.ส่งต่อผู้ป่วย - 
3. รับไว้เป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห ์ 2 
4. มอบยาชุดพระราชทาน 50 
5. นวดแผนไทย 35 
6. ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 21 
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วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579” 

ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

ครั้งต่อไป 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.  
จังหวัดอ านาจเจริญ 

โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขสร้างรอยย้ิมให้
ประชาชนจังหวัดอ านาจเจริญ 

1) วันท่ี  20 ธันวาคม 2561 ณ บ้านหัวตะพาน  
หมู่ที่ 6 ต าบลหัวตะพาน อ าเภอหวัตะพาน 
2) วันท่ี 2 มกราคม 2562 ณ บ้านค าเดือยกลาง  
หมู่ที่ 12 ต าบลค าเขื่อนแก้ว อ าเภอชานุมาน 

ครั้งท่ี 3/2561- วันท่ี  20 ธันวาคม  2561 
บ้านหัวตะพาน หมู่ที่ 6  ต าบลหัวตะพาน  
อ าเภอหัวตะพาน สถานท่ีปฏิบัติงาน  
ณ วัดศรเีจรญิ 

 
 
 

หมายเหตุ - ปีงบประมาณ 2562 เหล่ากาชาด
จังหวัดอ านาจเจริญ ของดการสนบัสนุนผ้าหม่
ส าหรับผู้สูงอาย ุ

 
  4.6.3 สรุป โรคที่พบ จ านวน 48 ราย 

 
โรคที่พบ 

ครั้งที่ 2 
จ านวน ร้อยละ 

โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 
โรคระบบทางเดินอาหาร 
โรคระบบประสาทและสมอง 
โรคระบบทางเดินหายใจ 
โรคผิวหนัง 
โรคระบบอวัยวะสืบพันธุ์หญิง 
โรคห ู
โรคตา 
สุขภาพจิต 

24 
6 
5 
4 
4 
2 
1 
1 
1 

50.00 
12.50 
10.41 
8.33 
8.33 
4.16 
2.08 
2.08 
2.08 
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วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579” 

ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

 4.6.4 สรุปผลการออกรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดอ านาจเจริญร่วมกับส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

คร้ังท่ี/วัน เดือน ปี /สถานที ่

จ านวน
ผู้รับบริกา

ร 
(คน) 

จ านวน    
เลือด
(ถุง) 

หมายเหตุ 

48/ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 
ณ ธ.ก.ส. อ านาจเจรญิ 
49/ วันท่ี 8  พฤศจิกายน 2561 
ณ หอประชุมโรงเรียนพนาศึกษา 
50/ วันท่ี 22  พฤศจิกายน 2561 
ณ หอประชุมโรงเรียนศรคีูณวิทย
บัลลังก ์
51/ วันท่ี 28  พฤศจิกายน 2561 
ณ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 
 

 
81 
 

53 
 

54 
 
 

 

 
81 
 

53 
 

54 

คร้ังต่อไป  
- วันท่ี 4 ธันวาคม 2561 
ณ หจก.เกียรตสิุรนนท์อ านาจเจรญิ 
- วันท่ี 13 ธันวาคม 2561 
ณ หอประชุมอ าเภอพนา 
- วันท่ี 20 ธันวาคม 2561 
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจรญิ 
- วันท่ี 27 ธันวาคม 2561 
ณ หอประชุมอ าเภอลืออ านาจ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.7 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุ่มงานควบคุมโรค 
 4.7.1 รางวัลเครือข่ายเฝ้าระวังและสอบสวนที่มีประสิทธิภาพ ปี 2561 
  กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมควบคุมโรคได้สรุปผลการปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา    
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่ส าคัญ คือ การเฝ้าระวังและสอบสวนทางระบาดวิทยา ซึ่งทั้งสอง
กิจกรรมมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน หากการเฝ้าระวังไม่ไวพอ ข้อมูลที่น ามาใช้ไม่ถูกต้องจะมี
ผลต่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน อาจท าให้เกิดการระบาดของโรคนั้นๆในวงกว้างได้ 
ซึ่งในปีนี้ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายระบาดวิทยาและหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค ระดับ
เขตและระดับจังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2561  ณ โรงแรมบางแสน เฮอริ
เทจ จังหวัดชลบุรี  ซึ่งจังหวัดอ านาจเจริญ เป็นจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานเฝ้าระวังสอบสวน ได้
คะแนนรวมสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ร้อยละ 95.30  ซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่มีเครือข่าย
ประสิทธิภาพสูง และ รางวัลนี้เปรียบเสมือนเป็นรางวัลของทีมงานทุกๆหน่วยงานในจังหวัดที่ได้
ร่วมมือกัน ไม่ใช่เป็นรางวัลของหน่วยงานใดหน่วยหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งเกณฑ์ที่น ามาตัดสินรางวัล 
ประกอบด้วย 
 



 16 - 
 

 
วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579” 

ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

ล า 
ดับ 

เกณฑ์ให้คะแนน คะแนน
เต็ม 

คะแนนผลการ
ด าเนินงาน 

จังหวัดอ านาจเจริญ 
1. มาตรฐาน SRRT (ปี 2558-2561) 10 10 
2. การแจ้งข่าวและผลงานการสอบสวนโรค 15 15 

 จ านวนข่าวการระบาดและเหตุการณผ์ิดปกติทีส่ านักระบาด
วิทยาได้รบัแจ้งจากจังหวัด 

10 10 

 ผลงานการสอบสวนโรคอยา่งอย่างน้อยอ าเภอละ 1 เรื่อง ( One 
Team One Operation) 

5 5 

3. การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 45 41.71 

 จ านวนผู้ป่วยรายสัปดาห์ในจังหวัดจ าแนกตามสัปดาห์ที่มารับ
รักษา 

10 8.74 

 ความสม่ าเสมอในการส่งรายงานผู้ป่วยในระบบเฝ้าระวัง
(รง.506) จากจังหวัดถึงส านักระบาดวิทยา 

5 5.00 

 ในปี พ.ศ 2561 มีรายงานผู้ป่วย AFP ตามมาตรฐานโครงการ
กวาดล้างโปลิโอของ WHO 

10 9.00 

 การสอบสวนอาการหลังไดร้ับการสร้างเสริมภูมิคุม้กันโรค 
(AEFI) ตามเกณฑ ์

10 9.00 

 ในปี พ.ศ 2561 รพท. รพช. มีรายงานผู้ป่วย ILI มายังส านัก
ระบาดวิทยาอย่างสม่ าเสมอทุกสัปดาห ์

10 9.97 

รวมคะแนน 70 66.71 
(ร้อยละ 95.30) 

 
 4.7.2 โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เดือนพฤศจิกายน 2561 
 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน (1–29 พฤศจิกายน 2561) พบว่า 10 โรคอันดับแรกที่มีอัตราป่วย
สูงสุดได้แก่ อุจจาระร่วงเฉียบพลัน รองลงมาคือ ปอดบวม ไข้ไม่ทราบสาเหตุ อาหาร เป็นพิษ   
มือเท้าปาก ตาแดง ไข้เลือดออก สุกใส ไข้หวัดใหญ่ และตับอักเสบชนิดบี รายละเอียดดังรูปที่ 1 
รูปที่ 1 อัตราป่วยต่อแสนประชากรด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรกประจ าเดือน 
พฤศจิกายน 2561เปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายนปี 2560  
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     อัตราป่วยต่อแสนประชากร  

 
ที่มา:บัตรรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ข้อมลู ณ 29 พฤศจกิายน2561 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบโรค 10 อันดับแรกของจังหวัดอ านาจเจริญช่วงเดือน พฤศจิกายน 2561 กับ

พฤศจิกายน2560 

อันดับที ่ โรค 
พฤศจิกายน 2561 พฤศจิกายน  2560 

จ านวน อัตราป่วย 
ต่อแสนปชก. 

จ านวน อัตราป่วย 
ต่อแสนปชก. 

1 อุจจาระร่วงเฉียบพลัน 414 114.12 344 94.83 
2 ปอดบวม 78 21.50 105 21.91 
3 ไข้ไม่ทราบสาเหต ุ 68 18.75 55 13.28 
4 อาหารเป็นพิษ 46 12.68 48 15.16 
5 มือเท้าปาก 8 2.21 4 1.1 
6 ตาแดง 6 1.65 5 1.38 
7 ไข้เลือดออก 4 1.05 0 0 
8 สุกใส 4 1.05 5 1.38 
9 ไข้หวัดใหญ ่ 3 0.83 3 1.05 
10 ตับอักเสบชนิดบ ี 3 0.83 4 1.1 

ที่มา:บัตรรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ข้อมลู ณ 29 พฤศจกิายน 2561 
 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล10 อันดับแรกของจังหวัดอ านาจเจริญในช่วงเดือน พฤศจิกายน 
2561กับช่วงเดือนพฤศจิกายน2560 พบว่าม ีอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ไข้เลือดออก และมือเท้า
ปาก ที่มีอัตราป่วยสูงเกินปี 2560 

 4.7.3 ความครอบคลุมและความทันเวลาของการส่งข้อมูลเฝ้าระวัง เดือนพฤศจิกายน 2561 

Diarrhoea Pneumonia Pyrexia
Food

Poisoning
HFMD

H.conjunctiv
itis

  DHF Chickenpox Influenza Hepatitis B

พ.ย.-61 114.12 21.50 18.75 12.68 2.21 1.65 1.05 1.05 0.83 0.83

พ.ย.-60 94.83 21.91 13.28 15.16 1.1 1.38 0 1.38 1.05 1.1

24
68

101214161820222426283032343638404244464850525456586062646668707274767880828486889092949698100102104106108110112114116118120
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 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 (วันที่1–29 พฤศจิกายน 2561 ) ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดอ านาจเจริญได้รับบัตรรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506) จ านวน 921 
ฉบับ มีการความครอบคลุมและความทันเวลาของการ สงรายงานตามมาตรฐานของโรงพยาบาล
และ สถานบริการสาธารณสุข ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2  จ านวนร้อยละของสถานบริการสาธารณสุข จ าแนกตามความครอบคลุมของการส่งรายงาน 506 
ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2561 (1- 29 พฤศจิกายน2561) 

ล า 
ดับ 
 

อ าเภอ 
 
 

จ านวน 
สถานบริการ

ทั้งหมด 

สถานบริการที่มี
การส่งรายงาน 

 

สถานบริการที่ไมม่ ี
รายงานผู้ป่วย 

 

ร้อยละความ
ครอบคลมุ 

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

รวม 86 86 0 100 
แหล่งที่มา:รายงาน506 จากศูนย์ระบาดอ าเภอ,รพ.และ รพ.สต.ทุกแห่งผ่าน Datacenter และ E-mail 29     
ณ พฤศจิกายน 61 
 ขอขอบคุณผู้บริหารและเครือข่ายสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งที่ให้ความส าคัญกับระบบ
เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาที่ได้ส่งข้อมูลได้ครบถ้วนถูกต้องทันเวลาเพื่อให้ข้อมูลในระบบเฝ้าระวังมี
คุณภาพและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น 
 4.7.4 สถานการณ์โรคท่ีส าคัญในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 
  1) สถานการณ์สถานการณ์ไข้เลือดออกระดับประเทศ  (ตามรายงาน 506) 
  ข้อมูลไข้เลือดออกของประเทศไทย จากส านักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข         
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม– 27 พฤศจิกายน 2561 พบผู้ป่วย จ านวน 76,936 ราย อัตราป่วย 116.46 
ต่อปชก.แสนคน พบผู้ป่วยเสียชีวิต 103  ราย (จากอัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.13) 
  จังหวัดอ านาจเจริญ มีอัตราป่วยเป็นอันดับที่ 65 ของประเทศ เดือนที่ผ่านมาอยู่ในอัน
ดันที่ 65 (สืบค้นจาก http://www.boe.moph.go.th/ข้อมูล ณ วันที่  27 พฤศจิกายน 2561)  
  ภาคที่มีอัตราปวยสูงสุดคือ ภาคกลาง 43.65 ต่อปชก.แสนคน (32,088ราย) รองลงมา
คือ ภาคเหนือ 131.06 ต่อปชก.แสนคน  (15,674ราย) ภาคใต้ 124.51 ต่อปชก.แสนคน (11,518 
ราย) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  80.69 ต่อปชก.แสนคน (17,656ราย) ตามล าดับ 
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  จังหวัดอ านาจเจริญ มีอัตราป่วยเป็นอันดับที่ 5 ของจังหวัดในเครือข่ายบริการที่ 10     
โดยจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ จังหวัดศรีสะเกษ 138.53 ต่อปชก.แสนคน (2038ราย) 
เสียชีวิต 1 ราย รองลงมาคือ อุบลราชธานี 105.99 ต่อปชก.แสนคน (1978ราย) เสียชีวิต 3 ราย 
จังหวัดยโสธร 74.12 ต่อปชก.แสนคน (400 ราย) จังหวัดมุกดาหาร 65.12 ต่อปชก.แสนคน (228 
ราย) และอ านาจเจริญ 52.17ต่อปชก.แสนคน (197 ราย )  
  2) สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในจังหวัดอ านาจเจริญ (ข้อมูลเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก
รายวัน) 
  ในปี 2561 (วันที่ 1 มกราคม–29 พฤศจิกายน 2561) จังหวัดอ านาจเจริญได้รับรายงาน
ผู้ป่วยที่เข้าข่ายเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกสะสมตั้งแต่ต้นปี รวม จ านวน 229 ราย        คิดอัตรา
ป่วย 59.91 ต่อประชากรแสนคน ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ส่วนใหญ่ วินิจฉัย  DF     ร้อยละ 
65.50 (150ราย) รองลงมา คือ DHF ร้อยละ 31.88 (73 ราย) และDSS จ านวน 6 ราย ร้อยละ 
2.62 กลุ่มเสี่ยงยังเป็นกลุ่มเด็กนักเรียน อายุ 5-14 ปี อัตราป่วย 189.03 ต่อประชากรแสนคน 
(122 คน) พ้ืนที่เกิดโรคตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันพบผู้ป่วยกระจายในทั้ง 7 อ าเภอ       ใน 43 
ต าบล 110 หมู่บ้าน/ชุมชน  
  โดยพบว่าอ าเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสะสมสูงสุดคืออ าเภอปทุมราชวงศา 
(อัตราป่วย137.43 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมาคือ อ าเภอชานุมาน อ าเภอเสนางคนิคม 
อ าเภอหัวตะพาน อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ  อ าเภอพนาและ อ าเภอลืออ านาจ รายละเอียดดัง
ตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 จ านวนผู้ป่วยไขเ้ลือดออกผู้เสียชีวิต อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตาย (%) จ าแนกราย
อ าเภอปี 2561  (ณ 29 พฤศจิกายน 2561) 

ล า 
ดับที่ 

 
อ าภอ 

 

ข้อมูลสะสมทั้งป ี2561 
( 1 ม.ค 61 – 29 พ.ย 61) 

 

ช่วงเดือน 
พฤศจิกายน 2561  

(4 สัปดาห์) 

พื้นที ่
เสี่ยง 

รวม
ผู้ป่วย 

RATE อันดับ ตาย 
CFR 
(%) 

ผู้ป่วย RATE 
อันดับ 

1 เมือง 61 46.28 5 0 0 1 0.76 4 สีเขียว 
2 ชานุมาน 31 74.76 2 0 0 0 0   
3 ปทุมราชฯ 67 137.43 1 0 0 1 2.05 2 สีเขียว 
4 พนา 7 24.82 6 0 0 - -   
5 เสนางค์ฯ 30 72.93 3 0 0 1 2.43 1 สีเขียว 
6 หัวตะพาน 30 55.57 4 0 0 1 1.85 3 สีเขียว 
7 ลืออ านาจ 3 8.14 7 0 0 - -   

รวม 229 59.91  0 0 4 1.05  สีเขียว 
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หมายเหตุ    
            =  อ าเภอที่พบอัตราป่วย  > 10 ต่อแสนประชากร 
            = อ าเภอที่พบอัตราป่วย  > 5 -≤10  ต่อแสนประชากร 

  = อ าเภอที่พบอัตราป่วย    ≤ 5  ต่อแสนประชากร  
   สีขาว   = พ้ืนที่ปลอดโรคไม่พบผู้ป่วยในช่วง 4 สัปดาห์ 
 แนวโน้มการระบาดของโรค ผู้ป่วยในเดือนพฤศจิกายน 2561 จะเป็นช่วงย่างเข้าฤดูหนาว
แต่ยังพบผู้ป่วยจ านวน  4 ราย ถึงแม้จะลดลง จากเดือนที่ผ่านมา และน้อยกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี 
แต่มากกว่าปี 2560 ถึง 4 เท่า ซึ่งเป็นสัญญาณว่าในปี ปี 2562 น่าจะรุนแรงในหลายพื้นที่อ าเภอ
รายละเอียดดัง รูปที่ 2 
รูปที่ 2 จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดอ านาจเจริญปี 2561 เปรียบเทียบปี 2560 และ มัธยฐาน 5 ปี
ย้อนหลังและค่าพยากรณ์ 2561 ณ วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 

 
 

  ณ ปัจจุบันมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกอยู่ใน 4 อ าเภอกระจาย ใน 4 ต าบล 4ชุมชน ดังรูป
และตารางท่ี 4 
ตารางที่ 4 จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดอ านาจเจริญ แยกรายอ าเภอ รายต าบลและหมู่บ้าน/ชุมชนที่
ก าลังมีการระบาดของโรคและโรคยังไม่สงบในขณะนี้ ณ วันท่ี 29 พฤศจิกายน  2561 

อ าเภอ ต าบล 
หมู่
ที ่

สะสม
ทั้งปี 
(ราย) 

 
ประเภท
หมู่บ้าน
เกิดโรค 

ระยะ 
เวลา
การ

ระบาด
(วัน) 

จ านวนผู้ป่วย 
ในช่วง 4 สัปดาห์ WK 43-46 

(1 พ.ย – 29 พ.ย.61) 
WK
43 

WK
44 

WK 
45 

WK 
46 

เมือง น้ าปลีก 1 7 ใหม ่  0 1 0 0 
ปทุมราชวงศา ค าโพน 8 1 ใหม ่  0 1 0 0 
เสนางคนิคม นาเวียง 1 1 ใหม ่  0 0 0 1 
หัวตะพาน โพนเมืองน้อย 5 3 ใหม ่  0 0 1 0 

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

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

ป2ี561 0 0 0 11 34 64 34 46 24 12 4

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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ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

หมายเหตุ: 1.พ้ืนที่เกิดโรคซ้ าซากหมายถึง (พบผู้ป่วยติดต่อกันเกิน 4  สัปดาห์ ) 
   2 .พ้ืนที่เกิดโรคต่อเนื่องหมายถึง (พบผู้ป่วยต่อเนื่อง 2-3 ใน 4  สัปดาห์ 
   3. พ้ืนที่เกิดโรคใหม่ หมายถึง หมู่บ้านที่พบผู้ป่วยใหม่ในรอบปี หรือเกิด
เหตุการณ์ใหม่เม่ือโรคสงบ 
  โดยพื้นที่ท่ีพบผู้ป่วยในช่วงนอกฤดูการระบาด ขอให้ด าเนินการอย่างเข้มข้นตามแนวทาง
มาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออก และผู้บริหารในพื้นท่ี ติดตาม ก ากับ อย่างต่อเนื่อง 
 4.7.5 ความก้าวหน้า การเบิกจ่ายงบประมาณ ด าเนินงานโครงการสาธารณสุข 100 ปี         
หมออนามัยห่วงใยประชาชน สร้างชุมชนปลอดขยะ ร่วมขจัดไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย         
พ.ศ. 2561 
 อ าเภอที่วางฎีกามาที่จังหวัดแล้ว ประกอบด้วย อ าเภอหัวตะพาน (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ย. 
2561) ที่เหลือขอให้อ าเภอที่ยังไม่วางฎีกาให้วางที่การเงินจังหวัด อย่างช้าไม่เกินวันที่ 3 ธันวาคม 
2561 
 4.7.6 การเตรียมความพร้อมการด าเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  2562 (ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562) 
  4.7.6.1 การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ 

1) เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัด
อ านาจเจริญ (EOC)  ตั้งแต่วันที่  27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 

2) โรงพยาบาลทุกแห่งเตรียมพร้อมด้านบุคลากร เวชภัณฑ์ เลือด ห้องฉุกเฉิน 
ห้องผ่าตัด ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน   

3) เตรียมพร้อมระบบสื่อสารให้สามารถติดต่อประสานงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
4) การรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่  2562 ให้อยู่

ภายใต้การบูรณาการของศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอ (ศปถ.
อ าเภอ) 

5) หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินที่ข้ึนทะเบียนในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด
อ านาจเจริญทั้งหมด 40 หน่วย จ านวนรถปฏิบัติการฉุกเฉิน 55 คัน ดังนี้ 

 ระดับ ALS 7 หน่วย จ านวนรถฉุกเฉิน 22 คัน (รพช.ละ 3 คัน/รพ.อจ. 4 คัน)  

 ระดับ BLS  1 หน่วย จ านวนรถฉุกเฉิน 1 คัน 

 ระดับ FR 32 หน่วย จ านวนรถฉุกเฉิน 32 คัน ดังนี้ 
  อ าเภอเมือง 15 คัน  อ าเภอลืออ านาจ  5 คัน 
  อ าเภอหัวตะพาน   4 คัน  อ าเภอปทุมราชวงศา 2 คัน 
  อ าเภอชานุมาน   2 คัน  อ าเภอเสนางคนิคม 4 คัน  
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  อ าเภอพนาไม่หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต าบล 
6) ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562  
 - จ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จ านวนผู้เสียชีวิต จ านวนผู้บาดเจ็บ (Admit) 

ลดลงเมื่อเทียบกับเทศกาลปีใหม่ 3 ปีย้อนหลัง 
 - จ านวนอ าเภอที่มีความเสี่ยงในระดับสีส้ม และสีแดงมีจ านวนลดลงเมื่อ

เทียบกับเทศกาล ปีใหม่ 3 ปีย้อนหลัง จังหวัดอ านาจเจริญมีอ าเภอที่มีระดับความเสี่ยง    
สีส้ม 1 อ าเภอ คืออ าเภอเมืองอ านาจเจริญ และอ าเภอเสี่ยงสีเหลือง 5 อ าเภอ คือ           
หัวตะพาน พนา ชานุมาน ปทุมราชวงศาและเสนางคนิคม  

  4.8.6.2 แนวทางการด าเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 
ขอความร่วมมือคณะอนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับอ าเภอทุกอ าเภอ 

ซึ่งมีนายอ าเภอเป็นประธานอนุกรรมการ ทุกอ าเภอ ออกตรวจประชาสัมพันธ์และออกตรวจเฝ้า
ระวังการละเมิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะในเรื่องของ สถานที่ห้ามขายห้ามดื่ม บุคคลที่ห้ามขายให้และ
เวลาที่ห้ามขาย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 (ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 
2562) และขอความร่วมมือให้ส่งรายงานผลการออกตรวจฯไปยังส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อ านาจเจริญ 
  สาระส าคัญในการของกฎมายที่เก่ียวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนี้   

1. มาตรา 27 สถานที่ “ห้ามขาย” เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น วัด สถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐ สถานที่ราชการ หอพัก สถานศึกษา ปั้มน้ ามันและสวนสาธารณะของทาง
ราชการ 

2. มาตรา 28 ห้ามขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ใน “วันหรือเวลา”ได้แก่ วันมาฆบูชา   
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา เวลาที่ขายได้ คือ เวลา 11.00 - 14.00 น. 
และ 17.00 – 24.00 น. 

3.  มาตรา 29 ห้ามจ าหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลที่มี “อายุต่ ากว่า 20 ป”ี  
4. มาตรา 30 ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือลักษณะ เช่น เครื่องขาย

อัตโนมัติ การเร่ขาย การลดราคาเพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย หรือ โดยแจก แถม ให้ 
หรือแลกเปลี่ยนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

5. มาตรา 31 สถานที่ “ห้ามดื่ม” เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  วัด สถานบริการ
สาธารณสุข สถานที่ราชการ สถานศึกษา ปั้มน้ ามัน สวนสาธารณะและ สถานที่อ่ืนที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด (ในรถบนทาง) 

6.  มาตรา 32 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  



 23 - 
 

 
วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579” 

ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

  4.7.6.3 แผนการปฏิบัติงานการสอนการฝึกการท า CPR ของโรงพยาบาลในงาน
ประเพณีฮีตสิบสองและงานประจ าปี จังหวัดอ านาจเจริญ ดังนี้ 

1. วันที่ 1 และ 8 ธันวาคม 2561 รับผิดชอบการสอน โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
2. วันที่ 2 ธันวาคม 2561  รับผิดชอบการสอน โรงพยาบาลลืออ านาจ 
3. วันที่ 3 ธันวาคม 2561  รับผิดชอบการสอน โรงพยาบาลชานุมาน 
4. วันที่ 4 ธันวาคม 2561  รับผิดชอบการสอน โรงพยาบาลเสนางคนิคม 
5. วันที่ 5 ธันวาคม 2561  รับผิดชอบการสอน โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 
6. วันที่ 6 ธันวาคม 2561  รับผิดชอบการสอน โรงพยาบาลพนา 
7. วันที่ 7 ธันวาคม 2561  รับผิดชอบการสอน โรงพยาบาลหัวตะพาน 

โดยขอความร่วมมือให้หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือพยาบาลวิชาชีพหรือเวชกิจฉุกเฉิน
พร้อมพนักงานขับรถ จ านวน 4 คน เป็นวิทยากรในการฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ ระหว่างวันที่ 
1 – 8 ธันวาคม 2561 ตั้งแตเ่วลา 16.00 – 24.00 น. ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอ านาเจริญ 
 4.7.6.4  การจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินในกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” วันที่ 9 
ธันวาคม 2561 
 แผนปั่นจริง  9 ธันวาคม 2561  
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แผนการซ้อมปั่น 2 ครั้ง คือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 และ 6 ธันวาคม 2561 

 
 

 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.8 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
 4.8.1 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จัดโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” 
ร่วมกับกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และมูลนิธิแมคแฮปปี้แฟมิลี่ พ้ืนที่
จังหวัดอ านาจเจริญ ครั้งที่ 41 ในระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2561  

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.9 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE 
IDOL) ในวันที่  6 ธันวาคม 2561 ณ เวทีกลางงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจ าปี         
จังหวัดอ านาจเจริญ เพ่ือคัดเลือกเยาวชนตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการประกวดระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 8 คน (ชาย 4 คน หญิง 4 คน) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.10 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
4.10.1 การด าเนินงาน GREEN & CLEAN HOSPITAL ระดับดีมาก พลัส+ 
 -การด าเนินงานอาหารปลอดภัยภายในโรงพยาบาล 
 -ภูมิทัศน์ภายในโรงพยาบาล 
4.10.2 การจัดกิจกรรมวันดินโลก 5 ธันวาคม  
 องค์การสหประชาชาติได้ประกาศพระเกียรติคุณ โดยให้การรับรองให้วันที่              
5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ เป็นวันดินโลก 

มติที่ประชุม  รบัทราบ 

4.11 เรื่องท่ีเสนอจาก งานวิจัยและพัฒนา 
 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข        
ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมดอกจาน ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ เป้าหมายผู้เข้าร่วม คือ บุคลากรผู้รับผิดชอบงานหรือนักวิชาการ
สาธารณสุข กลุ่มงาน/งาน ในสังกัด สสจ.อ านาจเจริญ กลุ่มงานละ 1 คน  รพ./ สสอ. และ         
รพ.สต. แห่งละ 1 คน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.12 เรื่องท่ีเสนอจาก โรงพยาบาลชุมชน 
ผอ.รพ.ปทุมราชวงศา -รพ.ปทุมราชวงศา มีก าหนดจัดกิจกรรมวิ่งเพ่ือสุขภาพ ในวันที่ 10 มีนาคม 2562  
ผอ.รพ.หัวตะพาน -ติดตามความคืบหน้า ต าแหน่ง เจ้าหน้าทีเ่วชสถิติ  
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล -ชี้แจงว่า ขณะนี้ก าลังรับสมัครคัดเลือกและเงื่อนไขของรพ.หัวตะพาน เป็นการรับย้าย  
ผอ.รพ.ปทุมราชวงศา  -ติดตามความคืบหน้า ต าแหน่งนักรังสีการแพทย์ ของรพ.ปทุมราชวงศา  
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล   ชี้แจงว่า ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยังไม่อนุมัติให้ใช้ต าแหน่ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579” 

ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

4.13 เรื่องท่ีเสนอจาก ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
สสอ.ลืออ านาจ - การพิจารณาจัดสรรเงิน fix cost ของหน่วยบริการ ทางจังหวัดมีหลักเกณฑ์การพิจารณา

อย่างไร  
สสอ.พนา   - แนวทางการด าเนินการ fix cost ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ปีงบประมาณ         

พ.ศ. 2562 มีแนวทางอย่างไร 

มติที่ประชุม  1. มอบกลุ่มงานบริหารทั่วไปและฝ่ายที่เกี่ยวข้องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวน    
fix cost ของ รพ.สต. 

  2. มอบกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ท าหนังสือขอให้ CUP สนับสนุนงบ fix cost 
แก่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

มติที่ประชุม  -ไม่มี- 
 
เลิกประชุมเวลา  16.15 น. 
 
    ลงชื่อ    ผู้จดรายงานการประชุม 
            (นางสาวชญานิศา นารีวงศ์) 
              นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
    ลงชื่อ    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายวุฒิพงษ์ สินทรัพย์) 
       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
        หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 


