
- 1 - 
 

 
วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579” 

ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)จังหวัดอ านาจเจริญ 
ครั้งที ่11/2562  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  

ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
---------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. นางสาวอินทิรา อมรวงศ์  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

2. นางฤดีวรรณ วงศ์เจริญ   รักษาการในต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
3. นายอาคม กินาวงศ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

4. นายอภิชาติ รุ่งเมฆารัตน์   หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

5. นางสาววิลาวัณย์ ศรีพรหม (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

6. นายอารีนันท์ ศรีสุวรรณ์  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

7. นางทัศนีย์ ร่มเย็น   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

8. นายทนงศักดิ์ พลอาษา   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
9. นายนิยม ไชยอรรจนาภรณ์ (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
10. นายคมกฤษณ์ สุขไชย  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

11. นางสาวส าราญ เหล็กงาม  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด 

12. นายประเทือง ค าภานันท์  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 

13. นายยงยุทธ สุพล    หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

14. นางรัชนีกรณ์ มาศพันธ์   หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

15. นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

16. นายสกลรัฐ วติวุฒิพงษ์   หัวหน้างานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

17. นางแคทรียา รัตนเทวะเนตร  หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา 

18. นายไกรวุฒิ บุตตะ   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมสุขภาพ 

19. นายสุขเกษม ร่วมสุข   หัวหน้างานยาเสพติดและทูบีนัมเบอร์วัน 

20. นายถิรพุทธิ เฉลิมเกียรติสกุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหัวตะพาน 

21. นางสาวบุศณี มุจรินทร์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปทุมราชวงศา 

22. นางจรูญศรี กิณรีวงศ์  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม 

23. นายนพพล ธาดากุล   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชานุมาน 
24. นางราตรี จันทะบุตร  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลืออ านาจ 
25. นายอมรธีร์ ศรีสะอาด   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนา 
26. นายสมศักดิ์ หอมชื่น  (แทน) สาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
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27. นายภัทรวรรธน์ ค าดี   สาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา 
28. นายทศพงษ์ บุญพุฒ  (แทน) สาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม 
29. นายไพรัช วัชรกุลธรไทย   ผู้ปกครองนิคมอ านาจเจริญ 
30. นายสมเกียรติ ธรรมสาร   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน (ด้านวิชาการ) 
31. นายพัลลภ สุระเกษ   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม (ด้านวิชาการ) 
32. นายวีระวัฒน์ โสภัณ   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอชานุมาน (ด้านวิชาการ) 
33. นางสาวสุมาลี ไชยเสริฐ   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ (ด้านวิชาการ) 
34. นางสุบรร ชิณบุตร   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.ไก่ค า 
35. นายทรงศิลป์ ซึ่งเสน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยฆ้อง 
36. นายประโยชน์ ศรีณรงค์กุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศาลา 

37. นายมนูญ พูลเพ่ิม   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนเมือง 

38. นางพรเพ็ญ ทาริวงค์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.ลืออ านาจ 

39. นายเดชา ปริญญาสกุลวงศ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.เสนางคนิคม 

40. นางวิลาพรรณ คณารักษ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.ปทุมราชวงศา 

41. นางปองกานดา ศรีภักดี   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.หัวตะพาน 

42. นายนคเรศ ชัยศิริ    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.อ านาจเจริญ 

43. นางสาวชญานิศา นารีวงศ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสจ.อ านาจเจริญ 

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ 
1. นายประภาส วีระพล   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

2. นายปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง    นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
3. นายปริญญา ดวงศรี  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

4. นายอุเทน ชัยวงศ์   สาธารณสุขอ าเภอพนา 
5. นายอภิศักดิ์ อินทร์บุตร   สาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ 
6. นายสงกรานต์ สร้อยเพชร   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอพนา (ด้านวิชาการ) 
7. นายสราวุธ เสียงหวาน   หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคที่น าโดยแมลงที่ 10.2 จังหวัดมุกดาหาร  
8. นายปิยะ เสตพันธ์    ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ (ด้านวิชาการ) 
9. นายวีระชัย ผิวข า    เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน สสจ.อ านาจเจริญ 

10. นางสาวสุวนิตย์ ธรรมสาร   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.อ านาจเจริญ 

11. นายกิตติ ประจันตเสน   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.อ านาจเจริญ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายกมล แพงจ่าย   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.หนองคู 
2. นางเกศรินทร์ พรหมภา   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหัวตะพาน 
3. นางแจ่มจันทร์ พุ่มโพธิ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนโพธิ์ 
4. นายสมร ไชยโยธา   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอพนา (ด้านบริหาร) 
5. นายทวีฤทธิ์ โลจรัส   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ชานุมาน 
6. นางนลินี กินาวงศ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าน้อย 
7. นายสมัย ทองอุ่น    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไร่สีสุก 
8. นายอิทธิพล พิมพ์บุตร   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสอ.หัวตะพาน 
9. นายโกเวช ทองเทพ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.อุ่มยาง 
10. นายสุริยะเดช ศรีชาเชษฐ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนกุง 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.  
 นางฤดีวรรณ วงศ์เจริญ รักษาการในต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริม
พัฒนา) ท าหน้าทีป่ระธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระก่อนการประชุม  

1. พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้บริหารหน่วยงานที่ผ่านการประเมิน ITA ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (กลุ่มงานนิติการ) 

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินงานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานในปีงบประมาณ 2562 นั้น บัดนี้ ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดอ านาจเจริญและหน่วยงานในสังกัดได้ด าเนินการประเมินและผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
เกณฑ์การประเมินร้อยละ 90 ทั้ง 15 หน่วยงาน ซึ่งบรรลุตามตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข 

เ พ่ือ เป็น เกียรติและขวัญก าลั ง ใจแก่หน่ วยงานที่ ผ่ าน เกณฑ์การประ เมิน  ITA                      
ในปีงบประมาณ 2562 จึงขอเรียนเชิญรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ได้มอบ                
ใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้บริหารหน่วยงานที่ผ่านการประเมิน ITA ตามล าดับ ดังนี้ 
  1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
  2. โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
  3. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
  4. โรงพยาบาลชานุมาน 
  5. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชานุมาน 
  6. โรงพยาบาลพนา 
  7. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพนา  
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  8. โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 
  9. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา 
  10. โรงพยาบาลหัวตะพาน 
  11. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน 
  12. โรงพยาบาลเสนางคนิคม 
  13. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม 
  14. โรงพยาบาลลืออ านาจ 
  15. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ 
2. การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต (กลุ่มงานนิติการ)  

เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 7 ธันวาคม 2562 องค์การสหประชาชาติ
ก าหนดให้เป็นวันส าคัญเพ่ือให้ประชาคมโลกได้ตระหนักถึงภัยร้ายแรงที่เกิดจากการคอร์รัปชัน   
และเพ่ือประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจัง และขับเคลื่อน
การด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (ITA ) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ น าโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ       
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ร่วมประกาศ
เจตนารมณ์ ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล และประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน            
ต่อสาธารณชน 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   1. ข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 5 ราย 
 1.1 พันเอกบัณฑิต ค าเคน   สัสดีจังหวัดอ านาจเจริญ (ศรีสะเกษ) 
 1.2 นางพรรณวิภา สังฆทิพย์ ผอ.สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ(ร้อยเอ็ด) 
 1.3 นายปรพล เจริญพงษ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ านาจเจริญ (ระยอง) 
 1.4 นายสุรัชพิสิษฐ์  ใจแสน ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ(พิษณุโลก) 
 1.5 นายชินกร คะอังกุ  ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
     ตามอัธยาศัยฯ(มหาสารคาม) 

2. ข้าราชการย้ายไปด ารงต าแหน่งที่อ่ืน 
 2.1 นางทัศนี ขจัดมลทิน ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานฯ(ศรีสะเกษ) 
 2.2 สมพล เวียงสิมา   ผอ.สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาฯ(พังงา) 
 

3. กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 
 06.00 น.  ตักบาตรที่สวนพุทธอุทธยาน 
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 08.00 น. กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 
 10.00 น. กิจกรรมเราท าความดีด้วยหัวใจ 

4. ประเพณีฮีตสิบสองและงานประจ าปีจังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปี 2562  
4.1 ธีมงาน “อนุรักษ์การแต่งกายพ้ืนเมือง สร้างเสริมอัตลักษณ์ ตามฮอยอ านาจเจริญ”  
4.2 เดินแบบผ้าไทยวันที่ 4 ธันวาคม 2562  
 - กิตติมศักดิ์ 5,000 บาท 
 - VIP 3,000 บาท 
 - ทั่วไป เดี่ยว 1,000 บาท  - คู่ 2,000 บาท 

5. การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2562 ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 

6. วุฒิสภารับฟังผลการด าเนินงานของจังหวัดอ านาจเจริญ วันที่ 7 ธันวาคม 2562 
7. งบช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วมในจังหวัดอ านาจเจริญ ของคุณบิณฑ์ บันลือฤทธิ์  22 ล้านบาท 
8. จังหวัดอ านาจเจริญ ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมอบของขวัญปีใหม่  

ของฝากผลิตภัณฑ์ OTOP ในเทศกาลปีใหม่ 
9. ชื่อโครงการ : โครงการจิตอาสา 904 พระราชทาน เปลี่ยนเป็นชื่อ โครงการจิตอาสาพระราชทาน 
10. การด าเนินงาน โครงการอ านาจเจริญ “เมือง 3 ดี 3 ปลอด” (คนดี สุขภาพดี รายได้ดี : ปลอด

ขยะ ปลอดเหล้า ปลอดภัย) ให้ด าเนินการต่อเนื่อง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญสงสัยว่า
ท าไมไม่มีงบโครงการนี้ในงบพัฒนาจังหวัด 

11. โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญตั้งข้อสังเกตว่าในการออกหน่วย
จังหวัดเคลื่อนที่ที่อ าเภอชานุมาน หน่วยแพทย์ไม่มีแพทย์ออกตรวจรักษา ขอให้ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญจัดหน่วยแพทย์ ที่มีแพทย์ออกปฏิบัติงานร่วมด้วย  
12. ภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างใหม่ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่มีผลบังคับใช้  วันที่ 
13 มี.ค. 2562 และให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 บุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้ครอบครองหรือท าประโยชน์ รวมทั้ง    
ผู้มีหน้าที่ช าระภาษีแทน ต้องยื่นเสียภาษีตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงมีการเพ่ิมอ านาจ อปท.     
ในการจัดเก็บ 
ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีดังนี้ 

1) เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
2) เจ้าของอาคารชุด 
3) ผู้ครอบครองหรือท าประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของรัฐ 

 มาตรา 7 เทศบาล /อบต. มีหน้าที่จัดเก็บภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง 
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  - เกษตร  - บ้านพักอาศัย  - อ่ืนๆ /ที่ดินรกร้าง 
 มาตรา 96 ยกเว้นการจัดเก็บภาษีเกษตรกรรม 3 ปี 
Timeline 
  พฤศจิกายน 2562  อบต./เทศบาล ประกาศรายชื่อผู้ครอบครองฯ 
  มกราคม 2563  ประกาศราคาประเมิน (กรมธนารักษ์ เป็นผู้ประเมินฯ) 
  กุมภาพันธ์ 2563  ท้องถิ่นแจ้งราคาประเมินฯและราคาภาษี 
  เมษายน 2563   เสียภาษี 
13. จากการประชุม VDO conference ความปลอดภัยทางถนน ได้มีนโยบาย 
 - ให้ทุกอ าเภอเน้นให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการตั้งด่านช่วงเทศกาล 
 - เปิดศูนย์ความปลอดภัยทางถนนระดับต าบลพร้อมกันทั่วประเทศ 16 ธันวาคม 2562 
 - เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ต้องตรวจเลือดหาแอลกอฮอล์ โดยต ารวจไม่ต้องไม่ต้องส ารองเงินจ่าย... 
โรงพยาบาลสามารถเบิกจากกองทุนเลขสวยได้ 
 - การสอบสวนของเจ้าหน้าที่ต ารวจ กรณีเด็กเมา ให้สอบสวนว่าซื้อจากร้านใด 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  

รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 จ านวน 23 หน้า 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งให้ตรวจสอบรายงานการประชุมทางเว็บไซต์
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ www.amno.moph.go.th หัวข้อ รายงานการประชุม 
หากที่ประชุม มีความประสงค์แก้ไขรายละเอียด ขอให้แจ้งต่อที่ประชุม และหากที่ประชุมไม่มีแก้ไข 
ขอมติที่ประชุมให้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
    - ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

4.1 เรื่องท่ีแจ้งจาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
4.1.1 สรุปตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2563 
 - ให้กลุ่มงาน/งาน ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแบบประเมินตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
(Ranking) รอบที่  1-2563 ตามสัดส่วนตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์/นโยบายส าคัญ ร้อยละ 75       
จ านวน 33 ตัวชี้วัด (ยุทธศาสตร์ชาติ 15 แผนงาน ร้อยละ 60 จ านวน 29 ตัวชี้วัด/นโยบาย
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ร้อยละ 15 จ านวน 4 ตัวชี้วัด), ตัวชี้วัดแก้ไขปัญหาสุขภาพ          

http://www.amno.moph.go.th/
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ร้อยละ 20 จ านวน 10 ตัวชี้ วัด  และตัวชี้ วัดสมัครใจ ร้อยละ 5 อ า เภอละ 2 ตัวชี้ วัด                    
รวมทั้งหมด 45 ตัวชี้วัด หากมีการแก้ไขให้ส่งข้อมูล ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2562  
4.1.2 แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานฯ เขตสุขภาพที่ 10 ประจ าปี 2563 (ประชุมวัน
พุธที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี) (เอกสารหมายเลข 1) 
4.1.3 การเตรียมความพร้อมงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ติดตามหน่วยงานที่มีรายการค าของบประมาณ งบลงทุนรายการ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส่งเอกสารแนบประกอบค าของบประมาณ ให้กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. รายการครุภัณฑ์ ประกอบด้วย 4 ไฟล์แนบคือ ไฟล์สืบราคาอย่างน้อย 3 บริษัท,        
ไฟล์สเปค,ไฟล์โครงการ และไฟล์ความคุ้มทุน (กรณีที่เป็นรายการที่ไม่มีในระบบ และราคาเกินกว่า  
ที่ก าหนด) 

2. รายการสิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วย 5 ไฟล์แนบคือ ไฟล์โครงการ, ไฟล์ BOQ/ใบสรุป
ประมาณราคาก่อสร้าง, ไฟล์แบบแปลน, ไฟล์มาสเตอร์แพลน และไฟล์หนังสือแสดงความยินยอม
การใช้พื้นท่ี (ถ้ามี) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.2 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุ่มงานควบคุมโรค  
4.2.1 การเตรียมความพร้อมการด าเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน 
ช่วงเทศกาลปีใหม่  2563 (ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563) 
การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ 
1. เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 
2. โรงพยาบาลทุกแห่งเตรียมพร้อมด้านบุคลากร เวชภัณฑ์ เลือด ห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด          
ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน   
3. เตรียมพร้อมระบบสื่อสารให้สามารถติดต่อประสานงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
4. การรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ให้อยู่ภายใต้การบูรณาการ
ของศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอ (ศปถ.อ าเภอ) 
5. หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินที่ข้ึนทะเบียนในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอ 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 าเภอเมือง1 5 คัน  - อ าเภอลืออ านาจ 5 คัน 
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- อ าเภอหัวตะพาน 4 คัน  - อ าเภอปทุมราชวงศา 2 คัน 
- อ าเภอชานุมาน 2 คัน  - อ าเภอเสนางคนิคม 4 คัน 
อ าเภอพนาไม่หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต าบล 

6. ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563  
- จ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จ านวนผู้เสียชีวิต จ านวนผู้บาดเจ็บ (Admit) ลดลงเมื่อเทียบกับ
เทศกาลปีใหม่ 3 ปีย้อนหลัง 
- จ านวนอ าเภอท่ีมีความเสี่ยงในระดับสีส้ม และสีแดงมีจ านวนลดลงเมื่อเทียบกับเทศกาลปีใหม ่    
3 ปีย้อนหลัง จังหวัดอ านาจเจริญมีอ าเภอที่มีระดับความเสี่ยงสีส้ม 1 อ าเภอ คืออ าเภอเมือง
อ านาจเจริญ และอ าเภอเสี่ยงสีเหลือง 5 อ าเภอ คือ หัวตะพาน พนา ชานุมาน ปทุมราชวงศา   
และเสนางคนิคม 
7. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญ ให้ท้องถิ่นจังหวัดอ านาจเจริญ ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่งจัดให้มีหน่วยกู้ชีพต าบลทุกแห่ง 
8. มาตรการเพ่ือรักษาความปลอดภัยในหน่วยบริการสาธารณสุข กรณีเหตุรุนแรงในโรงพยาบาล/
ห้องฉุกเฉิน 

- ด้านนโยบาย หากเกิดเหตุความรุนแรงในโรงพยาบาลให้แจ้งสถานีต ารวจที่ใกล้ที่สุด    
และให้กระบวนการทางยุติธรรมด าเนินการลงโทษผู้ก่อเหตุขั้นเด็ดขาด 

- ด้านมาตรการ ให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดและมีระบบตรวจสอบความปลอดภัยตลอด 
24 ชั่วโมง จัดระบบควบคุมประตูทางเข้า - ออก ของโรงพยาบาล /จัดระบบควบคุมประตูห้อง
ฉุกเฉินให้สามารถจ ากัดการเข้า - ออก และมีช่องทางปลอดภัยส าหรับเจ้าหน้าที่ /มีช่องทางแจ้ง
เหตุด่วนกับต ารวจ ฝ่ายปกครอง / จัด รปภ. ตลอด 24 ชั่วโมง 
9.  แนวทางการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ส าหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในช่วงเทศกาล
และช่วงปกติตลอดปี 
4.2.2  แนวทางการด าเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 

1) วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์                   
กรมควบคุมโรค จะลงพ้ืนที่ตรวจ เตือน ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในพ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญ วันที่ 29 ธันวาคม 2562 ลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจ 
เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ .ศ. 2551        
ในพ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญ (10 เมษายน 2558 มีการกล่าวโทษร้านค้าที่มีการโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ในเขตอ าเออเมืองอ านาเเเรญ  1 แห่ง เปรียบเทียบปรับ 17,000 บาท)  

2) ขอความร่วมมือคณะอนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับอ าเภอทุกอ าเภอ 
ซึ่งมีนายอ าเภอเป็นประธานอนุกรรมการ ทุกอ าเภอ ออกตรวจประชาสัมพันธ์และออกตรวจเฝ้า
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ระวังการละเมิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะในเรื่องของ สถานที่ห้ามขายห้ามดื่ม บุคคลที่ห้ามขายให้  
และเวลาที่ห้ามขาย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 (ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 62 – 2 ม.ค. 63) และขอ
ความร่วมมือให้ส่งรายงานผลการออกตรวจฯไปยังส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ 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 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เวลาที่ขายได้ คือ เวลา 11.00-14.00 น. และ 
17.00 – 24.00 น. 

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

อัตโนมัติ การเร่ขาย การลดราคาเพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย หรือ โดยแจก แถม ให้ หรือ
แลกเปลี่ยนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

5. มาตรา 31 สถานที่ “ห้ามดื่ม” เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์  วัด สถานบริการสาธารณสุข 
สถานที่ราชการ สถานศึกษา ปั้มน้ ามัน สวนสาธารณะและ สถานที่อ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
(ในรถบนทาง) 

6.  มาตรา 32 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 
500,000 บาท  
4.2.3  แผนการปฏิบัติงานสอน CPR ในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจ าปี จังหวัด
อ านาจเจริญ (วิทยากร โรงพยาบาลละ 3 คน ประกอบด้วย หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน หรือ 
พยาบาลวิชาชีพ หรือเวชกิจฉุกเฉิน)  

1. โรงพยาบาลอ านาจเจริญ  รับผิดชอบการสอน วันที่ 1 ธันวาคม 2562 
2. โรงพยาบาลหัวตะพาน  รับผิดชอบการสอน วันที่ 2 และ 10 ธันวาคม 2562 
3. โรงพยาบาลพนา  รับผิดชอบการสอน วันที่ 3 ธันวาคม 2562  
4. โรงพยาบาลเสนางคนิคม รับผิดชอบการสอน วันที่ 4 และ 7 ธันวาคม 2562 
5. โรงพยาบาลลืออ านาจ  รับผิดชอบการสอน วันที่ 5 ธันวาคม 2562  
6. โรงพยาบาลปทุมราชวงศา รับผิดชอบการสอน วันที่ 6 ธันวาคม 2562 
7. โรงพยาบาลชานุมาน  รับผิดชอบการสอน วันที่ 9 ธันวาคม 2562 
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โดยขอความร่วมมือหัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน หรือพยาบาลวิชาชีพ หรือเวชกิจฉุกเฉิน 
พร้อมพนักงานขับรถ จ านวน 4 คน เป็นวิทยากรในการฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ ตั้งแต่เวลา 
16.00 – 24.00 น. ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอ านาจเจริญ 
วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ไม่มีการสอนเนื่องจากเตรียมพร้อมระบบ EMS กิจกรรมปั่นจักรยาน 
4.2.4  การจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินในกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” วันที่ 8 ธันวาคม 
2562 แผนปั่นจริง 8 ธันวาคม 2562 (ยังไม่ก าหนดเส้นทาง ใช้แผนตามเส้นทางเดิมปีที่แล้วก่อน)  
4.2.5 กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 24/2562 

1) Sport day วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ สนามฟุตบอล สนง.สสจ.อ านาจเจริญ  
เริ่มเดินพาเหรด เวลา 08.30 น. ถ้วยรางวัลขบวนพาเหรดและกองเชียร์ โดยมีขบวนรณรงค์ 
ประกวดเพลงประจ าสีๆละ 1 เพลง  
 - สสจ.อ านาจเจริญ สีขาว เรื่องเบาหวาน   

- CUP เมือง สีเหลือง เรื่องมะเร็ง 
 - CUP ชานุมาน สีม่วง เรื่องอุบัติเหตุ   

- CUP พนา สีเขียว เรื่องเอดส์ 
 - CUP เสนางคนิคม สีส้ม เรื่องนมแม่   

- CUP หัวตะพาน สีแดง เรื่องตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
 - CUP ลืออ านาจ สีชมพู เรื่องยาเสพติด   

- CUP ปทุมราชวงศา สีน้ าเงิน เรื่องไข้เลือดออก 
2) จัดการแข่งขัน กีฬา จ านวน 5 ประเภท แบ่งการแข่งขันเป็น 2 สาย ชิงชนะเลิศวันที่ 21 ธ.ค. 62 
3) ถ้วยรางวัลกีฬาแต่ละประเภท และรางวัลกีฬารวม 1 ถ้วย  
4) จัดวิ่ง Fun run ระยะทาง 5 กิโลเมตร รายการ “Amnat Health Leader Run 2019”    
แทนการจัดกรีฑา รับสมัคร นักวิ่ง 600 คน (ทุกคณะสี) ค่าสมัคร 300 บาท/คน (ได้เสื้อ 1 ตัว 
พร้อมเหรียญ) แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 กลุ่มอายุ (ต่ ากว่า 30 ปี /30-39 ปี / 40-49 ปี / 50 ปี
ขึ้นไป) แยกชายหญิง มีถ้วยรางวัลที่ 1-3 (นับคะแนน 1-5) 
รางวัลแฟนซี Fun run ชาย/หญิง รางวัลละ 1,000 บาท ประเภทละ 1 รางวัล โดยจะเริ่มปล่อย
ตัววิ่ง Fun run ระยะทาง 5 กิโลเมตร เวลา 06.30 น. 
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เส้นทางว่ิง Fun run ระยะทาง 5 กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
เสื้อว่ิง Fun run  
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.3 เรื่องท่ีแจ้งจาก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
4.3.1 โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 3 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการ
อ าเภอลืออ านาจ อ.ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ   กิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
1.1) บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  จ านวน   71  ราย 
1.2) บริการทันตกรรม   จ านวน  220  ราย 
1.3) บริการตรวจสายตา   จ านวน    30  ราย 
1.4) บริการสุขภาพจิต   จ านวน  139  ราย 
กิจกรรมการรับบริจาคโลหิต 
 

จ านวนโลหิต 
(ยูนิต) 

ปริมาณโลหิต 
(ซีซี) 

2.1) รับบริจาคโลหิต 
     กรุ๊ปเลือด A   
     กรุ๊ปเลือด B   
     กรุ๊ปเลือด O   

321  ยูนิต 
72  ยูนิต 
109  ยูนิต 
106  ยูนิต 

144,450 ซีซี 
32,400 ซีซ ี
49,050 ซีซ ี
47,700 ซีซ ี
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     กรุ๊ปเลือด AB   
2.2) รับบริจาค อวัยวะและดวงตา 
    บริจาคอวัยวะ 
    บริจาคดวงตา 

34  ยูนิต 
 

9  ราย 
9  ราย 

15,300 ซีซ ี

4.3.2 สรุปผลการออกรับบริจาคโลหิตส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ านาเจริญ ร่วมกับ
โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

คร้ังท่ี/วัน เดือน ปี /สถานที ่
 

ผู้รับบริการ  
(คน) 

จ านวน     
เลือด(ถุง) 

คร้ังต่อไป 

45/วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 
ณ หอประชุม ธ.ก.ส.อ านาจเจรญิ 
46/วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 
ณ หอประชุมอ าเภอลืออ านาจ 
47/วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 
ณ หอประชุมอ าเภอหัวตะพาน 
48/วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2562 
ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมราชวงศา 
49/วันท่ี 28 พฤศจิกายน  2562 
ณ หอประชุมโรงเรียนศรคีูณวิทยบัลลังก ์

99 
 

321 
 

185 
 

144 
 

99 
 

321 
 

185 
 

144 
 

-วันท่ี 4 ธันวาคม 2562  
ณ บริษัทเกียรตสิุรนนท ์อ.เมือง 
-วันท่ี 12 ธันวาคม  2562  
ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอพนา 
-วันท่ี 19 ธันวาคม 2562   
ณ หอประชุมโรงเรียนชานุมานวิทยาคม 
- วันท่ี 20 ธันวาคม  2562  ณ ศาลา
ประชาคมอ าเภอเมืองอ านาจเจรญิ 

รวม    

 
4.3.3 กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอ านาจเจริญ 
 สรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอ านาจเจริญ ณ ศูนย์การ
เรียนต ารวจตะเวนชายแดนบ้านภูดานกอย หมู่ที่ 6 ต าบลค าโพน อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัด
อ านาจเจริญ 

กิจกรรม ผู้รับบริการ หมายเหต ุ
1. รับบริการรวม 
   1.1 ตรวจโรคทั่วไป  
   1.2. ทันตกรรม   
   1.3. แผนไทย 
   1.4. ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 
2. ส่งต่อผู้ป่วย 
   2.1 รพช. 
   2.2 รพท. 
3. รับไว้เป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 
4. มอบยาชุดพระราชทาน (ครัวเรอืน) 

 
    40 
    65 
    37 
    30 
 
     - 
     - 
     - 
     50 
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วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579” 

ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

สรุป โรคที่พบ  จ านวน 40 ราย 
 
           โรคที่พบ 

         ครั้งท่ี 2 
จ านวน ร้อยละ 

โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 
โรคระบบทางเดินอาหาร 
โรคระบบทางเดินหายใจ 
โรคระบบไหลเวยีนโลหิตและโรคเลือด 
โรคระบบทางเดินปสัสาวะ 
โรคระบบอวัยวะสืบพันธุ์ชาย 
โรคระบบอวัยวะสืบพันธุ์หญิง 
โรคห ู
โรคตา 
โรคผิวหนัง 
ตรวจสุขภาพ 

    16 
     6  
     5 
     4 
     1 
     1 
     1 
     1 
     1 
     1 
     3 

40.00 
15.00 
12.50 
10.00 
 2.50 
 2.50 
 2.50 
 2.50 
 2.50 
 2.50 
 7.50 

 
แผนออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอ านาจเจริญ ครั้งต่อไป 
- วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ บ้านหนองหิ้ง หมู่ที่ 9 ต.อ านาจ อ.ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ 

- วันที่ 2 มกราคม 2563 ณ บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 8,9 ต.เค็งใหญ่ อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ 
4.3.4 โครงการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขสร้างรอยย้ิมให้ประชาชนจังหวัดอ านาจเจริญ 
- วันที่ 25 ธันวาคม 2562  ณ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ หมู่ที่ 7,8 ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน          
จ.อ านาจเจริญ 
4.3.5 การเฝ้าระวัง ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ที่จะถูกสุ่มประเมินไอคิว ปีงบประมาณ 2564      
(เด็กเกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2556- 16 พฤษภาคม 2557) 
1) เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินไอคิวเด็ก ป.1 (ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564) 
ขอความร่วมมือทุกหน่วยบริการ ตรวจสอบรายชื่อเด็กกลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดชอบ และให้ตรวจ
คัดกรองพัฒนาการเด็ก ตรวจประเมินสุขภาพร่างกายของเด็ก ตามแบบส ารวจที่จังหวัดส่งให้  
ขอให้สรุปผลการคัดกรองดังกล่าวส่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัด หากพบผลผิดปกติด้านใดๆ       
ที่ต้องแก้ไข ควรประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวางแผนแก้ไขโดยถือว่าเป็นประเด็นที่
ส าคัญ  และเฝ้าระวัง ติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดให้ครอบคลุมเด็กทุกคน  
2) กลุ่มเป้าหมายเด็กเกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 – วันที่ 16 พฤษภาคม  2557 
   - อ.เมือง   จ านวน  1,183 คน 
   - อ.ชานุมาน   จ านวน  484 คน 
   - อ.ปทุมราชวงศา  จ านวน 487 คน 
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   - อ.พนา   จ านวน 232 คน 
   - อ.หัวตะพาน   จ านวน 364 คน 
   - อ.เสนางคนิคม  จ านวน 450 คน 
   - อ.ลืออ านาจ   จ านวน 348 คน 
   รวมทั้งสิ้น   จ านวน 3,548 คน 
3) อ าเภอที่ยังไม่ส่งข้อมูลให้จังหวัด คือ อ าเภอพนา 
4.3.6 การสุ่มประเมินติดตามการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ระดับ
เขตและจังหวัด  
- ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท าโครงการวิจัย “การประเมินผล
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558”  ซึ่งจะลงเก็บข้อมูลในเดือนมกราคม - 
กุมภาพันธ์ 2563  โดยสุ่มส ารวจทั้ง 12 เขตๆละ 2 จังหวัดๆละ 2 อ าเภอๆละ2 ต าบล  จังหวัด
อ านาจเจริญ เป็น 1 ใน 2 จังหวัดของเขตสุขภาพที่ 10 ที่ถูกสุ่มและสุ่มได้อ าเภอชานุมาน (ต าบล
ชานุมานและต าบลโคกก่ง) และอ าเภอเสนางคนิคม (ต าบลหนองไฮ และต าบลหนองสามสี)       
ช่วงอายุกลุ่มเป้าหมายที่เก็บข้อมูลคือ 
               ชว่ง 9  เดือน   เด็กเกิดระหว่างวันที่  8 เมษายน  2562 -  28 เมษายน 2562 
               ชว่ง 18  เดือน เด็กเกิดระหว่างวันที่  8 กรกฎาคม 2561 - 28 กรกฎาคม 2561 
               ชว่ง 30  เดือน เด็กเกิดระหว่างวันที่  8 กรกฎาคม 2560 - 28 กรกฎาคม 2560 
               ชว่ง 42  เดือน  เด็กเกิดระหว่างวันที่  8 กรกฎาคม 2559 -  28 กรกฎาคม 2559 
               ชว่ง 60  เดือน  เด็กเกิดระหว่างวันที่  8 มกราคม  2558-28 มกราคม  2558 
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย: จังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 160 คน  ช่วงอายุละ 8 คน  

      (2 อ าเภอๆละ    80 คน  4 ต าบลๆ ละ 40 คน)   
ระยะเวลาเก็บข้อมูล: วันที่ 28-29 มกราคม 2563 และวันที่ 3 กุมภาพันธ์  2563  อ าเภอชานุมาน 

     วันที่ 4–6  กุมภาพันธ์ 2563 อ าเภอเสนางคนิคม   
4.3.7 สรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอ านาจเจริญ ณ ศูนย์การ
เรียนต ารวจตะเวนชายแดนบ้านภูดานกอย หมู่ที่ 6 ต าบลค าโพน อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัด
อ านาจเจริญ 
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กิจกรรม ผู้รับบริการ หมายเหต ุ
1. รับบริการรวม 
   1.1 ตรวจโรคทั่วไป  
   1.2. ทันตกรรม   
   1.3. แผนไทย 
   1.4. ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 
2. ส่งต่อผู้ป่วย 
   2.1 รพช. 
   2.2 รพท. 
3. รับไว้เป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 
4. มอบยาชุดพระราชทาน (ครัวเรอืน) 

 
    40 
    65 
    37 
    30 
 
     - 
     - 
     - 
     50 

 
 

สรุป โรคที่พบ  จ านวน 40 ราย 
 
           โรคที่พบ 

         ครั้งท่ี 2 
จ านวน ร้อยละ 

โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 
โรคระบบทางเดินอาหาร 
โรคระบบทางเดินหายใจ 
โรคระบบไหลเวยีนโลหิตและโรคเลือด 
โรคระบบทางเดินปสัสาวะ 
โรคระบบอวัยวะสืบพันธุ์ชาย 
โรคระบบอวัยวะสืบพันธุ์หญิง 
โรคห ู
โรคตา 
โรคผิวหนัง 
ตรวจสุขภาพ 

    16 
     6  
     5 
     4 
     1 
     1 
     1 
     1 
     1 
     1 
     3 

40.00 
15.00 
12.50 
10.00 
 2.50 
 2.50 
 2.50 
 2.50 
 2.50 
 2.50 
 7.50 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.4 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
4.4.1 สรุปแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
มูลค่าการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาตามแผนการจัดซื้อ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ได้รับการอนุมัติในประเภทเวชภัณฑ์ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์          
และวัสดุทันตกรรม โดยมีมูลค่าที่คาดว่าจะจัดซื้อทุกประเภทตลอดปีงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 
269,382,176.60  บาท  
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  เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะจัดซื้อรวมทุกประเภทในปีงบประมาณ 2563              
มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ7.25 ของมูลค่าแผนการจัดซื้อของปีงบประมาณ 2562 หรือจ านวน
เงินเพ่ิมข้ึน 18,221,563.38 บาท 
ตารางที่ 1 แสดงมูลค่าตามแผนการจัดซื้อจัดหา จ าแนกตามโรงพยาบาล 

 
 
4.4.2 แนวทางการด าเนินงานจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2563 
เป้าหมายการด าเนินงานของเขตสุขภาพท่ี 10 ในปีงบประมาณ 2563 ก าหนดเท่ากับเป้าหมาย 
กระทรวงที่ได้ก าหนดไว้ คือไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของมูลค่าจัดซื้อทั้งหมด โดยมูลค่าการจัดซื้อ
ร่วมในแต่ละประเภทต้องบรรลุเป้าหมายด้วย  

1) แนวทางการด าเนินงานจัดซื้อร่วมยา 
ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 มอบนโยบายให้มีการจัดซื้อร่วมยาในกลุ่มยา Refer back  

จ านวน 13 รายการ (16 ความแรง) มติที่ประชุมอนุกรรมการจัดซื้อร่วมฯ เขตสุขภาพที่ 10 
ประเภทเวชภัณฑ์ยา มีมติให้ด าเนินการจัดซื้อร่วม ระดับเขต ในกลุ่มยา Refer back ด้วยการสืบ
ราคาร่วมกัน และการจัดซื้อร่วมยาในกลุ่มยาทั่วไป 74 รายการ ด้วยวิธี e-bidding ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการเตรียมการส ารวจข้อมูลและแต่งตั้งคณะท างาน 

2) แนวทางการด าเนินงานจัดซื้อร่วม ประเภทวัสดุทันตกรรม 
อนุกรรมการจัดซื้อร่วมฯ เขตสุขภาพที่ 10 ประเภทวัสดุทันตกรรม ด าเนินการด้วยการ     

สืบราคาร่วมกันและจัดท าเป็นราคาอ้างอิงของเขตเรียบร้อยแล้ว จ านวน 29 รายการ 
3) แนวทางการด าเนินงานจัดซื้อร่วม ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ อนุกรรมการจัดซื้อร่วมฯ          

เขตสุขภาพที่ 10 ประเภทวัสดุวัสดุวิทยาศาสตร์ จะด าเนินการด้วยวิธี e-bidding ขณะนี้อยู่
ระหว่างการเตรียมการส ารวจข้อมูล 

4) แนวทางการด าเนินงานจัดซื้อร่วม ประเภทวัสดุการแพทย์ อยู่ระหว่างการประชุมหารือ
ของอนุกรรมการจัดซื้อร่วมฯ เขตสุขภาพท่ี 10 ประเภทวัสดุการแพทย์ 

ยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ ทันตกรรม ยาสมุนไพร รวม

1. อ ำนำจเจริญ 91,703,212.01       1,216,172.19      50,000,000.00        24,934,643.40      1,498,261.80          1,603,530.00       170,955,819.40                

2. เสนำงคนิคม 6,918,979.12         188,940.00         2,203,882.75          2,331,765.00        505,282.00             514,964.00          12,663,812.87                 

3. ปทุมรำชวงศำ 12,078,672.00       552,500.00         2,689,709.04          4,049,045.00        960,604.74             455,404.90          20,785,935.68                 

4. ชำนุมำน 6,986,291.38         402,722.00         3,297,856.65          2,451,442.00        854,871.65             381,042.00          14,374,225.68                 

5. พนำ 6,089,569.57         206,200.00         2,426,702.62          2,321,707.00        499,062.38             749,180.00          12,292,421.57                 

6. ลืออ ำนำจ 7,608,610.58         434,889.00         1,496,529.52          2,911,577.00        442,291.19             458,640.00          13,352,537.29                 

7. หัวตะพำน 12,897,873.07       343,350.00         3,696,673.04          6,981,548.00        400,000.00             637,980.00          24,957,424.11                 

รวม 144,283,207.73     3,344,773.19      65,811,353.62        45,981,727.40      5,160,373.76          4,800,740.90       269,382,176.60                

โรงพยาบาล
รวมแผนจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา จังหวัดอ านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2563
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4.8.3 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข จะจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาจังหวัดอ านาจเจริญ (PTC)      
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ เวลาประมาณ 
13.30–16.00 น. 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.5 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
4.5.1 แผนการน าเสนอผลการด าเนินงาน พชอ.จังหวัดอ านาจเจริญ  

เดือน อ าเภอ 

พฤศจิกายน 2562 อ าเภอลืออ านาจ และ อ าเภอเสนางคนิคม 
ธันวาคม  2562 อ าเภอชานุมาน และอ าเภอหัวตะพาน 
มกราคม  2563 อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ และ อ าเภอพนา 
กุมภาพันธ์  2563 อ าเภอปทุมราชวงศา 

4.5.2 เป้าหมาย พัฒนา อสม. เป็น หมอประจ าบ้าน 
กลุ่มเป้าหมายที่อบรม อสม. เป็น หมอประจ าบ้าน คือ ประธาน อสม. ระดับหมู่บ้าน กรณีประธาน  
อสม.หมู่บ้าน ไม่ประสงค์ที่เป็น อสม.หมอประจ าบ้านก็ให้ อสม.ในหมู่บ้านนั้นคัดเลือก อสม.         
ที่มีศักยภาพและพร้อมจะพัฒนาเป็น อสม.หมอประจ าบ้านแทน 

ล า 
ดับ 

อ าเภอ 
จ านวน  
อสม.

ทั้งหมด 

อบรม อสม.หมอประจ าบ้าน เนื้อหาหลักสูตร 
งบประมาณ 

240บาท/3วัน 
ระดับหมู่บ้าน 
(พัฒนา อสม. 
เป็น หมอ
ประจ าบ้าน)   

ระดับต าบล 
(พัฒนา อสม. 

หมอประจ าบ้าน
เพิ่มพูนทักษะ) 

1 เมือง 2,386 212 หมู่/31ชุมชน 19 23 1.วิชาอาสาสมัครประจ าครอบครัว(อสค.) และบทบาท อสม.หมอประจ าบ้าน 
2.วิชาการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมไม่ให้เกิดโรคในพื้นที่ 
3.วิชาการส่งเสริมสุขภาพ และแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สาคัญ 
4.วิชาภูมิปัญญาไทย สมุนไพรและการใช้กัญชาทางการแพทย์ 
5.วิชาเทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ โทรเวชกรรม 
(Telemedicine)และแอปพลิชั่นด้านสขุภาพ 
6.วิชาผู้น าการสร้างสุขภาพแบบมีส่วนรว่ม 

2 ชานุมาน 668 62 5 9 
3 ปทุมราชวงศา 960 73 7 11 
4 พนา 603 56 4 5 
5 เสนางคนิคม 770 58 6 8 
6 หัวตะพาน 1,003 85 8 11 
7 ลืออ านาจ 859 79 7 10 

รวม 7,249 625 หมู่/ 
31ชุมชน 

56 77 

4.5.3 ขอความร่วมมือจ าหน่ายสลากกาชาดการกุศลจังหวัดอ านาจเจริญ  
จังหวัดอ านาจเจริญร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอ านาจเจริญ ได้ก าหนดจัดงานประเพณีฮีตสิบสอง
และงานประจ าปีจังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่ 1–10 ธันวาคม 2562 
รวม 10 วัน 10 คืน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการจัดหารายได้เพ่ือช่วยเหลือกิจการสาธารณกุศล 
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การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยาก
เดือดร้อน การจัดงานดังกล่าวจังหวัดอ านาจเจริญ ได้มีการจ าหน่ายสลากกาชาดการกุศล        
ราคาเล่มละ 5,000 บาท (เล่มละ 50 ฉบับ) ก าหนดออกรางวัลในวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 
เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีกลางงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจ าปีจังหวัดอ านาจเจริญ 
เป้าหมายการจ าหน่ายสลากกาชาดการกุศลจังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
จ านวนที่ได้รับ  51  เล่ม 

ล าดับ อ าเภอ จ านวน 
อสม. 

สสอ. อสม. รวม เล่มที ่ เลขที ่ จ านวนเงิน 

1 เมืองอ านาจเจรญิ 2,386 1 เล่ม 15 เลม่ 16 เลม่ 541-556 27001-27800 80,000 
3 ชานุมาน 668 1 เล่ม 4 เล่ม 5 เล่ม 561-565 28001-28250 25,000 
4 ปทุมราชวงศา 960 1 เล่ม 6 เล่ม 7 เล่ม 566-572 28251-28600 35,000 
2 พนา 603 1 เล่ม 3 เล่ม 4 เล่ม 557-560 27801-28000 20,000 
7 เสนางคนิคม 770 1 เล่ม 5 เล่ม 6 เล่ม 586-591 29251-29550 30,000 
5 หัวตะพาน 1,003 1 เล่ม 6 เล่ม 7 เล่ม 573-579 28601-28950 35,000 
6 ลืออ านาจ 859 1 เล่ม 5 เล่ม 6 เล่ม 580-585 28951-29250 30,000 

รวม 255,000 

4.5.4 ติดตามเร่งรัดติดตามงบกองทุน LTC ที่ยังไม่เคลื่อนไหวของเงิน หากไม่ด าเนินการ      
ภายใน ธันวาคม 2563 จะให้ส่งเงินคืนกองทุนLTC ที่เข้าร่วม ปี 2559 จ านวน 4 กองทุน          
และ ปี พ.ศ. 2560 จ านวน 7 กองทุน 

 

 
4.5.5 การทบทวนแผนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ  
พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ก าหนดให้มีหน่วยบริการปฐมภูมิ(Primary Care Unit 
:PCU) และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (Network of  Primary Care Unit :NPCU) ในสัดส่วน
ที่เหมาะสมกับจ านวนผู้รับบริการและพ้ืนที่ ขอให้ คปสอ.ทุกอ าเภอทบทวนแผนการจัดตั้ง PCU 
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และ NPCU โดยปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทพ้ืนที่ ให้เป็นแผน       
การจัดตั้ งระยะ 10 ปี  (พ.ศ.2563 – 2572) ของแต่ละอ าเภอ โดยปีงบประมาณ 2563                
ก าหนดเป้าหมายเพื่อให้ดูแลครอบคลุมประชากร ร้อยละ 40 ทั้งนี้ ขอให้ส่งข้อมูล ภายในวันที่    
6 ธันวาคม 2562 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.6 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
4.6.1 ผลการด าเนินงานเปรยีบเทียบกับแผนรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) 2563 

โรงพยาบาล 
รายได้ รายจ่าย 

ประมาณการ 31/10/2562 ร้อยละ ประมาณการ 31/10/2562 ร้อยละ 
อ านาจเจรญิ 887,033,000.00 77,073,811.56 8.69 765,299,200.00 61,412,062.64 8.02 
ชานุมาน 94,452,970.44 20,614,314.93 21.82 94,406,617.68 8,057,557.84 8.53 
ปทุมราชฯ 110,842,996.26 21,204,266.07 19.13 109,120,076.99 10,012,301.91 9.18 
พนา 85,646,925.10 17,875,558.46 20.87 89,708,140.00 7,221,833.14 8.05 
เสนางฯ 90,010,400.00 16,031,939.89 17.81 86,670,000.00 6,622,295.48 7.64 
หัวตะพาน 137,948,662.13 26,244,000.37 19.02 137,831,880.00 9,972,922.73 7.24 
ลืออ านาจ 81,616,150.51 16,930,673.16 20.74 81,616,150.51 6,789,787.56 8.32 

หมายเหตุ เป้าหมายร้อยละ 8.33  มากกว่าหรือน้อยกว่าไม่เกินร้อยละ 5 จากแผนที่ประมาณการ 
4.6.2 ภาวะวิกฤติทางการเงิน  
ตารางที่ 2 รายงานวิกฤติทางการเงิน 7 ระดับ ของหน่วยบริการ ณ วันที่  31  ตุลาคม  2562 

Org CR QR Cash NWC NI LiI StI SuI Risk Scroing 

อ านาจเจรญิ 1.82 1.60 1.15 90,358,928.71 15,661,748.92 0 0 0 0 
ชานุมาน 2.03 1.92 1.70 21,777,119.80 12,556,757.09 0 0 0 0 
ปทุมราช 1.64 1.54 1.34 19,407,840.23 11,191,964.16 0 0 0 0 
พนา 2.04 1.80 1.38 16,745,192.31 10,653,725.32 0 0 0 0 
เสนางคนิคม 2.42 2.19 1.92 19,399,800.95 9,409,644.41 0 0 0 0 
หัวตะพาน 1.38 1.22 0.98 10,521,103.38 16,271,077.64 1 0 0 1 
ลืออ านาจ 2.77 2.45 2.13 18,387,114.64 10,140,885.60 0 0 0 0 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.7 เรื่องท่ีแจ้งจาก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย  

กรมอนามัย ก าหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “EHA Forum 2019  :  GREEN For All” เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการพัฒนาและเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนา
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คุณภาพระบบงานอนามัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับเกียรติบัตร ระหว่างวันที่ 26-28 
พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี และได้เชิญหน่วยงาน
เข้าร่วมประชุม /รับหนังสือรับรอง โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
สาธารณสุข  ประธาน  ดังต่อไปนี้ 

หน่วยงาน รหัส/ประเด็นที่ให้การรับรอง หนังสือรับรอง/รางวัล 
1.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
   อ านาจเจริญ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมการ
ประเมินรับรอง EHA  ครบทุกแหง่  
(ปี 2557-2562) จ านวน 22 จังหวัด 

ใบประกาศระดับเกยีรตบิัตร 

2. เทศบาลต าบลนาวัง อ.เมือง EHA : 4001  การจัดการมลูฝอยทั่วไป ใบประกาศระดับเกยีรตบิัตร 
3. เทศบาลต าบลโคกก่ง  อ.ชานุมาน EHA : 9003  การออกใบอนุญาต ใบประกาศระดับเกยีรตบิัตร 

4. เทศบาลต าบลพนา อ.พนา EHA : 4001  การจัดการมลูฝอยทั่วไป 
EHA : 4003  การจัดการมลูฝอยที่เป็น 
                 พิษหรืออันตรายจากชุมชน 
EHA : 9001  การออกหนังสือรับรอง 
                 การแจ้ง 

ใบประกาศระดับเกยีรตบิัตร 
ใบประกาศระดับเกยีรตบิัตร 
ใบประกาศระดับเกยีรตบิัตร 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.8 เรื่องท่ีแจ้งจาก งานยาเสพติดและทูบีนัมเบอร์วัน  
4.8.1 การประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 2020  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 9 - 10  พฤศจิกายน 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ 
จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 5 ทีม 3 รุ่น ประกอบด้วย 

- รุ่น Junior อายุ 6 – 9 ปี 
ทีม BABY TO BE NUMBER ONE DANCE ทีมอิสระ 
- รุ่น Pre-Teenage อายุ 10 – 14 ปี 
ทีม THE FRIST GENNARETION  โรงเรียนอ านาจเจริญ อ าเภอเมือง 
ทีม P.R. TIGER DANCE โรงเรียนปทุมราชวงศา อ าเภอปทุมราชวงศา 
- รุ่น Teenage อายุ 15 – 22 ปี 
ทีม MIXER FAMILY โรงเรียนอ านาจเจริญ   อ าเภอเมือง 
ทีม TO BE PHOENIX โรงเรียนชานุมานวิทยาคม   อ าเภอชานุมาน 
โดยทีม BABY TO BE NUMBER ONE DANCE รุ่น JUNIOR ได้รับรางวัลชมเชย  

4.8.2 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE 
IDOL) ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ เวทีกลางงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจ าปีจังหวัด
อ านาจเจริญ ประจ าปี 2562 เวลา 18.30 น.เป็นต้นไป 



- 21 - 
 

 
วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579” 

ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

4.8.3 การเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  จังหวัด
อ านาจเจริญ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน ส่วนกลางจะเข้าพ้ืนที่
และประชุมเตรียมความพร้อม ครั้งที่ 1 วันที่ 21 มกราคม 2563 และครั้งที่ 2 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 
2563   

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.9 เรื่องท่ีแจ้งจาก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและสุขภาพจิต  
4.9.1 จัดบริการคัดกรองและดูแลช่วยเหลือสุขภาพจิตในกลุ่มเด็ก 6-15 ปี เขตสุขภาพที่ 10 
ปีงบประมาณ 2563      
            โรคสมาธิสั้น (ADHD= Attention deficit hyperactivity disorder)  คือ กลุ่มอาการที่
เกิดข้ึนตั้งแต่ในวัยเด็ก ก่อนอายุ 12 ปีเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสมอง กลุ่มอาการของโรค
ประกอบไปด้วย อาการขาดสมาธิ (attention deficit) อาการหุนหันพลันแล่น วู่วาม (impulsivity) 
และอาการซนอยู่ไม่นิ่ง (hyperactivity) ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม อารมณ์ การเรียน และการเข้า
สังคมกับผู้อ่ืน แต่ถ้าได้รับการรักษาตั้งแต่อายุยังน้อยและยังไม่มีภาวะแทรกซ้อนการรักษาจะ
ได้ผลดีและเสียค่าใช้จ่ายไม่สูง ท าให้เด็กสามารถเรียนหนังสือและท างานได้เหมือนคนปกติทั่วไป 
ปัญหาพบว่าส่วนใหญ่ผู้ปกครองมักเข้าใจผิดว่าเป็นแค่เด็กดื้อ เด็กซนปกติทั่วไป การที่จะท าให้เด็ก
สมาธิสั้นได้รับการตรวจประเมินและเข้าสู่กระบวนการรักษาตั้งแต่อายุยังน้อยต้องอาศัยการให้
ความรู้สู่ขุมชน การสร้างความตระหนักรู้ในครูและผู้ปกครอง รวมถึงมีการคัดกรองที่มีคุณภาพ   
            ในส่วนของการเข้าถึงบริการของเด็กสมาธิสั้นในปี 2562  เขตบริการสุขภาพที่ 10 
สามารถเข้าถึงบริการได้เพียงร้อยละ  10.05 (เป้าหมาย ร้อยละ 18 ) ส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ
เข้าถึงบริการได้ร้อยละ 13.92 โดยในปี 2564 กรมสุขภาพจิตจะมีนโยบายให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการ
คัดกรอง ดูแลรักษา ให้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30  ปัญหาการด าเนินงานที่ผ่านมาคือขาดการประสานส่งต่อ
ข้อมูลเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เข้ารับบริการระหว่าง  โรงเรียน ,รพ.สต.กับ รพช, การจัดบริการตรวจ
รักษาใน รพช (ยังไม่มีคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่ให้บริการชัดเจน) ,รพช.ยังไม่มียาจิตเวชเด็ก  ทั้ง
เขตมีจิตแพทย์เด็ก เพียง 3 คน  ดังนั้น เขตสุขภาพที่ 10 จึงได้มีการจัดท า โครงการจัดบริการคัด
กรองและดูแลช่วยเหลือสุขภาพจิตในกลุ่มเด็ก 6 - 15 ปี เพ่ือให้สามารถมีความรู้ ตระหนักในการ
คัดกรอง 4 โรคสุขภาพจิต ในเด็ก  น าไปสู่การคัดกรองที่รวดเร็วและเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาที่
เหมาะสม และในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการฟ้ืนฟูความรู้การดูแลผู้ป่วยสมาธิสั้นส าหรับบุคลากรสาธารณสุข ในเขต
สุขภาพที่ 10 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลผู้รับผิดชอบงานจิตเวชเด็ก
และวัยรุ่นจากโรงพยาบาลทุกแห่งโดยค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มเบิกจากงบประมาณ
โครงการ ส่วนค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเบิกจากต้นสังกัด 
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4.9.2 การด าเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test  
       จากการประชุมคณะกรรมการ  Service Plan สาขามะเร็งเขตบริการสุขภาพที่ 10 เมื่อวันที่ 
20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    
ที่ประชุมมีมติให้ทุกจังหวัดในเขตบริการสุขภาพที่ 10  ได้การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี  
HPV DNA test แทนการคัดกรองด้วย Pap Smear หรือ VIA  เนื่องจากมีความแม่นย ามากกว่า   
ซึ่งมีหลักการด าเนินงานดังนี้   

1. หน่วยบริการ สามารถเลือกให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี            
Pap smear หรือให้บริการตรวจคัดกรองและรักษาด้วย วิธี VIA หรือวิธี HPV DNA testing       
วิธีใดวิธีหนึ่ง  

2. กรณีหน่วยบริการเลือกบริการตรวจด้วยวิธี  HPV DNA testing ในการทบแทน        
Pap smear/VIA ให้ถือว่าเริ่มต้นตรวจเป็นครั้งแรก (set zero)  

3.  เริ่มด าเนินการ 1 มกราคม 2563 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ด าเนินการจัดท า 
Flow ขั้นตอนการด าเนินงาน ในเขต 10 และจะจัดประชุมชี้แจงแนวทาง และการบันทึกข้อมูล 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง โดยจัดประชุม 2 รุ่นๆ ละ 250 คน และให้เชิญ อ.ดร.ศุลีพร      
แสงกระจ่าง จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นวิทยากร  ส่วนการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน     
จะติดตามในการประชุม 5x5 และอปสข. ต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.10 เรื่องท่ีเสนอจาก งานวิจัยและพัฒนา 
4.10.1 ขอเชิญประชุมเชิ งปฏิบัติการพัฒนางานวิจัย/R2R และนวัตกรรม (Workshop )              
ครั้งที่ 1/2563 หัวข้อ “R2R in อ านาจเจริญ” วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
4.10.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเขียนผลงานวิชาการ (อวช.)        
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.11 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
4.11.1 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  การเข้าสู่ต าแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข           
กรณีเข้าสู่ต าแหน่ง 50% หลัง เริ่มวันที่ 2 ตุลาคม 2562 

- ไม่ก าหนดวุฒิ /ม 3 /ม.6 ค่าจ้างขั้นต่ า 7,590 บาท 
- วุฒิ ป ตรี ค่าจ้างขั้นต่ า 15,960 บาท 

4.11.2 ย้ายข้าราชการและลูกจ้างประจ าภายในจังหวัด รอบย้าย 1 กุมภาพันธ์ 2563 ให้ส่งค าขอ
ย้ายผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562  
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4.11.3 ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ว่าง จากการเกษียณ ปี 2562    
อยู่ระหว่างด าเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศรับสมัคร  
4.11.4 เรื่องขอจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชฯ ใน รพช. 
  แนวทาง 

1. ให้ผ่านที่ประชุมก าลังคนของ รพช . 
2. ให้ท าเรื่องประเมินตนเองของหน่วยงานเสนอมา 
3. ผอ.รพช.ลงนามรับรองมาแจ้งความประสงค์ขอจัดตั้งกลุ่มงาน ส่ง กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สสจ.อ านาจเจริญ เพ่ือรวบรวมส่งเขต 10 ออกประเมินฯ 

4.11.5 เกณฑ์ในการย้าย ผอ.รพ.สต.ตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 
หลักเกณฑ์ในการย้ายผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

 1. การย้ายในกลุ่มประเภทต าแหน่งเดียวกัน (ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป) 
  2. อายุงานการปฏิบัติราชการใน รพ.สต. ตั้งแต่ 10  ปี 
   3. ไม่ต้องใช้เกณฑ์ รพ สต ติดดาว เพราะหากย้ายพร้อมจะไปพัฒนา รพ.สต. ไม่ว่าเป็น 
รพ.สต.ติดดาวเกรดใด 
  4.ขอย้ายด้วยความสมัครใจทุกรอบ เริ่มรอบรอบ 1 กุมภาพันธ์ 2563 กรณขีอย้ายสับเปลี่ยน 
ข้อเสนอ กรณีไม่ประสงค์ย้าย(ไม่สมัครใจย้าย) ให้จัดท าบันทึกเหตุผล การไม่ประสงค์ย้ายสถานที่
ปฏิบัติงานพร้อมเหตุผล(เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม ครอบครัวฯ)และผลงาน เสนอนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ เพ่ือพิจารณาบันทึกดังกล่าว และขอให้ใช้หลักเกณฑ์ทั้ง 4 ข้อ
ดังกล่าวข้างต้น เป็นเกณฑ์ในการย้าย ผอ.รพ.สต.ต่อไปในอนาคต 
4.11.6 การสนับสนุนทุน นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
   ไม่มี 
 

ปีการศึกษา จ านวน(คน) ปีท่ีจบ หน่วยงานท่ีให้ทุน หมายเหตุ

2559 2 2563 รพช.ลอือ ำนำจ 30,000 บาท/ทุน/ปี

2560 4 2564 รพช.ปทุมรำชวงศำ 30,000 บาท/ทุน/ปี

2561 5 2565 รพ.อ ำนำจเจรญิ 40,000 บาท/ทุน/ปี

2562 18 2566
รพช.ลอือ ำนำจ 2 รพช.ชำนุมำน 2 

รพช.ปทุมรำชฯ 3 รพช.พนำ 1           

รพช.เสนำงฯ 2 รพ.อ ำนำจฯ 6
40,000 บาท/ทุน/ปี

2563 18 2567 รพ.อ ำนำจเจรญิ 10 เหลอื 6 40,000 บาท/ทุน/ปี

ปี 2562 มีข้าราชการ 2 คน ( อ เมือง 1 อ.ชานุมาน 1 )

3.การจัดตั้งงานจิตเวชและยาเสพ%20%20เขตสุขภาพที.pdf
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
    6.1 ผลการด าเนินงาน พชอ.จังหวัดอ านาจเจริญ  
     1) อ าเภอลืออ านาจ (เอกสารหมายเลข 2) 
     2) อ าเภอเสนางคนิคม (เอกสารหมายเลข3) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ปิดประชุม  เวลา 16.35 น. 
 
    ลงชื่อ    ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นางสาวชญานิศา นารีวงศ์) 
             นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
 
    ลงชื่อ    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
           (นางสาววิลาวัณย์ ศรีพรหม) 
           นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 


