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วิสัยทัศน “ประชาชนอํานาจเจริญมีสุขภาพดีอยางยั่งยืน ภายในป 2579” 

คานิยม MOPH : อํานาจเจริญกาวหนา SMART and Change to Pro มุงสูดาวเทาติดดิน 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดอํานาจเจริญ 

คร้ังท่ี 12/2561 

วันท่ี 27 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. 

ณ หองประชุมคณาพันธ สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ 

---------------------------------------------- 

ผูมาประชุม 

 1. นายประภาส วีระพล   นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ 

 2. นายปฐมพงษ ปรุโปรง   รักษาการในตําแหนงนายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
 3. นางนภาพร เกียรติดํารง  (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลอํานาจเจริญ 
 4. นายอาคม กินาวงศ    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
 5. นายอภิชาติ รุงเมฆารัตน    หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

 6. นายวุฒิพงษ สินทรพัย   หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

 7. นายสมาน พรรณรัตน   หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 

8. นางฤดีวรรณ วงศเจรญิ   หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 

9. นายทนงศกัด์ิ พลอาษา   หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

 10. นายนิยม ไชยอรรจนาภรณ   หัวหนากลุมงานประกัน 

 11. นางสาวสําราญ เหล็กงาม  (แทน) หัวหนากลุมงานควบคุมโรค 

12. นายปริญญา ดวงศรี   หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 

13. นายสุขเกษม รวมสุข  (แทน) หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ สุขภาพจิตและยาเสพติด 

14. นายประเทือง คําภานันต   หัวหนากลุมงานนิติการ 

15. นายยงยุทธ สุพล    หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 

16. นางรัชนีกรณ มาศพันธ   หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

17. นายสกลรัฐ วติวุฒิพงษ   หัวหนางานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

18. นางแคทรียา รัตนเทวะเนตร  หัวหนางานวิจัยและพัฒนา 

19. นายไกรวุฒิ บุตตะ    หัวหนางานประชาสัมพันธและสรางเสริมสุขภาพ 

20. นายถิรพุทธิ เฉลิมเกียรติสกุล  ผูอํานวยการโรงพยาบาลหัวตะพาน 

21. นางสาวบุศณี มุจรินทร   ผูอํานวยการโรงพยาบาลปทุมราชวงศา 

22. นายสุเมธ แสงออน   ผูอํานวยการโรงพยาบาลลืออํานาจ 

23. นายอมรธีร ศรีสะอาด   รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลพนา 

24. นายสมศักดิ์ หอมชื่น   สาธารณสุขอําเภอเมืองอํานาจเจรญิ 

25. นายรัชพล เดชเสงี่ยมศักดิ์   สาธารณสุขอําเภอหัวตะพาน 
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26. นายภัทรวรรธน คําดี   สาธารณสุขอําเภอปทุมราชวงศา 

27. นายอภิศักดิ์ อินทรบุตร   สาธารณสุขอําเภอลืออํานาจ 

ผูไมมาประชุม เนื่องจากติดราชการ 

1. นายพงษวิทย วัชรกิตติ   ผูอํานวยการโรงพยาบาลอํานาจเจริญ 

2. นายอาคม กินาวงศ    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

3. นายปณณธร เลิศเอกธรรม   ผูอํานวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม 

4. นายนพพล ธาดากุล   ผูอํานวยการโรงพยาบาลชานุมาน 

5. นายเสถียร บัวเขียว    สาธารณสุขอําเภอชานุมาน 

6. นายอุเทน ชัยวงศ    สาธารณสุขอําเภอพนา 

7. นายทศพงษ บุญพุฒ   สาธารณสุขอําเภอเสนางคนิคม 

8. นายไพรัช วัชรกุลธรไทย   ผูปกครองนิคมอํานาจเจริญ 

9. นายสราวุธ เสียงหวาน   หัวหนาศูนยควบคมุโรคท่ีนําโดยแมลงท่ี 10.2 จังหวัดมุกดาหาร 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายนคร พันคู    นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.ชานุมาน 

2. นายอุทิศ นันทะมาตย   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.ชานุมาน 

3. นายเดชา ปริญญาสกุลวงศ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.เสนางคนิคม 

4. นายสมร ไชยโยธา    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอพนา (ดานบริหาร) 

5. นายสมสนุก โยริพันธ   ผูชวยสาธารณสขุอําเภอเสนางคนิคม (ดานบริหาร) 

6. นายวีระวัฒน โสภัณ   ผูชวยสาธารณสุขอําเภอชานุมาน (ดานวิชาการ) 

7. นางสาวนริศรา ทองหอ   ผูชวยสาธารณสุขอําเภอปทุมราชวงศา (ดานวิชาการ) 

8. นางพรเพ็ญ ไชยจันทร   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.หัวตะพาน 

9. นายอุทัย ขันธุปตย    ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนายม 

10. นายนคเรศ ชัยศิริ    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.อํานาจเจริญ 

11. นายนฤทธ์ิ ชาตาสุข   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.อํานาจเจริญ 

12. นางสาวสุวนิตย ธรรมสาร   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.อํานาจเจริญ 

13. นางสาวชญานิศา นารีวงศ   นักวิชาการคอมพิวเตอร สสจ.อํานาจเจริญ 

14. นายประวุฒิ พุทธขิน   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

15. นางสาวสุโพชฌงค กอนภูธร  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

16. นายดิเรก คณะรัตน   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานนาสะแบง 

17. นายปรีดา โมทอง    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.บานโปงหิน 
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18. นายสุรวิทย เชิญนิยม   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโนนหนามแทง 

19. นางสาววิลาวัลย ศรีพรหม   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.อํานาจเจริญ 

 

วาระกอนการประชุม 

1. พิธีมอบชอดอกไมแสดงความยินดีกับรพ.ที่ผานการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

จาก กรมสนบัสนนุบริการสุขภาพ ประจําป 2561 (กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ) 

ขอแสดงความยินดีกับรพ.ที่ผานการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพจาก กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ ประจําป 2561 ดังนี้ 

1) ใบประกาศฯรพ.ผานการรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาวะระดับคุณภาพไดแก            

รพ.หัวตะพาน และ รพ.ชานุมาน 

2) ใบประกาศฯรพ.ตนแบบมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานระบบเครื่องมือแพทย         

ประจําป 2561 ไดแก รพ.อํานาจเจริญ 

3) ใบประกาศฯรพ.ผานการรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับพัฒนาไดแก                

รพ.ปทุมราชวงศา รพ.ลืออํานาจ รพ.พนา และรพ.เสนางคนิคม 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1. การเฝาระวังความปลอดภัยทางถนนในชวงเทศกาลปใหม  2562 ขอใหทุกหนวยงาน           

เตรียมความพรอมทั้งดานแผนปฏิบัติการและบุคลากร ตลอดจน เครื่องมือ อุปกรณ ครุภัณฑ     

ทางการแพทย พรอมกําชับการปฏิบัติหนาที่อยางเครงครัดใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. นโยบายการยายปรับเปลี่ยนผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลที่ปฏิบัติราชการ    

ในพ้ืนที่นานเกิน 10 ป เพ่ือสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและ    

สรางนวัตกรรมบริการใหเปนท่ีพึงพอใจของประชาชน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 

รายงานการประชุม คปสจ. คร้ังที่ 11/2561 เม่ือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จํานวน 27 หนา

ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมและแจงใหตรวจสอบรายงานการประชุมทางเว็บไซต

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ www.amno.moph.go.th หัวขอ รายงานการประชุม 

หากท่ีประชุม มีความประสงคแกไขรายละเอียด ขอใหแจงตอที่ประชุม และหากท่ีประชุมไมมีแกไข 

ขอมติที่ประชุมใหรับรองรายงานการประชุมดังกลาว  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีขอแกไข 
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 

    -ไมมี- 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ 

4.1 เรื่องท่ีเสนอจาก นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

  4.1.1 เรื่องจากที่ประชุมหัวหนาสวนราชการ 

  1) การฉลองเทศกาลปใหม 2562 ขอความรวมมือเฝาระวังความปลอดภัยทางถนน 

 2) ความปลอดภัย อุบัติเหตุ การใชรถใชถนน ใหสวมหมวกกันน็อกและคาดเข็มขัดนิรภัย 

  3) ผูวาราชการจังหวัดอํานาจเจริญ ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือจัดงานฮีตสิบสอง 

 4) จังหวัดอํานาจเจริญ จัดกิจกรรมเทศกาลสงเสริมการทองเท่ียว สวดมนตขามป      

รับพลังตะวันใหมกอนใครในอํานาจเจริญ ณ บริเวณภูสิงห จุดสูงสุดของจังหวัดอํานาจเจริญ       

และกิจกรรมสวดมนตขามปวิถีพุทธ 2562 จังหวัดอํานาจเจริญ ณ วัดเทพมงคล อ.เมือง 

  5) ความโปรงใสในการดําเนินงาน/ติดตามงบประมาณจังหวัด 

 6) ขอสั่งการผูวาราชการจังหวัดอํานาจเจริญ ดานการเมืองชวงเลือกตั้ง หลีกเล่ียง    

การจัดกิจกรรมท่ีเอนเอียงไปฝายหนึ่งฝายใด 

  7) งดการมอบของขวัญในเทศกาลปใหม เพื่อชวยลดโอกาสการรับสินบนของเจาหนาที่ 

  8) ขาราชการยาย 

นายธานินท จุฑาทิพยธาตุกุล ปศุสัตวจังหวัด 

  4.1.2 วันท่ี 2 มกราคม 2562 สิ้นสุดวาระการดํารงตาํแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลพนา 

  4.1.3 วันที่ 7 มกราคม 2562 เดินทางไปอบรม นักบรหิารสาธารณสุขระดับสูง (นบส.) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

  4.2.1 ตรวจฉลากสินคากระเชาของขวัญในชวงเทศกาลปใหม 

 กลุมงานคุมครองผูบริโภครวมกับ สคบ. จังหวัดอํานาจเจริญ ออกตรวจฉลากสินคากระเชา

ของขวัญในชวงเทศกาลปใหมในระหวางวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 ณ หางสรรพสินคาบิ๊กซี         

เทสโกโลตัส สาขาอํานาจเจรญิ และรานคาภายในเทศบาลเมืองอํานาจเจริญ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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วิสัยทัศน “ประชาชนอํานาจเจริญมีสุขภาพดีอยางยั่งยืน ภายในป 2579” 

คานิยม MOPH : อํานาจเจริญกาวหนา SMART and Change to Pro มุงสูดาวเทาติดดิน 

4.3 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุมงานบริหารท่ัวไป 

4.3.1 ความกาวหนาการลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจางสิ่งกอสรางและครุภัณฑ 

รายการ จํานวนรายการ ลงนามแลว รอยละ 

สิ่งกอสราง 12 9 75 

ครุภัณฑ 41 41 100 

รวม 53 50  

 

4.3.2 แผนการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ 2562 
 

วัน เดือน ป หนวยบริการ 

9  มกราคม 2562 สสอ.ชานุมาน 

10 มกราคม 2562 สสอ.พนา 

11 มกราคม 2562 สสอ.ปทุมราชวงศา 

16 มกราคม 2562 สสอ.ลืออํานาจ 

22 มกราคม 2562 รพ.หัวตะพาน 

23 มกราคม 2562 รพ.ชานุมาน 

24 มกราคม 2562 รพ.พนา 

25 มกราคม 2562 รพ.ปทุมราชวงศา 

28 มกราคม 2562 รพ.เสนางคนิคม 

วัน เดือน ป หนวยบริการ 

29 มกราคม 2562 รพ.อํานาจเจรญิ 

30 มกราคม 2562 รพ.ลืออํานาจ 

5 กุมภาพันธ 2562 สสอ.เสนางคนิคม 

6 กุมภาพันธ 2562 สสอ.หัวตะพาน 

8 กุมภาพันธ 2562 สสจ.อํานาจเจรญิ 

12-14 กุมภาพันธ 2562 สสอ.เมืองอํานาจเจริญ 

 

4.3.3 การประเมินคุณภาพการเงินการคลัง 5 มิติ (EIA)  

วันตรวจราชการ หนวยบริการ รพท.อํานาจเจรญิ รพช.ทุกแหง ตองผานขั้นที่ 2 คือ      

ลงขอมูลในระบบออนไลน แลว 

4.3.4 การเบิกจาย พ.ต.ส. ไดรับจัดสรรแลว 3,584,000 บาท ยังไมไดรับเอกสารการเบิกจาย 
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วิสัยทัศน “ประชาชนอํานาจเจริญมีสุขภาพดีอยางยั่งยืน ภายในป 2579” 

คานิยม MOPH : อํานาจเจริญกาวหนา SMART and Change to Pro มุงสูดาวเทาติดดิน 

4.3.5 รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน สงภายใน 15 มกราคม 2562  

(อจ 0032.001/ว1203 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุมงานพฒันายุทธศาสตรสาธารณสุข 

4.4.1 การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ระดับจังหวัด รอบที่ 1-2562 

วันพุธท่ี 9 มกราคม 2562       โซนที่ 3 เมือง/เสนางคนิคม 

เวลา 08.30 – 16.30 น.  (รับนิเทศท่ี สสอ.เมืองอํานาจเจรญิ) 

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 โซนที่ 2 หัวตะพาน/พนา/ลืออํานาจ 

    เวลา 08.30 – 16.30 น.  (รบันิเทศท่ี รพ.ปทุมราชวงศา)  

วันศกุรที่ 11 มกราคม 2562   โซนที่ 1 ปทุมราชวงศา/ชานุมาน  

เวลา 08.30 – 16.30 น.  (รับนิเทศท่ี รพ.พนา) 

 

4.4.2 การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1-2562 จังหวัดอํานาจเจริญ 

จังหวัด พื้นท่ีตรวจเย่ียม รอบที่ 1  

(20-22 กพ.62) 

พื้นท่ีตรวจเย่ียม รอบที่ 2  

(3-5 กค.62) 

โรงพยาบาล รพ.สต โรงพยาบาล รพ.สต 

อํานาจเจริญ ลืออํานาจ ดงบัง เสนางคนิคม โคกกลาง 

 

4.4.3 แผนการออกประเมินผลงานตามตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Ranking) 

ประจําป 2562 

รอบที่ 1-2562  

วัน เดือน ป อําเภอ สถานท่ี 

วันจันทรท่ี 18 มีนาคม 2562 เชา : เสนางคนิคม รพ.เสนางคนิคม 

บาย : เมือง สสอ.เมืองอํานาจเจริญ 

วันอังคารท่ี 19 มีนาคม 2562 เชา : ลืออํานาจ สสอ.ลืออํานาจ 

บาย : พนา รพ.พนา 

วันพฤหัสบดีท่ี 21 มีนาคม 2562 เชา : หัวตะพาน รพ.หัวตะพาน 

วันศุกรท่ี 22 มีนาคม 2562 เชา : ปทุมราชวงศา รพ.ปทุมราชวงศา 

บาย : ชานุมาน รพ.ชานุมาน 
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วิสัยทัศน “ประชาชนอํานาจเจริญมีสุขภาพดีอยางยั่งยืน ภายในป 2579” 

คานิยม MOPH : อํานาจเจริญกาวหนา SMART and Change to Pro มุงสูดาวเทาติดดิน 

รอบที่ 2-2562  

วัน เดือน ป อําเภอ สถานที่ 

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เชา : ชานุมาน รพ.ชานุมาน 

บาย : ปทุมราชวงศา รพ.ปทุมราชวงศา 

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2562 เชา : พนา รพ.พนา 

บาย : ลืออํานาจ สสอ.ลืออํานาจ 

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เชา : หัวตะพาน รพ.หัวตะพาน 

วันศุกรที่ 9 สิงหาคม 2562 เชา : เมือง สสอ.เมืองอํานาจเจรญิ 

บาย : เสนางคนิคม รพ.เสนางคนิคม 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุมงานพฒันาคุณภาพและรูปแบบบริการ  

4.5.1 พชอ. 

     1) ขอให สสอ.จัดทําโครงการรองรับงบกระทรวงสาธารณสุข 30,000 บาท/อําเภอ    

เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน พชอ.(คาเบี้ยประชุม,คาจัดประชุม)  โดยกระทรวงมหาดไทย

กําหนดใหประชุม พชอ.อยางนอย  ไตรมาสละ 1 คร้ัง (อัตราการเบิกจายคาเบี้ยประชุมตามมติ

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิจังหวัดอํานาจเจริญกําหนด คณะกรรมการคนละ 200 

บาท/ครั้ง, อนุกรรมการคนละ 100 บาท/คร้ัง)  ใหสง สสจ.ภายใน 11 ม.ค.2562 

     2) ใหอําเภอทบทวนประเด็นวาระอําเภอ สงภายใน 11 ม.ค.2562   

     3) สงแผนปฏิบัติการตามประเด็นวาระอําเภอ ภายในวันที่ 25 ม.ค.2562 

4.5.2 คลินกิหมอครอบครวั (PCC)  

     1) กระทรวงสาธารณสุขเปดลงทะเบียน PCC รอบท่ี 1/2562 ระหวางวันท่ี 24 ธ.ค. 

2561 – 11 ม.ค.2562 ขอให รพท./รพช.สงขอมูลเพ่ือประกอบการลงทะเบียน ให สสจ.อจ. 

ภายในวันที่ 7 ม.ค. 2562 

     2) เขตสุขภาพที่ 10 สํารวจขอมูลระดับการพัฒนา PCC และจํานวน แพทย FM/

เจาหนาที่ปฏิบัติงาน PCC/รพ.สต.ท้ังหมด เพ่ือวางแผนพัฒนา สงขอมูลให สสจ. ภายในวันที่        

7 ม.ค. 2562 

4.5.3 รพ.สต.ติดดาว  

     1) ขอใหอําเภอสงคําสั่งแตงตั้งทีมพี่เลี้ยง รพ.สต.ติดดาวระดับอําเภอ ภายในวันที่           

15 ม.ค.2562 
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คานิยม MOPH : อาํนาจเจริญกาวหนา SMART and Change to Pro มุงสูดาวเทาติดดนิ 

     2) เขตสุขภาพที่ 10 กําหนดจัดประชุม ครู ข รพ.สต.ติดดาว เขตสุขภาพที่ 10 ระหวาง

วันที่ 14-15 ม.ค. 2562 โดยจังหวัดอํานาจเจริญไดรับจัดสรรโควตาเขารวมประชุม 2 ทีมๆละ      

12 คน รายละเอียดจะแจงใหทราบตอไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.6 เรื่องที่เสนอจาก กลุมงานประกันสขุภาพ 

4.6.1 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพปงบประมาณ 2561 

   แผนภูมิท่ี 1 แสดงรอยละ ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพรายอําเภอเดือน พฤศจิกายน  2561 

 
 

4.6.2 ผลการดําเนนิงานเปรียบเทียบกับแผนรายไดและคาใชจาย (Planfin) 2562 

   ตารางที่ 1  เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับแผนรายไดและคาใชจาย ณ วันที่  30 พฤศจิกายน 2561 

 

โรงพยาบาล 

รายได รายจาย 

ประมาณการ 30/11/2561 รอยละ ประมาณการ 30/11/2561 รอย

ละ 

อํานาจเจริญ 726,675,000.00 143,053,049.90 19.69 695,650,000.00 115,881,645.91 16.66 

ชานุมาน 83,106,395.71 19,595,829.96 23.58 83,531,696.00 15,311,363.71 18.33 

ปทุมราชฯ 109,929,139.80 28,424,629.75 25.86 106,022,227.27 14,296,011.82 13.48 

พนา 82,508,745.56 24,714,596.53 29.95 84,441,470.00 14,003,703.38 16.58 

เสนางฯ 88,061,238.36 22,445,554.79 25.49 82,780,000.00 12,978,178.76 15.68 

หัวตะพาน 128,410,000.00 31,161,644.17 24.27 128,100,000.00 23,025,374.71 17.97 

ลืออํานาจ 80,766,471.08 20,509,588.42 25.39 75,095,511.19 12,576,500.24 16.75 

ผลรวม 1,299,456,990.51 289,904,893.52 22.31 1,255,620,904.46 208,072,778.53 16.57 

หมายเหตุ เปาหมายรอยละ 16.67  มากกวาหรือนอยกวาไมเกินรอยละ 5 จากแผนท่ีประมาณการ 
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คานิยม MOPH : อํานาจเจริญกาวหนา SMART and Change to Pro มุงสูดาวเทาติดดิน 

4.6.3 ภาวะวิกฤติทางการเงิน  

 ตารางท่ี 2 การคาํนวณวิกฤติ 7 ระดับ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 

Org CR QR Cash NWC NI+Depleciation 

Liquid 

Index 

Status 

Index 

Survive 

Index 

Risk 

Scoring 

อํานาจเจริญ 1.72 1.47 1.05 88,411,364.39 27,171,403.99 0 0 0 0 

ชานุมาน 2.01 1.88 1.69 17,032,633.90 4,284,466.25 0 0 0 0 

ปทุมราช 1.65 1.53 1.34 16,130,483.23 14,128,617.93 0 0 0 0 

พนา 1.88 1.67 1.23 14,761,000.05 10,710,893.15 0 0 0 0 

เสนางฯ 2.19 2.03 1.76 18,957,725.86 9,467,376.03 0 0 0 0 

หัวตะพาน 1.00 0.86 0.61 -51,572.24 8,136,269.46 3 1 0 4 

ลืออํานาจ 2.07 1.79 1.57 14,238,711.34 7,933,088.18 0 0 0 0 

 ขอมูล ณ วันที่ 19 ธ.ค. 2561 

  

  ตารางท่ี 3 แสดงภาวะวิกฤติทางการเงิน ของหนวยบริการรายเดือน ปงบประมาณ 2562 

Org ตุลาคม 2561 พฤศจกิายน 2561 

อํานาจเจริญ 0 0 

ชานุมาน 0 0 

ปทุมราช 1 0 

พนา 2 0 

เสนางคนิคม 0 0 

หัวตะพาน 2 4 

ลืออํานาจ 0 0 
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4.6.4 การจัดสรรคาตอบแทนกําลังคนสาธารณสุขของหนวยบริการปงบประมาณ 2562 

ตารางที่ 3 คาตอบแทน ฉ .11 และ ฉ.12 ของหนวยบรกิารในจังหวัดอํานาจเจริญ ปงบประมาณ 2562 

 

 

หนวยบริการ 

 จัดสรรโดยใชหลักเกณฑตามประกาศ ฉ .11 และ ฉ.12  

ประมาณการจัดสรร รพ.สต.100% 

 รพ.สต.   รพ.   ยอดประมาณการ  

 [1]   [2]   [3]=[1]+[2]  

รพท.อํานาจเจริญ 3,014,400.00 4,639,900.00 7,654,300.00 

รพช.ชานุมาน 1,585,200.00 1,267,400.00 2,852,600.00 

รพช.ปทุมราชวงศา 1,513,200.00 945,800.00 2,459,000.00 

รพช.พนา 672,000.00 988,600.00 1,660,600.00 

รพช.เสนางคนิคม 990,000.00 1,021,000.00 2,011,000.00 

รพช.หัวตะพาน 1,570,800.00 1,134,300.00 2,705,100.00 

รพช.ลืออํานาจ 1,530,000.00 796,200.00 2,326,200.00 

รวม 10,875,600.00 10,793,200.00 21,668,800.00 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.7 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 

4.7.1 สรุปผลการปฏิบัติงานหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอํานาจเจริญรวมกับ

โครงการบําบัดทุกขบํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชนจังหวัดอํานาจเจริญ วันที่ 24 ธันวาคม 2561 

ณ วัดพระศรีเจริญ หมูที่ 6 ตําบลหัวตะพาน อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ 

กิจกรรม จํานวน

ผูรับบริการ 

คร้ังตอไป 

1. ตรวจโรคทั่วไป 70 -วันที่ 17 มกราคม 2562 

   -ทันตกรรม 23 ปฏิบัติงาน ณ บานคําเดือยกลาง 

2.สงตอผูปวย  หมูท่ี 12 ตําบลคําเข่ือนแกว 

   -รพช. 2 อ.ชานุมาน 

   -รพท. - -วันที่ 19 กุมภาพันธ 2562 

   -รพ.จังหวัดอ่ืน - ปฏิบัติงาน ณ บานฟาหวน 

3.รับไวเปนผูปวยในพระราชานุเคราะห 1 หมูท่ี 6,9 ตําบลไรขี 

4.มอบยาชุดพระราชทาน 50 อ.ลืออํานาจ 

5.นวดแผนไทย 35  
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กิจกรรม จํานวน

ผูรับบริการ 

คร้ังตอไป 

6.ตรวจมะเร็งเตานมดวยตนเอง 24  

7.จัดหางาน/แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ   

   -สาธิตอาชีพอิสระ 80  

8.สวัสดิการและคุมครองแรงงาน   

   -แจกเอกสารใหความรู 80  

9.องคการบริหารสวนจังหวัดอํานาจเจริญ   

   -รณรงคเกลือไอโอดีน/แจกเอกสารใหความรู 120  

10.ประกันสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ   

   -แจกเอกสารใหความรู 70  

11.บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด

อํานาจเจริญ 

  

   -ภาพระบายส/ีแจกเอกสารใหความรู 50  

12.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   

จังหวัดอํานาจเจริญ   

   -จัดกิจกรรมและแจกเอกสาร 130  

 

4.7.2 สรุปโรคที่พบ จํานวน 72 ราย 

โรคที่พบ จํานวน รอยละ 

โรคระบบกระดูกและกลามเนื้อ 39 54.16 

โรคระบบทางเดินอาหาร 11 15.27 

โรคระบบประสาทและสมอง 10 13.88 

โรคระบบทางเดินหายใจ 8 11.11 

โรคผิวหนงั 2 2.77 

โรคตา 1 1.38 

โรคระบบตอมไรทอและโภชนาการ 1 1.38 
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คานิยม MOPH : อํานาจเจริญกาวหนา SMART and Change to Pro มุงสูดาวเทาติดดิน 

4.7.3 สรุปผลการออกรับบริจาคโลหิตเหลากาชาดจังหวัดอํานาจเจริญรวมกับสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจรญิ โรงพยาบาลอํานาจเจริญ 

ครั้งที่/วัน เดือน ป/สถานที่ ผูรับบริการ 

(คน) 

จํานวนเลือด 

(ถุง) 

หมายเหตุ 

53/วันที่ 4 ธันวาคม 2561 

ณ หจก.เกียรติสุรนนทอํานาจเจริญ 

212 212  

54/วันที่ 13 ธันวาคม 2561 

ณ หอประชุมอําเภอพนา 

118 118  

55/วันที่ 18 ธันวาคม 2561 

ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ 

148 148  

56/วันที่ 20 ธันวาคม 2561 

ณ หอประชุมโรงเรียนชานุมานวิทยาคม 

153 153  

57/วันที่ 27 ธันวาคม 2561 

ณ หอประชุมอําเภอลืออํานาจ 

   

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.8 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุมงานควบคุมโรค 

4.8.1 โรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรกจังหวัดอํานาจเจรญิ 

ในชวงเดือนธันวาคม (1–25 ธันวาคม 2561) พบวา 10 โรคอันดับแรกที่มีอัตราปวย

สูงสุดไดแก อุจจาระรวงเฉียบพลัน รองลงมาคือ ปอดบวม ไขไมทราบสาเหตุ สุกใส เมลิออยโดซีส 

มือเทาปาก ไขหวัดใหญ ตาแดง ไขเลือดออก และตับอักเสบชนิดบี รายละเอียดดังรูปที่ 1 

รูปที่ 1 อัตราปวยตอแสนประชากรดวยโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรกประจําเดือน ธันวาคม 

2561 เปรียบเทียบกับเดือนธันวาคมป 2560   
      อัตราปวยตอแสนประชากร  

 
ที่มา:บัตรรายงานโรคเฝาระวังทางระบาดวิทยา ขอมูล ณ 25 ธันวาคม 2561 

Diarrhoea
Pneumoni

a
Pyrexia

Chickenpo

x
Melioidosis HFMD Influenza   DHF

H.conjuncti

vitis
Hepatitis B

ธ.ค.-61 112.75 21.78 12.13 1.65 1.31 1.31 1.31 1.31 0.83 0.83

ธ.ค.-60 137.28 34.46 19.57 1.65 0.55 1.11 1.65 0 3.31 0.80

24
68

101214161820222426283032343638404244464850525456586062646668707274767880828486889092949698100102104106108110112114116118120
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ตารางที่ 1  เปรียบเทียบโรค 10 อันดับแรกของจังหวัดอํานาจเจริญชวงเดือน ธันวาคม 2561 กับธันวาคม2560 

 

อันดับ 

 

โรค 

ธันวาคม 2561 ธันวาคม  2560 

จํานวน อัตราปวย 

ตอแสนปชก. 

จํานวน อัตราปวย 

ตอแสนปชก. 

1 อุจจาระรวงเฉียบพลัน 409 112.75 498 137.28 

2 ปอดบวม 79 21.78 125 34.46 

3 ไขไมทราบสาเหตุ 44 12.13 71 19.57 

4 สุกใส 7 1.65 6 1.60 

5 เมลิออยโดซีส 5 1.31 4 0.55 

6 มือเทาปาก 5 1.31 4 1.11 

7 ไขหวัดใหญ 5 1.31 6 1.65 

8 ไขเลือดออก 5 1.31 0 0 

9 ตาแดง 3 0.83 12 3.31 

10 ตับอักเสบชนิดบี 2 0.83 3 0.80 

ที่มา:บัตรรายงานโรคเฝาระวังทางระบาดวิทยา ขอมูล ณ 26 ธันวาคม 2561 

เมื่อเปรียบเทียบขอมูล10 อันดับแรกของจังหวัดอํานาจเจริญในชวงเดือน ธันวาคม 2561กับ

ชวงเดือนธันวาคม2560 พบวามี  ไขเลือดออก ท่ีมีอัตราปวยสูงเกินป 2560 

4.8.2 ความครอบคลุมและความทันเวลาของการสงรายงาน 506 

ในชวงเดือนธันวาคม 2561 (วันท่ี1–25 ธันวาคม 2561 ) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

อํานาจเจริญไดรับบัตรรายงานโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา (รง.506) จํานวน 718 ฉบับ     

มีการความครอบคลุมและความทันเวลาของการ  สงรายงานตามมาตรฐานของโรงพยาบาล       

และ สถานบริการสาธารณสุข ดังตารางท่ี 2 

ตารางที ่2 จํานวนรอยละของสถานบริการสาธารณสุข จําแนกตามความครอบคลุมของการสงรายงาน 506  

ในชวงเดือนธันวาคม 2561 (1- 25 ธันวาคม2561) 

ลําดับ อําเภอ จํานวน 

สถานบริการท้ังหมด 

สถานบริการที่มี

การสงรายงาน 

สถานบริการที่ไมมี 

รายงานผูปวย 

รอยละความ

ครอบคลุม 

1. เมืองอํานาจเจรญิ 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. ลืออํานาจ 11 11 0 100 

รวม 86 86 0 100 
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แหลงที่มา:รายงาน506 จากศูนยระบาดอําเภอ,รพ.และ รพ.สต.ทุกแหงผาน Datacenter และ E-mail                

ณ 25 ธันวาคม 61 

ขอขอบคุณผูบริหารและเครือขายสถานบริการสาธารณสุขทุกแหงที่ใหความสําคัญ        

กับระบบเฝาระวังทางระบาดวิทยาที่ไดสงขอมูลไดครบถวนถูกตองทันเวลาเพ่ือใหขอมูลในระบบ

เฝาระวังมีคุณภาพและนาเชื่อถือย่ิงขึ้น 

4.8.3 สถานการณโรคที่สําคัญในชวงเดอืน ธันวาคม 2561 

1) สถานการณโรคไขเลือดออก 

ขอมูลไขเลือดออกของประเทศไทย จากสํานักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตวันที่ 

1 มกราคม– 25 ธันวาคม  2561 พบผูปวย จํานวน 82,874 ราย อัตราปวย 125.45 ตอปชก.   

แสนคน พบผูปวยเสียชีวิต 108  ราย (จากอัตราปวยตาย รอยละ 0.13   

จังหวัดอํานาจเจริญ มีอัตราปวยเปนอันดับที่ 67 ของประเทศ เดือนที่ผานมาอยูในอันดับที่ 

65 (สืบคนจาก http://www.boe.moph.go.th/ขอมูล ณ วันที่  25 ธันวาคม 2561)  

ภาคท่ีมีอัตราปวยสูงสุดคือ ภาคกลาง 155.17 ตอปชก.แสนคน (35,121ราย) รองลงมาคือ 

ภาคเหนอื 135.87  ตอปชก.แสนคน (16,425 ราย) ภาคใต 135.02 ตอปชก.แสนคน (12,652ราย) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  85.02 ตอปชก.แสนคน (18,676ราย)ตามลําดับ 

จังหวัดอํานาจเจริญ มีอัตราปวยเปนอันดับที่ 5 ของจังหวัดในเครือขายบริการที่ 10 โดยจังหวัด    

ท่ีมีอัตราปวยสูงสุด คือ จังหวัดศรีสะเกษ 140.02ตอปชก.แสนคน (2,060ราย) เสียชีวิต 1 ราย 

รองลงมาคือ อุบลราชธานี 107.16ตอปชก.แสนคน (2,000ราย) เสียชีวิต 3 ราย จังหวัดยโสธร 

74.86 ตอปชก.แสนคน (404 ราย) จังหวัดมุกดาหาร 65.69 ตอปชก.แสนคน (230 ราย)            

และอํานาจเจริญ 53.23 ตอปชก.แสนคน (203 ราย ) 
  

สถานการณโรคไขเลือดออกในจังหวัดอํานาจเจริญ (ขอมูลเฝาระวังโรคไขเลือดออกรายวัน) 

ในป 2561 (วันท่ี 1 มกราคม–26 ธันวาคม 2561) จังหวัดอํานาจเจริญไดรบัรายงานผูปวย

ท่ีเขาขายเฝาระวังโรคไขเลือดออกสะสมตั้งแตตนป รวม จํานวน  236   ราย คิดอัตราปวย 61.74  

ตอประชากรแสนคน ยังไมมีรายงานผูเสียชีวิต สวนใหญ วินิจฉัย DF รอยละ 63.83 (151 ราย) 

รองลงมา คือ DHF รอยละ 33.62 (79 ราย) และDSS จํานวน 6 ราย รอยละ 2.55 กลุมเสี่ยงยัง

เปนกลุมเด็กนักเรียน อายุ 5-14 ป อัตราปวย 232.83  ตอประชากรแสนคน (105 คน) พื้นที่เกิด

โรคตั้งแตตนปจนถึงปจจุบันพบผูปวยกระจายในทั้ง 7 อําเภอใน  48 ตําบล 139 หมูบาน/ชุมชน   

โดยพบวาอําเภอที่มีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสะสมสูงสุดคืออําเภอปทุมราชวงศา 

(อัตราปวย137.43 ตอประชากรแสนคน) รองลงมาคือ อําเภอชานุมาน อําเภอเสนางคนิคม อําเภอ

หัวตะพาน อําเภอเมืองอํานาจเจริญ  อําเภอพนาและ อําเภอลืออํานาจ รายละเอียดดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 จํานวนผูปวยไขเลือดออกผูเสียชวิีต อัตราปวยตอประชากรแสนคน อัตราปวยตาย (%) จําแนกราย

อําเภอป 2561  (ณ 26 ธันวาคม 2561) 

ลํา 

ดับ 

 

อําภอ 

 

ขอมูลสะสมทั้งป 2561 

( 1 ม.ค 61 – 25 ธ.ค 61) 

ชวงเดือน ธันวาคม 2561  

(4 สัปดาห) 

พื้นที่ 

เส่ียง 

รวม

ผูปวย 

RATE อันดับ ตาย CFR

(%) 

ผูปวย RATE อันดับ 

1 เมือง 61 46.28 5 0 0 0 0  สีขาว 

2 ชานุมาน 31 74.76 2 0 0 0 0  สีขาว 

3 ปทุมราชฯ 67 137.43 1 0 0 0 0  สีขาว 

4 พนา 7 24.82 6 0 0 0 0  สีขาว 

5 เสนางคฯ 30 72.93 3 0 0 0 0  สีขาว 

6 หัวตะพาน 30 55.57 4 0 0 0 0  สีขาว 

7 ลืออํานาจ 10 27.12 7 0 0 5 13.56 1 สีแดง 

รวม 237 61.48  0 0 5 1.31  สีเขียว 
 

หมายเหตุ    

            =  อําเภอที่พบอตัราปวย  > 10 ตอแสนประชากร 

 = อาํเภอที่พบอัตราปวย  > 5 -≤10  ตอแสนประชากร 

= อาํเภอที่พบอัตราปวย    ≤ 5  ตอแสนประชากร  

  สีขาว  = พ้ืนที่ปลอดโรคไมพบผูปวยในชวง 4 สปัดาห 

แนวโนมการระบาดของโรค ผูปวยในเดือนธันวาคม 2561 จะเปนชวงยางเขาฤดูหนาวแตยังพบ

ผูปวยจํานวน  5 ราย ถึงแมจะลดลง จากเดือนที่ผานมา และนอยกวาคามัธยฐาน 5 ป แตมากกวา

ป 2560 ถึง 5 เทา ซึ่งเปนสัญญาณวาใน ป 2562 นาจะรุนแรงในหลายพ้ืนท่ีอําเภอรายละเอียด   

ดัง รูปที่ 2 

รูปที่ 2 จํานวนผูปวยโรคไขเลือดออกจังหวัดอํานาจเจริญป 2561 เปรียบเทียบป 2560 และ มัธยฐาน 5 ป

ยอนหลังและคาพยากรณ 2561 ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561 
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ณ ปจจุบันมีการระบาดของโรคไขเลือดออกอยูใน 1 อําเภอกระจาย ใน 2 ตําบล 4 ชุมชน ดังรูป

และตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4  จํานวนผูปวยโรคไขเลือดออกจังหวัดอํานาจเจริญ แยกรายอําเภอ รายตําบลและหมูบาน/ชุมชนที่

กําลังมีการระบาดของโรคและโรคยังไมสงบในขณะน้ี ณ วันที่ 26 ธันวาคม  2561 

อําเภอ ตําบล หมูท่ี 

สะสมท้ังป 

(ราย) 

 

ประเภท

หมูบานเกิด

โรค 

 

ระยะเวลา

การ

ระบาด

(วัน) 

 

จํานวนผูปวย 

ในชวง 4 สัปดาห WK 48-51 

(9 – 27 ธ.ค 61) 

WK48 WK49 WK50 WK51 

ลืออํานาจ โคกกลาง 7 1 ใหม  0 1 0 0 

ไรขี 5 4 ซํ้าซาก 28 0 1 1 1 

7 1 ใหม  0 0 1 0 

10 1 ใหม  1 0 0 0 

 

หมายเหต:ุ 1.พื้นที่เกิดโรคซํ้าซากหมายถึง (พบผูปวยติดตอกันเกิน 4  สัปดาห ) 

 2 .พื้นท่ีเกิดโรคตอเน่ืองหมายถึง (พบผูปวยตอเนื่อง 2-3 ใน 4 สัปดาห 

 3. พื้นท่ีเกิดโรคใหม หมายถึง หมูบานที่พบผูปวยใหมในรอบป หรือ เกิดเหตุการณใหมเม่ือโรคสงบ 
 

การระบาดของโรคไข เ ลือดออกใน ตําบลไรขี  อํา เภอลืออํานาจ จํานวน 6 ราย                   

แยกเปนเพศชาย 3 ราย เพศหญิง 3 ราย วินิจฉัย  DF จํานวน 4 ราย  DHF 2 ราย รายแรก        

เร่ิมปวย 25 พฤศจิกายน 2561 รายลาสุดเร่ิมปวย วันที ่23 ธันวาคม 2561  (ระยะเวลาการะบาด

ของโรค 28 วัน) สวนใหญเกิดในกลุมเด็ก 5 -17 ป (อายุเฉลี่ย 10 ป ) ทั้งนี้ กระจายไปใน              

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

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

ป2561 0 0 0 11 34 64 34 46 24 12 6 5

พยากรณ2561 0 0 6 16 74 118 95 67 31 8 2 0

ป2560 6 6 8 8 35 76 44 9 12 1 0 0
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3 หมูบาน จากทั้งหมด 10 หมูบาน ซึ่งทั้ง 3 หมูบาน เปนหมูบานที่วางเวนจากการระบาดของ    

โรค มา 2 ป  ทําใหระดับภู มิคุมกันของคนในชุมชนลดลงประกอบกับพบแหลงเสี่ ยงคือ                 

มีคลองระบายน้ํารอบชุมชนที่มีน้ําขัง ซึ่งไดรับการแกไขเรียบรอยแลว ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 

4.8.4 การดําเนินงานในชวงเทศกาลปใหม 2562 

ตามแผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม 2562โดยศูนย

อํานวยการความปลอดภัยทางถนน ไดมีมติใหกําหนดวันควบคุมเขมขนตั้งแตวันที่ 27 ธันวาคม 

2561– 2 มกราคม  2562 โดยใชชื่อวา “ขับรถมีน้ําใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อสรางความ

ตระหนัก รับรู และกระตุนเตือนจิตสํานึกใหกับประชาชนผูใชรถใชถนนในชวงเทศกาลปใหม 2562

เพื่อใหการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม 2562 เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพสอดรับกับการดําเนินงานของศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด

อํานาจเจริญ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ จึงขอใหหนวยงานในสังกัดทุกแหง

ดําเนินการ ดังนี้  

1) ใหดําเนินการตามแนวทางการดําเนินงานปองกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทาง

ถนนชวงเทศกาลปใหม 2562 ของศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอําเภอ โดยเฉพาะ

การจัดใหบุคลากรปฏิบัติหนาที่ตามจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนภายใตการบริหารงานของ

นายอําเภอ 

2) ใหโรงพยาบาลทุกแหง จัดแพทย พยาบาล เจาหนาที่ รวมทั้ง เวชภัณฑ เลือด หองฉุกเฉิน   

หองผาตัด (จัดอัตรากําลังของบุคลากร) ใหเพียงพอและมีความพรอมสามารถรองรับผูบาดเจ็บหาก

เกิดอุบัติเหตุรุนแรงหรืออุบัติเหตุหมูตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเตรียมความพรอมของชุดปฏิบัติการ

การแพทยฉุกเฉินใหมีความพรอมตลอด 24 ชั่วโมงและสนับสนุนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการ

ฉุกเฉินเบ้ืองตน (FR) ในพ้ืนที่  

3) ใหโรงพยาบาลทุกแหง จัดทีมแพทยประจํา (Staff) ประจําหองฉุกเฉินรวมกับแพทยฝกหัด

หรือแพทยเพ่ิมพูนทักษะ (intern) ในชวงเทศกาลปใหม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง 

4) เตรยีมความพรอมเร่ืองการประสานและการสั่งการตาง ๆ ทั้งทางโทรศัพทพ้ืนฐาน 

โทรศัพทเคลื่อนที่ โทรสาร วิทยุคมนาคม และ INTERNET ใหสามารถติดตอประสานระหวาง

เครือขายสถานบริการทุกแหง ในจังหวัดอํานาจเจริญ ไดตลอด 24 ชั่วโมง 

5) โรงพยาบาลทุกแหงรายงานขอมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตชวงเทศกาลปใหม 2562  

ต้ังแต27  ธันวาคม 2561  – 2 มกราคม 2562  ในระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดการขอมูล

ผูบาดเจ็บและเสียชีวิต โปรแกรม PHER Accident ภายในเวรนั้น ๆ ทุกวัน 
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6) กรณีเกิดอุบัติเหตุหมูหรือ อุบัติเหตุรุนแรง ในพ้ืนที่ใหผูอํานวยการโรงพยาบาลนั้น ๆ 

รายงานตามระบบบัญชาการเหตุการณ (ICS) จังหวัดอํานาจเจริญทันที เพ่ือท่ีจะไดประสานขอ

ความชวยเหลือและรายงานผูบังคับบัญชาระดับสูง ตอไป 

7) ใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ (ปลัดอําเภอ, อปท, 

สาธารณสุข ตํารวจ,สรรพสามิต) ดําเนินการออกตรวจเฝาระวัง ประชาสัมพันธ เร่ืองสถานท่ี บุคคล 

และ เวลาหามจําหนายเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลชวงเทศกาลปใหม 2562 โดยใหดําเนินการตั้งแต 

27  ธันวาคม 2561  – 1 มกราคม 2562  อยางนอย 5 ราน และสงรายงานผลการออกตรวจ       

ไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ ภายในวันท่ี 8 มกราคม 2562 

8)  การตรวจวัดระดับแอลกอฮอลในเลือดของผูขับข่ีและเกณฑการสนับสนุนคาใชจาย

กระทรวงสาธารณสุขใหเจาหนาที่ท่ีปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตรวจวัดระดับแอลกอฮอลในเลือดใหกับผู ขับขี่  ท่ีเจาพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน             

หรือพนักงานเจาหนาที่ ท่ีใช อํานาจตามกฎหมายพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522        

แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2535  รองขอหรือสงตัวมา (กรณีมีปญหาในการตรวจ ใหประสานไปที่ 089-

7883020 หรือ 089-6258079)  

9)  กําหนดคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขตามขอบังคับกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ที่

ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544  ใหสามารถปรับ

คาตอบแทนเพิ่มข้ึน ไมเกิน 2 เทาของอัตราท่ีกําหนด และหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการ

จายเงินคาตอบแทนแนบทายขอบังคับกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการจายเงินคาตอบแทน

เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2552  

ท้ังนี้ แลวแตสถานะทางการเงินและภาระงานของแตละหนวยงานโดยใหอยูในดุลยพินิจของ

ผูบริหารหนวยงาน  

10) ใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแหงประสานขอความรวมมือกับหนวยงานในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย ในการดําเนินงานดานชุมชนคุณภาพชวงวันที่ 27  ธันวาคม 2561  –             

1 มกราคม 2562 อยางนอยตําบลละ 1 แหง โดยใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ สงแบบรายงาน      

ต1-ต3 และแบบบันทึกตามมาตรการดานชุมชนในกลุมไลนดานชุมชนทุกวัน ตั้ งแตวันที่              

27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 กอนเวลา 08.30 น. ของวันถัดไป ทั้งนี้ขอใหดานชุมชน

คุณภาพทุกแหงดําเนินการตรวจเขมขนในชวงเวลา 16.00 - 22.00 น. ทุกวัน (ดําเนินการดาน

ชุมชนคุณภาพ รพ.สต ละ 1 แหง) และใหสงรายงานการดําเนินงานดานชุมชนคุณภาพตามแบบ

รายงานที่กําหนด (แบบฟอรมรายงานสามารถโหลดไดในไลนกลุมดานชุมชน) ไปยังสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจรญิ ภายในวันท่ี 8 มกราคม 27  ธันวาคม 2561  – 1 มกราคม 2562     
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11)  ใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอจัดทําคําสั่งระดับอําเภอเรื่องการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในชวงเทศกาลปใหม 2562 การจัดทําคําสั่งเวรยามของหนวยบริการทุกระดับใหชัดเจน 

และสงคาํสั่งไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ ทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.9 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ สุขภาพจิตและยาเสพติด  

4.9.1 การประกวดเยาวชนตนแบบเกงและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER 

ONE IDOL) เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ หองประชุมดอกจานและเวทีกลางงานประเพณี           

ฮีตสิบสองและงานประจําป จังหวัดอํานาจเจริญ ไดคัดเลือกเยาวชนตัวแทนจังหวัดเขารวม        

การประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 11 คน (ชาย 5 คน หญิง 6 คน) เพื่อเขา

ประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่ 9 มีนาคม 2562 ประกอบดวย 

ฝายชาย 

 TI 19 นายวรเชษฐ บุญหา (ปอนด)  โรงเรยีนสรางนกทาวิทยาคม อําเภอเมืองอํานาจเจริญ  

 TI 13 นายศรายุทธ สอนพงษ (เอก) โรงเรียนปลาคาววิทยานุสรณ อําเภอเมืองอํานาจเจริญ 

 TI 07 นายเจตนา ขันเงิน (เอฟ) วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ  อําเภอเมืองอํานาจเจรญิ 

 TI 21 นายธวัชชัย คําศรอีาย (จอส) วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ อําเภอเมืองอํานาจเจริญ 

 TI 33 นายธีรวุฒิ สนธิหา (แบรนด) โรงเรียนพนาศึกษา  อําเภอพนา  

ฝายหญิง 

TI 54 นางสาวภัคจิรา ปรากฏ (แพม) โรงเรยีนลืออํานาจวิทยาคม อําเภอพนา  

TI 08 นางสาวณัฐริกา บุญนูน (ออ) วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ อําเภอเมืองอํานาจเจรญิ 

TI 34 นางสาวรชักิจ กอนคํา (บีม) โรงเรยีนพนาศึกษา  อําเภอพนา 

TI 26 นางสาวจินดารัตน แกนคํา (ปอบป) โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก อําเภอพนา 

TI 10 นางสาวรุงไพลิน หลอดโสภา (บีม) โรงเรียนธันยธรณพิทยา 2 อําเภอปทุมราชวงศา 

TI 50 นางสาวจุทามาศ ขันเงิน (เดียร) โรงเรียนอํานาจเจริญ  อําเภอเมืองอํานาจเจรญิ 

4.9.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทํายุทธศาสตร TO BE NUMBER ONE จังหวัด

อํานาจเจริญ ในเดือนมกราคม 2562 ณ หองประชุมดอกจาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

อํานาจเจริญ กลุมเปาหมาย ประกอบดวย ผูรับผิดชอบงาน แกนนําสมาชิกชมรม TO BE NUMBER 

ONE จํานวน 100 คน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.10 เร่ืองท่ีเสนอจาก กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

 4.10.1 ผูไดรับการคดัเลือกเปนขาราชการตําแหนง เจาพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน รพ.พนา 

คือ นางสาวมัชฌิมา อินลี 

 4.10.2 ตําแหนง เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติงาน รพ.พนา ไมมีบุคคลสมัคร 

ซึ่งจะดําเนินการประกาศสอบอีกครั้งโดยเพ่ิมเงื่อนไข รบัโอน/รบัยายเพ่ิม ในประกาศรับสมัคร 

 4.10.3 ขณะน้ีกําลังดําเนินการรับสมัคร พนักงานราชการ ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 

ปฏิบัติงานที่ กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

 4.10.4 การบันทึก Happinometer และ HPI ขอความรวมมือทุกหนวยดําเนินการบันทึก 

ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 10 มกราคม 2562  

  4.10.5 ประชุม HR เพ่ือบริหารจัดการฐานขอมูลทรัพยากรบุคคล ในวันที่ 3 มกราคม 2562 

 4.10.6 หนาเว็บ www.amno.moph.go.th จะมีขอมูล KM HR Online ซึ่งจะมีระเบียบ

ตางๆ และแบบฟอรมที่ใชในการดําเนินงานทรัพยากรบุคคล รวมทั้งขั้นตอนการดําเนินท่ีเก่ียวของ 

อยูระหวาง ICT กําลังดําเนินการให 

 4.10.7 โครงการอบรมเครือขายนักสรางสุข เมื่อวันท่ี 6 - 7 ธันวาคม 2561 ที่ผานมา     

ได รับความรวมมือยางดีจากทุกหนวยงานและผู เขาอบรมสามารถนําไปใชประโยชน ได                 

ขอความรวมมือทุกหนวยงานสนับสนุนการดํา เนินงานนักสรางสุขท่ีผานการอบรมแลว              

เพ่ือขยายผลนักสรางสุข ใหบรรลุเปาหมาย จังหวัดอํานาจเจริญมีองคกรสรางสุข 

 4.10.8 แจงแนวทางที่เปนหลักเกณฑในการขอปรับปรุงกําหนดตําแหนง เปลี่ยนสายงาน

ใหมจากประเภททั่วไป เปน ประเภทวิชาการ  

แยกเปนวุฒิ - สอบแขงขัน ไดแก นักวิชาการสาธารณสุข นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเงิน    

และบัญช ี

  - สอบคัดเลือก ไดแก  พยาบาลบาลวิชาชีพ แพทยแผนไทย นักเทคนิคการแพทย    

นักกายภาพบําบัด 

เชน กรณี เจาพนักงานทันตสาธารณสุข/สาธารณสุข/เภสัชกรรม มีผลสอบขึ้นบัญชีไว ผาน ภาค ก 

ของ กพ. และภาค ข และ ค    

       จะขอเปลี่ยนสายงาน เปน นักวิชาการสาธารณสุข  มีหลักเกณฑ ดังน้ี 

 มีผลการสอบขึ้นบัญชีไว (ผาน ภาค ก ของ กพ และภาค ข และ ค)  ของกรมตางๆ  

 เปนเจาพนักงาน ทันตสาธารณสุข/สาธารณสุข/เภสัชกรรม ระดับชํานาญงาน 

 ใชเลขตําแหนงตัวเอง แตตองใชเงินเพ่ิมตามเกณฑที่สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  

โดยมีการตองยุบตําแหนงวางอ่ืนเพ่ือใหใชเงินของตําแหนงวางนั้นในการขอปรับปรุงกําหนด

ตําแหนง  
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*** สวนกรณีที่ยังไมไดรับการบรรจุเปนขาราชการ หรือเปนขาราชการอยูในระดับปฏิบัติงาน     

ตองรอใหถึงลําดับท่ีตนเองสอบได หนวยงานท่ีขึ้นบัญชีไวเรียกบรรจุเทานั้น  

 โดยทั้งน้ี กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล ตองนําเร่ืองเขาคณะกรรมการบริหารตําแหนงวาง 

เพ่ือพิจารณายุบตําแหนงเพื่อขอปรับปรุงกําหนดตําแหนงใหม และเสนอผาน คณะกรรมการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล   เขตสุขภาพที่ 10 และคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 10 อนุมัติ เขตสุขภาพ

แจง สํานักงานปลัดกระทรวงและนําเขาอนุกรรมการขาราชการพลเรือนสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข (อ.ก.พ.) เมื่อ อ.ก.พ. มีมติอนุมัติแลว จะแจงใหเขตสุขภาพ ทราบและเขตสุขภาพแจง 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดวาไดปรับปรุง 

 4.10.9 ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ (ดานวิชาการ) จะเดินการรับสมัครและคัดเลือกในเดือน 

มกราคม 2562 

 4.10.10 การโยกยาย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

  1) ขามจังหวัดภายในเขตสุขภาพเปนอํานาจของผูตรวจราชการกระทรวงฯ  

  2) ขามจังหวัดตางเขตสุขภาพเปนอํานาจของปลัดกระทรวงฯ 

  3) ภายในจังหวัดเปนอํานาจของนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 

 4.10.11 การใหรักษาการในตําแหนง ตองเปนตําแหนงท่ีวาง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.11 เร่ืองท่ีเสนอจาก งานวิจัยและพัฒนา 

  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ครั้งที่ 1/2562 หัวขอ “หลักเกณฑ

และการจัดทําเอกสารผลงานวิชาการ” วันที่ 17 มกราคม 2562 ณ หองประชุมคณาพันธ  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ รายละเอียดแจงในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส     

ตามหนังสือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ ที่  อจ 0032.003/ว 4172 ลงวันท่ี             

21 ธันวาคม 2562 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม  ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 

6.1 ขอเชิญรวมพิธีเจริญพระพทุธมนตเฉลิมพระเกียรติฯ  

ชมรมจริยธรรม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ ขอเชิญรวมพิธีเจริญพระพุทธมนตเฉลิม

พระเกียรติฯ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาประชาสามัคคี วัดเทพมงคล     

อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา  15.45 น. 

 

 

    ลงชื่อ    ผูจดรายงานการประชุม 

            (นางสาวชญานิศา นารีวงศ) 

              นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 

    ลงชื่อ    ผูรับรองรายงานการประชุม 

             (นายวุฒิพงษ สินทรัพย) 

       นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

        หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

 


