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วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579” 

ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)จังหวัดอ านาจเจริญ 
ครั้งที ่2/2563 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563  

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

ผู้มาประชุม 
1. นายประภาส วีระพล   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

2. พญ.นภาพร เกียรติด ารง  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

3. นายปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง   นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
4. นางฤดีวรรณ วงศ์เจริญ   นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
5. นายอาคม กินาวงศ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

6. นายอภิชาติ รุ่งเมฆารัตน์  (แทน) เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) 
7. นายปริญญา ดวงศรี   ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)  
8. นางสาวบุศณี มุจรินทร์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปทุมราชวงศา 

9. นายวุฒิพงษ์ สินทรัพย์  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

10. นางทัศนีย์ ร่มเย็น   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

11. นายทนงศักดิ์ พลอาษา   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
12. นายนิยม ไชยอรรจนาภรณ์ (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
13. นางประภาวดี นาคสุด  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

14. นายชยพล สินวรณ์   หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

15. นางสาวส าราญ เหล็กงาม  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด 

16. นายประเทือง ค าภานันท์  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 

17. นายยงยุทธ สุพล    หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

18. นางรัชนีกรณ์ มาศพันธ์   หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

19. นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

20. นายสกลรัฐ วติวุฒิพงษ์   หัวหน้างานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

21. นางแคทรียา รัตนเทวะเนตร  หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา 

22. นายไกรวุฒิ บุตตะ   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมสุขภาพ 

23. นายสุขเกษม ร่วมสุข  (แทน) หัวหน้างานยาเสพติดและทูบีนัมเบอร์วัน 

24. นายถิรพุทธิ เฉลิมเกียรติสกุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหัวตะพาน 

25. นายปัณณธร เลิศเอกธรรม (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม 

26. นายสุเมธ แสงอ่อน  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลืออ านาจ 
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27. นายอมรธีร์ ศรีสะอาด   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนา 
28. นายอุเทน ชัยวงศ์   สาธารณสุขอ าเภอพนา 
29. นายรัชพล เดขเสงี่ยมศักดิ์   สาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน 
30. นายภัทรวรรธน์ ค าดี   สาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา 
31. นายไพรัช วัชรกุลธรไชย   ผู้ปกครองนิคมอ านาจเจริญ 
32. นายปิยะ เสตพันธ์    ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ (ด้านวิชาการ) 
33. นายพัลลภ สุระเกษ   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม (ด้านวิชาการ) 
34. นางประภัสสร ทองเทพ   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอพนา (ด้านวิชาการ) 
35. นางสาวสุมาลี ไชยเสริฐ   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ (ด้านวิชาการ) 
36. นายทรงศิลป์ ซึ่งเสน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยฆ้อง 
37. นายประโยชน์ ศรีณรงค์กุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศาลา 
38. นายบุญเกิด ทองพันธ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองสามสี 
39. นายไพบูลย์ เจริญวงศ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าโพน 
40. นายเสน่ห์ศักดิ์ สีหารัตน์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวินัยดี 
41. นายอิสระ หวานอ่อน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าน้อยเมืองเก่า 
42. นางพรเพ็ญ ทาริวงศ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.ลืออ านาจ 
43. นายอุทิศ นันทะมาตย์   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.ชานุมาน 
44. นายเดชา ปริญญาสกุลวงศ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.เสนางคนิคม 
45. นางปองกานดา ศรีภักดี   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.หัวตะพาน 
46. นางสาววิลาวัณย์ ศรีพรหม  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
47. นายนคเรศ ชัยศิริ    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.อ านาจเจริญ 

48. นางสาวชญานิศา นารีวงศ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสจ.อ านาจเจริญ 

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ 
1. นายสมาน พรรณรัตน์  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
2. นายสมศักดิ์ หอมชื่น  (แทน) สาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
3. นายเสถียร บัวเขียว   สาธารณสุขอ าเภอชานุมาน 
4. นายทศพงษ์ บุญพุฒ  (แทน) สาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม 
5. นายอภิศักดิ์ อินทร์บุตร  (แทน) สาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ 
6. นายสมเกียรติ ธรรมสาร   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน (ด้านวิชาการ) 
7. นายวีระวัฒน์ โสภัณ   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอชานุมาน (ด้านวิชาการ) 
8. นางสาวนริศรา ทองห่อ   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา (ด้านวิชาการ) 



- 3 - 
 

 
วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579” 

ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

9. นายนพพล ธาดากุล   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชานุมาน 
10. นายสราวุธ เสียงหวาน   หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคที่น าโดยแมลงที่ 10.2 จังหวัดมุกดาหาร  
11. นายทนงศักดิ์ พ่ึงโพธิ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.พนา 

12. นางวิลาพรรณ คณารักษ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.ปทุมราชวงศา 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น.  
 นายประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระก่อนการประชุม 
   1. พิธีประดับอินทรธนูข้าราชการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
      นางฤดีวรรณ วงศ์เจริญ  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 

 2. มอบเกียรติบัตร GREEN&CLEAN Hospital ประจ าปีงบประมาณ 2562 และเกียรติบัตร 
ร่วมประกวดนวัตกรรม GREEN&CLEAN Hospital ระดับเขต 
  ตามท่ีกรมอนามัย โดยศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานีได้ตรวจประเมินรับรองโรงพยาบาล
ที่ พัฒน าอนามั ย สิ่ ง แ ว ดล้ อม ได้ ต า ม เ ก ณ ฑ์  GREEN&CLEAN Hospital ประจ า ปี  2562                   
ซึ่งมีโรงพยาบาลผ่านการประเมินรับรอง ดังนี้ 

- ระดับดี จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเสนางคนิคม 
- ระดับดีมาก จ านวน 4 แห่ง  ได้แก่ โรงพยาบาลชานุมาน โรงพยาบาลพนา โรงพยาบาล

ลืออ านาจ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 
- ระดับดีมากพลัส จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลอ านาจเจริญและโรงพยาบาล        

หัวตะพาน 
และมีโรงพยาบาลที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม GREEN&CLEAN Hospital ระดับเขต 
ดังนี้  โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) “ถุงใส่มูลฝอยรีไซเคิล ลดรายจ่าย ลด
ภาวะโลกร้อน” 2) โรงพยาบาลพนา “ถังขยะกันลิง” 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงแพร่ระบาด ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกประเทศ รับประทาน
อาหารปรุงสุกล้างมือด้วยสบู่และแอลกอฮอล์อยู่เสมอ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  
รายงานการประชุม คปสจ. ครั้ งที่  1/2563 เมื่อวันที่  3 มกราคม 2563 จ านวน              

22 หน้า ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งให้ตรวจสอบรายงานการประชุมทาง
เว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ www.amno.moph.go.th หัวข้อ รายงานการ
ประชุม หากที่ประชุม มีความประสงค์แก้ไขรายละเอียด ขอให้แจ้งต่อที่ประชุม และหากที่ประชุม
ไม่มีแก้ไข ขอมติที่ประชุมให้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
    - ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

4.1 เรื่องท่ีเสนอจาก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 

http://www.amno.moph.go.th/
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4.2 เรื่องท่ีเสนอจาก ผู้อ านวยการโรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
กระบวนการตั้งรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ในบริเวณโรงพยาบาลอ านาจเจริญ มีการจัดตั้ง
หน่วยคัดกรองด้านหน้าบริเวณลานจอดรถของโรงพยาบาล 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.3 เรื่องท่ีแจ้งจาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
1. การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ประจ าปี 2563 

จังหวัด 
รอบท่ี 1 (12-14 กพ.63) รอบท่ี 2 (22-24 กค.63) 

โรงพยาบาล รพ.สต โรงพยาบาล รพ.สต หน่วยงานอื่น 
อ านาจเจรญิ ปทุมราชวงศา นาป่าแซง พนา อุ่มยาง อบต.ไม้กลอน 

ขอเปลี่ยนแปลงก าหนดการ ดังนี้ 
- วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ผอ.รพช./สสอ ไม่ต้องเข้าร่วมประชุม 
- วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เชิญ ผอ.รพช./สสอ. ทุกแห่ง เข้าร่วมรับฟังการสรุปผลการ

ตรวจราชการ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ รพ.อ านาจเจริญ 
2. ก าหนดการออก Ranking รอบที่ 1-2563 

วัน เดือน ป ี
(เวลา 08.30-16.30 น.) 

อ าเภอ สถานที ่
วันพุธท่ี -3 มีนาคม 2563 เช้า : ชานุมาน รพ.ชานุมาน 
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2563 เช้า : เสนางคนิคม รพ.เสนางคนิคม 

บ่าย : เมืองอ านาจเจริญ สสอ.เมืองอ านาจเจรญิ 
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2563 เช้า : ลืออ านาจ สสอ.ลืออ านาจ 

บ่าย : หัวตะพาน รพ.หัวตะพาน 
วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2563 เช้า : ปทุมราชวงศา สสอ.ปทุมราชวงศา 

บ่าย : พนา รพ.พนา 

หมายเหตุ : ตัดข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 24.00 น. 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุ่มงานควบคุมโรค  
  4.4.1 โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรกของจังหวัดอ านาจเจริญ 
ประจ าเดือน มกราคม 2563 พบว่า 10 โรคอันดับแรกที่มีอัตราป่วยสูงสุดได้แก่ อุจจาระร่วง  
รองลงมาคือปอดบวม ไม่ทราบสาเหตุ อาหารเป็นพิษ ไข้หวัดใหญ่ สุกใส เมดิออยโดซิส มือเท้าปาก   
เลปโตสไปโรซิสและตาแดง  
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ตารางเปรียบเทียบโรค 10 อันดับแรกของจังหวัดอ านาจเจริญช่วงเดือน มกราคม 2563 กับ 
มกราคม 62 

อันดับ
ที ่

โรค 
มกราคม 2563 มกราคม 2562 

จ านวน อัตราป่วย 
ต่อแสนปชก. 

จ านวน อัตราป่วย 
ต่อแสนปชก. 

1 อุจจาระร่วงเฉียบพลัน 454 120.07 834 220.57 
2 ปอมบวม 109 28.83 139 36.76 
3 ไข้ไม่ทราบสาเหต ุ 77 20.36 109 28.83 
4 อาหารเป็นพิษ 44 11.64 137 36.23 
5 ไข้หวัดใหญ ่ 34 8.99 7 1.85 
6 สุกใส 14 3.70 18 4.76 
7 เมดิออยโดซิส 8 2.12 4 1.06 
8 มือเท้าปาก 4 1.06 6 1.59 
9 เลปโตสไปโรซิส 2 0.53 1 0.26 
10 ตาแดง 2 0.53 3 0.79 

ที่มา:บัตรรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ข้อมูล ณ 30  มกราคม  2563 

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล 10 อันดับแรกของจังหวัดอ านาจเจริญในช่วงเดือนมกราคม 2563 กับช่วง
เดือนธันวาคม 2562 พบว่ามีโรคท่ีมีอัตราป่วยสูงเกินปี2562 คือ ไข้หวัดใหญ่ เมดิออยโดซิส และโรค
เลปโตสไปโรซิส 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  4.4.2 ความครอบคลุมและความทันเวลาของการส่งรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทาง
ระบาดวิทยา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญได้รับบัตรรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทาง
ระบาดวิทยา (รง.506) จ านวน 660  ฉบับมีการความครอบคลุมและความทันเวลาของการสง  
รายงานตามมาตรฐานของโรงพยาบาลและ สถานบริการสาธารณสุข  
ตารางจ านวนร้อยละของสถานบริการสาธารณสุข จ าแนกตามความครอบคลุมของการส่งรายงาน 
506 ในชวงเดือนมกราคม 2563 (1-29 มกราคม 2563) 
ล าดับ อ าเภอ จ านวน 

สถานบริการ
ทั้งหมด 

สถานบริการที่มี
การส่งรายงาน

ผู้ป่วย 

สถานบริการที่ไม่ม ี
รายงานผู้ป่วย 

ร้อยละความ
ครอบคลุม 

1. เมือง 26 21 5 80.76 
2. ชานุมาน 10 6 4 60 
3. ปทุมราชวงศา 12 10 2 83.33 
4. พนา 6 5 1 83.33 
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5. เสนางคนิคม 9 7 2 77.77 
6. หัวตะพาน 12 12 0 100 
7. ลืออ านาจ 11 11 0 72.72 

รวม 86 72 14 83.72 

แหล่งที่มา:รายงาน506 จากศูนย์ระบาดอ าเภอ,รพ.และ รพ.สต.ทุกแห่งผ่าน Datacenter และ E-mail 

ณ 29 มกราคม 63 

อ าเภอเมือง  รพ.สต.ดอนเมย รพ.สต.นาหมอม้า รพ.สต.น้ าปลีก รพ.สต.โนนดู่ รพ.สต.สรา้งนกทา  
อ าเภอชานุมาน รพ.สต.ค าเดือย รพ.สต.โคกก่ง รพ.สต.บุ่งเขียว รพ.สต.พุทธรักษา  
อ าเภอปทุมราชวงศา รพ.สต.ค าโพน รพ.สต.ลือ  
อ าเภอพนา รพ.สต.จานลาน  
อ าเภอเสนางคนิคม รพ.สต.โพนทอง รพ.สต.หนองคล้า 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  4.4.3 สถานการณ์โรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 
1) สถานการณ์โรค 
สถานการณ์ในต่างประเทศวันที่ 31 ธันวาคม 2562ประเทศจีน รายงานจ านวนผู้ป่วยโรคปอด
อักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นครั้งแรก จ านวน 27 ราย วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2563 มีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก จ านวนทั้งสิ้น11,945 ราย พบผู้ป่วยยืนยันในประเทศจีน
กระจายเกือบทุกเมือง จ านวน 11,791 ราย อาการรุนแรง 1,795 ราย และเสียชีวิต 259 ราย 
สถานการณ์โรคในประเทศไทย วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เวลา 19.00 น. พบผู้ป่วยยืนยัน
โรคจ านวน 19 ราย  อาการรุนแรง0 ราย และเสียชีวิต 0 ราย 
2) มาตรการในการด าเนินการป้องกันควบคุมโรค 

มาตรการในประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 มกราคม2563 กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
ได้ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเป็นระดับ 3 เพ่ือติดตามสถานการณ์โรคทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศอย่างใกล้ชิดและบริหารจัดการทรัพยากรเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเฝ้า
ระวังค้นหาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสที่มาจากต่างประเทศทั้ งการคัดกรองไข้                   
ณ ช่องทางเข้าออกประเทศที่ท่าอากาศยานนานาชาติ5แห่งได้แก่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณ
ภูมิดอนเมืองเชียงใหม่ภูเก็ตกระบี่ และเชียงราย เพ่ิมการเฝ้าระวังที่โรงพยาบาลรัฐและเอกชน
สนับสนุนการเตรียมความพร้อมส าหรับรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ ครอบคลุมระบบบริการ
สาธารณสุขและชุมชนแหล่งท่องเที่ยวโรงแรม โดยบูรณาการการท างานร่วมกันของทุกกระทรวง 
อาท ิกระทรวงคมนาคมกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงมหาดไทย         
ส านักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานความมั่นคง โดยสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  รวมทั้ง
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ประสานงานกับองค์การอนามัยโลก และประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูล
มาตรการ และประสบการณ์ของประเทศไทยในการเฝ้าระวังให้กับประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งสามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมาตรฐานระดับสูงสุดในการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่วันที่ 23 มกราคม 2563 ได้ยกระดับการแจ้งเตือนโรคในผู้เดินทางเป็นระดับ 3 ให้หลีกเลี่ยง
การเดินทางไปยังพ้ืนที่ที่มีการระบาดและจัดท ารายงานสถานการณ์ฉบับภาษาอังกฤษ               
และใบความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคในฉบับภาษาต่างประเทศ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข 
3) การสื่อสารความเสี่ยงกับประชาชน 

● โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ป้องกันได้โดยใช้หลักการป้องกันโรคติดต่อ
ทางเดินหายใจ ได้แก่ ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ 

● หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศจีนและระหว่างเดินทางในต่างประเทศขอให้หลีกเลี่ยง
การอยู่ในสถานที่แออัดหรือมีมลภาวะและไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจามหากเลี่ยงไม่ได้ให้สวมใส่
หน้ากากอนามัย 

● ภายใน 14 วันหลังเดินทางกลับจากเมืองอู่ฮ่ันหรือเมืองอ่ืนๆ ในประเทศจีน หากมีไข้
ร่วมกับอาการทางเดินหายใจได้แก่ ไอ เจ็บคอ มีน้ ามูก หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบพบแพทย์ทันที
พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทางไปประเทศจีน 

● หลีกเลี่ยงการไปตลาดที่ขายซากสัตว์ป่าหรือที่มีชีวิตและการสัมผัสโดยไม่ใช้ถุงมือ 

● หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ าและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือไม่น ามือมา
สัมผัสตาจมูกปากโดยไม่จ าเป็น 

● ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อ่ืน (เช่นผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ า ผ้าเช็ดตัว) เนื่องจากเชื้อก่อโรค
ทางระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ 

● รับประทานอาหารปรุงสุกร้อน 
 
 

5. แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล     
   กรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 
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6. ข้อสั่งการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
1. ทบทวนและซักซ้อมการสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล เพ่ือเตรียม

ความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ กรณี โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 
2.  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ สนับสนุน ชุด PPE  อ าเภอละ 10 ชุด 
3. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงวิธีป้องกันโรค โดยใช้หลักกินร้อน ช้อนกลาง ล้าง

มือ และสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องเดินทางไปในที่สาธารณะ 
4. เฝ้าระวังผู้ที่มีอาการป่วยเข้าข่ายโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่มี
ประวัติสัมผัส หรือประวัติการเดินทางมาจากเมืองตามที่รัฐบาลจีนประกาศแจ้ง โดยให้รายงาน
ตามแบบฟอร์มการรายงานผู้สงสัย (PUI) โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
2019 ไปยังทีม SAT กลุ่มงานควบคุมโรค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ผ่าน
ช่องทาง Group Line: SAT AMNAT TEAM ภายในเวลา 16.00 น. ทุกวัน กรณีพบผู้สงสัยให้
รายงานทันที 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.5 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
  4.5.1 ผลการด าเนินงานเปรยีบเทียบกับแผนรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) 2563 
ตารางท่ี 1  การด าเนินงานเปรียบเทียบกับแผนประมาณการ (Planfin) ปีงบประมาณ  2563 

โรงพยาบาล 
รายได ้ รายจ่าย 

ประมาณการ 31/12/2562 ร้อยละ ประมาณการ 31/12/2562 ร้อยละ 
อ านาจเจริญ 887,033,000.00 217,764,800.58 24.55 887,033,000.00 217,764,800.58 24.18 
ชานุมาน 94,452,970.44 29,093,536.09 30.80 94,452,970.44 29,093,536.09 25.91 
ปทุมราชฯ 110,842,996.26 33,575,058.61 30.29 110,842,996.26 33,575,058.61 26.19 

พนา 85,646,925.10 27,230,912.73 31.79 85,646,925.10 27,230,912.73 24.95 
เสนางฯ 90,010,400.00 26,196,719.77 29.10 90,010,400.00 26,196,719.77 23.36 
หัวตะพาน 137,948,662.13 41,783,384.16 30.29 137,948,662.13 41,783,384.16 23.83 
ลืออ านาจ 81,616,150.51 24,371,999.39 29.86 81,616,150.51 24,371,999.39 24.22 

หมายเหตุ เป้าหมายร้อยละ 25 มากกว่าหรือน้อยกว่าไม่เกินร้อยละ 5 จากแผนที่ประมาณการ 
4.5.2 ภาวะวิกฤติทางการเงิน  

ตารางท่ี 2 รายงานวิกฤติทางการเงิน 7 ระดับ ของหน่วยบริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

Org CR QR Cash NWC NI LiI StI SuI 
Risk 

Scroing 
อ านาจเจรญิ 1.75 1.52 1.07 86,281,577.15 32,708,246.74 0 0 0 0 
ชานุมาน 1.79 1.68 1.44 15,170,559.59 4,635,775.03 0 0 0 0 
ปทุมราชฯ 1.41 1.29 1.06 12,418,712.95 4,995,858.69 1 0 0 1 
พนา 1.80 1.60 1.14 12,074,215.00 4,852,180.18 0 0 0 0 
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Org CR QR Cash NWC NI LiI StI SuI 
Risk 

Scroing 
เสนางฯ 2.32 2.08 1.65 16,154,828.20 5,949,630.68 0 0 0 0 
หัวตะพาน 1.14 0.97 0.74 3,924,175.94 8,935,588.64 3 0 0 3 
ลืออ านาจ 2.44 2.06 1.70 13,811,467.52 4,606,993.17 0 0 0 0 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.6 เรื่องท่ีแจ้งจาก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
 4.6.1 สรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอ านาจเจริญ ครั้งที่ 4                
ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่  8 ต าบลเค็งใหญ่ อ าเภอหัวตะพาน จังหวัด
อ านาจเจริญ 

            กิจกรรม ครั้งท่ี 4          ครั้งต่อไป 

จ านวน 
ผู้รับบริการ 

 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) 
 

 
    75 
    35 
    28 
    28 
 
     - 
     3 
     1 
     50 

 
- วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2563
ปฏิบัติงานบ้านนาหนองใหญ ่หมู่ที่ 
6 ต าบลไร่สสีุก  
อ าเภอเสนางคนิคม 
-วันท่ี 18 มีนาคม 2563 
ปฏิบัติงานบ้านก่อ หมู่ที่ 2 
ต าบลดอนเมย อ าเภอเมือง 
-วันท่ี 25 มีนาคม 2563 
ปฏิบัติงานบ้านห้วยซมั หมูที่ 3 
ต าบลโคกก่ง อ าเภอชานุมาน 
โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้าง
รอยย้ิมให้ประชาชน 
คร้ังท่ี 5 วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ โรงเรียนมัธยมแมด หมู่ที่ 9 
ต าบลแมด อ.ลืออ านาจ 
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สรุป โรคที่พบ  จ านวน 77 ราย 
 
           โรคที่พบ 

         ครั้งท่ี 4 

จ านวน ร้อยละ 

โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 
โรคระบบทางเดินหายใจ 
โรคระบบประสาทและสมอง 
โรคระบบทางเดินอาหาร 
โรคตา 
โรคผิวหนัง 
โรคระบบไหลเวยีนโลหิตและโรคเลือด 

    29 
    16  
    14  
    12 
     3  
     2 
     1 

 37.66 
 20.78 
 18.18 
 15.58 
   3.90 
   2.6 
   1.30 

สรุปผล ผลการออกรับบริจาคโลหิตส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ านาเจริญ ร่วมกับโรงพยาบาล
อ านาจเจริญ 

ครั้งท่ี/วัน เดือน ปี /สถานท่ี 
 

จ านวนผู้รับบริการ 
(คน) 

จ านวน  
เลือด(ถุง) 

ครั้งต่อไป 

   - วันท่ี 3 มกราคม 2563 
หอโรงเรยีนอ านาจเจริญ 
- วันท่ี 9 มกราคม 2563 
หอประชุมโรงเรียนพนา 
- วันท่ี 16 มกราคม 2563 
 ณ หอประชุมอ าเภอ 
เสนางคนิคม 
- วันท่ี 23  มกราคม 2563 
หอประชุมอ าเภอปทุมราชวงศา 
-วันท่ี 30 มกราคม 2563 
ณ หอประชุมอ าเภอเมือง
อ านาจเจรญิ 

133 
 

140 
 

233 
 
 

203 
 
 
 
 

133 
 

140 
 

233 
 
 

203 
 
 
 
 

-วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ บิ๊กซีอ านาจเจริญ 
-วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ หอประชุมอ าเภอลืออ านาจ 
-วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ หอประชุมโรงเรียนหัวตะพาน 
-วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ บริษัทโตโยตา้อ านาจเจริญ 

 
  

4.6.2 งานส่งเสริมสุขภาพวัยท างาน 

4.6.2.1 โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  
ตามที่กรมอนามัย ได้จัดกิจกรรมโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ       
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (คีตะมวยไทย 10 ท่าออก
ก าลังกายเพ่ือสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติฯ) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
โดยเฉพาะด้านกิจกรรมทางกายที่ถูกต้อง เหมาะสมและเพียงพอในวิถีชีวิตประจ าวัน พร้อมการ
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เชิญชวนให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้สแกน QR Code เพ่ือบันทึกผลงาน ซึ่งจังหวัด
อ านาจเจริญได้เปิดตัวโครงการ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาแล้วนั้น  

รายงานการลงทะเบียนโครงการ 10  ล้านครอบครัวไทยออกก าลังกาย (ประเภทครอบครัว) 

  จ าแนกรายอ าเภอ  จังหวัดอ านาจเจรญิ (ตุลาคม 62 - 27 มกราคม 63) 

ล าดับ
ที ่

อ าเภอ 
ยอด

ลงทะเบียน  
ณ 27 ม.ค.63 

เป้าหมาย (ครอบครัว) จ านวนครอบครัว
ทั้งหมด 

(ครอบครัว) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1 เมือง 44 2,185 10,924 21,848 43,054 

2 ชานุมาน 20 563 2,813 5,625 11,073 

3 ปทุมราชวงศา 718 644 3,220 6,440 12,681 

4 พนา 14 383 1,915 3,830 7,534 

5 เสนางคนิคม 135 517 2,586 5,172 10,183 

6 หัวตะพาน 94 595 2,973 5,946 11,687 

7 ลืออ านาจ 627 469 2,343 4,685 9,220 

รวม 1,652  5,356 26,774 53,546 105,432 

หมายเหตุ : ลงทะเบียน QR Code   
 
 
 
 
 
 
4.6.2.2 โครงการ “ก้าวท้าใจ”   
ก้าว : การออกก าลังกายด้วยการเดิน –วิ่ง 
ท้า : ชวนคนไทยร่วมกิจกรรมเพ่ือสุขภาพที่ดี  ร่วมแก้ปัญหา NCDs  
ใจ  : ใช้ใจเริ่มในการออกก าลังกาย และมีใจออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง  

แนวคิด Steps Challenge คือการนับจ านวนก้าวสะสม และ Virtual run คือสะสมระยะ
เดิน-วิ่ง จากที่ไหน เวลาใดก็ได้เพ่ือส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายของประชาชน ให้สอดคล้อง     
กับวิถีชีวิต ท าได้ง่าย สนุกสนาน และมีความท้าทาย แต่ละคนร่วมสะสมระยะทางเดิน-วิ่ง 60 วัน 
60 กิโลเมตร ผ่านแอพพลิเคชั่น ซึ่งเชื่อมต่อข้อมูลกลาง เป้าหมายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2563 
มุ่งเน้นบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขและ อสม.เพ่ือขับเคลื่อนให้เป็นต้นแบบด้านสุขภาพ      
(Health model)  
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มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.7 เรื่องท่ีแจ้งจาก งานยาเสพติดและทูบีนัมเบอร์วัน  
  1. การเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  
จังหวัดอ านาจเจริญ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน จังหวัดจะประชุม
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน และส่วนกลาง
จะเข้าดูพ้ืนที่และประชุมเตรียมความพร้อม ครั้งที่ 2 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น.       
ณ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน และการทูลเกล้าฯถวายเงิน จ านวน 30,000 บาท จะได้เข้ารับ
พระราชทานเข็มจากทูลกระหม่อมหญิงฯ และบริจาคเงิน จ านวน 5,000 บาท จะได้รับ                
ใบอนุโมทนาบัตรใช้ลดหย่อนภาษีได้ 
  2. การประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาควันที่ 29 มกราคม 2563 
ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น อ านาจเจริญส่งชมรมเข้าร่วม 15 ชมรม  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.8 เรื่องท่ีแจ้งจาก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและสุขภาพจิต  
4.8.1 นโยบายและมาตรการการเขาถึงบริการโรคจิตเวชเด็กและวัยรุน จังหวัดอ านาจเจริญ 

เนื่องจากสถานการณ์การคัดกรองสุขภาพจิตและช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มอายุ 6-15 ปี
ในพ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญ พบว่าการด าเนินงานยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจนท าให้การคัดกรองค้นหา
เด็กในกลุ่มเสี่ยงต่อการเรียนรู้และปัญหาด้านพฤติกรรมอารมณ์ได้ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน     
ยังแยกส่วนระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขและในระบบบริการสาธารณสุข
ยังขาดระบบการส่งต่อและน าเด็กกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาและช่วยเหลือให้ดีขึ้น             
ยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะให้การดูแลเด็ก รวมทั้งยังไม่ได้สร้างความเข้าใจ
ให้กับกลุ่มผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กใกล้ชิดให้ได้รู้หรือตระหนักถึงความส าคัญของการในการคัดกรอง     
4 โรคสุขภาพจิตในเด็ก ส่งผลให้การเข้าถึงบริการโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่นของจังหวัดอ านาจเจริญ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นเข้ารับการบริการตรวจวินิจฉัยร้อยละ15.23 (เกณฑ์ร้อยละ 30)
การ เข าถึ งบริ การของผู ป่ วย โรคออทิสติก  ใน เด็กอายุ  2-5 ป  คิด เป นร อยละ 29.29                   
(เกณฑ ≥รอยละ 45) ประกอบกับในปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่ 10 ได้ก าหนดประเด็น    
การเข้าถึงบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เป็นประเด็น Area based ในการตรวจราชการ เพ่ือใหการ
ด าเนินงานบรรลุตามเปาหมาย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญจึงได้ก าหนดนโยบาย    
และมาตรการการ โดยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ เพ่ือการเขาถึงบริการโรคจิตเวช
เด็กและวัยรุนเพิ่มขึ้นดังนี้   

1) ด้านการคัดกรองสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ก าหนดให้หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่ง
ร่วมกับครูด าเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเด็ก (6-15 ปี) พ้ืนที่รับผิดชอบให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 80 
โดยเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ผ่านการคัดกรอง ได้รับการคัดกรองซ้ าจากพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น         
ในโรงพยาบาลและเด็กที่ผิดปกติ ได้รับการตรวจรักษาจากทีมแพทย์และได้รับการดูแลรักษา           
ที่ต่อเนื่อง ร้อยละ 100 

2) การพัฒนาระบบบริการคลินิกสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ นในทุกโรงพยาบาล           
เพ่ือรองรับการใหบริการจากระบบการคัดกรองคนหาเด็กกลุมเสี่ยงในพ้ืนที และเพ่ิมการเขาถึง
บริการของเด็กเสี่ยงตอการเรียนรู โดยเฉพาะโรคสมาธิสั้นในเด็ก 6-15 ป โดยขอให้ด าเนินการดังนี้  

2.1) การจัดตั้งคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุน ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งด าเนินการจัดตั้ง
คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุน และก าหนดวัน เวลา การใหบริการในคลินิกให้ชัดเจน และจัดท าแผน
ประสานโรงเรียน /โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบล น าเด็กกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่เขารับการตรวจ
รักษา จากแพทย์ในคลินิกอย่างเป็นระบบ และให้จัดท าแผนออกบริการในโรงเรียน/ชุมชน  
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2.2) ก าหนดให้มีแพทยผูรับผิดชอบประจ าคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุน มีรายชื่อแพทย     
ที่รับผิดชอบคลินิกอยางชัดเจน และการตรวจวินิจฉัยเด็กในพ้ืนที่ให้ใช้ ระบบ consult ,Line 
Group, กับจิตแพทยโรงพยาบาลพี่เลี้ยง 

2.3) ก าหนดให้พยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุน ใหบริการในวันเปดคลินิก โดยไดมีการ      
สั่งการใหผูบริหารทบทวนภารกิจของพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในทุกโรงพยาบาลเพ่ือให เอ้ือ     
ตอการใหบริการสุขภาพจิตเด็ก อย่างเต็มที่ ให้เหมาะสมกับจ านวนเปาหมายเด็กที่ตองคัดกรอง   
ในพ้ืนที่ โดยในคลินิกโรงพยาบาลตองจัดบริการคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ น 2 วัน/สัปดาห์           
ในส่วนของโรงพยาบาลเสนางคนิคมและโรงพยาบาลชานุมานให้สรรหาบุคลากร เพ่ือเข ารับ        
การอบรมระยะสั้น 4 เดือนเพ่ือให้มีพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุน บริการและขับเคลื่อนงาน
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุน ทั้งในสถานบริการและในชุมชน ให้ครบทุกโรงพยาบาล 

2.4) ก าหนดให้โรงพยาบาลชุมชน ที่ยังไม่มีการบริหารจัดการยาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
ด าเนินการจัดซื้อตามกรอบยา ดังมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์    
ที่ไม่ใช่ยาจังหวัดอ านาจเจริญเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เพ่ือให้เด็กป่วยในพ้ืนที่ ได้รับยา       
อย่างต่อเนื่อง 

2.5) ขอให้ คปสอ.ทบทวน และวางแผนการขับเคลื่อนใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือการเขาถึง
บริการโรคสมาธิสั้นในเด็กกลุ มวัย 6-15 ป เพ่ิมขึ้น การเขาถึงบริการโรคสมาธิสั้น (ADHD)           
ให้ได้อยางนอย 30% และเพ่ิมการเขาถึงบริการโรคออทิสติก (ASD) อยางนอย 45 % 
4.9.2 การติดตามตัวชี้วัด NCD Monitor 

4.9.2.1 คัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานในกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป 
4.9.2.2 กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานได้จากการคัดกรองแล้วได้รับการตรวจระดับน้ าตาล

ในเลือดที่สถานบริการ 
4.9.2.3 สาธารณสุขซ้ า โดยการตรวจระดับพลาสมากลูโคสตอนเช้าหลังอดอาหาร

มากกว่า 8 ชั่วโมง (FPG) ภายใน 3 เดือน 
4.9.2.4 ความครอบคลุมการตรวจ HbA1c ในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน 
4.9.2.5 ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้ าตาลได้ (HbA1c ครั้งสุดท้าย น้อยกว่า 7 mg% 

ในปีงบประมาณท่ีวิเคราะห์) 
4.9.2.6 คัดกรองความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง 
4.9.2.7 กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตจากการคัดกรองได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 
4.9.2.8 ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.9 เรื่องท่ีแจ้งจาก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
1. การจัดตั้งศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก    
(PM 2.5) จังหวัดอ านาจเจริญ (พ.ศ.2562-2563)  

จังหวัดอ านาจเจริญ ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดอ านาจเจริญ (พ.ศ.2562-2563) และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
และคณะท างานติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เพ่ือให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” โดยมี 
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญ เป็นผู้บัญชาการ และ มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด
อ านาจเจริญ (นายพิจิต บุญทัน) เป็นประธานคณะท างาน  นายแพทย์สาธารณสุขจังห วัด
อ านาจเจริญและส่วนราชการอ่ืนๆ  จ านวน 22 หน่วยงานเป็นคณะท างาน โดยมีหัวหน้าส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ านาจเจริญ เป็นคณะท างานและเลขานุการ หัวหน้ากลุ่ม
ยุทธศาสตร์และการจัดการ ส านักงานจังหวัดอ านาจเจริญ เป็นคณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ  

แผนการป้องกันและแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อ านาจเจริญ  เพ่ือให้
สอดคล้องตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไข
ปัญหามลพิษฝุ่นละออง” มีมาตรการดังนี้ 

1. มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ (การแก้ไขปัญหาในระยะ
เร่งด่วนและในช่วงวิกฤติ ได้แก่  

    1) การติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) โดยตรวจสอบข้อมูล
คุณภาพกับกรมควบคุมมลพิษ และส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอากาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) หรือ GISDA  
      2) ด าเนินการตามแผนเผชิญเหตุ ทั้งช่วงก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิด
เหตุ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
      3) การแก้ไขปัญหา โดยเพิ่มความเข้มขันเป็น 4 ระดับ ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
วาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” โดยเฉพาะการควบคุมพ้ืนที่ หรือการ
ควบคุมแหล่งก าเนิดท่ีก่อให้เกิดความร าคาญหรือมีผลการะทบต่อประชาชน ดังนี้ 
                 ระดับท่ี 1 ค่า PM2.5 มีค่าไม่เกิน 50 µg/ลบ.ม. หน่วยงานด าเนินภารกิจตามปกติ 
                 ระดับท่ี 2 ค่า PM2.5 มีค่าไม่เกิน 51-75 µg/ลบ.ม. หน่วยงานด าเนินเข้มงวดขึ้น 
                 ระดับท่ี 3 ค่า PM2.5 มีค่าไม่เกิน 76-100 µg/ลบ.ม. ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้
บัญชาการเหตุการณ์ โดยใช้อ านาจตามกฎหมายที่เก่ียวข้องควบคุมพ้ืนที่ ควบคุมแหล่งก าเนิดและ
กิจกรรมที่ท าให้เกิดมลพิษ 
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                 ระดับท่ี 4 ค่า PM2.5 มีค่ามากกว่า 100 µg/ลบ.ม. ผู้ว่าราชการจังหวัดเปน็ผู้
บัญชาการ เสนอให้จัดการประชุมคณะกรรมการที่เก่ียวข้องเพ่ือเสนอมาตรการต่อนายกรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณาสั่งการ 

2. มาตรการป้องกันและลดการเกิดมลพิษท่ีต้นทาง (แหล่งก าเนิด)  ได้แก่  มาตรการขนส่ง
และจราจร มาตรการควบคุมการเผาในที่โล่ง การควบคุมมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม การ
ก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภค  

3. มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพอากาศในพ้ืนที่สร้างการรับรู้ของประชาชน จัดระเบียบ
การเผาตามลักษณะพ้ืนที่  แบ่งช่วงเวลาตามความเหมาะสม ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างความ
ตระหนักและปรับพฤติกรรมของประชาชนลดการเผาในที่โล่ง และการเผาขยะในพ้ืนที่ชุมชน/เมือง 

 แผนการด าเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 
2562-2563 (ท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานสาธารณสุข) ได้แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

1. ระยะเร่งด่วน/ก่อนเกิดเหตุ (ตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 ) 
 - จัดท าประกาศจังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้ให้เกิดกับประชาชน 

เยาวชน กลุ่มเปราะบาง ผ่านทุกช่องทาง 
 - ร่วมเป็นคณะกรรมการ / คณะท างานในศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน

และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  
 - พัฒนาการเข้าถึงข้อมูลฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) สามารถตรวจสอบข้อมูล ได้ทาง 

ระบบคุณภาพอากาศแบบเบ็ดเสร็จ ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ วช. (NRCT Air Quality 
Information Center) ทางเวปไซด์  https://pm2_5.nrct.go.th 

 - จดัให้เครือข่าย อสม.ของกระทรวงสาธารณสุข ออกประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนรู้ถึงโทษ
ของหมอกควันและไฟป่า แบบเคาะประตูบ้าน ค าแนะน าด้านสุขภาพอนามัย การปฏิบัติตนใน
ภาวะหมอกควันและเตรียมความพร้อมในการจัดหาและแจกจ่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น 
หน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 

2. ระยะกลาง/ระหว่างเกิดเหตุ (1 กุมภาพันธ์ 2563 – 30 เมษายน 2563) 
 - ประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศภาพถ่ายดาวเทียมในการเฝ้าระวังและรับมือสถานการณ์ 
 - หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขออกให้บริการให้ค าแนะน าด้านสุขภาพอนามัย

และปฏิบัติตนในภาวะหมอกควัน โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพของประชาชนกลุ่มเปราะบาง 
3. ระยะยาว/ระหว่างเกิดเหตุ ( 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป) 
 - ส่งเสริมชุมชนปลอดการเผาในพ้ืนที่ทางการเกษตร การเผาขยะ การเกษตรยั่งยืน

การเกษตรอินทริย์ ผักปลอดสารพิษ  

https://pm2_5.nrct.go.th/
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 - ส่งเสริมการใช้รถที่ไม่มีมลภาวะ เช่น รถไฟฟ้า ลดการใช้พลังงาน 
 - การส่งเสริมสนับสนุนชุมชนต้นแบบในการจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่น

ละอองขนาดเล็ก  PM2.5 
 - จัดท าแผนระยะยาวเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 
การเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ เดือนมกราคมเพ่ือติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

PM10 (ขนาด 10 ไมโครกรัม) และ PM 2.5 (ขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมโครกรัม) ตามโครงการเฝ้าระวัง
และเตือนภัยปัญหาหมอกควันโดยเครื่องเฝ้าระวังคุณภาพอากาศระบบเซนเซอร์ Dustboy ใน
ประเทศไทย ภายใต้โครงการเมืองไทยไร้หมอกควัน พบว่า คุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ดี 
ถึงปานกลาง (สีฟ้า สีเขียว ถึงเหลือง) ซึ่งยังสามารถท ากิจกรรมกลางแจ้งได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง
และเตือนภัยอยู่ เช่น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 85 ไมโครกรัมต่อ ลบ.ม. ในวันที่ 25 มกราคม 2563 อย่างไร
ก็ตามเพ่ือเตรียมความพร้อมหากมีค่ามากกว่า 76 µg (ไมโครกรัม)ต่อ ลบ.ม. จะต้องเตือนภัย
ประชาชน ให้สวมหน้ากากอนามัย ลดกิจกรรมกลางแจ้งและคลินิกให้บริการผู้ป่วยระบบทางเดิน
หายใจที่อาจมีเพ่ิมมากข้ึน และด าเนินงานด้านสาธารณสุขตามมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อไป 
2. การจัดการขยะมูลฝอย “อ านาจเจริญเมืองสะอาด” ของจังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปี 2563  
    จังหวัดอ านาจเจริญ ด าเนินงานโครงการจัดการขยะมูลฝอย “อ านาจเจริญเมืองสะอาด” 
ด้วย 4 มาตรการหลัก ดังนี้ 

มาตรการที่ 1 การจัดการขยะที่ต้นทาง  ได้แก่ การคัดแยกขยะ จัดให้มีถังขยะเปียกรักษ์
โลก การน าไปเลี้ยงสัตว์ ท าปุ๋ย/คอกปุ๋ยหมัก หรือท าเป็นพลังงานเป็นต้น 

มาตรการที่ 2 การจัดขยะกลางทาง ได้แก่ การแยกถังเก็บขยะ แยกรถเก็บขยะ แยก
ผู้รับผิดชอบการจัดการขยะ และการหาสถานที่ส าหรับน าขยะเปียกไปใช้ประโยชน์ 

มาตรการที่ 3 การจัดการปลายทาง ได้แก่ การคัดแยกขยะผ่านระบบเครื่องจักรกล การฝัง
กลบที่ถูกหลักสุขาภิบาล การฉีดพ่นน้ าหมักดับกลิ่นและการคัดแยกขยะร่อนขยะท าปุ๋ย 

มาตรการที่ 4 การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหาร ได้แก่ รณรงค์ส่งเสริมการท ากิจกรรม
จิตอาสา Big Cleaning Day สรุปบทเรียนจากการด าเนินการจัดการขยะจังหวัดอ านาจเจริญ 
(อ านาจเจริญเมืองสะอาด)  การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือบังคับใช้มาตรการด้านกฎหมาย การ
ศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการจัดการขยะ การก าหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่สาธารณะเพ่ือการจัดการ
ขยะ  

 เป้าหมายพื้นที่และผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 
1. หมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่ คัวเรือน พ้ืนที่สาธารณะในหมู่บ้าน/ชุมชน ห้องน้ าสาธารณะ 

ถนนสายหลักสายรองในหมู่บ้านชุมชน 
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2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และต าบล ได้แก่ สถานที่สาธารณะ ตลาด สถานที่ก าจัด
ขยะ ถนนสายหลัก/สายรองระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน  

3. ส่วนราชการต่างๆ  ได้แก่ บริเวณภายในส่วนราชการ รั้ว ถนนเข้าออก ห้องน้ าส่วน
ราชการที่บริการประชาชน ป้าย สวนหย่อม   

4. สถานประกอบการ  ได้แก่ โรงงาน ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท  
ถนน รั้ว บริเวณภายในสถานประกอบการ โรงอาหาร พ้ืนที่ให้บริการ ส้วม 

5. สถานศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก  ถนนรั้ว 
บริเวณภายในเวลา บริเวณอาคาร พื้นที่โรงอาหาร ห้องส้วม สนามเด็กเล่น 
 ในการนี้จึงขอความร่วมมือ หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ทุกแห่งให้
ความร่วมมือด าเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดอ านาจเจริญ “อ านาจเจริญเมืองสะอาด” ใน
หน่วยงานของตนเอง ซึ่งจะได้ส่งแบบประเมินให้เพ่ือด าเนินงานและรวบรวมผลงานส่งท้องถิ่น
จังหวัดอ านาจเจริญ เพ่ือรวบรวมเป็นภาพรวมจังหวัดอ านาจเจริญต่อไป  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.10 เรื่องท่ีแจ้งจาก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
1) แผนการน าเสนอผลการด าเนินงาน พชอ.จังหวัดอ านาจเจริญ  ในวาระของสาธารณสุขอ าเภอ 

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 

2) พัฒนา อสม. เป็น อสม.หมอประจ าบ้าน กลุ่มเป้าหมายที่อบรม คือ ประธาน อสม. ระดับ
หมู่บ้าน กรณีประธาน  อสม.หมู่บ้าน ไม่ประสงค์ที่เป็น อสม.หมอประจ าบ้านก็ให้ อสม.ในหมู่บ้าน
นั้นคัดเลือก อสม.ที่มีศักยภาพและพร้อมจะพัฒนาเป็น อสม.หมอประจ าบ้านแทน 

ล าดับ อ าเภอ จ านวน ดูแล LTC CKD NCD ผู้พิการ 1:3 
1 เมืองอ านาจเจรญิ 234 702 
2 ชานุมาน 62 186 
3 ปทุมราชวงศา 73 219 
4 พนา 56 168 
5 เสนางคนิคม 58 174 
6 หัวตะพาน 85 255 
7 ลืออ านาจ 79 237 

รวม 647 1,941 
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น าเข้าข้อมูล เว็บ Thaiphc.net 

 
6) โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จังหวัดอ านาจเจริญ 

 
 



- 23 - 
 

 
วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579” 

ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

 
4) ตามที่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) ได้จัดโครงการประกวดการใช้งาน
แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ อสม. คณะกรรมการฯ 
ได้พิจารณาผลการประกวด 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโคกก่ง ได้รับรางวัล ดีเด่นระดับจังหวัด ได้รับเงิน
สนับสนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข จ านวน 40,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ          
พิธีมอบรางวัล ในวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
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คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
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5) ผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต ระดับภาค ประจ าปี 2563 
5.1) สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ  ชนะเลิศระดับเขต 

นางสาลิกา  บุญธิมา  รพ.เสนางคนิคม อ าเภอเสนางคนิคม 
5.2) สาขานมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก   ชนะเลิศระดับเขต 

นางสุปราณี  เชิญไชย  รพ.สต.โพนเมืองน้อย อ าเภอหัวตะพาน 
5.3) สาขาทันตสุขภาพ  ชนะเลิศระดับเขต 

นางรสสุคนธ์  ศรีพนา  รพ.สต.นาผาง อ าเภอปทุมราชวงศา 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.11 เรื่องท่ีแจ้งจาก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคลากร  
  4.11.1 ย้ายข้าราชการและลูกจ้างประจ าภายในจังหวัด 

ข้าราชการ 
1.นางสาวสุพัตรา ถามะพันธ์ จพ.เภสัชกรรม จาก สสจ.อจ ย้ายไป รพ อ านาจฯ 
2. นายนฤบดินทร์ พลราชม พยาบาลวิชาชีพ รพ.เสนางคนิคม ย้ายไป รพ สต โพนทอง  
3. นายชวลิต ศรีเนตร นักเทคนิคการแพทย์ รพ.เสนางคนิคม ย้ายไป รพ อ านาจฯ 
4. นางวรรณศรี จันทรเสนา พยาบาลวิชาชีพ จาก สสจ.อจ ย้ายไป รพ อ านาจฯ 
5. นางกนกอร สันตะวงค์ จพ สาธารณสุข  รพ สต กุดปลาดุก ย้ายไป รพ สต นายม   
6.นายอนุชิต ประแดงปุย นวก.สาธารณสุข รพ สต โคกเลาะ ย้ายไป สสอ หัวตะพาน  
7. นายบัวลา ลอยหา นวก.สาธารณสุข รพ สต โนนหนามแท่ง ย้ายไป รพ สต หนองยอ 
8. นายพิโน๊ส อมรวงศ์ นวก.สาธารณสุข สสอ หัวตะพาน ย้ายไป รพ สต โคกเลาะ  
9. นายเพชรรัตน์ วรรณโคตร พยาบาลวิชาชีพ  รพ.สต บ้านแมด ย้ายไป ศาลา  
10.นางธาริดา แก้วหลวง จพ.เภสัชกรรม จาก รพ อ านาจเจริญ ย้ายไป สสจ.อจ 
ลูกจ้างประจ า 
นายสุเนตร  กิณรีวงศ์  จาก รพ อ านาจฯ ย้ายไป รพ ปทุมราชวงศา 

  4.11.2 ผลการคัดเลือก ผอ.รพ.สต ที่ว่าง 
1. ผอ.รพ.สต. ดงบัง อ.ลืออ านาจ คือ นายสมบูรณ์ พันธ์บุตร 
2. ผอ.รพ.สต. โคกกลาง อ.ลืออ านาจ คือ นายประโยชน์ ศรีณรงค์กูล 
3. ผอ.รพ.สต. โพนทอง อ.เสนางคนิคม คือ นส.ทับทิม  สุวรรณกูฏ  
4. ผอ.สอน. ปลาค้าว อ.เมือง คือ นางสุบรร  ชิณบุตร (คัดเลื่อนระดับ) 
5. ผอ.รพ.สต. โคกเจริญ คือ นางลาวัลย์ กล่อมใจ  (คัดเลื่อนระดับ) 

  4.11.3 ผลการคัดเลือกผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ(ด้านวิชาการ) อ า เภอพนา             
นางประภัสสร ทองเทพนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
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  4.11.4 สถาบันพระบรมชนกให้โควตาคัดเลือกบุคคลในการพัฒนาบุคลากร รับสมัคร 
วันที่ 31 ม.ค. - 6 ก.พ. 63 สอบคัดเลือกวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 

1) เรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 2 คน 
    - จบ จพ. เวชกิจฉุกเฉิน 1 คน 

- จบ จพ. สาธารณสุข 1 คน 
2) เรียนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

- สาขาสาธารณสุขชุมชน 1 คนเป็นโควตา อสม. 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.12 เรื่องท่ีแจ้งจาก กลุ่มงานนิติการ  
4.12.1 การบันทึกข้อมูลเป็นเท็จของหน่วยบริการ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
5.1 เรื่องท่ีแจ้งจาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

5.1.1 หลักเกณฑ์การจัดสรรค่าใช้จ่ายส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ล าดับ รายการ งบประมาณ(บาท) หมายเหต ุ
1 ค่าวัสด ุ 4,000 ต่อเดือน 
2 ค่าสาธารณูปโภค 3,500 ต่อเดือน 
3 น้ ามันเชื้อเพลิง(กรณีมีรถยนต์ราชการ) 3,000 ต่อเดือน 
4 ค่าบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ 10,000 ต่อปี 
5 พัฒนาบุคลากร 10,000 ต่อปี 
6 ค่าจ้าง   

 ลูกจ้างทั่วไป ท่ีมีค าสั่งจ้างของ สสจ.  จ่ายตามอตัราค่าจ้างจริง 
 แพทย์แผนไทย 6,552 ต่อเดือน 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
5.1.2 การสนับสนุนงบประมาณส าหรับการบริการทางการแพทย์ส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 
 1.วงเงินงบประมาณ (จากโรงพยาบาลแม่ข่าย) 
  1.1 จ านวน 120,000 บาท  
  1.2 จ านวน 150,000 บาท (ส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่มี     
ทันตบุคลากร) 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 2.การจ่ายเงิน 
  2.1 จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินตามข้อ 1 
  2.2 สสอ.ตรวจสอบหลักฐาน และขอรับการสนับสนุนจากแม่ข่าย  

     ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

3.การสนับสนุนงบประมาณส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
งบประมาณ จ านวน 600,000 บาท  
- จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 300,000 บาท  
- จากโรงพยาบาลเครือข่ายประจ าอ าเภอ 300,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
    6.1 ผลการด าเนินงาน พชอ.จังหวัดอ านาจเจริญ  
     1) อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ (เอกสารหมายเลข 1) 
     2) อ าเภอพนา (เอกสารหมายเลข 2) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ปิดประชุม  เวลา 12.00 น. 
 
    ลงชื่อ    ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นางสาวชญานิศา นารีวงศ์) 
             นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
 
    ลงชื่อ    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายวุฒิพงษ์ สินทรัพย์) 
       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
        หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 


