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กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

29 มีนาคม 2562 

ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สสจ.อ านาจเจริญ 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสขุระดบัจงัหวดั (คปสจ.)  

จงัหวดัอ านาจเจรญิ 

ครัง้ที ่3/2562 
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วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579” 

ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดอ านาจเจริญ 
ครั้งที ่3 /2562 

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 
ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายประภาส วีระพล   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

2. นายอาคม กินาวงศ    นักวิเคราะหนโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

3. นายอภิชาติ รุ่งเมฆารัตน    หัวหนากลมุงานคุ้มครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

4. นายวุฒิพงษ์ สินทรัพย์   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

5. นางฤดีวรรณ วงศ์เจริญ   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

6. นายทนงศักดิ์ พลอาษา   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
7. นายนิยม ไชยอรรจนาภรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
8. นายพลากร วุฒิเสลา  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

9. นายปริญญา ดวงศรี   หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

10. นางสาวส าราญ เหล็กงาม   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและสุขภาพจิต 

11. นายวันชาติ ผังดี   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 

12. นายยงยุทธ สุพล    หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

13. นางรัชนีกร มาศพันธ์   หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

14. นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
15. นายสกลรัฐ วติวุฒิพงษ์   หัวหน้างานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

16. นางแคทรียา รัตนเทวะเนตร  หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา 

17. นายไกรวุฒิ บุตตะ   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมสุขภาพ 

18. นายสุขเกษม ร่วมสุข   หัวหน้างานยาเสพติดและทูบีนัมเบอร์วัน 

19. นายถิรพุทธิ เฉลิมเกียรติสกุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหัวตะพาน 

20. นางสาวบุศณี มุจรินทร์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปทุมราชวงศา 

21. นายเดชา ปริญญาสกุลวงศ์ (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม 
22. นางราตรี จันทะบุตร  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลืออ านาจ 
23. นายอมรธีร์ ศรีสะอาด   รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนา 

24. นายดุษฎี ไชยมาตย์  (แทน) สาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
25. นายเสถียร บัวเขียว   สาธารณสุขอ าเภอชานุมาน 
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26. นายอุเทน ชัยวงศ์   สาธารณสุขอ าเภอพนา 
27. นายรัชพล เดชเสงี่ยมศักดิ์   สาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน 

28. นายภัทรวรรธน์ ค าดี   สาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา 

29. นายทศพงศ์ บุญพุฒ   สาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม 
30. นายอภิศักดิ์ อินทร์บุตร   สาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ 

31. นายไพรัช วัชรกุลธรไทย   ผู้ปกครองนิคมอ านาจเจริญ 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายจุมพล พุ่มโพธิ์   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ (ด้านบริหาร) 
2. นายชาญ พวงพันธ์   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา (ด้านบริหาร) 
3. นายสมเกียรติ ธรรมสาร   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน (ด้านวิชาการ) 
4. นางสาวนริศรา ทองห่อ   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา (ด้านวิชาการ) 
5. นายสมร ไชโยธา    ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอพนา (ด้านบริหาร) 
6. นายอุทัย ขันธุปัตย์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.นายม 
7. นางนลินี กินาวงศ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านค าน้อย 
8. นางสุบรร ชิณบุตร   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.ไก่ค า 
9. นายทรงศิลป์ ซึ่งเสน   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.ห้วยฆ้อง 
10. นายสุริยา แสนโท   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านดอนชี 
11. นายประโยชน์ ศรีณรงค์กูล  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านศาลา 
12. นายประสิทธิ์ ค าตัน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าพระ 
13. นางเกศรินทร์ พรหมภา   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหัวตะพาน 
14. นางกรรณิการ์ แสวงศรี   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนเมืองน้อย 
15. นายเทิดชัย ทองอุ่น   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุดปลาดุก 
16. นางปฐมพร กาญจนสาร   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.ดงบัง 
17. นางลาวัลย์ กล่อมใจ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกก่ง 
18. นายประสิทธิ์ ภูวันเพ็ญ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบุ่งเขียว 
19. นายอิสระ หวานอ่อน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าแก้วเมืองเก่า 
20. นายสุรวิทย์ เชิญนิยม   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนหนามแท่ง 
21. นางมณฑา ใจหาญ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าเดือย 
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22. นายสาคร ภูมิสิงห์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านถ่อน 
23. นายภูบดินทร์ บุญศักดิ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจานลาน 
24. นางไพรวัลย์ ศิริมณี   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลภักดีเจริญ 
25. นายสุรพล คณาดี    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองคล้า 
26. นายมนูญ พูลเพ่ิม   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโพนเมือง 
27. นายพิทักษ์ ใจหาญ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกเจริญ 
28. นายเสน่ห์ศักดิ์ สีหารัตน์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวินัยดี 
29. นายไพบูรณ ์เจริญวงศ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าโพน 
30. นายโกเวช ทองเทพ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอุ่มยาง 
31. นางศิรินุช ฉายแสง   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนดู่ 
32. นายพรหมพิริยะ สิงห์ไชย   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแมด 
33. นายวรายุทธ วงบา   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลภูเขาขาม 
34. นายบุญน า จันลุทิน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาหมอม้า 
35. นายวีระชาติ อ านาจวรรณพร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลฟ้าห่วน 
36. นายสุริยา ดอกบัว   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยทม 
37. นายประยุทธ โพธิหอม   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตาดใหญ่ 
38. นายนคเรศ ชัยศิริ    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.อ านาจเจริญ 
39. นายนฤทธิ์ ชาตาสุข   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.อ านาจเจริญ 
40. นางสาวสุวนิตย์ ธรรมสาร   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.อ านาจเจริญ 
41. นายวีระชัย ผิวข า    เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน สสจ.อ านาจเจริญ 
42. นางสาวชญานิศา นารีวงศ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสจ.อ านาจเจริญ 

 
เริ่มประชุมเวลา  14.00 น.  
 นายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ประธานที่ประชุม        
กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1. วาระการประชุม มุ่งเน้น เรื่องที่ส าคัญ เนื้อหากระชับ 
2. ขอขอบคุณ คปสอ. ทุกแห่ง ที่ให้ความร่วมมือประเมินผลงานตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (Ranking) รอบที่ 1/2562 และขอแสดงความยินดีกับ คปสอ.ปทุมราชวงศา ประเมิน 
Ranking ได้คะแนนอันดับ 1 และขอเป็นก าลังใจให้ คปสอ. ทุกแห่งในการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 
3. การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการ ร้อยละ 2.9 ส่งจังหวัดอ านาจเจริญ  
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4. คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประชาสัมพันธ์ให้แต่ละจังหวัดเสนอชื่อแพทย์ดีเด่น         
เพ่ือคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบท ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ชนบทอย่างดีเยี่ยม  

ประธาน ให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนพิจารณาเสนอรายชื่อ เพ่ือเสนอชื่อคัดเลือกต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  

รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 จ านวน 29 หน้า              
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งให้ตรวจสอบรายงานการประชุมทางเว็บไซต์
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ www.amno.moph.go.th หัวข้อ รายงานการประชุม 
หากที่ประชุม มีความประสงค์แก้ไขรายละเอียด ขอให้แจ้งต่อที่ประชุม และหากที่ประชุมไม่มีแก้ไข 
ขอมติที่ประชุมให้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 1) 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
  4.1 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
   4.1.1 งานแถลงข่าว สา’สุข ร่วมใจ ขจัดภัย อาหารหน้าร้อน 

  ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดงานแถลงข่าว เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์    
ในการสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับมาตรการด าเนินการเชิงรุกของกระทรวงสาธารณสุขต่ออาหาร        
ในฤดูร้อนให้แก่ผู้บริ โภค ก าหนดการแถลงข่าวในวันที่  2 เมษายน 2562 ณ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ เข้าร่วมจัดบูธงานแถลง
ข่าว สา’สุข ร่วมใจ ขจัดภัยอาหารหน้าร้อน ประเด็นมาตรการด าเนินงานส าหรับอาหารหน้าร้อน
ของจังหวัดอ านาจเจริญ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  4.2 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  

 4.2.1 สรุปผลการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Ranking)         
รอบท่ี 1/2562 (วันที่ 18, 19, 21, 22 มีนาคม 2562) 

ตัวช้ีวัดที่มีผลต่อคะแนนภาพรวม 
1. หญิงตั้งครรภ์/หลังคลอดและเด็ก 0-5 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน 
2. การคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 

http://www.amno.moph.go.th/
file:///C:/Users/ASUS/AppData/Roaming/Microsoft/Word/เอกสารประกอบการประชุม%20คปสจ%20ครั้งที่%203-2562/เอกสารหมายเลข%201%20รายงานการประชุม%20คปสจ%20ครั้งที่%202-2562.pdf
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3. การสร้างเสริมภูมิต้านทานโรค (EPI) 
4. การควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของเบาหวาน 
5. การรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด 
6. ต าบลจัดการสุขภาพการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ าดี 
7. การด าเนินงานคัดกรองและบ าบัดบุหรี่ 
8. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
9. ผลงานตัวชี้วัดสมัครใจ 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. การก ากับติดตามและสร้างขวัญก าลังใจ (M&E Pre-Ranking) 
2. ทีมงานที่เข้มแข็ง/ทีมจัดการข้อมูลผลงานตัวชี้วัด (Teamwork) 
3. ผู้บริหารตระหนักและใส่ใจ (Leadership) 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรทบทวนตัวชี้วัดและระบบ Ranking ให้เข้าใจและชัดเจน 
2. ควรปรับลดจ านวนตัวชี้วัดและรายละเอียดการประเมินให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 

 ตารางสรุปผลการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Ranking) รอบที่ 1/2562 

ล าดับ
ที ่

อ าเภอ 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
จังหวัด (30 ข้อ) 

ตัวชี้วัดนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด 

(3 ข้อ) 
ตัวชี้วัดสมัครใจ (4 ข้อ) สรุปคะแนนรวม 

คะแนนเต็ม 
(400 

คะแนน) 

 ร้อยละ 
80 

คะแนนเต็ม 
(35 คะแนน) 

 ร้อยละ 
10 

คะแนนเต็ม 
(50 คะแนน) 

 ร้อยละ 
10 

คะแนนเต็ม 
(485 

คะแนน) 

 ร้อยละ 
100 

1 
ปทุมราช
วงศา 370.65 74.13 33.00 9.43 50.00 10.00 453.65 93.54 

2 พนา 350.13 70.03 34.00 9.71 50.00 10.00 434.13 89.51 
3 ลืออ านาจ 352.75 70.55 32.00 9.14 46.66 9.33 431.41 88.95 
4 ชานุมาน 350.30 70.06 32.00 9.14 42.00 8.40 424.30 87.48 
5 หัวตะพาน 345.90 69.18 33.00 9.43 45.00 9.00 423.90 87.40 
6 เมือง 329.81 65.96 33.00 9.43 47.90 9.58 410.71 84.68 
7 เสนางคนิคม 325.96 65.19 32.00 9.14 41.00 8.20 398.96 82.26 

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ข้อ 33 ระดับความส าเร็จของการใช้คู่มือ
ปฏิบัติงานของ รพ.สต.(วัดรอบ 2)  ไม่น ามาคิดคะแนน 

นายอาคม กินาวงศ์ เสนอว่า ตัวชี้วัดบางตัวมีตัวชีว้ัดย่อยมากไป ตัวชี้วัดใดที่ผ่านหรือไม่เป็นปัญหาก็ควรน าออกไม่น ามา
ประเมิน Ranking และเม่ือใกล้ออกประเมินฯไม่ควรเปลี่ยนตัวชี้วัดกะทันหัน 
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ประธาน Ranking รอบ 2 พ้ืนที่ ไหนที่คาดว่าตัวชี้วัดใดควรปลดออกก็น่าจะปลดเพ่ือลดภาระของ            
การประเมินฯ หรือตัวไหนต้องเข้มขึ้น เช่น ตัวชี้วัดไข้เลือดออก ก็ต้องปรับตัวชี้วัดให้ตรงเป้ามากขึ้น 
 4.2.2 ขอเชิญประชุมพิจารณาแผนครุภัณฑ์และสิ่ งก่อสร้าง  ประจ าปี งบประมาณ               
พ.ศ. 2566 – 2568 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 16.00  น. ณ ห้องประชุมเล็ก
ชั้น 1 ข้าง ICT ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ และขอให้ส่งแผนความต้องการ ครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2568 เขตสุขภาพที่ 10 โดยเรียงล าดับ
ความส าคัญของรายการ ส่งภายในวันที่  10 เมษายน 2562 ที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข E-mail : plan_amno@hotmail.com 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  4.3 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  

 4.3.1 รายงานผล โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย ระดับอ าเภอ. จังหวัดอ านาจเจริญ  
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มี.ค.2562  

 

 

mailto:plan_amno@hotmail.com
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 4.3.2 ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้นส าหรับแพทย์หลักสูตร “เวชศาสตร์ครอบครัว
ส าหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว” รุ่นที่ 12 – 13 (อบรม 4 ครั้งๆละ 3 วัน)        ส่ง
ใบสมัครให้ สสจ.อ านาจเจริญ ภายใน 10 เมษายน 2562 

 
 
 4.3.3 การด าเนินงานคุณภาพโรงพยาบาล ไตรมาสที่ 1- 2 ปีงบประมาณ 2562 
  4.3.3.1 ผลการประเมินรับรอง 
  1) โรงพยาบาลพนา ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพการพยาบาลขั้น 3 ได้รับใบเกียรติ
บัตรจาก สรพ. ในงานประชุมวิชาการประจ าปี 20 th HA Forum ที่เมืองทองธานี วันที่ 12-15 
มีนาคม 2562 

 
  2) โรงพยาบาลชานุมาน ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพการพยาบาลขั้น 2 ได้รับใบ
เกียรติบัตรจาก สรพ. ในงานประชุมวิชาการประจ าปี 20 th HA Forum ทีเ่มืองทองธานี วันที่ 12-
15 มีนาคม 2562 
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  3) โรงพยาบาลหัวตะพาน ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพการพยาบาลขั้น 2 ได้รับใบ
เกียรติบัตรจาก สรพ. ในงานประชุมวิชาการประจ าปี 20 th HA Forum ทีเ่มืองทองธานี วันที่ 12-
15 มีนาคม 2562 

 
  4) โรงพยาบาลเสนางคนิคม ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพการพยาบาลขั้น 2           
รอรับใบเกียรติบัตรจาก สรพ. 
  4.3.3.2 ก าหนดการเยี่ยมประเมิน 
  1) โรงพยาบาลอ านาจเจริญ มีก าหนดการเยี่ยมประเมินฯ ครั้งที่ 2 จาก สรพ.วันที่       
28-29 มีนาคม 2562 
  2) โรงพยาบาลลืออ านาจ รอก าหนดวันเยี่ ยมประเมินฯ ครั้ งที่  2 จาก สรพ.              
เดือนพฤษภาคม 2562 
 4.3.4 ประชุมรับฟังการบรรยาย ขยายผลตามโตรงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชด าริ 

 
  ข้าราชการ ชุดสีกากีแขนยาว  และลูกจ้างเสื้อเหลือง 
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 4.3.5 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติครอบครัวต่อเนื่อง 22 เม.ย.-31 พ.ค.2562 
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  4.4 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
   4.4.1 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพปีงบประมาณ 2561 
   แผนภูมิที่ 1 แสดงร้อยละ ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพรายอ าเภอ เดือนกุมภาพันธ์  2562 

 
 
   4.4.2 ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับแผนรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) 2562 
   ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับแผนรายได้และค่าใช้จ่าย ณ วันที ่28 กุมภาพันธ ์2562 

โรงพยาบาล 
รายได ้ รายจ่าย 

ประมาณการ 28/2/2562 ร้อยละ ประมาณการ 28/2/2562 ร้อยละ 

อ านาจเจรญิ 726,675,000.00 325,007,224.10 44.73 695,650,000.00 299,672,683.37 43.08 
ชานุมาน 83,106,395.71 45,889,522.84 55.22 83,531,696.00 37,338,523.03 44.70 
ปทุมราชฯ 109,929,139.80 55,222,888.15 50.23 106,022,227.27 40,396,480.36 38.10 
พนา 82,508,745.56 45,758,885.52 55.46 84,441,470.00 35,325,410.36 41.83 
เสนางฯ 88,061,238.36 43,395,213.79 49.28 82,780,000.00 33,084,278.98 39.97 
หัวตะพาน 128,410,000.00 68,701,586.31 53.50 128,100,000.00 55,486,088.09 43.31 
ลืออ านาจ 80,766,471.08 40,823,339.78 50.54 75,095,511.19 32,054,470.94 42.68 

ผลรวม 1,299,456,990.51 624,798,660.49 48.08 1,255,620,904.46 533,357,935.13 42.48 
หมายเหต ุ เป้าหมายรอ้ยละ 41.67  มากกวา่หรือน้อยกว่าไม่เกินร้อยละ 5 จากแผนที่ประมาณการ   
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   4.4.3 ภาวะวิกฤติทางการเงิน 
   ตารางท่ี 2 การค านวณวิกฤติ 7 ระดับ ณ วันที่  28  กุมภาพนัธ์  2562 

Org CR QR Cash NWC NI LiI StI SuI 
Risk 

Scroing 
EBITDA 

อ านาจเจรญิ 1.74 1.50 1.00 97,386,379.90 25,334,540.73 0 0 0 0 38,026,029.19 
ชานุมาน 2.03 1.92 1.75 20,976,849.96 8,550,999.81 0 0 0 0 7,905,897.29 
ปทุมราชฯ 1.80 1.68 1.47 20,736,154.06 14,826,407.79 0 0 0 0 15,078,170.10 
พนา 1.86 1.67 1.33 15,579,696.96 10,433,475.16 0 0 0 0 12,203,211.21 
เสนางคฯ 1.95 1.82 1.52 18,177,129.77 10,310,934.81 0 0 0 0 9,617,242.03 
หัวตะพาน 1.11 0.98 0.77 3,540,731.26 13,215,498.22 3 0 0 3 11,732,659.44 
ลืออ านาจ 1.92 1.72 1.54 16,167,200.59 8,768,868.84 0 0 0 0 8,454,970.83 

 
   ตารางท่ี 3 แสดงภาวะวิกฤติทางการเงิน ของหน่วยบริการรายเดือน ปีงบประมาณ 2562 

OrgID Org ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 

10703 อ านาจเจรญิ 0 0 0 0 0 

10985 ชานุมาน 0 0 0 0 0 

10986 ปทุมราชฯ 1 0 0 0 0 

10987 พนา 2 0 0 0 0 

10988 เสนางฯ 0 0 0 0 0 

10989 หัวตะพาน 2 4 4 1 3 

10990 ลืออ านาจ 0 0 0 0 0 

 
   4.4.4 การส่งข้อมูลระบบ eClaim ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2562 
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วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579” 

ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

   ตารางที่ 4 รายงานประสิทธิภาพการข้อมูลบริการสิทธิ (UC) ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562  

 
   รายละเอียดข้อมูลทันเวลารายเดือนแยกเป็นรายหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2562 
(เอกสารหมายเลข 2, 3, 4)  

   4.4.5 การปรับแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ 2562 (รอบครึ่งปีหลัง)  
   ด าเนินการให้สอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณที่สานักงบประมาณ
ก าหนดไว้โดยมีหลักการดังนี้ 

1. เพ่ือแก้ไขปัญหาในการด าเนินการ 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 
3. เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการให้บริการ 
4. เพ่ือพัฒนาบุคลากร 
5. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี 
6. เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

หน่วยงานจะต้องตรวจสอบว่าเป็น งาน/ โครงการใด แผนงานใด ในแผนรายจ่ายประจ าปี ที่จะขอปรับ
แผนปฏิบัติงานฯ ดังนี้ 

1. ที่ไม่สามารถด าเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปได้ 
2. ที่หมดความจ าเป็น 
3. ที่ไม่เป็นประโยชน์ 
4. หากด าเนินการต่อไปจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินความจาเป็น 
5. มีความจาเป็นอย่างอ่ืน อันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของ
แผนปฏิบัติราชการ 
 
 

file:///C:/Users/ASUS/AppData/Roaming/Microsoft/Word/เอกสารประกอบการประชุม%20คปสจ%20ครั้งที่%203-2562/เอกสารหมายเลข%202%20ตารางส่งข้อมูลทันเวลา%20รายหน่วยบริการ.pdf
file:///C:/Users/ASUS/AppData/Roaming/Microsoft/Word/เอกสารประกอบการประชุม%20คปสจ%20ครั้งที่%203-2562/เอกสารหมายเลข%203%20ตารางส่งข้อมูลทันเวลา%20รายอำเภอ%20จังหวัด.pdf
file:///C:/Users/ASUS/AppData/Roaming/Microsoft/Word/เอกสารประกอบการประชุม%20คปสจ%20ครั้งที่%203-2562/เอกสารหมายเลข%204%20CMI.pdf
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วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579” 

ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

แนวทางการปรับแผน PlanFin2562 (รอบครึ่งปีหลัง) 5 ขั้นตอน คือ 
ขั้นที่ 1 : ประเมินผล-แผน รายได้ และ รายจ่ายทุกหมวดจาก PlanFin 62  
ขั้นที่ 2 : วิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัย ที่ท าให้ยังไม่บรรลุเป้าหมาย  
หมวดรายได้ที่ผลงานต่ ากว่าเป้า  หมวดค่าใช้จ่ายที่เกินแผน 
ขั้นที่ 3 : วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในครึ่งปีหลัง น ามาใช้ปรับแผน 
รายได้ รายจ่าย การลงทุน และ แผนงานโครงการ 
ขั้นที่ 4 : ใช้ตาราง PlanFinAnalysis วิเคราะห์ความเสี่ยงแผนที่ปรับและ 
การปรับเพื่อลดความเสี่ยง ไม่ให้เป็นแผน PlanFinแบบที่ 8 
ขั้นที่ 5 : คาดการณ์ผลการด าเนินงาน เมื่อสิ้นปี  

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
 4.5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอ านาจเจริญร่วมกับ
โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอ านาจเจริญ วันที่ 19มีนาคม 2562 
ณ วัดบ้านค าย่านาง  หมู่ที่8 ต าบลนาป่าแซง อ าเภอปทุมราชวงศา และวันที่ 27 มีนาคม 2562    
ณ โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี ต าบลไม้กลอน อ าเภอพนา  
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วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579” 

ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

กิจกรรม 
ผู้รับบริการ 

วันที่19 
ผู้รับบริการ 

วันที่27 
ครั้งต่อไป 

รับบริการรวม 
1. ตรวจโรคทั่วไป  
   -ทันตกรรม 
2.ส่งต่อผู้ป่วย 
-รพช. 
-รพท. 
-รพ.จังหวัดอื่น 
3. รับไว้เป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห ์
4. มอบยาชุดพระราชทาน 
5. นวดแผนไทย 
6. ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง  
7.จัดหางาน/แรงงานจังหวัดอ านาจเจรญิ 
-สาธิตอาชีพอิสระ 
8.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
-แจกเอกสารให้ความรู ้
9.องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจรญิ 
-รณรงค์เกลอืไอโอดีน/แจกเอกสารให้ความรู ้
10..ประกนัสังคมจังหวัดอ านาจเจริญ 
- แจกเอกสารให้ความรู ้
11.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
อ านาจเจรญิ 
- ภาพระบายสี แจกเอกสารให้ความรู ้
12.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
จังหวัดอ านาจเจริญ 

- จัดกิจกรรม และแจกเอกสาร 

45 
 

31 
2 
- 
- 
- 
 

50 
20 
25 
- 
 
- 
 

70 
 
- 
 
- 
 
 

50 
 
 
 

30 
 

22 
- 
 
 
 
- 

50 
44 
25 
80 
 

70 
 

120 
 

70 
 

50 
 
 

70 
 
 
 

 
-  วันท่ี  23 เมษายน 2562 ปฏิบัติงาน  
ณ บ้านหนองสามสี ต าบลหนองสามสี  
อ าเภอเสนางคนิคม  
- วันท่ี 21 พฤษภาคม 2562 
ปฏิบัติงาน ณ บ้านหนองเทา  
ต าบลจิกดู่ อ าเภอหัวตะพาน 
 
โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขสร้างรอยย้ิมให้
ประชาชนจังหวัดอ านาจเจริญ 
คร้ังท่ี  7/2562 
- วันท่ี  23 เมษายน  2562 
ณ โรงเรียนบ้านหนองสามสี   
ต าบลหนองสามสี อ าเภอเสนางคนิคม  
หมายเหตุ  
- ปีงบประมาณ 2562 เหล่ากาชาดจังหวัด
อ านาจเจรญิ ของดการสนับสนุนผา้ห่มส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ
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วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579” 

ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

 4.5.2 สรุปโรคที่พบ วันที่ 19 จ านวน 53 ราย และวันที่ 27 จ านวน 30 ราย 

โรคที่พบ 
วันที่ 19 วันที่ 27 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 
โรคระบบทางเดินหายใจ 
โรคตา 
โรคระบบทางเดินอาหาร 
โรคระบบไหลเวียนโลหิตและโรคเลือด 
โรคผิวหนัง 
โรคติดเชื้อ 
โรคหู 
ตรวจสุขภาพ 

14 
11 
5 
4 
12 
3 
1 
1 
2 

26.2 
20.76 
 9.44 
 7.55 
22.65 
 5.66 
 3.78 
 3.78 
 2.41  

10 
4 
- 
1 
9 
3 
- 
2 
1 

33.34 
13.34 
- 
3.34 
30.00 
10.00 
- 
6.67 
3.34 

 
 4.5.3 สรุปผลการออกรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดอ านาจเจริญร่วมกับส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

ครั้งที่/วัน เดือน ปี /สถานที่ 
จ านวน

ผู้รับบริการ 
(คน) 

จ านวน    
เลือด(ถุง) 

หมายเหตุ 

11/ วันที่ 14 มีนาคม 2562 
ณ หอประชุมอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
12/ วันที่ 21 มีนาคม 2562 
ณ หอประชุมอ าเภอพนา 
13/ วันที่ 26 มีนาคม 2562 
ณ หอประชุมอ าเภอลืออ านาจ 
 
 
รวม 
 

194 
 

114 
 

274 
 
 
 

451 

194 
 

114 
 

143 
 
 
 

451 

- วันที่ 2 เมษายน 2562 
ณ เกียรติสุรนนท์อ านาจเจริญ 
- วันที่ 10 เมษายน 2562 
ณ ลานหน้าโรงพยาบาล
อ านาจเจริญ 
- วันที่ 18 เมษายน 2562 
ณ หอประชุมอ าเภอ 
เสนางคนิคม 
- วันที่ 25 เมษายน 2562 
ณ บิ๊กซีอ านาจเจริญ 
- วันที่ 30 เมษายน 2562 
ณ ส่วนราชการไฟฟ้า
อ านาจเจริญ 
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วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579” 

ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

 4.5.4 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 0-5 ปี ในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิต  
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ได้รับงบประมาณ จ านวน 1,555,000 บาท   
(หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยได้รับจัดสรรงวดที่ 1 จ านวน 70% เป็นเงิน 
1,088,500 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ส่วนงวดที่  2 จ านวน 30%            
จะได้รับหลังจากส่งมอบผลงานในเดือนสิงหาคม 2562 และผ่านการตรวจรับผลงานแล้ว        
จ านวน 466,500 บาท (สี่แสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
กิจกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  Child Family Team : CFT ขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1,000 วัน
แรกของชีวิต By NEST (Nutrition, Exercise, Sleep, Teeth) โดยมีวัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพเด็กให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และมี
พัฒนาการเหมาะสมตามวัย ในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิต  
  2) สร้างความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายและองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาสุขภาพของ
สตรีตั้งครรภ์ และเด็กอายุ 0 – 5 ปี รวมทั้งการร่วมแก้ไขปัญหาและหาทางออกให้กับครอบครัว  
  3) เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า เพ่ิมการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานตามสิทธิ
ประโยชน์ที่พึงได้รับในกลุ่มสตรีตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด และเด็กอายุ 0 – 5 ปี 
 ก าหนดจัดประชุมในวันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ 
โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มเป้าหมายจากทุกจังหวัด
ในเขตสุขภาพท่ี 10 ดังนี้ 
  1. เลขา MCH board ระดับจังหวัด/ระดับเขต  

  2. ท้องถิ่นอ าเภอ ทุกอ าภอ 

  3. เลขา พชอ. ทุกอ าเภอ 

  4. เลขา MCH board ระดับอ าเภอ ทุกอ าเภอ 

  5. PM เด็กปฐมวัย รพท./รพช. ทุกแห่ง. 

  6. PM เด็กปฐมวัย สสอ. ทุกแห่ง 

  7. ผู้รับผิดชอบงาน MCH ใน รพ.สต. อ าเภอละ 1 คน ยกเว้นอ าเภอเมือง 3 คน 

 โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 10เป็นประธาน ดังนั้นขอเชิญกลุ่มเป้าหมาย
จากทุกอ าเภอเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
 2. ขยายผลต าบลมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต  
  -ค่าอาหารในการจัดอบรมให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์/หลังคลอด ผู้ปกครองเด็ก 0 - 5 ปี 
อ าเภอละ  1 ต าบล ๆ  ละ 150 คนๆ ละ 100  บาท  = 15,000 บาท/อ าเภอ 
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วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579” 

ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

 3. ประชุมคณะท างานระดับเขต 
 4. จัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติส าหรับจิตอาสา/แม่ฮัก/อสม.เชี่ยวชาญ 
 5. จัดคู่มือเด็กเขตสุขภาพที่ 10 IQ เกิน 100 (เตรียมความพร้อมเด็กจะขึ้น ชั้น ป.1           
ในปี 2564) 
 6. จัดท าคู่มือแนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการทักษะ
สมองเด็กปฐมวัย (Executive Functions: EF) 
 ซึ่งกิจกรรมที่ 1-6 ได้ชี้แจงผู้รับผิดชอบในระดับอ าเภอรับทราบเบื้องต้นแล้ว ยกเว้น           
อ.เสนางคนิคม และ อ.ชานุมาน ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมชี้แจงได้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.6 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุ่มงานควบคุมโรค  
 4.6.1 โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก จังหวัดอ านาจเจริญ 
 ในช่วงเดือนมกราคม (1–28 มีนาคม 2562 ) พบว่า 10 โรคอันดับแรกที่มีอัตราป่วยสูงสุด
ได้แก่ อุจจาระร่วงเฉียบพลัน รองลงมาคือไข้ไม่ทราบสาเหตุ ปอดบวม อาหารเป็นพิษ ไข้หวัดใหญ่  
ไข้เลือดออก สุกใส เมดิออยโดซิส เลปโตสไปโรซิส และมือเท้าปาก  
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบโรค 10 อันดับแรกของจังหวัดอ านาจเจริญช่วงเดือน มีนาคม 2562         
กับ มีนาคม 2561 

อันดับที ่ โรค 
มีนาคม 2562 มีนาคม 2561 

จ านวน อัตราป่วย 
ต่อแสนปชก. 

จ านวน อัตราป่วย 
ต่อแสนปชก. 

1 อุจจาระร่วงเฉียบพลัน 393 103.94 870 230.09 

2 ไข้ไม่ทราบสาเหต ุ 117 30.94 118 31.21 
3 ปอดบวม 72 19.04 150 39.67 
4 อาหารเป็นพิษ 56 14.81 86 22.74 

5 ไข้หวัดใหญ ่ 38 10.05 11 2.91 
6 ไข้เลือดออก 15 3.97 1 0.26 
7 สุกใส 15 3.97 7 1.85 
8 เมดิออยโดซิส 4 1.06 2 0.53 
9 เลปโตสไปโรซิส 2 0.53 0 0.00 
10 มือเท้าปาก 2 0.53 10 2.64 

ที่มา:บัตรรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ข้อมลู ณ 28  มีนาคม  2562 
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 4.6.2 ความครอบคลุมและความทันเวลาของการส่งรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562(วันที่1–28 มีนาคม 2562 ) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อ านาจเจริญได้รับบัตรรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506) จ านวน 749 ฉบับ     
มีการความครอบคลุมและความทันเวลาของการสงรายงานตามมาตรฐานของโรงพยาบาล        
และสถานบริการสาธารณสุข  
ตารางที่ 2 จ านวนร้อยละของสถานบริการสาธารณสุข จ าแนกตามความครอบคลุมของการส่ง
รายงาน 506 ในชวงเดือนมีนาคม 2562 (1-28 มีนาคม 2562) 
ล าดับ อ าเภอ จ านวน 

สถานบริการ
ทั้งหมด 

สถานบริการที่มี
การส่งรายงาน

ผู้ป่วย 

สถานบริการที่ไม่ม ี
รายงานผู้ป่วย 

ร้อยละความ
ครอบคลุม 

1. เมือง 26 24 2 92.30 

2. ชานุมาน 10 9 1 91.66 

3. ปทุมราชวงศา 12 12 0 100 

4. พนา 6 6 0 100 

5. เสนางคนิคม 9 8 1 88.88 

6. หัวตะพาน 12 12 0 100 

7. ลืออ านาจ 11 11 0 100 

รวม รวม 86 82 95.34 

แหล่งที่มา:รายงาน506 จากศูนย์ระบาดอ าเภอ,รพ.และ รพ.สต.ทุกแห่งผ่าน Datacenter และ     
E-mail ณ 28 มีนาคม 62 
  อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ รพ.สต.ดงบังพัฒนา  รพ.สต.สร้างนกทา 
  อ าเภอชานุมาน รพ.สต.บุ่งเขียว 
  อ าเภอเสนางคนิคม รพ.สต.หนองคล้า 
 
 4.6.3 สรุปสถานการณ์ โรคและภัยสุขภาพท่ีส าคัญ 
 สถานการณ์ไข้เลือดออกจังหวัดอ านาจเจริญ ตามรายงานเร่งด่วนประจ าวัน (ณ วันที่ 28 
มีนาคม 2562)  
 ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม – 28 มีนาคม 2562 มีรายงานผู้ป่วยเข้าข่ายโรคไข้เลือดออก        
ทั้งหมด 111 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 29.04 ต่อประชากรแสนคนยังไม่มีผู้เสียชีวิต (DHF 56 ราย 
DF 55 ราย) 
รูปที่1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดอ านาจเจริญ ณ วันที่ 28 มี.ค. 62 
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เมื่อพิจารณาผู้ป่วยรายสัปดาห์ในปี 2562 พบว่าตั้งแต่ต้นปี มีจ านวนผู้ป่วยสูงกว่าปีที่ผ่านมา
และมัธยฐาน 5 ปีและเริ่มพบผู้ป่วยในสัปดาห์ที่ 1 เป็นต้นมา พบว่ามีจ านวนมากกว่าปี 2561 และ
ค่ามัธยฐานมา ขณะนี้แนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้น 
 ในช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด (สัปดาห์ที่ 9-12 ) ระหว่างวันที่ 3 มี.ค. – 30 มี.ค. 62 พบผู้ป่วย 63 
ราย จาก 5 อ าเภอ 14 ต าบล 25 หมู่บ้าน/ชุมชน อ าเภอที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ อ.ชานุมาน (27 
ราย)รองลงมา อ.ปทุมราชวงศา (11ราย) อ.เมือง (11ราย) และ อ.ลืออ านาจ (5ราย) และอ าเภอหัว
ตะพาน (1ราย) 
ดังตารางที่ 3 จ านวนผู้ป่วยไข้เลือดออกจังหวัดอ านาจเจริญสะสมทั้งปีและช่วง 4 สัปดาห์ จ าแนก
รายอ าเภอปี 2562 (ณ วันที่ 28  มีนาคม 2562) 

 
 

หมายเหตุ:  การแยกพ้ืนที่เสี่ยงแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
     1. อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 4 สัปดาห์ มากว่า 10 ต่อแสนประชากร = สีแดง 
     2. อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 4 สัปดาห์ มากว่า 5 - <10 ต่อแสนประชากร = สีเหลือง 
     3. อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 4 สัปดาห์ น้อยกว่า 5 ต่อแสนประชากร = สีเขียว 
     4. อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 4 สัปดาห์ ไม่พบผู้ป่วย = สีขาว 

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

ปี2562 15 31 65

พยากรณ์2562 0 0 6 16 74 118 95 67 31 8 2 0

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

ปี2561 0 0 0 11 34 64 34 45 24 13 6 4
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รวมผู้ป่วย อัตราป่วยต่อแสน รวมผู้ป่วย อัตราป่วยต่อแสน
1 เมอืง 13 9.86 11 8.34 สีเหลือง
2 ชานุมาน 44 106.11 28 67.53 สีแดง
3 ปทุมราชฯ 18 36.92 18 39.92 สีแดง
4 พนา 0 0 0 0 สีขาว
5 เสนางคนิคม 4 9.72 0 0 สีขาว
6 หัวตะพาน 13 24.08 1 1.85 สีเขียว
7 ลืออ านาจ 19 51.54 5 13.56 สีแดง

95 24.85 61 15.96 สีแดงรวม

พ้ืนท่ีเส่ียงล าดับท่ี อ าเภอ
ข้อมลูสะสมต้ังแต่ต้นปีถึง

ปัจจุบัน

ในช่วง 4 สัปดาห์ WK 8-11
 (24 ก.พ. -23 ม.ีค.62 )
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ตารางแสดงพ้ืนที่ระบาดของโรคไข้เลือดออก จังหวัดอ านาจเจริญ แยกรายอ าเภอ รายต าบลและ
หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ก าลังมีการระบาดของโรคและโรคยังไม่สงบในขณะนี้ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562 

อ าเภอ ต าบล หมู่ที ่
สะสม
ทั้งปี 
(ราย) 

 
ประเภท
หมู่บ้าน
เกิดโรค 

 
ระยะเว
ลการ
ระบาด
(วัน) 

จ านวนผู้ป่วย 
ในช่วง 4 สัปดาห์ WK 9 -12 

(3 มี.ค – 30 มี.ค.62) 
WK
9 

WK
10 

WK 
11 

WK 
12 

 คึมใหญ ่ 9 1 ใหม ่  0 0 1 0 

เมือง 

นาจิก 3 1 ใหม ่  0 1 0 0 
นายม 5 1 ใหม ่  1 0 0 0 

ปลาค้าว 
3 1 ใหม ่  0 0 1 0 
7 2 ใหม ่  0 0 2 0 
8 3 ซ้ า(gen2)  1 0 2 0 

ห้วยไร ่ 3 1 ใหม ่  1 0 0 0 

ชานุมาน 
 

โคกก่ง 3 1 ต่อเนื่อง  0 1 0 0 
 2 1 ต่อเนื่อง  0 1 0 0 

4 1 ใหม ่  0 1 0 0 
5 4 ซ้ า(gen2)  1 2 1 0 
9 17 ซ้ า(gen2)  13 4 0 0 
11 2 ใหม่  1 0 1 0 

ปทุมราชวงศา 

นาป่าแซง 6 2 ต่อเนื่อง  0 3 2 1 
8 1 ใหม ่  1 0 0 0 

หนองข่า 

1 2 ใหม ่  0 0 2 0 
3 1 ใหม ่  1 0 0 0 
4 6 ซ้ า  1 1 3 1 
6 2 ใหม ่  0 0 1 1 

หัวตะพาน เค็งใหญ ่ 1 1 ใหม ่  0 1 0 0 
ลืออ านาจ 

โคกกลาง 
4 2 ซ้ า(gen2)  1 1 0 0 
7 1 ใหม่  1 0 0 0 

ดงบัง 5 1 ใหม ่  1 0 0 0 
อ านาจ 7 1 ใหม ่  0 1 0 0 

หมายเหตุ : 
1.พ้ืนที่เกิดโรคซ้ าซากหมายถึง (พบผู้ป่วยติดต่อกันเกิน 4 สัปดาห์) 
2 .พ้ืนที่เกิดโรคต่อเนื่องหมายถึง (พบผู้ป่วยต่อเนื่อง 2-3 ใน 4 สัปดาห์)  
3. พ้ืนที่เกิดโรคใหม่ หมายถึง หมู่บ้านที่พบผู้ป่วยใหม่ในรอบปี หรือ เกิดเหตุการณ์ใหม่เมื่อโรคสงบ 
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 4.6.4 สรุปข้อสั่งการการประชุม Web Conference ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
(EOC) กรณีรับการระบาดของโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2562 
เกณฑ์การเปิด EOC 
• EOC ระดับอ าเภอ เมื่อพบต าบลที่เป็นพ้ืนที่ระบาด* ตั้งแต่ร้อยละ 25 ของจ านวนต าบลใน
อ าเภอ 
• EOC ระดับจังหวัด เมื่อพบอ าเภอที่เป็นพ้ืนที่ระบาด* มากกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนอ าเภอ
ในจังหวัด 
หมายเหตุ พ้ืนที่ระบาด หมายถึง มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเกินกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง 
ในช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุดและมีการระบาดต่อเนื่องมาเกินกว่า 28 วัน  
    จ.อ านาจเจริญ ..จากสถานการณ์ (25 มีนาคม 2562) 
• พบผู้ป่วยเกินกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ใน 3 เดือน ต่อเนื่อง (5 อ าเภอ) 
(อ.ชานุมาน,อ.ลืออ านาจ,อ.ปทุมราชวงศา,อ.หัวตะพาน,) (ร้อยละ 71.43) 
• พบอ าเภอเป็นพื้นที่ระบาด มีระบาดต่อเนื่องมาเกิน 28 วัน (2 อ าเภอ) 
           (อ าเภอชานุมาน และอ าเภอลืออ านาจ) คิดเป็นร้อยละ 28.57 
เป้าหมายการเปิด EOC ครั้งนี ้
1.  ควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออกไม่เกินกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี  
     รายเดือน รายอ าเภอ   ตั้งแต่เดือน เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
2.  พ้ืนที่ หมู่บ้าน/ชุมชน ที่เกิดโรคแล้ว ไม่เกิน Generationที่ 2  
3.  ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก ทุกอ าเภอ  
ข้อสั่งการ นพ.สสจ.อจ 
 1. จัดกิจกรรมควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จัดรณรงค์พร้อมกันทั้งจังหวัด รายหมู่บ้าน/
ชุมชน ระหว่างวันที่ 9 – 12  เมษายน 2562  ตั้งแต่ เดือน เมษายน เป็นต้นไป จัดกิจกรรม Big  
Cleaning day อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 
 2. สุ่มประเมินไขว้ ดัชนีลูกน้ ายุงลายใน หมู่บ้าน/ชุมชน (อย่างน้อย 40 หลังคาเรือน)/
โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน รายสถานบริการสาธารณสุข ช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เมษายน 2562 
(17 – 19 เมษายน 2562) 
 กรณี ที่มีพบผลการสุ่มไขว้ HI > 10 ที่เป็นตัวแทนของในสถานบริการสาธารณสุข            ต้อง
ด าเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning day ซ้ า ทุกหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของสถานบริการนั้น 
และสุ่มประเมิน ซ้ า จนกว่าค่า HI < 10    
 3. การวินิจฉัยเบื้องต้น ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล กรณีพบผู้ป่วยที่มีอาการไข้สูง 
ให้ติดตามและนัดผู้ป่วยเพ่ือท า Tourniquet test ทุกราย ติดต่อกัน 3 วัน กรณีผล Tourniquet 
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test ได้ผล Negative แต่ถ้าหากยังพบว่ามีไข้สูงให้ส่งต่อเพ่ือรักษาที่โรงพยาบาลชุมชน หากพบว่า  
มีไข้ลด แต่อาการไม่ดีข้ึน เช่น ซึม ปวดท้อง อาเจียน ให้ส่งโรงพยาบาลทันที 
 4. แจ้งประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน ในการรณรงค์และร่วมมือกันในการก าจัด 
แหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย อาการส าคัญของโรคไข้เลือดออก วิธีปฏิบัติเมื่อพบผู้มีอาการสงสัย ทุกวัน 
 5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต้องมี spray knock down อย่างน้อย 10 กระป๋อง/แห่ง 
 6. ควบคุมโรค ตามมาตรการ 3-3-1-5-14-21-28 อย่างเข้มข้น และใช้แบบติดตาม Epidemic 
curve and Control รายหมู่บ้าน/ชุมชน ในการก ากับทุกเหตุการณ์ 
 4.6.5 สรุปสถานการณ์ โรคและภัยสุขภาพท่ีส าคัญ (ผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ)่ 
  4.6.5.1 สถานการณ ์
  สถานการณ์ของแนวโน้มสัดส่วนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่  เทียบต่อจ านวนผู้ป่วย
นอกทั้งหมด ในแต่ละจังหวัดอ านาจเจริญ สัปดาห์ที่ 11 ทุกอ าเภอรายงานสถานการณ์ครับ 7 วัน
ทุกแห่ง พบว่า อ าเภอที่มีการรายงานอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่มากกว่าร้อยละ 5 จ านวน 3 อ าเภอ
คิดเป็นร้อยละ 42.86 สรุปสถานการณ์กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในพ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญอยู่
ในเกณฑ์ปกติ (มีสถานพยาบาลในจังหวัดที่รายงานข้อมูลในสัปดาห์นั้นๆ มีสัดส่วนของผู้ป่วยอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่มากกว่า 5% จ านวนน้อยกว่าร้อยละ 50 ของสถานพยาบาลที่รายงานทั้งหมดใน) 
อ าเภอที่มีการรายงานอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่มากกว่าร้อยละ  5 คืออ าเภอชานุมาน (ร้อยละ 
6.33) อ าเภอเสนางคนิคม (ร้อยละ 5.37) และอ าเภอพนา(ร้อยละ 5.36)  
ตารางที่  สัดส่วนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เทียบต่อจ านวนผู้ป่วยนอกทั้งหมด สัปดาห์ที่ 11 
แยกรายอ าเภอ จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2562 

อ าเภอ วันท่ีส่ง ILI 
จ านวนผู้ป่วยนอก

ทั้งหมด (ครั้ง) 
จ านวนผู้ป่วย ILI (ครั้ง) 
ครั้ง ร้อยละ 

รพ.อ านาจเจริญ            7                 7,702        302         3.92  
รพ.ชานุมาน            7                 1,879        119         6.33  
รพ.ปทุมราชวงศา            7                 1,819          81         4.45  
รพ.พนา            7                 1,549          83         5.36  
รพ.เสนาง คนิคม            7                 1,378          74         5.37  
รพ.หัวตะพาน            7                 2,162          55         2.54  
รพ.ลืออ านาจ            7                 1,541          46         2.99  

รวม              18,030        760         4.22  

ที่มา: http://164.115.25.123/ili/index.php?page=about&p=manual20 ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562 
 

http://164.115.25.123/ili/index.php?page=about&p=manual20
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สถานการณ์การรายงานผู้ป่วยอาการไข้หวัดใหญ่สูงกว่าร้อยละ 5 ติดต่อกัน 8 สัปดาห์ คืออ าเภอ  
เสนางคนิคม และมีอ าเภอที่มีการรายงานผู้ป่วยอาการไข้หวัดใหญ่สูงกว่าร้อยละ 5 ติดต่อกัน         
2 สัปดาห์ คืออ าเภอพนา และอ าเภอชานุมาน  
กราฟแสดงร้อยละการรายงานผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เทียบต่อจ านวนผู้ป่วยนอกทั้งหมด
แยกรายอ าเภอ จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2562 

 
ที่มา: http://164.115.25.123/ili/index.php?page=about&p=manual20 ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562 
 
 
 
 
 
 

Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 Week 10 Week 11

เมือง 3.21 3.36 2.53 2.99 3.13 3.15 2.89 3.92

ชานุมาน 4.11 4.28 5.66 4.50 3.64 4.39 6.60 6.33

ปทุมราชวงศา 3.77 4.04 2.97 3.60 4.18 5.36 4.63 4.45

พนา 3.77 6.69 3.53 3.74 6.14 4.93 6.88 5.36

เสนางคนิคม 8.44 7.33 7.12 7.66 6.54 6.29 5.31 5.37

หัวตะพาน 2.01 2.21 1.75 3.09 2.95 2.95 3.53 2.54

ลืออ านาจ 2.59 2.30 2.18 2.78 3.12 3.22 2.31 2.99
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  4.6.5.2 มาตรการเพ่ือตอบสนองต่อแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นของผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
ในพ้ืนที ่ 
ตารางที่ 5  มาตรการ/กิจกรรม เสนอพิจารณาเมื่อพบสัญญาณเตือนแนวโน้มเพ่ิมขึ้นของจ านวน
และสัดส่วนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ 

สัญญาณเตือน
แนวโน้มเพ่ิมขึน้ 

ระดับหน่วยงาน กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กรณสีัดส่วนเกินกว่า 
5% สัปดาห์ที่ผ่าน
มามีข้อความเตือน 
“แนวโน้มเพิ่มขึ้น” 

หน่วยบริการ 
สาธาณสุข 
และระดับอ าเภอ 
เน้น 
อ าเภอชานุมาน 
อ าเภอเสนางค
นิคม   และ
อ าเภอพนา 
 

- ค้นหาผู้ป่วย ILI ที่มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อน และอาจจะมคีวามเชื่อมโยง
ทางระบาดวิทยา จากฐานข้อมลูของหน่วยบริการในพ้ืนท่ี ย้อนหลัง 2 – 
3 สัปดาห ์ 
- ตรวจสอบสัดส่วนผู้ป่วย ILI ยืนยนัติดเชื้อไข้หวัดใหญ ่2009 ในช่วง
เวลาเดียวกัน จากฐานข้อมลูหน่วยบริการถ้ามีการส่งตรวจ หรือดูจาก
ข้อมูลในระบบเฝ้าระวัง Sentinel ระดับประเทศ โดยเลือกดู
สถานการณ์ของพื้นที่ใกล้เคียง จากเวปไซดส์ านักระบาดวิทยา 

ภายใน 1 
สัปดาห ์

- ผู้รับผดิชอบค้นหากลุ่มผู้ป่วย บันทึกลักษณะกลุ่มผู้ป่วยท่ีตรวจสอบได้
ทั้งจากฐานข้อมูลหน่วยบริการ และจากข่าวการระบาดของโรคในพ้ืนท่ี 
เพื่อการสอบสวนโรค ผ่านทางเวปไซด ์http://164.115.25.123/ili และ
ใส่รหัสสมาชิกและ Password ส าหรับผูร้ับผดิชอบค้นหาดังกล่าว และ
กรอกข้อมูลดังในตารางที่ 6 พร้อมควบคุมโรค 

ภายใน 1 
สัปดาห ์

- พิจารณาจดัตั้ง triage ส าหรับตรวจผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ กรณีที่
พบการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนผู้ป่วยยนืยันติดเชื้อไข้หวัดใหญส่ายพันธ์ุใหม ่ 
- พิจารณาจดัสรรก าลังคน และตกึแยกโรค เตรียมพร้อมส าหรับการ
ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่รอบใหม่  
- พิจารณาด าเนินการควบคุมและป้องกันโรค ตามแผนเตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่ 

ตามการ
พิจารณา 

- ติดตามแนวโนม้เพิ่มขึ้นของไข้หวัดใหญ่ และ ILI ในพื้นที่ หากมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นในหลายสถานพยาบาล ให้พิจารณาด าเนินการตามแผน
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไขห้วัดใหญ่ในระดับ
จังหวัด 
- เตรียมจดัสรรก าลังคนเพื่อเป็นหน่วยสนับสนุนส าหรับการสอบสวน 
ควบคุม และป้องกันการระบาด และเป็นหน่วยสนับสนุนวิชาการเพือ่ให้
ค าปรึกษาตอบสนองต่อสถานการณ์ในพื้นที่  
- ติดตามการรายงานกลุ่มผู้ป่วยท่ีค้นหาเพิ่มเติมจากฐานข้อมลู และจาก
การสอบสวนโรคในพ้ืนท่ี 

ตามการ
พิจารณา 
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4.6.6 การเตรียมความพร้อมการด าเนินงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดอ านาจเจริญ ก าหนดให้ด าเนินการตาม
มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  2562 (11 – 17 เมษายน 
2562) เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อ านาจเจริญ จึงได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้  
 1) ให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ด าเนินงานงานป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามแนวทางของศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทาง
ถนน จังหวัดอ านาจเจริญ ภายใต้การบริหารงานของนายอ าเภอในพ้ืนที่ ซึ่งได้ก าหนดมาตรการ
เน้นหนักระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 
 2) ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง เตรียม แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง เวชภัณฑ์ 
เลือด หอ้งฉุกเฉินห้องผ่าตัด ให้มีความพร้อมในการรับผู้บาดเจ็บหากเกิดอุบัติเหตุหมู่ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
 3) ให้โรงพยาบาลอ านาจเจริญ จัดทีมแพทย์ประจ า (Staff) ประจ าห้องฉุกเฉินร่วมกับแพทย์ 
ฝึกหัดหรือแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ (intern) ในช่วงเทศสงกรานต์ 2562  ตลอด 24 ชั่วโมง 
 4) ให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมเรื่องการประสานและการสั่งการต่างๆ ทั้งทาง
โทรศัพท์พ้ืนฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรสาร วิทยุคมนาคม และ INTERNET ให้สามารถติดต่อ
ประสานงานกับจังหวัดและการติดต่อระหว่างเครือข่ายสถานบริการทุกแห่งในจังหวัดอ านาจเจริญ 
 5) ให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งร่วมกับภาคีเครือข่ายออกตรวจ ประชาสัมพันธ์ และ
เฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ .ศ.2551 พร้อม
ทั้งรายงานผลการด าเนินงานออกตรวจประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยออกตรวจเฝ้าระวังในพ้ืนที่โซนนิ่งการเล่นน้ าในวันที่  13 - 15 เมษายน 
2562 เน้นการเฝ้าระวังห้ามขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บนถนนและการเร่ขายในพ้ืนที่จัดโซนนิ่ง
การเล่นน้ า 
 6) ให้โรงพยาบาลทุกแห่งรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จากการจราจรทางถนน ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 2562 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต http://pher.moph.go.th ให้แล้วเสร็จภายในเวร
นั้นๆ ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2562 
 7) ให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งจัดท าค าสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ในพ้ืนที่ ทุกอ าเภอ 
 8) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด
อ านาจเจริญ ตรวจเยี่ยมจุดหลักในพื้นที่อ าเภอเมืองอ านาจเจริญและอ าเภอชานุมาน 



-26- 
 

 
วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579” 

ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

 9) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญด าเนินการจัดมหกรรมแข่งขัน EMS Rally       
เพ่ือเตรียมความพร้อมเของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นที่ขึ้นทะเบียนในระบการแพทย์ฉุกเฉิน
จังหวัดอ านาจเจริญ ทั้งหมด 32 หน่วย ในวันที่ 1 - 2 เมษายน 2562 ณ ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดอ านาจเจริญ 

 4.6.7 การเตรียมความพร้อมการด าเนินงานรณรงค์การให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ จังห วัด
อ านาจเจริญและการบริหารจัดการวัคซีน เอชพีวี เข็ม 2 ปี2562 
 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ปี 2562 ประกอบด้วยไวรัสสายพันธุ์ที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้ใช้
ส าหรับซีกโลกใต้และซีกโลกเหนือ ในปี 2019 วัคซีน 1 โด๊ส ประกอบด้วย 3 สายพันธุ์ 
 1) ประชากรเป้าหมายในการให้บริการวัคซีน 
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ก าหนดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชน
คนไทย ทุกสิทธิการรักษา ตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 8 กลุ่ม ดังนี้  
  1.1) เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี  
  1.2) ผู้ป่วยโรคเรื้องรังทุกกลุ่มอายุ ดังนี้ โรคปอดอุดกั้นเรื้องรัง หืด  หัวใจ หลอดเลือด
สมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบ าบัด และโรคเบาหวาน) 
  1.3) ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 
  1.4) ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
  1.5) โรคธาลัสซีเมีย 
  1.6) ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมถึงผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ) 
  1.7) ผู้ที่มีน้ าหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร  
  1.8) กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป  
 2) ก าหนดช่วงรณรงค์ และสถานที่ให้บริการ  
   - ก าหนดการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2562 ช่วงเข้มข้น ตั้งแต่ 
วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฏาคม 2562 ซึ่งต้องด าเนินการฉีดวัคซีนและลงบันทึกข้อมูลใน
โปรแกรม Hos xp ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 90 ของยอดวัคซีนที่จัดสรร 
  - ช่วงฉีดวัคซีนเก็บตก คือ ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2562 และให้ทุกอ าเภอบันทึก
ผลการฉีดวัคซีนข้อมูลในโปรแกรม Hos xp ให้ได้ร้อยละ 100 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562  
สถานการณ์วัคซีนเอชพีวีขาดคราว และการบริหารจัดการวัคซีน ปี 2562 
 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดสรรวัคซีนเอชพีวี ส าหรับนักเรียน
หญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในเข็มที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ไปยัง
คลังวัคซีนระดับอ าเภอเรียบร้อยแล้วนั้น กระทรวงสาธารณสุข ขอชี้แจงสถานการณ์วัคซีนเอชพีวี
ขาดคราวและบริหารจัดการวัคซีน ปี 2562 ดังนี้ 
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 1) สถานการณ์เอชพีวีส าหรับให้บริการในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในปัจจุบันอยู่ในช่วง
ขาดคราว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีความพยายามในการจัดหาวัคซีนเอชพีวีมาให้บริการในแผนงาน
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค แต่เนื่องจากปริมาณของวัคซีนเอชพีวีในท้องตลาดโลกมีไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ ท าให้ขณะนี้ไม่สามารถจัดหาวัคซีนเอชพีวีส าหรับเข้มที่ 2 ในปีการศึกษา 2561 และ
คาดว่าไม่สามารถจัดหาได้จนถึงปีการศึกษา 2563  
 2) ขอให้แต่ละหน่วยบริการรวบรวมวัคซีนเอชพีวีคงเหลือหลังจากให้บริการเข็มที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 แล้วน าส่งคืนวัคซีนดังกล่าวภายใต้ระบบลูกโซ่ความเย็นที่คลังวัคซีนระดับอ าเภอที่
เป็นแม่ข่าย ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562 จากนั้นหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องจะด าเนินการเก็บกลับ 
โดยจะแจ้งก าหนดให้ทราบต่อไป 
 3) คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นต่อ
ระยะห่างของการฉีดวัคซีนเอชพีวีว่า “การให้วัคซีนก่อนอย่างน้อย 1 เข็ม เป็นการกระตุ้นให้
ร่างกายสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อเชื้อก่อโรค จากนั้นเมื่อได้รับวัคซีนเพ่ิมเป็นเข็มกระตุ้น จะท าให้ถูมิ
คุ้มกันอยู่ในระดับสูงและคงอยู่ได้นาน ส าหรับวัคซีนเอชพีวีถือว่าเป็นวัคซีนที่สามารถกระตุ้นให้เกิด
ภูมิคุ้มกันได้ดี การให้วัคซีนปูพ้ืนหนึ่งเข็มก่อนแล้วตามด้วยการให้วัคซีนกระตุ้น แม้ว่าจะทิ้งช่วง
เนื่องจากวัคซีนขาดคราวก็ไม่ส่งผลต่อระดับภูมิคุ้มกันของร่างกาย” 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.7 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและสุขภาพจิต  
 4.7.1 รายงานความก้าวหน้าโครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ดูแลจิตใจผู้ป่วยจิตเวช             
และครอบครัว เดือนมีนาคม 2562 
วัตถปุระสงค ์
  เพ่ือติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชป้องกันการขาดยาและเฝ้าระวังอาการก าเริบซ้ า 
  เพ่ือให้การบ าบัดรักษา/ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที เมื่อมีอาการก าเริบ 
  เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสาธารณสุข ในการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชและ
ครอบครัว 
 ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 20 พฤษภาคม 2562 
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 ผลการด าเนินงานในรอบที่ 1  ณ วันที่ 21 มีนาคม 2562  

 
 

ล าดับ 
 

อ าเภอ 
 

เป้าหมาย 
(คน) 

ติดตาม
เยี่ยมได้ 
(คน) 

 
 ร้อยละ 

สถานะผู้ป่วย 
ระดับ1 
ร้อยละ 

ระดับ2 
ร้อยละ 

ระดับ3 
ร้อยละ 

1 เมืองอ านาจเจรญิ 151 108 71.52  60.56   32.39   7.04  

2 ชานุมาน 59 31 52.54  82.14   14.29   3.57  

3 ปทุมราชวงศา 56 56 100  49.02   35.29   15.69  
4 พนา 41 10 24.39  50.00   20.00   30.00  

5 เสนางคนิคม 63 54 85.71  82.00   18.00   -    

6 หัวตะพาน 67 51 76.12  100.00   -     -    
7 ลืออ านาจ 34 33 97.06  84.00   16.00   -    

    รวม 471 343 73.13  72.30   21.58   6.12  

ในจ านวนผู้เยี่ยมได้ทั้งหมดมีผู้หลงผิดเกี่ยวกับราชวงศ์จ านวน 2 คน ที่อ าเภอปทุมราชวงศา  
คนที่ 1 ชายไทย อายุ 52 ปี  หมู่ที่ 3 ต าบลค าโพน ติดตามอย่างใกล้ชิดโดยทีมผู้น าชุมชม และ
ทีมสหวิชาชีพติดตามประเมินการกินยาทุกสัปดาห์จนพิธีบรมราชาภิเษกจะแล้วเสร็จในช่วงต้น
เดือนพฤษภาคม2562 
คนที่ 2 หญิงไทย อายุ 44 ปี  หมู่ที่ 3 ต าบลน่าป่าแซง ติดตามเยี่ยมไม่ได้ขณะนี้ไปท างานเป็นผู้ดูแล
ผู้สูงอายุอยู่กรุงเทพได้ส่งข้อมูลให้กับส่วนกลางติดตามต่อไป 
 4.7.2 โครงการส ารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2562 (Behavioral 
Risk Factor Surveillance System: BRFSS) 
  ในปี 2562 กรมควบคุมโรค ได้คัดเลือกจังหวัดอ านาจเจริญเป็นเป็น 1 ใน 19 จังหวัดที่
เป็นกลุ่มเป้าหมาย ในปี 2562 นี้ ซึ่งการส ารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ        
จะท าการส ารวจในกลุ่มประชากรทั่วไป อายุ 15-79 ปี โดยการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบ 
face to face interview ซึ่งสามารถออกรายงานได้ในระดับจังหวัด ในระดับจังหวัดสามารถ
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รายงานสถานการณ์ ความชุกพฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ ความชุกของ
โรคไม่ติดต่อส าคัญ การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพและการให้บริการสุขภาพโรคไม่ติดต่อ ซึ่งเป็น
ข้อมูลส าคัญในการจัดท านโยบายมาตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 วิธีด าเนินการ 
 - ด าเนินการเก็บข้อมูลส ารวจฯจากการสุ่มเลือกหมู่บ้านตัวย่างจ านวน 42 หมู่บ้านในทุก
อ าเภอเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์หน่วยตัวอย่าง จ านวน 2,016 ตัวอย่าง 
 - อบรมผู้สัมภาษณ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในการเก็บข้อมูลภาคสนามในวันที่ 28 มีนาคม 2562  
ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ โดยทีมจากกรมควบคุมโรค 
 - ด าเนินการนัดสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายโดยทีมเก็บข้อมูลจากหน่วยบริการสาธารณสุขและ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลและส่งข้อมูลแบบออนไลน์โดยทีมจังหวัด เก็บข้อมูลระหว่าง
เดือนเมษายน – กรกฎาคม 2562 
 ทั้งนี้ขอความร่วมมือหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีกลุ่มประชากรตัวอย่าง ได้ให้ความร่วมมือใน
การนัดหมายและเป็นผู้สัมภาษณ์ จัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง เที่ยงตรง และทันเวลา ตามรายชื่อแต่
ละคลัสเตอร์ๆละ 48 คน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.8 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 4.8.1 ขั้นตอนการด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ณ 1 เมษายน 2562 
  1) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
  2) นับคนนับเงิน ข้อมูลข้าราชการที่ปฏิบัติงานจริงในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อ านาจเจริญ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 
  3) แจ้งหน่วยงานในสังกัด พิจารณาผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน       
ร้อยละ 2.8 เพ่ือเป็นข้อมูลน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
  4) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
และลูกจ้างประจ า (วันที่ 22 มีนาคม 2562) 
  5) แจ้งหน่วยงานในสังกัด พิจารณาผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน       
ร้อยละ 2.8 รวมเงินเพ่ิม Ranking เพ่ือเป็นข้อมูลเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
ประกอบการพิจารณาเพิ่มวงเงินผลงานเด่น ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 
  6) สรุปผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ 2.9 ส่งจังหวัดอ านาจเจริญ 
(วันที่ 29 มีนาคม 2562) 
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  7) จังหวัดอ านาจเจริญ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ า จังหวัดอ านาจเจริญ 
  8) จั งหวัดอ านาจเจริญ แจ้งผลการประชุมและให้จัดท าค าสั่ ง เลื่ อนเงินเดือน                  
ณ 1 เมษายน 2562 
  9) เสนอค าสั่งเลื่อนเงินเดือน ณ 1 เมษายน 2562 รอบแรก ร้อยละ 2.9 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มช านาญการพิเศษและช านาญการลงมา ผู้ว่าฯลงนามในค าสั่งแล้ว ต้องบันทึกในระบบ 
HROPS และกรมบัญชีกลาง 
  10) จังหวัดอ านาจเจริญ แจ้งเงินคืนที่ผู้ว่าฯกันไว้ และแจ้งให้จัดท าค าสั่งเลื่อนเงินเดือน 
ณ 1 เมษายน 2562 รอบ 2 
  11) เสนอค าสั่งเลื่อนเงินเดือน ณ 1 เมษายน 2562 รอบ2 ที่ผู้ว่าฯคืนเงิน แบ่งเป็น         
2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มช านาญการพิเศษและช านาญการลงมา ผู้ว่าฯลงนามในค าสั่งแล้ว ต้องบันทึก    
ในระบบ HROPS และกรมบัญชีกลาง 
  12) จัดท าประกาศผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  
  13) แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าทราบ รายบุคคล 
 4.8.2 การแต่งตั้งข้าราชการ 
  1) นางสาวสุมาลี ไชยเสริฐ ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ (ด้านวิชาการ)  
  2) นักวิชาการสาธารณสุข บรรจุ ณ รพ.สต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม รายงานตัววันที่         
9 เมษายน 2562  
  3) แต่งตั้งรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล               
5 ต าแหน่ง (ถ้าเลขต าแหน่งว่างมาจะท าการคัดใหม่) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.9 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
การรณรงค์ “ล้างส้วมพร้อมกัน.. รับวันสงกรานต์” 
 ด้วยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้เชิญชวนการรณรงค์ “ล้างส้วมพร้อมกัน... รับวนั
สงกรานต์” เพ่ือกระตุ้นให้หน่วยงานหรือสถานที่สาธารณะ เช่น สถานที่ราชการ โรงพยาบาล 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ตลาดสด ร้านอาหาร วัด โรงเรียน สถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานี
บริการน้ ามันเชื้อเพลิง สถานที่ท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า  และส้วมสาธารณะริมทาง ร่วมจัด
กิจกรรมเพ่ือให้เกิดความความตระหนักในการรักษาความสะอาดส้วมไว้ต้อนรับพ่ีน้องประชาชน 
ผู้รับบริการที่เดินทางกลับบ้านหรือเดินทางท่องเที่ยวในช่วงงานเทศกาลสงกรานต์ประจ าปี ๒๕๖๒ 
โดยก าหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑-๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวน  การล้างท าความสะอาด กวาดหยากไย่ เช็ดถูกผนัง ตกแต่งกลิ่น ประดับดอกไม้ เติมความ
หอมด้วยมะกรูด  การปรับปรุงบ ารุงรักษา การประกวดส้วม การมอบป้ายสัญลักษณ์ส้วมสะอาด 
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ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ป้ายประชาสัมพันธ์และสื่อประชาสัมพันธ์ได้ท่ี เวปไซด์ ส านักอนามัย
สิ่งแวดล้อม http://env.anamai.moph.go.th  และขอความร่วมมือส่งไฟล์ผลการจัดกิจกรรมส่ง
ให้กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย หรือจัดท าสื่อจดหมายข่าวส่งให้งานประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.10 เรื่องท่ีเสนอจาก งานวิจัยและพัฒนา 
 4.10.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการ วิจัย R2R และนวัตกรรม 
Workshop 3 เรื่อง “เทคนิคการน าเสนอผลงานวิชาการอย่างมืออาชีพ” วันที่ 24 เมษายน 2562 
ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
 4.10.2 ก าหนดการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ 
2562 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ     
ก าหนดส่งบทคัดย่อผลงาน ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.11 เรื่องท่ีเสนอจาก งานยาเสพติดและทูบีนัมเบอร์วัน 
 การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ
ทหารกองประจ าการ ประจ าปี 2562 หลักเกณฑ์ที่ส าคัญมีดังนี ้
 กลุ่มเป้าหมาย 
 ตรวจทุกคนทั้งกลุ่มที่เข้ารับการคัดเลือกและกลุ่มที่ผ่อนผัน (ยกเว้นกลุ่มที่เป็นทหารทั้งสมัคร
และผู้ที่จับได้ใบแดงซึ่งทหารจะตรวจเองอีกครั้งเมื่อรายงานตัว) สรุปตรวจกลุ่มทั้งกลุ่มผ่อนผัน กลุ่ม
ที่ตรวจร่างกายวัดขนาดไม่ผ่านและกลุ่มท่ีจับได้ใบด า 
 การตรวจ แบ่งเป็น 3 รอบดังนี้ 
  1.หลังขอผ่อนผัน 
  2.หลังตรวจร่างกาย (กลุ่มไม่ผ่าน) 
  3.หลังจับใบด าใบแดง 
(หรือห้วงเวลาที่เห็นสมควร) โดยยึดหลักเกณท์ตาม ประกาศ คสช.ที่ 108/2557 
 ขั้นตอนการตรวจ แบ่งเป็น 4 ขั้น (โต๊ะ) 
  1.จัดท าเอกสาร/เก็บปัสสาวะ 
  2.ตรวจปัสสาวะ(เมทและกัญชา) หากไม่พบปล่อยกลับบ้าน 
 หากพบต่อไปยังขั้นตอนที่ 3และ4 
  3.จัดท าประวัติ/เอกสาร และตรวจสอบประวัติ 
  4.ตรวจคัดกรองV2 นัดหมาย และลงระบบ บสต. (หากตรวจยืนยันขั้นที่2 ไม่ได้ให้จัดเก็บ
ปัสสาวะเพ่ือส่งศูนย์คัดกรองต่อไป  

http://env.anamai.moph.go.th/
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 การลงข้อมูลใน ระบบNISPA ลงเฉพาะผู้ที่ตรวจพบผลบวก ส่วนเป้าหมายให้ลงตามจ านวนที่
ตรวจจริง 

 
  วันที่ 1 เม.ย.62 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมอ าเภอลืออ านาจ  
  วันที่ 2 เม.ย.62 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมอ าเภอปทุมราชวงศา 
  วันที่ 3 เม.ย.62 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมอ าเภอชานุมาน  
   วันที่ 4 เม.ย.62 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมอ าเภอเสนางคนิคม  
  วันที่ 5 เม.ย.62 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมอ าเภอพนา  
  วันที่ 7 เม.ย.62 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมอ าเภอหัวตะพาน  
  วันที่ 8 เม.ย.62 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ  
  วันที่ 9 เม.ย.62 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.12 เรื่องท่ีเสนอจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกเจริญ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนวิ่งการกุศล       
มินิมาราธอน ในวันที่ 28 เมษายน 2562 ณ อ.ชานุมาน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
  - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
  - ไม่มี - 
 
เลิกประชุมเวลา  17.15 น. 
 
 
    ลงชื่อ    ผู้จดรายงานการประชุม 
            (นางสาวชญานิศา นารีวงศ์) 
              นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
 
    ลงชื่อ    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายวุฒิพงษ์ สินทรัพย์) 
       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
        หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

 
 

 
 
 

 


