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วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579” 

ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)จังหวัดอ านาจเจริญ 
ครั้งที ่3/2563  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  

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

ผู้มาประชุม 
1. นายประภาส วีระพล   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

2. พญ.โสภิต โชติรสนิรมิต  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

3. นายอภิชาติ รุ่งเมฆารัตน์  (แทน) เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) 
4. นายปริญญา ดวงศรี   ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)  
5. นางสาวบุศณี มุจรินทร์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปทุมราชวงศา 

6. นายวุฒิพงษ์ สินทรัพย์  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

7. นางทัศนีย์ ร่มเย็น   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

8. นายทนงศักดิ์ พลอาษา   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
9. นายนิยม ไชยอรรจนาภรณ์ (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
10. นายธีระยุทธ์ มุจรินทร์  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

11. นายชยพล สินวรณ์   หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

12. นางสาวส าราญ เหล็กงาม  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด 

13. นายประเทือง ค าภานันท์  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 

14. นายโสภณัฐ บ ารุงเตย  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

15. นายสกลรัฐ วติวุฒิพงษ์   หัวหน้างานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

16. นางแคทรียา รัตนเทวะเนตร  หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา 

17. นายไกรวุฒิ บุตตะ   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมสุขภาพ 

18. นายภูมเรศ ศรีระวงศ์  (แทน) หัวหน้างานยาเสพติดและทูบีนัมเบอร์วัน 

19. นายถิรพุทธิ เฉลิมเกียรติสกุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหัวตะพาน 

20. นางจรูญศรี กิณรีวงศ์ ( (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม 

21. นายนพพล ธาดากุล  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชานุมาน 
22. นายอมรธีร์ ศรีสะอาด   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนา 
23. นายเสถียร บัวเขียว   สาธารณสุขอ าเภอชานุมาน 
24. นายอุเทน ชัยวงศ์   สาธารณสุขอ าเภอพนา 
25. นายรัชพล เดขเสงี่ยมศักดิ์   สาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน 
26. นายภัทรวรรธน์ ค าดี   สาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา 
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27. นายอภิศักดิ์ อินทร์บุตร  (แทน) สาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ 
28. นายพัลลภ สุระเกษ   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม (ด้านวิชาการ) 
29. นายทรงศิลป์ ซึ่งเสน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยฆ้อง 
30. นายประโยชน์ ศรีณรงค์กุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศาลา 
31. นายบุญเกิด ทองพันธ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองสามสี 
32. นายไพบูลย์ เจริญวงศ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าโพน 
33. นางนลินี กินาวงศ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต. บ้านค าน้อย 
34. นางอุบล ศรีสมภาร   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต. ห้วยไร่ 
35. นายโกเวช ทองเทพ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต. อุ่มยาง 
36. นางลาวัลย์ กล่อมใจ   เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส รพ.สต.โคกเจริญ 
37. นางพรเพ็ญ ทาริวงศ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.ลืออ านาจ 
38. นายทนงศักดิ์ พ่ึงโพธิ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.พนา 
39. นางสาววิลาวัณย์ ศรีพรหม  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
40. นายนคเรศ ชัยศิริ    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.อ านาจเจริญ 

41. นางสาวชญานิศา นารีวงศ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสจ.อ านาจเจริญ 

42. นางสาวสุวนิตย์ ธรรมสาร   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ 
1. นายปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง   นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
2. นางฤดีวรรณ วงศ์เจริญ   นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
3. นายอาคม กินาวงศ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

4. นางรัชนีกรณ์ มาศพันธ์   หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

5. นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

6. นายสุเมธ แสงอ่อน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลืออ านาจ 

7. นายสมศักดิ์ หอมชื่น  (แทน) สาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
8. นายทศพงษ์ บุญพุฒ  (แทน) สาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม 
9. นายไพรัช วัชรกุลธรไชย   ผู้ปกครองนิคมอ านาจเจริญ 
10. นายสราวุธ เสียงหวาน   หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคที่น าโดยแมลงที่ 10.2 จังหวัดมุกดาหาร 
11. นายปิยะ เสตพันธ์    ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ (ด้านวิชาการ) 
12. นายสมเกียรติ ธรรมสาร   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน (ด้านวิชาการ) 
13. นางประภัสสร ทองเทพ   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอพนา (ด้านวิชาการ) 
14. นายวีระวัฒน์ โสภัณ   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอชานุมาน (ด้านวิชาการ) 
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15. นางสาวสุมาลี ไชยเสริฐ   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ (ด้านวิชาการ) 
16. นางสาวนริศรา ทองห่อ   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา (ด้านวิชาการ) 
17. นายอุทิศ นันทะมาตย์   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.ชานุมาน 
18. นายเดชา ปริญญาสกุลวงศ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.เสนางคนิคม 
19. นางปองกานดา ศรีภักดี   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.หัวตะพาน 
20. นางวิลาพรรณ คณารักษ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.ปทุมราชวงศา 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.  
 นายประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1. ไวรัสโคโรนา 2019 ยังแพร่ระบาดและเป็นที่วิตกกังวลของประชาชน ลักษณะการแพร่เชื้อไวรัส
เหมือนกับไวรัสอ่ืนๆ ที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจ ผ่านการไอ จาม มีฝอยละอองของน้ ามูก       
หรือเสมหะท่ีมีไวรัสอยู่ รวมถึงการที่ไวรัสปนเปื้อนกับมือและสิ่งต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาล          
พกแอลกอฮอร์เจล ทุกคน โดยให้โรงพยาบาลพนา เร่งผลิตเพ่ือรองรับการใช้งานของโรงพยาบาล
ในพ้ืนที่ และให้โรงพยาบาลทุกแห่ง จัดท าหน้ากากอนามัยแบบผ้าใช้เอง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  

ร าย ง านกา รประชุ ม  คปสจ .  ค รั้ ง ที่  2/2563 เ มื่ อ วั นที่  3 กุ มภ า พัน ธ์  2563                   
จ านวน 27 หน้า ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งให้ตรวจสอบรายงาน         
การประชุมทางเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ www.amno.moph.go.th   
หากที่ประชุม มีความประสงค์แก้ไขรายละเอียด ขอให้แจ้งต่อที่ประชุม และหากที่ประชุมไม่มีแก้ไข 
ขอมติที่ประชุมให้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
 
 
 
 
 

http://www.amno.moph.go.th/
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
    - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

4.1 เรื่องท่ีเสนอจาก ผู้อ านวยการโรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
โรงพยาบาลอ านาจเจริญ แจ้งรายละเอียดการขออนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทน P4P        

ของโรงพยาบาลอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาและตรวจสอบค่าคะแนนผลการปฏิบัติการ กรอบวงเงินคิดเป็น 8.50% ของค่าแรงทั้งหมด
ของหน่วยบริการ เป็นเงินจ านวน 379,742,821.08 บาทต่อปี ทั้งนี้ จะด าเนินการวางระบบและ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

 
4.2 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุ่มงานควบคุมโรค  
 4.2.1 สถานการณ์ COVID-19 (เอกสารหมายเลข 1) 
 4.2.2 โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรกของจังหวัดอ านาจเจริญ 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เปรียบเทียบโรค 10 อันดับแรกของจังหวัดอ านาจเจริญช่วงเดือน กุมภาพันธ ์
2563 กับ กุมภาพันธ ์2562 

อันดับ
ที ่

โรค 
กุมภาพันธ ์2563 กุมภาพันธ ์2562 

จ านวน อัตราป่วย 
ต่อแสนปชก. 

จ านวน อัตราป่วย 
ต่อแสนปชก. 

1 อุจจาระร่วงเฉียบพลัน 610 161.33 838 221.63 
2 ปอมบวม 168 44.43 136 35.97 
3 ไข้ไม่ทราบสาเหต ุ 87 23.01 142 37.56 
4 อาหารเป็นพิษ 56 14.81 81 21.42 
5 ไข้หวัดใหญ ่ 49 12.96 18 4.76 
6 สุกใส 21 5.55 16 4.23 
7 เมดิออยโดซิส 14 3.70 12 3.17 
8 มือเท้าปาก 4 1.06 6 1.59 
9 ตาแดง 3 0.79 11 2.91 
10 ไข้เลือดออก 4 1.18 4 1.18 

ที่มา:บัตรรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ข้อมูล ณ 27  กุมภาพันธ์  2563 
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 4.2.3 ความครอบคลุมและความทันเวลาของการส่งรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาด
วิทยา จ านวนร้อยละของสถานบริการสาธารณสุข จ าแนกตามความครอบคลุมของการส่งรายงาน 
506 ในชวงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (1-27 กุมภาพันธ์ 2563) 
ล าดับ อ าเภอ จ านวน 

สถานบริการ
ทั้งหมด 

สถานบริการที่มี
การส่งรายงาน

ผู้ป่วย 

สถานบริการที่ไม่ม ี
รายงานผู้ป่วย 

ร้อยละความ
ครอบคลุม 

1. เมือง 26 22 4 80.76 
2. ชานุมาน 10 7 3 70 
3. ปทุมราชวงศา 12 10 2 83.33 
4. พนา 6 6 0 100 
5. เสนางคนิคม 9 7 2 77.77 
6. หัวตะพาน 12 10 2 83.33 
7. ลืออ านาจ 11 10 1 90.90 

รวม 86 72 14 88.72 

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

ณ 27 กุมภาพันธ์ 63 

อ าเภอเมือง   รพ.สต.นาหมอม้า(ซ้ าเดือนมกราคม) รพ.สต.น้ าปลีก(ซ้ าเดือนมกราคม)  รพ.สต.โนน
ดู(ซ้ าเดือนมกราคม)  รพ.สต.สร้างนกทา(ซ้ าเดือนมกราคม)   
อ าเภอชานุมาน รพ.สต.โคกก่ง(ซ้ าเดือนมกราคม)  รพ.สต.โคกเจริญ  รพ.สต.พุทธรักษา  
อ าเภอปทุมราชวงศา  รพ.สต.นาป่าแซง รพ.สต.สามแยก 
อ าเภอเสนางคนิคม รพ.สต.โพนทอง (ซ้ าเดือนมกราคม)  รพ.สต.หนองสามสี 
อ าเภอหัวตะพาน รพ.สต.จิกดู่ รพ.สต.โนนหนามแท่ง  
อ าเภอลืออ านาจ  รพ.สต.เปือย   
 4.2.4 สรุปสถานการณ์ โรคและภัยสุขภาพที่ส าคัญ 
 สถานการณ์ไข้เลือดออกประเทศไทย (ณ วันที่  27  กุมภาพันธ์ 2563 ) 

ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม – 27 กุมภาพันธ์  2562 ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยทั้งหมด         
4,732 ราย อัตราป่วย 7.14 ต่อปชก.แสนคน เสียชีวิต  2 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.04   
จังหวัดอ านาจเจริญตามรายงาน 506 (10) มีอัตราป่วย 2.64 ต่อปชก.แสนคน อยู่ในล าดับที่ 60 
ของประเทศ ล าดับที่ 5 ของเขตสุขภาพที่ 10  อุบลราชธานี  142(7.59)อัตราป่วย/แสนปชก),    
ศรีสะเกษ 69 (4.69)อัตราป่วย/แสนปชก), ยโสธร  24 (4.45)อัตราป่วย/แสนปชก), มุกดาหาร  11 
(3.13) อัตราป่วย/แสนปชก),และอ านาจเจริญ  10 (2.64)อัตราป่วย/แสนปชก),  
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จ านวนป่วย อัตราป่วย อัตราตาย ด้วยโรคไข้เลือดออกรวม (26,27,66) รายงานทั้งหมด 
จ าแนกตามพื้นที่ ระหว่างวันที่  1/2/2563   ถึง   27/02/2563 

 จ านวนป่วย  อัตราป่วย จ านวน อัตราตาย/  อัตราป่วย  
 โรคไขเ้ลือดออก  (ราย) /100,00 ตาย(ราย) 100,000  ตาย ร้อยละ 

เมือง 4  3.05 0 0.00  0.00  
ชานุมาน 0  0.00 0 0.00  0.00  
ปทุมราชวงศา 0  0.00 0 0.00  0.00  
พนา 0  0.00 0 0.00  0.00  
เสนางคนิคม 3  7.48 0 0.00  0.00  
หัวตะพาน 3  6.41 0 0.00  0.00  
ลืออ านาจ 0  0.00 0 0.00  0.00  
อัตราป่วยรวม 10  2.64 0 0.00  0.00 

สถานการณ์ไข้เลือดออกจังหวัดอ านาจเจริญ 

ตามรายงานเร่งด่วนประจ าวัน (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563)  
     ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีรายงานผู้ป่วยเข้า ข่ายโรคไข้เลือดออกทั้งหมด 
32  ราย คิดเป็นอัตราป่วย 8.37 ต่อประชากรแสนคนยังไม่มีผู้เสียชีวิต ( DHF 11ราย DF 21 ราย) 
ดังรูปที ่1 

รูปที่1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดอ านาจเจริญ ณ วันที่ 28 ก.พ. 63 
 
 
 
 

ล าดับที ่ อ าเภอ ข้อมูลสะสมตัง้แต่ต้นปีถึงปัจจุบัน 
ในช่วง 4 สัปดาห ์WK 5-8 

 (2 ก.พ. -29 ก.พ.63 ) 

รวมผู้ป่วย อัตราป่วยต่อแสน รวมผู้ป่วย อัตราป่วยต่อแสน 

1 เมือง 11 8.34 4 3.03 

2 ชานุมาน 1 2.41 1 2.41 

3 ปทุมราชฯ 2 4.10 0 0.00 

4 พนา 0 0.00 0 0.00 

5 เสนางคนิคม 8 19.45 3 7.29 

6 หัวตะพาน 9 16.67 1 1.85 

7 ลืออ านาจ 1 2.71 1 2.71 
รวม 32 8.37 10 2.64 
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เมื่อพิจารณาผู้ป่วยรายสัปดาห์ในปี 2563 พบว่าตั้งแต่ต้นปี มีจ านวนผู้ป่วยสูงกว่าปีที่ผ่านมา
และมัธยฐาน 5 ปีและเริ่มพบผู้ป่วยในสัปดาห์ที่ 1 เป็นต้นมา พบว่ามีจ านวนมากกว่าปี 2562      
และค่ามัธยฐานมา ขณะนี้แนวโน้มผู้ป่วยเพ่ิมข้ึนดังรูป ดังรูปที่ 2 

 

รูปที ่2 จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดอ านาจเจริญแยกรายสัปดาห์ 
ปี 2563 เปรียบเทียบป ี2562 และมัธยฐาน5 ปีย้อน หลัง ณ วันที่ 28 ก.พ.63 

 

  
กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 0-4 ปี 49.94 ต่อแสนปชก.รองลงมาคือกลุ่มอายุ 10-14 

ปี อัตราป่วย 30.34 ต่อแสนปชก.0-4 ปี อัตราป่วย 10.29 ต่อแสนปชก 15-24 ปี อัตราป่วย 13.15 ต่อ
แสนปชก.25-34 ปี อัตราป่วย 5.57 ต่อแสนปชก. 
พื้นที่เกิดโรคตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันพบผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 6 อ าเภอ 

   17 ต าบล 24 หมู่บ้าน/ชุมชน   
ข้อสั่งการ นพ.สสจ.อจ 
        1. ทุกพื้นที่เกิดโรคใหม่ พื้นที่ที่เกิดโรคต่อเนื่อง พ้ืนที่เกิดโรคซ้ าซาก (Gen 2 )  
 ควบคุมโรค ตามมาตรการ 3-3-1-5-14-21-28   อย่างเข้มข้น และใช้แบบติดตาม Epidermic 
curve and Control รายหมู่บ้าน/ชุมชน ในการก ากับทุกเหตุการณ์และรายงาน  ในLine ทีม
จัดการไข้เลือดออก ทุกวันศุกร์ 
        2. พื้นที่เกิดโรคใหม่ ให้ด าเนินการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายอย่างเข้มข้น หากผล
ความชุก HI CI มากกว่า 10 ให้ด าเนินการ จัดกิจกรรมท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายซ้ า 
จนกว่า ค่า HI CI น้อยกว่า 10 
        3. พื้นที่ที่เกิดโรคต่อเนื่อง ให้ด าเนินการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายอย่างเข้มข้น        
และหากผลความชุก HI CI มากกว่า 10 ให้ด าเนินการ จัดกิจกรรมท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ า
ยุงลายซ้ า จนกว่า ค่า HI CI น้อยกว่า 10 ทีมระดับ อ าเภอ ออกประเมินความชุกในพ้ืนที่  สัปดาห์
ละ 1 ครั้ง พร้อมรายงานในLine ทีมจัดการไข้เลือดออก ทุกวันศุกร์ 

05
101520253035404550556065707580859095100105110115120125130135140145150155160

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

มัธยฐาน 5Y 2563 2562
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        4. พื้นที่เกิดโรคซ้ าซาก  (Gen 2 ) ให้ด าเนินการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายอย่าง
เข้มข้น ทุกวัน พร้อมรายงานผลการ HI CI  ในLine ทีมจัดการไข้เลือดออก ทุกวัน จนกว่าไม่พบ
ผู้ป่วยรายใหม่นับ จากวันเริ่มป่วยรายล่าสุด 28 วัน และทีมระดับ อ าเภอ ออกประเมินความชุกใน
พ้ืนที่ อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมรายงานในLine ทีมจัดการไข้เลือดออก ทุกวันศุกร์ ที่ 30 
มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.3 เรื่องท่ีแจ้งจาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
4.3.1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการโครงการ (project Manager: PM) ตามค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ที่ 
19/2563 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 
4.5.2 ให้สถานบริการสุขภาพ รายงานข้อมูลพ้ืนฐานของสถานบริการสุขภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ของ
กองบริหารการสาธารณสุข ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.4 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
4.4.1 ผลการด าเนินงานเปรยีบเทียบกับแผนรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) 2563 
ตารางท่ี 1  การด าเนินงานเปรียบเทียบกับแผนประมาณการ (Planfin) ปีงบประมาณ  2563 

โรงพยาบาล 
รายได ้ รายจ่าย 

ประมาณการ 31/1/2563 ร้อยละ ประมาณการ 31/1/2563 ร้อยละ 

อ านาจเจรญิ 887,033,000.00 271,765,975.65 30.64 765,299,200.00 252,699,102.03 33.02 
ชานุมาน 94,452,970.44 34,013,381.39 36.01 94,406,617.68 32,133,546.50 34.04 
ปทุมราชฯ 110,842,996.26 40,938,133.34 36.93 109,120,076.99 38,560,365.29 35.34 
พนา 85,646,925.10 32,696,935.87 38.18 89,708,140.00 29,560,742.38 32.95 
เสนางฯ 90,010,400.00 30,510,508.76 33.90 86,670,000.00 27,114,033.64 31.28 
หัวตะพาน 137,948,662.13 49,211,111.30 35.67 137,831,880.00 43,673,877.51 31.69 
ลืออ านาจ 81,616,150.51 28,927,391.44 35.44 81,616,150.51 27,045,427.25 33.14 

หมายเหตุ เป้าหมายร้อยละ 33.33 มากกว่าหรือน้อยกว่าไม่เกินร้อยละ 5 จากแผนที่ประมาณการ 
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4.4.2 ภาวะวิกฤติทางการเงิน  
ตารางท่ี 2 รายงานวิกฤติทางการเงิน 7 ระดับ ของหน่วยบริการ ณ วันที่  31 มกราคม  2563 

Org CR QR Cash NWC NI LiI StI SuI 
Risk 

Scroing 
อ านาจเจรญิ 1.68 1.45 0.99 79,020,501.56 19,066,873.62 0 0 0 0 
ชานุมาน 1.65 1.55 1.31 12,870,454.09 1,879,834.89 0 0 0 0 
ปทุมราชฯ 1.43 1.32 1.02 11,113,329.15 2,377,768.05 1 0 0 1 
พนา 1.82 1.57 1.06 10,639,205.91 3,136,193.49 0 0 0 0 
เสนางฯ 2.12 1.90 1.52 13,895,384.30 3,396,475.12 0 0 0 0 
หัวตะพาน 1.04 0.88 0.64 1,055,690.64 5,537,233.79 3 0 0 3 
ลืออ านาจ 2.21 1.84 1.47 11,475,181.68 1,881,964.19 0 0 0 0 

ประธานฯ แจ้งว่า รพ.หัวตะพาน ได้รับบริจาคห้อง OR จากหลวงปู่ทุย ควรปรับยุทธศาสตร์        
การบริหาร (คน เงิน ของ) และรพ.หัวตะพาน มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาให้สามารถรองรับ      
การให้บริการประชาชน รองจาก รพ.อ านาจเจริญ ได้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.5 เรื่องท่ีแจ้งจาก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
4.5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอ านาจเจริญ  ครั้งที่ 5              
ณ  โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ หมู่ที่ 6 ต าบลไร่สีสุก อ าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ านาจเจริญ 
            กิจกรรม ครั้งท่ี 5          ครั้งต่อไป 

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

 
    61 
    38 
    70 
    30  
 
     2 
     - 
     2 
     50 

 
- วันท่ี 18 มีนาคม 2563ปฏิบัติงาน 
บ้านก่อ หมู่ที่ 2 ต าบลดอนเมย  
อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
-วันท่ี 25 มีนาคม 2563 
ปฏิบัติงานบ้านห้วยซมั หมูที่ 3 
ต าบลโคกก่ง อ าเภอชานุมาน 

 
โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้าง
รอยย้ิมให้ประชาชน 
คร้ังท่ี 6 วันท่ี 24 มีนาคม 2563 
ณ โรงเรียนบ้านต าแยประชาสงเคราะห ์
หมู่ที่ ๗,๘ ต าบลพระเหลา อ าเภอพนา 
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สรุป โรคที่พบ  จ านวน 61 ราย 
 
           โรคที่พบ 

         ครั้งท่ี 4 

จ านวน ร้อยละ 

โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 
โรคระบบทางเดินหายใจ 
โรคระบบทางเดินอาหาร 
โรคตา 
โรคระบบไหลเวยีนโลหิตและโรคเลือด 
โรคระบบประสาทและสมอง 
โรคผิวหนัง 
โรคห ู

    19 
    10  
    10  
    10 
     7  
     2 
     2 
     1 

 31.15 
 16.39 
 16.39 
 16.39 
 11.48 
   3.28 
   3.28  
   1.64 

 
สรุปผล ผลการออกรับบริจาคโลหิตส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ านาเจริญ ร่วมกับโรงพยาบาล
อ านาจเจริญ 

ครั้งท่ี/วัน เดือน ปี /สถานท่ี 
 

จ านวนผู้รับบริการ 
(คน) 

จ านวน  
เลือด(ถุง) 

ครั้งต่อไป 

6/ วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ บิ๊กซีอ านาจเจริญ 
7/วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ หอประชุมอ าเภอลืออ านาจ 
 (รพ.อ านาจเจรญิ) 
 -วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ หอประชุมอ าเภอลืออ านาจ 
(ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 
อุบลราชานี) 
8/วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ บริษัทโตโยตา้อ านาจเจริญ 

 
61 
 

208 
 
 

107 
 
 

 
61 
 

208 
 
 

107 

-วันท่ี 5 มีนาคม 2563 
ณ หอประชุมอ าเภอหัวตะพาน 
 -วันท่ี 12 มีนาคม 2563 
 ณ หอประชุมอ าเภอพนา 
-วันท่ี 19 มีนาคม 2563 
ณ หอประชุมอ าเภอชานุมาน 
-วันท่ี 26 มีนาคม 2563 
ณ อาคารเรียนมหิดล 

 
4.5.2 โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท า
โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  และเพ่ือสนับสนุนโครงการหรือ
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กิจกรรม อันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน  พระราชด าริ  พระราโชวาท  หรือพระราชกรณียกิจ 
กิจกรรมด าเนินการ  ดังนี้  

1.  กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ได้แก่ 1) บริการทางการแพทย์ 2) บริการทันตกรรม
เคลื่อนที่ (จ.อ านาจเจริญ ก าหนดเป้าหมาย  100 คน/แห่ง)  3) บริการตรวจตา  4) บริการตรวจ
สุขภาพจิต  

2.  กิจกรรมการบริจาคโลหิต ได้แก่ 1) บริการรับบริจาคโลหิต (จ.อ านาจเจริญ ก าหนด
เป้าหมาย 300 ยูนิต/แห่ง) 2) รับบริจาคอวัยวะ และดวงตา 
จังหวัดอ านาจเจริญ ก าหนดจัดกิจกรรมครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563  ณ หอประชุม
ที่ว่าการอ าเภอชานุมาน   
ประธานในพิธี :  ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้แทน        
การแต่งกาย  :     
         1. ข้าราชการในพ้ืนที่  : ข้าราชการชุดปกติขาว เจ้าหน้าที่เสื้อสีเหลืองตราสัญลักษณ์       
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  สากลสุภาพ (ยกเว้นสีด า)  สุภาพสตรีใส่กระโปรงหรือชุดปฏิบัติการ 
        2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ : ชุดปฏิบัติการ 
        3. จิตอาสาพระราชทาน : ชุดจิตอาสาพระราชทาน (เหลือง-ฟ้า) 
        4. ประชาชน             : ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตราสัญลักษณ์พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก (ถ้ามี) 
4.5.3 โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยและเด็กอายุ6 - 7 ปี จังหวัด
อ านาจเจริญ ปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพเด็กอายุ 6-7 ปี (เด็กที่ เกิด             
17 พฤษภาคม 56 – 16 พฤษภาคม 57) ให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม        
และส่งเสริมทักษะความฉลาดทางสติปัญญา (IQ)  เพ่ือการขับเคลื่อนโครงการจึงก าหนดการจัด
กิจกรรมเพิ่มความรู้ให้แก่บุคลากรทางสาธารณสุขและครูสอนอนุบาล 3 และครูสอนชั้น ป. 1 ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 จัดโปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก โดยครอบครัว            
มีส่วนร่วม triple P 

- อบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  จ านวน 96  คน และครูสอนอนุบาล 3 จ านวน 287 คน 

รวมจ านวน 383 คน แบ่งเป็น 3 รุ่นๆละ 2 วัน  ใช้สถานที่ ห้องประชุมดอกจาน 

รุ่นที่ 1. วันที่  9-10  มีค. 63  อ าเภอเมือง   

รุ่นที่ 2  วันที่ 11-12 มีค. 63  อ าเภอชานุมาน, อ าเภอปทุมราชวงศา และอ าเภอเสนางคนิคม 

รุ่นที่ 3  วันที่ 16-17 มีค. 63  อ าเภอพนา,อ าเภอหัวตะพาน และอ าเภอลืออ านาจ  
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กิจกรรมที่ 2   พัฒนาศักยภาพครู เพื่อฝึกทักษะเพิ่ม IQ แก่เด็ก ป.1 ปีการศึกษา 2563   
-อบรมครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ครู ป.1) จ านวน 287 คน แบ่งเป็น 3 รุ่นๆละ 2 

วัน สถานที่ ห้องประชุม ดอกจาน   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  
รุ่นที่ 1. วันที่  24-25  มีค. 63  อ าเภอ เมือง   
รุ่นที่ 2  วันที่ 26-27 มีค. 63  อ าเภอชานุมาน, อ าเภอปทุมราชวงศา และอ าเภอเสนางคนิคม 
รุ่นที่ 3  วันที่ 30-31 มีค. 63  อ าเภอพนา,อ าเภอหัวตะพาน และอ าเภอลืออ านาจ 
4.5.4 ผลการตรวจราชการรอบที่ 1/2563 กลุ่มเด็กปฐมวัย พบปัจจัยเสี่ยง เด็กปฐมวัย anemia 
ร้อยละ 41.04 (เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 30) 
โอกาสพัฒนา ดังนี้ 

1.  ขอความร่วมมือ CUP ทุกแห่งสนับสนุน ยาน้ าวิตามินเสริมธาตุเหล็กส าหรับเด็ก        
6 เดือน – 5 ปี 

2.  เจาะ Hct เด็ก 6 – 12 เดือน ทุกคน 
4.5.5 โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่ม
เสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ประจ าปี 2563 

มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท าโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม
โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  ซึ่งได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการทั่ว
ประเทศ  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  โดยแยกเป็น 2 ขบวน  ขบวนแรกให้บริการในภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอีกขบวนให้บริการในภาคกลางและภาคใต้ ซึ่งเริ่มเปิด
โครงการฯ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562  ที่โรงพยาบาลมหาวิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  

มูลนิธิกาญจนบารมีและกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดให้บริการในพ้ืนที่จังหวัด
อ านาจเจริญ  ในวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. 
ณ ที่ว่าการอ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ  
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จึงขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลชานุมานและ
สาธารณสุขอ าเภอ   ชานุมานเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมโครงการฯ ดังกล่าว  

เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมโครงการดังกล่าวในพ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงขอให้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ขอให้โรงพยาบาลอ านาจเจริญ สนับสนุนนักรังสีการแพทย์ จ านวน 1 คน เพ่ืออ่าน 
Mammogram ศัลยแพทย์ สูติ-นรีแพทย์ หรือแพทย์เวชศาสตร์ทั่วไป จ านวน 2 คน เพ่ือตรวจ     
เต้านม  
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2. ขอให้โรงพยาบาลอ านาจเจริญ โรงพยาบาลชุมชนแต่ละแห่ง และส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอทุกแห่ง จัดพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบงานแห่งละ 2 คน 
ร่วมด าเนินกิจกรรมโครงการคัดกรอง มะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ฯ           
เพ่ือสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกวิธีและตรวจเต้านมให้กับ สตรีกลุ่มเสี่ยง 

3. เจ้าหน้าในพ้ืนที่คัดกรองสตรีที่มีปัจจัยเสี่ยงและด้อยโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เคย
เป็นมะเร็งเต้านมมาก่อน ญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านม มียีนส์พันธุกรรมเต้านมผิดปกติ ผู้ที่เคย
ฉายรังสีรักษาบริเวณหน้าอกมาก่อน และผู้ที่มีความผิดปกติของเต้านม (ก้อน แผล มีเลือดหรือ
น้ าเหลืองออกทางหัวนม) และอ่ืนๆ (ตามแบบคัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม)    
เข้าร่วมกิจกรรมตรวจคัดกรอง  ดังนี้   

    3.1 วันที่ 30 มีนาคม 2563 
3.1.1 อ าเภอชานุมาน   จ านวน 150 คน  

           3.1.2 อ าเภออ่ืนๆ        จ านวน  10  คน  
3.2 วันที่ 31 มีนาคม 2563    
           3.2.1 อ าเภอชานุมาน   จ านวน  50 คน  
           3.2.2 อ าเภออ่ืนๆ        จ านวน  10 คน  

     3.3 วันที่ 1 เมษายน 2563 
           3.3.1 อ าเภอชานุมาน  จ านวน 30 คน  

แพทย์เป็นผู้คัดเลือกผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงจากการ ตรวจร่างกายและประวัติปัจจัยเสี่ยง ให้เหลือ  30 
คน/วัน เพ่ือขึ้นตรวจบนรถเอกซเรย์เต้านมในวันที่ ในวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 1 
เมษายน 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ที่ว่าการอ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ    

4. ประสานขอความร่วมมือ อสม. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว และขอให้ส่งรายชื่อ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สตรีกลุ่มเสี่ยง และ อสม. ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว ภายในวันที่ 
5มีนาคม 2563 ถึงกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ทาง Line 
ทีมส่งเสริม หรือโทรสาร   0 4552 3250-1 ต่อ 101   

    ประธานฯ มีนโยบายให้แต่ละโรงพยาบาลจัดซื้อ เครื่อง thermoscan โรงพยาบาลละ 2 เครื่อง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.6 เรื่องท่ีแจ้งจาก งานยาเสพติดและทูบีนัมเบอร์วัน  
1. ในวโรกาสที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเปิดชมรมและ     
ศูนย์ เ พ่ือนใจ  TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลั ย เทคนิคหั วตะพาน  อ า เภอหั วตะพาน            
จังหวัดอ านาจเจริญ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้ร่วมทูลเกล้าถวายเงินสมทบทุน
โครงการ TO BE NUMBER ONE จ านวน 92 ราย รวมเป็นเงิน 1,130,200 บาท ในส่วนของ        
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ใบอนุโมทนาบัตรส าหรับผู้บริจาคเงินสมทบทุนโครงการ TO BE NUMBER ONE จ านวน 5,000 
บาท ขึ้นไป ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จะเป็นผู้ด าเนินการออกให้ ซึ่งสามารถใช้
ลดหย่อนภาษีได้ 
 2.  การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ระดับภาค เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 
2563 ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอ านาจเจริญส่งเยาวชนตัวแทน
จังหวัดเข้าร่วมประกวด จ านวน 8 คน 
ประธาน ขอขอบคุณทุกอ าเภอที่ให้ความร่วมมือในการรับเสด็จ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.7 เรื่องท่ีแจ้งจาก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและสุขภาพจิต  
4.7.1 แจ้งก าหนดการคณะท างาน “การพัฒนาคุณภาพระบบบริการสาขา โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
ระดับเขต ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี” เข้าเยี่ยมติดตามผล
การด าเนินงาน DM/HT 
 วันที่  5-6 มีนาคม 2563 คณะท างานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสาขา โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
ระดับเขต ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานีน าโดยนายแพทย์นพพล    
บัวศรี  ประธานคณะท างาน ฯ นายแพทย์เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี ทพ .วุฒิชัย ล าดวน ผู้อ านวยการ
ส านักงานหลักประกันสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี พร้อมคณะ  เข้าเยี่ยมติดตามผลการด าเนินงาน 
DM/HT  
           โดยวันที่ 5 มีนาคม 2563  ก าหนดเข้าเยี่ยมโรงพยาบาลเสนางคนิคม เพ่ือรับฟัง           
การน าเสนอผลการด าเนินการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง และคืนข้อมูลการให้
การรักษาจากฐานของ สปสช. 
         วันที่ 6 มีนาคม 2563  ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโรคเรื้อรัง โรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง 
- แนวคิดการจัดการโรคเรื้อรังในเขตบริการ Service Plan เขต 10 โดย นพ.เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี   
- การบริหารจัดการโรคเรื้อรังในเขตบริการ Service Plan เขต 10 โดย นพ.นพพล บัวศรี 
- การเชื่อมโยงการดูแลโรคเรื้อรังกับกองทุนสุขภาพต าบล โดย หัวหน้างาน สปสช . เขต 10 
อุบลราชธานี 
- การจัดการรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดย ดร.จุติพร ผลเกิด สคร.10 อุบลราชธานี 
ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล
ชุมชน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ทุกแห่งเข้าร่วมประชุมในวันที่  
6 มีนาคม 2563   
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4.7.2 การติดตามตัวชี้วัด NCD Monitor 
1) คัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานในกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป 
2) กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานได้จากการคัดกรองแล้วได้รับการตรวจระดับน้ าตาลในเลือดที่
สถานบริการ 
สาธารณสุขซ้ า โดยการตรวจระดับพลาสมากลูโคสตอนเช้าหลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง 
(FPG) ภายใน 3 เดือน 
3) ความครอบคลุมการตรวจ HbA1c ในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน 
4) ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้ าตาลได้ (HbA1c ครั้งสุดท้าย น้อยกว่า 7 mg% ใน
ปีงบประมาณท่ีวิเคราะห์) 
5) คัดกรองความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง 
6) กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตจากการคัดกรองได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 
7) ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได ้

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.8 เรื่องท่ีแจ้งจาก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
    1.1 ขอแสดงความยินดีกับ พชอ.ปทุมราชวงศา ได้รับการคัดเลือก พชอ.ดีเด่นระดับเขต    
ปี 2563 โดยกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (สรพ.) ได้เชิญ นายอ าเภอปทุมราชวงศา , ผอ.รพ.ปทุมราชวงศา และสาธารณสุข
อ าเภอปทุมราชวงศา เข้ารับเกียรติบัตรชื่นชมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ใน
การประชุมวิชาการ HA Nation Forum ครั้งที่ 21 ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 07.30 – 
10.30 น. ณ บริเวณ mini-state Hall-9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมือง
ทองธานี จังหวัดนนทบุรี      
    1.2 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดประชุม พชอ.อ าเภอละ  10,000 บาท  
          สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการเสริมสร้างศักยภาพ พชอ. จ.อ านาจเจริญ ปี 2563   

อ าเภอ เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหต ุ
เมืองอ านาจเจริญ - 10,000 บาท  
หัวตะพาน - 10,000 บาท จัดประชุม 24 ก.พ.63 

อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 
ลืออ านาจ - 10,000 บาท  
พนา - 10,000 บาท  
ปทุมราชวงศา - 10,000 บาท  
ชานุมาน 7,800 บาท 2,200 บาท  
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อ าเภอ เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหต ุ
เสนางคนิคม - 10,000 บาท  

รวม 7,800 บาท 62,200 บาท  

           หมายเหตุ  ข้อมูล ณ 27 ก.พ.2563 
   2. เร่งรัดการสมัคร ฌกส. อสม.แห่งประเทศไทย 
        กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดการสมัคร ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย เพ่ือเป็นสวัสดิการ     
ให้กับ อสม. โดยข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.พ.2563 จังหวัดอ านาจเจริญมี อสม.สมัครเป็นสมาชิกแล้ว 
จ านวน 3,861 คน คิดเป็นร้อยละ 53.26  
        เอกสารการสมัคร ฌกส. อสม.  
         1) ใบสมัคร ฌกส.อสม. (ดาวน์โหลดจากเว็บ สมาคม ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย) ส่ง สสจ.
อ านาจเจริญ 
         2) หนังสือแสดงความยินยอมให้ ธกส.หักเงินบัญชีเงินฝาก  ส่ง ธกส. 
         3) ส าเนาบัตร อสม. (กรณีไม่มีบัตร อสม.ให้ รพ.สต.ท าหนังสือรับรองการเป็น อสม.)        
ส่ง ธกส. 
        4) ส าเนาทะเบียนบ้าน  ส่ง ธกส. 
        5) ส าเนาบัตรประชาชน ส่ง ธกส. 
        6) ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ธกส. (บัญชีรับเงินค่าป่วยการ อสม.) ส่ง ธกส. 
      ให้ รพ.สต./รพ. รับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 – 15 ของเดือน และรวบรวมเอกสาร/จัดท า
บัญชีสรุปรายช่ือ อสม.ที่สมัคร ฌกส.อสม. ส่ง สสจ.อ านาจเจริญ ส่งภายในวันที่ 30 ของเดือน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.9 เรื่องท่ีแจ้งจาก งานวิจัยและพัฒนา 
1. ผลการประเมินค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  ตัวชี้วัดที่ 29 ระดับ

ความส าเร็จของการพัฒนางานวิจัย/R2R หรือนวัตกรรมของหน่วยงานสาธารณสุข และตัวชี้วัด
ที่ 32 ระดับความส าเร็จของการดูแลสุขภาพตามเส้นทางชีวิต (Life Course Approach) 

คปสอ. 

ตัวชี้วัดที่ 29 ตัวชี้วัดที่ 32 

ระดับ
ความส าเร็จ 

ผลงานเร่ือง 
ระดับ

ความส าเร็จ 
1. เมืองฯ 
 

4.5 ตาหวานบันดาลสุข 4 

2. ชานุมาน 
 

5 การควบคุมระดับน้ าตาลในผู้ป่วยเบาหวาน อายุ 36-60 
ปี อ าเภอชานุมาน 

4 



- 17 - 
 

 
วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579” 

ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

คปสอ. 

ตัวชี้วัดที่ 29 ตัวชี้วัดที่ 32 

ระดับ
ความส าเร็จ 

ผลงานเร่ือง 
ระดับ

ความส าเร็จ 
3. ปทุมราชวงศา 
 

5 ปทุมราชวงศา ชุมชนต้นแบบ ลด ละ เลิก การใช้
สารเคมีก าจดัศัตรูพืชและสารเคมกีารเกษตร เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรและคนรอบข้าง อ าเภอ
ปทุมราชวงศา ปี 2563 

5 

4. พนา 
 

5 การจัดการดูแลน้ าหนักเด็กนักเรียนท่ีมีภาวะอ้วน    
อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 

3 

5. เสนางคนิคม 
 

5 ลดอ้วนด้วย 4D เปลี่ยนวิถีด้วย Tailor made 
program ในกลุ่มวัยท างาน อ าเภอเสนางคนิคม 
จังหวัดอ านาจเจริญ 

5 

6. หัวตะพาน 
 

4.5 เรื่องเล่าดีๆ ของศูนย์เรยีนรู้ TO BE NUMBER ONE 
ชุมชนโคกเลาะ Model 

3 

7. ลืออ านาจ 
 

4.5 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุใน
ชุมชนโดยภาคเีครือข่ายมีส่วนร่วม อ าเภอลืออ านาจ 

4 

หมายเหตุ : 1. ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 29  ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 
     2. ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 32  ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 

2. ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัย/ R2R และนวัตกรรม (Workshop ) ครั้งที่ 3/2563 
หัวข้อ “สถิติเพ่ือการวิจัย : รู้จัก เข้าใจ ใช้เป็น”  วันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม       
คณาพันธ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ (อ้างถึงหนังสือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อ านาจเจริญ ที่ อจ 0032.015/ ว235  ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
   - ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
    6.1 ผลการด าเนินงาน พชอ. อ าเภอปทุมราชวงศา (เอกสารหมายเลข 2)  

ประธาน ชื่นชมผลการด าเนินงานของ คปสอ.ปทุมราชวงศา ชุมชนมีความเข้มแข็ง ขอให้แต่ละ
อ าเภอยึดเป็นแบบอย่าง และต่อยอดการท างาน โดยวิเคราะห์ตนเอง ประเมินตนเอง เพ่ือให้การ
ด าเนินงานประสบผลส าเร็จ ขอให้มุ่งม่ันและเข้าใจกระบวนการท างาน กระบวนการคิดเชิงระบบ       
เพ่ือพัฒนางานต่อไป  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ปิดประชุม  เวลา 16.00 น. 
 
 
    ลงชื่อ    ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นางสาวชญานิศา นารีวงศ์) 
             นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
 
    ลงชื่อ    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายวุฒิพงษ์ สินทรัพย์) 
       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
        หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 


