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วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579” 

ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดอ านาจเจริญ 
ครั้งที ่4/2563  วันที่ 31 มีนาคม 2563  

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

ผู้มาประชุม 
1. นายประภาส วีระพล   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

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

5. นายอภิชาติ รุ่งเมฆารัตน์  (แทน) เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) 
6. นางสาวบุศณี มุจรินทร์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปทุมราชวงศา 

7. นายวุฒิพงษ์ สินทรัพย์  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

8. นายสมาน พรรณรัตน์   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

9. นางทัศนีย์ ร่มเย็น   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

10. นายทนงศักดิ์ พลอาษา   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
11. นายนิยม ไชยอรรจนาภรณ์ (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
12. นายธีระยุทธ์ มุจรินทร์  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

13. นางสาวส าราญ เหล็กงาม  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด 

14. นายประเทือง ค าภานันท์  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 

15. นายยงยุทธ สุพล   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

16. นางรัชนีกรณ์ มาศพันธ์   หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

17. นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

18. นายสกลรัฐ วติวุฒิพงษ์   หัวหน้างานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

19. นางแคทรียา รัตนเทวะเนตร  หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา 

20. นายไกรวุฒิ บุตตะ   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมสุขภาพ 

21. นายสุขเกษม ร่วมสุข  (แทน) หัวหน้างานยาเสพติดและทูบีนัมเบอร์วัน 

22. นายถิรพุทธิ เฉลิมเกียรติสกุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหัวตะพาน 

23. นายสุเมธ แสงอ่อน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลืออ านาจ 

24. นายปัณณธร เลิศเอกธรรม( (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม 

25. นายอมรธีร์ ศรีสะอาด   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนา 
26. นายนคเรศ ชัยศิริ    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.อ านาจเจริญ 
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27. นางสาวชญานิศา นารีวงศ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสจ.อ านาจเจริญ 

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ 
1. นายปริญญา ดวงศรี   ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) 
2. นายสราวุธ เสียงหวาน   หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคที่น าโดยแมลงที่ 10.2 จังหวัดมุกดาหาร 

 
วาระก่อนการประชุม 

พิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี พ.ศ. 2563 
ให้แก่ นางฤดีวรรณ วงศ์เจริญ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน 

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

1. ขอให้หน่วยบริการในพ้ืนที่ ก ากับ ติดตาม สถานการณ์ COVID-19 ในพ้ืนที่อย่างเข้มแข็ง        
เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่เข้ามาในพื้นที่  
2. ให้โรงพยาบาลพนาผลิตแอลกอฮอล์เพ่ือจ่ายใช้ทั้งจังหวัด โดยให้จัดเก็บเสมือนวัตถุไวไฟ             
และเครื่องดับเพลิงต้องมีอย่างน้อย 4 ถัง เน้นความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ผลิต เป็นก าลังใจให้
เจ้าหน้าที่ทกุท่าน 
3. มีนโยบายลด/เลื่อนกิจกรรมการจัดประชุม อบรม โครงการต่างๆ เพ่ือลดความเสี่ยง 
4. มาตรการเชิงรุกเพ่ือเฝ้าระวังควบคุมโรคกับสถานประกอบการโรงน้ าแข็ง โรงผลิตน้ าดื่ม  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  

ร าย ง านการปร ะชุ ม  คปสจ .  ครั้ ง ที่  3/2563 เ มื่ อ วั นที่  28 กุ มภา พันธ์  2563                   
จ านวน 18 หน้า ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมและให้ตรวจสอบรายงานการประชุม
ทางเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
(https://sl.moph.go.th/MEcGZX3) หากที่ประชุมมีความประสงค์แก้ไขรายละเอียด ขอให้แจ้ง
ต่อที่ประชุม และหากที่ประชุมไม่มีแก้ไข ขอมติที่ประชุมให้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
 

https://sl.moph.go.th/MEcGZX3
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 ปรับแผนการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยให้งดการจัดกิจกรรมประชุม อบรม หากมีความจ าเป็นต้อง
จัดประชุม/อบรม ให้ท าบันทึกขออนุมัติเห็นชอบจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
3.2 ยกเลิกการออกนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน รอบที่ 2 
3.3 การสรุปผลงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะปรับรูปแบบการจัดและจัดในพ้ืนที่จังหวัด
อ านาจเจริญ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

4.1 เรื่องท่ีเสนอจาก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
 4.1.1 เรื่องจากการประชุมกรมการจังหวัดอ านาจเจริญ 

1) ผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญเน้นย้ าให้ทุกส่วนราชการ สถานประกอบการ        

มีมาตรการป้องกันกิจกรรมที่มีการรวมพลอย่างเข้มงวด 

2) ให้มีการปรับลด/เลื่อน กิจกรรมการจัดอบรม ประชุมของหน่วยงาน  

3) การกระจาย surgical mask  

4) ใช้กองทุนราชประชานุเคราะห์ในการสนับสนุนอุปกรณ์การป้องกัน COVID-19 

5) กิจกรรมงานราชพิธี ก าหนดการยังคงมีกิจกรรม แต่จ ากัดผู้เข้าร่วม และกระชับ

ระยะเวลา 

6) การจัดตั้ง คลินิกโรคทางเดินหายใจ โดยให้จัดตั้งทุก รพ.สต.  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2 เรื่องท่ีเสนอจาก นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญได้รับแอลกอฮอล์จากสภาอุตสาหกรรม เพ่ือให้ 

โรงพยาบาลพนาใช้ผลิตเจลแอลกอฮอร์ 

2. ให้หน่วยบริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยประสานงาน
กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.3 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
 4.3.1 สถานการณ์ COVID-19 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563  

     
 4.3.2 แนวทางการด าเนินงาน 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
 4.4.1 ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับแผนรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) 2563 

โรงพยาบาล 
รายได ้ รายจ่าย 

ประมาณการ 29/2/2563 ร้อยละ ประมาณการ 29/2/2563 ร้อยละ 

อ านาจเจรญิ 887,033,000.00 342,870,801.73 38.65 765,299,200.00 313,473,765.33 40.96 
ชานุมาน 94,452,970.44 44,438,662.61 47.05 94,406,617.68 39,168,136.24 41.49 
ปทุมราชฯ 110,842,996.26 54,639,469.86 49.29 109,120,076.99 47,474,271.65 43.51 
พนา 85,646,925.10 41,485,650.43 48.44 89,708,140.00 36,780,025.93 41.00 
เสนางฯ 90,010,400.00 40,767,051.77 45.29 86,670,000.00 34,006,835.72 39.24 
หัวตะพาน 137,948,662.13 61,262,862.63 44.41 137,831,880.00 54,099,917.48 39.25 
ลืออ านาจ 81,616,150.51 33,783,330.31 41.39 81,616,150.51 34,131,503.07 41.82 

หมายเหตุ เป้าหมายร้อยละ 41.67 มากกว่าหรือน้อยกว่าไมเ่กินรอ้ยละ 5 จากแผนท่ีประมาณการ 
 
 
 



- 6 - 
 

 
วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579” 

ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

 4.4.2 ภาวะวิกฤติทางการเงิน  
 รายงานวิกฤติทางการเงิน 7 ระดับ ของหน่วยบริการ ณ วันที่  29 กุมภาพันธ์ 2563 

Org CR QR Cash NWC NI LiI StI SuI 
Risk 

Scroing 
อ านาจเจรญิ 1.80 1.52 1.04 87,041,179.85 29,397,036.40 0 0 0 0 
ชานุมาน 1.72 1.61 1.42 16,333,322.04 5,270,526.37 0 0 0 0 
ปทุมราชฯ 1.57 1.46 1.19 16,278,248.76 7,165,198.21 0 0 0 0 
พนา 1.86 1.61 1.14 12,583,615.54 4,705,624.50 0 0 0 0 
เสนางฯ 2.23 2.03 1.71 17,551,211.56 6,760,216.05 0 0 0 0 
หัวตะพาน 1.08 0.94 0.70 2,586,251.05 7,162,945.15 3 0 0 3 
ลืออ านาจ 1.50 1.29 1.13 8,655,499.55 -348,172.76 0 1 0 1 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.5 เรื่องท่ีแจ้งจาก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
 4.5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอ านาจเจริญ ครั้งที่ 6            
ในวันที่ 18 มีนาคม  2563 ณ  โรงเรียนบ้านก่อ หมู่ที่ 2 ต าบลดอนเมย อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
จังหวัดอ านาจเจริญ และครั้งที่ 7 ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 ณ วัดบ้านสายนาดง หมู่ที่  6        
ต าบลโคกก่ง อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ 

   
                       กิจกรรม 

ครั้งที่ 6  ครั้งที่ 7     
                 ครั้งต่อไป จ านวน 

ผู้รับบริการ 
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. ขอรับเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 
4. มอบยาชุดพระราชทาน (ครัวเรือน) 

 
72 
56 
25 
35 
 
- 
- 
3 
50 

 
49 
- 

20 
- 
 
- 
- 
3 
50 

 
- วันที ่22 เมษายน 2563 ปฏิบัติงาน
บ้านต าแย หมู่ที่ 7 ต าบลพระเหลา  
อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 
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ครั้งที่ 6 สรุป โรคที่พบ  จ านวน 72 ราย   และครั้งที่ 7 สรปุโรคที่พบ  จ านวน 49 ราย 
 
                             โรคที่พบ 

ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

โรคระบบกระดูกและกล้ามเน้ือ 
โรคระบบทางเดินหายใจ 
โรคระบบทางเดินอาหาร 
โรคระบบไหลเวียนโลหิตและโรคเลือด 
โรคระบบประสาทและสมอง 
โรคตา 
โรคผิวหนัง 
ตรวจสุขภาพ 

28 
9 
13 
7 
2 
1 
2 
10 

38.89 
12.50 
18.06 
9.72 
2.78 
1.39 
2.78 
13.89 

16 
11 
1 
11 
1 
4 
4 
1 

32.65 
22.45 
2.04 
22.45 
2.04 
8.16 
8.16 
2.04 

 
สรุปผล ผลการออกรับบริจาคโลหิตส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ านาเจริญ ร่วมกับโรงพยาบาล
อ านาจเจริญ 

ครั้งที่/วัน เดือน ป ี/สถานที่ 
 

จ านวนผู้รับบริการ (คน) 
จ านวน 

เลือด (ถุง) 
ครั้งต่อไป 

- ครั้งที่ 10 / วันที่ 5 มีนาคม 2563 
ณ หอประชุมอ าเภอหวัตะพาน 
- ครั้งที่ 11 / วันที ่12 มีนาคม 2563 
ณ หอประชุมอ าเภอพนา 
  
  

 
รวม 

            

 
141 

 
89 
 
 
 

230 

 
141 

 
89 
 
 
 

230 
 
 

-วันที่ 2 เมษายน 2563 
ณ โรงน้ าตาลมิตรผล อ.เมือง 
-วันที่ 8 เมษายน 2563 
 ณ รพ.อ านาจเจริญ 
-วันที่ 17 เมษายน 2563 
ณ หอประชุมอ าเภอเสนางคนิคม 
-วันที่ 23 เมษายน 2563 
ณ หอประชุมอ าเภอปทุมราชวงศา 
-วันที่ 30 เมษายน 2563 
ณ หอประชุมอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 

4.5.2 โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส    
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต
เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 4 วันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอชานุมาน            
ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ   

ล าดับ กิจกรรม จ านวนผู้รับบริการ หมายเหต ุ
ทั้งหมด ส่งต่อ 

1 กิจกรรมจัดหนว่ยแพทย์เคลื่อนที ่
1.1) บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
1.2) บริการทันตกรรม 
1.3) บริการตรวจสายตา 
1.4) บริการสุขภาพจิต 

 
1 ราย 
29 ราย 
33 ราย 
107 ราย 

 
- 
- 
- 
- 
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ล าดับ กิจกรรม จ านวนผู้รับบริการ หมายเหต ุ
ทั้งหมด ส่งต่อ 

2 กิจกรรมการรับบรจิาคโลหิต 
2.1) รับบริจาคโลหิต 
     กรุ๊ปเลือด A   
     กรุ๊ปเลือด B   
     กรุ๊ปเลือด O   
     กรุ๊ปเลือด AB   
2.2) รับบริจาค อวยัวะและดวงตา 
    บริจาคอวัยวะ 
    บริจาคดวงตา 

 
196 ยูนิต 
 42 ยูนิต 
 73  ยูนิต 
62 ยูนิต 
19 ยูนิต 

 
9 ราย 
8 ราย 

 
88,200 ซีซี 
18,900 ซีซี 
32,850 ซีซี 
27,900 ซีซี 
8,550 ซีซี 

 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.6 เรื่องท่ีแจ้งจาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 4.6.1 การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 งบประมาณได้รับจัดสรร 58,793,972 บาท เบิกจ่าย 
จ านวน 15,392,394.97 บาท ร้อยละ 26.18 (ไตรมาสสอง ร้อยละ 52 ) งบด าเนินงาน เบิกจ่าย 
ร้อยละ 33.51 (ไตรมาสสอง ร้อยละ 54) งบลงทุน ยังไม่มีการเบิกจ่าย (ไตรมาสสอง ร้อยละ41 )   

 
 
งบค่าตอบแทนก าลังคน (ฉ11) 
ล าดับ หน่วยบริการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ หมายเหต ุ
1 ลืออ านาจ 1,601,040 565,000 35.29  
2 พนา 860,160 372,000 43.24  
3 ปทุมราชวงศา 2,219,280 845,400 38.09  
4 ชานุมาน 1,943,760 560,100 28.81  
5 หัวตะพาน 1,955,520 750,500 38.38  
6 เมือง 4,267,200 1,194,600 27.99  
7 เสนางคนิคม 1,518,720 0 0.00 Cup เบิก 
8 รพ .ชานุมาน  799,390 799,100 99.96  
9 รพ .ปทุมราชวงศา  599,560 0 0.00  
10 รพ .พนา  647,050 935,400 144  
11 รพ .เสนางคนิคม  616,530 1,669,600 78.19 ภาพCup 

52 54 54 54

41

26.18
34.04

10.53
18.43

0
0

20

40

60

ภาพรวม งบด าเนินงาน เบิกแทนกัน งบอุดหนุน งบลงทุน

เป้าหมาย

เบิกจ่าย
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ล าดับ หน่วยบริการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ หมายเหต ุ
12 รพ .ลืออ านาจ  423,200 0 0.00  
13 รพ .หัวตะพาน  683,020 0 0.00 แก้ไขเอกสาร 

รวม 18,134,430 7,692,100 42.42  

งบค่าตอบแทนเหตุพิเศษ (พตส) ได้รับจัดสรร 5,248,800 บาท เบิกจ่าย 3,064,500 บาท คงเหลือ 
2,184,300 บาท (เบิกจ่ายประมาณ 800,000 บาทต่อเดือน) 

ล าดับ หน่วยบริการ เบิกจ่าย ถึงสิ้นเดือน 
1 ลืออ านาจ 120,000 มีค 
2 พนา 54,000 มค 

3 ปทุมราชวงศา 39,000 พย 
4 ชานุมาน 46,500 ธค 
5 หัวตะพาน 0  
6 เมือง 184,000 มค 
7 เสนางคนิคม 69,000 กพ 
8 รพ .ชานุมาน  333,000 ธค 
9 รพ .ปทุมราชวงศา  381,500 ธค 
10 รพ .พนา  312,000 ธค 
11 รพ .เสนางคนิคม  492,000 มค 
12 รพ .ลืออ านาจ  313,500 ธค 
13 รพ .หัวตะพาน  414,000 ธค 
14 สสจ 306,000 มีค 
รวม 3,064,500  

 4.6.2 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบเสี่ยงภัย ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0206.09/
ว183 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563  

1)  ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ ผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเสี่ยงภัย คือ 
ผู้ที่ได้รับค าสั่งหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ปฏิบัติงานเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน          
และรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ต้องปฏิบัติงาน 4 ลักษณะ  
(1) การเฝ้าระวังและสอบสวนโรค ณ ด่านควบคุมโรค 

(2) การเฝ้าระวัง สอบสวนโรคโรคในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 

(3) การตรวจวินิจฉัย การตรวจยืนยันตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ 

(4) งานดูแลรักษาผู้ป่วยที่รับไว้ในสถานพยาบาล ที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค PUI และผู้ป่วยยืนยัน
ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 
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1.1) ลักษณะการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง สอบสวนโรคในพ้ืนที่เสี่ยง ต้องแนบเอกสาร 
(1)ค าสั่งให้ปฏิบัติงาน (2)หนังสืออนุมัติไปราชการ (3)ตารางปฏิบัติงาน ฟอร์ม 
1 (4)หลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอบสวนโรค ฟอร์ม2 (5)รายงาน
การสอบสวนโรค จังหวัดรวบรวมเบิกไปที่ ศคร  

1.2) ลักษณะการปฏิบัติงานรักษาพยาบาล ต้องแนบเอกสาร (1) ค าสั่งให้ปฏิบัติงานที่ 
ARI Clinic /รักษาพยาบาล PUI /COVID 19 (2) ตารางปฏิบัติงาน ฟอร์ม1 (3) หลักฐานการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการสอบสวนโรค ฟอร์ม2(4)หนังสือขออนุมัติเบิก เบิกท่ี สสจ (คลินิก ARI เบิกได/้ รักษา 
PUI /COVID 19 เบิกได/้ ทันตแพทย์เบิก อัตราเดียวกับแพทย์) 

1.3) กรณีแพทย์มีค าสั่งให้ปฏิบัติงานตามปกติ แล้วถูกตามไปรักษา PUI  /COVID 19 
ให้เบิกค่าเสี่ยงภัยเป็นรายชั่วโมง 

2) ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยของสถานพยาบาลในสังกัด สป ให้เบิกตามค่าใช้จ่าย           ที่
เกิดขึ้นจริง หรือเบิกเฉพาะในส่วนที่เกินจากสิทธิตามที่ได้ขอตกลงกระทรวงการคลัง (การเบิก        
ค่ารักษาพยาบาล ให้ใช้สิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ส่วนที่เกินให้เบิก สป ) ส าหรับค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ยืนยันการติดเชื้อของสถานพยาบาลในสังกัด สป ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2563 ให้สถานพยาบาล      
ในสังกัด สป เป็นผู้ตามจ่ายให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.7 เรื่องท่ีแจ้งจาก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
 อสม.เคาะประตูบ้านต้านโควิท-19 “Scan ให้พบ จบใน 14 วัน” โดย อสม.ร่วมกับผู้น าชุมชน 
ส ารวจผู้ที่ เดินทางกลับจากประเทศพ้ืนที่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา          
สายพันธุ์ใหม่ 2019 และผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพและปริมณฑล โดยส ารวจครัวเรือน/    
สถานประกอบการ ให้ด าเนินการดังนี้  
1. การเตรียมความพร้อมของ อสม. 

1.ประเมินสุขภาพ อสม. โดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ก่อนออกปฏิบัติงาน (ตามแบบประเมิน 
กรม สบส.) เนื่องจากมี  อสม.บางคนเป็นผู้สูงอายุ (อายุเกิน 65 ปี ) ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อันตราย
ที่สุด ที่จะได้รับเชื้อได้ง่าย และควรอยู่แต่ภายในบ้านเท่านั้น  ในการปฏิบัติงานให้ช่วยก าชับและ
ด าเนินการตามที่กรม สบส. ได้ท าแนวทางและแนะน าไว้ คือ ต้องมีการประเมิน  อสม.ก่อน        
หาก อสม.เป็นผู้สูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) หรือเป็นโรคเรื้อรัง หรือก าลังป่วยอยู่ ไม่ต้องออกปฏิบัติหน้าที่
เคาะประตูบ้านต้านโควิด-19 และห้ามออกติดตามเยี่ยมผู้ที่แยกตัว สังเกตอาการ 14 วัน          
ขอให้ปฏิบัติตามแนวทางโดยเคร่งครัด เพ่ือความปลอดภัยครับ 
          2.จัดตั้ง “ทีมอาสาต่อต้านโควิด-19”ระดับหมู่บ้าน/ต าบล 
          3.ให้ความรู้ และวิธีปอ้งกันโรคโควิด-19 แก่ อสม. 
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          4.เตรียมวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือปฏิบัติงานสาหรับ อสม. (ชุดมาตรฐานสาหรับ อสม.)  
ประกอบด้วย 

 
ข้อก าหนดอย่างเคร่งครัด 
            1.อสม.เป็นผู้สูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) หรือเป็นโรคเรื้อรัง หรือก าลังป่วยอยู่ ไม่ต้องออก
ปฏิบัติหน้าที่เคาะประตูบ้านต้านโควิด-19 และห้ามออกติดตามเยี่ยมผู้ที่แยกตัว สังเกตอาการ 
            2.ในการออก คัดกรอง ออกเฝ้าระวัง ให้อยู่ห่างจากผู้ถูกกักกัน 2 เมตร และใช้หน้ากาก
อนามัยคู่กับ Face Shield สวมหมวก และเสื้อคลุมพลาสติก พกแอลกอฮอล์เจล  
           3.ก่อนออกทุกครั้ง ต้องซักซ้อมการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ เมื่อเสร็จภารกิจ ให้รีบอาบน้ า 
สระผม ให้สะอาดและซักเสื้อผ้า  ทุกครั้ง 
 
2.ออกส ารวจ ร่วมกับผู้น าชุมชน และเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศพื้นที่ระบาดของโรค
ปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และผู้เดินทางกลับมาจาก กรุงเทพและ
ปริมณฑล หากพบให้แนะน าผู้ป่วยและญาติ  
วิธีปฏิบัติในการสังเกตอาการผู้แยกกักกันโดย อสม. 

-ประเมินอาการส าคัญทางโทรศัพท์หรือสอบถามญาติ (สอบถามประวัติและอาการ
เจ็บป่วยเบื้องต้น) 

 - ให้อยู่ห่างจากผู้ถูกกักกัน 2 เมตร และและใช้หน้ากากอนามัยคู่กับ Face Shield  สวม
หมวก  และเสื้อคลุมพลาสติก   หมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล  

  -แนะน าให้กักตัวเองอยู่ภายในบ้าน แยกจากคนในครอบครัวจนครบ 14 วัน 

  -แนะน าการสังเกตอาการส าคัญด้วยตัวเองหรือญาติ 

  -แนะน าการจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้าน 
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  -แนะน าวิธีปฏิบัติตัวสาหรับคนในบ้านและเพ่ือนบ้าน 

 -ประเมินและแนะน าด้านสุขภาพจิต 
3.รายงานผลการด าเนินงาน ผ่านเว็บ Thaiphc.net  ทุกวัน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.8 เรื่องท่ีแจ้งจาก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
 4.8.1 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ า รอบ ณ 1 เมษายน 2563 

  - ลูกจ้างประจ า ส่งผลให้ส านักงานจังหวัดแล้วอยู่ระหว่างรอจังหวัดพิจารณา 
  - ข้าราชการ อยู่ระหว่าง นพ.สสจ พิจารณาผลงาน 2.9% เพ่ือจัดส่งจังหวัดต่อไป 
 4.8.2 การฝึกเพ่ิมพูนทักษะแพทย์จบใหม่ 

  - ได้รับจัดสรรแพทย์จับสลากจบช้าเพ่ิม 1 ราย คือ น.ส.ภัสสร อมัติรัตน์ (17 มีค.63)       
และแพทย์ CPIRD จบช้า 1 ราย คือ นายกิตติพล ค ามา (3 มีค.63)  ไปฝึกเพ่ิมพูนทักษะ                
ที่โรงพยาบาลอ านาจเจริญ  
  - แพทย์ CPIRD ที่สอบใบประกอบไม่ผ่าน 2 ราย ที่ส่งไปศูนย์แพทย์ฯเดิม (โรงพยาบาล  
ศรีสะเกษ) สอบใบประกอบผ่านแล้วทั้งสองราย กลับมาฝึกเพ่ิมพูนทักษะที่ รพ อ านาจฯตั้งแต่วันที่ 
16 และวันที่ 23 มีนาคม 2563 (นส.สุริญญา ลือนาม&นายอภิวิทย์ ใจเอ้ือ) 
 4.8.3 ได้รับจัดสรรทันตแพทย์จับสลากจบช้าเพ่ิมเติม 1 ราย คือ นางสาวธิดารัตน์ งาคชสาร 
ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 
 4.8.4 นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (ต าแหน่งว่าง) คัดเลือกบรรจุ ต าแหน่งเลขที่ 80772    
กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลปทุมราชวงศา ผู้ได้รับคัดเลือกคือ นางสาวนุสรา  ทัศบุตร โดยให้   
มารายงานตัวบรรจุเข้ารับราชการในวันที่ 1 เมษายน 2563 
 4.8.5 นายภควัตร มานุบุตร และนายธนากร คนเพียร แพทย์สอบใบประกอบผ่านและทดลอง
ราชการเรียบร้อยแล้ว จึงย้ายเปลี่ยนต าแหน่งจากนักวิชาการสาธารณสุขเป็นนายแพทย์ 
 4.8.6 ข้าราชการลาออก เดือน มีนาคม 2563 

ที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สถานที่ปฏบิัติงาน ลาออกตั้งแต ่

1 นางสาวณิศากาณฑ์ ขวัญเพชร นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานการแพทย์ 
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 

2 มี.ค. 63 

2 นายประสิทธิ์  ภูวันเพ็ญ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
(เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน) 

รพ.สต.บ้านค าแก้วเมืองเก่า 
ต าบลค าเขื่อนแกว้ 

2 เม.ย. 63 
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 4.8.7 การทดลองราชการ 
  1) อยู่ระหว่างทดลองราชการ 
นางสาว เพชรรัตน ์ นาคอ่อน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบตัิงาน โรงพยาบาลชุมชนหัวตะพาน 

นางสาว อรวรรณ มีด ี เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏบิัติงาน โรงพยาบาลชุมชนหัวตะพาน 

นาย ภิญโญ ตลุนจันทร ์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปฏิบัติงาน 

โรงพยาบาลชุมชนพนา 

  2) พ้นทดลองราชการ 
นาย พชร สารราษฎร ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลชุมชนลืออ านาจ 
นาง เพชรา มานุบุตร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบตัิงาน โรงพยาบาลชุมชนลืออ านาจ 

 3) อยู่ระหว่างรอค าสั่งบรรจุจาก สป เพ่ือจัดท าค าสั่งทดลองราชการ 5 ราย แพทย์และ
ทันตแพทย์บรรจุใหม่ที่จบช้า 
นาย คริสโตเฟอร ์ ฟอเรสเตอร ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ 
นาย ชนาธิป เนติศุภลักษณ ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
นางสาว ธิดารัตน์ งาคชสาร ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 
นาย กิตติพล ค ามา นายแพทย์ปฏิบัติการ 
นางสาว ภัสสร อม้ติรัตน ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ 
 4.8.8 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ อยู่ระหว่างจัดท าค าสั่งเลื่อนระดับเป็นพยาบาลช านาญการ  
  1. นางสาวธัญญาภรณ์ ธัญญศรีสมบัติ  
  2. นายใจเพ็ชร์ วงศ์ธรรม  
  3. นางกาญจนาภรณ์ สังสนา   
  4. นางนาตยา สวัสดิ์ผล 
  อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลและก าหนดการประชุมคณะกรรมการฯ โดยจะด าเนินการ
ประชุมคณะกรรมการในเดือนเมษายน และออกค าสั่งเลื่อนระดับให้แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 
2563 ได้แก่ 
  1. นาวสาวฐิติมา ทองท้าว ต าแหน่ง เภสัชกร 
  2. นางสาวเสาวลักษณ์ ลาภสาร  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
  3. นางสาวบัวไล วงศ์จันทร์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  4. นางบุญเตรียม วรรณโสภา ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  5. นางเอ้ืองอรุณ สมนึก ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (อยู่ในช่วงท าเก้ือกูล) 

 4.8.9 คัดเลือกผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (จพ.สาธารณสุข) ต าแหน่งว่าง 
1. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองคล้า สสอ.เสนางคนิคม 
2. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพุทธรักษา สสอ.ชานุมาน 
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  3. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองไฮ สสอ.เสนางคนิคม อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ ขอใช้ต าแหน่งว่างใหม่ โดยขอคัดเลือกเพ่ือเลื่อนระดับในต าแหน่งอาวุโส เดิม 
 4.8.10 ข้าราชการย้ายเข้า เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 
  - ส่งตัวปฏิบัติราชการ ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโนนดู่  ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ ได้แก่ 

1.นางสาววราพร ใยบัว ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
2. นางสาวแคทลียา การะกิจ  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญ (ด้านการพยาบาล)  

 4.8.11 ค าสั่งย้ายข้าราชการในจังหวัด 
  1) ค าสั่งย้ายหมุนเวียน ผอ.รพ.สต. 11 ราย อยู่ระหว่างแจ้งเวียนค าสั่ง 
      - ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 

1. นายอุทัย ขันธุปัตย์  รพ.สต.บ้านเชือก  
2. นางแจ่มจันทร์  พุ่มโพธิ์ รพ.สต. บ้านนาสีนวน  
3. นายฤทัย  หวังผล  รพ.สต.บ้านโนนโพธิ ์   
4. นายอ านวย  ค าตัน  รพ.สต.บ้านนายม   
5. นางสมบูรณ์ ลุนบุตร  รพ.สต.บ้านนาโพธิ์  

      - ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ 
6. นายสมบูรณ์  พันธ์บุตร  รพ.สต.บ้านดอนชี  
7. นายสุริยา  แสนโท   รพ.สต.บ้านน้ าท่วม     
8. นางบังอร เสาหงส์  รพ.สต.บ้านดงมะยาง  
9. นายชัยณรงค์  บุรัตน์  รพ.สต.บ้านไร่ขี  

      - ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชานุมาน 
10. นายประสิทธิ์  ภูวันเพ็ญ รพ.สต.บ้านค าแก้วเมืองเก่า   
11. นายอิสระ  หวานอ่อน รพ.สต.บ้านบุ่งเขียว  

  2) คัดเลือกย้าย ผอ.รพ.สต. 3ราย  อยู่ระหว่างแจ้งเวียนค าสั่ง   
1.นางสาวทับทิม  สุวรรณกูฏ รพ.สต.บ้านโพนทอง   
    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม  
2.นายประโยชน์ ศรีณรงค์กุล รพ.สต.โคกกลาง  
    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ  
3.นายสมบูรณ์  พันธ์บุตร  รพ.สต.บ้านดงบัง  
    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ  
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  3) อยู่ระหว่างเสนอค าสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญลงนาม 
1. นายวันชาติ  ผังด ี  ต าแหน่งนิติกรช านาญการ  
    กลุ่มงานนิติการ สสจ.อ านาจเจริญ  
2. นางขนิษฐา พงศ์ศักพิบูรณ์ ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
    กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต 
    และยาเสพติด สสจ.อ านาจเจริญ 
3. นางวิสิฐศนีย์  บุญศักดิ์  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
    รพ.สต.บ้านจานลาน สสอ.พนา  

  4) ย้ายข้าราชการ ด ารงต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 2 ราย อยู่ระหว่างแจ้งเวียนค าสั่ง 
1. นายธีรศักดิ์  รัตนเทวะเนตร โรงพยาบาลหัวตะพาน     
2. นายนคร พันคู   โรงพยาบาลชานุมาน 

  4.8.12 โรงพยาบาลเสนางคนิคม ขอเปลี่ยนต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เลขว่าง
พยาบาล) เป็นต าแหน่งนักกายภาพบ าบัด ส่งเขตสุขภาพที่ 10 แล้ว 
  4.8.13 พนักงานราชการต าแหน่ง นักจิตวิทยา โรงพยาบาลเสนางคนิคม คัดเลือกได้      
น.ส มัทวัน บันเทิง รายงานตัวและส่งตัวไปปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 30 มนีาคม 2563 
  4.8.14 ขอใช้เลขว่าง พนักงานราชการ ต าแหน่ง โภชนากร รพ.ปทุมราชวงศา เพื่อปรับ
เป็นต าแหน่ง นักโภชนาการ รพ.ลืออ านาจ ส่งเขตแล้ว 
  4.8.15 นักเรียนทุนมารายงานตัวปฏิบัติราชการ 
   พยาบาลวิชาชีพ มารายงานตัววันที่ 1 เมษายน 2563 จัดสรรลงหน่วยบริการ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

1. น.ส.ปาริฉัตร  ลาภสาร โรงพยาบาลเสนางคนิคม 
2. น.ส.อาริยา บุตรวาปี โรงพยาบาลลืออ านาจ 
3. นายชิณท์ณภัทร วันชัย รพ.สต.หนองคู สสอ.เสนางคนิคม 

(ข้าราชการลาเรียน)  (ต าแหน่งว่างพยาบาลวิชาชีพรับย้ายเนื่องจากมีวุฒิเพ่ิมขึ้น จากเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขเป็นพยาบาลวิชาชีพ) 
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วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579” 

ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

 
  4.8.16 ข้าราชการที่ท าบัตรใหม่ ยังไม่มารับบัตร มดีังนี้ 

1 นางสาวภารุจีร์  พันธุ์พฤกษ์ 
2 นางสาวเสาวลักษณ์  ลาภสาร 
3 นางอรุณี  รัตจินดา 
4 นางปริยานุช  เสริมแสง 
5 นายด ารงเดช  สิ้นภัย 
6 นายวีรวัฒน์  อริยเมธานนท์ 
7 นายชัยวัฒน์  เจริญชัยสงค ์
8 นายสุรพล  คณาดี 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
   - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
   - ไม่มี - 
 
ปิดประชุม  เวลา 16.00 น. 
 
 
    ลงชื่อ    ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นางสาวชญานิศา นารีวงศ์) 
             นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
 
    ลงชื่อ    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายวุฒิพงษ์ สินทรัพย์) 
       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
        หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 


