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วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579” 

ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดอ านาจเจริญ 
ครั้งที ่5/2563  วันที่ 30 เมษายน 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. นายปริญญา ดวงศรี   ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) 
7. นางสาวบุศณี มุจรินทร์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปทุมราชวงศา 

8. นายวุฒิพงษ์ สินทรัพย์  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

9. นายสมาน พรรณรัตน์   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

10. นางทัศนีย์ ร่มเย็น   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

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

14. นายชยพล สินวรณ์   หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

15. นางสาวส าราญ เหล็กงาม  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและสุขภาพจิต 

16. นายประเทือง ค าภานันต์  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 

17. นายยงยุทธ สุพล   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

18. นางรัชนีกรณ์ มาศพันธ์   หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

19. นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

20. นายสกลรัฐ วติวุฒิพงษ์   หัวหน้างานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

21. นางแคทรียา รัตนเทวะเนตร  หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา 

22. นายไกรวุฒิ บุตตะ   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมสุขภาพ 

23. นายสุขเกษม ร่วมสุข  (แทน) หัวหน้างานยาเสพติดและทูบีนัมเบอร์วัน 

24. นายนคเรศ ชัยศิริ    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.อ านาจเจริญ 

25. นางสาวชญานิศา นารีวงศ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสจ.อ านาจเจริญ 
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วาระก่อนการประชุม 
นายประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ มอบเงินช่วยเหลือ                           

นางเจนจิรา สุตะนนท์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน ผู้ประสบวาตภัยจากพายุฤดูร้อน 
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 จากคณะกรรมการสร้างสุขส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
เป็นจ านวนเงิน 11,770 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 

เริ่มประชุมเวลา  13.40 น.  
 นายประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 1. ขอชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทีมงานทุกอ าเภอและทีม อสม. ที่ร่วมปฏิบัติงาน         
ในช่วงสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเข็มแข็ง 
2. เร่งรัดเบิกจ่ายค่าตอบแทน อสม. ที่จัดสรรให้แต่ละอ าเภอ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้แก่ อสม. 
ในการปฎิบัติหน้าที่ช่วยการป้องกันควบคุมโรค COVID-19 
3. เรื่องแจ้งจากการประชุมกรมการจังหวัด 
 3.1 ข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ จ านวน 7 ราย  
  1) นายเจษฎา อินทุเศรษฐ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ านาจเจริญ 
ย้ายมาจาก ส านักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
  2) นายวิบูลย์สวัสดิ์ จันทรากุล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ านาจเจริญ ย้ายมาจาก
ส านักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระสมุทรเจดีย์ กรมท่ีดิน 
  3) นายวิมล อ้ึงพรหมบัณฑิต ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดอ านาจเจริญ ย้ายมาจาก ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น กรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
  4) นางสาวกษมน ลือนาม ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึงจังหวัดอ านาจเจริญ        
ย้ายมาจาก ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดศรีสะเกษ 
  5) นางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดอ านาจเจริญ ย้ายมาจากจังหวัดศรีสะเกษ   
ในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน 
  6) นายพรชัย วงศ์งาม นายอ าเภอหัวตะพาน ย้ายมาจาก จังหวัดศรีสะเกษ 
  7) นายสรวิศ สมพงษ์ นายอ าเภอปทุมราชวงศา ย้ายมาจาก จังหวัดยโสธร 
 3.2 การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจ าการ ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม ถึงวันที่              
13 สิงหาคม 2563  

มติที่ประชุม  รับทราบ 



- 3 - 
 

 
วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579” 

ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  
รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 จ านวน 16 หน้า 

ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมและน าเผยแพร่ทางเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดอ านาจเจริญ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (https://sl.moph.go.th/MEcGZX3) 
หากที่ประชุมมีความประสงค์แก้ไขรายละเอียด ขอให้แจ้งต่อที่ประชุม และหากที่ประชุมไม่มีแก้ไข 
ขอมติที่ประชุมให้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
   - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

4.1 เรื่องท่ีเสนอจาก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
  4.1.1 สถานการณ์ COVID-19 

  1) เน้นย้ าให้บุคลากรสาธารณสุขทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง      
ที่ออกข้างนอก 
  2) เน้นย้ าให้รักษาระยะห่าง (Social distancing)  

  4.1.2 ตัวชี้วัด Ranking ปรับลดจ านวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 4.1.3 ปรับเป้าหมาย ปรับรูปแบบการด าเนินการ หรือยกเลิกกิจกรรม/โครงการที่มีผลกระทบ
กับสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.2 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
 4.2.1 สถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

https://sl.moph.go.th/MEcGZX3
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 4.2.2 โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรกของจังหวัดอ านาจเจริญ 

 
 
 4.2.3 ความครอบคลุมของการส่งรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
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 4.2.4 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 
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ประธาน : เน้นย้ ามาตรการ 3 ห้องสะอาด (ห้องน้ า ห้องนอน ห้องครัว) ต้องท าความสะอาด        
จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย อากาศถ่ายเทสะดวก 
 4.2.5 สถานการณ์โรคระบบทางเดินหายใจ 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
 4.3.1 ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับแผนรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) 2563 

โรงพยาบาล 
รายได ้ รายจ่าย 

ประมาณการ 31/3/2563 ร้อยละ ประมาณการ 31/3/2563 ร้อยละ 

อ านาจเจรญิ 887,033,000.00 402,729,373.87 45.40 765,299,200.00 376,619,224.73 49.21 
ชานุมาน 94,452,970.44 53,741,250.74 56.90 94,406,617.68 46,395,927.90 49.14 
ปทุมราชฯ 110,842,996.26 74,355,316.91 67.08 109,120,076.99 55,296,930.42 50.68 
พนา 85,646,925.10 50,056,658.43 58.45 89,708,140.00 44,477,342.86 49.58 
เสนางฯ 90,010,400.00 52,793,725.45 58.65 86,670,000.00 41,248,508.83 47.59 
หัวตะพาน 137,948,662.13 76,705,269.25 55.60 137,831,880.00 65,682,300.51 47.65 
ลืออ านาจ 81,616,150.51 49,259,130.86 60.35 81,616,150.51 40,065,206.31 49.09 

หมายเหตุ เป้าหมายร้อยละ 50.00 มากกว่าหรือน้อยกว่าไมเ่กินรอ้ยละ 5 จากแผนท่ีประมาณการ 
 4.3.2 รายงานวิกฤติทางการเงิน 7 ระดับ ของหน่วยบริการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 

Org CR QR Cash NWC NI LiI StI SuI 
Risk 

Scroing 
อ านาจเจริญ 1.69 1.45 1.06 91,284,622.03 26,110,149.14 0 0 0 0 
ชานุมาน 1.62 1.52 1.41 15,467,133.78 7,345,322.84 0 0 0 0 
ปทุมราชฯ 2.00 1.89 1.59 28,651,923.97 19,058,386.49 0 0 0 0 
พนา 1.72 1.51 1.14 12,253,411.23 5,579,315.57 0 0 0 0 
เสนางฯ 2.36 2.15 1.90 20,711,825.58 11,545,216.62 0 0 0 0 
หัวตะพาน 1.13 1.00 0.76 4,537,026.02 11,022,968.74 2 0 0 2 
ลืออ านาจ 2.46 2.13 1.84 16,890,205.77 9,193,924.55 0 0 0 0 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.4 เรื่องท่ีแจ้งจาก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
4.4.1 สรุปผลการออกรับบริจาคโลหิตส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ านาจเจริญ ร่วมกับ
โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

ครั้งที่/วัน เดือน ป ี/สถานที่ 
 

จ านวน 
ผู้รับบริการ 

(คน) 

จ านวน 
เลือด (ถุง) 

ครั้งต่อไป 

 - ครั้งที่ 14/  วันที่ 2 เมษายน 2563 
 ณ วัดเก่าบ่อ อ.หัวตะพาน 
 - ครั้งที่ 15/ วันที ่8 เมษายน 2563 
 ณ หอประชุมพญานาครินทร์  
 ศาลากลางจังหวัดอ านาจเจริญ 
 - ครั้งที่ 16/ วันที ่9 เมษายน  2563 
 ณ องค์การบริหารสว่นจังหวัด   
 อ านาจเจริญ  
 - ครั้งที่ 17/ วันที ่14 เมษายน 2563 
 ณ เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
 - ครั้งที่ 18/ วันที ่17 เมษายน 2563 
 ณ หอประชุมอ าเภอเสนางคนิคม 
 - ครั้งที่ 19/ วันที่ 20 เมษายน 2563 
 ณ โรงแรมแอลเจ อ.เมือง 
 - ครั้งที่ 20/ วันที่ 23 เมษายน 2563 
 ณ หอประชุมอ าเภอปทุมราชวงศา 

รวม   

37 
 

45 
 
 

81 
 
 

37 
 

86 
 

34 
 

141 
 

461 

37 
 

45 
 
 

81 
 
 

37 
 

86 
 

34 
 

141 
 

461 

 -วันที ่7 พฤษภาคม  2563 
 ณ บิ๊กซีอ านาจเจริญ 
 -วันที ่14 พฤษภาคม  2563 
 ณ หอประชุมอ าเภอลืออ านาจ 
 -วันที ่21 พฤษภาคม  2563 
 ณ หอประชุมโรงเรียนอ านาจเจริญ 
 -วันที ่27 พฤษภาคม  2563 
 ณ หอประชุมโรงเรียนชานุมาน 
 

4.4.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยและเด็กอายุ 6 – 7 ปี กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและฝึกทักษะเพ่ิมระดับสติปัญญา (IQ) ในเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 ปีการศึกษา 2563 โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 6 รุ่นๆ ละ 50 คน ณ ห้องประชุมดอกจาน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ รายละเอียดดังนี้ 

รุ่น วันท่ีอบรม อ าเภอ กลุ่มเป้าหมาย 
1 12 – 13 พฤษภาคม  2563 เมืองอ านาจเจรญิ ครูสอนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
2 14 – 15 พฤษภาคม  2563  จากโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง  
3 18 – 19 พฤษภาคม  2563 ชานุมาน, ลืออ านาจ ห้องละ 1 คน และผูร้ับผดิชอบ 
4 21 – 22 พฤษภาคม  2563 เสนางคนิคม, พนา งานส่งเสรมิสุขภาพของ 
5 25 – 26 พฤษภาคม  2563 หัวตะพาน สสอ. ทุกอ าเภอ 
6 27 – 28 พฤษภาคม  2563 ปทุมราชวงศา  

เลื่อนการกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและฝึกทักษะเพ่ิมระดับสติปัญญา ( IQ)    
ในเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

มติที่ประชุม  รับทราบ 



- 11 - 
 

 
วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579” 

ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

4.5 เรื่องท่ีแจ้งจาก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
4.5.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 

1) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พชอ. 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณภาพ

ชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) งวดที่  2/2563 จ านวน 10,000 บาท/อ าเภอ ในประเด็นการค้นหา      
เฝ้าระวัง ป้องกันโรคและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่ง สสจ.อ านาจเจริญ     
ได้ก าหนดแนวทางการเบิกจ่ายตามกิจกรรมดังต่อไปนี้  
   1.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงบุคลากรสาธารณสุข อสม.และบุคลากรจากภาคีเครือข่าย ใน
การออกปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในพ้ืนที่ โดยเบิกจ่าย
ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทั้งนี้ ต้องมีค าสั่งแต่งตั้ง/ออกปฏิบัติงาน 
ของอ าเภอ 
   1.2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของบุคลากรสาธารณสุข 
   1.3) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรคโรคโควิด 19 
   1.4) ค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 

ส าหรับงบประมาณสนับสนุน พชอ.งวดที่ 1/2563  สสจ.อ านาจเจริญได้ปรับกิจกรรม
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคโควิด 19 โดยให้เบิกจ่ายตามกิจกรรมดังเช่นงบประมาณ
งวดที่ 2/2563 
  ขอให้สาธารณสุขอ าเภอด าเนินการวางฎีกาเพ่ือเบิกจ่ายงบประมาณ ภายในวันที่            
10 สิงหาคม 2563  
 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการเสริมสร้างศักยภาพ พชอ. จ.อ านาจเจริญ ปี 2563   

อ าเภอ งบประมาณ (บาท) เบิกจ่าย(บาท) คงเหลือ(บาท) 
งวดที่ 1/2563 งวดที่ 2/2563 

เมืองอ านาจเจริญ 20,000 บาท 10,000 บาท - 10,000 บาท 
หัวตะพาน 20,000 บาท 10,000 บาท - 10,000 บาท 

ลืออ านาจ 20,000 บาท 10,000 บาท - 10,000 บาท 
พนา 20,000 บาท - 10,000 บาท 10,000 บาท 
ปทุมราชวงศา 20,000 บาท - - 20,000 บาท 
ชานุมาน 20,000 บาท 7,800 บาท 10,000 บาท 2,200 บาท 
เสนางคนิคม 20,000 บาท - - 20,000 บาท 

รวม 140,000 บาท 37,800 บาท 20,000 บาท 82,200 บาท 

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ 27 เม.ย. 2563 
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4.5.2 เร่งรัดการส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการ   
ปฐมภูมิ (คลินิกหมอครอบครัว) ปีงบประมาณ 2563 

กระทรวงสาธารณสุขเปิดรับการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วย
บริการปฐมภูมิ (คลินิกหมอครอบครัว) ปีงบประมาณ 2563  โดยจังหวัดอ านาจเจริญมีเป้าหมาย
เปิดด าเนินการ 4 อ าเภอ (6 แห่ง) ขอให้ สสอ.ที่มีเป้าหมายการเปิดด าเนินการประสานข้อมูลกับ
โรงพยาบาลแม่ข่ายจัดส่งแบบขึ้นทะเบียนให้กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ภายใน
วันที่  15 พฤษภาคม 2563 เพ่ือประเมินรับรองข้อมูลส่งให้ เขตสุขภาพท่ี 10 ต่อไป 
สรุปเป้าหมายการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (คลินิกหมอ
ครอบครัว) จังหวัดอ านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2563 

อ าเภอ PCU/NPCU หน่วยบริการ รายชื่อแพทย์ หมายเหต ุ
1.เมืองอ านาจเจริญ 1.รพ.สต.นาโพธิ์    1.รพ.สต.นาโพธิ ์

2.รพ.สต.นาสีนวน 
นพ.อนิวรรต เสง่ียมศักดิ์  

2.รพ.สต.ไก่ค า 1.รพ.สต.ไก่ค า พญ.ปิยรัตน์ ศรีเดช   
3.รพ.สต.ค าน้อย 1.รพ.สต.ค าน้อย 

2.รพ.สต.กดุปลาดุก 
นพ.ปฏิพล ศรีวรารักษ์  

2.ปทุมราชวงศา 1.รพ.สต.นาผาง    
 

1.รพ.สต.นาผาง 
2.รพ.สต.ตาดใหญ ่

นพ.เจริญ กัญโคตร  

3.ชานุมาน 1.PCU รพ.ชานุมาน 
 

1.PCU รพ.ชานุมาน 
 2.รพ.สต.โนนกุง 

พญ.กุณฑลี โควิบลูย์ชัย 
 

ส่งข้อมูล
แล้ว 

4.เสนางคนิคม 1.รพ.สต.ไรส่ีสุก 
  

1.รพ.สต.ไรส่ีสุก 
2.รพ.สต.หนองคล้า 
 

นพ.ปกรณ์พล มงคลวงศ ์
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4.5.3 ติดตามงบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจ าปี 2563 จังหวัด
อ านาจเจริญ 
ประธานฯ : เร่งรัดการใช้จ่ายงบกองทุนในระดับพื้นท่ี และให้ก ากับติดตาม การใช้เงินดังกล่าว 
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4.5.4 รายงานผลการด าเนินงาน อสม.เคาะประตูบ้านต้านโควิด-19 จังหวัดอ านาจเจริญ    
รอบท่ี 1 ผลงานระหว่างวันที ่2-26 มีนาคม ฐานงบจัดสรรตามผลงาน 86,300 บาท 

 
รายงานผลการด าเนินงาน อสม.เคาะประตูบ้านต้านโควิท-19 จังหวัดอ านาจเจริญ รอบที่ 2 
ผลงานระหว่างวันที่  27 มีนาคม – 26 เมษายน 25633 ฐานงบจัดสรรตามผลงาน     
361,450 บาท 

 
ข้อมูล ณ วันที ่ 27  เมษายน  2563 

รวมยอดจัดสรร รอบท่ี 1 จ านวน 86,300 บาท  รอบท่ี 2 จ านวน 361,450 บาท    
รวมทั้ง 447,750 บาท 
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หลักเกณฑ์ และวิธีการ 
1. ส าหรับจ่ายให้ อสม.หมอประจ าบ้าน หรือ อสม.ที่ได้รับค าสั่งให้ก ากับดูแลมอบหมายให้
ปฏิบัติงาน อัตรารายละ 50 บาทตอ่คน ต่อวัน 
2. เงื่อนไข 
      2.1. อสม.ผ่านการอบรม อสม.หมอประจ าบ้าน หรือมีค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันควบคุม
โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
      2.2.มีอายุไม่เกิน 70  ปี 
      2.3.มีสุขภาพแข็งแรง  ไม่ป่วยเรื้อรัง ไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์หรือไม่เป็นกลุ่มเสียงที่ต้อง
เฝ้าระวัง 
     2.4.ผ่านการอบรมความรู้ตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข 
      หากสรรหา อสม.ตามเงื่อนไข 2.1 ไม่ได้  ให้อยู่ในดุลยพินิจ นพ.สสจ.หรือผู้ได้รับมอบหมาย
สรรหา  อสม.รายอ่ืน ตามคุณสมบัติ 2.2-2.4  และให้หน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ ออก
ค าสั่งปฏิบัติงาน ในระดับต าบลหรือระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 
3. อสม.ที่ได้รับสรรหาให้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
      3.1.ติดตามกลุ่มเสี่ยง Home Quarantine  และปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรองของชุมชนที่มี
ค าสั่งให้ปฏิบัติงาน 
      3.2.เคาะประตูบ้าน แจ้งข่าวสาร ให้ความรู้ประชาชนและค้นหากลุ่มเสี่ยงในชุมชน 
      3.3.ท าสัญลักษณ์ส าหรับครัวเรือนที่ได้รับการคัดกรอง 
      3.4.สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่  
      3.5.จนท.รายงานผลการปฏิบัติงานในเว็บ Thaiphc.net 
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4. หลักฐานรายละเอียดในการเบิกงบประมาณ 
    4.1.จัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)  ให้หัวหน้าหน่วยบริการ
สาธารณสุขในพ้ืนที่ด าเนินการ  พร้อมแนบ  
                1)ค าสั่งค าสั่งปฏิบัติงาน ในระดับต าบลหรือระดับหมู่บ้าน/ชุมชน   
                2)แผนปฏิบัติงานของ อสม. 
                3)รายชื่อผู้ที่กักกันสังเกตอาการ   

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.6 เรื่องท่ีแจ้งจาก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและสุขภาพจิต  
4.6.1 ประกวดการจัดรูปแบบบริการคลินิกโรคเรื้อรังในสถานการณ์การระบาดของโรค      
ไวรัสโคโรนา 2019 ระดับจังหวัด ปี 2563 (Online) 
          เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) และมีประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 โดยก าหนดและ  
ข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลายภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขและเวลา โดยเฉพาะข้อ  8 มาตรการ   
พึงประสงค์ส าหรับบุคคลบางประเภท โดยให้กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
ได้ง่าย เช่น ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป กลุ่มคนที่มีโรคประจ าตัว อยู่ในเคหะสถานหรือบริเวณ
พ านักของตน เ พ่ือป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ ซึ่ งกลุ่มดังกล่าวหากติดเชื้อมี โอกาส                 
เกิดภาวะแทรกซ้อนและอาการรุนแรงมากกว่าคนปกติ 2 เท่า ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานหรือ ความดัน
โลหิตสูง  รุนแรงกว่าคนปกติ 3 เท่า ในกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือในกลุ่มหลอดเลือดหัวใจ
และสมอง ทั้งนี้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญได้แจ้งข้อสั่งการด้านการดูแลผู้ป่วย      
กลุ่มโรคเรื้อรัง ตามหนังสือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ที่ อจ 0032.012/ว 336      
วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งทุกโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขได้ด าเนินงาน การจัดบริการ
คลินิกโรคเรื้อรัง เป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่เดือน เมษายน  2563 เป็นต้นมา ทั้งนี้ในแต่ละอ าเภอ          
มีการจัดบริการคลินิกโรคเรื้อรังในรูปแบบที่แตกต่างกัน และเพ่ือเป็นการค้นหารูปแบบที่ดี        
(Best practice) ในการจัดบริการ NCD คลินิกในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญจึงได้ประกวดการจัดระบบคลินิกโรคเรื้อรัง           
ชิงเงินรางวัลกว่า 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

เกณฑ์การพิจารณาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) (100 คะแนน) 
1. ความส าคัญของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (10 คะแนน) ระบุเหตุผล ความจ าเป็น ปัญหาหรือความ
ต้องการ แนวคิด หลักการในการออกแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน (10 คะแนน) วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนสอดคล้องกับความจ าเป็น ปัญหาหรือความต้องการ 



- 19 - 
 

 
วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579” 

ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

3. ขั้นตอนการด าเนินงาน (30 คะแนน) ระบุกระบวนการหรือวิธีการจัดท า การน าไปใช้ การพัฒนา
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยมีขั้นตอนต่อเนื่องสัมพันธ์กัน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
4. ผลการด าเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ (30 คะแนน) ระบุผลส าเร็จของการด าเนินงานที่เกิดจาก
การน าไปใช้ คุณค่าของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน และประโยชน์ที่ได้รับจาก
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
5. ปัจจัยความส าเร็จ (10 คะแนน) ระบุบุคคล/หน่วยงาน หรือวิธีการที่ช่วย ให้งานประสบ
ความส าเร็จตามจุดประสงค์การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
6. บทเรียนที่ได้รับ (10 คะแนน) ระบุข้อสรุป ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวัง ที่เป็นแนว
ในการน าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปใช้หรือพัฒนาต่อหรือด าเนินการให้ประสบความส าเร็จมากข้ึน 

การส่งผลงานและข้อมูลประกอบการพิจารณา แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
1. โรงพยาบาล (CUP) ส่งผลงาน เสนอคณะกรรมการพิจารณา ความยาว 4 – 5 หน้ากระดาษ A4 
(รูปแบบตัวอักษร Angsana ขนาด 16) ตามหัวข้อประเด็นพิจารณา 
2. บทความต้องได้รับการลงนามเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชา 
3. ส่งเอกสารการส่งผลงานเข้าประกวดมายัง  กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตฯ ภายใน 
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ประกาศผลวันที่  10 กรกฎาคม 2563  
4.6.2 ประกวด NCD Clinic Plus ระดับจังหวัด ปี 2563 (Online) เกณฑ์ตัดสิน ม ี2 ส่วน ดังนี้ 

1) ส่วนที่ 1 องค์ประกอบ NCD Clinic Plus 6 องค์ประกอบ ส่งผลงานเป็น Power point 
ไม่เกิน 45 สไลด์ ส่งภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ประกาศผล ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 

2) ตัวชี้วัดบริการ 12 ตัวชี้วัด (ใช้เกณฑ์เดียวกันกับการประเมินตนเอง) ชิงเงินรางวัลมูลค่า
รวม 15,000 บาท 
4.6.3 การติดตามตัวชี้วัด NCD Monitor 

1)  คัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานในกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป 
2)  กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานได้จากการคัดกรองแล้วได้รับการตรวจระดับน้ าตาลในเลือด

ที่สถานบริการสาธารณสุขซ้ า โดยการตรวจระดับพลาสมากลูโคสตอนเช้าหลังอดอาหารมากกว่า     
8 ชั่วโมง (FPG) ภายใน 3 เดือน 

3)  ความครอบคลุมการตรวจ HbA1c ในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน 
4)  ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้ าตาลได้  (HbA1c ครั้งสุดท้าย น้อยกว่า 7 mg%             

ในปีงบประมาณท่ีวิเคราะห์) 
5)  คัดกรองความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง 
6)  กลุม่สงสัยป่วยความดันโลหิตจากการคัดกรองได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 
7)  ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ 
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8)  ร้อยละของผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง 
9)  ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา 
10) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้า 

มติที่ประชุม  รบัทราบ 
4.7 เรื่องท่ีแจ้งจาก กลุ่มงานนิติการ 
4.7.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 2)  
  ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดให้การประเมินคุณธรรม             
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ปีงบประมาณ 2563 บรรจุ           
ในแผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการที่ 32 การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ก าหนดเป็นตัวชีวัดที่ 54 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA มีค่าเป้าหมายร้อยละ 90 และให้ผู้ตรวจประเมินระดับ
จังหวัด ระดับเขตสุขภาพ ตรวจประเมินเอกสาร/หลักฐานตามข้อก าหนดของแบบส ารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (EBIT) ผ่านระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment 
System) โดยไตรมาสที่ 2 ก าหนดให้หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 ดังนี้  
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ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2563 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.8 เรื่องท่ีแจ้งจาก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

4.8.1 ค าแนะน าเรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัด ก ากับดูแล  
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และปฏิบัติตามค าแนะน าการจัดการขยะมูลฝอยติด
เชื้อส าหรับสถานพยาบาลและห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ผู้รับเก็บขน และผู้รับก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ    
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือให้เกิดการจัดการ  
มูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ลดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค รวมถึงความ
ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน นั้น 
  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จึงขอส่งเอกสารค าแนะน าดังกล่าวและขอความ
ร่วมมือหน่วยงานของท่านให้ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาและถือปฏิบัติตาม
ค าแนะน าดังกล่าวอย่างเคร่งครัด สามารถดาวน์โหลดเอกสารค าแนะได้ ดังนี้ 
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1) คู่มือผู้ปฏิบัติงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ  
ลิงค์สาหรับดาวน์โหลด : http://env.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=542  

 
2) วิดีทัศน์เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อส าหรับผู้ปฏิบัติงาน   

https://www.youtube.com/watch?v=gKZT1RMGuDg&feature=youtu.be   

 
4.14.2 ขอความร่วมมือสมัครเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์การประเมินมาตรฐานความสะอาด
ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID -19 ของสถานที่สาธารณะ ผ่านแพลตฟอร์ม THAI STOP COVID    
ของกรมอนามัย 

ด้วยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าแบบประเมินตามมาตรฐานความสะอาด
ปลอดภัยป้องกันโรค COVID -19 ของสถานที่สาธารณะต่างๆ ได้แก่ ส านักงาน สถานศึกษา        
ศาสนสถาน ร้านอาหาร  ตลาด ร้านสะดวกซื้อ บริการส่งอาหาร โรงแรมที่พัก ขนส่งสาธารณะ 
ห้างสรรพสินค้า ฟิตเนส/สปา  ร้านเสริมสวย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มคือ ผู้ประกอบการ        
และประชาชนผู้รับบริการ ในส่วนของผู้ประกอบการเมื่อสมัครเข้าร่วมการประเมินมาตรฐาน        
กับกรมอนามัยผ่านแพลตฟอร์ม THAI STOP COVID เพ่ือปฏิบัติตามมาตรการต่างๆของกรมอนามัย
และผ่านการประเมินแล้ว จะได้รับใบ E-certificate เพ่ือรับรองว่าผ่านมาตรฐานกรมอนามัย     
และสถานที่สาธารณะดังกล่าวจะได้ปักหมุดในแผนที่ประเทศไทยบนแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์   
เพ่ือให้ประชาชนได้มีโอกาสเลือกใช้บริการสถานที่สาธารณะหรือสถานประกอบการต่างๆ        
อย่างมั่นใจว่ามีมาตรการป้องกัน COVID -19 และกรมอนามัยจะได้น าข้อมูลที่ได้น าเสนอประกอบ        
ในการพิจารณาก าหนดมาตรการต่างๆของรัฐบาลต่อไป   

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานของท่าน               
รวมถึงหน่วยงานในสังกัดสมัครเข้าร่วมประเมินมาตรฐานความสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID -19       
และประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมาย ในพ้ืนที่รับผิดชอบได้สมัครเข้าร่วมประเมินฯ ผ่านแพลตฟอร์ม         
THAI STOP COVID ข อ ง ก ร ม อ น า มั ย  เ ว็ บ ไ ซ ต์  http://stopcovid.anamai.moph.go.th                     
หรือ QR Code ซึ่งจะมีการประมวลผลทุกวันศุกร์และเสนอข้อมูลมูลป้อนกลับแก่พ้ืนที่ต่อไป 
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QR Code แพลตฟอร์ม THAI STOP COVID 

สมัครเข้าร่วมท าแบบประเมินมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID -19 
หรือ เว็บไซต์ http://stopcovid.anamai.moph.go.th  

 

 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
5.1 แนวทางปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ท่ีต้องเดินทางไปต่างจังหวัด 
ประธานฯ : อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ท่ีมีเหตุจ าเป็นต้องเดินทางไปต่างจังหวัดลาได้ และให้ตรวจสอบว่า
ปลายทางคือที่ไหน พร้อมแจ้งเส้นทางการเดินทางให้ชัดเจน เมื่อเดินทางกลับมาแล้วต้อง Home 
Quarantine  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
5.2 อนุญาตให้เจ้าหน้าทีล่าพักผ่อนได้หรือไม ่
ประธานฯ : หากเจ้าหน้าที่สงสัยป่วย ให้ตรวจร่างกายและให้ Home Quarantine โดยไม่ถือ     
เป็นวันลา 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

- ไม่มี – 
 

ปิดประชุม  เวลา 16.10 น. 
 
 
    ลงชื่อ    ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นางสาวชญานิศา นารีวงศ์) 
             นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
 
    ลงชื่อ    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายวุฒิพงษ์ สินทรัพย์) 
       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
        หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 
 


