
 

 
  

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
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วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579” 

ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดอ านาจเจริญ 
ครั้งที ่6 /2562 วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายประภาส วีระพล   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

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

3. นายปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง    นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
4. นายอาคม กินาวงศ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

5. นางฤดีวรรณ วงศ์เจริญ   รักษาการในต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
6. นายอภิชาติ รุ่งเมฆารัตน์   หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

7. นายวุฒิพงษ์ สินทรัพย์   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

8. นายสมาน พรรณรัตน์   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

9. นางทัศนีย์ ร่มเย็น  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

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

13. นายปริญญา ดวงศรี   หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

14. นางสาวส าราญ เหล็กงาม   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและสุขภาพจิต 

15. นายประเทือง ค าภานันท์  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 

16. นายยงยุทธ สุพล    หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

17. นางรัชนีกรณ์ มาศพันธ์   หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

18. นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

19. นายสกลรัฐ วติวุฒิพงษ์   หัวหน้างานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

20. นางแคทรียา รัตนเทวะเนตร  หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา 

21. นายไกรวุฒิ บุตตะ   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมสุขภาพ 

22. นายสุขเกษม ร่วมสุข   หัวหน้างานยาเสพติดและทูบีนัมเบอร์วัน 

23. นายถิรพุทธิ เฉลิมเกียรติสกุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหัวตะพาน 

24. นางราตรี จันทะบุตร  ((แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลืออ านาจ 
25. นายสมศักดิ์ หอมชื่น  (แทน) สาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
26. นายอุเทน ชัยวงศ์   สาธารณสุขอ าเภอพนา 
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27. นายรัชพล เดชเสงี่ยมศักดิ์   สาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน 
28. นายภัทรวรรธน์ ค าดี   สาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา 
29. นายสมสนุก โยริพันธ์  (แทน) สาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม 
30. นายอภิศักดิ์ อินทร์บุตร   สาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ 

31. นายธวัช ไชยสิงห ์  (แทน) ผู้ปกครองนิคมอ านาจเจริญ 

32. นายปิยะ เสตพันธ์    ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ (ด้านวิชาการ) 
33. นายสมเกียรติ ธรรมสาร   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน (ด้านวิชาการ) 
34. นายสงกรานต์ สร้อยเพชร   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอพนา (ด้านวิชาการ) 
35. นายวีระวัฒน์ โสภัณ   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอชานุมาน (ด้านวิชาการ) 
36. นางสาวนริศรา ทองห่อ   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา (ด้านวิชาการ) 
37. นายอุทัย ขันธุปัตย์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนายม 

38. นางสุบรร ชิณบุตร   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไก่ค า 

39. นายทรงศิลป์ ซึ่งเสน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยฆ้อง 

40. นายประโยชน์ ศรีณรงค์กุล  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านศาลา 

41. นายบุญเกิด ทองพันธ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองสามสี 
42. นายไพบูลย์ เจริญวงศ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าโพน 

43. นายทนงศักดิ์ พ่ึงโพธิ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.พนา 

44. นายอุทิศ นันทะมาตย์   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.ชานุมาน 

45. นายเดชา ปริญญาสกุลวงศ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.เสนางคนิคม 

46. นางวิลาพรรณ คณารักษ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.ปทุมราชวงศา 

47. นางปองกานดา ศรีภักดี   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.หัวตะพาน 

48. นางสาววิลาวัณย์ ศรีพรม   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.อ านาจเจริญ 

49. นายนคเรศ ชัยศิริ    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.อ านาจเจริญ 

50. นางสาวชญานิศา นารีวงศ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสจ.อ านาจเจริญ 

51. นายนภัทร งามเถื่อน   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.อ านาจเจริญ 

52. นายวีระชัย ผิวข า    เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน สสจ.อ านาจเจริญ 

53. นางสาวสุวนิตย์ ธรรมสาร   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.อ านาจเจริญ 

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ 
1. นางสาวบุศณี มุจรินทร์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปทุมราชวงศา 
2. นายปัณณธร เลิศเอกธรรม  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม 
3. นายนพพล ธาดากุล   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชานุมาน 
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4. นายอมรธีร์ ศรีสะอาด   รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนา 
5. นายเสถียร บัวเขียว   สาธารณสุขอ าเภอชานุมาน 
6. นายสราวุธ เสียงหวาน   หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคที่น าโดยแมลงที่ 10.2 จังหวัดมุกดาหาร  
7. นายพัลลภ สุระเกษ   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม (ด้านวิชาการ) 
8. นางสาวสุมาลี ไชยเสริฐ   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ (ด้านวิชาการ) 
9. นายมนูญ พูลเพ่ิม   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนเมือง 
10. นางพรเพ็ญ ทาริวงค์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.ลืออ านาจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางไพจิตร มฎารักษ์   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน รพ.ปทุมราชวงศา 
2. นางคูณศรี พุ่มจันทร์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.โพนทอง 
3. นายสุริยะภาษ ศรีชาเชษฐ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.โนนกุง 
4. นายสาคร ภูมิสิงห์   เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.บ้านถ่อน 
5. นายวีระวัฒน์ โพธิ์ขาว   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.เหล่าพรวน 
6. นางกรรณิการ์ แสวงศรี   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนเมืองน้อย 
7. นางสาวอินทิรา อมรวงศ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
8. นายโกเวช ทองเทพ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอุ่มยาง 
9. นางบังอร สุดาชม   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสามแยก 
10. นางนลินี กินาวงศ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านค าน้อย 

 
ระเบียบวาระก่อนการประชุม 
    พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ (กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ) 
    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ มอบเข็มเชิดชูเกียรติประเภทสรรเสริญ ชั้น 4 และชั้น 5 
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ดังนี้ 

1. นายชัยพร  สนิทนวล หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.เสนางคนิคม  
2. นายสมศักดิ์ ทองเบ้า พนักงานการแพทย์ฉุกเฉิน รพ.พนา  
3. นายอารมณ์  ศิลาวงศ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ กู้ชีพ อบต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน 
4. นางนรารัตน์ ทองแสง พยาบาลวิชาชีพ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน  รพ.หัวตะพาน 
5. นายทวี   มารัตน์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์  กู้ชีพ อบต.โพนเมืองน้อย อ าเภอหัวตะพาน 
6. นายอารันต์   ชัยน้อย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์  กู้ชีพ สมาคมกู้ภัยจังหวัดอ านาจเจริญ 
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เริ่มประชุมเวลา  14.00 น.  
 นายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ประธานที่ประชุม        
กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    การบริหารความเสี่ยง เพ่ือไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ต้องมีสติ ไม่ประมาท  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  

รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 จ านวน 28 หน้า              
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งให้ตรวจสอบรายงานการประชุมทางเว็บไซต์
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ www.amno.moph.go.th หัวข้อ รายงานการประชุม 
หากที่ประชุม มีความประสงค์แก้ไขรายละเอียด ขอให้แจ้งต่อที่ประชุม และหากที่ประชุมไม่มีแก้ไข 
ขอมติที่ประชุมให้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
    1. ติดตามการเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม 

 1.1 ติดตามการเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2561 
 ขออนุมัติขยายเวลาด าเนินการงบค่าเสื่อม ครั้งที่ 2 /2561 และได้รับการอนุมัติ จาก สปสช.
เขต.10 อุบลราชธานี แล้ว 2 รายการ ขอขยายเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562  ถึง 30 กันยายน 
2562 

ที ่ ชื่อหน่วยบริการ  จ านวน รายการ 
จ านวนเงินUC  

งบค่าเสื่อม 
หมายเหตุ 

1 โรงพยาบาลเสนางคนิคม 1 รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซ ี

1,800,000.00 70% 

2 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 1 ระบบก๊าซทางการแพทย ์ 1,593,962.00 10% 
  รวม 2  3,393,962.00 

 

รายการที่ สปสช.แจ้งเฝ้าระวังคาดว่าจะไม่แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2562 จ านวน 1 รายการ
คือรายการระบบก๊าซทางการแพทย์ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา ขณะนี้อยู่ระหว่างขอขยายเวลา
และเก็บรักษาเงินตามแนวทางการบริหารงบค่าเสื่อ ปี 2561  
 
 
 

http://www.amno.moph.go.th/


- 5 - 
 

 
วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579” 

ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

 1.2 ติดตามการเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2562 

 
 

หน่วยบริการ 
วงเงิน

งบประมาณ 
แผนอนุมัติแล้ว 

ด าเนินการ
แล้ว 

ร้อยละ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ร้อยละ 

10703-รพ.อ านาจเจรญิ 12,013,998.23 12,013,998.23 200,000.00 1.66 11,813,998.23 98.34 
10985-รพ.ชานุมาน 3,048,568.13 3,048,568.13 940,140.00 30.84 2,108,428.13 69.16 
10986-รพ.ปทุมราชวงศา  4,233,981.71 4,233,981.71 587,000.00 13.86 3,646,981.71 86.14 
10987-รพ.พนา 2,249,842.43 2,249,842.43 606,842.43 26.97 1,643,000.00 73.03 
10988-รพ.เสนางคนิคม 3,042,476.71 3,042,476.71 816,000.00 26.82 2,226,476.71 73.18 
10989-รพ.หัวตะพาน 5,768,512.13 5,768,512.13 2,089,331.06 36.22 3,679,181.07 63.78 
10990-รพ.ลืออ านาจ 3,555,624.73 3,555,624.73 496,112.00 13.95 3,059,512.73 86.05 

 1.3 ติดตามการด าเนินงานงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2563 
  1.3.1 ส านักงานเขตสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี แจ้งกรอบวงเงินการจัดสรรและการ
จัดท าแผนงบค่าเสื่อม 10% ระดับเขต และขอให้จัดส่งแผนงบค่าเสื่อม 10 % ให้ส านักงานเขต
สุขภาพที่ 10 ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 
  1.3.2 สปสช.เขต10 อุบลราชธานี แจ้งจัดท ารายการแผนงบค่าเสื่อม ปี 2563 (แผนตั้ง
ต้น) และให้ส่งแผนงบค่าเสื่อมปี 2563 และบันทึกข้อมูล ภายใน 31 กรกฎาคม 2563 ตาม Time 
line ที่ สปสช.แจ้งตามหนังสือ สปสช.5.41/ว.293 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 

file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/df_re_result.php%3ffp=1&acno=2&re_hcode=10703&htype=9999
file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/df_re_result.php%3ffp=1&acno=2&re_hcode=10985&htype=9999
file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/df_re_result.php%3ffp=1&acno=2&re_hcode=10986&htype=9999
file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/df_re_result.php%3ffp=1&acno=2&re_hcode=10987&htype=9999
file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/df_re_result.php%3ffp=1&acno=2&re_hcode=10988&htype=9999
file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/df_re_result.php%3ffp=1&acno=2&re_hcode=10989&htype=9999
file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/df_re_result.php%3ffp=1&acno=2&re_hcode=10990&htype=9999
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 1.4 แนวทางการบริหารค่าเสื่อม ปี2563 จังหวัดอ านาจเจริญ 
 วงเงิน 70 % ระดับ CUP 
 - จัดสรรตามความจ าเป็นของแต่ละพ้ืนที่ 
 - จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ทดแทนของเดิมที่ช ารุด ฯลฯ 
 วงเงิน 20 % ระดับจังหวัด 
 - ซ่อมแซมหลังคา/ฝ้าเพดาน รพ.สต. จ านวน 26 แห่งๆละ 150,000 บาท  
 - ซ่อมฝ้าเพดาน รพ.สต. จ านวน 6 แห่งๆละ 50,000 บาท  
 - เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จ านวน 16 ตัวๆละ 60,000 บาท 
 - เครื่องปั่นฮีมาโตคิต จ านวน 19 เครื่องๆละ 30,000 บาท 
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 - ระบบก๊าซทางการแพทย์ โรงพยาบาลหัวตะพาน 840,000 บาท 
วงเงิน 10 % ระดับเขต 
 - เสนอแผนซ่อมแซมหลังคา/ฝ้าเพดาน รพ.สต. จ านวน 20 แห่งๆ ละ 150,000 บาท  
 - ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ใน รพช. 4 รายการ เป็นเงิน 2,300,000 บาท 
 - รอนโยบายจากเขต 10 
2. งบลงทุน 
 2.1 แนวทางการปรับแบบค าของบลงทุนรายการสิ่งก่อสร้าง 
  2.1.1 รายการค าของบประมาณ ปี 2565 – 2568 หากมีรายการใดจะปรับแบบต้อง

ประสานกับผู้อ านวยการส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี และกอง

แบบแผน เพ่ือปรับแบบให้เรียบร้อย โดยมีแนวทางดังนี้ 

   1) จัดท าหนังสือของความร่วมมือให้หน่วยงานที่มีวิชาชีพรับรองปรับแบบพร้อม

ก าหนดระยะเวลาที่จะให้แล้วเสร็จ อย่างน้อย 2 หน่วยงาน (ระดับจังหวัด : ส านักงานโยธาธิการ

จังหวัด ระดับกระทรวง : กองแบบแผน) 

   2) หากหน่วยงานที่ขอความร่วมมือท าการปรับแบบไม่ทันหรือไม่สามารถท าให้ได้ 

ให้ใช้หนังสือตอบกลับจากหน่วยงานดังกล่าวมาจ้างเอกชนที่มีใบประกอบวิชาชีพ ปรับแบบให้ได้

โดยกองแบบแผนจะมาช่วยดูรายละเอียดอีกรอบ 

   3) หน่วยบริการสาธารณสุข (รพท./รพช.) ต้องจัดท า Master Plan เพ่ือรองรับ

รายการค าของบลงทุนสิ่งก่อสร้างระยะยาว 10 ปี (รวมถึงระบบสาธารณูปโภค ระบบบ าบัด       

น้ าเสีย ถนน บ้านพัก) 

  2.1.2 ระยะเวลาในการปรับแบบเพื่อจัดท าค าของบประมาณของกองแบบแผน ดังนี้ 

   1) ส่งแบบค าขอปรับแบบแปลนสิ่งก่อสร้าง (ม.ค. – ก.พ.) 

   2) กองแบบแผนออกมาส ารวจเพ่ือปรับแบบแปลนลงกระดาษ และจัดท า BOQ 

(ต.ค. – พ.ย.) 

   3) ส่งรายการค าของบประมาณให้ส านักงบประมาณ (ธ.ค.) 

  2.1.3 ข้อเสนอแนะจากพ้ืนที่จังหวัดให้กรมสนับสนุนบริการพิจารณา  

   แบบมาตรฐานรายการสิ่งก่อสร้าง ควรปรับให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการใช้ใน

ระดับพ้ืนที่ เช่น วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ท าหน้าต่าง/ประตู สุขภัณฑ์ห้องน้ า การปรับปรุงห้องน้ าห้อง

ส้วมตามมาตรฐาน HAS อาคาร รพ.สต. ที่มีบันไดข้ึนด้านหน้า ห้องผ่าตัด OPD เป็นต้น 
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 2.2 ประชุมทบทวนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) พ.ศ.2563 – 2568 

  ขอเชิญประชุมทบทวนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) พ.ศ.2563 – 
2568 และแผนงบค่าเสื่อม ปี 2563 ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ และขอให้ส่งแผนงบค่าเสื่อม 
ปี 2563 และจัดท าแบบส ารวจรายการสิ่งก่อสร้าง พร้อมมาสเตอร์แปลน (Master Plan)          
ส่งให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ทาง E-mail : plan_amno@hotmail.com     
ภายในศุกร์วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ตามหนังสือเชิญประชุม ที่ อจ 0032.002/681 ลงวันที่     
28 มิถุนายน 2562 

ประธาน ให้หน่วยบริการดูแลรักษาสุขภัณฑ์และบริเวณห้องน้ าภายในสถานบริการ และการปรับปรุงห้อง 
ER หากไม่มีช่างในพ้ืนที่ ให้มาปรึกษาช่างที่จังหวัด 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

4.1 เรื่องท่ีแจ้งจาก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
  4.1.1 เรื่องแจ้งจากกรมการจังหวัด 
   1. ข้าราชการย้าย 
   2. บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ 
   3. ควบคุมไข้เลือดออกในแต่ละพ้ืนที่ในจังหวัดอ านาจเจริญ 
   4. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 2562 
   5. การปรับปรุงภูมิทัศน์ 
  4.1.2 ทบทวนข้อมูล Dashboard Cockpit ให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง 
  4.1.3 ประเด็นการตรวจราชการรอบที่ 2 เน้นตัวชี้วัดที่เป็นประเด็นที่มีปัญหา 
  4.1.4 การควบคุมปัญหาไข้เลือดออก จังหวัดอ านาจเจริญมีอัตราป่วยน้อยที่สุดในเขตสุขภาพ
ที่ 10 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.2 เรื่องท่ีแจ้งจาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
  บริษัท มิตรผล มีงบประมาณสนับสนุนด้านสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
อ านาจเจริญเป็นประธาน  สาธารณสุขอ าเภอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล     
ร่วมเป็นคณะกรรมการ ให้ส่งโครงการ เดือนสิงหาคม โดยให้ความส าคัญ ด้านสิ่งแวดล้อม     
คุ้มครองผู้บริโภค และการรักษาพยาบาล 

mailto:plan_amno@hotmail.com
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สสอ.เมืองอ านาจเจริญ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงบังพัฒนา 
รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ จากบริษัท มิตรผล 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.3 เรื่องท่ีแจ้งจาก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
  4.3.1 โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรกของจังหวัดอ านาจเจริญ 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2562 
ตารางเปรียบเทียบโรค 10 อันดับแรกของจังหวัดอ านาจเจริญช่วงเดือน มิถุนายน 2562 กับ 
มิถุนายน 2561 

อันดับ
ที ่

โรค 
มิถุนายน 2562 มิถุนายน 2561 

จ านวน อัตราป่วย 
ต่อแสนปชก. 

จ านวน อัตราป่วย 
ต่อแสนปชก. 

1 ไข้ไม่ทราบสาเหต ุ 519 140.68 206 54.48 
2 อุจจาระร่วง 319 84.37 676 178.79 
3 ปอดบวม 78 20.63 86 22.74 
4 ไข้เลือดออก 51 13.49 50 13.22 
5 ไข้หวัดใหญ ่ 51 13.49 9 2.38 
6 อาหารเป็นพิษ 34 8.99 120 31.74 
7 มือเท้าปาก 8 2.12 40 10.58 
8 สุกใส 7 1.85 5 1.32 
9 ตาแดง 6 1.59 3 0.79 
10 เมดิออยโดซิส 4 1.06 7 1.85 

ที่มา:บัตรรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ข้อมูล ณ 30  มิถุนายน  2562 

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล 10 อันดับแรกของจังหวัดอ านาจเจริญในช่วงเดือนมิถุนายน 2562 
กับช่วงเดือนมิถุนายน 2561 พบว่ามี ไข้ไม่ทราบสาเหตุ  ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ สุกใส และตา
แดง ที่มีอัตราป่วยสูงเกินปี2561  

จ านวนป่วย อัตราป่วย อัตราตาย ด้วยโรค Pyrexia รายงานทั้งหมด จ าแนกตามพื้นที่   
ระหว่างวันที่  1/6/2562   ถึง  30/6/2562 จังหวัด  

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

เมือง 285 217.00 0 0.00 0.00  
ชานุมาน 76 217.40 0 0.00 0.00  
ปทุมราชวงศา 92 215.36 0 0.00 0.00  
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พนา 10 35.12 0 0.00 0.00  
เสนางคนิคม 23 57.35 0 0.00 0.00  
หัวตะพาน 14 26.42 0 0.00 0.00  
ลืออ านาจ 19 49.53 0 0.00 0.00  

อัตราป่วยรวม          519         140.68             0           0.00           0.00 

ที่มา:R506 ข้อมูล ณ 30  มิถุนายน  2562 
  4.3.2 ความครอบคลุมและความทันเวลาของการส่งรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาด
วิทยา 
จ านวนร้อยละของสถานบริการสาธารณสุข จ าแนกตามความครอบคลุมของการส่งรายงาน 506  
ในชวงเดือนมิถุนายน 2562 (1-30 มิถุนายน 2562) 
ล าดับ อ าเภอ จ านวน 

สถานบริการ
ทั้งหมด 

สถานบริการที่มี
การส่งรายงาน

ผู้ป่วย 

สถานบริการที่ไม่ม ี
รายงานผู้ป่วย 

ร้อยละความ
ครอบคลุม 

1. เมือง 26 26 0 100 
2. ชานุมาน 10 9 1 90 
3. ปทุมราชวงศา 12 12 0 100 
4. พนา 6 6 0 100 
5. เสนางคนิคม 9 7 2 77.77 
6. หัวตะพาน 12 11 1 91.66 
7. ลืออ านาจ 11 11 0 100 

รวม 86 82 4 95.34 

แหล่งที่มา:รายงาน506 จากศูนย์ระบาดอ าเภอ,รพ.และ รพ.สต.ทุกแห่งผ่าน Datacenter และ E-
mail ณ 30 มิถุนายน 62 
อ าเภอชานุมาน รพ.สต.ค าแก้วเมืองเก่า 
อ าเภอเสนางคนิคม รพ.สต.โคกกลาง รพ.สต.หนองคล้า  
อ าเภอหัวตะพาน รพ.สต.โนนหนามแท่ง 
  4.3.3 สรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่ส าคัญ 
  1) สถานการณ์ไข้เลือดออกประเทศไทย (ณ วันที่  30  มิถุนายน 2562 ) 
  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2562 ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยทั้งหมด 35,482 
ราย อัตราป่วย 53.71 ต่อปชก.แสนคน เสียชีวิต  54 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.15 จังหวัด
อ านาจเจริญตามรายงาน506  (204) มีอัตราป่วย 54.02 ต่อปชก.แสนคน อยู่ในล าดับที่ 33 ของ
ประเทศ (สัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ในล าดับที่ 44) ล าดับที่ 4 ของเขตสุขภาพท่ี 10  
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  2) สถานการณ์ไข้เลือดออกจังหวัดอ านาจเจริญ ตามรายงานเร่งด่วนประจ าวัน (ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2562)  
  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2562 มีรายงานผู้ป่วยเข้า ข่ายโรคไข้เลือดออกทั้งหมด 
1046  ราย คิดเป็นอัตราป่วย 273.66 ต่อประชากรแสนคนยังไม่มีผู้เสียชีวิต (DSS 3 ราย,DHF 
318,ราย DF 725 ราย) 

 
 เมื่อพิจารณาผู้ป่วยรายสัปดาห์ในปี 2562 พบว่าตั้งแต่ต้นปี มีจ านวนผู้ป่วยสูงกว่าปีที่ผ่านมา
และมัธยฐาน 5 ปีและเริ่มพบผู้ป่วยในสัปดาห์ที่ 1 เป็นต้นมา พบว่ามีจ านวนมากกว่าปี 2561 และ
ค่ามัธยฐานมา ขณะนี้แนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นดังรูป  
จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดอ านาจเจริญแยกรายสัปดาห์ ปี 2562 เปรียบเทียบปี 
2561 และมัธยฐาน5 ปีย้อน หลัง ณ วันที่ 30 มิ.ย.62 

  
  กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือกลุ่มอายุ10-14 ปี 1811.72 ต่อแสนปชก.รองลงมาคือกลุ่ม
อายุ 5-9 ปี อัตราป่วย 917.10 ต่อแสนปชก. กลุ่มอายุ 15-24 ปี อัตราป่วย 401.92 ต่อแสนปชก 
กลุ่มอายุ0-4 ปี อัตราป่วย 375.63 ต่อแสนปชก. กลุ่มอายุ 25-34 ปี อัตราป่วย 103.75 ต่อแสน
ปชก. 

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

ป2ี562 15 30 98 137 293 473

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

ป2ี561 0 0 0 11 34 64 34 45 24 13 6 4

0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500

จ า
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05101520253035404550556065707580859095100105110115120125130135140145150155160165
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มัธยฐาน 5Y 2562 2561
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  พ้ืนที่เกิดโรคตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันพบผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 7 อ าเภอ 57 ต าบล 273 
หมู่บ้าน/ชุมชน   

  แต่ในช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด (สัปดาห์ที่ 22-25 ) ระหว่างวันที่ 2 มิ.ย.62 – 29 มิ.ย. 62           
พบผู้ป่วย 455 ราย จาก 7 อ าเภอ 52 ต าบล  อ าเภอที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ อ.ชานุมาน          
(86 ราย)รองลงมา อ.ปทุมราชวงศษ (95ราย) อ.เมือง (180ราย) อ.หัวตะพาน(47ราย) อ.ลืออ านาจ 
(27 ราย)อ.เสนางคนิคม(13ราย) และ อ.พนา(6ราย)  
จ านวนและอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมรายอ าเภอ ตั้งแต่ต้นปี จังหวัดอ านาจเจริญ 
เปรียบเทียบอัตราป่วย ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าบลที่ยังมีการระบาดของโรคอยู่ในขณะนี้ มีจ านวน  57 ต าบล (สัปดาห์ที่ผ่านมา 52 ต าบล)        
มีจ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน 273 หมู่บ้าน/ชุมชน  ในรอบ4 สัปดาห์นี้ไม่พบหมู่บ้านที่ไม่สามารถควบคุม

ล าดับที ่ อ าเภอ ข้อมูลสะสมตัง้แต่ต้นปีถึงปัจจุบัน 
ในช่วง 4 สัปดาห ์WK 22-25 

 (2 ม.ิย.. -29 มิ.ย.62 ) 

รวมผู้ป่วย อัตราป่วยต่อแสน รวมผู้ป่วย อัตราป่วยต่อแสน 
1 เมือง 369 279.93 180 136.55 

2 ชานุมาน 262 613.86 86 207.40 

3 ปทุมราชฯ 211 432.79 95 191.86 

4 พนา 10 35.45 6 21.07 

5 เสนางคนิคม 28 68.07 13 31.60 

6 หัวตะพาน 111 205.60 47 87.06 

7 ลืออ านาจ 55 149.18 28 75.95 
รวม 1046 273.66 455 119.04 
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โรคได้ หรือมีการระบาดต่อเนื่องมากกว่า 2 รุ่น (> 28 วัน) และมีแนวโน้มที่จะควบคุมโรคไม่ได้อีก
คือ  
หมู่ที่ 12 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง  หมู่ที่ 7,11 ต.ปลาค้าว อ.เมือง หมู่ที่ 5,7,8 ต.สร้างนกทา อ.
เมือง หมู่ที่1,3,7 ต.เหล่าพรวน อ.เมือง หมู่ที่ 7 คึมใหญ่ อ.เมือง หมู่ที่ 6 ต.โนนโพธิ์ อ.เมือง  
หมู่ที่1, 5 ต.ค าเข่ือนแก้ว อ.ชานุมาน หมู่ที่ 4 ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน หมู่ที่ 1,2,3,5,8,9,12ต.ป่าก่อ อ.
ชานุมาน 
หมู่ที่6,9 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชฯ หมู่ที่ 1,3,4,6 ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา หมู่ที่ 7 โนนงาม อ.
ปทุมราช 
 หมู่ที่ 12  ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน หมู่ที่6,8,9 ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน 

ประธาน  การป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก รักษาความสะอาดบริเวณที่พักอาศัย ไม่ให้มีแหล่งน้ าเพาะ
พันธ์ยุงลาย กระตุ้นให้ชุมชนตระหนักถึงการป้องกันไข้เลือดออก ให้ท างานเชิงรุก โดยเจ้าหน้าที่     
ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ มีการให้ความรู้แก่ชุมชน 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) บางพ้ืนที่มีข้อจ ากัดด้านบุคลากร 

ประธาน นัดประชุม workshop (สสจ. ผชช.ว หน.คร.) ณ ห้องประชุมดอกจาน วันที่  10 กรกฎาคม  2562 
เป้าหมาย ผอ.รพช. สสอ. ผช.สสอ. ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.4 เรื่องท่ีแจ้งจาก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
  4.4.1 การประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดาว จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2562 
  ขอบคุณ พญ.บุศณี มุจรินทร์ ผอ.รพ.ปทุมราชวงศา ประธานคณะกรรมการประเมิน ทีม 1 , 
นพ.ปัณณธร เลิศเอกธรรม ผอ.รพ.เสนางคนิคม ประธานคณะกรรมการ ทีม 2 , พญ.พลอย พงษ์ 
วิทยภานุ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.อ านาจเจริญ และคณะกรรมการประเมินจากกลุ่ม
งาน ใน สสจ.อ านาจเจริญ , จาก รพ.อ านาจเจริญ , รพช.และ สสอ.ทุกแห่ง ที่ร่วมออกประเมิน รพ.
สต.ติดดาว ระหว่างวันที่ 28 พ.ค. – 28 มิ.ย.2562 ซึ่งคณะกรรมการจะประชุมเพ่ือสรุปผลการ
ประเมินในวันที่ 4 ก.ค.2562 และจะรายงานให้ทราบต่อไป 
  4.4.2 การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  
   1) ติดตามการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)
ตามท่ีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ พ.ศ.2561 ก าหนดให้
ทุกอ าเภอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) และคัดเลือกประเด็น
ปัญหาของพ้ืนที่ (ODOP) เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไข อย่างน้อย 2 ประเด็น  ซึ่งทุกอ าเภอได้มีการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา ตามประเด็นที่ได้มีการคัดเลือก ดังนั้นจึงขอให้ สสอ.ทุกแห่ง รายงานผลการ
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ด าเนินงานตามประเด็นที่แต่ละอ าเภอคัดเลือก ส่งให้ สสจ.อ านาจเจริญ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 
2562 เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขต่อไป  
   2) การเบิกจ่ายงบด าเนินงาน พชอ. (งบกระทรวงสาธารณสุข อ าเภอละ 30,000 บาท)  
    ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 

อ าเภอ 
การเบิกจ่าย 

คงเหลือ
(บาท) ครั้งท่ี 1 

จ านวน
(บาท) ครั้งท่ี 2 

จ านวน
(บาท) 

รวม
(บาท) ร้อยละ 

ลืออ านาจ 14/3/2562 6,925 - - 6,925 23 23,075 
พนา 7/3/2562 6,500 11/4/2562 1,000 7,500 25 22,500 
เมืองอ านาจเจรญิ - - - - - - 30,000 
หัวตะพาน - - - - - - 30,000 
ปทุมราชวงศา - - - - - - 30,000 
ชานุมาน - - - - - - 30,000 
เสนางคนิคม - - - - - - 30,000 

รวม  13,425  1,000 14,425 6.87 195,575 
หมายเหต ุ ด าเนินการเบิกจ่ายภายใน 31 สิงหาคม 2562     

  4.4.3 การขึ้นทะเบียนคลินิกหมอครอบครัว ครั้งที่ 2/2562 
 ส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิก าหนดการขึ้นทะเบียนคลินิกหมอครอบครัว ตาม พ.ร.บ.
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 โดยเปิดระบบขึ้นทะเบียน PCC ครั้งที่ 2 ปี 2562 วันที่ 1 ก.ค. 
2562 และปิดระบบขึ้นทะเบียน  ในวันที่ 31 ก.ค. 2561  ซึ่งการขึ้นทะเบียนจะแยกเป็น 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มที่ 1 ทีมที่ขึ้นทะเบียน PCC ตั้งแต่ปี 2559 - 2562/1 และกลุ่มที่ 2 ทีมที่เปิดด าเนินการ
ใหม่ในปี 2562/2  
  ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งด าเนินการขึ้นทะเบียน PCC ครั้งที่ 2/2562 ดังนี้ 
   1) PCC ที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปี 2559 - 2562/1 ให้ทบทวนและตรวจสอบทีม (กรณีที่
บุคลากรมีการปรับเปลี่ยน โยกย้าย ขอให้กรอกข้อมูลตามแบบขึ้นทะเบียนการจัดตั้งคลินิกหมอ
ครอบครัวให้เป็นปัจจุบัน) พร้อมทั้งแบบประเมินการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว 3S  
   2) PCC ที่เปิดด าเนินการใหม่ใน ปี 2562/2 ให้กรอกข้อมูลตามแบบขึ้นทะเบียนการ
จัดตั้ง PCC1 พร้อมทั้งจัดท าแบบประเมินการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว 3S  
  ทั้งนี้ ขอให้ส่งแบบขึ้นทะเบียนและแบบประเมินการขึ้นทะเบียน ให้กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ ภายในวันที่ 15 ก.ค. 2562  (รายละเอียดแบบประเมินจัดส่งในระบบ e-doc 
แล้ว)  
  4.4.4 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน PMQA ผลงาน รอบ 9 เดือน 
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  4.4.5 การคัดเลือกต าบลจัดการคุณภาพชีวิตองค์กรลดเสี่ยงลดโรค หมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม และโรงเรียนสุขบัญญัติ  ระดับเขต ในระหว่างวันที่  30-31 กรกฎาคม 2562                
ณ ห้องประชุมส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10  ดังนี้ 

1.ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต    ต าบลนาป่าแซง 
2.องค์กรลดเสี่ยงลดโรค   ชมรม อสม.ปทุมราชวงศา 
3.หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บ้านนาล้อม ต.ไร่ขี อ.ลืออ านาจ 
4.โรงเรียนสุขบัญญัติ รร.เปือย หัวดง  ต.เปือย  อ.ลืออ านาจ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.5 เรื่องท่ีแจ้งจาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 4.5.1 ก าหนดการรับตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2-2562 
  - วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 (อ าเภอเสนางคนิคม/รพ.สต.โคกกลาง)  
  - วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ออกเตรียมพ้ืนที่ รพ.สต.โคกกลาง / ส่งไฟล์เอกสารรับตรวจ
ราชการฯ ของกลุ่มงาน/งาน ใน สสจ.อ านาจเจริญ 
 4.5.2 แผนการออก Ranking รอบที่ 2-2562 

วัน เดือน ปี อ าเภอ สถานที่ 
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เช้า : ชานุมาน รพ.ชานุมาน 

บ่าย : ปทุมราชวงศา สสอ.ปทุมราชวงศา 
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เช้า : หัวตะพาน รพ.หัวตะพาน 
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เช้า : พนา รพ.พนา 

บ่าย : ลืออ านาจ สสอ.ลืออ านาจ 
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เช้า : เมือง สสอ.เมืองอ านาจเจริญ 

บ่าย : เสนางคนิคม รพ.เสนางคนิคม 
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 4.5.3 ก าหนดการสรุปผลงานประจ าปี 2562 จังหวัดอ านาจเจริญ 
  - วันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 (โรงแรมเดอะริเวอร์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม)  
 4.5.4 ก าหนดการสรุปผลงานประจ าปี 2562 (วิชาการและมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุ
ราชการ) เขตสุขภาพที่ 10 
  - วันที่ 2-4 กันยายน 2562 (โรงแรมเดอะบลูโฮเทล อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม)  

ประธาน วันที่ 3 กันยายน 2562 อ.หนุ่ม (รับผิดชอบ เสียง สี เสียง) /ประสาน รพ.อจ. ประชุมคณะท างาน 
  - โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เป็นเจ้าภาพหลัก/สสจ.อ านาจเจริญ เป็นเจ้าภาพรอง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.6 เรื่องท่ีแจ้งจาก กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
1.การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562 
 งบประมาณได้รับจัดสรร 88,367,087.00 บาท เบิกจ่าย จ านวน 49,704,706.92 บาท     
ร้อยละ56.25 (ไตรมาสสาม ร้อยละ 73 ) งบด าเนินงาน เบิกจ่าย ร้อยละ 77.03 (ไตรมาสสาม    
ร้อยละ 77) งบลงทุน เบิกจ่ายร้อยละ 29.49 (ไตรมาสสาม ร้อยละ 63 )   

 
งบค่าตอบแทนเหตุพิเศษ (พตส) 
 ได้รับจัดสรร 9,472,500 บาท เบิกจ่าย 7,422,014.00 บาท  ร้อยละ 78.35 

ล าดับ หน่วยบริการ เบิกจ่าย ถึงสิ้นเดือน 
1 ลืออ านาจ  พค 
2 พนา  มิย 
3 ปทุมราชวงศา  มิย 
4 ชานุมาน  พค 
5 หัวตะพาน  พค 

73
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6 เมือง  มิย 
7 เสนางคนิคม  มิย 
8 รพ .ชานุมาน   พค 
9 รพ .ปทุมราชวงศา   เมย 
10 รพ .พนา   พค 
11 รพ .เสนางคนิคม   มิย 
12 รพ .ลืออ านาจ   พค 
13 รพ .หัวตะพาน   มิย 

 

  2. การดูแลความสงบเรียบร้อยห้วงวันส าคัญของชาติ วันประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน 
วันหยุดราชการต่อเนื่อง และวันเทศกาลส าคัญ ในเดือนมิถุนายน –สิงหาคม 2562  

3. ขอความร่วมมือโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งตอบแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง
เพ่ือวางแผนการตรวจสอบ เว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.7 เรื่องท่ีแจ้งจาก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
 4.7.1 แจ้งการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ดังนี้ 
  - เดือนมิถุนายน 2562 (ครั้งที่ 10)  เลื่อนเป็นวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้าน
น้ าท่วม ต าบลเปือย อ าเภอลืออ านาจ 
  - เดือนกรกฎาคม 2562   
   วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 (ครั้งที่ 11) ณ โรงเรียนบ้านดงแสนแก้ว ต าบลค าเขื่อน
แก้ว อ าเภอชานุมาน (วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ) 
   วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 (ครั้งที่ 12) ณ โรงเรียนนาวังวิทยา ต าบลนาวัง อ าเภอ
เมืองอ านาจเจริญ (วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) 
 4.7.2 โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอ านาจเจริญ (ครั้งที่10) 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนนาวังวิทยา  ต าบลนาวัง อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ  
 4.7.3 สรุปผลการออกรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดอ านาจเจริญร่วมกับส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

ครั้งท่ี/วัน เดือน ปี /สถานท่ี จ านวนผู้รับบริการ (คน) 
จ านวน    

เลือด(ถุง) 
ครั้งต่อไป 

- วันท่ี 6 มิถุนายน 2562 
หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ 

97 
 

97 
 

-วันท่ี 4 กรกฎาคม 2562 
หอประชุมอ าเภอชานุมาน 
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- วันท่ี 14 มิถุนายน 2562 
หอประชุมที่ว่าการอ าเภอ 
ปทุมราชวงศา 
- วันท่ี 20 มิถุนายน 2562 
หอประชุมที่ว่าการอ าเภอ 
หัวตะพาน 
- วันท่ี 27 มิถุนายน 2562 
หอประชุมโรงเรียนพนาศึกษา 

รวม 

280 
 
 

85 
 
 

131 
 

593 

280 
 
 

85 
 
 

131 
 

593 

- วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 
ศาลาประชาคมอ าเภอเมือง
อ านาจเจรญิ 
- วันท่ี 18 กรกฎาคม 2562 
หอประชุมอ าเภอปทุมราช
วงศา 
- วันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 
หอประชุมอ าเภอลืออ านาจ 

 4.7.4  โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวโรกาส
มหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต
เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที ่1 วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอปทุมราชวงศา   

ล า
ดับ 

กิจกรรม จ านวนผู้รับบริการ หมายเหตุ 
ทั้งหมด ส่งต่อ 

1 กิจกรรมจดัหน่วยแพทย์เคลื่อนที ่
1.1) บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
1.2) บริการทันตกรรม 
1.3) บริการตรวจสายตา 
 
1.4) บริการสุขภาพจติ 

 
17  ราย 
110  ราย 
58  ราย 

 
89  ราย 

 
0 
7 
9 
 
1 

 
 
เพื่อรับการรักษาต่อเนื่อง 7 ราย 
เพื่อพบแพทย์เฉพาะทาง 7 ราย 
เพื่อการรับยา 2 ราย 
เพื่อการรับยา 1 ราย 
 

2 กิจกรรมการรับบริจาคโลหติ 
2.1) รับบริจาคโลหิต 
     กรุ๊ปเลือด A   
     กรุ๊ปเลือด B   
     กรุ๊ปเลือด O   
     กรุ๊ปเลือด AB   
2.2) รับบริจาค อวัยวะและดวงตา 
    บริจาคอวัยวะ 
    บริจาคดวงตา 

 
280  ยูนิต 
60  ยูนิต 
98  ยูนิต 
104  ยูนิต 
18  ยูนิต 

 
14  ราย 
15  ราย 

 
 

 
 

 4.7.5  โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก  5 กลุ่มคือ 9,18,30,42 และ 60 
เดือน ในช่วงวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 ขอความร่วมมือทุกพ้ืนที่ติดตามเด็กมาคัดกรองให้ครบ
ร้อยละ 100 และส่งวีดีโอและภาพกิจกรรมให้จังหวัดด้วย 
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 4.7.6 งานวัยท างาน 

  เรื่องที่ 1 จัดกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่
เฉลิมพระเกียรติฯ ระยะที่ 6 

  ตามที่ มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดท าโครงการคัดกรองมะเร็ง
เต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบในระยะที่ 1 - 5 ส านักงานสาธารสุขจังหวัด
อ านาจเจริญ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ โรงพยาบาลชุมชน และสาธารณสุขอ าเภอ ได้ร่วมกันเป็น
เจ้าภาพจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งต้องมีเจ้าภาพหลักจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมา ดังนี้ 
  ปี พ.ศ. 2557  เจ้าภาพหลัก คือ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

ปี พ.ศ. 2558  เจ้าภาพหลัก คือ อ าเภอปทุมราชวงศา  
ปี พ.ศ. 2559  เจ้าภาพหลัก คือ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ  
ปี พ.ศ. 2560  เจ้าภาพหลัก คือ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  
ปี พ.ศ. 2561  เจ้าภาพหลัก คือ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ  

  ซึ่งในปีนี้  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ขอความร่วมมือให้อ าเภอลืออ านาจ
เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้า โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่
เฉลิมพระเกียรติฯ ระยะที่ 6 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ โรงเรียน
เทศบาลอ านาจ อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ  
 เรื่องที่ 2  กิจกรรมวิ่งการกุศล “วิ่งทั่วไทย 70 ล้านก้าว 70 ล้านดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน”  
 ด้วยนายสมหวัง จ าปาหอม อายุ 62 ปี อาชีพ ทนายความ อยู่บ้านเลขที่ 551/13 ถนนวิทยะ
ธ ารงค์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  ได้จัดกิจกรรมการวิ่งการกุศล “วิ่งทั่วไทย 
70 ล้านก้าว 70 ล้านดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน” โดยก าหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 
เวลา 16.10 น.  ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร      วิ่งผ่านจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจะวิ่ง
ผ่านจังหวัดอ านาจเจริญ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ซึ่งระยะเวลาวิ่งมาถึงจังหวัดอ านาจเจริญ
อาจเร็วกว่าก าหนด  2 วัน ส่วนเวลาจะทราบก่อนวันวิ่งมาถึง 3 วัน ทางทนายสมหวัง จ าปาหอม 
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  จึงขอความร่วมมือโรงพยาบาลอ านาจเจริญ  โรงพยาบาลเสนางคนิคม 
สาธารณสุขอ าเภอเมือง อ านาจเจริญ  สาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม หัวหน้ากลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ จัดรถปฐมพยาบาล รถกู้ชีพฉุกเฉิน      (รถ EMS) เวชภัณฑ์ทางการแพทย์พร้อม
เจ้าหน้าที่ เพ่ือดูแลสุขภาพอนามัยของนักวิ่งและประชาชน ที่ร่วมกิจกรรม    ตลอดเส้นทางวิ่งใน
เขตจังหวัดอ านาจเจริญ  
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 เรื่องที่ 3  โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขจัดท าโครงการ “ใต้ร่มพระบารมี น้อมน าสุขภาพดี สู่วิธีชุมชน”             
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวางแผนการด าเนินงานจัด
กิจกรรมที่จะร่วมบูรณาการพร้อมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 
และให้มีกิจกรรมท าต่อเนื่องไปจนสิ้นสุดโครงการในเดือนพฤษภาคม 2563 นั้น  
 กระทรวงสาธารณสุข จึงความร่วมมือการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยให้ส่ วนภูมิภาค
ด าเนินการในวันที่สะดวกก่อนหรือหลังส่วนกลางจัดในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 
รูปแบบแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

1. ก าหนดให้มีเวทีและแบบลงทะเบียนร่วมกิจกรรม   
2. ก าหนดให้มีพิธีการบนเวที /ค ากล่าวถวายพระพระชัยมงคล/ค ากล่าวรายงานการจัด
กิจกรรม    

 3. วิทยากร เชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ออกก าลังกายด้วยท่าคีตะมวยไทย 10 ท่า (กลุ่มงาน
ส่งเสริมขอให้ทุกกลุ่มงานส่งตัวแทนผู้น าออกก าลังกายกลุ่มงานละ 1 คน) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
ขอน าเรียนเสนอในที่ประชุมฯ ให้จัดร่วมกับกิจกรรมโครงการไหว้พระใหญ่ ปั่นจักรยานในวันพุธ
สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน ในวันใดวันหนึ่ง จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.8 เรื่องท่ีแจ้งจาก งานยาเสพติดและทูบีนัมเบอร์วัน  
  1. การประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในวันที่ 13 – 15 
กรกฎาคม 2562 จ านวน 8 ประเภท ดังนี้ 
 - จังหวัดอ านาจเจริญ ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับ
เพชรปีที่ 1  
 - ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนโคกเลาะ อ าเภอหัวตะพาน ชมรม TO BE NUMBER ONE 
มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ประเภทชมรมฯในชุมชนภูมิภาค 
 - ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน อ าเภอหัวตะพาน  ชมรม TO BE 
NUMBER ONE มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ประเภทชมรมฯในสถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา - อุดมศึกษา 
 - ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนเปือยหัวดง อ าเภอลืออ านาจ ชมรม TO BE NUMBER 
ONE มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ประเภทชมรมฯในชุมชนภูมิภาค 
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 - ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ อ าเภอเมือง  ชมรม TO BE 
NUMBER ONE มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ประเภทชมรมฯในสถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา - อุดมศึกษา 
 - ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ อ าเภอเมือง  ชมรม TO BE 
NUMBER ONE มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 1 ประเภทชมรมฯในสถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา – อุดมศึกษา 
 - ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนชานุมานวิทยาคม อ าเภอชานุมาน ชมรม TO BE 
NUMBER ONE ดีเด่น ประเภทชมรมฯในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษา) 
 - ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนนาป่าแซง อ าเภอปทุมราชวงศา ชมรม TO BE NUMBER 
ONE ดีเด่น ประเภทชมรมฯในชุมชนภูมิภาค 
  2. การรับรางวัลจังหวัดดีเด่นระดับเขตสุขภาพ ด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ    
สาขายาเสพติด ประจ าปี 2562 ในงานประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ในวันที่           
3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ซึ่งส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ได้รับรางวัลดีเด่นเขตสุขภาพที่ 10 ด้านการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพสาขายาเสพติด ประจ าปี 2562 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.9 เรื่องทีแ่จ้งจาก กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

   1. ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับแผนรายได้และค่าใช้จ่าย(Planfin) 2562 
   ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับแผนรายได้และค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2562 

โรงพยาบาล 
รายได้ รายจ่าย 

ประมาณการ 31/5/2562 
ร้อย
ละ 

ประมาณการ 31/5/2562 
ร้อย
ละ 

อ านาจเจรญิ 787,330,000.00 489,175,532.59 62.13 750,200,000.00 488,734,267.93 65.15 
ชานุมาน 87,831,564.71 63,534,779.37 72.34 86,588,688.00 59,207,161.08 68.38 
ปทุมราชฯ 111,291,596.99 71,936,120.70 64.64 106,022,227.27 67,469,981.38 63.64 
พนา 85,218,824.35 61,126,069.77 71.73 86,451,970.00 56,388,847.95 65.23 
เสนางฯ 89,423,904.71 58,153,767.74 65.03 83,328,700.00 54,032,043.92 64.84 
หัวตะพาน 126,117,141.06 94,001,332.28 74.53 126,000,000.00 88,762,413.56 70.45 
ลืออ านาจ 83,965,370.72 55,714,137.29 66.35 76,064,560.88 51,640,476.20 67.89 

ผลรวม 1,371,178,402.54 893,641,739.74 65.17 1,314,656,146.15 866,235,192.02 65.89 
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2. ภาวะวิกฤติทางการเงิน 
 ตารางท่ี 2 การค านวณวิกฤติ 7 ระดับ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม  2562 

Org CR QR Cash NWC NI LiI StI SuI 
Risk 

Scroing 

อ านาจเจรญิ 1.84 1.57 0.91 87,732,761.93 441,264.66 0 0 0 0 

ชานุมาน 1.77 1.67 1.50 16,140,160.65 4,327,618.29 0 0 0 0 

ปทุมราชฯ 1.43 1.30 1.08 10,433,685.04 4,466,139.32 1 0 0 1 

พนา 1.57 1.36 0.93 9,509,392.44 4,737,221.82 0 0 0 0 

เสนางฯ 1.72 1.56 1.35 12,389,650.78 4,121,723.82 0 0 0 0 

หัวตะพาน 0.87 0.72 0.44 (4,135,495.70) 5,238,918.72 3 1 2 6 

ลืออ านาจ 1.78 1.55 1.30 11,896,108.22 4,073,661.09 0 0 0 0 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.10 เรื่องท่ีแจ้งจาก กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
 4.10.1 รายงานมูลค่าการเบิกยากองทุนสมุนไพรจังหวัดอ านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2562 

 
   * ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.11 เรื่องท่ีแจ้งจาก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย  
 1) ขอความร่วมมือร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่ เนื่องใน 4 
กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2562“อากาศดี สุขภาพดี ด้วยพลังภาคีทุกภาคส่วน
(Better Air Quality For Better Health)”ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 โดยส่ง
รูปภาพและรายละเอียดการจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานของท่านไปที่  

หน่วยงาน
โควตา
(บาท)

ยอดเบิกยาสมุนไพร
(บาท)

 ร้อยละ
ยอดเบิกยาสมุนไพร

คงเหลือ
(บาท)

โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 1,363,324.00        1,363,332.00        100.00                8.00-                    
โรงพยาบาลชานมุาน 409,685.00           409,686.00           100.00                1.00-                    
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 493,996.00           323,772.00           65.54                  170,224.00           
โรงพยาบาลลืออ านาจ 388,337.00           342,608.00           88.22                  45,729.00            
โรงพยาบาลเสนางคนคิม 424,765.00           259,344.00           61.06                  165,421.00           
โรงพยาบาลหัวตะพาน 526,442.00           526,454.50           100.00                12.50-                  
โรงพยาบาลพนา 293,451.00           293,413.00           99.99                  38.00                  
สสจ.อ านาจเจริญ 100,000.00           53,975.54            53.98                  53,975.54            

รวม 4,000,000.00        3,572,585.04        89.31                  435,366.04          
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E-mail: wararat.s@anamai.mail.go.th และE-mail: env1.amnat.pho@gmail.com ภายใน
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 
 2) การประเมินรับรองการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (EHA: Environmental Health Accreditation)  
 จากการประเมินรับรองการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(EHA: Environmental Health Accreditation)  ปี 2562 โดย
คณะกรรมการจากศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 10-24 มิถุนายน 2562  มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคะแนนการประสิทธิภาพองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (Local performance 
Assessment : LPA) ร้อยละ 80 ขึ้นไป จ านวน 11 แห่ง สมัครประเมินรับรองระดับเกียรติบัตร 
จ านวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 72.72 และผ่านการประเมินรับรองระดับเกียรติบัตร 3 แห่ง 5 รหัส 
ได้แก่ ทต.นาวัง รหัส 4001 การจัดการมูลฝอยทั่วไป ทต.โคกก่ง รหัส 9003 การออกใบอนุญาต  
ทต.พนา รหัส 1001 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จ าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร รหัส 
4003 การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย  และรหัส 9001 การออกข้อก าหนดของท้องถิ่น 
ระดับพ้ืนฐาน 1 แห่ง 1 รหัส ได้แก่ ทม.อ านาจเจริญ รหัส 6000 การจัดการเหตุร าคาญ  
รายละเอียดตามตาราง 

วันที่ อปท. อ าเภอ รหัส EHA ผลการประเมิน 
18 มิ.ย.62 ทต.นาหมอม้า เมือง 4001 ไม่ผ่าน 

 ทต.หัวตะพาน หัวตะพาน 4002 ไม่ผ่าน 
17 มิ.ย.62 ทต.ห้วย ปทุมราชฯ 4001 ไม่ผ่าน 

4003 ไม่ผ่าน 
ทต.โคกก่ง ชานุมาน 9001 ไม่ผ่าน 

9003 ระดับเกียรติบัตร 
 18 มิ.ย.62 ทม.อ านาจเจริญ เมือง 1002 ไม่ผ่าน 

6000 ระดับพ้ืนฐาน 
7000 ไม่ผ่าน 

ทต.นาวัง เมือง 4001 ระดับเกียรติบัตร 
24 มิ.ย. 62 ทต.พนา พนา 1001         ระดับเกียรติบัตร 

2001 ไม่ผ่าน 
4003    ระดับเกียรติบัตร 
9001 ระดับเกียรติบัตร 

ทต.พระเหลา พนา 2001 ไม่ผ่าน 
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 3) ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ก าหนดแผนตรวจการประเมิน โรงพยาบาลที่มีการจัดการ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital และหมู่บ้านจัดการ
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ Active Community ในพ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญ ในวันที่ 8 – 9 
กรกฎาคม 2562 ดังนี้ 
วันที่ 8 ก.ค. 2562 ภาคเช้า GREEN&CLEAN Hospital Plus รพ. หัวตะพาน 
     ภาคบ่าย Active Community บ้านโคกชาด ต.ค าพระ อ.หัวตะพาน 
วันที่ 9 ก.ค. 2562 ภาคเช้า GREEN&CLEAN Hospital Plus รพ. ปทุมราชวงศา 
     ภาคบ่าย Active Community บ้านหนองไฮน้อย ต.หนองข่า อ.หัวตะพาน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.12 เรื่องท่ีแจ้งจาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.13 เรื่องท่ีแจ้งจาก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและสุขภาพจิต  
 รายงานความคืบหน้าการผลการด าเนินงานผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต 
 ผลการด าเนินงานผู้ป่วยซึมเศร้าเข้าถึงบริการยอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่25 
มิถุนายน2562 รายงานโดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิตพบว่าประเทศไทยพบอัตรา
การเขา้ถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ร้อยละ 66.19 ในภาพรวมของเขตบริการสุขภาพที่ 10 
ร้อยละ 82. 47 มากที่สุดที่จังหวัดยโสธร ร้อยละ 116.14 รองลงมาคือ จังหวัดมุกดาหาร ร้อยละ 
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97.80 จังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 84.10 จังหวัดศรีสะเกษ ร้อยละ 67.68 และน้อยที่สุดคือ
จังหวัดอ านาจเจริญ ร้อยละ 64.15 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดจังหวัดเดียว  
 ส าหรับพื้นที่จังหวัดอ านาจเจริญ มีอ าเภอที่ผ่านตัวชี้วัดเพียงอ าเภอเดียวคือ อ าเภอปทุมราช
วงศา ร้อยละ 103.28 รองลงมาคืออ าเภอเสนางคนิคม ร้อยละ 63. 91 อ าเภอหัวตะพาน ร้อยละ 
58.82 น้อยที่สุดที่อ าเภอพนา ร้อย 30.14   
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานผู้ป่วยซึมเศร้าเข้าถึงบริการรายเดือน แยกรายอ าเภอ ณ 25 
มิถุนายน 2562 

 
 แนวทางการด าเนินงาน 
 1) ในระดับ CUP ควรมีนโยบายการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชโดยเน้นประเด็นการ
คัดกรองผู้ป่วยซึมเศร้าเข้าไปในกระบวนการดูแลผู้ป่วยและในเชิงรุกในชุมชน 
 2) ขอให้เร่งการคัดกรองผู้ป่วยใน 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกครั้งที่มารับบริการใน รพ.สต.และทุกจุดใน
โรงพยาบาล  
 3) ขอให้สร้าง Flow การส่งต่อผู้ป่วยในระดับโรงพยาบาลและเครือข่ายให้ชัดเจนเพ่ือเพ่ิม
ช่องทางพิเศษให้กับผู้ป่วยที่รับการส่งต่อเพ่ือพบแพทย์ตรวจและรักษา การวินิจฉัยและรักษาของ
แพทย์ในกลุ่มท่ีคัดกรองและขอให้บันทึกข้อมูลการรักษาใน 43 แฟ้มให้เป็นปัจจุบัน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.14 เรื่องท่ีแจ้งจาก กลุ่มงานนิติการ 
เหตุทะเลาะวิวาทภายในโรงพยาบาล ให้ด าเนินคดีอาญาทุกราย 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) : ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบาย  
ให้ทุก รพ. ท าป้ายติดหน้าโรงพยาบาลเกี่ยวกับการวิวาทภายในโรงพยาบาล 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.15 เรื่องท่ีแจ้งจาก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 1. ค าสั่งเงินเดือนรอบ เมษายน 2562 ออกแล้ว เหลือเลื่อนเงินเดือนใช้เงินเพ่ิมพิเศษผู้ว่า
ราชการจังหวัดคืนแฟ้ม เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว 
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 2. ย้ายภายในจังหวัด จะประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. 
 3. การคัดเลือก  
  1) นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ สสจ.อ านาจเจริญ  
   -กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและสุขภาพจิต จ านวน 1 ต าแหน่ง 
   -กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ จ านวน 1 ต าแหน่ง 
  2) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 2 ต าแหน่ง 
   -ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนโพธิ์ 
   -ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแมด 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
   - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
   - ไม่มี - 
 
เลิกประชุม  เวลา 17.35 น. 
 
 
    ลงชื่อ    ผู้จดรายงานการประชุม 
            (นางสาวชญานิศา นารีวงศ์) 
              นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
    ลงชื่อ    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายวุฒิพงษ์ สินทรัพย์) 
       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
        หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 
 


