
 

 
  

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

30 กรกฎาคม 2562 

ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สสจ.อ านาจเจริญ 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสขุระดบัจงัหวดั (คปสจ.)  

จงัหวดัอ านาจเจรญิ 

ครัง้ที ่7/2562 

 



- 1 - 
 

 
วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579” 

ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดอ านาจเจริญ 
ครั้งที ่7/2562 วันที่ 30 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. นางสาววรรณพร ปริญญาสกุลวงศ์ (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

6. นายวุฒิพงษ์ สินทรัพย์   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

7. นายสมาน พรรณรัตน์   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

8. นางทัศนีย์ ร่มเย็น  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

9. นายทนงศักดิ์ พลอาษา   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
10. นายนิศักดิ์ คติอุดมพร  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
11. นายพลากร วุฒิเสลา  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

12. นายปริญญา ดวงศรี   หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

13. นายประเทือง ค าภานันท์  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 

14. นางกมลนุช กีรตินันท์วัฒนา (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

15. นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

16. นายสกลรัฐ วติวุฒิพงษ์   หัวหน้างานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

17. นายไกรวุฒิ บุตตะ   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมสุขภาพ 

18. นายสุขเกษม ร่วมสุข   หัวหน้างานยาเสพติดและทูบีนัมเบอร์วัน 

19. นายนคร พันคู   (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชานุมาน 

20. นางราตรี จันทะบุตร  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลืออ านาจ 
21. นายปิติฤกษ์ อรอินทร์  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนา 
22. นายสมศักดิ์ หอมชื่น  (แทน) สาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
23. นายเสถียร บัวเขียว   สาธารณสุขอ าเภอชานุมาน 
24. นายรัชพล เดชเสงี่ยมศักดิ์   สาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน 
25. นายภัทรวรรธน์ ค าดี   สาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา 
26. นายสมสนุก โยริพันธ์  (แทน) สาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม 
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ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

27. นายอภิศักดิ์ อินทร์บุตร   สาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ 

28. นายไพรัช วัชรกุลธรไทย   ผู้ปกครองนิคมอ านาจเจริญ 

29. นางสาวสุมาลี ไชยเสริฐ   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ (ด้านวิชาการ) 
30. นายอุทัย ขันธุปัตย์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนายม 

31. นางสุบรร ชิณบุตร   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไก่ค า 

32. นายทรงศิลป์ ซึ่งเสน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยฆ้อง 

33. นายประโยชน์ ศรีณรงค์กุล  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านศาลา 

34. นายบุญเกิด ทองพันธ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองสามสี 
35. นายไพบูลย์ เจริญวงศ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าโพน 

36. นางพรเพ็ญ ทาริวงค์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.ลืออ านาจ 

37. นายอุทิศ นันทะมาตย์   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.ชานุมาน 

38. นายเดชา ปริญญาสกุลวงศ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.เสนางคนิคม 

39. นางวิลาพรรณ คณารักษ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.ปทุมราชวงศา 

40. นางปองกานดา ศรีภักดี   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.หัวตะพาน 

41. นางสาววิลาวัณย์ ศรีพรม   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.อ านาจเจริญ 

42. นายนคเรศ ชัยศิริ    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.อ านาจเจริญ 

43. นายนฤทธิ์ ชาตาสุข   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.อ านาจเจริญ 

44. นายวีระชัย ผิวข า    เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน สสจ.อ านาจเจริญ 

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ 
1. นางฤดีวรรณ วงศ์เจริญ   รักษาการในต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
2. นางสาวส าราญ เหล็กงาม   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและสุขภาพจิต 
3. นายยงยุทธ สุพล    หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
4. นางแคทรียา รัตนเทวะเนตร  หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา 
5. นายถิรพุทธิ เฉลิมเกียรติสกุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหัวตะพาน 
6. นางสาวบุศณี มุจรินทร์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปทุมราชวงศา 
7. นายปัณณธร เลิศเอกธรรม  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม 
8. นายอุเทน ชัยวงศ์   สาธารณสุขอ าเภอพนา 
9. นายสราวุธ เสียงหวาน   หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคที่น าโดยแมลงที่ 10.2 จังหวัดมุกดาหาร  
10. นายปิยะ เสตพันธ์    ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ (ด้านวิชาการ) 
11. นายสมเกียรติ ธรรมสาร   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน (ด้านวิชาการ) 
12. นายสงกรานต์ สร้อยเพชร   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอพนา (ด้านวิชาการ) 
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13. นายวีระวัฒน์ โสภัณ   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอชานุมาน (ด้านวิชาการ) 
14. นายทนงศักดิ์ พ่ึงโพธิ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.พนา 
15. นายพัลลภ สุระเกษ   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม (ด้านวิชาการ) 
16. นางสาวนริศรา ทองห่อ   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา (ด้านวิชาการ) 
17. นางสาวสุวนิตย์ ธรรมสาร   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.อ านาจเจริญ 

18. นางสาวชญานิศา นารีวงศ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสจ.อ านาจเจริญ 

19.  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวทับทิม สุวรรณกูฏ   รักษาการผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองไฮ 
2. นางจรูญศรี กีณรีวงศ์   เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส รพ.เสนางคนิคม 
3. นางทิวาพร สุริพล   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสร้างนกทา 
4. นายอิทธิพล พิมพบุตร   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสอ.หัวตะพาน 
5. นางนลินี กินาวงศ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านค าน้อย 
6. นางคูณศรี พุ่มจันทร์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.โพนทอง 
7. นางเกศรินทร์ พรหมภา   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหัวตะพาน 
8. นายปรมินทร์ พุ่มจันทร์   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน สสอ.เสนางคนิคม 
9. นางมณฑา ใจหาญ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าเดือย 
10. นางสุนันทา มานะพิมพ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาป่าแซง 
11. นายสาคร ภูมิสิงห์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านถ่อน 
12. ว่าที่ ร.ต.หญิงดวงใจ โสภา   นักวิชาการสาธารณสุข รพ.ปทุมราชวงศา 
13. นายสุริยะภาษ ศรีชาเชษฐ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.โนนกุง 
14. นายวันชาติ ผังดี    นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.อ านาจเจริญ 
15. นางสาวอินทิรา อมรวงศ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ รพ.อ านาจเจริญ 
16. นายนัฐวุฒิ พัวพิทยาเลิศ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสจ.อ านาจเจริญ 
17. นางจริยาพร รุ่งสว่าง   พนักงานธุรการ ส.3 สสจ.อ านาจเจริญ 

 
วาระก่อนการประชุม พิธีมอบเกียรติบัตรคนดี ศรีสาธารณสุข ปี 2562 โดยชมรมจริยธรรมส านักงานสาธารณสุข 
                              จังหวัดอ านาจเจริญ 

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

1. งานราชพิธีต่างๆ จ าเป็นต้องดูระเบียบพิธีการให้ถูกต้อง เหมาะสม 
   2. การเลื่อนข้ันเงินเดือนให้ส่วนราชการต่างๆ ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562 
   3. ก าชับการเผยแพร่ข่าวสารทาง Social ต่างๆ ให้ระมัดระวัง  
   4. การปล่อยข่าวลือต่างๆ ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างถูกต้อง 
   5. การคัดแยกขยะมูลฝอยและการสวมหมวกกันน็อค ให้ด าเนินการอย่างเคร่งครัด 
   6. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ทันตามเป้าหมาย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  

รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 จ านวน 26 หน้า              
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งให้ตรวจสอบรายงานการประชุมทางเว็บไซต์
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ www.amno.moph.go.th หัวข้อ รายงานการประชุม 
หากที่ประชุม มีความประสงค์แก้ไขรายละเอียด ขอให้แจ้งต่อที่ประชุม และหากที่ประชุมไม่มีแก้ไข 
ขอมติที่ประชุมให้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 1) 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 ติดตามการเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม  
 3.1.1 ติดตามการเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2561 

 รายการที่ สปสช.แจ้งเฝ้าระวังคาดว่าจะไม่แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2562 จ านวน 1 
รายการคือรายการระบบก๊าซทางกาแพทย์ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา ขณะนี้อยู่ระหว่างขอ
ขยายเวลาและเก็บรักษาเงินตามแนวทางการบริหารงบค่าเสื่อม ปี 2561 รอการอนุมัติ จาก 
สปสช.เขต.10 อุบลราชธานี 

ที ่ ชื่อหน่วยบริการ  จ านวน รายการ จ านวนเงินUC งบค่าเสื่อม หมายเหตุ 
1 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 1 ระบบก๊าซทางการแพทย ์                1,593,962.00  10% 
  รวม 1                3,393,962.00   

 
 
 
 

http://www.amno.moph.go.th/
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 3.1.2 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 1,040,140.00 34.12 2,008,428.13 65.88 
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 1,456,842.43 64.75 793,000.00 35.25 
10988-รพ.เสนางคนิคม 3,042,476.71 3,042,476.71 1,184,500.00 38.93 1,857,976.71 61.07 
10989-รพ.หัวตะพาน 5,768,512.13 5,768,512.13 2,619,331.06 45.41 3,149,181.07 54.59 
10990-รพ.ลืออ านาจ 3,555,624.73 3,555,624.73 584,412.00 16.44 2,971,212.73 83.56 

3.1.3 งบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ2563 
 1) ส านักงานเขตสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี แจ้งวงเงินการจัดสรรงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ
2563 และเร่งรัดจัดท าแผน และกรอกข้อมูลในโปรแกรมงบค่าเสื่อม 
http://ucapps.nhso.go.th/bdcons ภายในศุกร์วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ตามหนังสือ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ที่ อจ 0032.002/764 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 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
http://ucapps.nhso.go.th/bdcons
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 2) สปสช.เขต10 อุบลราชธานี แจ้งจัดท ารายการแผนงบค่าเสื่อม ปี 2563 (แผนตั้งต้น) และ
ให้ส่งแผนงบค่าเสื่อมปี 2563 และบันทึกข้อมูล ภายใน 31 กรกฎาคม 2563 ตาม Time line ที่ 
สปสช.แจ้งตามหนังสือ สปสช.5.41/ว.293 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 

 

 3) สปสช.เขต10 อุบลราชธานี ขอเชิญประชุมแผนงบค่าเสื่อม ปี 2563 ในวันที่  13 สิงหาคม 
2563 ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สสจ.อ านาจเจริญ ตามหนังสือ สปสช.5.41/ว.199 ลงวันที่ 12 
กรกฎาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 2) 
3.2 งบลงทุน 
 3.2.1 ติดตามการทบทวนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) พ.ศ.2563 – 2568 
  จากการประชุมทบทวนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) พ.ศ.2563 – 
2568 และแผนงบค่าเสื่อม ปี 2563 เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.   
ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ และขอให้ส่งแผนแบบส ารวจ
รายการสิ่งก่อสร้าง พร้อมมาสเตอร์แปลน (Master Plan) ส่งให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข ทาง E-mail : plan_amno@hotmail.com ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 

ประธาน  งบค่าเสื่อมให้จัดท าแผนซ่อมแซมบ้านพักไว้ด้วย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 

mailto:plan_amno@hotmail.com
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
4.1 เรื่องท่ีแจ้งจาก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
 1. โครงการ อสม.หมอครอบครัว 
 2. การใช้กัญชาในการรักษา 
 3. การจัดท าข้อมูลตัวชี้วัดต่างๆ (Cockpit) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
4.2 เรื่องท่ีแจ้งจาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 1. การระบาดของสุกร ห้ามน าเข้าจากประเทศลาว 90 วัน 
 2. การใช้ยาฆ่าหญ้าและแมลงให้จ ากัดการซื้อ การขาย การฉีดพ่น ต้องมีใบขออนุญาต/       
         ขึ้นทะเบียน/อบรม 
 3. การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน 4 ด้าน 
 4. การส่งมอบสนามกีฬาสระว่ายน้ า วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.3 เรื่องท่ีแจ้งจาก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
 4.3.1 โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรกของจังหวัดอ านาจเจริญ 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 
 ในช่วงเดือนมกราคม  (1–30 กรกฎาคม 2562 ) พบว่า 10 โรคอันดับแรกที่มีอัตราป่วยสูงสุด
ได้แก่ อุจจาระร่วง  รองลงมาคือไข้ไม่ทราบสาเหตุ  ปอดบวม  ไข้เลือดออก  อาหารเป็นพิษ 
ไข้หวัดใหญ่ เห็ดพิษ  มือเท้าปาก  สุกใส  และเมดิออยโดซิส  
 ตารางเปรียบเทียบโรค 10 อันดับแรกของจังหวัดอ านาจเจริญช่วงเดือน กรกฎาคม 2562 กับ 
กรกฎาคม 2561 

อันดับ
ที ่

โรค 
กรกฎาคม 2562 กรกฎาคม 2561 

จ านวน อัตราป่วย 

ต่อแสนปชก. 

จ านวน อัตราป่วย 

ต่อแสนปชก. 

1 อุจจาระร่วงเฉียบพลัน 345 91.24 611 161.59 

2 ไข้ไม่ทราบสาเหต ุ 306 80.93 232 61.36 

3 ปอดบวม 96 25.39 69 18.25 

4 ไข้เลือดออก 47 12.43 31 8.20 

5 อาหารเป็นพิษ 43 11.37 88 23.27 

6 ไข้หวัดใหญ ่ 6 1.59 15 3.97 

7 เห็ดพิษ 20 5.29 4 1.06 
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8 มือเท้าปาก 15 3.97 85 22.48 

9 สุกใส 3 0.79 12 3.17 

10 เมดิออยโดซิส 3 0.79 6 1.59 

ที่มา:บัตรรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ข้อมูล ณ 30  กรกฎาคม  2562 
 4.3.2 ความครอบคลุมและความทันเวลาของการส่งรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
 ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุข จ าแนกตามความครอบคลุมของการส่งรายงาน 506    
ในชวงเดือนมิถุนายน 2562 (1-30 กรกฎาคม 2562) 
ล าดับ อ าเภอ จ านวน 

สถานบริการ
ทั้งหมด 

สถานบริการที่มี
การส่งรายงาน

ผู้ป่วย 

สถานบริการที่ไม่ม ี
รายงานผู้ป่วย 

ร้อยละความ
ครอบคลุม 

1. เมือง 26 25 1 100 
2. ชานุมาน 10 8 2 80 
3. ปทุมราชวงศา 12 12 0 100 
4. พนา 6 5 1 83.33 
5. เสนางคนิคม 9 9 0 100 
6. หัวตะพาน 12 10 2 93.33 
7. ลืออ านาจ 11 11 0 100 

รวม 86 81 5 94.18 

แหล่งที่มา:รายงาน506 จากศูนย์ระบาดอ าเภอ,รพ.และ รพ.สต.ทุกแห่งผ่าน Datacenter        
และ E-mail ณ 30 กรกฎาคม 62 
อ าเภอเมือง  รพ.สต.เหล่าพรวน 
อ าเภอชานุมาน รพ.สต.ค าแก้วเมืองเก่า รพ.สต.บุ่งเขียว 
อ าเภอพนา  รพ.สต.อุ่มยาง  
อ าเภอหัวตะพาน   รพ.สต.จกิดู่ รพสต.โนนหนามแท่ง 
 4.3.3 สรุปสถานการณ์ โรคและภัยสุขภาพที่ส าคัญ 
 สถานการณ์ไข้เลือดออกประเทศไทย ณ วันที่  30  กรกฎาคม 2562 
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 กรกฎาคม 2562 ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยทั้งหมด 53,699 
ราย อัตราป่วย 81.29 ต่อปชก.แสนคน เสียชีวิต  65 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.12 จังหวัด
อ านาจเจริญตามรายงาน506  (278) มีอัตราป่วย 73.62 ต่อปชก.แสนคน อยู่ในล าดับที่ 37 ของ
ประเทศ (สัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ในล าดับที่ 34) ล าดับที่ 5 ของเขตสุขภาพที่ 10 
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จ านวนป่วย อัตราป่วย อัตราตาย ด้วยโรคไข้เลือดออกรวม (26,27,66) รายงานทั้งหมด  
จ าแนกตามพ้ืนที่ ระหว่างวันที่  1/1/2562   ถึง   30/7/2562 

  จ านวนป่วย อัคราป่วย จ านวน อัตราตาย/ อัตราป่วย  
โรคไข้เลือดออก  (ราย) /100,00 ตาย(ราย) 100,000 ตายร้อยละ 

เมือง 115 87.24 0 0.00 0.00 
ชานุมาน 64 154.34 0 0.00 0.00  
ปทุมราชวงศา 40 82.04 0 0.00 0.00  
พนา 3 10.54 0 0.00 0.00  
เสนางคนิคม 13 32.42 0 0.00 0.00  
หัวตะพาน 32 60.40 0 0.00 0.00  
ลืออ านาจ 12 31.28 0 0.00 0.00  
อัตราป่วยรวม 278 73.62 0 0.00 0.00 
 

สถานการณ์ไข้เลือดออกจังหวัดอ านาจเจริญ ตามรายงานเร่งด่วนประจ าวัน ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2562 
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 กรกฎาคม 2562 มีรายงานผู้ป่วยเข้า ข่ายโรคไข้เลือดออก
ทั้งหมด 1046  ราย คิดเป็นอัตราป่วย 273.66 ต่อประชากรแสนคนยังไม่มีผู้เสียชีวิต (DSS 3 ราย
,DHF 431,ราย DF 959 ราย) 
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดอ านาจเจริญ ณ วันที่ 30 ก.ค. 62 

 

 
 

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

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

ปี2562 15 30 98 137 293 557 265

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

ปี2561 0 0 0 11 34 64 34 45 24 13 6 4

0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590
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เมื่อพิจารณาผู้ป่วยรายสัปดาห์ในปี 2562 พบว่าตั้งแต่ต้นปี มีจ านวนผู้ป่วยสูงกว่าปีที่ผ่านมา
และมัธยฐาน 5 ปีและเริ่มพบผู้ป่วยในสัปดาห์ที่ 1 เป็นต้นมา พบว่ามีจ านวนมากกว่าปี 2561 และ
ค่ามัธยฐานมา ขณะนี้แนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นดังรูป ดังรูปที่ 2 
 
จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดอ านาจเจริญแยกรายสัปดาห์ 
ปี 2562 เปรียบเทียบปี 2561 และมัธยฐาน5 ปีย้อน หลัง ณ วันที่ 30 ก.ค.62 

 

  
กลุ่มอายุท่ีมีอัตราป่วยสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 10-14 ปี 2,045.77 ต่อแสนปชก.  
รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5-9 ปี อัตราป่วย 1,212.20 ต่อแสนปชก. 
กลุ่มอายุ 15-24 ปี อัตราป่วย 685.51 ต่อแสนปชก กลุ่มอายุ 0-4 ปี อัตราป่วย 504.27 ต่อแสน
ปชก. กลุ่มอายุ 25-34 ปี อัตราป่วย 148.46 ต่อแสนปชก. 
พ้ืนที่เกิดโรคตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันพบผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 7 อ าเภอ 56 ต าบล 339 หมู่บ้าน/ชุมชน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.4 เรื่องท่ีแจ้งจาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 4.4.1 แผนการออก Ranking รอบท่ี 2-2562 

วัน เดือน ปี 
(เวลา 08.30-16.30 น.) 

อ าเภอ สถานที่ 

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เช้า : ชานุมาน รพ.ชานุมาน 

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เช้า : หัวตะพาน รพ.หัวตะพาน 
บ่าย : ปทุมราชวงศา สสอ.ปทุมราชวงศา (ปรับ) 

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 

 หมายเหตุ : ตัดยอดข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2562 
 

05101520253035404550556065707580859095100105110115120125130135140145150155160165

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152

มัธยฐาน 5Y 2562 2561
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 4.4.2 ก าหนดการสรุปผลงานประจ าปี 2562 จังหวัดอ านาจเจริญ 
 - วันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 (โรงแรมไอโฮเทล อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม)  
 4.4.3 ก าหนดการสรุปผลงานประจ าปี 2562 (วิชาการและมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ) 
เขตสุขภาพที่ 10 
 - วันที่ 2-4 กันยายน 2562 (โรงแรมไอโฮเทล อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม)  
 - โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เป็นเจ้าภาพหลัก / สสจ.อ านาจเจริญ เป็นเจ้าภาพรอง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.5 เรื่องท่ีแจ้งจาก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
 4.5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอ านาจเจริญ ร่วมกับ
โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอ านาจเจริญ ครั้งที่ 11 วันที่ 4 
กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านน้ าท่วม หมู่ที่ 3 ต าบลเปือย อ าเภอลืออ านาจ และครั้งที่ 12 
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนนาวังวิทยา หมู่ที่ 4 ต าบลนาวัง อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 

 
            กิจกรรม 

ครั้งท่ี 11 ครั้งท่ี 12     
         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. รับไว้เป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 
4. มอบยาชุดพระราชทาน (ครัวเรอืน) 
 

 
    35 
    91 
    34 
    11 
 
     - 
     - 
     - 
     50 

 
     42 
     50 
     50 
     30 
 
     - 
     - 
     1 
     50  

 
- วันท่ี 21 สิงหาคม 2562 
ปฏิบัติงานบ้านดอนแดง 
ต าบลจานลาน อ าเภอพนา 
- วันท่ี 19 สิงหาคม 2562 
ปฏิบัติงานบ้านไร่สสีุก  
ต าบลไรส่ีสุก  
อ าเภอเสนางคนิคม 
 
โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้าง
รอยย้ิม ให้ประชาชนจังหวัด
อ านาจเจริญ 
ครั้งท่ี11 วันท่ี 21 สิงหาคม 2562 
ปฏิบัติงาน ณ องค์การบริการส่วนต าบล
จานลาน ต าบลจานลาน อ าเภอพนา 
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สรุป โรคที่พบ ครั้งที่ 11 จ านวน 54 ราย และ ครั้งท่ี 12 จ านวน 46 ราย 
 
           โรคที่พบ 

         ครั้งที่ 11          ครั้งท่ี 12 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 
โรคระบบทางเดินหายใจ 
โรคระบบทางเดินอาหาร 
โรคระบบประสาทและสมอง 
โรคระบบไหลเวยีนโลหิตและโรคเลือด 
โรคผิวหนัง 
โรคตา 
โรคห ู
โรคระบบอวัยวะสืบพันธุ์หญิง 
โรคผิวหนัง 
โรคระบบต่อมไร้ท่อและโภชนาการ 
โรคพยาธ ิ

    21 
    11 
     3 
     4 
    - 
    7 
    5 
    2  
   1 
   - 
   - 
  - 

38.88 
20.37 
  5.56 
  7.41 
   - 
  12.96 
   9.25 
   3.70 
   1.85 
    - 
    - 
    - 

 13 
   5 
   6 
   - 
   5 
   - 
  1 
  - 
   2 
   7  
   5 
   2 

28.26 
10.86 
13.04 
   - 
 10.86 
   - 
  2.17 
    - 
  4.34 
 15.21 
 10.86 
  4.47 

สรุปผล ผลการออกรับบริจาคโลหิตส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ านาเจริญ ร่วมกับโรงพยาบาล
อ านาจเจริญ 

ครั้งท่ี/วัน เดือน ปี /สถานท่ี 
 

จ านวน 
ผู้รับบริการ (คน) 

จ านวน    
เลือด(ถุง) 

ครั้งต่อไป 

-วันท่ี 4 กรกฎาคม 2562 
หอประชุมอ าเภอชานุมาน 
- วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 
ศาลาประชาคมอ าเภอเมืองอ านาจเจรญิ 
- วันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 
หอประชุมอ าเภอลืออ านาจ 

รวม 
 
 

 

128 
 

221 
 

410 
 

759 
 
 
 

128 
 

221 
 

410 
 

759 
 
 

-วันท่ี 1 สิงหาคม 2562 
หอประชุมอ าเภอหัวตะพาน 
- วันท่ี 8 สิงหาคม 2562 
บริษัทเกียรติสรุนนท ์
- วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 
หอประชุมอ าเภอพนา 
- วันท่ี 22 สิงหาคม 2562 
หอประชุมอ าเภอเสนางคนิคม 
- วันท่ี 28 สิงหาคม 2562 
หอประชุมโรงเรียนศรีคณูวิทยบัลลังก์ 
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 4.5.2  โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
  ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 18  มกราคม 2562  ได้มีมติให้
กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และบริจาค
โลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อดูแลและให้บริการ
ประชาชน กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จัดท าโครงการจัดหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่และบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  และเพ่ือสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรม อันเนื่องมาจาก
พระราชปณิธาน  พระราชด าริ  พระราโชวาท  หรือพระราชกรณียกิจ กิจกรรมด าเนินการ  ดังนี้  
1. กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  ได้แก่   

1.1) บริการทางการแพทย์   
1.2)   บริการทนัตกรรมเคลื่อนที่ (จ.อ านาจเจริญ ก าหนดเป้าหมาย   100 คน/แห่ง)   
1.3) บริการตรวจตา  
1.4) บริการตรวจสุขภาพจิต  

2.  กิจกรรมการบริจาคโลหิต ได้แก่  
2.1) บริการรับบริจาคโลหิต (จ.อ านาจเจริญ ก าหนดเป้าหมาย  300 ยูนิต/แห่ง )   
2.2) รับบริจาคอวัยวะ และดวงตา 

หลักเกณฑ์ในการออกหน่วยเป็นพื้นที่ห่างไกล ไม่ซ้ ากับพ้ืนที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่อ่ืนที่มีในพ้ืนที่ 
ระยะเวลาที่ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จ านวน 4 ครั้ง ระหว่าง 4 พฤษภาคม 2562 – 4  
พฤษภาคม 2563  ดังนี้  

1) ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562    
2) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2563   
3) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562   
4) ระหว่างเดือนมีนาคม - 4 พฤษภาคม 2563 

  จงัหวัดอ านาจเจริญ  ก าหนดจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562  ณ 
หอประชุมที่ว่าการอ าเภอเสนางคนิคม 
ประธานในพิธี :  ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้แทน 
การแต่งกาย : 1. ข้าราชการในพ้ืนที่  : ข้าราชการชุดปกติขาว เจ้าหน้าที่เสื้อสีเหลืองตรา
สัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  สากลสุภาพ (ยกเว้นสีด า)  สุภาพสตรีใส่กระโปรงหรือชุด
ปฏิบัติการ 
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  2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ : ชุดปฏิบัติการ 
  3. จิตอาสาพระราชทาน : ชุดจิตอาสาพระราชทาน (เหลือง-ฟ้า) 
  4. ประชาชน : ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก (ถ้ามี) 
 4.5.3 โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “วิ่งเพ่ือสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ” 
  ด้วยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งภาครัฐ  
ภาคเอกชน ผนึกความร่วมมือกับประชาชน จิตอาสา จัดท าโครงการ “ใต้ร่มพระบารมี น้อมน า
สุขภาพดี สู่วิถีชุมชน” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
ก าหนดให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด จัดกิจกรรมโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออก
ก าลังกายเพ่ือสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
จังหวัดอ านาจเจริญ โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ได้ก าหนดการจัดกิจกรรม “วิ่ง
เพ่ือสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ในวันเสาร์ที่ 3 
สิงหาคม 2562 เวลา 04.00 – 07.40 น. ณ ศาลากลางจังหวัดอ านาจเจริญ โดยก าหนดการวิ่งเป็น 
2 ประเภท คือ 
                1. วิ่ง Fun run ไป-กลับ ระยะทาง 5 กิโลเมตร จากศาลากลางจังหวัดอ านาจเจริญ 
ถึงแยกทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอ านาจเจริญ   
                2. วิ่ง MINI marathon ไป-กลับ ระยะทาง 10 กิโลเมตร จากศาลากลางจังหวัด
อ านาจเจริญ ถึงแยกไฟแดงหน้าธนาคารกรุงเทพ  
สมัครได้ที่ : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckhwaA2sjTIj3knCBY_eKLxCKm_F0m8c
KSd3xYOPtaYsUTAg/viewform 
ตรวจสอบรายช่ือที่ : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/108vgsf5ZY9yrP_CWXA9auQfLosEqkJoY75
Sd60r5v0o/edit#gid=640828791 
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ประชาสัมพันธ์วิ่งสะสมระยะทาง 
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 4.5.4 การคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์และสามเณร ในวัดที่จับคู่  1 วัด 1 โรงพยาบาล 1 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
  ตามหนังสือ – ที่ อจ 0032.003/ว130 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยให้ส่งข้อมูล
ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562 
     - ที่อจ 0032.003/ว500 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 โดยให้ส่งข้อมูล
ภายในวันที่ 31พฤษภาคม 2562 
หน่วยบริการที่ยังไม่ส่งข้อมูล  1.  โรงพยาบาลชานุมาน 
         2.  โรงพยาบาลพนา 
         3.  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพนา(ทุก รพ.สต) 
วาระ 4.10.5  โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 0 – 5 ปี ในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิต (งบ PPA) 
        ขอให้ทุก CUP ส่งรายงานงาน/ภาพกิจกรรม เป็นรูปเล่ม  พร้อมเขียนใส่แผ่น CD ส่ง
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒   ตามเป้าหมายดังนี้   

 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

เป้าหมาย การดูแลหญิงต้ังครรภ์/หญิงหลังคลอด/พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็ก 0 - 5 ปี แยกรายอ าเภอ (เลข 13 หลัก)
 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 0 - 5 ปี ในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิต
              ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดอ านาจเจริญ 

Child รวมหลักฐาน
    อ าเภอ  Family Child Family team จดับริการส่งเสริมสุขภาพ จดับริการส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มเป้าหมาย

 team ขยายผลให้ความรู้หญิง ให้ความรู้ ค าแนะน า ให้ความรู้ ค าแนะน า (คน)
(คน) ต้ังครรภ์/หลังคลอด เย่ียมบ้าน หญิงต้ังครรภ์/ เย่ียมบ้าน เด็ก 0 - 5 ปี (1)+(2)+(3)

(จัดอบรม ณ พ่อ แม่ ผปค. หญิงหลังคลอด (คน) (2)  (คน) (3)
 รร.สุนีย์แกรนด์ เด็ก 0- 5 ปี (คน) (1)

5 เมย.62)

เมือง 9 150 931                      1,086                    2,167         
ชานุมาน 6 70 494                      456                      1,020         
ปทุมราชวงศา 6 70 411                      457                      938            
พนา 6 40 191                      244                      475            
เสนางคนิคม 6 40 266                      366                      672            
หัวตะพาน 6 50 276                      412                      738            
ลืออ านาจ 6 30 204                      324                      558            
      รวม 45 450 2,773                   3,345                    6,568         

หมายเหตุ กลุ่มเป้าหมาย (1) ซ้ ากับ (2) หรือ (3) ได้ แต่วันท่ี  ต้องแตกต่างกัน และความรู้ ค าแนะน า 
            หรือการติดตามเย่ียมบ้าน ต้องแตกต่างกัน

กลุ่มเป้าหมาย
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4.6 เรื่องท่ีแจ้งจาก งานยาเสพติดและทูบีนัมเบอร์วัน  
การประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ งานมหกรรมรวมพลสมาชิก 
TO BE NUMBER ONE ประจ าปี 2562 วันที่  13 - 15 กรกฎาคม 2562 ณ HALL 4 IMPACT 
FORUM เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดอ านาจเจริญได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคเข้า
ประกวดระดับประเทศจ านวน 8 ประเภท ดังนี้ 

1. จังหวัดอ านาจเจริญ ประเภทจังหวัด  TO BE NUMBER ONE มาตรฐานพร้อมเป็น
ต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1   

2. ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนโคกเลาะ อ าเภอหัวตะพาน ชมรม TO BE 
NUMBER ONE มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ประเภทชมรม TO BE NUMBER 
ONE ในชุมชนภูมิภาค  

3. ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนเปือยหัวดง อ าเภอลืออ านาจ ชมรม TO BE 
NUMBER ONE มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ประเภทชมรม TO BE NUMBER 
ONE ในชุมชนภูมิภาค  

4. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ อ าเภอเมือง ชมรม TO BE 
NUMBER ONE มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 1 ประเภทชมรม TO BE NUMBER 
ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา 

5. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน อ าเภอหัวตะพาน ชมรม TO 
BE NUMBER ONE มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ประเภทชมรม TO BE NUMBER 
ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา  

6. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ อ าเภอเมือง ชมรม TO BE NUMBER ONE มาตรฐาน
พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา-อุดมศึกษา  

7. ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนนาป่าแซง อ าเภอปทุมราชวงศา ชมรม TO BE 
NUMBER ONE ระดับดีเด่น ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค  

8. โรงเรียนชานุมานวิทยาคม อ าเภอชานุมาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่น 
ประเภทสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษา)  
จังหวัดอ านาจเจริญได้รับรางวัลการประกวดระดับประเทศ จ านวน 2 ประเภท ดังนี้ 

1. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน อ าเภอหัวตะพาน สามารถ
รักษาสถานะชมรม TO BE NUMBER ONE มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ประเภท
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา ระดับประเทศไว้ได ้ 
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2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ อ าเภอเมือง สามารถรักษาสถานะชมรม TO BE 
NUMBER ONE มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ประเภทชมรม TO BE NUMBER 
ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา ระดับประเทศไว้ได ้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.7 เรื่องท่ีแจ้งจาก กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
 4.7.1 ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับแผนรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) 2562 
ตารางที่ 1  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับแผนรายได้และค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2562 

โรงพยาบาล 
รายได ้ รายจ่าย 

ประมาณการ ไตรมาส 3/2562 
ร้อย
ละ 

ประมาณการ ไตรมาส 3/2562 
ร้อย
ละ 

อ านาจเจรญิ 787,330,000.00 549,086,389.96 69.74 750,200,000.00 548,270,497.71 73.08 
ชานุมาน 87,831,564.71 68,699,095.53 78.22 86,588,688.00 67,020,335.19 77.40 
ปทุมราชฯ 111,291,596.99 79,225,183.22 71.19 106,022,227.27 75,648,211.43 71.35 
พนา 85,218,824.35 65,764,446.24 77.17 86,451,970.00 63,807,337.00 73.81 
เสนางฯ 89,423,904.71 63,904,835.26 71.46 83,328,700.00 61,707,463.63 74.05 
หัวตะพาน 126,117,141.06 105,881,518.75 83.95 126,000,000.00 100,261,601.29 79.57 
ลืออ านาจ 83,965,370.72 62,089,577.95 73.95 76,064,560.88 58,684,369.59 77.15 

ผลรวม 1,371,178,402.54 994,651,046.91 72.54 1,314,656,146.15 975,399,815.84 74.19 

หมายเหตุ เป้าหมาย ร้อยละ 75.00 มากกว่าหรือน้อยกว่าไม่เกินร้อยละ 5 จากแผนที่ประมาณการ 
 

 4.7.2 ภาวะวิกฤติทางการเงิน 
ตารางที่ 2 การค านวณวิกฤติ 7 ระดับ ไตรมาส 3/2562 ของหน่วยบริการในจังหวัดอ านาจเจริญ 

Org CR QR Cash NWC NI LiI StI SuI 
Risk 

Scoring 
อ านาจเจรญิ 2.11 1.80 1.03 94,438,092.49 815,892.25 0 0 0 0 
ชานุมาน 1.76 1.64 1.43 12,953,162.71 1,678,760.34 0 0 0 0 
ปทุมราชฯ 1.41 1.30 1.07 9,983,216.25 3,576,971.79 1 0 0 1 
พนา 1.47 1.25 0.86 7,598,294.28 1,957,109.24 1 0 0 1 
เสนางฯ 1.74 1.54 1.27 10,609,447.81 2,197,371.63 0 0 0 0 
หัวตะพาน 0.88 0.77 0.53 -3,732,046.06 5,619,917.46 3 1 1 5 
ลืออ านาจ 2.05 1.74 1.44 11,770,993.24 3,405,208.36 0 0 0 0 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
   - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปทุมราชวงศา : ขอเชิญท าบุญบริจาคเงินสมทบทุนครบรอบเปิด       
รพ.ปทุมราชวงศา ในวันที่ 2 กันยายน 2562 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุม  เวลา 17.35 น. 
 
 
    ลงชื่อ    ผู้จดรายงานการประชุม 
                (นายนคเรศ ชัยศิริ) 
       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 
    ลงชื่อ    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายวุฒิพงษ์ สินทรัพย์) 
       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
        หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 
 


