
 

 
  

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

30 กันยายน 2562 

ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สสจ.อ านาจเจริญ 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสขุระดบัจงัหวดั (คปสจ.)  

จงัหวดัอ านาจเจรญิ 

ครัง้ที ่9/2562 
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วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579” 

ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดอ านาจเจริญ 
ครั้งที ่9/2562 วันที่ 30 กันยายน 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. นางฤดีวรรณ วงศ์เจริญ   รักษาการในต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
5. นายอาคม กินาวงศ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

6. นายอภิชาติ รุ่งเมฆารัตน์   หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

7. นายวุฒิพงษ์ สินทรัพย์   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

8. นายสมาน พรรณรัตน์   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

9. นางทัศนีย์ ร่มเย็น   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

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

13. นายปริญญา ดวงศรี  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

14. นางสาวส าราญ เหล็กงาม  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด 

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. นางสาวบุศณี มุจรินทร์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปทุมราชวงศา 

25. นายปัณณธร เลิศเอกธรรม  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม 

26. นายนพพล ธาดากุล   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชานุมาน 
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27. นายสุเมธ แสงอ่อน  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลืออ านาจ 
28. นายอมรธีร์ ศรีสะอาด   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนา 
29. นายสมศักดิ์ หอมชื่น  (แทน) สาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
30. นายเสถียร บัวเขียว   สาธารณสุขอ าเภอชานุมาน 
31. นายอุเทน ชัยวงศ์   สาธารณสุขอ าเภอพนา 
32. นายรัชพล เดชเสงี่ยมศักดิ์   สาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน 
33. นายภัทรวรรธน์ ค าดี   สาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา 
34. นายทศพงษ์ บุญพุฒ  (แทน) สาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม 
35. นายอภิศักดิ์ อินทร์บุตร   สาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ 
36. นายไพรัช วัชรกุลธรไทย   ผู้ปกครองนิคมอ านาจเจริญ 
37. นายสงกรานต์ สร้อยเพชร   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอพนา (ด้านวิชาการ) 
38. นางสาวสุมาลี ไชยเสริฐ   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ (ด้านวิชาการ) 
39. นายอุทัย ขันธุปัตย์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนายม 
40. นายทรงศิลป์ ซึ่งเสน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยฆ้อง 

41. นายประโยชน์ ศรีณรงค์กุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศาลา 

42. นายมนูญ พูลเพ่ิม   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนเมือง 

43. นายบุญเกิด ทองพันธ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองสามสี 
44. นายไพบูลย์ เจริญวงศ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าโพน 

45. นางพรเพ็ญ ทาริวงค์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.ลืออ านาจ 

46. นายอุทิศ นันทะมาตย์   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.ชานุมาน 

47. นางปองกานดา ศรีภักดี   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.หัวตะพาน 

48. นายนคเรศ ชัยศิริ    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.อ านาจเจริญ 

49. นางสาวชญานิศา นารีวงศ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสจ.อ านาจเจริญ 

50. นายวีระชัย ผิวข า    เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน สสจ.อ านาจเจริญ 

51. นางสาวสุวนิตย์ ธรรมสาร   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.อ านาจเจริญ 

52. นายกิตติ ประจันตเสน   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.อ านาจเจริญ 

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ 
1. นายสราวุธ เสียงหวาน   หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคที่น าโดยแมลงที่ 10.2 จังหวัดมุกดาหาร  
2. นายปิยะ เสตพันธ์    ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ (ด้านวิชาการ) 
3. นายสมเกียรติ ธรรมสาร   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน (ด้านวิชาการ) 
4. นายพัลลภ สุระเกษ   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม (ด้านวิชาการ) 
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5. นายวีระวัฒน์ โสภัณ   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอชานุมาน (ด้านวิชาการ) 
6. นายเดชา ปริญญาสกุลวงศ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.เสนางคนิคม 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางอุบล ศรีสมภาร   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.ห้วยไร่ 
2. นางธนภรณ์ สังฆวัตร   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาผาง 
3. นางสุบรร ชิณบุตร   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.ไก่ค า 
4. นายประกาย มิ่งไชย   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.ลือ 
5. นายสมัย ทองอุ่น    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไร่สีสุก 
6. นางสมบูรณ์ ลุนบุตร   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.นาสีนวน 
7. นายเฉลิม รัตนโสภา   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงบังพัฒนา 
8. นางนลินี กินาวงศ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าน้อย 
9. นางเทวาพร สุวิมล   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสร้างนกทา 
10. นายกมล แพงจ่าย   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองคู 
11. นายสาคร ภูมิสิงห์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านถ่อน 
12. นายวรายุทธ วงศ์บา   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลภูเขาขาม 
13. นายโกเวช ทองเทพ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอุ่มยาง 
14. นายหยาดฟ้า แสงวงศ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแมด 
15. นางสาวอินทิรา อมรวงศ์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รพ.อ านาจเจริญ 
16. นางศิรินุช ฉายแสง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.โนนดู่ 
17. นางสุนันทา มานะพิมพ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาป่าแสง 
18. นายชาญยุทธ เสนาจันทร์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคึมใหญ่ 
19. นางนริศรา ทองห่อ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ปทุมราชวงศา 
20. นางสาวทับทิม สุวรรณกูฏ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.หนองไฮ 
21. นายทนงศักดิ์ พ่ึงโพธิ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.พนา 
22. นายสุริยา ดอกบัว   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยทม 
23. นางกรรริการ์ แสวงศรี   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนเมืองน้อย 
24. นางเกศรินทร์ พรหมทา   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหัวตะพาน 
25. นางทิวาพร พันธ์ชนะ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกเลาะ 
26. นายสุริยะเดช ศรีชาเชษฐ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนกุง 
27. นายเสน่ห์ศักดิ์ สีหารัตน์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวินัยดี 
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28. นายชัชวาล ประเปรียว   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาผือ 
29. นายไมตรี แก้วมงคล   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองข่า 
30. นางนริศรา สุวรรณรัตน์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน  าปลีก 
31. นางวิลาวรรณ คณารักษ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.ปทุมราชวงศา 

 
วาระก่อนประชุม พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ) 

 จังหวัดอ านาจเจริญ  โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ได้ด าเนินโครงการหนูน้อย
สดใสพัฒนาการสมวัย และได้จัดกิจกรรมประเมินรับรองมาตรฐานและประกวดศูนย์เด็กเล็ก
คุณภาพระดับจังหวัด ประจ าปี 2562 เพ่ือพัฒนายกระดับเป็นศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ  ในการดูแลเด็ก
ปฐมวัยในด้านการส่งเสริมพัฒนาการ  การส่งเสริมสุขภาพ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ปลอดภัย 
ปลอดโรค ผลลัพธ์สุดท้ายคือ เด็กมีพัฒนาการสมวัย มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน ฟันน  านมผุไม่เกิน
เกณฑ์ เด็กมีพัฒนาการล่าช้าได้รับการส่งต่อทุกคน และเพ่ือยกย่องให้ก าลังใจ  การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้
ได้มาตรฐานเอื อต่อการเรียนรู้ของเด็ก รวมทั งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ             
ที่เกี่ยวข้อง ทั งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนในการสนับสนุนการพัฒนาเด็ก
อย่างรอบด้านและเพ่ือคัดเลือกศูนย์เด็กเล็กเข้าร่วมประกวดในระดับเขตต่อไป 
 ผลการประกวดและประเมินรับรองมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ จังหวัดอ านาจเจริญ         
มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน สังกัดเทศบาล และสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รับใบประกาศเกียรติคุณ จ านวน 10 แห่ง  ดังนี  
สังกัด เทศบาล 
ชนะเลิศ ได้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไก่ค า อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดผาสุการาม อ าเภอปทุมราชวงศา 
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหัวตะพาน  อ าเภอหัวตะพาน 
รางวัลชมเชย ได้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคึมข่า  อ าเภอเสนางคนิคม 
รางวัลชมเชย ได้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีวิไล  อ าเภอชานุมาน 
สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบล 
ชนะเลิศ ได้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสามสี  อ าเภอเสนางคนิคม 
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค าพระ  อ าเภอหัวตะพาน 
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนประชาสามัคคี  อ าเภอลืออ านาจ 
รางวัลชมเชย ได้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยฆ้อง  อ าเภอชานุมาน 
รางวัลชมเชย ได้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุข  อ าเภอปทุมราชวงศา 
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เริ่มประชุมเวลา  14.00 น.  
 นายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ประธานที่ประชุม        
กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    1. การพิจารณาขั นเงินเดือนของหน่วยบริการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
    2. จังหวัดอ านาจเจริญ ไดร้ับจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภคเพ่ิมเติม 
    3. CF ได้จัดสรร รพ.หัวตะพาน จ านวน 2 ล้านบาท/รพ.พนาและรพ.ปทุมราชวงศา แห่งละ 5 แสนบาท 

 4. ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือจัดโครงการสัมมานาวิชาการและสรุปผลงาน
สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ณ จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 2-4 กันยายน 2562 ได้อย่างดีเยี่ยม 
5. ขอขอบคุณ ทีม MCATT และ miniMERT ในการช่วยเหลือพื นที่ประสบอุทกภัย พื นที่จังหวัด
อุบลราชธานี 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  

รายงานการประชุม คปสจ. ครั งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 จ านวน 14 หน้า 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งให้ตรวจสอบรายงานการประชุมทางเว็บไซต์
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ www.amno.moph.go.th หัวข้อ รายงานการประชุม 
หากที่ประชุม มีความประสงค์แก้ไขรายละเอียด ขอให้แจ้งต่อที่ประชุม และหากที่ประชุมไม่มีแก้ไข 
ขอมติที่ประชุมให้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 งบค่าเสื่อม รายการไปป์ไลน์ของโรงพยาบาลปทุมราชวงศา จัดซื อจัดจ้างครั งที่ 2 คาดว่าแล้วเสร็จ
ภายใน 120 วัน และรายการรถพยาบาล โรงพยาบาลเสนางคนิคม ได้ด าเนินการตามขั นตอน
เรียบร้อย  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

4.1 เรื่องท่ีแจ้งจาก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
4.1.1 จังหวัดอ านาจเจริญ เป็นจังหวัดแรกของเขตสุขภาพท่ี 10 ที่รพ.สต.ทุกแห่ง ผ่านเกณฑ์ 
รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาว ครบ 100%  

http://www.amno.moph.go.th/
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4.1.2 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการและตัวชี วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ            
ตามนโยบายเร่งรัดของกระทรวงสาธารณสุข, นโยบาย นพ.สสจ. และประเด็นปัญหา
สาธารณสุข 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.2 เรื่องท่ีแจ้งจาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 4.2.1 คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด อนุมัติปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน สะพาน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.3 เรื่องท่ีแจ้งจาก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
 4.3.1 โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรกของจังหวัดอ านาจเจริญ 
ประจ าเดือน กันยายน 2562 
 ในช่วงเดือนมกราคม  (1–27 กันยายน 2562 ) พบว่า 10 โรคอันดับแรกที่มีอัตราป่วยสูงสุด
ได้แก่ อุจจาระร่วง  รองลงมาคือไข้ไม่ทราบสาเหตุ  ปอดบวม  อาหารเป็นพิษ มือเท้าปาก ตาแดง 
ไข้หวัดใหญ่ สุกใส ซิฟิลิส  และเมดิออยโดซิส  
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบโรค 10 อันดับแรกของจังหวัดอ านาจเจริญช่วงเดือน กันยายน 2562 กับ 
กันยายน 2561 

อันดับ
ที ่

โรค 
กันยายน 2562 กันยายน 2561 

จ านวน อัตราป่วย 
ต่อแสนปชก. 

จ านวน อัตราป่วย 
ต่อแสนปชก. 

1 อุจจาระร่วงเฉียบพลัน 262 69.29 525 138.85 
2 ไข้ไม่ทราบสาเหต ุ 75 19.84 194 51.31 
3 ปอดบวม 51 13.49 164 43.37 
4 อาหารเป็นพิษ 26 6.88 96 25.39 
5 มือเท้าปาก 15 3.97 56 14.81 
6 ตาแดง 6 1.59 30 7.93 
7 ไข้หวัดใหญ ่ 5 1.32 31 8.20 
8 สุกใส 4 1.06 21 5.55 
9 ซิฟิลิส 2 0.53 5 1.32 
10 เมดิออยโดซิส 1 0.26 12 3.17 

ที่มา:บัตรรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ข้อมูล ณ 27  กันยายน  2562 
 
 



- 7 - 
 

 
วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579” 

ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

 4.3.2 ความครอบคลุมและความทันเวลาของการส่งรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาด
วิทยา 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญได้รับบัตรรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาด
วิทยา (รง.506) จ านวน 913  ฉบับ  
จ านวนร้อยละของสถานบริการสาธารณสุข จ าแนกตามความครอบคลุมของการส่งรายงาน 506 
ในชวงเดือนกันยายน 2562 (1-26 กันยายน 2562) 

ล าดับ อ าเภอ จ านวน 
สถานบริการ

ทั้งหมด 

สถานบริการที่มี
การส่งรายงาน

ผู้ป่วย 

สถานบริการที่ไม่ม ี
รายงานผู้ป่วย 

ร้อยละความ
ครอบคลุม 

1. เมือง 26 25 1 96.15 

2. ชานุมาน 10 9 1 90 
3. ปทุมราชวงศา 12 11 1 91.66 

4. พนา 6 6 0 100 
5. เสนางคนิคม 9 8 1 88.88 

6. หัวตะพาน 12 11 1 91.66 

7. ลืออ านาจ 11 10 1 90.90 
รวม 86 80 6 93.02 

ที่มา: รายงาน506 จากศูนย์ระบาดอ าเภอ,รพ.และ รพ.สต.ทุกแห่งผ่าน Datacenter และ E-mail 
ณ 26 กันยายน 62 
อ าเภอเมือง  รพ.สต.ค าน้อย  
อ าเภอชานุมาน รพ.สต.ค าแก้วเมืองเก่า 
อ าเภอปทุมราชวงศา รพ.สต.ลือ 
อ าเภอเสนางคนิคม รพ.สต.โพนทอง  
อ าเภอหัวตะพาน รพสต.โนนหนามแท่ง   
อ าเภอลืออ านาจ รพ.สต.น  าท่วม 
 4.3.3 สรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดอ านาจเจริญ 

สถานการณ์ไข้เลือดออกประเทศไทย  (ณ วันที่  27  กันยายน 2562 ) 
ตั งแต่วันที่ 1 มกราคม – 27 กันยายน 2562 ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยทั งหมด 89,157 ราย 
อัตราป่วย 134.96 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต  95 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.11 จังหวัดที่
พบอัตราป่วยมากรที่สุด 3 อันดับ คือ จังหวัดเชียงราย (อัตราป่วย 85.21 ต่อประชากรแสนคน) 
จังหวัดพัทลุง (อัตราป่วย 46.16 ต่อประชากรแสนคน) และจังหวัดระยอง (อัตราป่วย 42.08 ต่อ
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ประชากรแสนคน) ส่วนจังหวัดอ านาจเจริญตามรายงาน506 (293) มีอัตราป่วย 79.42 ต่อ
ประชากรแสนคน อยู่ในล าดับที่ 35 ของประเทศ และล าดับที่ 5 ของเขตสุขภาพท่ี 10  
ตารางที่ 3  อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสูงสุด 10 อันดับจ าแนกจังหวัด ในประเทศไทย ปี 2562 
(1 มกราคม – 22 กันยายน 2562) 

 

ตารางที่ 4 จ านวนผู้ป่วย ผู้เสียชีวิต อัตราป่วย  และอัตราป่วยตาย ด้วยโรคไข้เลือดออกรวม 
จ าแนกรายอ าเภอ จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2562 ( 1 มกราคม 2562 – 25 กันยายน 2562) 

อ าเภอ จ านวนป่วย อัตราป่วย จ านวน อัตราป่วยตาย 

เมือง 118 89.85 0 0 

ชานุมาน 66 188.79 0 0 

ปทุมราชวงศา 41 95.98 0 0 

พนา 3 10.54 0 0 

เสนางคนิคม 14 34.91 0 0 

หัวตะพาน 33 62.29 0 0 

ลืออ านาจ 18 46.92 0 0 

อัตราป่วยรวม 293 79.42 0 0 

ที่มา: รายงาน 506 จังหวัดอ านาจเจริญ ณ วันที่ 26 กันยายน 2562 
สถานการณ์ไข้เลือดออกจังหวัดอ านาจเจริญ ตามรายงานเร่งด่วนประจ าวัน (ณ วันที่ 26 กันยายน 
2562) ตั งแต่วันที่ 1 มกราคม – 26 กันยายน 2562 มีรายงานผู้ป่วยเข้า ข่ายโรคไข้เลือดออก
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ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

ทั งหมด 1,793  ราย คิดเป็นอัตราป่วย 469.09 ต่อประชากรแสนคนยังไม่มีผู้เสียชีวิต (DSS 3 ราย, 
DHF 545 ราย, DF 1245 ราย) จังหวัดอ านาจเจริญพบจ านวนผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี
ย้อนหลังตังแต่เดือนมกราคม 2562 และพบผู้ปวยมีแนวโน้มสูงขึ น ตั งแต่เดือนมีนาคม 2562 และ
เดือนที่มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดคือเดือน สิงหาคม 2562 เดือนที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือเดือน
กรกฎาคม 2562  
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดอ านาจเจริญ จ าแนกรายเดือน ปี พ.ศ. 2562 (1 ม.ค.–26 ก.ย. 2562) 

 
ที่มา: รายงานเร่งด่วน จังหวัดอ านาจเจริญ ณ วันที่ 26 กันยายน 2562 
  เมื่อพิจารณาผู้ป่วยรายสัปดาห์ในปี 2562 พบว่าตั งแต่ต้นปี มีจ านวนผู้ป่วยสูงกว่าปีที่ผ่านมา
และมัธยฐาน 5 ปี เริ่มพบป่วยในสัปดาห์ที่ 1 เป็นต้นมา  และค่ามัธยฐานมา สัปดาที่ 15  มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ นอย่างเห็นได้ชัด และสัปดาห์ขณะนี แนวโน้มผู้ป่วยลดลง34  
จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดอ านาจเจริญแยกรายสัปดาห์ ปี 2562 เปรียบเทียบปี 2561  
และมัธยฐาน5 ปีย้อนหลัง (1 มกราคม – 26 กันยายน 2562) 

  
ที่มา: รายงานเร่งด่วน จังหวัดอ านาจเจริญ ณ วันที่ 26 กันยายน 2562 

กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ กลุ่มอายุ10-14 ปี 2,466.19 ต่อแสนปชก. รองลงมาคือกลุ่มอายุ 
5-9 ปี อัตราป่วย 1,638.97 ต่อแสนประชากร กลุ่มอายุ 15-24 ปี อัตราป่วย 895.86 ต่อแสน
ประชากร กลุ่มอายุ 0-4 ปี อัตราป่วย 602.04 ต่อแสนประชากร กลุ่มอายุ 25-34 ปี อัตราป่วย 
196.76 ต่อแสนประชากร  พื นที่เกิดโรคตั งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันพบผู้ป่วยสะสมทั งหมด 7 อ าเภอ 
56 ต าบล 339 หมู่บ้าน/ชุมชน  แต่ในช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด (สัปดาห์ที่ 35-38 ) ระหว่างวันที่        
1–28 ก.ย. 62 พบผู้ป่วย 118 ราย จาก 7 อ าเภอ 53 ต าบล 165 หมู่บ้าน อ าเภอที่พบอัตราป่วย

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 98 137 293 557 365 195 103

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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วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579” 

ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

สูงสุด คือ อ าเภอปทุมราชวงศา (40 ราย) รองลงมา อ าเภอชานุมาน (16ราย) อ าเภอเสนางคนิคม 
(12ราย)  อ าเภอเมือง (35ราย) อ าเภอหัวตะพาน (11 ราย) อ.พนา (3ราย) และ อ.ลืออ านาจ 
(2ราย)  
จ านวนและอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมรายอ าเภอ ตั งแต่ต้นปี จังหวัดอ านาจเจริญ 
เปรียบเทียบอัตราป่วย ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา 

ล าดับท่ี อ าเภอ 
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน 

ในช่วง 4 สัปดาห์ WK 35-38 

 (1 ก.ย.. -28 ก.ย.62 ) 

จ านวน อัตราป่วยต่อแสน จ านวน อัตราป่วยต่อแสน 

1 เมือง 641 389.93 35 26.55 

2 ชานุมาน 350 721.09 16 38.59 

3 ปทุมราชฯ 442 631.76 40 82.05 

4 พนา 29 53.18 3 10.64 

5 เสนางคนิคม 69 99.68 12 29.17 

6 หัวตะพาน 176 272.28 11 20.37 

7 ลืออ านาจ 86 192.58 1 2.71 

รวม 1793 469.09 118 30.87 

ที่มา: รายงานเร่งด่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2562 ณ วันที่ 26 กันยายน 2562 
ปี 2562 จังหวัดอ านาจเจริญ พบพื ที่เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกแยกรายต าบลทั งหมด 56 
ต าบล 339 หมู่บ้าน/ชุมชน ในรอบ4 สัปดาห์นี ไม่พบหมู่บ้านที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้ หรือมีการ
ระบาดต่อเนื่องมากกว่า 2 รุ่น (> 28 วัน) และมีแนวโน้มที่จะควบคุมโรคไม่ได้คือ อ าเภอเมือง
อ านาจเจริญ หมู่ที่ 6 ต.คึมใหญ่ หมู่ที่ 3 ต.ดอนเมย หมู่ที่ 9 ต.บุ่ง อ าเภอปทุมราชวงศา หมู่ที่ 4,8 
ต.ค าโพน และอ าเภอเสนางคนิคม หมู่ที่ 4 ต.หนองไฮ  
พื นที่ต าบลที่พบการระบาดของโรคไข้เลือดออกจังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2562 (1 ม.ค.–26 ก.ย. 2562) 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ที่มา: รายงานเร่งด่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2562 ณ วันที่ 26 กันยายน 2562 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.4 เรื่องท่ีแจ้งจาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
 4.4.1 การประชุมน าเสนอตัวชี วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2563 
 - ขอเชิญผู้รับผิดชอบจัดท าตัวชี วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2563 เข้าร่วมประชุม      
เพ่ือน าเสนอรายละเอียดตัวชี วัด ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณา
พันธ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ เป็นสัดส่วนตัวชี วัดตามยุทธศาสตร/์นโยบายส าคัญ 
ร้อยละ 75 (ยุทธศาสตร์ชาติ 15 แผนงาน ร้อยละ 60/นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด     
ร้อยละ 15), ตัวชี วัดแก้ไขปัญหาสุขภาพ ร้อยละ 20 และตัวชี วัดสมัครใจ ร้อยละ 5 
 - กลุ่มเป้าหมาย  
  1) หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน, ผู้รับผิดชอบตัวชี วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2563 
ในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
  2) ผู้รับผิดชอบตัวชี วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2563 ของ รพท./รพช./สสอ.      
ทุกแห่ง (แห่งละ 1 คน) 
หมายเหตุ :   1. จังหวัด ด าเนินการคัดเลือกตัวชี วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์/นโยบายส าคัญ/
ปัญหาสุขภาพพร้อม Template (เพ่ิมเติม) 
         2. อ าเภอ ด าเนินการคัดเลือกตัวชี วัดสมัครใจของ คปสอ . (4 ตัวชี วัด/ส ารอง 2 
ตัวชี วัด) พร้อมTemplate 
 4.4.2 สรุปจัดล าดับความส าคัญของปัญหาสาธารณสุข ปี 2562 (ประชุมเม่ือวันพุธที่ 18 
กันยายน 2562)  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.5 เรื่องท่ีแจ้งจาก งานยาเสพติดและทูบีนัมเบอร์วัน 
 4.5.1 การด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE สัญจร ประจ าปี 2562 เพ่ือเตรียมการอ าเภอ 
TO BE NUMBER ONE 

วัน/เดือน/ปี อ าเภอ สถานที ่ หมายเหตุ 
27 สิงหาคม 2562 ชานุมาน โรงเรียนชานมุานวิทยาคม  
28 สิงหาคม 2562 ลืออ านาจ โรงเรียนเทศบาลลืออ านาจ  

เมือง ศาลาประชาคมอ าเภอเมือง  
29 สิงหาคม 2562 ปทุมราชวงศา โรงเรียนปทุมราชวงศา  

เสนางคนิคม โรงพยาบาลเสนางคนิคม  
30 สิงหาคม 2562 พนา ห้องประชุมศูนย์แพทย์พนา  
5 กันยายน 2562 หัวตะพาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน เลื่อนเนื่องจากมี

ภาวะน  าท่วม 
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 4.5.2 กา รประกวด  TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 2020 ใ น วั นที่  19 
กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมดอกจาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ เพ่ือเป็นตัวแทน
จังหวัดอ านาจเจริญเข้าร่วมการประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ านวน 9 ทีม 3 รุ่น 
ประกอบด้วย 
- รุ่น Junior อายุ 6 – 9 ปี 

1. ทีม BABY TO BE NUMBER ONE DANCE   ทีมอิสระ 
2. ทีม T.P. DANCE  โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา  อ าเภอลืออ านาจ  

- รุ่น Pre-Teenage อายุ 10 – 14 ปี 
1. ทีม P.R. TIGER DANCE โรงเรียนปทุมราชวงศา  อ าเภอปทุมราชวงศา 
2. ทีม PHOENIX TOGETHER  โรงเรียนชานุมานวิทยาคม อ าเภอชานุมาน                                                                    
3. ทีม THE FRIST GENNARETION  โรงเรียนอ านาจเจริญ อ าเภอเมือง 

- รุ่น Teenage อายุ 15 – 22 ปี 
1. ทีม MIXER FAMILY      โรงเรียนอ านาจเจริญ  อ าเภอเมือง                                                         
2. ทีม TO BE PHOENIX    โรงเรียนชานุมานวิทยาคม  อ าเภอชานุมาน                                                                                               
3. ทีม P.R. ONE DANCE    โรงเรียนปทุมราชวงศา  อ าเภอปทุมราชวงศา                                                                                                              

4. ทีม Crazy P.R. ONE โรงเรียนปทุมราชวงศา  อ าเภอปทุมราชวงศา 
ได้ทีมตัวแทนจังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 5 ทีม ประกอบด้วย 
- รุ่น Junior อายุ 6 – 9 ปี 
ชนะเลิศ ทีม BABY TO BE NUMBER ONE DANCE ทีมอิสระ 
- รุ่น Pre-Teenage อายุ 10 – 14 ปี 
ชนะเลิศ ทีม THE FRIST GENNARETION  โรงเรียนอ านาจเจริญ อ าเภอเมือง 
รองชนะเลิศ ทีม P.R. TIGER DANCE โรงเรียนปทุมราชวงศา อ าเภอปทุมราชวงศา 
- รุ่น Teenage อายุ 15 – 22 ปี 
ชนะเลิศ ทีม MIXER FAMILY      โรงเรียนอ านาจเจริญ   อ าเภอเมือง 
รองชนะเลิศ ทีม TO BE PHOENIX    โรงเรียนชานุมานวิทยาคม   อ าเภอชานุมาน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.6 เรื่องท่ีแจ้งจาก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
 4.6.1 สรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอ านาจเจริญ ร่วมกับ
โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ มให้ประชาชนจังหวัดอ านาจเจริญ ครั งที่ 14 ณ โรงเรียน
ชุมชนไร่สีสุก หมู่ที่ 5,9 ต าบลไร่สีสุก อ าเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอ านาจเจริญ 

            กิจกรรม ผู้รับบริการ             คร้ังต่อไป 

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

 
53 
57 
25 
23 
 
- 
- 
- 

50 

 
- วันท่ี 21 ตุลาคม 2562 
ปฏิบัติงานบ้านโนนงาม  
ต าบลโนนงาม  
อ าเภอปทุมราชวงศา 
-วันท่ี 21พฤศจิกายน 2562 
ปฏิบัติงานบ้านสายนาดง 
ต าบลโคกก่ง อ าเภอชานุมาน 
โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิม 
ให้ประชาชนจังหวัดอ านาจเจริญ 
ครั งท่ี 1/ วันท่ี 17 ตุลาคม 2562 ปฏิบัติงาน 
ณ โรงเรียนบ้านโนนงาม ต าบลโนนงาม 
อ าเภอปทุมราชวงศา 

สรุป โรคที่พบ จ านวน 59 ราย 
 

โรคที่พบ 
         ครั้งที่ 14 

จ านวน ร้อยละ 

โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื อ 
โรคระบบทางเดินอาหาร 
โรคระบบไหลเวียนโลหิตและโรคเลือด 
โรคผิวหนัง 
โรคระบบทางเดินหายใจ 
โรคตา 
โรคระบบประสาทและสมอง 
โรคระบบอวัยวะสืบพันธุ์หญิง 

    26 
    16  
     6 
     4 
     3 
     2 
     1 
     1 

44.06 
27.11 
10.16 
 7.14 
 5.08 
 3.38 
 1.69 
 1.69 
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สรุปผล ผลการออกรับบริจาคโลหิตส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ านาเจริญ ร่วมกับโรงพยาบาล
อ านาจเจริญ 

ครั้งที/่วัน เดือน ปี /สถานที ่
 

จ านวน
ผู้รับบริการ (คน) 

จ านวน 
เลือด(ถุง) 

ครั้งต่อไป 

40/วันที่ 26 กันยายน 2562 
บิ๊กชี , ต ารวจ 
      
             
 
 
 
 

66 66 - วันที่ 3 ตุลาคม 2562 
หอประชุมอ าเภอปทุมราชวงศา 
- วันที่ 10 ตุลาคม 2562 
หอประชุมอ าเภอชานุมาน 
- วันที่ 19 ตุลาคม 2562 
วัดเก่าบ่อสันติสุข อ หัวตะพาน 
- วันที่ 24 ตุลาคม 2562 
ศาลาประชาคม อ าเภอเมือง 

 4.6.2 โครงการ “แสงน าใจไทยทั งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ” 

 ด้วยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศูนย์ และสาธารณสุขจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ            
จัดโครงการ “แสงน าใจไทยทั งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ”        
โดยจัดให้มีกิจกรรมการเดินเพ่ือสุขภาพการปั่นจักรยานเพ่ือสุขภาพ และการแข่งขันวิ่งเพ่ือสุขภาพ 
ในวันอาทิตย์ที่  3 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว            
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงขอประชาสัมพันธ์
เพ่ือขอความร่วมมือจากทุกจังหวัดร่วมจัดงาน “แสงน าใจไทยทั งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต 
ครั งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562    
 โดยมีเงื่อนไขและการสนับสนุนที่จะได้รับส าหรับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ แสงน าใจ
ไทยทั งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ ดังนี   
1. ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาลสนับสนุน เสื อ เดิน วิ่ง    
จ านวน  200 ตัว และเหรียญรางวัล จ านวน 200 เหรียญ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
2. เปิดรับสมัครโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการนี ตั งแต่วันที่ 20 –23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 
16.30 น. เท่านั น โดยบันทึกแบบตอบรับตามที่แนบมาและส่งกลับทางอีเมลที่ระบุไว้ 
3. ในเบื องต้นจะรับเข้าร่วมโครงการจังหวัดละ 1 โรงพยาบาล ในกรณีที่ไม่ครบ 76 จังหวดั ภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว โรงพยาบาลอื่นๆ ในจังหวัดเดียวกัน ที่มีความประสงค์ร่วมจัดกิจกรรม สามารถ
แจ้ง ความประสงค์ได้ ตั งแต่วันที่ 2 – 6 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยโรงพยาบาล
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ที่ส่งเอกสารตอบรับการเข้าร่วมโครงการก่อน จะได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการก่อนจนกว่า
จะครบ 76 โรงพยาบาล 
4. ขอความร่วมมือโรงพยาบาลที่เข้าร่วมกิจกรรม ใช้ชื่อโครงการ “แสงน าใจไทยทั งชาติ เดิน วิ่ง 
ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ” และจัดกจิกรรมใน “วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 
2562” รายระเอียดสามารถดาวโหลดเอกสารได้ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี  หรือติดต่อ
สอบถามได้ที่คุณวิไลยพร บริบูรณ์ ศูนย์หลอดเลือดสมองศิริราช โทร 0 2414 1020 และ 0 2414 
1010 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.7 เรื่องท่ีแจ้งจาก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
 4.7.1 ขอขอบคุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ, นพ.ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) , ผู้อ านวยการโรงพยาบาลอ านาจเจริญ ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ,พญ.บุศณี มุจรินทร์ ประธาน PA ระบบ
ปฐมภูมิจังหวัดอ านาจเจริญ,นพ.ปัณณธร เลิศเอกธรรม ผอ.รพ.เสนางคนิคม, พญ.พลอย พงษ์วิทย
ภานุ หน.กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.อ านาจเจริญ, ทีมพ่ีเลี ยง รพ.สต.ติดดาวระดับอ าเภอทุก
อ าเภอ และกลุ่มงานใน สสจ.อ านาจเจริญทุกกลุ่มงาน ที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ รพ.
สต. จนส่งผลให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ผ่านเกณฑ์ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาว ครบ 100% เป็นแห่ง
แรกของเขตสุขภาพที่ 10 

 
 
 
 
 



- 16 - 
 

 
วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579” 

ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

 4.7.2 ขอขอบคุณ  อสม.และ จนท.รพ.สต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน ที่เป็นตัวแทน จังหวัด
อ านาจเจริญ จัดบูธนิทรรศการ “อสม.หมอประจ าครอบครัว เขตสุขภาพที่ 10” และเป็นวิทยากร
อภิปรายการขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิ ในเวทีมหกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขต
สุขภาพที่ 10 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี 

 
 

 4.7.3 งานตามนโยบาย  นพ .สสจ .อ านาจ เจริญ  ประ เด็ น  ธ รรมนูญประชาชน                     
เพ่ือขับเคลื่อน 2563 
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 4.7.4 หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0705.03/ว แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่องการคัดเลือกประธาน อสม.ทุกระดับ 

ชมรม อสม.ระดับ วาระ ระยะเวลา
คัดเลือก 

คุณสมบัติ วิธีคัด หน่วยงานรับรอง 

ระดับหมู่บ้าน 1ม.ค.2563- 
31ธ.ค.2566 

ภายใน ต.ค.62 เป็น อสม.3 ปีติดต่อกัน อสม.ในหมู่บ้านคัด
กันเอง 

รพท./รพช./รพ.
สต.ออกหนังสือ 

ระดับต าบล 1ม.ค.2563- 
31ธ.ค.2566 

ภายใน ต.ค.62 เป็น อสม.5 ปีติดต่อกัน ประธาน หมู่บ้าน
คัดกันเอง 

รพท./รพช./รพ.
สต.ออกหนังสือ 

ระดับอ าเภอ 1ม.ค.2563- 
31ธ.ค.2566 

ภายใน พ.ย.62 เป็น อสม.7 ปีติดต่อกัน ประธาน ต าบลคัด
กันเอง 

ส น ง . ส ส อ . อ อ ก
หนังสือ 

ระดับจังหวัด 1ม.ค.2563- 
31ธ.ค.2566 

ภายใน ธ.ค.62 เป็น อสม.10 ปีติดต่อกัน ประธาน อ าเภอคัด
กันเอง 

ส น ง . ส ส จ . อ อ ก
หนังสือ 

ระดับเขต 1ม.ค.2563- 
31ธ.ค.2566 

ภายใน มี.ค.63 เป็น อสม.10 ปีติดต่อกัน ประธาน จังหวัดใน
เขต คัดกันเอง 

ก ร ม  ส บ ส . อ อก
หนังสือรับรอง 

ระดับภาค 1ม.ค.2563- 
31ธ.ค.2566 

ภายใน มี.ค.63 เป็น อสม.10 ปีติดต่อกัน ประธาน เขตในภาค 
คัดกันเอง 

ก ร ม  ส บ ส . อ อก
หนังสือรับรอง 

ระดับประเทศ 1ม.ค.2563- 
31ธ.ค.2566 

ภายใน มี.ค.63 เป็น อสม.10 ปีติดต่อกัน ประธานจั งหวัด/
กทม./การไฟฟ้า 

ก ร ม  ส บ ส . อ อก
หนังสือรับรอง 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.8 เรื่องท่ีแจ้งจาก กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 4.8.1 รายงานเบิกกองทุนยาสมุนไพร จังหวัดอ านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2562 

หน่วยงาน ยกยอดจากปี 61  โควตา (บาท)   ยอดเบิก (บาท)  คงเหลือ (บาท) 
โรงพยาบาลอ านาจเจริญ        1,363,324.00       1,363,332.00  -                8.00  
โรงพยาบาลชานมุาน           409,685.00          409,686.00  -                1.00  
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา           493,996.00          444,412.00           49,584.00  
โรงพยาบาลลืออ านาจ           388,337.00          388,347.00  -              10.00  
โรงพยาบาลเสนางคนิคม           424,765.00          424,765.00                      -    
โรงพยาบาลหัวตะพาน           526,442.00          526,454.50  -              12.50  
โรงพยาบาลพนา           293,451.00          293,413.00                 38.00  
สสจ.อ านาจเจริญ           9,941.69          100,000.00          100,615.54             9,326.15  

รวม        4,000,000.00       3,951,025.04           58,916.65  
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 4.8.2 รายงานมูลค่าการใช้ยาสมุนไพร จังหวัดอ านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2562 

หน่วยงาน 
 มูลค่าเบิกจาก 

กองทุนยาสมนุไพร 
(บาท)  

 มูลค่าสนับสนนุ 
ข้ามหน่วยบริการ 

(บาท)  

 มูลค่าซ้ือยาจาก
บริษัท (บาท)  

 รวม  

โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 1,363,332.00   -  110,450.00  1,473,782.00  

โรงพยาบาลชานมุาน   409,686.00     148,122.00   -     557,808.00  
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา        444,412.00   -   -  444,412.00  

โรงพยาบาลลืออ านาจ    388,347.00     55,950.00   -  444,297.00  
โรงพยาบาลเสนางคนิคม 424,765.00   -   -     424,765.00  
โรงพยาบาลหัวตะพาน     526,454.50       185,177.50   -    711,632.00  
โรงพยาบาลพนา     293,413.00      597,906.00   -    891,319.00  
สสจ.อ านาจเจริญ    100,615.54   -   -     100,615.54  

รวม     3,951,025.04     987,155.50       110,450.00  5,048,630.54  

 
 4.8.3 ทะเบียนสรุปผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์ของบุคลากรแพทย์
แผนไทย จังหวัดอ านาจเจริญ 

อ าเภอ จ านวน/คน รุ่นที1่ รุนที2่ 
เมือง 16 11 5 
ลืออ านาจ 3 1 2 
หัวตะพาน 3 2 3 
เสนางคนิคม 3 1 2 
พนา 7 5 2 
ปทุมราช 5 3 2 
ชานุมาน 3 2 1 

รวม 40 25 15 
  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.9 เรื่องท่ีแจ้งจาก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย  
 4.9.1 รายงานผลการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีอุทกภัยจังหวัดอ านาจเจริญ  
 4.9.2 รายงานผลตรวจสุขาภิบาลอาหารร้านส้มต ายายเพิง 
 ด้วยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางโทรศัพท์       
ถึงกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  เมื่อวันที่ 2 กันยายน  2562  เรื่อง ขอให้
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ตรวจสอบคุณภาพอาหารส้มต ายายเพลิงกรณีภาพในคลิปการเทผงชูรสจ านวนมากใส่ในครก    
โดยคลิปดังกล่าวถูกส่งผ่านช่องทางเฟสบุ๊กและโทรทัศน์  เมื่อวันที่ 2 กันยายน  2562 เมื่อเวลา 
12.30 น โดยผู้ร้องไม่ประสงค์จะออกนาม  นั น 

 

 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ โดย นายอาคม กินาวงศ์ พร้อมด้วย นายยงยุทธ 
สุพล นางสาววิริยา คณารักษ์ นางพัทยา หวังสุข และคณะ ได้ลงพื นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง        
ตามหนังสือร้องเรียน ดังนี  
 1) สถานประกอบการตามเรื่องร้องเรียน ชื่อ ร้านส้มต ายายเพิง ตั งอยู่บ้านเลขท่ี 804 หมู่ 19 
ต าบลบุ่ง อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ เจ้าของกิจการคือนางธัญพร ณัฐวรรธน์  อายุ 44 ปี   
เชื อชาติไทย  สัญชาติ ไทย  เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่พนักงานเจ้าหน้าที่  
 2) พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ลงพื นที่ตรวจสอบตามหลักสุขาภิบาลอาหาร CFGTบริเวณภายใน  
ร้านส้มต ายายเพิง ดังต่อไปนี  
1. การตรวจทางกายภาพ  โดยใช้แบบตรวจสุขาภิบาลอาหารส าหรับ“สถานที่จ าหน่ายอาหารตาม
กฎกระทรวงสาธารณสุขสุขลักษณะสถานที่จ าหน่ายอาหาร พ.ศ.2561”จากการตรวจตามแบบ
ตรวจสุขาภิบาลอาหารฯ พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คือ  

หมวดที่ 1 สุขลักษณะของสถานที่ประกอบการ 
1.1 สถานที่จ าหน่ายอาหาร และบริโภคอาหาร  ไม่มีเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ ไม่มีอ่างล้าง

มือ และสบู่หรือเจลล้างมือให้บริการ 
1.2 สถานที่เตรียม ปรุง ประกอบอาหาร ไม่มีอ่างล้างมือ ใช้เป็นถังรองน  า ไม่มีสบู่ใช้ล้าง

มือ, ถังขยะอยู่ในสภาพไม่ดี ไม่มีฝาปิด,ไม่มีการแยกขยะมูลฝอย,ไม่มีถังดักไขมัน 
1.3 ห้องส้วม ไม่มีห้องส้วมให้บริการ,ไม่มีห้องส้วมบริการ,ไม่มีอ่างล้างมือบริการ 
หมวดที่  2 สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการท า ประกอบ หรือปรุง การเก็บรักษา และ

การจ าหน่ายอาหาร  
2.1 อาหารสด อาหารแห้ง และอาหารปรุงส าเร็จพร้อม บริโภค,อาหารแหนม หมูยอ 

แคบหมูไม่มีเครื่องหมาย อย.,ไม่มีอุปกรณ์ปกปิดอาหารปรุงส าเร็จ,ไม่มีการแยกเก็บอาหาร  
หมวดที่ 3 สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้อ่ืนๆ,ที่ล้างภาชนะ ต่ ากว่า 60 

ซม. ,ไม่มีการล้างน  าสะอาด 2 ครั ง หรือล้างด้วยน  าไหลผ่าน 
  หมวดที่ 4 สุขลักษณะส่วนบุคคล ของผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร ,ผู้ประกอบ
อาหารมีแผลบริเวณนิ วมือ และยังสัมผัสอาหาร 
2.การตรวจทางแบคทีเรีย 

2.1 การตรวจตัวอย่างอาหารและผู้สัมผัสอาหารทางแบคทีเรีย ด้วยชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
(SI-2) หรือ อ.13 
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พบว่า เขียง ช้อน จาน แก้วน  า น  าดื่ม น  าแข็ง และมือ มีการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (ตารางที่ 
1) 

2.2 ผลการตรวจตัวอย่างน  าและน  าแข็งทางแบคทีเรีย ด้วยชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
อ.11 พบว่ามีการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 1 
ที ่ ชนิดตัวอย่าง ผลตรวจ ค าแนะน า 

24 ชม. 48 ชม.  
1 น  าส้มต า - -  
2 น  าปลาร้า - -  
3 เขียง + + 1. แยกเขียงแต่ละประเภทอาหาร 3 (อย่างน้อย) 

2. ล้างท าความสะอาดให้ถูกหลักวิธี 
4 มือ + ++ 1. ล้างมือให้สะอาดถูกวิธี 

2. มีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี 
5 ช้อน + ++ 1. ล้างภาชนะให้สะอาดถูกวิธี 

2. เก็บและใช้ภาชนะให้ลูกวิธี 6 จาน + ++ 
7 แก้วน  า + ++ 

หมายเหตุ  + ,++ ,+++ = มีการปนเปื้อนเชื อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
ตารางที่ 2 

ที ่ ชนิดตัวอย่าง ผลตรวจ ค าแนะน า 
24 ชม. 48 ชม. 

1 น  าดื่ม ++ +++ 1. ไม่ควรใช้บริโภค 
2. ควรเลือกน  าดื่มที่สะอาดและได้มาตรฐาน 

2 น  าแข็ง + ++ 1. ล้างภาชนะใส่ให้สะอาด 
2. ควรเลือกน  าแข็งจากแหล่งผลิตที่สะอาด   
   ได้มาตรฐาน 

หมายเหตุ : ++, +++ =  ไม่ควรใช้บริโภค 
 4.9.3 การจัดกิจกรรม “วันล้างมือโลก” ปี 2562 
 ตามท่ีสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ก าหนดให้วันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันล้าง
มือโลก (Global Hand Washing Day)  เพ่ือเป็นการสร้างความตระหนักให้ประชากรทั่วโลกล้าง
มือด้วยน  าและสบู่ซึ่งเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและเสียค่าใช้จ่ายน้อยในการป้องกันโรคติดเชื อที่
ส าคัญได้ทางหนึ่ง 
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กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาเห็นถึงความส าคัญของการจัดกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าว 
จึงขอความร่วมมือด าเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์การล้างมือเนื่องในวันล้างมือโลก ประจ าปี 2562 
“มือที่สะอาดส าหรับทุกคน: Clean hand for All” โดยมีแนวทางด าเนินการดังนี  
  1. ใช้กลภาครัฐ/หน่วยงานด้านสุขภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้ การล้างมือที่ถูกต้อง
เพ่ือสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
  2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนและสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งเน้นความส าคัญ
ในการล้างมือด้วยน  าสะอาดและสบู่ 7 ขั นตอน เพ่ือสร้างความตระหนักและการปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการล้างมือที่ถูกต้องจนเกิดเป็นนิสัยรักสุขภาพ 
  3. ส่งเสริมสนับสนุน ให้ประชาชนเข้าถึงจุดให้บริการล้างมืออย่างถูกต้อง 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จึงขอความร่วมมือจากท่านจัดกิจกรรม “วันล้างมือ
โลก” ดังกล่าว  และส่งแบบรายงานพร้อมรูปถ่ายการจัดกิจกรรมวันล้างโลก ประจ าปี 2562 (จ านวน10 รูป) 
ไปที่E-mail: suchart.s@anamai.mail.go และ E-mail: env1.amnat.pho@gmail.comวันที 31 
ตุ ลาคม 2562 ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ส า นั ก สุ ข า ภิ บ า ล อ า ห า ร แ ล ะ น  า  
(http://foodsan.anamai.moph.go.th) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.10 เรื่องท่ีเสนอจาก งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4.10.1 ขอให้โรงพยาบาลที่ต้องการขึ นระบบ HOSxP ver 4.0 ใน Packet ที่ทีม Admin 
ของจังหวัด เป็นผู้ขึ นระบบให้โดยมีบริษัท BMS เป็นที่ปรึกษา แจ้งแผนก าหนดการการขึ น  ระบบฯ 
ภายในสิ นเดือนตุลาคม 2562 (ค่าใช้จ่ายในขึ นระบบใช้งบฯ ของแต่ละโรงพยาบาล) 
 4.10.2 ทีม ICT จะท าการปรับระบบ HOSxP-PCU ของระดับ รพ.สต. เป็น HOSxE-PCU 
เพ่ือรองรับการส่งข้อมูล ปกส. ข้อมูล 43 แฟ้ม ข้อมูลบริการ และระบบ Back Office ได้แก่      
ระบบค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆของกรมบัญชีกลาง ระบบบุคลากร ระบบคลังยา/วัสดุ               
ขอให้ทุกอ าเภอแจ้งแผนก าหนดการขอปรับระบบและอบรมกับ ICT ภายใน 10 ตุลาคม 2562 
(ค่าใช้จ่ายในการอบรมจ านวน 3 วัน/อ าเภอ ใช้งบฯ ของแต่ละ CUP) 
 4.10.3 แจ้งรายชื่อสถานบริการที่ไม่มีการท าข้อมูลส่งเบิกงบกองทุนประกันสังคม  
ตั งแต่ 1 มกราคมถึง 25 กันยายน 2562 ดังนี  
  1) อ.ปทุมราชวงศา รพ.สต.หนองข่า รพ.สต.หนองไฮน้อย รพ.สต.สามแยก  

รพ.สต.ลือ 
  2) อ.ชานุมาน  รพ.สต.บุ่งเขียว 
  3) อ.เสนางคนิคม รพ.สต.โคกกลาง 
  4) อ.หัวตะพาน  รพ.สต.ขุมเหล็ก รพ.สต.หนองยอ 
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  5) อ.เมือง  ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหัวตะพาน เสนอให้จังหวัดวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ของระบบ 
ผชช.ว. สสจ.อจ. HOSxP ver 4.0 ตอบโจทย์การท างานดีขึ น 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.11 เรื่องท่ีแจ้งจาก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและสุขภาพจิต  
รายงานผลการปฏิบัติงานของทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต Mental Health 
Crisis Assessment and Treatment Team (MCATT) กรณีช่วยเหลืออุทกภัยอุทกภัยจังหวัด
อุบลราชธานี  
 หลังจากมติที่ประชุมของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัด
อ านาจเจริญ (EOC) ให้จัดทีม mini-Mert / MCATT เข้าช่วยเหลือจังหวัดอุบลราชธานีที่ยังประสบ
อุทกภัย ระหว่างวันที่ 17- 20 กันยายน 2562 และได้รับการขอรับการสนับสนุนทีม  MCATT    
จากส านักงานเขตสุขภาพที่ 10  ตามหนังสือที่สธ. 0235/1579 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562 ให้จัด
ทีม MCATT เข้าช่วยเหลือ เพ่ือประเมินผู้ประสบภัยให้ได้ครอบคลุมในระหว่า งวันที่  24-30 
กันยายน 2562 
 ผลการด าเนินงานรอบที่ 1 ทีม MCATT   ทีมจังหวัดอ านาจเจริญได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานในพื นที่ ต าบลจาระแม มีศูนย์พักพิงที่อยู่ใกล้กับจุดตั งศูนย์ปฏิบัติการ ปตท. ทัพไทย 
ทั งหมด  6 ศูนย์  แต่ได้รับมอบให้ส ารวจและประเมินสุขภาพจิตใน 2 ศูนย์พักพิง คือ ศูนย์พักพิง
ข้างปตท.ทัพไทย ปชก. 158 คน และ ศูนย์พักพักข้างเชียงกง ปชก. 57 คน ซึ่งทีม MCATT ที่ร่วม
ด าเนินการ คือ ทีมอ าเภอเมือง อ าเภอชานุมาน อ าเภอปทุมราชวงศา และพนา  ซึ่งได้ด าเนินการ
ส ารวจ ครัวเรือน ประเมินสุขภาพจิต และส่งต่อรักษาและส่งต่อฐานข้อมูลให้กับ รพ.สต ทัพไทย 
เมื่อด าเนินการเสร็จสิ น  
 ผลการด าเนินงานรอบที่ 2 ทีม MCATT จังหวัดอ านาจเจริญ ประกอบด้วย ทีม อ าเภอเมือง
อ านาจเจริญ อ าเภอพนา อ าเภอลืออ านาจ อ าเภอหัวตะพาน และอ าเภอเสนางคนิคม  เข้ารายงาน
ตัวและรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานจากผู้ประสานงานระดับเขต ปฏิบัติงานระหว่างวันที่  25-27 
กันยายน 2562 โดยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในเขตอ าเภอเมืองในเขตรับผิดชอบของเครือข่าย
โรงพยาบาลเอกชนร่วม(รพ.เอกชนร่มเกล้า) จ านวน 5 ศูนย์พักพิง ประชากร  680 คน  และ
จิตแพทย์โรงพยาบาลอ านาจเจริญได้ออกปฏิบัติงานติดตามผู้ป่วยที่ส่งต่อเพ่ือรักษาและต้องติดตาม
ในรายที่ผิดปกติ ในเขตรับผิดชอบของเครือข่าย PCC ท่าวังหินในชุมชนวัดท่าวังหิน (ชุมชนวัดกุด
คูณ) และศูนย์พักพิงห้วยม่วง ในวันที่ 27 กันยายน 2562 



- 23 - 
 

 
วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579” 

ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

 การปฏิบัติงานของทีม MCATT ในครั งนี  ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้บริหารและ
เครือข่ายทีม MCATT ตั งแต่ระดับอ าเภอ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ โรงพยาบาลชุมชน และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ที่ส่งบุคลากรเข้าร่วมทีมในครั งนี  ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี  
-เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ในปีงบประมาณ 2563 ให้มีการพัฒนาทักษะ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.12 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

 วาระ 4.12.1 ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับแผนรายได้และค่าใช้จ่าย(Planfin) 2562 
ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับแผนรายได้และค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2562 

โรงพยาบาล 
รายได ้ รายจ่าย 

ประมาณการ 31/8/2562 ร้อยละ ประมาณการ 31/8/2562 ร้อยละ 
อ านาจเจรญิ 787,330,000.00 669,569,661.20 85.04 750,200,000.00 669,181,355.45 89.20 
ชานุมาน 87,831,564.71 80,487,693.10 91.64 86,588,688.00 83,177,176.54 96.06 
ปทุมราชฯ 111,291,596.99 95,539,086.76 85.85 106,022,227.27 94,427,052.20 89.06 
พนา 85,218,824.35 76,960,843.33 90.31 86,451,970.00 77,707,338.53 89.88 
เสนางฯ 89,423,904.71 77,578,605.75 86.75 83,328,700.00 76,420,615.79 91.71 
หัวตะพาน 126,117,141.06 124,170,893.73 98.46 126,000,000.00 122,300,514.32 97.06 
ลืออ านาจ 83,965,370.72 73,125,574.31 87.09 76,064,560.88 73,561,492.86 96.71 

ผลรวม 1,371,178,402.54 1,197,432,358.18 87.33 1,314,656,146.15 1,196,775,545.69 91.03 

หมายเหตุ เป้าหมาย ร้อยละ 91.67 มากกว่าหรือน้อยกว่าไม่เกินร้อยละ 5 จากแผนที่ประมาณการ 
 4.12.2 ภาวะวิกฤติทางการเงิน 

ตารางท่ี 2 การค านวณวิกฤติ 7 ระดับ ของหน่วยบริการในจังหวัดอ านาจเจริญ ณ 31 สิงหาคม 2562  

Org CR QR Cash NWC NI LiI StI SuI 
Risk 

Scroing 
อ านาจเจรญิ 1.93 1.65 0.90 93,570,919.16 388,305.75 0 0 0 0 
ชานุมาน 1.61 1.45 1.19 9,637,381.46 -2,689,483.44 0 1 0 1 
ปทุมราชฯ 1.21 1.08 0.83 5,186,050.29 1,112,034.56 1 0 0 1 
พนา 1.32 1.08 0.61 4,477,054.97 -746,495.20 2 1 0 3 
เสนางฯ 1.83 1.60 1.10 9,719,529.69 1,157,989.96 0 0 0 0 
หัวตะพาน 0.77 0.62 0.40 -6,770,509.37 1,870,379.41 3 1 2 6 
ลืออ านาจ 1.63 1.32 1.02 7,234,042.13 -435,918.55 0 1 0 1 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.13 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
  4.13.1 การเบิกเงิน พตส. 

 

 
4.13.2 ประกาศรับสมัครเพ่ือคัดเลือก 
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4.13.3 พกส./ลูกจ้างชั่วคราว 

 
 

4.13.4 การส่งเอกสารวิชาการเพ่ือเลื่อนระดับท่ีสูงขึ น 

 
 

4.13.5 ข้าราชการลาออก 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
   - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

- ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ ขอขอบคุณส าหรับความช่วยเหลือพื นที่ประสบ
อุทกภัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาหมอม้าและให้การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์   
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ที่ได้รับความเสียหาย และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ให้เตรียมความพร้อมรับมือ
และป้องกันบริหารความเสี่ยงพื นที่ที่มีความเสี่ยงน  าท่วม 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาหมอม้า ได้รับจัดสรรงบประมาณ จาก สป.สช. เพื่อสนับสนุน
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จ านวน 500,000 บาท 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
   - ไม่มี - 
 
เลิกประชุม  เวลา 16.15 น. 
 
    ลงชื่อ    ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นางสาวชญานิศา นารีวงศ์) 
             นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
 
    ลงชื่อ    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายวุฒิพงษ์ สินทรัพย์) 
       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
        หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 
 


