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เอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสุรินทร
วันที่ 10พฤศจิกายน2560ณ หองประชุมสระโบราณ
โดย กลุมงานเวชกรรมสังคม
****************
สรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการดานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560ณ หองประชุมขุน
ภักดีสุขกิจ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร
1. การมอบเกียรติบัตรการดูแลตอเนื่องตามเกณฑคุณภาพงานเยี่ยมบานจังหวัดสุรินทร ป 2560
การดูแลผูปวย เปน “การกระทําตอมนุษยเกี่ยวกับการดูแลและการชวยเหลือเมื่อเจ็บปวย การฟนฟูสภาพ การ
ปองกันโรค และการสงเสริมสุขภาพ” ดวยขอกําหนดนี้จึงตองขยายบทบาทการดูแลผูเจ็บปวยจากโรงพยาบาล ครอบคลุม
ไปถึงผูปวยที่บาน/ชุมชนดวย เขตนครชัยบุรินทรไดมีการดําเนินงานการดูแลตอเนื่องที่บานดวยโปรแกรม Thai cocโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเชื่อมโยงขอมูลการดูแลตอเนื่องจากโรงพยาบาลแมขายสูหนวยบริการปฐมภูมิทุกแหงลดภาวะแทรกซอน
การกลับมารักษาซ้ํา ลดคาใชจายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งพัฒนาระบบการดูแลตอเนื่องที่บานใหไดตามเกณฑ
คุณภาพงานเยี่ยมบาน ผลการดําเนินงานในป 2560พบวา การดูแลตอเนื่องของจังหวัดสุรินทรมีอัตราการเยี่ยมบาน รอย
ละ 95.57 เปนลําดับที่1 อยางตอเนื่องของเขตนครชัยบุรินทร เพื่อใหบุคลากรที่รับผิดชอบการทํางานเกิดขวัญ กําลังใจใน
การปฏิบัติงาน จึงขอมอบเกียรติบัตรใหหนวยบริการที่สามารถเยี่ยมบานไดตามเกณฑคุณภาพงานเยี่ยมบาน ทั้งนี้ อําเภอ
เมือง 7 รพ.สต. ไดแกรพ.สต.สวาย , รพ.สต.เพี้ยราม ,รพ.สต.ตั้งใจ,รพ.สต.คอโค,รพ.สต.แกใหญ,รพ.สต.กาเกาะ และ รพ.
สต.ทาสวาง
2. สรุปการประชุมจังหวัดสุรินทร ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 30 ตุลาคม 2560
 ขอสั่งการของผูวา
- การบริหารจัดการน้ํา
- ราคาขาว
- การกําจัดขยะ
- โครงการในพระราชดําริ ใหดําเนินการอยางตอเนื่อง
 เรื่องการดําเนินการเรื่องรองทุกข สรุปขอรองเรียน รองทุกข ของศูนยดํารงธรรม จังหวัดสุรินทร
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 48 เรื่อง ยุติแลว 39 เรื่อง คงคาง 9 เรื่อง
- สําหรับหนวยงานที่มีเรื่องคางดําเนินการขอใหแจงเจาหนาที่ที่รับผิดชอบติดตามเรงรัดใหไดขอยุติโดยเร็ว และ
รายงานจังหวัดทราบ
 สถานการณ ไข เ ลื อดออกจั งหวั ดสุ ริ นทร จํ านวนผู ปวยไข เ ลื อดออก 994 ราย อั ตราป วย 71.25 ต อแสน
ประชากร ไมมีรายงานผูเสียชีวิต
 เร งรั ดติ ดตามการใช จายเงิ นงบประมาณ ประจําป งบประมาณ2560 ประจํ าเดื อนตุลาคม 2560 สํ านั กงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร งบประมาณ 139.71 ลาน เบิกจาย 120.64 ลาน คิดเปนรอยละ 86.35
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 ผลการเบิ กจ ายเงิ นที่ กั นไว เบิ กเหลื่ อมป วงเงิ นเกิ นกว า 20 ล านบาทขึ้ นไป จนถึ งวั นที่ 30 กั นยายน 2560
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร รวมเหลื่อมป 70.53 ลาน เบิกจาย 63.69 ลาน คิดเปนรอยละ 90.30
 การรับเสด็จพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิตติยาภา เสด็จไปเปนประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษศาลา
บูรพาจารย ณ วั ดสามราษฎร นุกู ล ตํ าบลโชคนาสาม อํ าเภอปราสาท จั งหวั ดสุ ริ นทร ในวั นพฤหั สบดี ที่ 9
พฤศจิกายน 2560
 การรับเสด็จพระเจาหลานเธอ พระองคเจาอทิตยาทรกิติคุณ จะเสด็จทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ระหวางวันที่ 11 –
15 พฤศจิกายน 2560 และจะเสด็จทรงเปดศูนยฝกภาค ตะวันออกเฉียงเหนือสมาคมผูบําเพ็ญประโยชนแหง
ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร โดยประทับแรม ณ เรือนรับรอง อางเก็บน้ํา
หวยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร
 โครงการสวดพระอภิธรรมถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร
- ครั้งที่ 11 วันอาทิตย ที่ 5 พย.2560 เวลา 16.00น. วัดศาลาลอย ชุดสุภาพ
- ครั้งที่ 12 วันจันทรที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00น .
 งานมหัศจรรยงานชางสุรินทร ประจําป 2560 กําหนดจัดเปนปที่ 57 ระหวางวันที่ 8-19 พฤศจิกายน 2560 ณ
สนามกีฬาศรีณรงค มีกิจกรรมหลัก
1. งานแสดงชาง วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560
2. งานตอนรับและเลี้ยงอาหารชาง วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560
3. งานแสง สีเสียง วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2560
 โครงการสภากาแฟประจําเดือนตุลาคม 2560 เปนวันศุกร ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 – 09.00 น. ณ
จวนผูวาราชการจังหวัดสุรินทร โดยหนวยงานในสังกัดมหาดไทย และชมรมนายอําเภอจังหวัดสุรินทร เปนเจาภาพ
 โครงการสภากาแฟประจําเดือนพฤศจิกายน 2560 วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00-09.00น.
โดยหนวยงานในสังกัดกลาโหม และสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนเจาภาพ
 การจัดงานวันรวมน้ําใจหลั่งไหลสูกาชาดสุรินทรประจําป 2560 โดยนายกเหลากาชาดจังหวัดสุรินทร วันที่ 3
พฤศจิ กายน 2560 เวลา 08.30 น. เป นต นไป ณ จวนผู วาราชการจั งหวั ดสุ รินทร โดยขอความอนุ เคราะห
สนับสนุนเงิน/สิ่งของเพื่อจัดเปนรางวัลตอบแทนแกผูที่มาสนับสนุนรานธารากาชาด
 โครงการจังหวัดสุรินทรสรางสุขสรางรอยยิม้ และโครงการบานธารน้ําใจ ประจําเดือน พฤศจิกายน 2560 วันที่ 22
พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนแนงมุดวิทยา ตําบลแนงมุด อําเภอกาบเชิง
 โครงการสิ นเชื่ อชะลอการขายข าวเปลื อกนาป ป ก ารผลิ ต 2560 /2561 เวลา 1 พฤศจิ ก ายน2560 - 28
กุมภาพันธ 2561 โดยธกส.
3. แนวทางการนิเทศ ติดตาม กํากับและประเมินผลการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ 2561
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 การนิเทศงาน วัตถุประสงค
1. เพื่ อติ ดตาม กํ ากั บและประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานด านสาธารณสุ ขของหน วยงานสาธารณสุ ขสั งกั ด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร
2. เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นการดําเนินงาน วิธีการทํางาน ระดับจังหวัด/อําเภอ ผูแทนอําเภอไดรับวิธีการ
ทํางาน ผูแทนจังหวัด/อําเภอ
3. เพื่อไดขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการทํางานรวมกัน
4. การนิเทศ ติดตาม กํากับและประเมินผลการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขปละ 2 ครั้ง
 วิธีการดําเนินการ สํานักงานาสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร จัดรูปแบบการบริหารจัดการงานดานสุขภาพ โดยกําหนด
เปนโซนสุขภาพ จํานวน 4 โซน อําเภอเมืองสุรินทร อยูในโซน 3 ประกอบดวย อําเภอลําดวน อําเภอรัตนบุรี
อําเภอจอมพระและอําเภอเขวาสินรินทร ประธานโซน นพ.สินชัย ตันติรัตนานนท ผูอํานวยการโรงพยาบาลรัต
นบุรี ปฏิบัติหนาที่นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน)
 ประธานโซนและคณะกรรมการแตละโซน (ผูแทนกลุมงาน/งาน) รวมกําหนดกรอบแนวทางการจัดทํา PA :
Performance Agreement และตัวชี้วัดในการกํากับ ติดตามและประเมินผล โดยพิจารณาความสอดคลอง
เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข ป 2561 และยุทธศาสตรสุขภาพจังหวัดสุรินทร
นโยบายและเปาหมายการดําเนินงาน ตลอดจนปญหาสุขภาพจังหวัดสุรินทร ป 2561
 สรางเครื่องมือที่ใชในการนิเทศ ติดตาม กํากับและประเมินผลในการดําเนินงานดานสาธารณสุขป 2561 ทั้งใน
สวน PA และตัวชี้วัด
 กรอบแนวทางการนิเทศงานประเด็นในการนิเทศ ติดตาม กํากับงานคือการทําขอตกลงในการปฏิบัติงานเพื่อมุง
ผลสัมฤทธิ์ของงานดานสาธารณสุข ตาม PA และ KPI ที่กําหนดใหในป 2561 รวมกับแนวทางในการดําเนินงาน
เพื่อใหบรรลุ PA และ KPI ดังกลาว
 กําหนด แผนการนิเทศงาน ติดตาม กํากับการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขในพื้นที่ของป 2561 รอบที่ 1 อําเภอ
เมืองสุรินทร ในวันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น.
 การประเมินผล
- การประเมินผลกลุมงาน/งาน ดําเนินการโดยคณะกรรมการโซน ตาม PA และ KPI ที่กํากับไวในแตละกลุม
งานในการทําคํารับรองการปฏิบัติงานระหวางประธานโซนกับผูบริหารในอําเภอนั้นๆ ซึ่งมีจํานวน 37 ตัว
- คณะกรรมการโซน ซึ่ งเป นตั วแทนในแต ละกลุ มงาน/งาน ของสํ านั ก งานสาธารณสุ ขจั งหวั ดสุ ริ นทร จะ
ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานในการออกนิเทศ ติดตาม กํากับ ในรอบที่ 2 (ประมาณเดือนมิถุนายน
2561) แตละกลุมงาน/งาน จะรวบรวมคะแนนใน PA และ KPI ที่รับผิดชอบ ในภาพของหนวยบริการและ
ภาพรวมของอําเภอสงมาที่เลขาโซนแตละโซน โดยผานการตรวจสอบจากเลขาโซนและสงมาที่กลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตรสาธารณสุข เพื่อประมวลผลคะแนนและจัดลําดับคะแนนในภาพของหนวยบริการและภาพรวม
อําเภอตอไป
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- กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข จะดําเนินการแจงผลการประเมินของหนวยบริการและภาพรวมของ
อําเภอใหทราบ 2 รอบ โดยรอบที่ 1 จะแจงทางเว็ปไซต ของกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุ ข
www.surinpho.comไปที่กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข หัวขอขาวประชาสัมพันธ เพื่อใหหนวยงาน
ไดตรวจสอบคะแนนของหนวยบริการ ซึ่งสามารถอุทธรณคะแนนได หลังจากแขวนในเว็ปไซตแลวภายใน 3
วัน ครั้งที่ 2 เปนการประกาศคะแนนจริง ซึ่งจะไมสามารถอุทธรณคะแนนได ซึ่งจะแจงทางเว็ปไซตเดิม
ภายหลังจากมีการปรับปรุงคะแนนจากการประกาศครั้งที 1 ภายใน 5 วัน
- คะแนนผลการประเมินการประกาศครั้งที่ 2 จะถือเปนผลการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของหนวยงานตาม
PA และ KPI ที่หนวยงานทําคํารับรองไว ซึ่งกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุขจะไดแจงใหผูบริหารของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร ผูบริหารของหนวยงาน สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทรทุก
แหงไดทราบตอไป พรอมทั้งสงผลการประเมินครั้งนี้ไปยังกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อืนําขอมูลไปใช
ในการประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนตอไป
4. งานทันตสาธารณสุข
 ทิศทางทันตสาธารณสุข 5 ป
- ป 2560 มาตรฐานบริการ TDCA
- ป 2561 เครือขายเข็มแข็ง
- ป 2562 นวัตกรรมบริการ
- ป 2563 ศูนยการเรียนรู
- ป 2564 ชุมชนเพิ่งตนเองสูสุขภาวะ
 ตัวชี้วัด 13 ตัว
1. จํานวนวัตกรรมบริการหรือ R2R ที่มีการพัฒนาและนําเสนอระดับเขต/จังหวัด/อําเภอ/หนวยบริการอยาง
นอย 3 เรื่อง/CUP* PA พัฒนานวัตกรรม (รง.สสจ.)
2. รอยละ 90 ตําบล (รพ.สต.)ที่มีการบูรณาการจัดระบบการดูแลกลุม (12 ป) และจัดการสุขภาพชองปาก
ฟนดีไมผุ Cavity free มากกวา 55%* PA เกิดทักษะปองกันวัยเรียน (HDC)
3. ร อยละ รพ.นํ าร องผ านเกณฑ ตัวชี้ วัดการดํ าเนิ นโครงการดู แลผู สูงอายุ โครงการนํ าร องสํ านั ก ทั นต
สาธารณสุข * PA LTC AGING (รง.สสจ./HDC)
4. รอยละ 90 รพ.ที่มีปญหา/การคัดกรอง/รอยโรค/มะเร็งชองปาก และสงตอเพื่อการรักษา * เขตเครือขาย
รวมบริการ (รง.สสจ.)
5. รอยละ 80 ดัชนีความสุขทันตบุคลากร(สํารวจสสจ.)
6. รอยละ 36 การจัดบริการ การเขาถึงบริการทันตสาธารณสุขทั่วไปทุกกลุมอายุในจังหวัด เขต(HDC)
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7. รอยละ 70 รพ.สต.ที่มีการจัดการบริการสุขภาพชองปากผานเกณฑ 2 อปก.บริการระดับปฐมภูมิ * เขต
ใกลบานใกลใจ (HDC)
8. รอยละ 100 อําเภอ/ รพ. (A/S/M/F/P) ที่ผานการรับรอง และ Re accredit มาตรฐานบริการ
HA/TDCA/PCC * เฝาระวังมาตรฐานบริการ (รง.สสจ.)
9. รอยละ 30 กลุมวัยทํางานรวมกับเบาหวาน ความดัน ไดรับการตรวจคัดกรองและไดรับบริการทันตกรรม
ตามปญหา * เฝาระวังวัยทํางาน NCD (HDC)
10. รอยละ 10 ของ รพ.ระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ (A/S/M/F) ที่จัดใหมีบริการทันตกรรมเฉพาะทางเพิ่มขึ้น *
เฝาระวัง OHSP โรคซับซอน (HDC/รง.สสจ.)
11. รอยละ 95 ตําบล (รพ.สต.)ที่บูรณาการจัดการวัคซีนปองกันสุขภาพทุกกลุมวัย (0-5 ป) สอนทักษะ การ
ดูแลสุขภาพชองปาก และ ศพด./จัดการปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคฟนผุ ฟนดีไมผุ 50% กลุมอายุ 3 ป *
(HDC/รง.สสจ.)
12. รอยละ 100 ในพื้นที่ 17 อําเภอ กลุมตัวอยางที่มีการสํารวจทันตสุขภาพชองปากทุกป(สํารวจ.สสจ.)
13. รอยละของการจัดซื้อรวมของยา เวชภัณฑที่ไมใชยา วัสดุวิทยาศาสตรและวัสดุทันตกรรม (เฝาระวัง เขต)
สถานการณโรคไขเลือดออก อําเภอเมืองสุรินทร
ขอมูลเฝาระวังโรคไขเลือดออกจากรายงาน 506 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม-10พฤศจิกายน2560 พบผูปวย จํานวน
342ราย อัตราปวย 128.96ตอแสนประชากร ไมมีเสียชีวิต สัดสวนเพศชายตอเพศหญิง1.02 :1 กลุมอายุที่พบมากที่สุด
เรียงตามลําดับคือ 10-14 ปรอยละ 32.16,15-24 ป รอยละ 21.64,5-9 ปรอยละ 19.59อาชีพที่มีจํานวนผูปวยสูงสุดคือ
นักเรียน รอยละ 68.42 รองลงมาคือ รับจาง รอยละ 15.20 , เด็กในปกครอง รอยละ 4.97เดือนกรกฎาคม พบผูปวยสูงสุด
77ราย รอยละ 22.51
ตําบลที่มีอัตราปวยสูงสุด 5 อันดับ คือ
1) ตําบลตาอ็อง
อัตราปวย
569.61 ตอแสนประชากร
2) ตําบลเทนมีย
อัตราปวย
355.56 ตอแสนประชากร
3) ตําบลราม
อัตราปวย
269.94 ตอแสนประชากร
4) ตําบลบุฤาษี
อัตราปวย
175.98ตอแสนประชากร
5) ตําบลกาเกาะ
อัตราปวย
169.36 ตอแสนประชากร
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จํานวนผูปวย(ราย)
120

จํานวนผูปว ยดวยโรค ไขเลือดออกรวม(26,27,66) จําแนกรายเดือน อ.เมือง จ.สุรินทร
เปรียบเทียบขอมูลป 2560 กับคามัธยฐาน 5 ป ยอนหลัง
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สถานการณโรคไขหวัดใหญ อําเภอเมืองสุรินทร
ขอมูลเฝาระวังโรคไขหวัดใหญจากรายงาน 506 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม-10พฤศจิกายน2560 พบผูปวย จํานวน 87
ราย อัตราปวย 32.81ตอแสนประชากร ไมมีเสียชีวิต สัดสวนเพศหญิงตอเพศชาย 1 : 1 กลุมอายุที่พบมากที่สุดเรียง
ตามลําดับคือ 15-24 ปรอยละ 24.14,0-4ป รอยละ 20.69และ 5-9ป รอยละ 18.39อาชีพที่มีจํานวนผูปวยสูงสุดคือ
นักเรียน รอยละ 42.53 รองลงมาคือ เด็กในปกครอง รอยละ 27.59และ รับจาง รอยละ 8.05เดือนกันยายน พบผูปวย
สูงสุด 28รายรอยละ 32.18
ตําบลที่มีอัตราปวยสูงสุด 5 อันดับ คือ
1) ตําบลสลักได
อัตราปวย
80.31 ตอแสนประชากร
2) ตําบลกาเกาะ
อัตราปวย
56.45 ตอแสนประชากร
3) ตําบลนอกเมือง
อัตราปวย
50.27 ตอแสนประชากร
4) ตําบลแสลงพันธ
อัตราปวย
44.83ตอแสนประชากร
5)ตําบลในเมือง
อัตราปวย
40.1 ตอแสนประชากร
จํานวนผูปว ยดวยโรค Influenza จําแนกรายเดือน อ.เมือง จ.สุรินทร
เปรียบเทียบขอมูลป 2560 กับคามัธยฐาน 5 ป ยอนหลัง
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สถานการณโรคมือเทาปาก อําเภอเมืองสุรินทร
ขอมูลเฝาระวังโรคมือเทาปากจากรายงาน 506 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม-10พฤศจิกายน2560 พบผูปวย จํานวน
222ราย อัตราปวย 83.71ตอแสนประชากร ไมมีเสียชีวิต สัดสวนเพศชายตอเพศหญิง1.36 :1 กลุมอายุที่พบมากที่สุดเรียง
ตามลําดับคือ 0-4 ปรอยละ 77.48,5-9ป รอยละ 19.37 , 10-14ปรอยละ 1.80อาชีพที่มีจํานวนผูปวยสูงสุดคือ เด็กใน
ปกครอง รอยละ 71.62 รองลงมาคือ นักเรียน รอยละ 28.38เดือนมกราคม พบผูปวยสูงสุด 61ราย รอยละ 27.48
ตําบลที่มีอัตราปวยสูงสุด 5 อันดับ คือ
1) ตําบลราม
อัตราปวย
269.94 ตอแสนประชากร
2) ตําบลบุฤาษี
อัตราปวย
162.45 ตอแสนประชากร
3) ตําบลสลักได
อัตราปวย
151.59 ตอแสนประชากร
4) ตําบลนอกเมือง
อัตราปวย
116.25ตอแสนประชากร
5) ตําบลแกใหญ
อัตราปวย
115.32 ตอแสนประชากร
จํานวนผูปวย(ราย)
70

จํานวนผูปว ยดวยโรค Hand,foot and mouth disease จําแนกรายเดือน อ.เมือง จ.สุรินทร
เปรียบเทียบขอมูลป 2560 กับคามัธยฐาน 5 ป ยอนหลัง
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สถานการณโรคเลปโตสไปโรซิส อําเภอเมืองสุรินทร
ขอมูลเฝาระวังโรคเลปโตสไปโรซิสจากรายงาน 506 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม-10พฤศจิกายน2560 พบผูปวย
จํานวน 15ราย อัตราปวย 5.66ตอแสนประชากร ไมมีเสียชีวิต เพศชาย 15รายกลุมอายุที่พบมากที่สุดเรียงตามลําดับคือ
55-64 ปรอยละ 40,25-34ป รอยละ 26.67,45-54 ปรอยละ 13.31อาชีพที่มีจํานวนผูปวยสูงสุดคือ รับจาง
รอยละ 40 รองลงมาคือ เกษตร รอยละ 40 , ไมทราบอาชีพ รอยละ 13.33เดือนตุลาคม พบผูปวยสูงสุด 4ราย รอยละ
26.67
ตําบลที่มีอัตราปวยสูงสุด 5 อันดับ คือ
1) ตําบลทาสวาง
อัตราปวย
28.02 ตอแสนประชากร
2) ตําบลบุฤาษี
อัตราปวย
27.07 ตอแสนประชากร
3) ตําบลคอโค
อัตราปวย
19.31 ตอแสนประชากร
4) ตําบลแสลงพันธ
อัตราปวย
14.94ตอแสนประชากร
5) ตําบลสลักได
อัตราปวย
8.92 ตอแสนประชากร
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จํานวนผูปว ยดวยโรค Leptospirosis จําแนกรายเดือน อ.เมือง จ.สุรินทร
เปรียบเทียบขอมูลป 2560 กับคามัธยฐาน 5 ป ยอนหลัง
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การดําเนินงาน ขาวแจงเตือนและประชาสัมพันธ
 แจงเตือนเรื่องการปองกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในชวงฤดูหนาว เพื่อลดโอกาสเจ็บปวยดวยโรคติดตอและภัย
สุขภาพที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นในชวงฤดูหนาว ดังนี้ โรคติดตอ ไดแก 1.โรคไขหวัดใหญ จะสามารถแพรระบาดได
งายและกวางขวาง จึงควรปองกันดวยการดูแลสุขภาพอนามัยสวนบุคคล หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกลชิดกับผูปวย
รวมถึงการใชมาตรการ ปด ลาง เลี่ยง หยุด เมื่อปวยเปนโรคไขหวัดใหญ 2.โรคมือ เทา ปาก มักพบในเด็กกลุม
อายุต่ํากวา 5 ป ควรหมั่นลางมือ กอน-หลัง การรับประทานอาหาร เขาหองน้ํา และการเลนของเลน หากเด็กมี
อาการปดปกติสงสัยเปนโรคดังกลาวผูปกครองควรพาไปพบแพทยเพื่อรับการรักษา 3. โรคอุจจาระรวงจากไวรัส
ในเด็ก มีเชื้อไวรัสโรตา เปนเชื้อกอโรค มักเกิดกับเด็ กกลุมอายุต่ํากวา 5 ป ควรหมั่นลางมือ เชนเดียวกับการ
ปองกันโรคมือเทาปากและโรคไขหวัดใหญ และทานอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหมเสมอ ภัยสุขภาพ ไดแก 1. ภัย
จากการจราจรทางถนน เนือ่ งจากทัศนวิสัยในการขับขี่ยานพาหนะที่ลดลงเมื่อมีหมอกน้ําคาง และ 2.ภัยจากการ
ใชเครื่องทําน้ําอุนระบบแกส ในที่พักตามสถานที่ทองเที่ยวในพื้นที่สูงภาคเหนือและอีสาน คําแนะนําควรปฏิบัติ
ดังนี้ สังเกตอาการผิดปกติของตนเองระหวางการใชน้ํา ควรเปดประตูทิ้งไวเพื่อระบายอากาศกอน 15 นาทีกอน
การอาบน้ํา
 โครงการรณรงค กํ า จั ด ป ญ หาโรคพยาธิ ใ บไม ใ นตั บ มะเร็ ง ตั บ และมะเร็ ง ท อ น้ํ า ดี อํ า เภอเมื อ งสุ ริ น ทร
ปงบประมาณ 2560พื้นที่เปาหมายตําบลตาอ็อง ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตาอ็อง
ผลการดําเนินงาน คัดกรองพยาธิใบไมตับดวยอุจจาระในประชากรกลุมเสี่ยงอายุ 15 ปขึ้นไป835 รายรอยละ
92.27ติดเชื้อพยาธิใบไมตับ21 รายรอยละ 2.51ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับและมะเร็งทอน้ําดีในประชากรกลุม
เสี่ยงอายุ 40 – 70 ป ดวยวิธีอัลตราซาวด396 ราย รอยละ 79.20Suspected CCA3 รายรอยละ 0.76ผูติดเชื้อ
พยาธิใบไมตับไดรับการรักษาทุกราย (21 ราย) รอยละ 100ติดเชื้อพยาธิใบไมตับไดรับสุขศึกษาและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทุกราย (21 ราย) รอยละ 100โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน6 โรงเรียนขอขอบคุณกลุม
งานเทคนิคการแพทยที่อนุเคราะหวิทยากรอบรมฟนฟูปฏิบัติการตรวจหาไขพยาธิดวยวิธี Kato Method และ
กลุมงานรังสีการแพทยใหความอนุเคราะหตรวจคัดกรองมะเร็งตับและมะเร็งทอน้ําดีดวยวิธีอัลตราซาวดซึ่งรวม
ดําเนินการจนเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงคที่กําหนด
 ตรวจสุขภาพพระภิ กษุสงฆกลุมงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลสุ รินทร รวมกั บสํานั กงานสาธารณสุขจังหวั ด
สุ ริ น ทร ไ ด จั ด กิ จ กรรมตรวจสุ ขภาพพระสงฆ ภายใต โ ครงการอุ ป สมบทหมู เ พื่ อ ถวายเป น พระราชกุ ศ ล
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตรในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ณ วัดกลาง และวัดบูรพา
ราม โดยตรวจสุขภาพเบื้องตนพระภิกษุสงฆ169 รูป รอยละ 77.16 ปวย 99 รูป รอยละ 58.58 ดวยโรคระบบ
ทางเดินหายใจ รอยละ 61.16 ระบบกระดูกและขอรอยละ 13.13 ระบบทางเดินอาหารรอยละ 11.11 ระบบ
ไหลเวียนหลอดเลือดรอยละ 8.08 ระบบตาและระบบผิวหนังรอยละ 3.03 ตามลําดับ ใหการรักษาตามอาการและ
สงตอ 10 รูป(โรงพยาบาลสุรินทร 3 รูป และศูนยสุขภาพชุมชน 7 รูป)
 เตรียมความพรอมเฝาระวังความปลอดภัยอาหารและเครื่องดื่ม ในงานพิธีถวายดอกไมจันทน งานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในวันที่ 25 ตุลาคม
2560 ศูนยประสานงานกลุมงานเวชกรรมสังคมรวมกับศูนยสุขภาพชุมชนเขตเมือง 3 แหง ดําเนินการเฝาระวัง
ความปลอดภัยของอาหารและเครื่องดื่มตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ใหแกผูสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มโรงทาน
และสถานที่จําหนายอาหารทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองสุรินทรจํานวน 42 รานโดยแนะนําผูประกอบการจําหนาย
อาหารผูส นับสนุนอาหารและเครื่องดื่มใหปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารตั้งแตขั้นตอนการเตรียม ปรุง ประกอบ
บรรจุอาหารและเครื่องดื่ม รณรงคแจกแผนพับสารปนเปอนและsurin no to foamสุมเก็บตัวอยางเฝาระวังการ
สารปนเปอนในอาหาร
 โรงทานเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”คณะอนุกรรมการ
รานอาหารเพื่อเจาหนาที่โรงพยาบาลสุรินทรและผูประกอบการรานอาหารโรงพยาบาลสุรินทรจัดพิธีทําบุญโดย
การทําโรงทาน จํานวน 32 รานในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เพื่อเปนการนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวาย
ความอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯโดยมีการมอบเกียรติบัตรใหแกผูประกอบการ
รานอาหารโรงพยาบาลสุรินทรและจัดโรงทานใหแกญาติผูปวยและประชาชนทั่วไป
**********

