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เอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสุรินทร 

วันที่ 10พฤศจิกายน2560ณ หองประชุมสระโบราณ   

โดย กลุมงานเวชกรรมสังคม  

**************** 
 

สรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการดานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560ณ หองประชุมขุน

ภักดีสุขกิจ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

1. การมอบเกียรติบัตรการดูแลตอเนื่องตามเกณฑคุณภาพงานเยี่ยมบานจังหวัดสุรินทร ป 2560  

การดูแลผูปวย เปน “การกระทําตอมนุษยเก่ียวกับการดูแลและการชวยเหลือเม่ือเจ็บปวย การฟนฟูสภาพ การ

ปองกันโรค และการสงเสริมสุขภาพ” ดวยขอกําหนดน้ีจึงตองขยายบทบาทการดูแลผูเจ็บปวยจากโรงพยาบาล ครอบคลุม

ไปถึงผูปวยท่ีบาน/ชุมชนดวย เขตนครชัยบุรินทรไดมีการดําเนินงานการดูแลตอเน่ืองท่ีบานดวยโปรแกรม Thai cocโดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือเช่ือมโยงขอมูลการดูแลตอเน่ืองจากโรงพยาบาลแมขายสูหนวยบริการปฐมภูมิทุกแหงลดภาวะแทรกซอน 

การกลับมารักษาซํ้า ลดคาใชจายท้ังภาครัฐและภาคเอกชน รวมท้ังพัฒนาระบบการดูแลตอเน่ืองท่ีบานใหไดตามเกณฑ

คุณภาพงานเย่ียมบาน ผลการดําเนินงานในป 2560พบวา การดูแลตอเน่ืองของจังหวัดสุรินทรมีอัตราการเย่ียมบาน รอย

ละ 95.57 เปนลําดับท่ี1 อยางตอเน่ืองของเขตนครชัยบุรินทร เพ่ือใหบุคลากรท่ีรับผิดชอบการทํางานเกิดขวัญ กําลังใจใน

การปฏิบัติงาน จึงขอมอบเกียรติบัตรใหหนวยบริการท่ีสามารถเย่ียมบานไดตามเกณฑคุณภาพงานเย่ียมบาน ท้ังน้ี อําเภอ

เมือง 7 รพ.สต.  ไดแกรพ.สต.สวาย , รพ.สต.เพ้ียราม ,รพ.สต.ต้ังใจ,รพ.สต.คอโค,รพ.สต.แกใหญ,รพ.สต.กาเกาะ และ รพ.

สต.ทาสวาง 

2. สรุปการประชุมจังหวัดสุรินทร ครั้งท่ี 10/2560 วันที่ 30 ตุลาคม 2560 

 ขอส่ังการของผูวา   

- การบริหารจัดการนํ้า 

- ราคาขาว 

- การกําจัดขยะ 

- โครงการในพระราชดําริ ใหดําเนินการอยางตอเน่ือง 

 เร่ืองการดําเนินการเร่ืองรองทุกข สรุปขอรองเรียน รองทุกข ของศูนยดํารงธรรม จังหวัดสุรินทร    

- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร  48  เร่ือง  ยุติแลว 39  เร่ือง  คงคาง 9 เร่ือง  

- สําหรับหนวยงานท่ีมีเร่ืองคางดําเนินการขอใหแจงเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบติดตามเรงรัดใหไดขอยุติโดยเร็ว และ 

รายงานจังหวัดทราบ 

 สถานการณไขเลือดออกจังหวัดสุรินทร  จํานวนผูปวยไขเลือดออก 994 ราย อัตราปวย 71.25  ตอแสน 

ประชากร ไมมีรายงานผูเสียชีวิต 

 เรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป งบประมาณ2560 ประจําเดือนตุลาคม 2560 สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร งบประมาณ 139.71 ลาน เบิกจาย 120.64 ลาน คิดเปนรอยละ 86.35   
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 ผลการเบิกจายเงินท่ีกันไวเบิกเหล่ือมป วงเงินเกินกวา 20 ลานบาทข้ึนไป จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2560  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร  รวมเหล่ือมป 70.53 ลาน เบิกจาย 63.69 ลาน คิดเปนรอยละ 90.30   

 การรับเสด็จพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิตติยาภา  เสด็จไปเปนประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษศาลา

บูรพาจารย ณ วัดสามราษฎรนุกูล ตําบลโชคนาสาม อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร ในวันพฤหัสบดีท่ี 9 

พฤศจิกายน 2560   

 การรับเสด็จพระเจาหลานเธอ พระองคเจาอทิตยาทรกิติคุณ จะเสด็จทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ระหวางวันท่ี 11 –

15 พฤศจิกายน 2560  และจะเสด็จทรงเปดศูนยฝกภาค ตะวันออกเฉียงเหนือสมาคมผูบําเพ็ญประโยชนแหง

ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร โดยประทับแรม ณ เรือนรับรอง อางเก็บนํ้า

หวยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร  

 โครงการสวดพระอภิธรรมถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ

บพิตร  

- คร้ังท่ี 11 วันอาทิตย ท่ี 5 พย.2560  เวลา 16.00น. วัดศาลาลอย ชุดสุภาพ  

- คร้ังท่ี 12  วันจันทรท่ี 4 ธันวาคม 2560  เวลา 16.00น .   

 งานมหัศจรรยงานชางสุรินทร ประจําป 2560 กําหนดจัดเปนปท่ี 57 ระหวางวันท่ี 8-19 พฤศจิกายน 2560  ณ 

สนามกีฬาศรีณรงค มีกิจกรรมหลัก  

1. งานแสดงชาง วันท่ี 18-19 พฤศจิกายน 2560 

2. งานตอนรับและเล้ียงอาหารชาง วันท่ี 16-17 พฤศจิกายน 2560   

3. งานแสง  สีเสียง วันท่ี  17-18  พฤศจิกายน 2560 

 โครงการสภากาแฟประจําเดือนตุลาคม 2560  เปนวันศุกร ท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 – 09.00 น. ณ 

จวนผูวาราชการจังหวัดสุรินทร โดยหนวยงานในสังกัดมหาดไทย และชมรมนายอําเภอจังหวัดสุรินทร เปนเจาภาพ 

 โครงการสภากาแฟประจําเดือนพฤศจิกายน 2560 วันพฤหัสบดีท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00-09.00น. 

โดยหนวยงานในสังกัดกลาโหม และสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนเจาภาพ  

 การจัดงานวันรวมนํ้าใจหล่ังไหลสูกาชาดสุรินทรประจําป 2560  โดยนายกเหลากาชาดจังหวัดสุรินทร วันท่ี 3 

พฤศจิกายน 2560  เวลา 08.30 น. เปนตนไป ณ จวนผูวาราชการจังหวัดสุรินทรโดยขอความอนุเคราะห

สนับสนุนเงิน/ส่ิงของเพ่ือจัดเปนรางวัลตอบแทนแกผูท่ีมาสนับสนุนรานธารากาชาด  

 โครงการจังหวัดสุรินทรสรางสุขสรางรอยย้ิมและโครงการบานธารนํ้าใจ ประจําเดือน พฤศจิกายน 2560  วันท่ี 22 

พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนแนงมุดวิทยา ตําบลแนงมุด อําเภอกาบเชิง   

 โครงการสินเช่ือชะลอการขายขาวเปลือกนาป  ปการผลิต 2560 /2561 เวลา 1 พฤศจิกายน2560 - 28 

กุมภาพันธ 2561 โดยธกส.    

3. แนวทางการนิเทศ ติดตาม กํากับและประเมินผลการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ 2561 
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 การนิเทศงาน วัตถุประสงค 

1. เพ่ือติดตาม กํากับและประเมินผลการดําเนินงานดานสาธารณสุขของหนวยงานสาธารณสุขสังกัด

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร  

2.  เพ่ือแลกเปล่ียนประเด็นการดําเนินงาน วิธีการทํางาน ระดับจังหวัด/อําเภอ ผูแทนอําเภอไดรับวิธีการ

ทํางาน ผูแทนจังหวัด/อําเภอ 

3. เพ่ือไดขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการทํางานรวมกัน 

4. การนิเทศ ติดตาม กํากับและประเมินผลการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขปละ 2 คร้ัง 

 วิธีการดําเนินการ สํานักงานาสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร จัดรูปแบบการบริหารจัดการงานดานสุขภาพ โดยกําหนด

เปนโซนสุขภาพ จํานวน 4 โซน อําเภอเมืองสุรินทร อยูในโซน 3 ประกอบดวย อําเภอลําดวน อําเภอรัตนบุรี 

อําเภอจอมพระและอําเภอเขวาสินรินทร  ประธานโซน นพ.สินชัย  ตันติรัตนานนท ผูอํานวยการโรงพยาบาลรัต

นบุรี ปฏิบัติหนาท่ีนายแพทยเช่ียวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

 ประธานโซนและคณะกรรมการแตละโซน (ผูแทนกลุมงาน/งาน) รวมกําหนดกรอบแนวทางการจัดทํา PA : 

Performance Agreement และตัวช้ีวัดในการกํากับ ติดตามและประเมินผล โดยพิจารณาความสอดคลอง

เช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข ป 2561 และยุทธศาสตรสุขภาพจังหวัดสุรินทร 

นโยบายและเปาหมายการดําเนินงาน ตลอดจนปญหาสุขภาพจังหวัดสุรินทร ป 2561 

 สรางเคร่ืองมือท่ีใชในการนิเทศ ติดตาม กํากับและประเมินผลในการดําเนินงานดานสาธารณสุขป 2561 ท้ังใน

สวน PA และตัวช้ีวัด 

 กรอบแนวทางการนิเทศงานประเด็นในการนิเทศ ติดตาม กํากับงานคือการทําขอตกลงในการปฏิบัติงานเพ่ือมุง

ผลสัมฤทธ์ิของงานดานสาธารณสุข ตาม PA และ KPI ท่ีกําหนดใหในป 2561 รวมกับแนวทางในการดําเนินงาน

เพ่ือใหบรรลุ PA และ KPI ดังกลาว 

 กําหนด แผนการนิเทศงาน ติดตาม กํากับการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีของป 2561 รอบท่ี 1 อําเภอ

เมืองสุรินทร ในวันท่ี 9 มกราคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. 

 การประเมินผล  

- การประเมินผลกลุมงาน/งาน ดําเนินการโดยคณะกรรมการโซน ตาม PA และ KPI ท่ีกํากับไวในแตละกลุม

งานในการทําคํารับรองการปฏิบัติงานระหวางประธานโซนกับผูบริหารในอําเภอน้ัน  ๆซ่ึงมีจํานวน 37 ตัว 

- คณะกรรมการโซน ซ่ึงเปนตัวแทนในแตละกลุมงาน/งาน ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทรจะ

ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานในการออกนิเทศ ติดตาม กํากับ ในรอบท่ี 2 (ประมาณเดือนมิถุนายน 

2561) แตละกลุมงาน/งาน จะรวบรวมคะแนนใน PA และ KPI ท่ีรับผิดชอบ ในภาพของหนวยบริการและ

ภาพรวมของอําเภอสงมาท่ีเลขาโซนแตละโซน โดยผานการตรวจสอบจากเลขาโซนและสงมาท่ีกลุมงานพัฒนา

ยุทธศาสตรสาธารณสุข เพ่ือประมวลผลคะแนนและจัดลําดับคะแนนในภาพของหนวยบริการและภาพรวม

อําเภอตอไป 
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- กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข จะดําเนินการแจงผลการประเมินของหนวยบริการและภาพรวมของ

อําเภอใหทราบ 2 รอบ โดยรอบท่ี 1 จะแจงทางเว็ปไซตของกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

www.surinpho.comไปท่ีกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข หัวขอขาวประชาสัมพันธ เพ่ือใหหนวยงาน

ไดตรวจสอบคะแนนของหนวยบริการ ซ่ึงสามารถอุทธรณคะแนนได หลังจากแขวนในเว็ปไซตแลวภายใน 3 

วัน คร้ังท่ี 2 เปนการประกาศคะแนนจริง ซ่ึงจะไมสามารถอุทธรณคะแนนได ซ่ึงจะแจงทางเว็ปไซตเดิม

ภายหลังจากมีการปรับปรุงคะแนนจากการประกาศคร้ังที 1 ภายใน 5 วัน 

- คะแนนผลการประเมินการประกาศคร้ังท่ี 2 จะถือเปนผลการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของหนวยงานตาม 

PA และ KPI ท่ีหนวยงานทําคํารับรองไว ซ่ึงกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุขจะไดแจงใหผูบริหารของ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร ผูบริหารของหนวยงาน สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทรทุก

แหงไดทราบตอไป พรอมท้ังสงผลการประเมินคร้ังน้ีไปยังกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือืนําขอมูลไปใช

ในการประกอบการเล่ือนข้ันเงินเดือนตอไป 

 

4. งานทันตสาธารณสุข 

 ทิศทางทันตสาธารณสุข 5 ป   

- ป 2560 มาตรฐานบริการ TDCA 

- ป 2561 เครือขายเข็มแข็ง 

- ป 2562 นวัตกรรมบริการ 

- ป 2563 ศูนยการเรียนรู 

- ป 2564 ชุมชนเพ่ิงตนเองสูสุขภาวะ 

 ตัวช้ีวัด 13 ตัว 

1. จํานวนวัตกรรมบริการหรือ R2R ท่ีมีการพัฒนาและนําเสนอระดับเขต/จังหวัด/อําเภอ/หนวยบริการอยาง

นอย 3 เร่ือง/CUP* PA พัฒนานวัตกรรม (รง.สสจ.) 

2. รอยละ 90 ตําบล (รพ.สต.)ท่ีมีการบูรณาการจัดระบบการดูแลกลุม (12 ป) และจัดการสุขภาพชองปาก 

ฟนดีไมผุ Cavity free มากกวา 55%* PA เกิดทักษะปองกันวัยเรียน (HDC) 

3. รอยละ รพ.นํารองผานเกณฑตัวช้ีวัดการดําเนินโครงการดูแลผูสูงอายุ โครงการนํารองสํานักทันต

สาธารณสุข * PA LTC AGING (รง.สสจ./HDC) 

4. รอยละ 90 รพ.ท่ีมีปญหา/การคัดกรอง/รอยโรค/มะเร็งชองปาก และสงตอเพ่ือการรักษา * เขตเครือขาย

รวมบริการ (รง.สสจ.) 

5. รอยละ 80 ดัชนีความสุขทันตบุคลากร(สํารวจสสจ.) 

6. รอยละ 36 การจัดบริการ การเขาถึงบริการทันตสาธารณสุขท่ัวไปทุกกลุมอายุในจังหวัด เขต(HDC) 
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7. รอยละ 70 รพ.สต.ท่ีมีการจัดการบริการสุขภาพชองปากผานเกณฑ 2 อปก.บริการระดับปฐมภูมิ  * เขต

ใกลบานใกลใจ (HDC) 

8. รอยละ 100 อําเภอ/ รพ. (A/S/M/F/P) ท่ีผานการรับรอง 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) ท่ีจัดใหมีบริการทันตกรรมเฉพาะทางเพ่ิมข้ึน * 

เฝาระวัง OHSP โรคซับซอน (HDC/รง.สสจ.) 

11. รอยละ 95 ตําบล (รพ.สต.)ท่ีบูรณาการจัดการวัคซีนปองกันสุขภาพทุกกลุมวัย (0-5 ป) สอนทักษะ การ

ดูแลสุขภาพชองปาก และ ศพด./จัดการปจจัยเส่ียงตอการเกิดโรคฟนผุ ฟนดีไมผุ 50% กลุมอายุ 3 ป * 

(HDC/รง.สสจ.) 

12. รอยละ 100 ในพ้ืนท่ี 17 อําเภอ กลุมตัวอยางท่ีมีการสํารวจทันตสุขภาพชองปากทุกป(สํารวจ.สสจ.) 

13. รอยละของการจัดซ้ือรวมของยา เวชภัณฑท่ีไมใชยา วัสดุวิทยาศาสตรและวัสดุทันตกรรม (เฝาระวัง เขต) 

 

สถานการณโรคไขเลือดออก อําเภอเมืองสุรินทร 

ขอมูลเฝาระวังโรคไขเลือดออกจากรายงาน 506 ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม-10พฤศจิกายน2560 พบผูปวย จํานวน 

342ราย อัตราปวย 128.96ตอแสนประชากร ไมมีเสียชีวิต สัดสวนเพศชายตอเพศหญิง1.02 :1 กลุมอายุท่ีพบมากท่ีสุด

เรียงตามลําดับคือ 10-14 ปรอยละ 32.16,15-24 ป รอยละ 21.64,5-9 ปรอยละ 19.59อาชีพท่ีมีจํานวนผูปวยสูงสุดคือ 

นักเรียน รอยละ 68.42 รองลงมาคือ รับจาง รอยละ 15.20 , เด็กในปกครอง รอยละ 4.97เดือนกรกฎาคม พบผูปวยสูงสุด 

77ราย รอยละ 22.51 

ตําบลท่ีมีอัตราปวยสูงสุด 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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สถานการณโรคไขหวัดใหญ อําเภอเมืองสุรินทร 

ขอมูลเฝาระวังโรคไขหวัดใหญจากรายงาน 506 ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม-10พฤศจิกายน2560 พบผูปวย จํานวน 87

ราย อัตราปวย 32.81ตอแสนประชากร ไมมีเสียชีวิต สัดสวนเพศหญิงตอเพศชาย 1 : 1 กลุมอายุท่ีพบมากท่ีสุดเรียง

ตามลําดับคือ 15-24 ปรอยละ 24.14,0-4ป รอยละ 20.69และ 5-9ป รอยละ 18.39อาชีพท่ีมีจํานวนผูปวยสูงสุดคือ 

นักเรียน รอยละ 42.53 รองลงมาคือ เด็กในปกครอง รอยละ 27.59และ รับจาง รอยละ 8.05เดือนกันยายน พบผูปวย

สูงสุด 28รายรอยละ 32.18 

ตําบลท่ีมีอัตราปวยสูงสุด 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 
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สถานการณโรคมือเทาปาก อําเภอเมืองสุรินทร 

ขอมูลเฝาระวังโรคมือเทาปากจากรายงาน 506 ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม-10พฤศจิกายน2560 พบผูปวย จํานวน 

222ราย อัตราปวย 83.71ตอแสนประชากร ไมมีเสียชีวิต สัดสวนเพศชายตอเพศหญิง1.36 :1 กลุมอายุท่ีพบมากท่ีสุดเรียง

ตามลําดับคือ 0-4 ปรอยละ 77.48,5-9ป รอยละ 19.37 , 10-14ปรอยละ 1.80อาชีพท่ีมีจํานวนผูปวยสูงสุดคือ เด็กใน

ปกครอง รอยละ 71.62 รองลงมาคือ นักเรียน รอยละ 28.38เดือนมกราคม พบผูปวยสูงสุด 61ราย รอยละ 27.48 

ตําบลท่ีมีอัตราปวยสูงสุด 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 

 
 

สถานการณโรคเลปโตสไปโรซิส อําเภอเมืองสุรินทร 

ขอมูลเฝาระวังโรคเลปโตสไปโรซิสจากรายงาน 506 ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม-10พฤศจิกายน2560 พบผูปวย 

จํานวน 15ราย อัตราปวย 5.66ตอแสนประชากร ไมมีเสียชีวิต เพศชาย 15รายกลุมอายุท่ีพบมากท่ีสุดเรียงตามลําดับคือ 

55-64 ปรอยละ 40,25-34ป รอยละ 26.67,45-54 ปรอยละ 13.31อาชีพท่ีมีจํานวนผูปวยสูงสุดคือ รับจาง 

รอยละ 40 รองลงมาคือ เกษตร รอยละ 40 , ไมทราบอาชีพ รอยละ 13.33เดือนตุลาคม พบผูปวยสูงสุด 4ราย รอยละ 

26.67 

ตําบลท่ีมีอัตราปวยสูงสุด 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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การดําเนินงาน ขาวแจงเตือนและประชาสัมพันธ 

 แจงเตือนเรื่องการปองกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในชวงฤดูหนาว เพ่ือลดโอกาสเจ็บปวยดวยโรคติดตอและภัย

สุขภาพท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในชวงฤดูหนาว ดังน้ี  โรคติดตอ ไดแก 1.โรคไขหวัดใหญ จะสามารถแพรระบาดได

งายและกวางขวาง จึงควรปองกันดวยการดูแลสุขภาพอนามัยสวนบุคคล หลีกเล่ียงการคลุกคลีใกลชิดกับผูปวย 

รวมถึงการใชมาตรการ ปด ลาง เล่ียง หยุด เม่ือปวยเปนโรคไขหวัดใหญ 2.โรคมือ เทา ปาก มักพบในเด็กกลุม

อายุตํ่ากวา 5 ป ควรหม่ันลางมือ กอน-หลัง การรับประทานอาหาร เขาหองนํ้า และการเลนของเลน หากเด็กมี

อาการปดปกติสงสัยเปนโรคดังกลาวผูปกครองควรพาไปพบแพทยเพ่ือรับการรักษา 3. โรคอุจจาระรวงจากไวรัส

ในเด็ก มีเช้ือไวรัสโรตา เปนเช้ือกอโรค มักเกิดกับเด็กกลุมอายุตํ่ากวา 5 ป ควรหม่ันลางมือ เชนเดียวกับการ

ปองกันโรคมือเทาปากและโรคไขหวัดใหญ และทานอาหารท่ีสะอาดปรุงสุกใหมเสมอ ภัยสุขภาพ ไดแก 1. ภัย

จากการจราจรทางถนน เน่ืองจากทัศนวิสัยในการขับข่ียานพาหนะท่ีลดลงเม่ือมีหมอกนํ้าคาง และ 2.ภัยจากการ

ใชเครื่องทําน้ําอุนระบบแกส ในท่ีพักตามสถานท่ีทองเท่ียวในพ้ืนท่ีสูงภาคเหนือและอีสาน คําแนะนําควรปฏิบัติ

ดังน้ี สังเกตอาการผิดปกติของตนเองระหวางการใชนํ้า ควรเปดประตูท้ิงไวเพ่ือระบายอากาศกอน 15 นาทีกอน

การอาบนํ้า 

 โครงการรณรงคกําจัดปญหาโรคพยาธิใบไมในตับ มะเร็งตับและมะเร็งทอน้ําดี อําเภอเมืองสุรินทร 

ปงบประมาณ 2560พ้ืนท่ีเปาหมายตําบลตาอ็อง ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตาอ็อง 

ผลการดําเนินงาน คัดกรองพยาธิใบไมตับดวยอุจจาระในประชากรกลุมเส่ียงอายุ 15 ปข้ึนไป835 รายรอยละ 

92.27ติดเช้ือพยาธิใบไมตับ21 รายรอยละ 2.51ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับและมะเร็งทอนํ้าดีในประชากรกลุม

เส่ียงอายุ 40 – 70 ป ดวยวิธีอัลตราซาวด396 ราย รอยละ 79.20Suspected CCA3 รายรอยละ 0.76ผูติดเช้ือ

พยาธิใบไมตับไดรับการรักษาทุกราย (21 ราย) รอยละ 100ติดเช้ือพยาธิใบไมตับไดรับสุขศึกษาและปรับเปล่ียน

พฤติกรรมทุกราย (21 ราย) รอยละ 100โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน6 โรงเรียนขอขอบคุณกลุม

งานเทคนิคการแพทยท่ีอนุเคราะหวิทยากรอบรมฟนฟูปฏิบัติการตรวจหาไขพยาธิดวยวิธี Kato Method และ 

กลุมงานรังสีการแพทยใหความอนุเคราะหตรวจคัดกรองมะเร็งตับและมะเร็งทอนํ้าดีดวยวิธีอัลตราซาวดซ่ึงรวม

ดําเนินการจนเสร็จส้ินตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด  

 ตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆกลุมงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลสุรินทรรวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

สุรินทรได จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพพระสงฆ ภายใตโครงการอุปสมบทหมู เพ่ือถวายเปนพระราชกุศล
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   เปรียบเทียบขอมูลป  2560  กับคามัธยฐาน 5 ป ยอนหลัง 

Median 2560
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตรในวันท่ี 27 ตุลาคม 2560 ณ วัดกลาง และวัดบูรพา

ราม โดยตรวจสุขภาพเบ้ืองตนพระภิกษุสงฆ169 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 บรมนาถบพิตรในวันท่ี 25 ตุลาคม 

2560 ศูนยประสานงานกลุมงานเวชกรรมสังคมรวมกับศูนยสุขภาพชุมชนเขตเมือง 3 แหง ดําเนินการเฝาระวัง

ความปลอดภัยของอาหารและเคร่ืองด่ืมตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ใหแกผูสนับสนุนอาหารและเคร่ืองด่ืมโรงทาน

และสถานท่ีจําหนายอาหารท่ัวไปในเขตเทศบาลเมืองสุรินทรจํานวน 42 รานโดยแนะนําผูประกอบการจําหนาย

อาหารผูสนับสนุนอาหารและเคร่ืองด่ืมใหปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารต้ังแตข้ันตอนการเตรียม ปรุง ประกอบ 

บรรจุอาหารและเคร่ืองด่ืม รณรงคแจกแผนพับสารปนเปอนและsurin no to foamสุมเก็บตัวอยางเฝาระวังการ

สารปนเปอนในอาหาร 

 โรงทานเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”คณะอนุกรรมการ

รานอาหารเพ่ือเจาหนาท่ีโรงพยาบาลสุรินทรและผูประกอบการรานอาหารโรงพยาบาลสุรินทรจัดพิธีทําบุญโดย

การทําโรงทาน จํานวน 32 รานในวันท่ี 24 ตุลาคม 2560 เพ่ือเปนการนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวาย

ความอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯโดยมีการมอบเกียรติบัตรใหแกผูประกอบการ

รานอาหารโรงพยาบาลสุรินทรและจัดโรงทานใหแกญาติผูปวยและประชาชนท่ัวไป  
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