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วสัิยทศัน พันธกจิ คานยิมรวม สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแกน 
 

วิสัยทัศน์  

“องคกรชัน้นําระดับภูมิภาค เชี่ยวชาญดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามมาตรฐานสากลที่

สังคมเชื่อถอืและไววางใจ ภายในป 2563” 
 

พันธกจิ 

 1. วิเคราะหสถานการณ เฝาระวัง ขาวกรอง การพยากรณโรคติดตามสถานการณโรคและภัย

สุขภาพ รวมทัง้ปจจัยเสี่ยงและตอบโตภาวะฉุกเฉินในพื้นที่รับผดิชอบ 

 2. พัฒนา และปรับปรุงองคความรู ผลติภัณฑ และเทคโนโลยีดานการปองกันควบคุมโรคและ

ภัยสุขภาพที่เหมาะสมตอบรบิทของพื้นที่ในการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

 3. ถายทอด และสนับสนุนใหหนวยงานภาคเีครือขายนําองคความรู ผลิตภัณฑ และเทคโนโลยี

ดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพไปใชในการดําเนนิงาน 

 4. นเิทศ ตดิตาม และประเมินคุณภาพการบรกิารปองกันควบคุมของสถานบรกิารสุขภาพใหได

มาตรฐานสากลหรอืมาตรฐานกรมควบคุมโรค โดยประเมินประสิทธิผล ประสิทธภิาพ ตนทุนตอหนวย

และผลกระทบของการลดโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเสนอแนวทางแกไขและพัฒนาตอหนวยงานภาคี

เครอืขายและเขตสุขภาพ 

 5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อเตรียมความพรอมในการเฝาระวังปองกัน

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
 

คานยิมรวม  

MOPH 
Mastery เปนนายของตัวเอง (Smart person: Leadership & Expertise (Mastery))  
Originality เรงสรางสิ่งใหม (Innovation, Information, Intervention, International 

standard,Immediately response) 
People  ประชาชนเปนศูนยกลาง (Health literacy and self-management) 
Humility ถอมตน ออนนอม (Relationship, Team and Network) 
ISMART + L   

     I  = Integrity               มีจริยธรรม 
     S =Service mind         มีจิตใจใหบริการ  

    M = Mastery               ทํางานอยางมืออาชีพ  
        A = Accountability/Transparency             มีความซื่อสัตย โปรงใส ตรวจสอบได มีความ
รับผิดชอบตอหนาท                                           รับผิดชอบตอหนาที่ 

    R = Relationship        มีมนุษยสัมพันธที่ดี 
    T = Teamwork           ทํางานรวมกับผูอื่นได และยึดถือเสียงสวนมาก 
     L = Loyalty                มีความผูกพันและความจงรักภักดีตอองคกร 
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ความเชื่อมโยงระหวาง ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ และเปาประสงค 
 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค 

1.พัฒนานโยบาย 

มาตรการและบริการ

ดานการเฝาระวัง

ปองกันควบคุมโรคและ

ภัยสุขภาพ 

1.พัฒนาขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการเฝาระวังปองกัน

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในเขตสุขภาพ 

1. ความชุกและอุบัติการณของการเจ็บปวยและการ
เสียชีวิตดวยโรคและภัยสุขภาพที่สามารถปองกัน
ควบคุมไดลดลง 

2.สนับสนุน พัฒนามาตรการสังคมและการออกขอกําหนด

ทองถ่ินในการสงเสริมงานดานการเฝาระวังปองกันควบคุม

โรคและภัยสุขภาพ 

3.สนับสนุนการบังคบัใชกฎหมาย เพ่ือการสงเสริมงานดาน

การเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

4.พัฒนาและสนับสนุนบริการดานการเฝาระวังปองกัน

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

2.เสรมิสรางความ

เขมแข็งของระบบ

จัดการภาวะฉุกเฉิน

ทางสาธารณสุข 

5.พัฒนาระบบจัดการเตรียมความพรอมตอบโตภาวะ

ฉุกเฉินระดบัเขต ระดับจังหวัด 

2. บริหารการภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุขไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

6.พัฒนาระบบสื่อสารความเสี่ยงดานการปองกันควบคุม

โรค 

3. การสื่อสารสาธารณะและสื่อสารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ 

7.พัฒนาระบบงานสรางเสริมความรอบรูดานสุขภาพ 

(health literacy) และรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพใหมีประสิทธิภาพ  

4. ประชาชนมีความรอบรูและมีพฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกตองเหมาะสม 

3.ยกระดับโครงสราง

พ้ืนฐานของระบบ

ปองกันควบคุมโรค 

8.ยกระดับการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ไปสูระบบเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

อัจฉริยะ  

5. เครือขายดําเนินการเฝาระวังปองกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพไดตามมาตรฐานสากล 

6. เครือขายพึงพอใจและมีทัศคติที่ด ีเชื่อถือ 
ไววางใจ สคร. 

9.พัฒนาระบบการวิจัย การจัดการความรู การพัฒนา

นวัตกรรม เพ่ือรองรับปญหาสุขภาพในอนาคต 

7. ผลงานวชิาการ นวัตกรรม และหองปฏิบัติการ
ทางดานสาธารณสุขที่ไดคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลและเปนศูนยกลางวชิาการ 
นวัตกรรม และหองปฏิบัติการอางอิงดานการเฝา
ระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในระดับ
เขตสุขาพ 

8. เครือขายมีการนําผลงานวชิาการ นวัตกรรม 
มาตรการการปองกันควบโรคไปใชในการ
ดําเนินงาน 

10.พัฒนาหองปฏิบัติการทางดานสาธารณสุขสูการเปน 

Reference and Excellence lab 

11.พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และคลังขอมูล

ขอมูล (Data tank) เพ่ือสนับสนุนระบบเฝาระวัง และการ

ดําเนินงานปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

9. พัฒนากลไกการการพยากรณโรค ขาวกรองและ
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบฐานขอมูล
โรค 

4.ปรับปรุงระบบ

บริหารจัดการและ

พัฒนาความรวมมือ 

12.พัฒนาและประสานความรวมมือดานการปองกัน

ควบคุมโรคกับภาคีเครอืขายสําคัญ 

10. พัฒนากลไกการประสานงานใหเกิดการบูรณา
การดําเนินงานปองกันควบคุมโรค ทั้งภายในและ
ภายนอกกับภาคีเครือขายที่เก่ียวของใหมี
ประสิทธิภาพ  13.ขับเคลื่อนแผนงานปองกันควบคุมโรคสูการปฏิบัติ โดย

การพัฒนากระบวนการดําเนินงานกลไกการบูรณาการ 



 4 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค 

14.พัฒนาระบบการวางแผน การติดตาม และการ

ประเมินผล 

11. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการกํากับติดตามและ
ประเมินแผนงานโครงการปองกันควบคุมโรค 

15.พัฒนาระบบคุณภาพองคกร 12. องคกรมีระบบคุณภาพการบริหารจัดการตาม
มาตรฐานสากล 

5.พัฒนากําลังคนดาน

การปองกันควบคุมโรค

และภัยสุขภาพ 

16.สงเสริม พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะ และความ

เชี่ยวชาญดานการปองกันควบคุมโรค 

13. บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหมีสมรรถนะ
และศักยภาพที่จําเปนดานการปองกันควบคมุ
โรคและภัยสุขภาพ 

๑๗.จัดระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลอยางเหมาะสม  
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ที่ตั้งสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน 
 
 

ที่ตั้งสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน 

 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ตั้งอยูเลขที่181/37 ซอยราชประชา ถนนศรีจันทร ตําบลในเมืองอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

40000 หมายเลขโทรศัพทตดิตอ043-222-818-9 โทรสาร 043-226-164   

 

สภาพภูมศิาสตร ภูมปิระเทศของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่  7 จังหวัดขอนแกน มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัดของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก ขอนแกน กาฬสินธุ รอยเอ็ด และมหาสารคาม มีพื้นที่รวม 31,423 ตาราง

กิโลเมตร จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุด คือ จังหวัดขอนแกน รองลงมา คอื จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ 

และจังหวัดมหาสารคาม ตามลําดับ  

แผนที่จังหวัดในเขตรับผดิชอบของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน 

แผนภาพที่ 6 แผนที่จังหวัดในเขตรับผดิชอบของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน 

 
 

 สวนใหญเปนพื้นที่ทางการเกษตร จังหวัดขอนแกน ภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบลุม มีแมนํ้า

เชิญ แมนํ้าชีไหลผาน โดยเฉพาะแมนํ้าชีที่ไหลผานจังหวัดมหาสารคาม และรอยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุมี

แมน้ําปาวไหลผาน มแีหลงน้ําขนาดใหญที่หลอเลี้ยงพื้นที่เกษตรในพื้นที่ คอื เขื่อนอุบลรัตน เขื่อนลําปาว 
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การแบงเขตการปกครองและลักษณะประชากร      

 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน มีพื้นที่รับผดิชอบในการประสานการทํางาน      

4 จังหวัด ซึ่งอยูในเขตตรวจราชการที่ 7 โดยประกอบดวย 77 อําเภอ 660 ตําบล 8,131 หมูบาน 

1,496,616 ครัวเรือน มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น  5,023,942 คน (ขอมูลประชากร ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562) โดยจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดคือ จังหวัดขอนแกน จํานวน 1,792,589 คน 

รองลงมา คือ จังหวัดรอยเอ็ด 1,298,438 คน และจังหวัดกาฬสินธุ  977,860 คน สวนจังหวัดที่มี

ประชากรนอยที่สุดคอื จังหวัดมหาสารคาม 955,055 คน 

ดานโครงสรางประชากรมีประชากรวัยทํางาน อายุ 45 – 49 ป มากที่สุดจํานวน 448,099 

คน คดิเปนรอยละ 8.92 รองลงมาคอื อายุ 50 - 54 ป จํานวน 418,599 คดิเปน รอยละ 8.33 

และอายุ 40 - 44 ป จํานวน 413,000 คน คดิเปนรอยละ 8.22 รายละเอยีดดังภาพ 

 

ตารางที่  1  ขอมูลประชากรพื้นที่สํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน 
 

 
 

 

ที่มา  :สํานักบรหิารการทะเบียน กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 256๑ 

 

 

จังหวัด

อายุ ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

นอยกวา 1 ป 4,161     4,037     7,748     7,205     3,972     3,731     5,476     5,283     21,357      20,256       

1 - 4 ป 20,002   18,789   36,544   34,022   18,421   17,326   25,411   24,132   100,378    94,269       

5 - 9 ป 28,452   26,926   51,148   48,448   25,925   24,805   36,042   33,938   141,567    134,117     

10 - 14 ป 29,740   28,314   53,069   49,654   27,173   25,861   37,576   35,424   147,558    139,253     

15 - 19 ป 30,423   28,267   55,218   52,581   30,421   30,696   40,358   37,241   156,420    148,785     

20 - 24 ป 32,695   32,999   68,297   69,633   36,414   41,506   48,385   45,842   185,791    189,980     

25 - 29 ป 37,606   35,775   66,928   64,394   35,295   34,051   49,679   46,950   189,508    181,170     

30 - 34 ป 37,204   35,099   63,802   61,841   32,410   30,864   47,052   44,152   180,468    171,956     

35 - 39 ป 39,184   37,236   69,085   68,189   35,930   34,765   51,548   48,609   195,747    188,799     

40 - 44 ป 40,964   40,907   70,431   72,229   39,774   39,441   54,654   54,600   205,823    207,177     

45 - 49 ป 44,486   45,958   73,545   78,767   42,275   44,089   58,807   60,172   219,113    228,986     

50 - 54 ป 40,646   42,290   71,408   77,833   38,750   40,581   52,145   54,946   202,949    215,650     

55 - 59 ป 31,130   33,225   57,570   63,361   30,385   32,606   41,004   43,759   160,089    172,951     

60 - 64 ป 23,716   26,143   44,848   50,582   23,785   26,195   32,346   36,078   124,695    138,998     

65 - 69 ป 17,861   21,306   35,441   41,169   19,357   22,665   25,882   29,800   98,541      114,940     

70 - 74 ป 12,852   15,607   25,456   30,121   13,714   17,064   18,608   22,948   70,630      85,740       

75 - 79 ป 7,286     9,854     15,229   19,616   7,633     10,381   10,755   14,692   40,903      54,543       

80 ปข้ึนไป 6,197     10,523   15,113   22,064   6,354     10,440   9,090     15,054   36,754      58,081       

รวม 484,605 493,255 880,880 911,709 467,988 487,067 644,818 653,620 2,478,291 2,545,651  

กาฬสินธุ ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด รวม 4 จังหวัด



 8 

   ภาพที่  1  ลักษณะปรามดิประชากรในพื้นที่สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวดัขอนแกน 
 

 

ที่มา:กระทรวงมหาดไทย ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 256๑ 

 

   ตารางที่  2 ขอมูลสถานบรกิารในพื้นที่รับผดิชอบ  

ลําดับ 

จังหวัด ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด กาฬสินธุ รวม 

ประเภท 
จํานวน  
(แหง) 

จํานวน  
(แหง) 

จํานวน  
(แหง) 

จํานวน  
(แหง) 

จํานวน  
(แหง) 

1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 1  1  1  1  4 

2 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 26  13  20  18  77 

3 สถานีอนามัย -  -  -  1  1 

4 สถานบริการสาธารณสุขชุมชน -  -  -  -  -  

5 โรงพยาบาลศูนย 1  -  1  -  2 

6 โรงพยาบาลท่ัวไป 2  1  -  1  4 

7 โรงพยาบาลชุมชน 23  12  19  17  71 

8 ศูนยสุขภาพชุมชน ของ รพ. 19  2  -  1  22 

9 ศนูยวิชาการ 6  1  -  -  7 

10 โรงพยาบาล นอก สป.สธ. 4  -  -  -  4 

11 โรงพยาบาล นอก สธ. 3  1  1  -  5 
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ลําดับ 
จังหวัด ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด กาฬสินธุ รวม 

ประเภท 
จํานวน  
(แหง) 

จํานวน  
(แหง) 

จํานวน  
(แหง) 

จํานวน  
(แหง) 

จํานวน  
(แหง) 

12 ศูนยบริการสาธารณสุข 25  4  7  3  39 

13 โรงพยาบาลเอกชน 3  1  2  2  8 

14 คลินิกเอกชน 48  205  266  110  629 

15 
โรงพยาบาล/ศนูยบริการ
สาธารณสุข สาขา 

-  -  1  -  1 

16 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล 

248  175  229  156  808 

  รวม 409 416 547 310 1,682 

ที่มา :  กลุมขอมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ, กลุมภารกิจดานขอมูลขาวสารสุขภาพสํานักนโยบายและยุทธศาสตร                                                                              
                                                                   กระทรวงสาธารณสุข. ขอมูล ณ วันท่ี 16  ธันวาคม 2562 
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โครงสรางสํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่7 จังหวัดขอนแกน 
 

 

ภาพที่ 2  ผังโครงสรางสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกนขอนแกน 

 

 สายบังคับบัญชา มกีารใหอํานาจในการตัดสนิใจแกเจาหนาที่ระดับตางๆ ภายในองคการ ดังน้ี   

        1. มอบอํานาจใหรองผูอํานวยการ 2 ทาน ผูชวยผูอํานวยการ 4 ทาน ดูแลรับผิดชอบในการ

ควบคุมกํากับการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงาน การติดตามควบคุมกํากับการดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตร 

        2. มีการแบงกลุมยุทธศาสตรเปน 15 กลุมงาน โดยมีการบริหารในแนวดิ่ง มอบอํานาจให

หัวหนากลุมงาน และหัวหนาหนวยงานอื่นๆ ในกํากับดูแลภายในกลุมงาน  

        3. มีการทํางานระหวางกลุมงาน  มีลักษณะเปน Matrix organization 4  ผูจัดการแผนงานโรค 

(Program Cluster Manager : PCM) ไดแก ผูจัดการกลุมแผนควบคุมโรคเอดส วัณโรค โรคติดตอทาง

เพศสัมพันธและโรคเรื้อน ผูจัดการกลุมแผนงานควบคุมโรคไมติดตอ ผูจัดการกลุมแผนงานควบคุมโรค

จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม และผูจัดการกลุมแผนควบคุมโรคไมติดตอการบาดเจ็บและ

ปจจัยที่สําคัญ เพื่อดําเนินงานพัฒนาแผนงานควบคุมโรคระดับเขต (Regional Program) ในแตละกลุม

แผนงานควบคุมโรคจะประกอบดวยผูรับผิดชอบหลักแผนงานควบคุมโรค (PCM and PM ) และทีมงาน

หลักที่ทําหนาที่บรหิารจัดการแผนงาน (Core team) โครงสรางของ สคร.7 จ.ขอนแกน  
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อัตรากําลังของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน 
 

อัตรากําลังของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน รวมทั้งสิ้น 206 อัตรา 

ประกอบดวย ขาราชการ จํานวน 109  คดิเปนรอยละ 53 พนักงานราชการ จํานวน 24 อัตรา คิดเปน

รอยละ 12  ลูกจางประจํา จํานวน 61 อัตรา คดิเปนรอยละ 29 และลูกจางช่ัวคราว  จํานวน 12 อัตรา 

คดิเปนรอยละ 6 
 

ภาพที่  3   อัตรากําลังของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน แยกตามตําแหนง 
 

 
ภาพที่  4  รอยละอัตรากําลังของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน  

แยกตามประเภท 
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เหตุการณระบาดที่สําคัญในเขตสุขภาพที่ 7 

ป พ.ศ. 2562 
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สรุปเหตุการณระบาดที่สําคัญในเขตสขุภาพที ่7 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. การระบาดโรคอาหารเปนพิษ  

- วันที่ 6 กุมภาพันธ 2562 ไดรับแจงจาก สสจ.ขอนแกน วามีการระบาดโรคอาหารเปนพิษ เปน

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาแหงหนึ่งในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน จํานวน 629 คน ไปเขาคายลูกเสือ–เนตร 

นารี ที่สวนสัตวในจังหวัดขอนแกน จากการสอบสวนพบวา เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2562 นักเรียนเริ่มออก 

เดินทางเวลา 11.00 น. โดยรถไฟ เดินทางถึงสถานีรถไฟเวลาประมาณ 12.30 น. และรับประทานอาหารเที่ยงที่

สถานีรถไฟ ซึ่งเปนขาวกลองที่ทางสวนสัตวเปนคนจัดหาใหคือ พะแนงหมู และไขตม หลังจากนั้นเดินทางไกลไปยัง

สวนสัตว ถึงคายที่พักเวลาประมาณ 16.00 น. และรับประมาณอาหารเย็นเวลาประมาณ 17.30–18.00 น.     

ซึ่งเปนอาหารตักใสถาดหลุม ที่เจาหนาที่สวนสัตวจัดเตรียมให โดยมีเมนูคือ ลาบไกและตมไก เวลาประมาณ    

23.00 น. นักเรียนเริ่มมีอาการถาย เหลวหลายครั้ง คณะครูจึงปฐมพยาบาลเบื้องตนโดยการใหรับประทานเกลือ

แร วันที่ 6 กุมภาพันธ 2562 เวลาประมาณ 10.00 น. มีนักเรียนเขารับการรักษาเปนผูปวยนอกที่โรงพยาบาล

ในอําเภอ มีนักเรียนที่มีอาการรวม 26 คน สวนใหญมีอาการปวดทอง ถายเหลว คลื่นไส อาเจียน จากการสํารวจ

พบวาน้ําใชเปนน้ําประปาของทางสวนสัตวที่ผลิตเอง ซึ่งตรวจวัดคาคลอรีนตกคางแลวอยูระหวาง 0.5–1 ppm. 

น้ําดื่มเปนน้ําที่บรรจุขวดปดสนิทแจกใหและมีตูทําน้ําเย็นใหเพ่ิมเติมซึ่งเปนการใชแกวน้ํารวมกัน หองน้ํามีจํานวน

เพียงพอ สภาพสะอาด และแยกโซนชายหญิงชัดเจน เก็บตัวอยางสงตรวจ RSC จํานวน 19 ราย (นักเรียนที่ปวย 

17 คน และแมครัวที่ปรุงอาหาร 2 คน) ไมพบเชื้อแบคทีเรียกอโรค ทีมควบคุมโรคไดใหความรูแกนักเรียน และ

ผูประกอบอาหาร การปฏิบัติตัว สุขวิทยาสวนบุคคล และสุขาภิบาลอาหาร   

 - วันท่ี 30 มกราคม 2562 ไดรับแจงจาก สสจ.รอยเอ็ด วามีการระบาดโรคอาหารเปนพิษเปนนักเรียน

ประถมศึกษาของโรงเรียนแหงหนึ่ง อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด ที่จัดกิจกรรมเขาคายลูกเสือของเอกชนท่ีตําบล

วังสามัคคี อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด ระหวางวันที่ 29–30 มกราคม 2562 จากการสอบสวนพบวา

นักเรียนที่เขาคายชั้น ป.5 จํานวน 600 คน ครู 10 คน ออกเดินทางไปที่คายวันที่ 29 ม.ค.2562 มีการ

รับประทานอาหารท่ีคายลูกเสือโดยทางคายเปนผูประกอบอาหาร และมีรานคาสวัสดิการ ซึ่งขายขนมขบเคี้ยว 

โจก มามา นม โยเกิรต น้ําดื่มน้ําหวานบรรจุขวด และอาหารจําหนายใหเด็กนักเรียน คือ ขาวเหนี่ยวหมูปง แหนม

หมู ไสกรอก ลูกชิ้นนึ่ง เก๊ียวทอด ซูชิ ผลไม แตงโม วันที่ 29 มกราคม 2562 อาหารเชานักเรียนรับประทานมา

จากบาน อาหารกลางวันที่คาย ไดแก ขาวสวย แหนงไก ผัดวุนเสนใสไข อาหารเย็นที่คาย ไดแก ขาวสวย ผัดกระ

เพราหมู แกงไกใสฟก วันที่ 30 มกราคม 2562 อาหารเชาที่คายเปนขาวตมหมู น้ําดื่มเปนน้ําถังจาก

บริษัทเอกชนแหงหนึ่งในตําบลวังสามัคคี มีกอกสําหรับเปดน้ําใสภาชนะใหเด็กดื่ม น้ําแข็งจากโรงน้ําแข็ง น้ําใช

เปนน้ําประปาบาดาล ไมไดปรับปรุงคุณภาพน้ํา ตรวจไมพบสารคลอรีนอิสระในน้ํา พบผูมีอาการปวดทอง หรือ

ถายเหลว หรืออาเจียน จํานวน 225 คน เปนนักเรียนทั้งหมด คิดเปนอัตราปวย 37.5 จําแนกเปนเพศชาย 74 

คน เพศหญิง 151 คน อายุระหวาง 10-12 ป อาการท่ีพบ คือ ปวดทอง รอยละ 90.22 ถายเหลว/ถายเปน

น้ํา รอยละ 89.33 อาเจียน รอยละ 41.33 คลื่นไส รอยละ 14.67 และ มีไข รอยละ 10.22 รับการรักษาที่

โรงพยาบาลหนองพอก 2 คน (ผูปวยนอก) สวนที่เหลือมีอาการไมรุนแรง  ครูและผูปกครองไดดูแลรักษาเอง 

จากการติดตามสอบสวนโรคที่โรงเรียนในวันท่ี 31 มกราคม 2562 ทุกรายอาการดีขึ้น ไมมีผูปวยรายใหม
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เพ่ิมเติม เก็บตัวอยางอุจจาระ (RSC) นักเรียนที่มีอาการปวยจํานวน 34 คน ผลพบเชื้อ Salmonella group C 

1 คน ตัวอยาง fresh stool จํานวน 10 ราย พบเชื้อ Norovirus 1 คน เก็บ Swab ถังแชอาหาร ภาชนะ

อุปกรณ ไมพบเชื้อแบคทีเรียกอโรค ตัวอยางน้ําและน้ําแข็งพบเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรียเกินมาตรฐาน ทีมควบคุม

โรคไดใหความรูและการปฏิบัติตัวแกนักเรียน ตรวจและใหคําแนะนําผูประกอบการคายลูกเสือ ในเรื่องการ

ปรับปรุงสุขาภิบาลอาหารและสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม การปรับปรุงจัดใหบริการน้ําดื่ม จุดลางมือ การปรับปรุง

บริเวณที่ลางภาชนะ การจัดเก็บภาชนะที่ลางแลว   

 - วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.04 น. รับแจงจาก สสจ.รอยเอ็ด พบการระบาดอาหารเปนพิษ

ในโรงเรียนแหงหนึ่ง ตําบลบานแจง อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 40 คน อาการที่พบสวนใหญ

คือ ปวดทอง ถายเหลว อาเจียน และไข ตามลําดับ ผูปวยเปนนักเรียนชั้นอนุบาล 2,ป.1-6 และ ม.3 จาก เขา

รับการรักษาแผนก ODP โรงพยาบาลในอําเภอ 14 คน เขารับการรักษาที่ รพ.สต. 26 คน ผูปวยรายแรก เริ่ม

ปวยวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.30 น. และรายสุดทายวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. 

อาหารเสี่ยงท่ีสงสัยคืออาหารกลางวันที่โรงเรียนจางเหมาผูประกอบการภายนอกเปนผูประกอบอาหาร สําหรับ

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล–ป.6 โดยมีรายการอาหาร ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 คือ ขาวมันไก ประกอบดวย 

ขาวมันไก น้ําซุป และน้ําจิ้ม สวนนักเรียนชั้นม.1–3 และ ครู/บุคลากรในโรงเรียน จะซื้ออาหารมารับประทาน

เอง น้ําดื่มและน้ําใชของโรงเรียน เปนน้ําประปา ซึ่งน้ําดื่มผานเครื่องกรองน้ํา เขาตูทําน้ําเย็น มีไวใหบริการ

สําหรับเด็ก การเก็บสิ่งสงตรวจทางหองปฏิบัติการ ดังนี้ RSC จํานวน 14 ตัวอยาง ไมพบแบคทีเรียกอโรค 

 

2. การระบาดโรคหัด ชิคุนกุนยา และไขอดีําอีแดง (scarlet fever)   

 - วันท่ี 6 กุมภาพันธ 2562 ไดรับแจงจาก สสจ.รอยเอ็ด มีการระบาดของโรคหัดในเรือนจําแหงหนึ่ง 

ในจังหวัดรอยเอ็ด จากการสอบสวนพบวาผูปวยรายแรกเปนผูตองขังชาย เริ่มปวยวันที่ 24 มกราคม 2562    

มีไข ผื่น และตาแดง รับการรักษาที่เรือนพยาบาลวันที่ 29 มกราคม 2562 อาการไมดีข้ึนไดสงไปพบแพทยที่

โรงพยาบาลรอยเอ็ด และไดสงตรวจยืนยันหัด วันที่ 6 กุมภาพันธ 2562 ที่ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 7 

จังหวัดขอนแกน ผล Measles IgM positive หลังจากนั้นพบผูปวยเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆกระจายไปทุกเรือนนอน 

พยาบาลเรือนจําและทีมควบคุมโรคไดตรวจคัดกรองและแยกผูปวย คนหาผูปวยเพ่ิมเติมตามนิยามคือ มีไข และ

ออกผื่น รวมกับมีอาการอยางนอย 1 อาการไดแก ไอ มีน้ํามูก ตาแดง ตรวจพบ Koplik’s spot หรือ แพทย

วินิจฉัยโรคหัด ระหวางวันที่ 1 ม.ค.–8 ก.พ. 2562 พบผูที่มีอาการปวยตามนิยาม จํานวน 117 คน เปน 

ผูตองขังชายท้ังหมด คิดเปนอัตราปวย รอยละ 4.35 ผูปวยมีอายุระหวาง 18–37 ป มัธยฐานอายุ 25 ป 

จําแนกตามกลุมอายุ พบวา กลุมอายุที่ปวยสูงสุด คือ 25–29 ป (รอยละ 8.42) รองลงมาคือ 20–24 ป และ 

15-19 ป คิดเปนรอยละ 7.15 และ 3.94 ตามลําดับ ไมพบผูปวยหัดในกลุมอายุ 40 ป ขึ้นไป จากการสํารวจ 

สภาพเรือนนอนของผูตองขังชายทั้ง 3 เรือนนอน มีสภาพแออัด ที่นอนชิดติดกัน ผูตองขังนอนรวมกัน ประมาณ

หองละ 200–220 คน ที่อาบน้ํา เปนอางอาบน้ํารวม ใชขันตักอาบ ตรวจคลอรีนตกคางเรือนนอนท่ี 1 และ 2 

ไมพบคลอรีนตกคาง เรือนนอนที่ 3 พบคลอรีน ตกคาง 0.05 ppm. และจุดอาบน้ําดานหลังเรือนพยาบาล พบ

คลอรีนตกคาง 0.05–1.00 ppm. ทีมควบคุมโรคได ใหสุขศึกษาผูตองขั งทั้ งรายบุคคลและรายกลุม          

แนะนําแยกผูปวย งดทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืน จัดระบบคัดกรองและเฝาระวังคนหาผูปวยรายใหมทุกวัน  
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การดูแลปฏิบัติตัว การลางมือ สุขวิทยาสวนบุคคล ใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคหัด (MR Vaccine) ใหกับ

ผูตองขัง และเจาหนาที่ในเรือนจํา เม่ือวันที่ 8 กุมภาพันธ 2562 กลุมเปาหมาย คือ อายุต่ํากวา 40 ป จํานวน 

1,839 คน (ผูตองขังชาย 1,570 คน ผูตองขังหญิง 252 คน และเจาหนาที่ 17 คน) 

ภาพแสดง จํานวนผูปวยโรคหัด จําแนกตามวันที่เริ่มปวย ในเรือนจําแหงหนึ่ง จังหวัดรอยเอ็ด 
             ระหวางวันที่ 1 มกราคม–8 กุมภาพันธ 2562 

  

- วันที่ 20 มีนาคม 2562 ไดรับแจงจาก สสจ.รอยเอ็ด วามีการระบาดของโรคไขออกผื่นในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กแหงหนึ่ง ตําบลปาสังข อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด จากการสอบสวนพบวา ในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กแหงนี้มีเด็กนักเรียน จํานวน 31 คน เพศชาย 17 คน เพศหญิง 14 คน อายุระหวาง 2–4 ป กระจาย

อยูใน 5 หมูบาน ครูผูดูแลเด็ก จํานวน 4 คน เปนขาราชการ 2 คน และลูกจาง 2 คน มีเด็กที่มีอาการไข ไอ 

และมีผื่นแดงตามตัว จํานวน 10 ราย (ชาย 3 ราย, หญิง 7 ราย)  อัตราปวยรอยละ 32.2 ของเด็กในศูนยฯ 

ผูปวยรายแรกเพศหญิง อายุ 5 ป เริ่มมีอาการไข ออกผื่นวันที่ 3 มีนาคม 2562 รักษาที่ รพ.สต. ในพ้ืนที่ไดให

การรักษาเบื้องตนตามอาการ ใหคําแนะนําการดูแลและปฏิบัติตัว แตผูปวยสวนมากเริ่มปวยวันที่ 15–16 

มีนาคม 2562 จากการตรวจรางกายพบวา ผูปวยทุกรายมีผื่นลักษณะตุมคลายเม็ดทราย (paper sand)     

ตามลําตัว แขน ขา และตรวจพบลิ้นมีลักษณะบวมแดง (strawberry tongue) บางรายมีอาการมือลอก            

แพทยวินิจฉัย R/O scarlet fever  ไดให Amoxicillin ผูปวยทุกราย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงนี้เปนอาคาร 1 ชั้น 

แบงเปน 2 หองเรียน คอื หองเรียนเด็กอายุ 2-3 ป ลักษณะกิจกรรมประจําวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดังนี้ ตอน

เชาจะเขาแถวเคารพธงชาติ และตรวจคัดกรองสุขภาพ และกิจกรรมเคลื่อนไหว เสริมประสบการณ และเลนตาม

ศูนยการเรียนรู ตอนเที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน โดยครูกําหนดเมนูอาหารและจางแมครัวทําอาหารมาสง

ทุกวัน จุดน้ําดื่มเปนถังบรรจุน้ํามีกอกเปด-ปด และมีฝาปด ครูจัดแกวน้ําแยกแกวสะอาดและแกวที่ใชแลวแยกชั้น

กัน หลังจากรับประทานอาหาร จะใหเด็กแปรงฟน โดยจัดเรียงแปรงสีฟนกับผาเช็ดหนาไวใหเด็กหยิบเองตามรูป

ของเด็ก โดยผาเช็ดหนาครูจะเปนคนเก็บไปทําความสะอาด ภาคบายใหเด็กดื่มนมโรงเรียน นมเปนแบบพาส

เจอรไรซ บริษัทมาสงทุกเชา โดยแชในถังน้ําแข็ง หลังจากนั้นใหเด็กนอนกลางวัน ที่นอนและหมอนของเด็กแตละ

คนจะเก็บไวในตูชองเก็บของ และจะใหผูปกครองนํากลับไปทําความสะอาดทุกวันศุกร  
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หลังจากเด็กตื่นครูจะอาบน้ําใหเด็ก กอนสงกลับใหผูปกครอง ทีมควบคุมโรคไดใหคําแนะนําการตรวจ

คัดกรองเด็กนักเรียน การทําความสะอาด การดูแลปฏิบัติตัวและสุขวิทยาสวนบุคคล ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดปด

ศูนยเพ่ือทําความสะอาดและแยกเด็กถึงวันที่ 24 มีนาคม 2562  

 - วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ไดรับแจงจาก สสจ.กาฬสินธุ วามีผูปวยอาการไขและผื่นแดงตามรางกาย   
ที่ลําตัว แขนหรือขา หลายรายในหมูบานแหงหนึ่ง ตําบลกุดจิก อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ จากการ
สอบสวนพบวาผูปวยรายแรกเปนเพศหญิง อายุ 54 ป มีอาชีพเกษตรกร และขายอาหารที่โรงเรียนแหงหนึ่ง เริ่ม
ปวยวันที่ 24 กันยายน 2562 มีอาการไขสูง ปวดตามขอ เปนผื่นคันตามรางกาย เขารับการรักษาที่คลินิกใน
เขตพื้นที่อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน (ตําบลทาคันโทเปนพ้ืนที่ติดตอกับอําเภอกระนวน) ตอมามีผูปวยใน
ละแวกบานเดียวกันมีอาการไขสูง ปวดตามขอ และ ผื่นแดงตามรางกายหลายราย ทีมควบคุมโรคไดคนหาผูปวย
เพ่ิมเติม โดยใชนิยามผูที่มีไขและผื่นแดง รวมกับอาการใดอยางหนึ่งดังนี้ ปวดกลามเนื้อ ปวดกระดูกหรือขอ   
ปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา มีเลือดออกตามผิวหนัง ตั้งแตเดือนกันยายน 2562 พบผูปวยท่ีเขาตามนิยาม
จํานวน 63 คน เปนเพศชาย 27 คน หญิง 33 คน อายุต่ําสุด 2 ป สูงสุด 88 ป มัธยฐานอายุ 47 ป ทีมควบคุม
โรคไดเก็บตัวอยาง serum สงตรวจที่สถาบันบําราศนราดูร จํานวน 10 คน พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสของ
เชื้อ Chikungunya จํานวน 7 คน และไดดําเนินการประชาสัมพันธใหความรูโรคไขชิคุณกุนยา รณรงคทําความ
สะอาด กําจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงและแนะนําการใชมาตรการ 5 ป ไดแก ปด เปลี่ยน ปลอย ปรับปรุง 
ปฏิบัติ คือ ปดฝาภาชนะกักเก็บน้ํา เปลี่ยนถายน้ําทุก 7วัน เชน แจกันดอกไม ถังเก็บน้ําสําหรับอาบ ปลอยปลา
หางนกยูง หรือปลากินลูกน้ําลงในอางบัว หรือที่กักเก็บน้ําที่ไมมีฝาปด ปรับปรุงสิ่งแวดลอมไมใหมีน้ําขังในที่ตางๆ 
และปฏิบัติการดังกลาวขางตนเปนประจําทุกสัปดาห 
 

 

ภาพแสดง  จํานวนผูปวยยืนยันและสงสัยโรคชิคุนกุนยา แยกตามวันเริ่มปวย อําเภอทาคันโท  
               จังหวัดกาฬสินธุ เดือนกันยายน–พฤศจิกายน 2562 
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3. การระบาดโรคไขหวัดใหญ  

- วันที่ 31 พ.ค.2562 รับแจงจาก สสจ.รอยเอ็ด พบการระบาดของโรคไขหวัดใหญในหนวยฝกทหาร

ใหม คายทหารแหงหนึ่ง จังหวัดรอยเอ็ด มีทหารกองประจําการท่ีเขารับการฝก จํานวน 130 คน พบผูปวยที่มี

อาการไข รวมกับอาการอยางนอย 2 อาการดังตอไปนี้ ไอ เจ็บคอ มีน้ํามูก มีเสมหะ ปวดกลามเนื้อ ในระหวาง 

วันที่ 1–31 พฤษภาคม 2562 จํานวน 41 คน เปนทหารกองประจําการ 39 คน ครูฝก 2 คน อายุระหวาง 

20– 27 ป ผูปวยรายแรกเริ่มปวยวันที่ 12 พ.ค.2562 และทยอยพบผูมีอาการปวยอยางตอเนื่อง ผูปวยราย

สุดทายพบวันท่ี 30 พ.ค.2562 ผูที่มีอาการปวยเขารับการรักษาในโรงพยาบาลคาย 16 คน ผลการทํา Rapid 

Test พบ Influenza type B จํานวน 16 ตัวอยาง ผูมีอาการปวยทุกรายไดรับการรักษาดวยยา Oseltamivir 

ทีมควบคุมโรคในพ้ืนที่ดําเนินการคัดกรอง และใหสุขศึกษา ใหคําแนะนําในการคัดกรองผูปวย การแยกผูปวย 

หากพบผูท่ีมีไข 38.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป ใหรีบพบแพทยและทําการรักษาทันที และดําเนินการเก็บตัวอยาง 

Throat swab + Nasopharyngeal swab  จํานวน 5 ตัวอยาง สงตรวจที่สถาบันบําราศนราดูร พบเชื้อ 

Influenza type B จํานวน 5 ตัวอยาง  

 

ภาพแสดง  จํานวนผูปวยอาการคลายไขหวัดใหญ จําแนกตามวันเริ่มปวย ในหนวยฝกทหารใหม 
          คายทหารแหงหนึ่ง จังหวัดรอยเอ็ด เดือนพฤษภาคม 2562 

 

 - วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ไดรับแจงจาก สสจ.รอยเอ็ด วามีการระบาดโรคไขหวัดใหญในเรือนจํา 

จังหวัดรอยเอ็ด จากการสอบสวนพบวา เรือนจํามีผูตองขังทั้งหมด 3,287 คน แยกเปนผูตองขังชาย 3,045 คน 

หญิง 242 คน จากการสัมภาษณและตรวจรางกายโดยแพทย ท้ังหมด 205 ราย พบผูตองขังที่มีอาการคลาย

ไขหวัดใหญ จํานวน 181 คน และไดใหยา Oseltamivir แกผูปวยทุกคน เปนผูตองขังชายท้ังหมด กระจาย   อยู

ทุกเรือนนอน ผูปวยอายุต่ําสุด 18 ป อายุสูงสุด 67 ป มัธยฐานอายุ เทากับ 33.5 ป อาการที่พบมากที่สุด คือ 

มีไข รอยละ 100.0 ไอ รอยละ 92.0 ปวดศีรษะ รอยละ 78.3 เจ็บคอ รอยละ 71.7 ปวดกลามเนื้อ รอยละ 

68.5 มีน้ํามูก รอยละ 66.3 มีเสมหะ รอยละ 62.0 โดยพบผูปวยเริ่มมีอาการประปรายตั้งแตเดือนตนเดือน

พฤษภาคม 2562 เก็บตัวอยางสงตรวจพบเชื้อ Influenza A (H1N1 2009) ทีมควบคุมโรคไดใหความรูการ

ปฏิบัติตัวและสุขวิทยาสวนบุคคล แนะนําคัดกรองญาติท่ีจะมาเยี่ยมหากผูใดมีอาการปวยคลายไขหวัดใหญ เชน 

มีไขไอ เจ็บคอ มีน้ํามูก ควรแจกหนากากอนามัยปองกันการแพรระบาดเชื้อในระหวางที่เขาเยี่ยม คัดกรอง

ผูตองขังใหม  
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หากผูใดมีอาการปวยคลายที่มีอาการคลายไขหวัดใหญ ใหแยกไวกอนงดกิจกรรมรวมกับผูอ่ืน คัดกรอง

และเฝาระวังหากพบผูตองขังเริ่มมีอาการปวยใหแจงหองพยาบาลภายในเรือนจํา รณรงคทําความสะอาดอาคาร

สถานท่ี อุปกรณเครื่องใช ท่ีนอนและเครื่องนุงหม รวมทั้งเพิ่มระดับคลอรีนในน้ําใหอยูระดับ 0.5–1 ppm. 

โดยเฉพาะน้ําใชที่ตองใชรวมกันจํานวนมาก เชน อานอาบน้ํา และระบบประปาในเรือนจํา สคร.7 จ.ขอนแกน ได

สนับสนุนยา Oseltramivir 75 mg จํานวน 750 เม็ด แอลกอฮอลเจลสําหรับลางมือแบบปม จํานวน 50 ขวด 

หนากากอนามัยจํานวน 2,000 ชิ้น คลอรีนเม็ด จํานวน 2 กระปุก และสนับสนุนสื่อความรูสําหรับประชาชน 

โรคไขหวัดใหญ จํานวน 100 แผน    

 

 

 ภาพแสดง  จํานวนผูปวยอาการคลายไขหวัดใหญ จําแนกตามวันเริ่มปวย ในเรือนจําแหงหนึ่ง  
                จังหวัดรอยเอ็ด เดือนเมษายน–พฤษภาคม 2562  

 

4. ผูปวยอาการแขนขาออนแรง 

 - วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ไดรับแจงจาก สสจ.ขอนแกน วามีผูตองขังในเรือนจําขอนแกนมีอาการแขน

ขาออนแรงและใจสั่นหลายราย ทีมสอบสวนควบคุมโรคไดทําการคัดกรองโดยการสัมภาษณ และตรวจรางกาย

เพ่ิมเติมโดยแพทย คนหาผูปวยที่มีอาการตามนิยาม คือ ผูที่มีแขนหรือขาออนแรง รวมกับอาการอยางนอยหนึ่ง

อาการคือ กลามเนื้อออนแรง มึนชา ปวดกลามเนื้อ ใจสั่น ใจเตนแรง มือสั่น ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2562   พบ

ผูที่มีอาการตามนิยาม จํานวน 32 คน เปนผูตองขังชายทั้งหมด อายุต่ําสุด 22 ป สูงสุด 66 ป อายุเฉลี่ย 35.9 

ป กระจายทุกเรือนนอน ในจํานวนนี้มีผูปวย 9 คน ที่เปนผูปวยรายเดิมที่เคยมีอาการเมื่อเดือน พฤศจิกายน–

ธันวาคม 2561 (ในครั้งนั้นมีผูปวยท่ีมีอาการแขนหรือขาออนแรง ใจสั่น มือสั่น ปวดกลามเนื้อ รวมทั้งหมด 

112 คน คาดวานาจะเกิดจากภาวะไทรอยดเปนพิษจากการไดรับฮอรโมนไทรอยดเกิน  (Exogenous thyroid 

hormone intake) ผูปวยรายใหมที่มีอาการออนแรงชัดเจน จํานวน 5 ราย ไดตรวจระดับ Potassium, 

Thyroid Function Test  ผลตรวจพบวา TSH, FT3, FT4 ผิดปกติทั้ง 5 ราย ตัวอยางอาหารประเภท ไกชิ้น 
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 หมูชิ้น หมูบด ไกบด เครื่องในไก ตับหมู รวมจํานวน 9 ตัวอยาง สงตรวจทางหองปฏิบัติการ คณะเทคนิค

การแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลตรวจพบไทรอยดฮอรโมนเกินในเนื้อหมูบด และไกบด ทีมควบคุมโรค

แนะนําใหพยาบาลในเรือนจํา ติดตามเฝาระวังตรวจคัดกรองผูตองขังทุกวัน หากพบผูที่มีอาการแขนขาออนแรง 

ใหซักประวัติและสงพบแพทยท่ีโรงพยาบาลขอนแกน  ใหคําแนะนําเจาหนาที่ที่เก่ียวของในการเลือกซื้อวัตถุดิบ

สําหรับประกอบอาหาร  ผลิตภัณฑจากสัตวที่มคีุณภาพ และการใชเครื่องปรุงประกอบอาหาร 

 

 

            ภาพแสดง จํานวนผูปวยแขนขนออนแรง ในเรือนจําแหงหนึ่ง จังหวัดขอนแกน 
                    ระหวางเดือนมิถุนายน–กรกฎาคม 2562 
 

   - วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ไดรับแจงจาก สสจ.มหาสารคาม วามีผูปวยกลามเนื้อออนแรงในเรือนจํา

จังหวัดมหาสาคามหลายราย ทีมสอบสวนควบคุมโรคไดทําการคัดกรองผูตองขังโดยการสัมภาษณและตรวจ

รางกายเพ่ิมเติม คนหาผูปวยที่มีอาการตามนิยาม คือ ผูที่มีแขนหรือขาออนแรง รวมกับอาการอยางนอย      

หนึ่งอาการคือ กลามเนื้อออนแรง มึนชา ปวดกลามเนื้อ ใจสั่น ใจเตนแรง มือสั่น ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2562    

พบผูที่มีอาการตามนิยาม เปนผูตองขังชายทั้งหมด จํานวน 28 คน อายุต่ําสุด 19 ป อายุสูงสุด 63 ป อายุเฉลี่ย 

37.6 ป ไดรับการเจาะเลือดสงตรวจ Electrolyte, Thyroid Function Test (TFT) ที่ รพ.มหาสารคาม 9 คน 

มีค่ําโพแทสเซยีมต่ํากวาปกติ 2 คน สงตัวอยางหมูบด และเนื้อไกบด จํานวน 2 ตัวอยางท่ีคณะเทคนิคการแพทย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไมพบไทรอยดฮอรโมนเกินทั้ง 2 ตัวอยาง ผูปวยไดรับการรักษาและใหคําแนะนําการ

ปฏิบัติตัว ใหพยาบาลในเรือนจําติดตามเฝาระวังตรวจคัดกรองผูตองขังทุกวัน หากพบผูที่มีอาการแขนขาออน

แรงใหแจงและประสานผูรับผิดชอบของ รพ.มหาสารคาม   

  - วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ไดรับแจงจาก สสจ.รอยเอ็ด วาผูตองขังชายในเรือนจําปวยดวยอาการแขน

ขาออนแรงแบบเฉียบพลันรับการรักษาที่เรือนพยาบาลหลายราย รายแรกเริ่มปวย 20 พฤษภาคม 2562      

ไดเจาะเลือดสงตรวจที่โรงพยาบาลรอยเอ็ด พบวา มีคาโพแทสเซียมในเลือดต่ํา จํานวน 3 คน จากการสอบ

สอบสวนโรคและคนหาผูปวยเพิ่มตน  สัมภาษณตามแบบสอบสวนเฉพาะราย พบผูตองขังชายมีอาการแขนขา

ออนแรง จํานวน 14 คน อายุระหวาง 21–65 ป มัธยฐานอายุ 31.5 ป อาการที่พบมากที่สุด คือ กลามเนื้อ

แขน/ขาออนแรงออนแรง รอยละ 100 น้ําหนักลด รอยละ 50.0 ออนเพลีย รอยละ 42.8   
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หิวบอย รอยละ 42.8 ใจสั่น รอยละ 21.4 ผูปวยทุกรายไดรับการเจาะเลือดเพ่ือตรวจเลือดหา Electrolyte, 

Thyroid  Function Test  (TFT) ผลตรวจเลือด พบคาโพแทสเซียมต่ํากวาคาปกติ จํานวน 8 คน Thyroid  

Function Test  (FT4 , FT3 , TSH) ผิดปกติ จํานวน 13 คน (คา TSH  นอยกวา 0.01 จํานวน 13 คน      

คา FT3  มากกวา 3.0 จํานวน 13 คน) ผูปวยไดรับการรักษาและใหคําแนะนําการปฏิบัติตัว เก็บตัวอยาง

อาหารจากแผนกสูทกรรม และรานอาหารตามสั่งจากแดนหญิง จํานวน 4 ตัวอยาง คือ เนื้อไก เนื้อหมู ไกบด 

และหมูบด สงตรวจที่คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลตรวจพบไทรอยดฮอรโมนเกินในเนื้อหมู

แผนกสูทกรรม ทีมควบคุมโรคแนะนําใหอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจํา (อสม.รจ) ติดตามเฝาระวังผูตองขังใน

เรือนจํา การตรวจคัดกรองโดยชั่งน้ําหนักผูตองขัง สัปดาหละ 1 ครั้ง เพ่ือประเมินภาวะน้ําหนักลด หากน้ําหนัก

ลดลงจากเดิม 10% แสดงวา มีความปกติใหแจงพยาบาลเรือนจํา  แนะนําใหพยาบาลเรือนจําติดตามเฝาระวัง 

ตรวจคัดกรอง และประเมินอาการคนหาผูปวยรายใหม ทุกวัน โดยประเมินภาวะกลามเนื้อออนแรง               

โดยใหทดสอบโดยใหนั่งยองๆ และลุกขึ้นยืนและนั่ง ติดตอกัน 3 ครั้ง ประเมินอาการมือสั่นโดยใหยืนหลับตา

พรอมเหยียดมือไปขางหนา  ประเมินภาวะใจสั่นโดยการจับชีพจร หากพบวามีความผิดปกติใหสงปรึกษาแพทยท่ี

โรงพยาบาลรอยเอ็ด เพ่ือพิจารณาใหการรักษาตอไป  

 

5. โรคไขเลือดออกเสียชีวิต  

 ป 2562 เขตสุขภาพที่ 7 มีผูปวยโรคไขเลือดออกเสียชีวิตทั้งหมด 9 คน สรุปผูปวยเสียชีวิตดังตาราง  

รายที่ เพศ 
อายุ 
(ป) 

อําเภอ จังหวัด 
Dengue 
serotype 

ปจจัยเสี่ยง 

1 ชาย 8 อุบลรัตน ขอนแกน Type 1 - ผูปวยไปรับการรักษาชา 
- ผูปวยซื้อยารับประทานเอง 
- ผูปวยไปรับการรักษาที่อื่นกอน
ไปโรงพยาบาลและไปรักษาชา 

2 หญิง  9  มัญจาคีรี ขอนแกน Type 1 - ผูปวยไปรับการรักษาชา 
- ผูปวยซื้อยารับประทานเอง 
- ผูปวยไปรบัการรักษาที่อ่ืนกอน
ไปโรงพยาบาลและไปรักษาชา 
- มีโรคประจําตัว (Myocarditis)  
- รูปรางทวม (BMI = 21.9)*  

3 ชาย 6  เปอยนอย  ขอนแกน Type 1 - ผูปวยไปรับการรักษาชา 
- ผูปวยไปรับการรักษาที่อื่นกอน
ไปโรงพยาบาลและไปรักษาชา 
- ผูปวยซื้อยารับประทานเอง 
- มีโรคประจําตัว (Myocarditis)  
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รายที่ เพศ 
อายุ 

(ป) 
อําเภอ จังหวัด 

Dengue 

serotype 
ปจจัยเสี่ยง 

4 ชาย  6  นาดูน  มหาสารคาม Type 2 - ผูปวยไปรักษาที่โรงพยาบาลแพทย
วินิจฉัยโรคอ่ืนและใหกลับบาน 
- มีโรคประจําตัว (Asthma)  
- รูปรางเริ่มอวน (BMI = 22.0)*  

5 หญิง  18 หนองกุงศรี กาฬสินธุ  Type 2 - ผูปวยไปรับการรักษาที่อื่นกอนไป
โรงพยาบาลและไปรักษาชา 
- ผูปวยไปรักษาที่โรงพยาบาลแพทย
วินิจฉัยโรคอ่ืนและใหกลับบาน 

6 หญิง  27  เมือง  รอยเอ็ด Type 2 - ผูปวยไปรับการรักษาที่อื่นกอนไป
โรงพยาบาลและไปรักษาชา 
- รปูรางอวนระดับ 2 (BMI = 25.7)* 

7 หญิง  16  บรบือ  มหาสารคาม  Type 1 - ผูปวยไปรับการรักษาที่อื่นกอนไป
โรงพยาบาลและไปรักษาชา 

8 หญิง  12  แวงใหญ  ขอนแกน  Type 4 - ผูปวยไปรับการรักษาที่อื่นกอนไป
โรงพยาบาลและไปรักษาชา 

9 หญิง 79 ฆองชัย        กาฬสินธุ  Type 2 - ผูปวยไปรับการรักษาชา  
 

*ตามเกณฑอางอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 5–18 ป ของกรมอนามัย   
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ผลการใชจายงบประมาณ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2562 
 

ตารางที่ 3   ผลการเบกิจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2562 

ลําดับ ประเภทงบประมาณ งบประมาณรับจัดสรร เบิกจาย คงเหลือ รอยละ

เบิกจาย 

 รวมงบประมาณ  78,901,025.91  78,901,025.91  0 100.00 

1 งบบุคลากร    6,574,856.74   6,574,856.74  0 100.00 

2 งบดําเนนิงาน  26,957,142.17  26,957,142.17  0 100.00 

 2.1 งบดําเนนิงานโครงการ  16,534,296.09   16,534,296.09  0 100.00 

 2.2 เวชภัณฑยา วัสด ุและ

สารเคมี 

   5,234,627.17   5,234,627.17  0 100.00 

 2.3 ขัน้ต่ํา/ภารกจิประจํา    2,884,375.00   2,884,375.00  0 100.00 

 2.4 คาสาธารณูปโภค    2,303,843.91   2,303,843.91  0 100.00 

3 เงนิอุดหนุน  41,683,202.00   41,683,202.00  0 100.00 

 3.1 เงนิอุดหนุนท่ัวไป  13,771,953.00  13,771,953.00  0 100.00 

 3.2 เงนิอุดเฉพาะกิจ  27,911,249.00  27,911,249.00  0 100.00 

4 งบลงทุน    3,579,265.00   3,579,265.00  0 100.00 

5 งบรายจายอื่น      106,560.00    106,560.00  0 100.00 
 

 

ภาพที ่ 5  สัดสวนงบประมาณ ปงบประมาณ 2562 
 

 งบบุคลากร, 8.33%

 งบดาํเนินงาน, 34.17%

 เงนิอดุหนุน, 52.83%

 งบลงทุน, 4.54%
งบรายจ่ายอืน, 0.14%
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งบดําเนนิงานโครงการตามแผนปฏบัิตริาชการ ปงบประมาณ 2562 
 

ตารางที่  4  สรุปภาพรวมแผนงานโครงการตามแผนปฏบิติัราชการ ปงบประมาณ 2562  

ลําดับ ผลผลิต/กจิกรรมหลัก/ช่ือโครงการใหญ/ 

โครงการยอย /กจิกรรม 

รวม

งบประมาณ 

(บาท) 

รวมกรอบวงเงนิ ทั้งสิ้น 14,439,600  

ผลผลิตที ่1 ผลติภัณฑดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ   1,299,000  

กจิกรรมหลักที ่1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทําผลติภัณฑและจัดการ

ความรูของหนวยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อการเฝาระวัง ปองกนั ควบคุมโรคและ

ภัยสุขภาพ 

862,600 

โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทําผลติภัณฑและจัดการความรูของ

หนวยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

(สคร.7 ขอนแกน) 

862,600 

1 
โครงการยอยท่ี 1 โครงการผลิตและเผยแพรวารสารสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 

7 จังหวัดขอนแกน 
130,900 

2 
โครงการยอยท่ี 2 พัฒนาหนวยการเรยีนรูเรื่องการปองกันโรคและภัยสุขภาพสําหรับ

ครูใชสอนนักเรยีนในพื้นที่เส่ียง    ขยะอเิล็กทรอนกิส 
203,300 

3 
โครงการยอยท่ี 3 พัฒนาแนวทางการเฝาระวังและสงเสรมิสุขภาพเพื่อปองกัน

ควบคุมโรคในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เขตสุขภาพที่ 7ในรูปแบบของ e-learning 
91,200 

4 

โครงการยอยท่ี 4 โครงการพัฒนาตนแบบการปองกันการตดิเชื้อ การปวยดวยวัณ

โรคจากการทํางานของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข : กรณศึีกษา

โรงพยาบาลมหาสารคาม 

41,760 

5 

โครงการยอยท่ี 5 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บขอมูลงานปองกันควบคุมโรค

ตดิเชื้อในโรงพยาบาล ในพื้นที่รับผดิชอบของสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 7 

จังหวัดขอนแกน ปงบประมาณ 2562 

57,600 
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ลําดับ ผลผลิต/กจิกรรมหลัก/ช่ือโครงการใหญ/ 

โครงการยอย /กจิกรรม 

รวม

งบประมาณ 

(บาท) 

6 
โครงการยอยท่ี 6 โครงการสงเสรมิ สนับสนุนกระบวนการพัฒนางานวจิัย ของ

สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดขอนแกน ปงบประมาณ 2562  
133,470 

7 
โครงการยอยท่ี 7  โครงการกําจัดเช้ือไวรัสตับอักเสบ บี จากแมสูลูก สคร.7 

ขอนแกน (โครงการตดิดาว) 
141,330 

8 

โครงการยอยท่ี 8 โครงการศึกษาความรอบรูดานสุขภาพเรื่องพฤตกิรรมการปองกัน

โรคพยาธใิบไมตับของประชาชนกลุมเส่ียงในพื้นที่รับผดิชอบของ สํานักงานปองกัน

ควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดขอนแกน  

63,040 

กจิกรรมหลักที ่1.2 จัดการความรูดานปองกันโรคและภัยสุขภาพ 436,400 

โครงการการจัดการความรูดานปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (สคร.7 ขอนแกน) 436,400 

9 โครงการยอยท่ี 1 โครงการพัฒนาระบบงานนวัตกรรม ปองกันควบคุมโรคและภัย

สุขภาพ สคร.7 ขอนแกน (โครงการตดิดาว) 

436,400 

ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสรมิสราง ศักยภาพและความเขมแข็งในการจัดการระบบ

เฝาระวัง ปองกนั ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

   5,562,100  

กจิกรรมหลักที ่2.2 เสรมิสรางศักยภาพ พัฒนาความรวมมอืและสรางการมสีวนรวม

ของเครือขายในการเฝาระวัง ปองกนั ควบคุมโรคและภัยสขุภาพ 

  4,809,700  

โครงการเสรมิสรางศักยภาพ พัฒนาความรวมมือและการมีสวนรวมของเครือขายในการ

เฝาระวังปองกนัควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (สคร.7 ขอนแกน) 

  4,809,700  

10 โครงการยอยท่ี 1  โครงการพฒันาระบบ กลไก การจัดการระบบการปองกันควบคุม

โรคพ้ืนที่เขตเมืองประเทศไทย สคร.7 ขอนแกน (โครงการติดดาว) 

296,700 

11 โครงการยอยท่ี 2 โครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรของสํานักงาน

ปองกันควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดขอนแกน 

 

640,060 
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ลําดับ ผลผลิต/กจิกรรมหลัก/ช่ือโครงการใหญ/ 

โครงการยอย /กจิกรรม 

รวม

งบประมาณ 

(บาท) 

12 โครงการยอยท่ี 3 โครงการพัฒนาและบรหิารจัดการองคกร สคร.7 ขอนแกน 

(โครงการติดดาว) 

241,440 

13 โครงการยอยท่ี 4 โครงการพัฒนายุทธศาสตรและการบรหิารจัดการแผนปฏบิัติ

ราชการ ปงบประมาณ 2562 

280,000 

14 โครงการยอยท่ี 5 โครงการติดตาม และประเมนิผลภาพรวมการเฝาระวังปองกัน

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพพื้นทีส่ํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๗ จังหวัดขอนแกน 

128,000 

15 โครงการยอยท่ี 6 โครงการบรหิารทรัพยากรของสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 7 

จังหวัดขอนแกน  

3,223,500 

กจิกรรมหลักที ่2.3 เฝาระวังสุขภาพประชาชนจากมลพษิสิ่งแวดลอมในพื้นที่เสี่ยง 530,000 

โครงการเฝาระวังสุขภาพประชาชนจากมลพษิสิ่งแวดลอมในพื้นที่เสี่ยง 

 (สคร. 7 ขอนแกน) 

530,000 

16 โครงการยอยท่ี 1 โครงการพฒันาระบบเฝาระวังดาน Env.-Occ. (Smart Detect 

Env.-Occ.) สคร.7 ขอนแกน (โครงการตดิดาว) 

268,600 

17 โครงการยอยท่ี 2 เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพษิ

สิ่งแวดลอม สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดขอนแกน 

261,400 

กจิกรรมหลักที ่2.4 พัฒนาและใหบรกิารดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารดาน

การปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

222,400 

โครงการพัฒนาและใหบรกิารดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารดานการปองกัน

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (สคร.7 ขอนแกน) 

222,400 

18 โครงการยอยท่ี 1 โครงการพัฒนานวัตกรรมระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการดําเนนิงานเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สํานักงาน

ปองกันควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดขอนแกน 

222,400 
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ลําดับ ผลผลิต/กจิกรรมหลัก/ช่ือโครงการใหญ/ 

โครงการยอย /กจิกรรม 

รวม

งบประมาณ 

(บาท) 

ผลผลิตที ่3 การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคที่เปนปญหาสําคัญ 1,669,200 

กจิกรรมหลักที ่3.1 บริการเฝาระวงั ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เปนปญหา

รุนแรงและกลุมเปาหมายพเิศษ  

1,240,500 

โครงการบรกิารเฝาระวัง ปองกนั ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เปนปญหารุนแรงและ

กลุมเปาหมายพเิศษ (สคร.7 ขอนแกน) 

1,240,500 

19 โครงการยอยท่ี 1 โครงการ Dengue Smart Survey (DSS) สคร.7 ขอนแกน 

(โครงการติดดาว) 

460,210 

20 โครงการยอยท่ี 2 โครงการสนบัสนุนดําเนินงานปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

ของศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงท่ี 7.1 ขอนแกน ปงบประมาณ 2562 

468,500 

21 โครงการยอยท่ี 3 โครงการ Public Health laboratory สคร.7 ขอนแกน       

(โครงการติดดาว) 

178,360 

22 โครงการยอยท่ี 4 โครงการสนับสนุน เฝาระวัง และแกไขปญหาโรคเรื้อน 

ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดขอนแกน ปงบประมาณ 2562 

83,430 

23 โครงการยอยท่ี 5 โครงการพัฒนาอําเภอตนแบบกําจัดโรคมาลาเรยีในพื้นที่ ดวยกล

ไกลของ พชอ. 

50,000 

กจิกรรมหลักที ่3.2 ถายทอดความรูในการดูแลสุขภาพ เฝาระวงั ปองกัน ควบคุมโรค 

ภัยสุขภาพ และการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมที่มคุีณภาพ 

428,700 

โครงการถายทอดความรูในการดูแลสุขภาพ เฝาระวังปองกันควบคุมโรค ภัยสุขภาพ 

และการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมที่มคุีณภาพ (สคร.7 ขอนแกน) 

428,700 

24 โครงการยอยท่ี 1 โครงการสนบัสนุนกลไกการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อพัฒนา

พฤตกิรรมสุขภาพและ จัดการภาพลักษณท่ีดขีองสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี  7 

จังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2562 

 

428,700 
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ลําดับ ผลผลิต/กจิกรรมหลัก/ช่ือโครงการใหญ/ 

โครงการยอย /กจิกรรม 

รวม

งบประมาณ 

(บาท) 

ผลผลิตที ่5 โครงการเรงรัดกาํจัดโรคไขมาลาเรีย วัณโรค และยุตปิญหาเอดส 974,200 

กจิกรรมหลักที ่5.1 เรงรัดกําจัดโรคไขมาลาเรีย 57,000 

โครงการเรงรดักําจัดมาลาเรยี (สคร.7 ขอนแกน) 57,000 

25 โครงการยอยท่ี  1 โครงการเรงรดัการดําเนนิการกําจัดมาลาเรยีมาตรการ 1-3-7 

สคร.7 ขอนแกน (โครงการตดิดาว) 

57,000 

กจิกรรมหลักที ่5.2 ควบคุมวัณโรค 495,300 

 โครงการควบคุมวัณโรค (สคร.7 ขอนแกน)  495,300 

26 โครงการยอยที ่1 โครงการเรงรัดคนหา และตดิตามผลการรักษาผูปวยวัณโรค ตาม

แผนปฏบัิตกิารระดับชาต ิดานการตอตานวัณโรค พ.ศ. 2560 - 2564 สคร.7 

ขอนแกน (โครงการตดิดาว) 

495,300 

กจิกรรมหลักที ่5.3 ปองกันและแกไขปญหาเอดส       421,900  

 โครงการปองกันและแกไขปญหาเอดส (สคร.7 ขอนแกน)       421,900  

27 โรงการยอยท่ี 1  โครงการปองกันควบคุมโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

สคร.7 ขอนแกน (โครงการตดิดาว) 

373,550 

28 โครงการยอยท่ี 2 โครงการศึกษาความฉลาดทางสุขภาพดานพฤตกิรรมการปองกัน

โรคติดตอทางเพศสัมพันธของเยาวชนในเขตสุขภาพท่ี 7 

48,350 

  ผลผลิตที ่7  โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพษิสุนัขบา 1,500,000 

  กจิกรรมหลักที ่7.1. สนับสนนุการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคพษิสุนัขบา 1,500,000 

 
โครงการสนบัสนุนการเฝาระวัง ปองกนั ควบคุมโรคพษิสุนัขบา (สคร.7 

ขอนแกน) 

1,500,000 

29 โครงการยอยท่ี 1  โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพษิสุนัขบา ตาม

พระปณธิานฯ สคร.7 ขอนแกน (โครงการตดิดาว) 

856,460 
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ลําดับ ผลผลิต/กจิกรรมหลัก/ช่ือโครงการใหญ/ 

โครงการยอย /กจิกรรม 

รวม

งบประมาณ 

(บาท) 

30 โครงการยอยท่ี 2 โครงการการพัฒนารูปแบบการประเมินผลการดําเนนิงานปองกัน

ควบคุมโรคพษิสุนัขบาขับเคลื่อนผานนโยบายคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวีติ

ระดับพื้นท่ี(พชพ.)  โดยใชโมเดลเชิงตรรกะ(logfram)  

220,000 

31 โครงการยอยท่ี 3 โครงการตําบลตนแบบการเสรมิสรางใหเกิดความรอบรูดาน

สุขภาพ (Health Literacy) ในการปองกันโรคพิษสุนัขบา ในพื้นท่ีเขตรับผดิชอบของ 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดขอนแกน 

145,180 

32 โครงการยอยท่ี 4 โครงการพัฒนาระบบการปองกัน ควบคุมโรคเลปโตสไปโรซสี  

เขตสุขภาพท่ี 7 ปงบประมาณ 2562  

105,100 

33 โครงการยอยท่ี 5 โครงการพัฒนาการปองกันควบคุมโรคโดยกลไก พชพ.        

สคร.7 ขอนแกน (โครงการตดิดาว) 

173,260 

ผลผลิตที ่8  โครงการเรงรัดพัฒนาระบบเฝาระวงั ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

ใหไดตามกฎอนามัยระหวางประเทศ 

1,555,100 

กจิกรรมหลักที ่8.1 พัฒนาระบบบรหิารจดัการเพื่อสนับสนุนระบบเฝาระวงั ปองกัน 

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพใหไดตามกฎอนามัยระหวางประเทศ 

1,555,100 

โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค

และภัยสุขภาพใหไดตามกฎอนามยัระหวางประเทศ (สคร.7 ขอนแกน) 

1,555,100 

34 โครงการยอยท่ี 1 โครงการขับเคล่ือนการดําเนินงานตามพระราชบัญญัตโิรคตดิตอ 

พ.ศ.2558 สคร.7 ขอนแกน (โครงการตดิดาว) 

391,660 

35 โครงการยอยท่ี 2 โครงการสนบัสนุนการดําเนินงานเฝาระวังปองกัน ควบคุม

โรคติดตออุบัตใิหม 

150,000 

36 โครงการยอยท่ี 3 โครงการพัฒนาศักยภาพทมีเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว

(SRRT)เพื่อรองรบัพระราชบัญญัติโรคคดิตอ พ.ศ.2558 และรองรับหนวย

ปฏบิัตกิารควบคุมโรคติดตอ(CDCU)ปงบประมาณ 2562 

 

219,680 
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ลําดับ ผลผลิต/กจิกรรมหลัก/ช่ือโครงการใหญ/ 

โครงการยอย /กจิกรรม 

รวม

งบประมาณ 

(บาท) 

37 โครงการยอยท่ี 4 โครงการสนับสนุนการสอบสวนและควบคุมโรคของเครอืขายทีม

เฝาระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว(SRRT)ในพื้นที ่รับผดิชอบสํานักงานปองกันควบคุมโรค

ท่ี 7 จังหวัดขอนแกน ป 2562  

265,600 

38 โครงการยอยท่ี 5โครงการประเมินมาตรฐานทางระบาดวทิยาปงบประมาณ 2562 151,560 

39 โครงการยอยท่ี 6  โครงการพฒันาระบบเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ ผาน EIDSS 

สคร.7 ขอนแกน (โครงการตดิดาว) 

140,600 

40 โครงการยอยท่ี 7 โครงการตรวจราชการนเิทศงานพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 7 

ปงบประมาณ 2562 

176,000 

41 โครงการยอยท่ี 8 โครงการอําเภอตนแบบเฝาระวังและบังคับใชกฎหมาย พื้นท่ี

สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 7  จังหวัดขอนแกน  

60,000 

ผลผลิตที ่14  โครงการพัฒนาศักยภาพเครอืขายในการเฝาระวงั ปองกัน ควบคุมโรค 

และภัยสุขภาพตลอดชวงชีวติ 

1,700,000 

กจิกรรมหลักที ่14.1 พัฒนาและสนับสนนุการดําเนินงานปองกัน ควบคุมโรคตดิตอและ

สรางเสรมิภูมคุิมกันโรคในกลุมวัยเด็ก 

200,000 

โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดาํเนินงานปองกัน ควบคุมโรคตดิตอและสรางเสรมิ

ภูมคุิมกนัโรคในกลุมวัยเด็ก (สคร.7 ขอนแกน) 

200,000 

42 โครงการยอยท่ี 1 โครงการกําจัดโรคหดัในทุกกลุมอายุ สคร.7 ขอนแกน (โครงการ

ตดิดาว) 

200,000 

กจิกรรมหลักที ่14.2 พัฒนาและสนับสนนุการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค

และพัฒนาทักษะชวีติพฤตกิรรมสุขภาพในกลุมวัยเรยีน 

140,000 

โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดาํเนินงานปองกัน ควบคุมโรคและพัฒนาทักษะชีวติ

พฤตกิรรมสุขภาพในกลุมวัยเรยีน (สคร.7 ขอนแกน) 

 

140,000 
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ลําดับ ผลผลิต/กจิกรรมหลัก/ช่ือโครงการใหญ/ 

โครงการยอย /กจิกรรม 

รวม

งบประมาณ 

(บาท) 

43 โครงการยอยท่ี 1  การเฝาระวงัปองกันโรคติดตอทางอาหารและน้ํา ในพื้นที่

รับผดิชอบ สํานักงานปองกัน ควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดขอนแกน 

100,000 

44 โครงการยอยท่ี 2 โครงการพัฒนาเครอืขายและกลไกการดําเนินงานปองกันการ

จมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป  

40,000 

กจิกรรมหลักที ่14.3 พัฒนาทักษะชวีติเพื่อลดพฤตกิรรมเสี่ยงในกลุมวัยรุน 50,000 

โครงการพัฒนาทักษะชวีติเพื่อลดพฤตกิรรมเสี่ยงในกลุมวยัรุน (สคร.7 ขอนแกน) 50,000 

45 โครงการยอยท่ี 1 โครงการสถานศกึษาปลอดบุหรี่ตนแบบและสถานศกึษาปลอด

บุหรี่ ตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศกึษาปลอดบุหรี่ สคร.7 ขอนแกน           

(โครงการติดดาว) 

50,000 

กจิกรรมหลักที ่14.4 พัฒนาและสนับสนนุการดําเนินงานเฝาระวงั ปองกัน ควบคุมโรค

และภัยสุขภาพในกลุมวัยทํางาน 

1,310,000 

โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดาํเนินงานเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ในกลุมวัยทาํงาน (สคร.7 ขอนแกน) 

1,310,000 

46 โครงการยอยท่ี 1 โครงการรณรงคกําจัดปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี

เพ่ือรําลกึในพระมหากรุณาธิคณุฯ สคร.7 ขอนแกน (โครงการตดิดาว)  

541,000 

47 โครงการยอยที ่2 โครงการพัฒนาระบบการจัดการโรคไมตดิตอเรือ้รัง 350,000 

48 โครงการยอยท่ี 3 โครงการขับเคลื่อนการปองกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับอําเภอ  

(District Road Traffic Injury : D-RTI) สคร.7 ขอนแกน (โครงการตดิดาว) 

159,000 

49 โครงการยอยท่ี 4 โครงการสนับสนุนและพัฒนาการดําเนนิงานปองกันควบคุมโรค

จากการประกอบอาชีพในแรงงานนอกระบบ ปงบประมาณ 2562  

90,000 

50 โครงการยอยท่ี 5 โครงการพัฒนาการจัดบรกิารอาชวีอนามัยและเวชกรรม

สิ่งแวดลอม การประเมินความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาล 

หนวยบรกิารสาธารณสุขพื้นท่ีรับผดิชอบ สคร.7 จังหวัดขอนแกน ป 2562 

170,000 
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ลําดับ ผลผลิต/กจิกรรมหลัก/ช่ือโครงการใหญ/ 

โครงการยอย /กจิกรรม 

รวม

งบประมาณ 

(บาท) 

ผลผลิตที ่15 โครงการพัฒนาบรกิารดานอาชวีอนามัยในกลุมวัยแรงงาน 180,000 

กจิกรรมหลักที ่15.1 พัฒนาและสนับสนนุหนวยบรกิารสุขภาพและสถานประกอบการ

ใหมกีารจัดบรกิารอาชีวอนามัยในกลุมวัยแรงงาน 

180,000 

โครงการพัฒนาและสนับสนุนหนวยบรกิารสุขภาพและสถานประกอบการ 

ใหมกีารจัดบรกิารอาชีว   อนามัยในกลุมวัยเรงงาน (สคร.7 ขอนแกน)   

180,000 

51 โครงการยอยท่ี 1 โครงการพัฒนารูปแบบศูนยสุขภาพดวีัยทํางาน (Wellness Center) 

สคร.7 ขอนแกน (โครงการตดิดาว) 

180,000 
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ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดคํารับรองการปฏบิัตริาชการ ปงบประมาณ ๒๕๖2 
 

ตาราง  5   สรุปผลการปฏบิัตริาชการตามคํารับรองการปฏบิัตริาชการ  

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน  
 

ตัวชี้วัดผลการปฏบิัติ

ราชการ 

หนวย

วัด 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนนิงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ

ดําเนนิงาน 

คา

คะแนน 

ที่ได 

คะแนน 

ถวง

น้ําหนัก 

มติทิี่ 1 ดานประสทิธิผล 2.942 

1C111_R_56 ระดับ

ความสําเร็จในการพัฒนา

ศูนยปฏบัิตกิารภาวะฉุกเฉนิ 

(EOC) และทีมตระหนักรู

สถานการณ (SAT) 

 ที่สามารถปฏบัิตงิานไดจรงิ 

ระดับ 5 1 1 2 3 5 5 5 0.25 

1C112_R_56 ระดับ

ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานวจิัยดานการ

ปองกัน ควบคุมโรคและภัย

สุขภาพ 

ระดับ 5 1 2 3 3 5 5 5 0.25 

2C21_R_56 ระดับ

ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานปองกันควบคุม

วัณโรค 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 4.5 0.225 

2C22_R_56 ระดับ

ความสําเร็จในการ

ดําเนินการตามแผนการ

สรางความรูความเขาใจแก

ประชาชนเรื่องโรคและภัย

สุขภาพของหนวยงานตาม 

เกณฑท่ีกรมควบคุมโรค

กําหนด 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5 0.25 
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ตัวชี้วัดผลการปฏบิัติ

ราชการ 

หนวย

วัด 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนนิงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ

ดําเนนิงาน 

คา

คะแนน 

ที่ได 

คะแนน 

ถวง

น้ําหนัก 

2C23_R_56 ระดับ

ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานปองกันการ

บาดเจ็บจากอุบัตเิหตุทาง

ถนนในระดับอําเภอ (D-RTI) 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5 0.25 

2C24_R_56 ระดับ

ความสําเร็จของการพัฒนา

คณุภาพ NCD Clinic Plus ใน

การปองกันควบคุม

โรคเบาหวานและความดัน

โลหติสูง 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5 0.25 

3C31_R_56 ระดับ

ความสําเร็จในการ

ดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน 

แกไขปญหาโรคพยาธใิบไม

ตับและมะเร็งทอนํ้าดี 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 5 5 0.2 

3C32_R_56 ระดับ

ความสําเร็จของการเฝา

ระวังปองกันควบคุมโรคพษิ

สุนัขบาสําหรับประชาชนใน

พื้นท่ีเส่ียง 

ระดับ 4 2 2 4 4 5 5 5 0.2 

3C33_R_56 ระดับ

ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานเพื่อปองกัน

ควบคุมโรคไขมาลาเรยี 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 5 4.166 0.167 
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ตัวชี้วัดผลการปฏบิัติ

ราชการ 

หนวย

วัด 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนนิงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ

ดําเนนิงาน 

คา

คะแนน 

ที่ได 

คะแนน 

ถวง

น้ําหนัก 

3C34_R_56 ระดับ

ความสําเร็จของการจัดทํา

ขอมูลสถานการณการ

สัมผสัสารตะกั่วในเด็กไทย

กลุมอาย ุ0-5 ป 

ระดับ 8 1 3 4 4 5 5 5 0.4 

4C41_R_56 ระดับ

ความสําเร็จของนวัตกรรมท่ี

หนวยงานสรางใหมแลว

นําไปใชประโยชน 

ระดับ 10 1 2 3 4 5 5 5 0.5 

มติทิี่ 2 ดานคุณภาพ 0 

มติทิี่ 3 ดานประสทิธภิาพ 1 

4C42_R_56 ระดับ

ความสําเร็จของการพัฒนา

ประสทิธิภาพการปฏบิัตงิาน

ของหนวยงาน 

ระดับ 10 1 2 3 4 5 5 5 0.5 

5C51_R_56 ระดับ

ความสําเร็จของการ

ดําเนินการตามโครงการท่ี

สนับสนุนการขับเคล่ือน

ยุทธศาสตรชาต ิ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ระดับ 10 1 2 3 4 5 5 5 0.5 
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ตัวชี้วัดผลการปฏบิัติ

ราชการ 

หนวย

วัด 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนนิงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ

ดําเนนิงาน 

คา

คะแนน 

ที่ได 

คะแนน 

ถวง

น้ําหนัก 

มติทิี่ 4 ดานพัฒนาองคกร 1 

4C43_R_56 ระดับ

ความสําเร็จของหนวยงาน

ในการดําเนินการบรหิาร

จัดการองคกรไดตามเกณฑ 

ท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด 

ระดับ 10 1 2 3 4 5 5 5 0.5 

5C52_R_56 ระดับ

ความสําเร็จของหนวยงาน

ดําเนินการขับเคลื่อนแผน

ปฏริูปองคกร 

ระดับ 10 2 3 4 4 5 5 5 0.5 

น้ําหนักรวม 100 คาคะแนนทีไ่ด 4.942 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

 

ผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร  
  

ตัวชี้วัด (ไมใชคํารับรอง) ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน ปงบประมาณ 

2562 มทีัง้หมด  25 ตัวชี้วัด แบงเปน 4 ประเภท ไดแก  

1) ตัวชี้วัดเปาหมายบรกิารกรมควบคุมโรค (PSA)  จํานวน 2 ตัวชี้วัด  

2) ตัวชี้วัดผลผลิต (SDA)     จํานวน 14 ตัวชี้วัด 

3) ตัวชี้วัดยุทธศาสตร (SM)    จํานวน 5 ตัวชี้วัด 

4) ตัวชี้วัดจุดเนน (HL)     จํานวน 4 ตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (ไมใชคํารับรอง) ไตรมาส 4 ปงบประมาณ 2562 รวมคา

คะแนนถวงน้ําหนักเทากับ 19.9 คะแนน จากคาคะแนนถวงน้ําหนัก 20 คะแนน โดยมีผลการ

ดําเนนิงานตัวชี้วัดแตละประเภทดังนี้ 

1) ตัวชี้วัดเปาหมายบรกิารกรมควบคุมโรค (PSA) คาคะแนนถวงนํ้าหนักเทากับ 5/5 คะแนน  

2) ตัวชี้วัดผลผลิต (SDA)     คาคะแนนถวงนํ้าหนักเทากับ 5/5 คะแนน 

3) ตัวชี้วัดยุทธศาสตร (SM)     คาคะแนนถวงน้ําหนักเทากับ 5/5 คะแนน 

4) ตัวชี้วัดจุดเนน (HL)      คาคะแนนถวงน้ําหนักเทากับ 4.9/5คะแนน 

ตารางที่ 6 ผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัด (ไมใชคํารับรอง) ปงบประมาณ 2562  
 

 

รหัส ช่ือตัวช้ีวัด หนวยวัด น้ําหนัก เปาหมาย ผลการ

ดําเนนิงาน 

คะแนน ถวง

น้ําหนัก 

เปาหมายการใหบรกิารหนวยงาน (PSA) 

PSA3_R_56 ร อย ล ะ ข อ ง เ ค รื อ ข า ย

เปาหมายดําเนินการเฝา

ระวัง ปองกัน ควบคุมโรค

และภัยสุขภาพตลอดชวง

ชี วิ ต  ต า ม แ น ว ท า ง /

มาตรฐานดานการควบคุม

โรคของประเทศ 

รอยละ 50 83 100 5 2.5 

PSA5_R_56 รอยละของ เหตุก ารณ

ผิดปกติทางสาธารณสุข

ไดรับการควบคุมภายใน 

3 ระยะฟกตัว 

รอยละ 50 85 93.33 5 2.5 

รวมคาคะแนนถวงนํ้าหนัก 
     

5 
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รหัส ช่ือตัวช้ีวัด หนวยวัด น้ําหนัก เปาหมาย ผลการ

ดําเนนิงาน 

คะแนน ถวง

น้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดผลผลิต  (SDA) 

ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

SDA0101_R_56 จํานวนผลิตภัณฑดานการ

เฝาระวัง ปองกัน ควบคุม

โรคและภัยสุขภาพ 

จํานวน 

(เรื่อง) 

10 5 5 5 0.5 

SDA0102_R_56 รอยละของผลติภัณฑดาน

การเฝาระวัง ปองกัน 

ควบคุมโรคและภัย

สุขภาพไดมาตรฐานทาง

วชิาการ 

รอยละ 5 90 100 5 0.25 

SDA0103_R_56 รอยละของผลิตภัณฑท่ี

ดําเนินการแลวเสร็จตาม

เวลาที่กําหนด 

รอยละ 5 90 100 5 0.25 

ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งในการจัดการระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและ

ภัยสุขภาพ 

SDA0204_R_56 จํานวนเครือขายเปาหมาย

ท่ีไดรับการสนับสนุน 

เสรมิสรางศักยภาพ และ

ความเขมแข็งในการ

จัดการระบบเฝาระวัง 

ปองกัน ควบคุมโรคและ

ภัยสุขภาพ  

แหง 10 1,006 1,357 5 0.5 

SDA0205_R_56 รอยละของเครอืขายมี

ความพงึพอใจตอการ

สนับสนุนเสรมิสราง

ศักยภาพและความ

เขมแข็งในการจัดการ

ระบบเฝาระวัง ปองกัน 

ควบคุมโรค และภัย

สุขภาพ  

รอยละ 5 80 95.53 5 0.25 
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รหัส ช่ือตัวช้ีวัด หนวยวัด น้ําหนัก เปาหมาย ผลการ

ดําเนนิงาน 

คะแนน ถวง

น้ําหนัก 

ผลผลิตที่ 3 การเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคที่เปนปญหาสําคัญ 

SDA0307_R_56 จํานวนประชาชน

กลุมเปาหมายไดรับ

บรกิารเฝาระวัง ปองกัน 

ควบคุมโรคที่เปนปญหา

สําคัญ 

ราย 10 180,608 228,477 5 0.5 

SDA0308_R_56 รอยละของประชาชน

กลุมเปาหมายมคีวามพงึ

พอใจตอการบรกิารเฝา

ระวัง ปองกัน ควบคุมโรค

ท่ีเปนปญหาสําคัญ   

รอยละ 5 80 97.5 5 0.25 

ผลผลิตที่ 12 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

DA1240_R_56 จํานวนครัง้ของเหตุการณ

ผดิปกติทางสาธารณสุขท่ี

ไดรับการตรวจจับและ

รายงานผลการวเิคราะห

ความเส่ียงภายใน 1 ระยะ

ฟกตัว  

จํานวน 

(ครัง้) 

10 15 30 5 0.5 

 DA1241_R_56 รอยละของจํานวน

รายงานการประเมนิ

สถานการณสามารถระบุ

ความเส่ียงตามเกณฑการ

เฝาระวังโรคและภัย

สุขภาพและให

ขอเสนอแนะแกผูบรหิาร

ในการตัดสินใจ 

รอยละ 5 100 100 5 0.25 
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รหัส ช่ือตัวช้ีวัด หนวยวัด น้ําหนัก เปาหมาย ผลการ

ดําเนนิงาน 

คะแนน ถวง

น้ําหนัก 

ผลผลิตที่ 13 โครงการวจิัยและพัฒนาดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

 DA1344_R_56 รอยละของผลงานวิจัย

ดานการปองกัน ควบคุม

โรคและภัยสุขภาพท่ี

เผยแพรใหหนวยงานตางๆ

นําไปใชประโยชน            

(ป 2558-2560)  

รอยละ 5 40 66.67 5 0.25 

ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครอืขายในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดชวงชีวติ 

SDA 1447_R_56 รอยละของเครอืขาย

เปาหมายที่มีความพึง

พอใจตอการพัฒนา

ศักยภาพและสนับสนุน

การดําเนนิงานเฝาระวัง 

ปองกัน ควบคุมโรคและ

ภัยสุขภาพตลอดชวงชีวติ 

รอยละ 5 80 98.25 5 0.25 

ผลผลิตที่ 15 โครงการพัฒนาบรกิารดานอาชีวอนามัยในกลุมวยัแรงงาน 

DA1549_R_56 จํานวนประชาชนกลุมวัย

แรงงานที่เขาถงึการ

จัดบรกิารอาชีวอนามัย 

ราย 10 68,800 73,930 5 0.5 

SDA1550_R_56  รอยละของประชาชน

กลุมวัยแรงงานที่เขาถึง

การจัดบรกิารอาชวีอนา

มัยท่ีมคีุณภาพ  

รอยละ 5 45 77.7 5 0.25 

รวมคาคะแนนถวงนํ้าหนัก         
 

5 
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รหัส ช่ือตัวช้ีวัด หนวยวัด น้ําหนัก เปาหมาย ผลการ

ดําเนนิงาน 

คะแนน ถวง

น้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตรกรมควบคุมโรค  (SM) 

ยุทธศาสตรที่ 2 การเสรมิสรางความเขมแข็งของระบบจัดการภาวะฉุกเฉนิทางสาธารณสุข 

SM211_R_56 ความสําเร็จในการ

สนับสนุนจังหวัดใหมีการ

พัฒนาศูนยปฏบิัติการ

ภาวะฉุกเฉิน (EOC) และ

ทีมตระหนักรูสถานการณ 

(SAT)ท่ีสามารถปฏิบัตงิาน

ไดจริง 

ระดับ 20 5 5 5 1 

SM212_R_56 ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาระบบการดูแล

รักษาผูปวยโรคติดตอ

สําคัญ โรคติดตอรายแรง 

และภัยสุขภาพทีม่ี

ประสิทธภิาพ 

ระดับ 20 5 5 5 1 

SM213_R_56 ระดับความสําเร็จในการ

พัฒนางานส่ือสารความ

เสี่ยงดานการปองกัน

ควบคุมโรคและภัย

สุขภาพ ท้ังในภาวะปกติ

และภาวะฉุกเฉิน ระดับ

หนวยงานตามมาตรฐาน 

JEE/IHR 2005 

ระดับ 20 5 5 5 1 

SM215_R_56 รอยละของภาคเีครือขาย

ท่ีขับเคล่ือนการปองกัน

ควบคุมโรคและภัย

สุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 

รอยละ 20 100 100 5 1 

 

 

 



 43 

รหัส ช่ือตัวช้ีวัด หนวยวัด น้ําหนัก เปาหมาย ผลการ

ดําเนนิงาน 

คะแนน ถวง

น้ําหนัก 

ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานของระบบปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

SM311_R_56 รอยละของจังหวัดมีระบบ

เฝาระวังโรคและภัย

สุขภาพ 5 กลุมโรค 5 มติิ 

รอยละ 20 5 5 5 1 

รวมคาคะแนนถวงนํ้าหนัก 
     

5 

ตัวช้ีวัดจุดเนน (HL) 

ตัวช้ีวัดจุดเนน CD 

HL05_R_56 ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนนิงานเพื่อเฝาระวัง 

ปองกัน ควบคุมโรคติดตอ

นําโดยยุงลาย  

ระดับ 25 5 5 5 1.25 

HL06_R_56 ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนนิงานเพื่อปองกัน

ควบคุมโรคไขมาลาเรยี 

ระดับ 25 5 5 5 1.25 

HL31_R_56 ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาระบบ และกลไก 

การจัดการระบบการ

ปองกันควบคุมโรคใน

พื้นท่ี  เขตเมอืง 

ระดับ 25 5 5 5 1.25 

HL20_R_56 รอยละของกลุมประชา

หลัก กลุมแรงงานขาม

ชาติ และกลุมเยาวชนท่ีมี

ภาวะเส่ียงสูง* ท่ีไดเขาถงึ

บรกิารปองกันเอชไอวแีละ

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

เชงิรุก ไดรับการคัดกรอง

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

รอยละ 25 75 74.72 4.6 1.15 

รวมคาคะแนนถวงนํ้าหนัก 
     

4.9 

รวมคาคะแนนถวงน้ําหนักทุกตัวชี้วัด 
     

19.9 
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ผลการดําเนนิงานตามนโยบายการดําเนนิงานปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  

ประจําปงบประมาณ 2562 
 

นโยบายขอที่ ๑  โครงการในพระราชดําร ิโครงการเฉลิมพระเกยีรต ิรวมทั้งโครงการที่เกี่ยวของ

กับพระบรมวงศานุวงศ ตลอดจนโครงการถวายเปนพระราชกุศล 

 

“โครงการรณรงคกําจัดปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี 

        เพ่ือรําลกึในพระมหากรุณาธคิุณฯ สคร. 7 ขอนแกน” 

ผลผลติ :   14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครอืขายในการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

ตลอดชวงชวีติ    

กจิกรรมหลัก  14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดําเนนิงานเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ในกลุมวัยทํางาน 

วัตถปุระสงคของโครงการ : 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศกึษาเรื่องโรคพยาธใิบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี 

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพจุลทัศกรในการตรวจวนิจิฉัยโรคพยาธใิบไมตับ 

3. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมศูนยประสานงานพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี  

ผลผลติโครงการที่ได  

กจิกรรม ผลผลติกจิกรรม 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศกึษาเรื่อง

โรคพยาธใิบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี 

บุคลากรทางการศกึษาจํานวน100 คนจาก

โรงเรยีนในพื้นที่เส่ียงใหมป 2562 ไดรับการชี้แจง

การจัดการเรยีนการสอนและความรูเรื่องโรค

พยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี 

2.ตรวจอุจจาระซ้ําในรายที่เปนโรคพยาธใิบไม

ตับป 2561 

ประชาชนที่ตดิเชื้อพยาธใิบไมตับใน2561 จํานวน

ทัง้ส้ิน3,137ราย และไดรับการตรวจซ้ําทัง้หมด 

จํานวน 2,615 ราย พบตดิพยาธใิบไมตับ 106

ราย คดิเปนอัตราการตดิเชื้อซ้ํา รอยละ 4.05   

3.สนับสนุนศูนยประสานงานโรคพยาธใิบไมตับ

และมะเร็งทอน้ําด(ีจุลสาร/ส่ือการเรยีนการ

สอน) 

- จัดทําจุลสารฉบับที่ 1 เผยแพรแกเครอืขายทั่ว

ประเทศ 350 แหง 

- ปรับปรุงหลักสูตรรวมกับทางการศกึษาใน

ระดับช้ันอนุบาล 1-3 
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กจิกรรม ผลผลติกจิกรรม 

- สนับสนุนสื่อการจัดการเรยีนการสอนเรื่องโรค

พยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดีแกโรงเรยีน 

จํานวน 200 แหง 

-จัดทําโลสนับสนุนการดําเนนิงานประกวดตําบล

ตนแบบ 4 จังหวัด 

4.พัฒนาศักยภาพจุลทัศนากรในการตรวจ

วนิจิฉัยโรคพยาธใิบไมตับ 

บุคลากรทางสาธารณสุขระดับอําเภอ ตําบล

และสคร.7ขกจํานวน 20 คนไดรับการพัฒนา

ศักยภาพดานการตรวจวนิจิฉัยโรคหนอนพยาธ ิ

และมีความถูกตองแมนยําในการตรวจรอยละ 80  

5.ตดิตาม/ประเมนิผล ตดิตามประเมนิผลการดําเนนิงานระดับตําบล

จัดการคุณภาพชวีติ “ชุมชนสรางสุข”ของพื้นที่

เสยีงโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดีป 2562 

ตําบลที่ไดคะแนนชนะเลิศคือ ตําบลเชียงใหม  

อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด  รองชนะเลิศอันดับ 

1  คอื ตําบลทาคันโท อําเภอทาคันโท จ.กาฬสินธุ 

รองชนะเลศิอันดับ 2 คอื ตําบลโพนงาม  อําเภอ

โกสุมพสัิย จงัหวัดมหารคาม 

รองชนะเลศิอันดับ 3 คอื ตําบลหนิตัง้  อ.บานไผ 

จ.ขอนแกน  

 

บทเรียน  ปญหา  อุปสรรคที่เกดิจากการดําเนินงาน 

ปญหาอุปสรรคที่เกิดจากการดําเนินงาน   พบวาการดําเนินงานเรื่องโรคพยาธิใบไมตับและ

มะเร็งทอน้ําดี เปนการดําเนินงานที่ประสานความรวมมือกับเครือขายหลายภาคสวน  ดังนัน้ในการนัด

หมายเวลาในการดําเนินงานรวมกันจงึมีความสะดวกไมตรงกัน อาจทําใหกําหนดการตามแผนที่วางไว

อาจคลาดเคลื่อนไป 
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ผลลัพธของโครงการ 

ตําบลเปาหมายจํานวน 160 ตําบล สามารถดําเนินงานตามแนวทางการแกไขปญหาโรคพยาธิ

ใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดไีดตามมาตรฐานกรมควบคุมโรคไดอยางนอยรอยละ 80 

ประโยชนที่เกดิขึ้นจริง  

1.  ประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในพื้นที่เสี่ยง 160 ตําบลในพื้นที่เขตสุขภาพ 7  

ไดรับการตรวจคัดกรองโรคพยาธใิบไมตับรอยละรอยและหากตรวจพบพยาธไิดรับการรักษาทุกราย  

2.  ประชาชนอายุ 15 ปข้ึนไป ที่อาศัยอยูในพื้นที่เสี่ยง 48 ตําบลในพื้นที่เขตสุขภาพ 7 ป 

2561 ที่ตรวจพบพยาธใิบไมตับและไดรับการรักษาแลวไดรับการตรวจอุจจาระซ้ํา และหากพบพยาธิ

ใบไมตับซ้ําจะไดรับการรักษาทุกรายพรอมไดรับการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม 

สิ่งที่เหนือความคาดหมายในการดําเนินงาน 

ไดรับความรวมมอืกับภาคเีครอืขายเปนอยางด ี นอกจากนี้พบวาภาคเีครอืขายมกีารนําไปขยายผลใน

พื้นที่ขางเคยีง 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ภาพกิจกรรมการดาํเนินงาน 
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    “โครงการพัฒนาระบบและกลไกการปองกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบา  

                     เขตสุขภาพที ่7 ปงบประมาณ 2562” 

ผลผลติ :  7  โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพษิสุนัขบา    

กจิกรรมหลัก  :  7.1 สนับสนุนการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคพษิสุนัขบา      

วัตถปุระสงคของโครงการ    

เพื่อพัฒนา สนับสนุน เครือขายในการดําเนินงานปองกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบา ไมใหมี

ผลกระทบตอสุขภาพคน 

ผลผลติโครงการที่ได  

กจิกรรม ผลผลิตกจิกรรมทีไ่ด 

1.อบรมพัฒนาศักยภาพ ผูรับผิดขอบระบบฐานขอมูล 

ผูสัมผัสโรคพิษสุนัขบา (ร36) 

พัฒนาเครอืขาย บุคลากรท่ีรับผดิชอบระบบฐานขอมูล   ร

36 ของสถานพยาบาล / ผูดูแลระบบ สสอ./สสจ. เพื่อใช

วเิคราะหขอมูลผูมารับบรกิารวัคซนีปองกันโรคพษิสุนัขบา

ของพื้นที่ตนเอง รวม 44 คน 

2.อบรมแนวทางเวชปฏิบัติ (CPG) โรคพิษสุนัขบา 

สําหรับแพทยและบุคลากรสาธารณสุข 

พัฒนาเครอืขาย แพทย พยาบาล(ER) ของสถานพยาบาล 

/ ผูดูแลระบบ สสอ./ สสจ. เพื่อการใหวัคซีนตามแนวทาง

เวชปฏิบัตกิรมควบคุมโรค รวม 40 คน 

3.พัฒนาเครือขาย ระบบการปองกัน ควบคุมโรคพิษ

สุนัขบา รองรับโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 

จากโรคพษิสุนัขบา เขตสุขภาพท่ี 7 

1.สรางและพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน PDR โรคพิษ

สุนัขบา โดยใหชุมชนพื้นที่ เ ส่ียงมีสวนการดําเนินงาน 

(Participation) หนวยงานดานสาธารณสุข ดานปศุสัตว 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเปนสวนผลักดันและ

สนับสนุน โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจการ

ดําเนินงานตางๆ  และตองมีการคนืขอมูล-การดําเนนิงาน

สูชุมชนทุกครัง้   

2. พัฒนารูปแบบการสรางความรอบรูสูชุมชนโดยการ

สํารวจการรับรู คืนขอมูลความเสี่ยงนี้ ใหชุมชน โดยการ

ใชหอกระจายขาวของหมูบาน ซึ่งตองทําตอเนื่อง ใน

เนื้อหา ซ้ํา ย้ํา ตรงประเด็น การดําเนินงานเหลานี้ พ้ืนท่ี

ตองอยูบนพื้น 

3.พัฒนากิจกรรมผูเรียน /ผูสอน เรื่องโรคพิษสุนัขบา 

แบบบูรณาการ ในระดับการศึกษาอนุบาล และระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดขอนแกน เพื่อปลูกฝงเด็ก

และเยาวชน ใหมีความรู-เทาทันโรคพิษสุนัขบา ในพื้นท่ี

ตอไป 
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กจิกรรม ผลผลิตกจิกรรมทีไ่ด 

4.พัฒนาเครือขาย ระบบการปองกัน ควบคุมโรคพิษ

สุนัขบา เขตเมือง รองรับโครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพษิสุนัขบา เขตสุขภาพที่ 7 

สรางและพัฒนาเครอืขาย รูปแบบการดําเนินงาน PDR 

โรคพิษสุนัขบา ในพื้นที่ลักษณะชุมชนเขตเมือง เนนระบบ 

Cold chain ของเครอืขายเทศบาล ที่ควรไดตามมาตรฐาน 

สูพื้นท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบา ในป 2563 ตอไป 

5. รูปแบบการดําเนินงาน ขับเคลื่อน การปองกัน 

ควบคุมโรคพิษสุนัขบา กลไก พชพ. ในพื้นที่เสี่ยงโรค

พษิสุนัขบา เขตสุขภาพท่ี 7 

สนับสนุน สงเสรมิและผลักดันระดับอําเภอ/ ระดับตําบลที

ดําเนินงานโรคพิษสุนัขบา ใหดําเนินงานใหบรรลุตาม

เปาหมายการดําเนินงาน 

6. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ การส่ือสารความเสี่ยง 

การรณรงคการปองกันโรคพิษสุนัขบา เครือขาย เขต

สุขภาพท่ี 7 

สื่อประชาสัมพันธ สื่อสารความเสี่ยง พัฒนารูปแบบการ

รณรงค ส่ือสารพื้นที่ ในเสี่ยงท้ังเขตเมือง และชนบท 

7. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ผลการดําเนินงาน 

ปองกันควบคุม โรคติดตอสัตวและคนเขตสุขภาพท่ี 7 

พัฒนาเครือขาย ดานสาธารณสุข ดานปศุสัตว ดาน

สงเสริมการปกครองทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คณะสัตวแพทย มหาวทิยาลัยในพื้นท่ี 

 

บทเรียน ปญหา อุปสรรคที่เกดิจากการดําเนินงาน    

1. การเตรียมความพรอมในพื้นที่เสี่ยง ระหวางเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่น สาธารณสุข 

และชาวบาน ในพื้นที่เสี่ยง จะมคีวามสําคัญ  เพราะจะทําใหเกดิความรวมมอื หรอืการกําหนดมาตรการ

ชุมชน 

2. พื้นที่ ที่จะดําเนินการนั้น ควรมีการสํารวจการรับรู เกี่ยวกับโรคพษิสุนัขบา ลวงหนาซึ่งจะทําให

ทราบสภาพปญหา ความคดิเห็น ซึ่งเปนมูลเหตุความเขาใจของประชาชนในพื้นที่จรงิ คดิอยางไร 

3. รพ.สต.พื้นที่เปาหมาย ควรมีการสํารวจ คัดเลือกวินิจฉัยกลุมเสี่ยงใหชัดเจน เพื่อใหตรงกับ 

Setting ดําเนนิงาน  

ผลลัพธของโครงการที่ได : ประชาชน ในพื้นที่เสี่ยงเปาหมาย มกีารตื่นตวั กับพฤติกรรมที่มีความเสี่ยง

โรคพิษสุนัขจากการตั้งคําถาม ขอสงสัยระหวางการจัดเวทีประชุม หรือการซักถามภายหลังสิ้นการ

ประชุม รวมถึงการสะทอนใหมีการจัดเวทลัีกษณะเชนนี้อกีเพราะยังมีประชาชนในพื้นที่อีกสวนที่ไมไดมี

โอกาสเขารวมประชุมนี้ จากขอคําถามพบวาคนสวนมากยังเขาใจผิด คิดวาสุนัขที่เปนบา จะตองมี

อาการดุรายทุกตัว ยังไมรูวาบางตัวอาจไมดุราย แตจะมีอาการเซื่องซึมหรือผลการสํารวจยังพบวา 

ประชาชนอีกสวนหนึ่ง ยังไมรับรูวาหมูบานของตนเอง พบเชื้อโรคพิษสุนัขบาดวยซ้ํา อยางไรก็ตาม

ภายหลังมีเวทีประชาคมในพื้นที่ ชุมชนไดรวมคิดและตัดสินใจ ในการกําหนดมาตรการปองกันโรค และ

มีการสื่อสารความเสี่ยงภายในชุมชนเองโดยผูนําชุมชน-ประธาน อสม.-ปราชญชุมชนที่เขามารวม

กจิกรรม และใหมีการเฝาระวังเหตุการณผดิปกตใินหมูบานตอจากที่พบเชื้อไปอกีนานถึง 6 เดอืน    
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ประโยชนที่เกดิขึ้นจริง :  ประโยชนทางตรง คอืประชาชนในหมูบานพื้นที่ ที่พบการระบาดโรคพิษสุนัข

บา ประชาชนกลุมเสี่ยงที่ไดคัดเลือกโดย รพ.สต.ในพื้นที่ เชนครัวเรือนที่เลี้ยงสุนัข แมวจํานวนมาก 

ผูดูแลวัด โรงเรียน เขามารวมกจิกรรมโครงการ รวมถึงสมาชิกในครัวเรือนนั้น ประโยชนที่ผูรับผิดชอบ

คาดหวัง ประชาชนในหมูบานนี้ มีการรับรู –เทาทัน โรคพิษสุนัขบา คอืในชุมชนเองมีการสื่อสารความ

เสี่ยง ทางหอกระจายของหมูบาน โดยผูนําชุมชนหรือผูที่ไดมารวมกิจกรรมนี้ โดยเนนการ การสื่อสาร

โดยคนในพื้นที่เนื่องจากจะรูสภาพลักษณะ ภูมพิื้นที่ดีที่สุดและยังรูกลุมคน ครัวเรอืนที่มพีฤติกรรมเสี่ยง

มากที่สุด และหากสังเกตเห็นสัตวที่มีอาการผิดปกติ หรือสัตวที่ไมมีเจาของเขามาในหมูบาน รูวิธีการ

ปกปองคนในชุมชน แจงเตอืนกันได           

ขอเสนอแนะอื่นๆ   

1. ปญหาโรคพษิสุนัขบา เปนโรคตดิตอจากสัตวสูคน ซึ่งเปนปญหาที่เกี่ยวเนื่องจากมสีัตวตดิเชื้อโรค

พษิสุนัขบาในพื้นที่ ฉะนัน้ กําหนดมาตรการ เพื่อใหเกดิระบบและกลไก เพื่อมาจัดการเพื่อลดความเส่ียง 

มีความสําคัญ ขณะเดียวกันหนวยงานเครือขายที่เกี่ยวของหลายมิติ  ตองวิเคราะหเลงเห็นผลที่จะ

เกิดขึ้นตามมาได ควรตองใหเด็กและเยาวชนคนรุนใหม ตองมีความรูและเทาทัน ปญหาจากโรคนี้ ซึ่ง

เม่ือเติบโตอยางนอยก็มีการรับรูสภาพปญหา โรคนี้ ในพื้นที่สวนอื่นๆ ของประเทศไทยได ควรมีการ

ปลูกฝงสรางความรอบรู ซึ่งไมใชอางแตหลักการ ทฤษฎี ตองมีการลงมือทําจริง การบูรณาการ

ดําเนนิงานพรอมไปกับการควบคุมโรคติดตอ –โรคไมตดิตอ-ภัยคุกคามสุขภาพอื่นๆ ที่เปนความเสี่ยงใน

พื้นที่ และหากสามารถเตรียมความพรอม –ซักซอม ในชุมชนสามารถรับมือ และแกไข ภาวะคุกคาม

โรค-ภัยตอสุขภาพของชุมชนได  นับวาเปนความสําเร็จ หนวยงานพี่เล้ียงตองประคับประคองใหเกิด

ความยั่งยนืตอไป 

2. พื้นที่ระดับอําเภอเสี่ยงสูง คอืมรีายงานพบการระบาดป  2561 และ 2562 เปนตนมา ควรมกีาร 

PDR เชงิรุก เนนสถานศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปศุสัตว และสาธารณสุข  

 

 

 
 

 

 

  

ภาพกจิกรรมการดําเนินงาน 



 50 

 

      “โครงการเรงรัดการดําเนินการกําจัดมาลาเรียมาตรการ 1-3-7 

                                    สคร.7 ขอนแกน” 
 

ผลผลติ :  5 โครงการเรงรัดกําจัดโรคไขมาลาเรยี วัณโรคและยุตปิญหาเอดส  

กจิกรรมหลัก :  5.1 เรงรัดกําจัดไขมาลาเรยี 

วัตถปุระสงคของโครงการ: 

  1. เพื่อใหประชาชนกลุมเปาหมายพื้นที่เสี่ยง สามารถปฏบิัติตนเองในการปองกันควบคุมโรคไข

มาลาเรยีได 

           2. เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ที่เปนปญหา

สาธารณสุขในพื้นที่เขตแปรพระราชฐาน และแหลงทองเที่ยว ตลอดจนแหลงแพรเช้ือโรคไขมาลาเรีย

พื้นที่รับผดิชอบ 

           3. เพื่อศึกษาทางดานกีฏวิทยาในการเฝาระวังพาหะและเช้ือมาลาเรียในพื้นที่เสี่ยงและแหลง

แพรเชื้อในพื้นที่ 

ผลผลติโครงการที่ได  

กจิกรรม ผลผลิตกจิกรรมทีไ่ด 

1.การปองกันควบคุมโรคและเฝาระวังทางกฏีวทิยา

โรคติดตอนําโดยแมลงในเขตแปรพระราชฐาน พื้นที่ทรง

งานตามโครงการพระราชดําร ิอุทยานแหงชาติภูเวยีง 

จํานวน 2 แหง (ลานกางเต็นท,สํานักงานทรงงาน)  

หมายเหตุ : ปรับกจิกรรม เปนการปองกันควบคุมโรค

และเฝาระวังทางกฏีวทิยาโรคติดตอนําโดยแมลงในพื้นท่ี

เส่ียง อ.เขาวง จ.กาฬสนิธุ เพื่อเฝาระวังปองกันควบคุม

โรคไขมาลาเรยีในพื้นที่กรณพีบผูปวยไขมาลาเรยี 

 -ไดเครอืขายที่จะดําเนินการตามมาตรการ 1-3-7  

ไดแก สสอ.เขาวง, รพ.เขาวง, รพ.สต.สงเปอย, ผูนํา

ชุมชน, อสม.   

- สราง Flowchart การรายงานโรค(ภายใน 1 วัน) จาก 

รพ.สต มายัง รพ./สสอ./สสจ./นคม. และรวมออก

สอบสวนโรค(ภายใน 3 วัน)  นคม.ดําเนนิการมาตรการ

ตอบโต (ภายใน 7 วัน) ตดิตามผูปวยตาม Day ของแต

ละชนดิเชื้อ 

-คนหาเปาหมายกลุมเสี่ยงโรคมาลาเรยี ไดแก ชาวบาน

ท่ีเขาไปกรดียาง, หาของปา จาํนวน....คน ใหความรูการ

ปฏบัิตตินเมื่อเขาหรอืออกมาจากพื้นที่เสี่ยง  

- เจาะโลหติคนหาผูปวยในกลุมเสี่ยงจํานวน... คน ไม

พบผูปวยเพิ่มเตมิ 

-สรางกลุมสื่อสารความเสี่ยงโรคไขมาลาเรยีในโรงเรยีน 

ไดแก ครูนักเรยีน โรงเรยีน 3 แหง ประชากรจํานวน 

500 คน (รายงานผลการปองกันควบคุมโรคและเฝา

ระวังทางกีฏวทิยาโรคตดิตอนําโดยแมลงในเขตแปร

พระราชฐาน พ้ืนที่ทรงงานตามโครงการพระราชดําร ิ

อุทยานแหงชาติภูเวยีง จํานวน 2 แหงจํานวน 1 เรื่อง) 
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กจิกรรม ผลผลิตกจิกรรมทีไ่ด 

2.การเฝาระวังปองกันควบคุมโรคไขมาลาเรยีตาม

โครงการโรงเรยีนพระราชดํารใินถิ่นทุรกันดาร ร.ร.ตชด.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ี 

จํานวน 3 แหง 

-ใหความรูโรคติดตอสําคัญท่ีนําโดยแมลง(ยุง)  แก 

บุคลากร คร ูและนกัเรยีน โรงเรยีนพระราชดํารใินถิ่น

ทุรกันดาร โรงเรยีนตชด.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

สยามบรมราชกุมาร ีไดแก โรงเรยีนศุภชัย, โรงเรยีนโนน

สะอาดหวยตะกั่ว, โรงเรยีนกุดหวา อ.หนองสองหอง จ.

ขอนแกนเน้ือหาสาระเกี่ยวกับโรคติดตอท่ีนําโดยยงุ เชน 

ชวีวทิยายุงพาหะ การเกดิโรค  กลุมเสี่ยง และแนะนํา

การปองกันควบคุมโรคท่ีนําโดยยุง ตามมาตรการตางๆ 

ดังนี้ 

 1.โรคไขมาลาเรยี  

 2.โรคไขเลอืดออก 

 3.โรคตดิเชื้อไวรัสซกิา 

 4.โรคไขปวดขอยุงลาย(ชคิุนกุนยา)                

กลุมเปาหมาย นักเรยีนตัง้แต ระดับชัน้ ป.4 ถงึ 

ระดับชัน้ ม.3  จํานวน 3  แหง รวมทัง้หมด  110  คน 

(รายงานผลการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคไขมาลาเรยี

ตามโครงการโรงเรยีนพระราชดํารใินถิ่นทุรกันดาร ร.ร.

ตชด.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ี 

จํานวน 3 แหงจํานวน 1 เรื่อง) 

3.ศึกษากีฏวทิยาแหลงแพรเช้ือมาลาเรยี จุดสกัดภูผา

เพชร อ.คํามวง  จ.กาฬสนิธุ 

ศกึษากฏีวทิยาแหลงแพรเช้ือมาลาเรยี  อ.คํามวง จ.

กาฬสนิธุ จํานวน 2 แหง 

1.  บ.สรางแข หมู 10 ต.นาทัน (จุดสกัดภูผาเพชร)  

ผลศกึษาพบวา ลักษณะพื้นที่เปนพื้นที่ปาเขา เชงิเขา ซึ่ง

เปนแหลงอาศัยของยุงกนปลอง พบยุงกนปลอง 3 ชนดิ 

An. dravidicus, An. philipinensis และ An. minimus  

พาหะหลักนําโรคไขมาลาเรยี คอื An. minimus พบ

จํานวน 2 ตัว สํารวจลูกน้ําตามแหลงนํ้าไมพบลูกน้ํา

ยุงกนปลอง ครอบคลุมประชากร 285 คน 

2. บ.โนนคอพัฒนา ม.11 ต.นาทัน 

ผลการศึกษาพบวา ลักษณะพื้นท่ีใกลเชงิเขา มีลําธาร 

พบยุงกนปลอง 2 ชนดิ An. barbirostris และ An. 

dravidicus สํารวจลูกน้ําตามแหลงนํ้า พบลูกน้ํา

ยุงกนปลอง An. barbirostris จํานวน 3 ตัว ไมพบยุง

พาหะนําโรคไขมาลาเรยี ครอบคลุมประชากร 390 คน 
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กจิกรรม ผลผลิตกจิกรรมทีไ่ด 

- ส่ือสารความเสี่ยงไปยงัประชาชนในพื้นท่ี เนนการ

ปองกันตัวเองจากการถูกยุงกัด โดยเฉพาะผูที่อาศัยอยู

ในบรเิวณใกลแหลงอาศัยของยุง ผูที่มีอาชพีหาของปา

หรอืปฏบัิตงิานในปา โดยการนอนในมุง ใชสารทา

ปองกันยุง สวมเสื้อผาใหมิดชดิกรณเีขาปา และหาก

สงสัยวาจะปวยเปนไขมาลาเรยี ใหรบีไปเจาะเลอืดท่ี

สถานบรกิารสาธารณสุขใกลบาน เชน รพ.คํามวง, รพ.

สต.ดงสวนพัฒนา,รพ.สต.นาทัน หรอืที่หนวยควบคุม

โรคติดตอนําโดยแมลง(มาลาเรยีคลินกิ)  

- รายงานผลการศึกษากีฏวทิยาแหลงแพรเช้ือมาลาเรยี 

จุดสกัดภูผาเพชร อ.คํามวง  จ.กาฬสนิธุจํานวน 1 เรื่อง 
 

บทเรียน ปญหา อุปสรรคที่เกดิจากการดําเนนิงาน : จากการที่โรคมาลาเรยีไมคอยเปนโรคที่เปน

ปญหาสําคัญในพื้นที่ ทําใหพื้นที่ขาดการเฝาระวังปองกันควบคุมโรค เมื่อเกดิโรคข้ึนทําใหลาชาในการ

ปองกันควบคุม ไมทราบรูปแบบหรอืมาตรการที่จะใชจัดการปญหา 

ผลลัพธของโครงการที่ได :  

1. ไดเครอืขายในการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคไขมาลาเรยีตามมาตรการที่เขมแข็งยั่งยนื 

ขายมีศักยภาพการทํางานเพิ่มมากขึ้น ไดแก  การจัดการความรูในพื้นที่ดขีึ้น  การทํารายงาน/การสง 

     2.  รายงานดีข้ึน  กระบวนการทํางานดขีึ้น ลดอัตราปวย  อัตราตายของพื้นที ่

     3.  ประชาชนกลุมเสี่ยงมคีวามเขาใจและปฏิบัตตินในการปองกันตนเองดข้ึีน 

     4.  ไดรูปแบบในการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคไขมาลาเรยีจากประสบการณการทํางาน 

     5.  ไดฐานขอมูลในการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคไขมาลาเรยี 

ประโยชนที่เกดิขึ้นจริง  

  1.  เจาหนาที่ และหนวยงานที่รับผดิชอบพื้นที่ ไดทักษะ ความรู ในการเฝาระวังปองกันควบคุม

โรคไขมาลาเรยี 

2.  ประชาชนมีความรู และปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง เชน กลุมเสี่ยงที่เขาปาตองปองกัดยุง

พาหะกัด เม่ือกลับมามีอาการไขตองไปตรวจที่สถานบรกิารทางสาธารณสุข 

  3.  การศึกษาทางกีฏวิทยา ประชาชนและหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่ สามารถใชเปนขอมูล

ในการเฝาระวังปองกันควบคุมโรค ขอมูลการพบยุงพาหะ ตลอดจนการวางแผนเพื่อพนสารเคมีตาม

บานและกระทอมไร-นา และแจกมุงชุบมุงแกประชาชนในหมูบานตอไป สูการปรับเปลี่ยนพื้นที่ในกรณี

ไมพบผูปวยดวยไขมาลาเรยี ตอไป  
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นโยบายขอที่  ๒  พัฒนาสมรรถนะ การดําเนินงานกวาดลาง กําจัด ควบคุม ปองกัน ลดโรค  

และภัยสุขภาพ 

      

       “โครงการกําจัดโรคหัดในทุกกลุมอาย ุปงบประมาณ 2562 สคร.7” 
 

 

ผลผลติที ่: 14  โครงการพัฒนาศักยภาพเครอืขายในการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

ตลอดชวงชวีติ 

กจิกรรมหลักที่ : 14.1 พัฒนาและสนับสนุนการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคตดิตอและสรางเสริม

ภูมิคุมกันโรคในกลุมวัยเด็ก 

วัตถปุระสงคของโครงการ 

       1.เพื่อเรงรัดระดับความครอบคลุมการไดรับวัคซนีใหไดตามเปาหมายกรมควบคุมโรคกําหนด 

       2.เพื่อใหสถานบรกิารสาธารณสุขดําเนนิงานสรางเสรมิภูมคิุมกันโรคผานเกณฑ 

ผลผลติโครงการที่ได  

กจิกรรม ผลผลติกจิกรรมที่ได 

1.ประเมินมาตรฐานการดําเนินงานสรางเสริม

ภูมิคุมกันโรคของจังหวัดในเขต 

สถานบริการสาธารณสุขผานการประเ มิน

มาตรฐานดําเนนิงานสรางเสรมิภูมคิุมกันโรคตาม

เกณฑที่กําหนด 16 แหง 

จํานวนอําเภอที่มีสถานบริการสาธารณสุขผาน

การประเมินมาตรฐานดําเนินงานสรางเสริม

ภูมิคุมกันโรคตามเกณฑที่กําหนด 8 อําเภอ 

2.สุมสํารวจความครอบคลุมการไดรับวัคซนี ความครอบคลุมการไดรับวัคซีนไดตามเกณฑ

มาตรฐาน 

3.ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการคลินิกวัคซีน

ผูใหญ 

หนวยบริการไดดําเนิน โครงการคลินิกวัคซีน

ผูใหญ 

 

ผลลัพธของโครงการที่ได   

1. ความครอบคลุมการไดรับวัคซนีผานตามเกณฑมาตรฐาน 

2. สถานบริการสาธารณสุขผานการประเมินมาตรฐานดําเนินงานสรางเสรมิภูมิคุมกันโรคตาม

เกณฑที่กําหนด 

3. เครือขายมีศักยภาพการทํางานเพิ่มมากขึ้น ไดแก  การจัดการความรูในพื้นที่ดีขึ้น มีการ

ประชุมถายทอดการดําเนนิงานในพื้นที ่ การทํารายงาน/การสงรายงาน เปนระบบ ผานทาง สสจ.  
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ประโยชนที่เกดิขึ้นจริง :  

1. ระดับความครอบคลุมการไดรับวัคซนีในพื้นที่ผานเกณฑมาตรฐานทุกชนดิที่กําหนด 

2. บุคลากรที่ผานการพัฒนาศักยภาพสามารถใหบริการวัคซีนใหมในแผนงานสรางเสริม

ภูมิคุมกันโรคไดอยางถูกตอง 

 
      

“โครงการพัฒนาอําเภอตนแบบกําจัดโรคมาลาเรียในพื้นที ่ดวยกลไกลของ พชอ.” 
 

 
 

ผลผลติ : 3 การเฝาระวังปองกัน ควบคุมโรคที่เปนปญหาสําคัญ        

กจิกรรมหลัก : 3.1 บรกิารเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เปนปญหารุนแรงและ

กลุมเปาหมายพเิศษ 
 

วัตถุประสงคของโครงการ:  

1. เพื่อพัฒนาอําเภอตนแบบกําจัดโรคมาลาเรยีในพื้นที่ ดวยกลไกลของ พชอ. 

2. เพือ่สรางรูปแบบที่ใชในการกําจัดโรคมาลาเรยีในพื้นที่ดวยกลไกลของ พชอ. 
 

ผลผลติโครงการที่ได  

ผลผลิตที่ได : รูปแบบที่ใชในการกําจัดโรคมาลาเรยีในพื้นที่ดวยกลไกลของ พชอ.จํานวน 1 เรื่อง 

 

กจิกรรม ผลผลติกจิกรรมที่ได 

1.สํารวจขอมูลพื้นฐานสถานการณ ปจจัยเสี่ยง

ในพื้นที่ การสํารวจพฤตกิรรมสุขภาพในพื้นที่ อ.

สมเด็จ และ อ.คํามวง 

รายงานการสํารวจขอมูลพื้นฐานสถานการณ 

ปจจัยเสี่ยงในพื้นที่ การสํารวจพฤตกิรรมสุขภาพ

ในพื้นที่ อ.สมเด็จ และ อ.คํามวง ๑ ฉบับ 

2.ประชุมราชการเพื่อพัฒนาอําเภอตนแบบ

กําจัดโรคไขมาลาเรยีในพื้นที่ ดวยกลไกลของ 

พชอ. 

-สรุปประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ

ระดับอําเภอคํามวง ปงบประมาณ 2562  

-การดําเนนิงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพ

ชวีติระดับอําเภอคํามวง  

-แนวทางการดําเนนิงานเรงรัดกําจัดโรคไข

มาลาเรยีในพื้นที่อําเภอคํามวงเขาเปนวาระใน

พชอ.คํามวง โดยมีประเด็นหลักๆ ตามจุดเนนของ

การดําเนนิงานปองกันควบคุมโรคไขมาลาเรยี 

    - เนนมาตรการ 1-3-7(แจงเตือน สอบสวน 

ตอบโต)และการติดตาม Follow Up  Pf. D 

3,7,28,42 และ60 Pv. D14,28,60 
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กจิกรรม ผลผลติกจิกรรมที่ได 

    - การปรับเปลี่ยนพื้นที่จากA1เปน A2 

จะตองไมมผีูปวยตดิเช้ือในพื้นที่อยางนอย 1 ป 

    - การประกาศเปนจังหวัดปลอดโรคไข

มาลาเรยีจะตองไมมีผูปวยและแหลงแพรเชื้อใน

พื้นที่  3 ป 

    - การดําเนินงานเนนหนักในประชาชนกลุม

เสี่ยงเปนหลัก 

3. จัดประชุมกลุม วเิคราะหปญหา รวมคดิการ

จัดทําแผนปฏบิัตกิารโดยใชเทคนคิ AIC 

-แผนปฏิบัตกิารโดยใชเทคนคิ AIC -การ

ดําเนนิงานตามกระบวนการโดยใชกระบวนการ 

คณะกรรมการโดยมรีูปแบบที่เกดิขึน้จาก

คณะกรรมการ พชอ. 

-รายงานปฏิบัติงานคนหากลุมเสี่ยงในพื้นที่ 

ตําบลนาทัน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ 

จํานวน 13 หมูบานกลุมเสี่ยงไขมาลาเรยีจํานวน 

180 ราย  

-ภาคเีครอืขายความรวมมือในการปองกัน

เกี่ยวกับไขมาลาเรยี  

-ภาคเีครอืขายในการกระจายขาวในชุมชน 

-เจาะเลอืดกลุมเสี่ยงเพื่อตรวจหาเช้ือมาลาเรยี

ในกลุมเสี่ยงทัง้หมด 

-แจกมุงในกลุมเสี่ยงครบจํานวน/ชุบมุง/ยาทากัน

ยุง 

5.ประเมนิผลการดําเนินงาน สรุปราบงานประเมนิผลการดําเนนิงาน 

6.สรุปผลการพัฒนาอําเภอตนแบบกําจัดโรคไข

มาลาเรยีในพื้นที่ ดวยกลไกลของ พชอ. 

-แผนปฏิบัตกิารโดยใชเทคนคิ AIC 

-รูปแบบที่ไดจากกระบวนการคณะกรรมการโดย

มรีูปแบบที่เกิดขึ้นจากคณะกรรมการ พชอ. 

 -รูปแบบการดําเนนิงานและการแลกเปลี่ยน

เรยีนรูกับทางผูนําชุมชน ตัวแทนชุมชนในการ

ดําเนนิงานในรอบที่ผานมาของทัง้โครงการ โดยมี

ผูเขารวมประชุมแลกเปล่ียนเรยีนรู เพื่อสรุป

ผลงานของโครงการ 
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บทเรียน ปญหา อุปสรรคที่เกิดจากการดําเนินงาน : ปญหาในการดําเนินงานจะเกขึ้นในชวงแรก

เนื่องจากบริบทของพื้นที่ และยังไมเห็นปญหาที่เกิดข้ึนอยางแทจริง เมื่อมีการเรียนรูและวิเคราะห

ปญหาไขมาลาเรยีในพื้นที่แลวจงึสามารถแกไขปญหาที่เกดิขึ้นได 
 

ผลลัพธของโครงการที่ได : เกดิการเรยีนรูและการพัฒนารูปแบบในการปองกันควบคุมโรค            ไข

มาลาเรียเพื่อแกปญหาในการปองกันและการควบคุมโรคตามบริบทของพื้นที่ ทําใหเกิดกระบวบการ

รูปแบบที่เหมาะสมในพื้นที่โดยพื้นที่เปนผูสรางระบบ และมาตรการข้ึนเอง และสงผลใหไมมีผูปวยใน

พื้นที่เกิดข้ึนในชวงดําเนนิการ 

ประโยชนที่เกิดขึ้นจริง (เกิดกับใคร เกิดอยางไร) : เกิดประโยชนในพื้นที่ โดยประชาชนในพื้นที่

อําเภอคํามวงทั้งอําเภอปลอดจากโรคไขมาลาเรีย ประชาชนในพื้นที่ไมมีผูปวยเกิดขึ้นในพื้นที่ เกิดการ

เรยีนรูและพัฒนารูปแบบการปองกันควบคุมโรคโดยมปีระชาชนมีสวนรวมในการดําเนนิงานรวมกับภาคี

เครอืขายภาครัฐ 
 

 

ขอเสนอแนะอื่นๆ : อนาคตคงใหทางพื้นที่เปนคนสานงานตอ เพื่อใหเกดิความยั่งยนืตอไป 
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     “โครงการปองกันควบคุมโรคเอดส และโรคตดิตอทางเพศสัมพันธ” 
 

ผลผลติ 5 : โครงการเรงรัดกําจัดโรคไขมาลาเรยี วัณโรคและยุตปิญหาเอดส 

กจิกรรมหลัก 5.3 : ปองกันและแกไขปญหาเอดส 

วัตถปุระสงคของโครงการ: 

1. เพื่อพัฒนาและสนับสนุนภาคเีครอืขายใหสามารถดําเนนิการคนหาผูตดิเชื้อเอดสรายใหม 

และลดการรงัเกียจและเลอืกปฏิบัต ิในหนวยงานองคกรภาครัฐในพื้นที่    

          2. เพื่อใหเกดิระบบบรหิารจัดการบรกิารตรวจรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่เหมาะสมตาม

บรบิทของพื้นที ่
 

ผลผลติโครงการที่ได  

กจิกรรม ผลผลิตกิจกรรมทีไ่ด 

1.ประชุมการบันทกึขอมูลดวยโปรแกรม 

RTCM โปรแกรม NAP+ โปรแกรม RIHIS 

และโปรแกรม 506 

 

สรุปผลของการดําเนนิงานดานการดูแลรักษาผูตดิ

เชื้อเอชไอวแีละเอดสในภาพรวมเพื่อนําเสนอผูบรหิาร

ของโรงพยาบาลและเปนการพัฒนาคุณภาพการ

ใหบรกิารดูแลรักษาผูตดิเชื้อเอชไอวแีละเอดส และ

กลุมประชากรหลักดวย และมปีระเด็นเพิ่มเตมิดังนี้ 

1. การลงขอมูล VCT ของกลุมเปาหมาย MSM/TG ที่

ไดรับงบประมาณจาก สปสช. ซึ่งตอง Key VCT ใน 

NAP ระบุเปนกลุม MSM  

2. พบขอมูลรับยามากกวา 90 วัน แตยังไมไดตรวจ 

VL พบเจอในระบบ NAP Webreport ซึ่งตรวจสอบ

แลวพบวาเปนผูปวยเสยีชวีติทัง้หมด แตระบบยัง

ไมไดตัดออก ทาง สคร.จะนําขอมูลสวนนี้ไปประสาน

กับผูรับผดิชอบงานของ สปสช.อกีครัง้ 

3. การคยึ RTCM ปงบประมาณ 2562 ตอง Clean 

ขอมูล case ที่ยังไมขึ้น Recruit และ Test ซึ่ง

ผูรับบรกิารเชิงรกุที่เปนกลุม MSM ตองไดรับถุงยาง

อนามัยและเจลหลอลื่นทุกราย และ สคร.จะกลับไป

ตรวจสอบขอมูลและสงกลับไปใหโรงพยาบาลแกไข

อกีครัง้ 
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2. การประชุมชี้แจงการพจิารณาจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนองคกรพัฒนาเอกชน

ดานเอดส 

 

การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน

องคกรพัฒนาเอกชนดานเอดส ปงบประมาณ 2562 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน

โดยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองระดับเขต 

จํานวน 4 จังหวัด จํานวนองคกรที่ขอรับการ

สนับสนุน จํานวน 36 องคกร 31 โครงการ จํานวน

เงนิ 2,530,000 บาท รายละเอยีดรายจังหวัดดังน้ี 

จังหวัดขอนแกน จํานวน 7 องคกร 7 โครงการ 

จํานวนเงิน 871,000 บาท 

จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 6 องคกร 6 โครงการ 

จํานวนเงิน 431,000 บาท 

จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน  8 องคกร 8 โครงการ 

จํานวนเงิน 586,140 บาท 

จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 389,000 บาท 

เครอืขายเขตฯ 7 จํานวน 1 องคกร 1 โครงการ 

จํานวนเงิน 100,000 บาท 

 เวทสีรุปบทเรยีน จํานวน 1 องคกร 1 โครงการ 

จํานวนเงิน 152,860 บาท 

3. ประชุมการดําเนนิการทําสัญญาองคกรที่

ไดรับพจิารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

องคกร 

ประชุมการดําเนนิการทําสัญญาองคกรที่ไดรับ

พจิารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนองคกร 4 

จังหวัด ไดแก  

วันที่ 29 มกราคม 2562 ณ จ.ขอนแกน จํานวน 

11 องคกร 6 โครงการ และเครอืขายเขต 7 

ขอนแกน 1 โครงการ 

วันที่ 30 มกราคม 2562 ณ จ.กาฬสินธุ จํานวน 6 

องคกร 6 โครงการ 

วันที่ 31 มกราคม 2562 ณ จ.รอยเอ็ด จํานวน 8 

องคกร 8 โครงการ 

วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 ณ จ.มหาสารคาม 

จํานวน 10 องคกร 10 โครงการ 
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ซึ่งในการดําเนินการทําสัญญาไดช้ีแจงขอตกลงการ

สงรายงานงวด และรายงานฉบับสมบูรณใหตกเวลา

ที่กําหนด และใหดําเนนิการตามแผนกิจกรรมที่ทํา 

4.ประชุมทมีงานระดับจังหวัดในการสํารวจ

สถานการณการตตีราและเลอืกปฏิบัตใิน

ระบบบรกิารสุขภาพ 

-ประชุมทมีงานระดับจังหวัดในการสํารวจ

สถานการณการตตีราและเลอืกปฏิบัตใินระบบ

บรกิารสุขภาพ มีแผนการจัดประชุมในเดอืนมีนาคม 

2562 โดยมกีลุมเปาหมายคอื ผูรบัผดิชอบงาน

เอดส สสจ.ขอนแกน มหาสารคาม และรอยเอ็ด 

ผูรับผดิชอบงานเอดสโรงพยาบาล (HIV CO) ทั้ง 3 

จังหวัด และคณะทํางาน สคร.7 ขอนแกน รวม 65 

คน 

การดําเนนิการเก็บขอมูลในเดือน สงิหาคม – 

กันยายน 2562 โดย จ.ขอนแกน  อยูในระหวาง

ดําเนนิการเก็บขอมูล จ.มหาสารคาม อยูในระหวาง

การตรวจสอบขอมูล จ.รอยเอ็ด รอขอมูลเจาหนาที่+

ผูตดิเช้ือ รพ.รอยเอ็ด 

-รพ.ที่ดําเนนิการ S&D CQI มี 3 รพ.ไดแก รพ.หนอง

เรอื จ.ขอนแกน รพ.จตุรพักตรพมิาน จ.รอยเอ็ด และ

รพ.กมลาไสย จ.กาฬสนิธุ ซึ่งอยูในขัน้ตอนการเก็บ

ขอมูล Baseline และจัดกิจกรรมเพื่อลดการตีตรา

และเลือกปฏิบัต ิ

5.สนับสนุนตดิตามการดําเนนิงานตาม

มาตรการ RRTTR 

จากผลการดําเนนิงานกจิกรรมเชงิรุกเพื่อให

กลุมเปาหมายหลักเขาถงึการบรกิารปองกันเอชไอวี

และโรคติดตอทางเพศสัมพันธรอบ 9 เดอืนในพื้นที่

เขต 7 จ.ขอนแกน ไดจํานวน 10,074 คนจาก

เปาหมาย 15,580 คน คดิเปนรอยละ 64.65 

จําแนกเปนรายจังหวัดไดดังนี้ 
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จังหวัด เปาหมาย

(คน) 

ผลการดําเนนิงาน 

จํานวน

(คน) 

รอยละ 

ขอนแกน 7,590 3,028 39.89 

มหาสารคาม 2,190 5,504 251.32 

รอยเอ็ด 2,885 795 34.79 

กาฬสนิธุ   2,915 747 25.62 

รวม 15,580 10,074 64.65 

- ไดสนับสนุนตดิตามและใหขอเสนอแนะในกรณมีี

ปญหาในการใชโปรแกรม RTCM+ พรอมตรวจสอบ

ความสมบูรณของขอมูล 

 - ในไตรมาส 4 จะดําเนนิการสนับสนุนและเสรมิ

พลังรวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในการ

เรงรัดใหหนวยบรกิารดําเนินการกจิกรรมเชงิรุกและ

บันทึกขอมูลใหไดทันเวลา 

- หนวยบรกิารมีระบบการเขาถงึการตรวจทาง

โรคติดตอทางเพศสัมพันธของกลุมประชากรหลัก 
 

บทเรียน ปญหา อุปสรรคที่เกดิจากการดําเนนิงาน : อุปสรรคที่เกดิจากการดําเนนิงาน : ชวงไตร

มาสที่ 1 – 3 ไดดําเนินงานตามมาตรการ RRTTR สนับสนุนกิจกรรมเฉพาะดานวชิาการเทานั้น ดาน

งบประมาณพื้นที่จะไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาตเิขต 7 ขอนแกน ซึ่ง

ไดรับการอนุมัตใินชวงไตรมาสที่ 3 และระบบโปรแกรม RTCM ดําเนนิการไดชวงไตรมาสที่ 3 จึงทําให

การทํางานของพื้นที่ไมไดตามแผนที่วางไว 
 

ผลลัพธของโครงการที่ได : เครอืขายมีศักยภาพการทํางานเพิ่มมากขึ้น ไดแก  มรีะบบบรกิารเชิงรุก

และมทีมีทํางานในพื้นที่มากข้ึน มกีารสงรายงานผานระบบโปรแกรม RTCM ดข้ึีน องคกรภาครัฐที่เขา

รวมโครงการมคีวามรู และเขาใจเรื่องลดการตตีราและเลอืกปฏบิัติและพรอมที่จะขยายเครอืขายในการ

ทํางานในป 2563 เพื่อใหถึงเปาหมายไมตดิ ไมตายและไมตตีรา  
 

ประโยชนที่เกดิขึ้นจริง: กลุมประชากรหลักเขาสูระบบบรกิารการตรวจเอชไอว ีตรวจพบผูตดิเช้ือเอช

ไอวแีละรักษาดวยยาตานไวรัสมากขึ้น 
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นโยบายขอที่  3  ปรับและขับเคลื่อนแผนยกระดับความมั่นคงและความเปนเลิศดานควบคุม

โรคของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ที่สอดรับกับแผนปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุขเพื่อ

วางรากฐานความสําเร็จตามแผนพัฒนาดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ

ระยะ 20 ป  
       

         “โครงการ Public Health laboratory สคร.7 ขอนแกน” 
 

ผลผลติ 3 : การเฝาระวังปองกัน ควบคุมโรคที่เปนปญหาสําคัญ   

กจิกรรมหลัก: 3.1 บรกิารเฝาระวังปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เปนปญหารุนแรงและ

กลุมเปาหมายพเิศษ 

วัตถปุระสงคของโครงการ:  

  1. เพื่อสนับสนุนดานการตรวจพิเศษทางหองปฏิบัติการเอชไอวี วัณโรค และโรคจากการ

ประกอบอาชพีและสิ่งแวดลอม 

2. เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพหองปฏิบัติการชันสูตรโรคของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 

จังหวัดขอนแกน ใหได มาตรฐานอยางตอเนื่องและยั่งยนื 

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกลุมหองปฏบิัตกิารทางการแพทยดานควบคุมโรค 
 

ผลผลติโครงการที่ได 

กจิกรรม ผลผลติกจิกรรมที่ได 

1.กจิกรรม สนับสนุนการตรวจ

พเิศษทางหองปฏบัิตกิารเอชไอว ี

วัณโรค และโรคจากการประกอบ

อาชพีและสิ่งแวดลอม 

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 

สนับสนุนการตรวจพเิศษทางหองปฏบัิตกิาร ดังนี้ 

1. หองปฏิบัตกิารเอชไอว ีจํานวน 24,147 ตัวอยาง คดิเปน 

18,193 รายบรกิาร 

2. หองปฏิบัตกิารวัณโรค จํานวน 21,854 ตัวอยาง คดิเปน 

11,348 รายบรกิาร 

3. หองปฏิบัตกิารโรคจากการประกอบอาชพีและสิ่งแวดลอม จํานวน 

293 ตัวอยาง คดิเปน 150 รายบรกิาร 

รวมสนับสนุนการตรวจพเิศษทางหองปฏบิัตกิารทัง้หมด 46,294 

ตัวอยาง คดิเปน 29,691 รายบรกิาร 

2. กิจกรรม พัฒนาระบบคุณภาพ

หองปฏบัิตกิาร 

กลุมหองปฏบิัตกิารทางการแพทยดานควบคุมโรค สํานักงานปองกัน

ควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดขอนแกน ไดพัฒนาระบบคุณภาพ

หองปฏบัิตกิาร ตามมาตรฐานงานเทคนคิการแพทยอยางตอเนื่อง 

โดยไดรับการตรวจประเมนิ (Internal audit) จากเครอืขายวชิาชีพ
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เทคนคิการแพทยจังหวัดขอนแกน ในวันที่ 5 สงิหาคม 2562 และ

ผานการประเมนิดวยคะแนนรอยละ 92 

3. กจิกรรม พัฒนาศักยภาพ

บุคลากร 

บุคลากรของกลุมงาน จํานวน 2 คนเขารับการอบรม หลักสูตรการ

ตรวจตดิตามระบบคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนคิการแพทย ฉบับ

ป 2560 จัดโดยสภาเทคนคิการแพทย วันท่ี  3 – 5 มถุินายน 

2562 ซึ่งจะนําความรูมาพฒันาระบบคุณภาพหองปฏบัิตกิารตอไป 
 

บทเรียน ปญหา อุปสรรคที่เกิดจากการดําเนินงาน :  ในการสนับสนุนดานการตรวจทางหอง 

ปฏบิัติการพบปญหาคอื ภาระงานมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงตรวจทางหองปฏิบัติการวัณโรคที่ตอง

รับตัวอยางสงตรวจจากพื้นที่รับผิดชอบของ สคร.8 อุดรธานีดวย รวมทั้งหมด 11 จังหวัด สงผลให

บางครั้งการรายงานผลการตรวจวิเคราะหลาชา แมจะใหบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาแลวก็ตาม 

ประกอบกับไดรับงบประมาณเทาเดิมในขณะที่จํานวนตัวอยางสงตรวจเพิ่มข้ึน สงผลใหตองขอรับการ

สนับสนุนจากกองวัณโรค ซึ่งไมสะดวกตอการปฏบิัติงาน 
 

ผลลัพธของโครงการที่ได:  

1. ผลที่เกดิขึน้ไดตามวัตถุประสงคทุกขอ คอืสามารถสนับสนุนการตรวจทางหองปฏบิัตกิารแก

เครอืขายได มกีารพัฒนาคุณภาพหองปฏบิัตกิารอยางตอเนื่อง และบุคลากรไดรับการพัฒนา 

2.  ผลผลิตโครงการสงผลตอผลลัพธที่คาดหวัง (intermediate outcome/impact) คือ เครือขาย

ไดรับผลการตรวจทางหองปฏิบัติที่ถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว  
 

ประโยชนที่เกดิขึ้นจริง ประชาชนไดรับการวนิจิฉัยโรคอยางถูกตองและรวดเร็ว  

 
      

     “โครงการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพษิสิ่งแวดลอม  

       สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน” 
 

 

ผลผลิต: 2 การสนับสนุนเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งในการจัดการระบบเฝาระวังปองกัน

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  กิจกรรมหลัก: 2.3 เฝาระวัง สุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดลอมใน

พื้นที่เสี่ยง 

วัตถปุระสงคของโครงการ:  

1. เพื่อสรางเครอืขายการเฝาระวังดานโรคจากการประกอบอาชพีและสิ่งแวดลอมในระดับภาค 

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม สํานักงาน

ปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกนใหไดมาตรฐาน 
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ผลผลติโครงการที่ได 

กจิกรรม ผลผลติกจิกรรมที่ได 

1.กิจกรรม ประชุมราชการพัฒนากลไกและภาคี

เครือขายเพื่อเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัย

สุขภาพจากมลพษิส่ิงแวดลอมระดับภาค 

วันที่ 6 - 7 ธ.ค.2561 มีการประชุม

ประสานแผน 2562 ที่โรงแรม อวาน ี

ขอนแกน  

1. ประเด็นการสื่อสารไดแก แนะนํา

หองปฏบิัตกิารโรคจากการประกอบอาชีพ

และสิ่งแวดลอมของ สคร. 7 ขอนแกน  

บุคลากรผูรับผดิชอบและชองทางตดิตอ ชนดิ

ของการตรวจวเิคราะหที่เปดใหบรกิาร 

2. กลุมเปาหมายคอืผูรับผิดชอบงานโรคจาก

การประกอบอาชพีและสิ่งแวดลอมของแตละ

จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื จํานวน 

36 คน พรอมชื่อ เบอรโทรศัพท สถานที่

ทํางาน ครบถวน เพื่อการตดิตอประสานงาน

ตอไป 

ผลผลิตกิจกรรมที่ไดคอื เครอืขาย

ผูรับผดิชอบงานโรคจากการประกอบอาชพี

และสิ่งแวดลอมในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

2.กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการเพื่อ

สนับสนุนการเฝาระวังปองกันควบคุมโรค ตอบโต

ภาวะฉุกเฉนิและสอบสวนโรค 

ผลผลิตกิจกรรม ไดแก 

1. หองปฏิบัตกิารโรคจากการประกอบอาชพี

ฯ สคร. 7 ขอนแกน สามารถตรวจวเิคราะห

สารตะกั่วในเลอืด สารแคดเม่ียมในปสสาวะ 

ตรวจแคดออิอน แอนออิอน และสารกําจัด

ศัตรูพชืได 

2. ผานการประเมนิความชํานาญในการตรวจ

วเิคราะหตะกั่วในเลอืด ซึ่งทดสอบโดย

สถาบันวจิัยวทิยาศาสตรสาธารณสุข กรม

วทิยาศาสตร 

3. สอบเทียบเครื่องมือใหมีความพรอม 

จํานวน 24 เครื่อง  
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กจิกรรม ผลผลติกจิกรรมที่ได 

4. บุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพดาน

การตรวจวเิคราะหทางหองปฏบิัตกิาร และ

ความรูเกี่ยวกับระบบคุณภาพหองปฏิบัตกิาร

ตามมาตรฐานสากล 

ISO15189/ISO15190  

ผลผลิตโครงการ ไดแก  

1.หองปฏบิัตกิารโรคจากการประกอบอาชพี

และสิง่แวดลอมที่ไดมาตรฐานไดรับการ

รับรองจากหนวยงานอางองิ 

2. บุคลากรหองปฏบิัตกิารโรคจากการ

ประกอบอาชพีและสิ่งแวดลอมที่ไดรับการ

พัฒนาดานที่เกี่ยวของ 

 

บทเรียน ปญหา อุปสรรคที่เกดิจากการดําเนินงาน: 

 สามารถดําเนินการไดชา เนื่องจากเปนการตรวจวิเคราะหที่ยาก และเปนหองปฏิบัติการใหม 

จําเปนตองจัดซื้อวัสดุ อุปกรณใหม ทําใหสามารถเปดใหบรกิารไดชา 

ผลลัพธของโครงการที่ได:  

ผลที่เกิดขึ้นไดตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว คือ ไดเครือขายการเฝาระวังดานโรคจากการ

ประกอบอาชพีและสิ่งแวดลอมในระดับภาค และพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการโรคจากการประกอบ

อาชีพและสิ่งแวดลอม สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกนใหสามารถตรวจวเิคราะหโรค

ไดตามเปาหมายที่กําหนดไวและผานการประเมินของหนวยงานอางองิ  

ประโยชนที่เกดิขึ้นจริง  

     1. หองปฏิบัติการโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม ไดรับการพัฒนาใหสามารถ

ตรวจวเิคราะหไดอยางมีคุณภาพ 

 2. สํานักงานปองกันควบคุมโรค มหีองปฏบิัตกิารโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมที่

มคีุณภาพ 

 3. ประชาชน ไดรับการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการโรคจากการประกอบอาชีพและ

สิ่งแวดลอม นําไปสูการรักษาใหหายขาดและมสีุขภาพด ี
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นโยบายขอที่ 4 เรงรัดแผนงานโครงการที่สนับสนุนคํารับรองผลการปฏิบัติราชการ ของกรม

ควบคุมโรคกับกระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2562 
         

    “โครงการเรงรัดคนหาและตดิตามผลการรักษาผูปวยวัณโรค  

      ตามแผนปฏบิัตกิารระดับชาตดิานการตอตานวัณโรค พ.ศ. 2560-2564   

      สํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่7 จังหวัดขอนแกน” 
 

 

 

ผลผลติ : 5 โครงการเรงรัดกําจัดโรคไขมาลาเรยี วัณโรคและยุตปิญหาเอดส  

กจิกรรมหลัก : 5.2 ควบคุมวัณโรค 

วัตถปุระสงคของโครงการ : เรงรัดการคนหาวัณโรคในกลุมเสี่ยงเปาหมาย การคนหาวัณโรคด้ือยาใน

กลุมเสี่ยงและการเพิ่มอัตราความสําเร็จของการรักษาผูปวยวัณโรคในพื้นที ่

ผลผลติโครงการที่ได  

กจิกรรม ผลผลติกจิกรรมที่ได 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการผูรับผิดชอบงานวัณโรค

ใหม ป 2562  

ผูรับผิดชอบงานวัณโรคใหมเขารวมประชุม 35 

ราย  

2.การประชุมราชการประสานแผนงานมาตรการ

เปาหมายการควบคุมโรควัณโรค โรคเอดส 

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และโรคเรื้อน ป 

2562 

ผลลัพธ : ไดช้ีแจงแนวทาง คาเปาหมาย จุดเนน

ของแผนงานควบคุมวัณโรค   

(แนวทางการตดิตามตัวชี้วัดPA TB) 

3.การประชุมราชการประสานแผนงานมาตรการ

เปาหมายการควบคุมโรควัณโรค โรคเอดส 

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และโรคเรื้อน ป 

2562 

ผลลัพธ : ไดตดิตามผลการดําเนนิรอบ  6 เดือน 

 ช้ีแจงแนวผลการวิเคราะห ขอมูล   ทบทวน

เปาหมายและแนวทางการแกไขปญหาในแตละ

พื้นที่  

 4 การประชุมราชการติดตามวัณโรคด้ือยา

หลายขนาดเปนรายบุคคล  

เปาหมายเยี่ยมผูปวย MDR 6 ครั้งหรือ 6 ราย   

เจาหนาที่เขารวมรับการนิเทศ ครั้งละ  30 คน 

รวม 180  คน  ผลการดําเนินงาน  เยี่ยมผูปวย 

MDR  20 รายเจาหนาที่ไดเขารวมประชุมทั้งสิ้น 

9 ครัง้ ประมาณ 225 ราย คดิเปนรอยละ 125 

สรุป  ผูปวย MDR ไดรับการเยี่ยม  20 ราย 

ปญหาอุปสรรค จากการประมาณการพบผูปวย

วัณโรคดื้อยาหลายขนานไมไดรับการดูแลตาม

มาตรฐาน รอยละ 30 ของผูปวยที่เยี่ยม ปญหา
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กจิกรรม ผลผลติกจิกรรมที่ได 

อุปสรรคอยูที่การประสานงานของคลินิกวัณโรค

กับเครือขายสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาล

สงเสรมิสุขภาพ 

แนวทางการพัฒนา:  ขับเคลื่อนดวยการพัฒนา

service plan หรอืใชกลไก พชอ.ในการดําเนินงาน

ลดโรค 

5.กิจกรรมการประชุมราชการวางแนวทางการ

รักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนาน  

รูปแบบการดูแลวัณโรคดื้อยา ซึ่งเปนการกําหนด

มาตรฐานการดูแลเพื่อใหผูปวยไดรับการรักษา

และปองกันการแพรกระจายเช้ือ  ภายใตช่ือ ตัก

ศิลาโม เดล สา เกษโม เดล ดอกคูน โม เดล  

กาฬสนิธุโมเดล ยางตลาดโมเดล 

6.กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการฟนฟูความรู

แนวทางการควบคุมวัณโรคแหงประเทศไทย ป 

2561 

กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบงานวัณโรค แพทย 

เภสัชจํานวน 40 คน (บูรณาการรวมกับสํานัก

วัณโรคจัดประชุมถายทอดความรูแนวทางการ

รักษาวัณโรค ประเทศไทยป 2561  ) 

7. นิเทศติดตามการดําเนินงานควบคุมวัณโรค 

โรคเอดสโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และโรค

เรื้อน  

สรุปรายงานการนเิทศตดิตาม 

บทเรียน ปญหา อุปสรรคที่เกดิจากการดําเนินงาน : 

             1.ผูรับผิดชอบงานระดับอําเภอแยกเปน คนละ 1 โรค ดังนั้นการเชิญบุคลากรระดับอําเภอ

มาประชุมครัง้ละ 4 คน เปนไปคอนขางยาก 

             2.การบูรณาการภายในคอนขางมีการสื่อสารเกี่ยวกับแผนงานโครงการนอย เพราะมีภาระ

และกิจกรรมคอนขางมาก 

ผลลัพธของโครงการที่ได :  

1. เปาหมายหลักของแผนงานโครงการสวนมากเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหความรูผานรูปแบบ

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุมราชการ การนิเทศงานลักษณะ on the Job training  พบวาการ

ประชุมที่มีการวัดประเมินผลผูเขาอบรมมีความรูเพิ่มข้ึน  สวนที่สะทอนมาจากผลการดําเนินงานพบวา 

การรายงานผูปวยวัณโรคในโปรแกรม NTIP ไดรับการช่ืนชมวาสามารถเปนโปรแกรมเดียวลดความ

ซ้ําซอนในการทํางาน ไดด ี สคร. และจังหวัดสามารถตดิตามการดําเนนิไดทันเวลาเพราะเปน โปรแกรม 

ออนไลน  การติดตามแนวทางการดําเนินงานพบวา ผูรับผดิชอบงานระดับอําเภอมีความเขาใจ ตัวชี้วัด 

มแีนวทางการดําเนนิงานที่ดีขึ้น ประสิทธภิาพการคยีคัดกรอง การคยีการตรวจทางหองชันสูตรดขีึ้น      
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2. การดําเนินงานลักษณะการจัดประชุมราชการ เปนการดําเนินงานแบบประหยัด สามารถ

ดําเนนิการไดเกนิเปาหมายที่ตัง้ไว 

3.  เครอืขายมีศักยภาพการทํางานเพิ่มมากข้ึน ไดแก  การจัดการความรูในพื้นที่ดีข้ึน  การทํา

รายงาน/การสงรายงานดขีึ้น  กระบวนการทํางานดขีึ้น  

4. อัตราตาย ยังคงสูงกวาเปาหมาย(ต่ํากวารอยละ  5) เนื่องจากเปนระยะเริ่มตนการเรงรัด

การคนหา   ผูปวยเชิงรุกที่จะพบผูปวยมีอาการรุนแรง หรอื ยังคงแกความลาชาในการเขาถึงบรกิารยัง

ไมได 
 

ประโยชนที่เกดิขึ้นจริง  

          1. ประชาชนกลุมเสี่ยงวัณโรคไดคัดกรองวัณโรค ใกลเคียงกับปที่ผานมาแตพบผูปวยวัณโรค

ลดลง 

          2. ประชาชนไดรับการปองกันโรควัณโรคดวยวิธีการที่รวดเร็วและทันสมัย เชนเพิ่มการเขาถึง

เอ็กซเรย  การตรวจดวยวธิอีณูวทิยา  ทันสมัยและรวดเร็วเพิ่มข้ึน   

          3. เรงรัดติดตามการสงเสริมเรื่องการชวยเหลือสงเคราะหผูปวยวัณโรคที่ยากจน การติดตาม

เยี่ยมประเมินผูปวยวัณโรคดื้อยา ด้ือยารุนแรงหลายขนานซึ่งคาใชจายสูง ทําใหประชาชนในชุมชน ใน

หมูบานไดรับการปองกันโรคตดิตอรายแรง           

          4.  ผูรับผิดชอบงานวัณโรคจังหวัด เขต ติดตามรายงานสะดวกข้ึน เจาหนาที่คลินิกวัณโรค

รายงานเพยีงครัง้เดยีว ไมตองรายงาน 2 ครัง้ 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกจิกรรมการดําเนินโครงการเรงรัดคนหาและตดิตามผลการรักษาผูปวยวัณโรค 

ตามแผนปฏบิัตกิารระดับชาตดิานการตอตานวัณโรค พ.ศ. 2560-2564 
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      ”โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บขอมูลงานปองกันควบคุมโรคตดิเชื้อใน 

     โรงพยาบาล ในพื้นที่รับผดิชอบของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่7  

                        จังหวดัขอนแกน ปงบประมาณ 2562” 
 

 

ผลผลติ 1 : ผลติภัณฑดานการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

กิจกรรมหลักที่ 1.1 : พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทําผลิตภัณฑและจัดการความรูของ

หนวยงานทัง้ภายในและภายนอกเพื่อการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

วัตถุประสงคของโครงการ: เพื่อทราบสถานการณอัตราชุกการติดเชื้อในโรงพยาบาลในพื้นที่

รับผดิชอบของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน 

ผลผลติโครงการที่ได 

กจิกรรม ผลผลติกจิกรรมที่ได 

สํารวจอัตราชกุการติดเชื้อในโรงพยาบาลในพื้นที่

รับผดิชอบของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 

จ.ขอนแกน 

รายงานอัตราชุกการติดเช้ือในโรงพยาบาลใน

พื้นที่รับผดิชอบของสํานักงานปองกันควบคุมโรค

ที่ 7 จังหวัดขอนแกน ป 2562 

บทเรียน ปญหา อุปสรรคที่เกิดจากการดําเนินงาน: ไมสามารถดําเนินการนิเทศ/ติดตามการ

ดําเนินงานIC ของโรงพยาบาลในพื้นที่ไดตามแผน เนื่องจากผูรับผิดชอบงานไมทราบมากอนวาตองเขา

รับการอบรมในชวงไตรมาสที่ 4 จงึไดเล่ือนแผนการนิเทศออกมาจากเดมิไตรมาส 3 มาเปนไตรมาส 4 

ผลลัพธของโครงการที่ได: 1.) แนวทางการจัดเก็บขอมูลอัตราชุกการตดิเชื้อในโรงพยาบาล และช้ีแจง

แนวทางการเฝาระวังการดื้อยาตานชุลชีพ (AMR)  2.) เกณฑวนิจิฉัยการตดิเช้ือในโรงพยาบาลสําหรับผู

จัดเก็บขอมูลความชุกการติดเชื้อในโรงพยาบาลในพื้นที่รับผดิชอบของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที7่ 

จังหวัดขอนแกน  

ประโยชนที่เกิดขึ้น สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน มีขอมูลอัตราชุกการติดเชื้อใน

โรงพยาบาลที่นาเช่ือถือสําหรับการอางอิงและนํามาใชวางแผนพัฒนางานควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาลไดอยางเหมาะสม   
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      “โครงการขับเคลื่อนการปองกันอุบัตเิหตุทางถนนในระดับอําเภอ  

                   (District Road Traffic Injury :   D-RTI) ” 
 
 

 

ผลผลติ 14 : โครงการพัฒนาศักยภาพเครอืขายในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

ตลอดชวงชวีติ     

กจิกรรมหลักที่ 14.4 : พัฒนาและสนับสนุนการดําเนนิงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัย

สุขภาพในกลุมวัยทํางาน 

วัตถปุระสงคของโครงการ: 

1. เพื่อพัฒนาเครอืขายความรวมมือในการขับเคลื่อนการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกันและลด

การบาดเจ็บเสยีชวีติจากอุบัตเิหตุทางถนนในทุกระดับ และขับเคลื่อนมาตรการองคกรในการดําเนินงาน

ปองกันอุบัตเิหตุทางถนนไดตามมาตรฐานที่กําหนด 

 2. เพื่อติดตาม สนับสนุนการดําเนินงานปองกันการบาดเจ็บจากอุบัตเิหตุทางถนนในระดับ

อําเภอ (D-RTI) และตําบล (RTI-Team ตําบล/หนวยงาน) ของจังหวัดในพื้นที่รับผดิชอบของ สคร.7   

จ.ขอนแกน 

ผลผลติโครงการที่ได 

กจิกรรม ผลผลติกจิกรรมที่ได 

1.อําเภอมกีารดําเนินงานปองกันและแกไข

ปญหาการบาดเจ็บจากอุบัตเิหตุทางถนน      

(D-RTI) (ผลผลิตหลักโครงการ) 

อําเภอมีการดําเนนิงานปองกันและแกไขปญหา

การบาดเจ็บจากอุบัตเิหตุทางถนน (D-RTI) 

จํานวน 77 อําเภอ 

2.การประชุมราชการชี้แจงแนวทางการ

ดําเนนิงานและวางแผนการดําเนนิงานเฝาระวัง

และปองกันการบาดเจ็บจากจราจรทางถนน  

และการประเมนิผล D-RTI 

รายงานสรุปแผนการดําเนนิงานเฝาระวังและ

ปองกันการบาดเจ็บจากจราจรทางถนน        

เขตสุขภาพที่ 7   1 ฉบับ 

3.ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการ

ดําเนนิงานปองกันการบาดเจ็บทางถนน เขต

สุขภาพที่ 7 

รายงานการประชุมและคําสั่งคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนและประเมนิผลการดําเนินงานปองกัน

การบาดเจ็บทางถนน เขตสุขภาพที่ 7 1 ฉบับ 

4.ตดิตามประเมินรับรองการดําเนินงาน D-RTI 

และ RTI ตําบล/หนวยงาน 

รายงานผลการประเมินรับรองการดําเนินงาน

ปองกันการบาดเจ็บทางถนนตามเกณฑ D-RTI 
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กจิกรรม ผลผลติกจิกรรมที่ได 

5.ตดิตาม เยี่ยมเสรมิพลังดานชุมชนชวงเทศกาล

ปใหม/สงกรานต 

รายงานผลการดําเนนิงานติดตามเยี่ยมเสรมิพลัง

ดานชุมชนชวงเทศกาลปใหม/สงกรานต รวม 2 

ฉบับ 

6.พัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนมาตรการองคกร

ดานความปลอดภัยทางถนนในสถานศกึษา 

(บูรณาการกับสถานศกึษา 4 ป.) 

รายงานการขับเคลื่อนมาตรการองคกรดาน

ความปลอดภัยทางถนนในวิทยาลัยเทคนิค

ขอนแกน 1 ฉบับ 

7.สนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกัน

การบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในสถาน

ประกอบการ (บูรณาการกับสถานประกอบการ

ปลอดโรคปลอดภัยกายใจเปนสุข) 

ตนแบบการดําเนินงานสถานประกอบการ

ปลอดภัยจากอุบัตเิหตุทางถนน 1 แหง (บรษิัท 

สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ) 

 

บทเรียน ปญหา อุปสรรคที่เกดิจากการดําเนนิงาน: 

เน่ืองจากการดําเนินงานปองกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนตองอาศัยความรวมมือ

จากภาคเีครอืขายหลายหนวยงาน หากมีการบูรณาการการดําเนินงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง pre 

และ post-crash ในระดับเขตก็จะทําใหความครอบคลุมในการดําเนินงานและประสานงานระดับเขตเปน

รูปธรรมที่ชัดขึ้น  

การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรที่เกี่ยวของในการสอบสวน

อุบัติเหตุยังมีความสําคัญและจําเปน ตอการเขียนรายงานผลการสอบสวนและการนําขอมูลไปใช

ประโยชนซึ่งยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่ควรเนนการสอบสวนอุบัตเิหตุแบบทีมสหสาขาในทุกพื้นที่ คนหา

สาเหตุและปจจัยเสี่ยงคนืขอมูลในเวท ีศปถ.อําเภอ/ ศปถ.อปท. เพื่อนํามาเปนขอมูลในการแกไขปญหา

หารวมกัน สวนกลางสนับสนุนพื้นที่ในการรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ โดยกําหนดในมีรูปแบบ

เดียวกันในการรายงานการสอบเปนระบบ Online สามารถเชื่อมโยงขอมูลเปนฐานเดียวและสามารถนํา

ขอมูลมาวเิคราะหเพื่อวางแผนแกปญหาได 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใชเครื่องมือ 5 ช้ิน ไมไดอยูในแผนการดําเนินกิจกรรม

โครงการตั้งแตตนจึงมีการปรับการทํางานเพื่อใหสอดคลองกับเครื่องมือในการดําเนินงานของกรมและ

เปาหมายตัวชี้วัดการดําเนินงาน D-RTI และตองบรหิารงบประมาณที่ใชในการดําเนนิงานที่มีอยางจํากัด  
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ผลลัพธของโครงการที่ได:  

 ผลที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค 1.เพื่อพัฒนาเครือขายความรวมมือในการ

ขับเคลื่อนการดําเนนิงานเฝาระวัง ปองกันและลดการบาดเจ็บเสียชีวติจากอุบัติเหตุทางถนนในทุกระดับ 

และขับเคลื่อนมาตรการองคกรในการดําเนินงานปองกันอุบัติเหตุทางถนนไดตามมาตรฐานที่กําหนด 

สามารถเกิดเครอืขายการดําเนินงานในระดับพื้นที่ ทองถิ่น ตําบล อําเภอ 2. เพื่อติดตาม สนับสนุนการ

ดําเนินงานปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอําเภอ (D-RTI) และตําบล (RTI-Team 

ตําบล/หนวยงาน) ของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของ สคร.7 จ.ขอนแกน ผลลัพธคอืมีหนวยงานที่ผาน

การประเมนิรับรองผลการดําเนนิงานหลายแหง 

 ผลผลิตโครงการสงผลตอผลลัพธที่คาดหวัง (intermediate outcome/impact) เครือขาย

มศีักยภาพการทํางานเพิ่มมากขึ้น มีการจัดการความรู ประชุมหารอืการดําเนนิงานในพื้นที่ดขีึ้น  การทํา

รายงาน/การสงรายงานสรุปผลการดําเนนิงานในภาพ D-RTI ดขีึ้น  กระบวนการทํางานชัดเจนและดีข้ึน 

ประโยชนที่เกดิขึ้นจริง   

เกิดความรวมมือของเครือขายหนวยงานที่ เกี่ยวของในพื้นที่ระดับตําบล อําเภอ เชน 

โรงพยาบาล สสอ. ตํารวจ อปท. สถานศกึษา สถานประกอบการ หนวยงานอื่นๆ เชื่อมโยงกับหนวยงาน

ในระดับจังหวัด เชน สสจ. ปภ. แขวงทาง ขนสง ตํารวจ และหนวยงานในพื้นที่ระดับตําบล โดย

ดําเนินงานของเครือขายระดับอําเภอผาน ศปถ.อําเภอ พชอ.(ในบางแหง) ขยายการดําเนินงานระดับ

ตําบลเปน ศปถ.อปท. ในหลายแหง จํานวนอําเภอที่ดําเนินการ D-RTI ทัง้ 77 อําเภอของเขตสุขภาพที่ 

7 เครือขายอําเภอที่รวมดําเนินการไดนํามาตรการและเครื่องมือการขับเคลื่อนการดําเนินงานไปใชใน

พื้นที่ 
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นโยบายขอที่ ๕ ผลักดันกรมควบคุมโรคกาวสูระบบราชการ 4.0 โดยมุงเนนการทํางานที่สาน

พลังจากทุกภาคสวน สรางนวัตกรรมและปรับสูความเปนดจิทิัล 
 

        

    “โครงการพัฒนานวัตกรรมระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุน 

     การดําเนินงานเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  

     สํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่7 จังหวัดขอนแกน ป 2562” 
 

 

ผลผลติ 2 : การสนับสนุนเสรมิสรางศักยภาพและความเขมแข็งในการจัดการระบบเฝาระวัง ปองกัน

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  

กจิกรรมหลัก  2.4 : พัฒนาและใหบรกิารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารดานการปองกัน 

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

วัตถปุระสงคของโครงการ: 

1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมเฝาระวังเหตุการณผิดปกติทางสาธารณสุขในพื้นที่ (Event base 

surveillance) สนับสนุนปฏิบัตกิารของศูนย EOC เขตสุขภาพที่ 7 และ จังหวัด/อําเภอในพื้นที่รับผิดชอบ

ทัง้ 4 จังหวัด 

2. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายอินเตอรเน็ต สนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน 

ผลผลติโครงการที่ได  

กจิกรรม ผลผลติกจิกรรมที่ได 

วัตถุประสงค ขอ 1 เพื่อพัฒนาโปรแกรมเฝาระวังเหตุการณผดิปกตทิางสาธารณสุขในพื้นที่  

(Event base surveillance) 

กจิกรรมที่ 1 การพัฒนา Application เฝาระวัง

เหตุการณผดิปกติทางสาธารณสุขในพื้นที่ 

การดําเนนิงาน  

ไดประสานงานกับบรษิัท AIS เพื่อหารอืการ

พัฒนาระบบเฝาระวังเหตุการณในโปรแกรม อส

ม.ออนไลน และประสานกับผูอํานวยการ สนง.

เขตสุขภาพที่ 7 เพื่อขอรับการสนับสนุนให รพ.

สต.ใช App นี้ 

ไดระบบเฝาระวังเหตุการณใน App อสม.

ออนไลน และสามารถสงผานขอมูลการเฝาระวัง

ฯ ไปถงึระดับ สสจ. ได  
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กจิกรรม ผลผลติกจิกรรมที่ได 

กจิกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบฐานขอมูลเฝา

ระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และขอมูลการบรหิาร

องคกร 

 

1. ปฏทิินองคกร ไดแก ปฏทิินผูอํานวยการ รอง

ผูอํานวยการ และปฏทินิกลุมงาน ดวย Google 

Calendar 

2. แบบสอบถามออนไลน เชน เอกสาร

ลงทะเบยีน Online แบบสอบถาม Online  ดวย 

Google Form 

3. ระบบเผยแพรเอกสารออนไลน เชน เอกสาร

แจกที่ประชุม เอกสารรายงานการประชุม 

ดวย Google Drive 

วัตถุประสงค ขอ 2 เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและเครอืขายอนิเตอรเน็ต 

กจิกรรมที่ 3 การพัฒนาประสทิธภิาพ

คอมพวิเตอร ระบบเครอืขายและความมั่นคง

ปลอดภัยของระบบ 

 

1. หอง Server และหองทํางานของเจาหนาที่ IT  

2. ระบบเครอืขายแบบไรแบบ Single SSID 

อาคาร 1 2 และ 6 ซึ่งมปีระสทิธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน 

3. อุปกรณคอมพวิเตอรและระบบเครอืขาย

อนิเตอรเน็ตใชงานไดอยางตอเนื่อง 

กจิกรรมที่ 4 ประชุมเชงิปฏิบัตกิารเพื่อพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(ระบบสารสนเทศภูมศิาสตรและการประยุกตใช 

(Basic GIS and its application))  

มผีูเขารับการอบรม 35 คน  

1.  ผูผานการอบรม สามารถจัดทําแผนที่ GIS ได 

3. ผูผานการอบรม (บางคน) สามารถการจัดทํา

แบบเก็บขอมูล Online ดวย ONA ได 

กจิกรรมที่ 4 พัฒนาชองทางการสงขอมูล

และการจัดเก็บขอมูลใน website สคร.7 

ขอนแกน (ของกลุมพัฒนาองคกร และกลุม

แผนงานและประเมนิผล) 

1. รวมพัฒนา micro website สคร.7 ขอนแกน 

กับกรมควบคุมโรค (ตามนโยบาย Single 

Platform) 

ผลลติ  

1. มชีองทางการสงขอมูลและการจัดเก็บขอมูล

ใน website สคร.7 ขอนแกน (ของกลุม

พัฒนาองคกร และกลุมแผนงานและ

ประเมนิผล) 

2.ได website สคร.7 ขอนแกน ใน website 

กรมควบคุมโรค 
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บทเรียน ปญหา อุปสรรคที่เกดิจากการดําเนนิงาน : 

 1. การพัฒนา Application ควรเริ่มตนจากความตองการของพื้นที่ และมกีารสนับสนุนในระดับ

นโยบาย รวมทัง้สอดคลองกับทศิทางการพัฒนาของกรมและกระทรวง 

 2. การพัฒนาระบบฐานขอมูล ยังไมประสบความสําเร็จ เนื่องจาก ผูรับผดิชอบของงาน IT ยัง

ขาดความรูความสามารถและทักษะในการบรหิารจัดการเพื่อใหเกิดการจัดเก็บ การจัดการ และการนํา

ขอมูลมาใชประโยชน 

ผลลัพธของโครงการที่ได :   

 ผลลัพธตามวัตถุประสงคของโครงการ มดีังน้ี  

(1) การพัฒนา Application เฝาระวังเหตุการณผิดปกติทางสาธารณสุขในพื้นที่ จากการ

ประสานงานกับบริษัท AIS ซึ่งเปนผูพัฒนาระบบ ได Application เฝาระวังเหตุการณผิดปกติทาง

สาธารณสุขในพื้นที่ ในโปรแกรม อสม.ออนไลนแลว และสามารถสงขอมูลเขาไปยัง สสจ. ไดแลว  แต

ยังไมมีการนํามาใช เนื่องจากยังตองพิจารณาเรื่องความซ้ําซอนกับ Application ของกระทรวง และขอ

การสนับสนุนในระดับนโยบาย 

(2)  การพัฒนาระบบฐานขอมูลเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และขอมูลการบรหิารองคกร  

ได Application ดานการบริหารจัดการ (Back Office) แตยังไมได Application เพื่อจัดการฐานขอมูลเฝา

ระวัง ปองกัน ควบคุมโรค 

(3) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายอินเตอรเน็ต สนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน ไดผลลัพธ ตามที่ตั้งไว

ครบถวน 

ประโยชนที่เกดิขึ้นจริง  

ผลลัพธจากโครงการ เกิดข้ึนกับเจาหนาที่ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัด

ขอนแกน มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและเครอืขายอนิเตอรเน็ต ที่มีความมั่นคงปลอดภัย ใชงานได

อยางตอเนื่องและมปีระสทิธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบการดําเนินงานโคงการพฒันานวตักรรมระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพอืสนบัสนนุ   

การดําเนินงานเฝา้ระวงั ป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพ  



 77 

        

         “โครงการพัฒนาและบรหิารจัดการองคกร” 
 
 

ผลผลติที่  2 : การสนับสนุนเสรมิสรางศักยภาพและความเขมแข็งในการจัดการระบบเฝาระวัง 

ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  

กจิกรรมหลักที่ 2.2 : เสริมสรางศักยภาพ พัฒนาความรวมมอืและสรางการมีสวนรวมของเครอืขาย

ในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  

วัตถปุระสงคของโครงการ : 

 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบการบรหิารจัดการองคกรตามมาตรฐานสากล 

 2. เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานที่มุงสูรางวัลเลศิรัฐ 

 3. เพื่อพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการหนวยงาน  

แผนการดําเนินงาน และงบประมาณที่ใชดําเนินการในป 2562 

  1  การวเิคราะหองคกร พัฒนาตามแผนปรับปรุงและตดิตามประเมินผล   

  1.1 การประชุมเสริมสรางความรูเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐของ

หนวยงานใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0”   

ผลการดําเนนิงาน บุคลากรไดรับทราบเกณฑมาตรฐานการดําเนินงานและสามารถนําความรูที่

ไดไปปรับใชและขับเคลื่อนงานใหเปนไปในทศิทางเดยีวกันและไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด  

  1.2  การประชุมราชการเพื่อทบทวนลักษณะสําคัญขององคกรและประเมินองคกร

ตนเอง 

ผลการดําเนนิงาน ๑) จัดทํา(ราง)ลักษณะสําคัญขององคกรใหครบตามโปรแกรมการประเมิน

สถานะการเปนระบบราชการ  4.0(PMQA 4.0)  ๒)จัดทํา (ราง) รายงานการประเมนิตนเอง หมวด  1-

6 ตามเกณฑการประเมินสถานการณเปนระบบราชการ 4.0(PMQA 4.0) เพื่อจัดสงใหคณะทํางาน

หมวดพจิารณาใหขอคิดเห็น ๓) ประสานและรวบรวมหลักฐานจากผูเกี่ยวของประกอบการรายงานการ

ประเมนิตนเอง   

  1.3 ประชุมราชการเพื่อสื่อสารและจัดทําแผนพัฒนาและยกระดับการพัฒนาองคกร

ใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 

  ผลการดําเนินงาน สื่อสารและจัดทําแผนพัฒนาและยกระดับการพัฒนาองคกร โดย 

แผนปรับปรุงองคกร (หมวด 1-6) ประกอบดวย หมวด 1) แผนการสื่อสารทิศทางและเปาหมายของ

หนวยงาน  หมวด 2) แผนการเพิ่มคุณภาพขอมูลและสารสนเทศโปรแกรมระบบบริหารจัดการ

งบประมาณ Estimate SM และใช Dash board เพื่อการสื่อสารเพิ่มประสิทธิภาพการกํากับติดตาม

ตัวช้ีวัด ผลิตแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2562  หมวด 3) แผนการทบทวนกระบวนการรับขอ

รองเรียนอยางเปนระบบและมีมาตรฐาน  หมวด 4) แผนพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและการปรับ
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ระบบการทํางานเปนดจิทิัล   หมวด 5) แผนการบรหิารทรัพยากรบุคคลหนวยงาน  หมวด 6)  แผนการ

จัดการฐานขอมูลเครอืขาย 

 1.4 ตดิตามประเมินผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาและยกระดับการพัฒนาองคกร 

  ผลการดําเนินงาน  ตดิตามประเมนิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาและยกระดับการ

พัฒนาองคกรผานการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการวางแผนและประเมนิผล  หนังสือราชการ และ 

กลุมไลน PMQA  พบวา มีการดําเนนิการเปนไปตามแผนที่กําหนด 

     2  การพัฒนากระบวนการทํางานที่มุงสูรางวัลเลศิรัฐ 

  2.1 การพัฒนากระบวนการทํางาน 

  2.1.1 ประชุมราชการช้ีแจงเกณฑการเขียนผลงาน การคัดเลือก การจัดทําสรุป

ขอเสนอนะการพัฒนาโครงการเพื่อขอรับรางวัลเลศิรัฐ 

ผลการดําเนนิงาน  รวมประชุมราชการช้ีแจงเกณฑการเขียนผลงานผานระบบ VDO conference  วันที่ 

21 ธันวาคม 2561 

  2.1.2 รวมเยี่ยมเสรมิพลังการดําเนินงานตามโครงการเพื่อขอรับรางวัลเลศิรัฐ 

ผลการดําเนนิงาน  สนับสนุนการจัดเก็บขอมูลประกอบผลการดําเนินงาน 

 2.2 รวมประชุมพัฒนาศักยภาพการเขียนผลงานรางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐ

แหงชาติ 

ผลการดําเนนิงาน  สนับสนุนใหบุคลากรผูรับผดิชอบผลงานและผูชวยเขยีนนําเสนอผลการดําเนนิงาน

ในการเขาคลนิกิใหคําปรกึษาจากผูเชี่ยวชาญกรมควบคุมโรค  

ผลงาน ประเภท ผูเขียนหลัก 

การพัฒนาระบบหองปฏบิัตกิารเอชไอว ี พัฒนาการบรกิาร นางสาวกมลทิพย  กฤษฎารักษ 

การบรหิารจัดการวัคซนีปองกันโรคพิษสุนัขบาในคน พัฒนาการบรกิาร นางกัลยา  สกุลไทย 

การปองกันแกไขปญหาอนามัยเจรญิพันธุและการ

ตัง้ครรภในโรงเรยีนกานเหลอืงวทิยาคม อําเภอแวงนอย 

จังหวัดขอนแกน ที่ดําเนินการโดยภาคขีายงาน 

TEPGA นางกนกพร  พนิจิลกึ 

การพัฒนากลไกการดําเนนิงานปองกันการจมน้ําในเด็ก

อายุตํ่ากวา 15 ป อําเภอนาค ูจังหวัดกาฬสนิธุ 

นวตกรรม เจาของผลงาน น.ส.เพชรรตัน  

พันอน 

นําเสนอ น.ส.รัชนกีร  กุญแจ

ทอง 

การปองกันโรคพิษสุนัขบาของผูมารับวัคซนีปองกันโรค

พษิสุนัขบา  

การมสีวนรวม นางสาวปานแกว  รัตนศลิป

กัลชาญ 
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ประชุมเสริมสรางความรู “การเขยีนรายงานผลงานคุณภาพ”  

ชื่อผลงาน ขอเสนอในการพัฒนา ปที่สง เงือ่นไข 

คูมือสําหรับครูหนวยการ

เรยีนรูการปองกันโรคและภัย

สุขภาพจากขยะ

อเิลคทรอนิกสในพื้นท่ีเส่ียง 

(คุณพเิชษฐ  โฉมเฉลา) 

 

ผลงานนี้ สามารถสงได 2 ประเภท 

* ระยะแรก สามารถสงผลงานประเภท นวัตกรรม 

กลุมเปาหมาย คอื เด็ก (คูมอืสําหรับครูหนวยการ

เรยีนรูการปองกันโรคและภัยสุขภาพจากขยะ) เรา

ออกแบบ นวตกรรม พัฒนาหลักสูตรเพื่อให

ครูผูสอนนําไปสอน โดยคาดผล คอืเด็กจะปลอดภัย

จากขยะอเิลคทรอนิกส 

2562  

เปลี่ยนชื่อ 

“ประชารัฐรวมใจ ลดภัยจาก

ขยะอเิลคทรอนิกส”ฐรวมใจ 

ลดภัยจากขยะ

อเิลคทรอนกิส” 

* ประเภท บูรณาการ(ประเภทรางวัลใหม)/หรอื

TEPGA 

กลุมเปาหมาย คอื เด็ก  และชุมชน 

-เด็กปลอดภัย 

-ประชาชนมรีายท่ีม่ันคงและปลอดภัย 

-ลดผลกระทบจากปญหาขยะ 

2563  

การพัฒนาระบบบรกิารหอง

ปฏบิัตเิอชไอว ี(คุณกมลทิพย  

กฤษฎารักษ) 

 

- การพัฒนากระบวนการน้ี สงผลถึง 

  ประชาชนอยางไร 

- หากจะพัฒนาผลงานนี้เพื่อขอรบัรางวัล   ควรมี

การแสดงใหเห็นถงึกลไกการประสานงาน  ระหวาง 

รพ.กับ ผูปวย (เพื่อใหเห็นความเชื่อมโยงวาหลังจาก

เราสงมอบกระบวนการตรวจ HIV ท่ีแมนยํา   

รวดเร็ว แลวผูปวยไดรับการดูแล รักษาที่ถูกตอง  

ทันเวลาและเหมาะสม) 

2562 

  

ประเภทพัฒนาการ

บรกิาร 

- เลอืกโรงพยาบาล 

จํานวน 1 แหง ที่มี

ความโดดเดนเรื่อง 

ระบบการ

ประสานงาน(ระหวาง 

รพ.กับ สคร.และ

ระหวาง รพ.กับ

ผูปวย)  

การพัฒนารูปแบบการปองกัน 

ควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง 

:เครื่องดูดยงุชนดิพกพา 

(คุณกองแกว ยะอูป) 

สามารถสงผลงานประเภท นวัตกรรม 

“ผลลัพธนี้ สงผลตอผลสําเร็จการใหบรกิารการ

ปองกันควบคุมโรคท่ีแตกตางจากการจัดการโรค

ดวยวิธอีื่นๆหรอืไม” 

(นวตกรรม  ความหมาย คอื 

* Thing  * New  * Value) 

2562 ดําเนินการแลวเสรจ็ 

ตองเขยีนใหเห็นถงึ 

- ผลงานเราดกีวา

ของตางประเทศ

อยางไร 

- เครื่องมือนี้สงผล

ตอการบรกิารตาม 

ภารกิจของ สคร.

อยางไร ประชาชนได

อะไร  
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ชื่อผลงาน ขอเสนอในการพัฒนา ปที่สง เงือ่นไข 

รูปแบบการปองกันเด็กจมน้ํา  

(คุณเพชรรัตน  พันอน) 

ผลงานนี้ สามารถสงได 3 ประเภท 

* ประเภท พัฒนาการบรกิาร อาจเลอืกพื้นท่ี 

จํานวน 1 พื้นท่ีท่ีมขีอมูลถงึความสําเร็จของการ

ปองกันเด็กจมน้ํา (ขอมูลเชิงสถิต)ิ แลววเิคราะหถึง

กระบวนการท่ีออกแบบไว โดยหลังจากดําเนนิการ

ตามกระบวนการแลว เด็กจะไดรบัความปลอดภัย

จากการจมน้ํา  

* ประเภท TEPGA/ประเภท บูรณาการ ในประเด็น

ความสําเร็จของการปองกันการจมน้ําโดยการมี

สวนรวมของภาคเีครอืขาย 

2562 

  

ประเภท พัฒนาการ

บรกิาร 

- สรางทีม Merit 

Maker แลวขยายใน

พื้นท่ีอืน่ๆ 

การปองกันโรคพิษสุนัขบาของ

ผูมารับวัคซนีปองกันโรคพษิ

สุนัขบา(คุณปานแกว รัตน

ศลิปกัลชาญ) 

ผลงานนี้  

-ควรพัฒนาการดําเนนิงานใหเห็นผลสําเร็จวา 

เรามกีลไกอยางไร ท่ีแสดงใหเหน็ถึง คนไดรับการ

ปองกัน โรคพษิสุนัขบา  สุนัขไดรับการดูแล โดย

การมสีวนรวมของภาคเีครอืขาย –ถาจะใหสมบูรณ 

ควรใหเห็นภาพถงึความสมบูรณของ  

การ Stimulate ของทุกหนวยงานที่เก่ียวของ รวมถงึ 

ระบบของวัคซนี รวมดําเนนิการปองกันโรคพิษสุนัข

บา 

2563 

  

ประเภทรางวัล 

TEPGA 

รูปแบบการปองกันโรคติดตอ

ทางเพศสัมพันธโมเดลอําเภอ

แวงนอย  Thai Compendium  

(คุณกนกพร  พนิจิลกึ) 

ผลงานนี้สามารถสงได 4ประเภท 

* ประเภท นวัตกรรมเชงินโยบาย 

* ประเภท บูรณาการ(ประเภทรางวัลใหม ป 

2562) 

* ประเภท TEPGA 

* รางวัล UN 

เปน Model การทํางานของ Gov Lab  โดยการมี

สวนรวมของทุกภาคสวนท่ีทําใหเด็กที่ขาดความ

อบอุน มคีวามเขมแข็ง จนสามารถทําใหเด็กมี

พฤตกิรรมท่ีเสี่ยงตอสุขภาพ (เหลา บุหรี่ หนเีที่ยว) 

2562 

  

ศกึษากระบวนการ 

Gov.Lab แลวนํา

กระบวนการไปปฏิบัต ิ 

โดย สคร. เปน

วทิยากรกระบวนการ 

ไขมาลาเรยีสูการกําจัดโรคให

หมดสิ้นไปในพื้นที่(Malaria 

Elimination)  

(คุณคณาวุฒิ ศรศลิป) 

- หากจะพัฒนาผลงานนี้เพื่อขอรับรางวัล 

* ควรวเิคราะหกระบวนการทํางานในแตละจงัหวัด

เพ่ือคนหาสาเหตุของการเกดิโรค แลวนําผลท่ีได มา

ออกแบบกระบวนการ * สิ่งท่ีตองทําใหชัดคอื 1)

กลไกการจัดการ 2)มาตรการ/แนวทาง 

การดําเนินงาน  

2563 เปนโครงการท่ีอยูใน

ระหวางการ

ดําเนินการในป 

2562 
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ชื่อผลงาน ขอเสนอในการพัฒนา ปที่สง เงือ่นไข 

* ควรมกีารออกแบบกระบวนการใหมๆ ในการ

จัดการ  และนําไปใช ประเมนิผลการดําเนินงาน 

แลวถอดบทเรยีนการดําเนินงาน  

* ท้ังนี้ในกระบวนการตองมีการพัฒนาสูความเปน

ดจิทิัลเพื่อสนองนโยบาย 4.0  

การบรหิารจัดการเพื่อลด

ปญหาแอลกอฮอลและยาสูบ

ในโรงเรยีน 

(คุณปรยีานงค ดงหงส) 

ประเภทนวตกรรมการบรกิาร 

-ออกแบบกระบวนงาน/เครื่องมือ โดยอาจนํา

มาตรการของกรมแลวออกแบบเพ่ิม เพื่อให

เหมาะสมกับสภาพปญหา 

-เลอืกพื้นท่ีโรงเรยีน 1 แหง 

-นํากระบวนลงไปใชในพื้นท่ี 

-ประเมนิผล 

2563 เปนโครงการท่ีอยูใน

ระหวางการ

ดําเนินการในป 

2562 

การพัฒนารูปแบบการตรวจผู

สัมผัสโรครวมบานเพื่อคนหา

ผูปวยโรคเรื้อนรายใหม ใน

สภาวะความชุกของโรคตํ่า 

(คุณสุพัตรา สมิมาทัน) 

-ประเภทนวัตกรรม ผลงานน้ีผลลัพธที่สงมอบ คอื  

นวตกรรมของกระบวนการจัดการคนหาผูปวยโรค

เรือ้นรายใหม ในสภาวะความชุกของโรคตํ่า ดังน้ัน

จะตองดูผลลัพธของนวตกรรม ( out put คอื

กระบวนการจัดการโดยใชเทคโนโลยดีจิทัิล) โดย

หลังจาก Implement แลว ตองไมมผีูปวยรายใหม 

-ประเภทบูรณาการภาครัฐ/หรอืTEPGA โดยเริ่ม

จาก 

* กลไกการพัฒนาระบบฐานขอมูลที่เชื่อมโยงในทุก

ระดับ สงผลใหกลุมเสี่ยง กลุมปวยไดรับการคนพบ

ท่ีเร็วท่ีสุด และไดรับการรักษาที่มีคุณภาพ โดยตอง

พัฒนาเชื่อมโยง PMQA 4.0  ใหครอบคลุม คอื  

 *Collaboration โดยใชความรวมมือจากทุกภาค

สวนท่ีเก่ียวของ   

 *Innovation คอื System ที่มีการบูรณาการทุกภาค

สวนชวยกันทําใหฐานขอมูลปรากฎ  ตัง้แต กลุม

เส่ียง กลุมปวย 

 * ดจิทัิล  หลังจากไดขอมูลแลว ขอมูล link ถงึ

ผูเกี่ยวของทุกภาคสวน เพื่อใหกลุมเสี่ยง กลุมปวย 

เขาถงึบรกิารเร็วที่สุด 

** ตองสราง Plate Form ของกระบวนการจัดการ 

2563 เปนโครงการท่ีอยูใน

ระหวางการ

ดําเนินการในป 

2562 
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ปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไขปญหาของหนวยงาน ป 2562 ที่ผานมา 

   การพัฒนาคุณภาพระบบการบรหิารจัดการองคกรตามมาตรฐานสากล 

 บุคลากรบางสวนมองวาการขับเคลื่อนองคการตามกรอบของ PMQA  เปนภาระงานที่เพิ่มขึ้น

และกระทบตอการทํางานประจํา ซึ่งอาจสงผลตอผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของกระบวนการ PMQA  
 

ผลลัพธของโครงการที่ได  

            1. สคร. 7 ขอนแกน มรีะบบบรหิารจัดการองคกรหมวด 1-6 ไดตามมาตรฐานสากล 

   2. ไดรับการพจิารณารางวัลเลิศรัฐจาก สํานักงาน ก.พ.ร. สาขาการบรหิารราชการแบบมี

สวนรวม ในระดับด ี เรื่อง รัฐ ราษฎรรวมใจ ตานภัยโรคพษิสุนัขบา  ตามพระปณธิาน สัตวปลอดโรค 

คนปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกจิกรรมการดําเนินงาน 
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                “สงเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนางานวิจัย 

           ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่7 จังหวัดขอนแกน” 
 

 

 

ผลผลติ : 1 ผลติภัณฑดานการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  

กิจกรรมหลัก : 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทําผลิตภัณฑและจัดการความรูของ

หนวยงานทัง้ภายในและภายนอกเพื่อการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

วัตถปุระสงคของโครงการ:  

เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิชาการและนักวจิัยของหนวยงานใหมีความรูและทักษะการบรหิาร

จัดการงานวจัิย  

4. ผลผลติโครงการที่ได :( ผลผลิตที่ไดจากกิจกรรมดําเนนิการ และผลผลิตหลักโครงการ) 

กจิกรรม ผลผลติกจิกรรมที่ได 

1.ประชุมเชงิปฏบิัตกิารเพื่อพัฒนาโครงราง

งานวจิัย/ผลงานวิชาการ/ผลงาน R2R ใหมี

คุณภาพตามมาตรฐาน วช. และมาตรฐานของ

สํานักงาน ก.พ.(2 ครัง้) 

ไดจํานวนผลงานวชิาการที่ไดจากการพัฒนา

งานวจิัย  

- โครงรางงานวจิัยที่ผาน วช. ป 2564 1 

เรื่อง 

- ผลงานประจําสูงานวจิัย ป 2562 ที่ขอ

จรยิธรรมของกรมควบคุมโรค จํานวน 3 เรื่อง 

- ผลงานประจําสูงานวจิัย ป 2562 จํานวน 

20 เรื่อง 

2.ประชุมราชการเพื่อจัดเตรยีมโครงราง

วจิัย/R2R เสนอ วช. 

3.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ

นักวจิัยในการเขยีนวจัิยใหผานจรยิธรรม 

4.ประชุมราชการเพื่อตดิตามการพัฒนา

งานวจิัยและR2R 
 

บทเรียน ปญหา อุปสรรคที่เกิดจากการดําเนินงาน: ในการดําเนินงานการพัฒนางานวิจัยและR2R 

ควรนําหัวของานวิจัยที่นโยบายหรือหัวของานวิจัยที่กรมควบคุมโรคสนับสนุนใหทําเพื่อเปนการแกไข

ปญหาในพื้นและจะไดรับการพจิารณาสนับสนุนงบจาก วช. 
 

ผลลัพธของโครงการที่ได: บุคลากรมีความรูในการพัฒนางานวิจัย/R2R มากขึ้นมีความสนใจที่จะ

พัฒนางานประจําสูงานวจิัยและสามารถพัฒนางานวจิัยและR2R ในป 2562 ดังนี้ 
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1.มผีลงานวจิัย วช. ป 2564  จํานวน  1 เรื่อง อยูระหวางขอจรยิธรรม 

2. มีผลงาน R2R จํานวน 19 เรื่อง ดําเนินการเสร็จสิ้นในป 2562 จํานวน 16 เรื่องและอยู

ระหวางการขอจรยิธรรมของกรมควบคุมโรค จํานวน 3 เรื่องซึ่งผลลัพธการดําเนินงานครัง้น้ีเกนิความ

คาดหมายที่ตัง้ไว 
  

ประโยชนที่เกิดขึ้นจริง (เกิดกับใคร เกิดอยางไร) : จากการดําเนินงานโครงการทําใหบุคลากรของ

หนวยงานไดรับการพัฒนาความรูในการพัฒนางานวิจัยและR2R ไดและทําใหหนวยงานมีงานวิจัยใน

การนําไปใชแกปญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่รับผดิชอบ 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกจิกรรมการดําเนินงาน 
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นโยบายขอที่ ๖ สรางเสริมผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ บุคลากรทุกระดับ ใหมีสมรรถนะ และความ

เช่ียวชาญในตําแหนงงาน ภาคภูมใิจในบทบาทหนาที่ความรับผดิชอบของตนเอง มคีวามรักและ

ผูกพันองคกร อยูในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพและการทํางาน 
 

        

            “โครงการพัฒนาศกัยภาพและสมรรถนะบุคลากร 

          ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน” 

ผลผลติที่ : 2 การสนับสนุนเสรมิสรางศักยภาพและความเขมแข็งในการจัดการระบบเฝาระวัง ปองกัน 

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  

กจิกรรมหลักที่ : 2.2 เสริมสรางศักยภาพ พัฒนาความรวมมือและสรางการมีสวนรวมของเครอืขาย

ในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

วัตถปุระสงคของโครงการ  

1. เพื่อใหบุคลากรเกดิศักยภาพและมภีาวะผูนํา  

1.1 เพื่อใหบุคลากรมศีักยภาพดานการบรหิาร  

1.2 เพื่อใหบุคลากรมศีักยภาพและผูนําดานวชิาการ  

  2. เพ่ือใหบุคลากรมสีมรรถนะตามสมรรถนะของกรมควบคุมโรค  

2.1 เพื่อใหบุคลากรมสีมรรถนะ I-SMART (MOPH) 

2.2 เพื่อใหบุคลากรมีสมรรถนะที่จําเปนตามภารกิจของกรมควบคุมโรค (Functional 

Competency) 

3. เพื่อพัฒนาคุณภาพของระบบบริหารผลการปฏบิัตริาชการ (PMS)  

3.1 เพื่อใหบุคลากรมีศักยภาพตามพฤตกิรรมบงชี้ตรงตามสมรรถนะ I-SMART  

3.2 เพื่อใหบุคลากรมีศักยภาพตามพฤติกรรมบงช้ีตามสมรรถนะที่จําเปนของกรม

ควบคุมโรค    

3.2.1 เพื่อใหบุคลากรการสามารถวิเคราะหระบบงาน ผลผลิต ตามบทบาท

และภาระงานของกลุมงาน 

3.3.2 เพื่อใหบุคลากรสามารถจัดทําตัวชี้วัดระดับบุคคลได 

3.3 เพื่อใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ความสุข และความผูกพันใน

องคกร 

3.3.1 เพื่อใหบุคลากรรวมดําเนนิงานหนวยงาน Happinometer 

3.3.2 เพื่อใหบุคลากรรวมขับเคลื่อนการดําเนนิงานชมรม 

3.4 เพื่อใหบุคลากรเกดิการแลกเปลี่ยนเรยีนรู 
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แผนการดําเนินงาน และงบประมาณที่ใชดําเนินการในป 2562 

       โครงการการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 

จังหวัดขอนแกน งบประมาณ 640,060 บาท  

   พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อวางแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Planning) 

1.การพัฒนาสมรรถนะความเช่ียวชาญเฉพาะดานบรหิาร  

  บุคลากรไดรับการพัฒนาสมรรถนะความเชี่ยวชาญเฉพาะดานบริหาร พัฒนาโดยสงบุคลากร

เขารับการอบรมหลักสูตร จํานวน 8 หลักสูตร จํานวน 13 คน ไดแก 

  1.1 โครงการพัฒนาผูนําดานการบรหิารงานปองกันควบคุมโรค (Executive in Disease 

Control : EDC) รุนที่ 5 

  1.2. การทดสอบสมรรถนะทางการบริหาร วันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ หองประชุม

อายุรกจิโกศล อาคาร 1 ช้ัน 2 กรมควบคุมโรค 

1.3. หลักสูตรผูบรหิารการสาธารณสุขระดับตน (ผบต.) รุนที่ 29 

  1.4. หลักสูตรผูบรหิารการสาธารณสุขระดับกลาง (ผบก.) รุนที่ 33 

1.5. หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผูนิเทศ/ตรวจราชการ กรมควบคุมโรค (Smart 

Supervisor)  

1.6. หลักสูตรพัฒนานักบรหิารงานระดับกลาง รุนที่ 6 

1.7. โครงการฝกอบรมหลักสูตรการเปนผูตรวจราชการอยางสงางามสูความเปนเลิศ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหวางวันที่ 21 – 24 พฤษภาคม 2562  ณ เมอเวนพิค บีดีเอ็ม

เอส รสีอรท กรุงเทพมหานคร 

1.8. โครงการพัฒนาผูนําดานการบรหิารงานปองกันควบคุมโรค (Excutive in Disease 

Control : EDC) รุนที่ 5 ชวงที่ 1 ประจําป 2562  

2 การพัฒนาสมรรถนะความเช่ียวชาญดานวชิาการ  

  บุคลากรไดรับการพัฒนาสมรรถนะความเชี่ยวชาญดานวิชาการ พัฒนาโดยสงบุคลากรเขารับ

การอบรมหลักสูตร จํานวน 9 หลักสูตร จํานวน 15 คน ไดแก 

2.1 โครงการสรางภาวะผูนําดานการควบคุมโรค (Leadership in Disease Control: 

LDC) รุนที ่8 

2.2 อบรมสรางความเขมแข็งดานความรวมมือระหวางประเทศใหแกเครือขาย

ผูปฏบิัตงิานวเิทศสัมพันธ กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ 2562  

2.3 การอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาและการบริหารจัดการทีมสําหรับแพทยหัวหนา

ทมีและผูสอบสวนหลัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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2.4 โครงการพัฒนาขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ รุนที่ 3   

(หลักสูตรการเปนขาราชการที่ด)ี ประจําปงบประมาณ 2562  

2.5 อบรม “เทคนิคการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางานและการประชาพจิารณรางพระราชบัญญัต ิวชิาชีพความปลอดภัย อาชีวอ

นามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. .....”  

2.6 อบรมคลนิกิใหคําปรกึการเขียนผลงานรางวัลเลิศรัฐ  

  2.7 หลักสูตรอบรมลูกไก  

  2.8 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูปวยโรคติดเชื้อ และ

การปองกันการติดเช้ือ รุนที่ 8 ประจําปการศกึษา 2562  

  2.9 หลักสูตรการบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และ

สิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล (ENV) รุนที่ 16 การบริหารและจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน 

SIMPLE: เพราะ SIMPLE เปนเรื่อง SIMPLE  

3 การพัฒนาสมรรถนะของกรมควบคมุโรคผานหลักสูตร E-Learning   

  บุคลากรไดรับการพัฒนาตามหลักสมรรถนะของกรมควบคุมโรคผานหลักสูตร E-Learning  

สามารถสรุปหลักสูตรไดดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1  จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามหลักสูตร E-Learning  จําแนกตามระดับตําแหนง  

ระดับ

ตําแหนงงาน 

หลักสูตร จํานวน (คน) 

K 1 K 2 K3 

1.ปฏบิัตกิาร/

ปฏบิัติงาน/

พนักงาน

ราชการ 

การพัฒนาพื้นฐาน 

4.1 หลักสูตรการสื่อสารเพื่อใหเกิดประสิทธภิาพสูงสุด

ในการทํางาน  

6 12  

4.2 หลักสูตรการพัฒนาบุคลกิภาพ 2 6 1 

4.3 หลักสูตรทัศนคตทิี่ดตีอการทํางานภาครัฐ 5 9  

4.4 คุณธรรมสําหรับขาราชการ 1 6  

4.5 การบรหิารงานภาครัฐแนวใหม 1 5  

ทักษะพื้นฐานในการบรหิารจัดการ 

4.7 การบรกิารที่เปนเลิศ 

   

4.8 การวางแผนปฏบิัตงิานโครงการและการ

ดําเนนิการตามแผน 

   

4.9 กระบวนการวเิคราะหปญหาและการแกปญหา 1   

4.10  เทคนคิการนําเสนอ 3 1  
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ระดับ

ตําแหนงงาน 

หลักสูตร จํานวน (คน) 

K 1 K 2 K3 

4.11 การเขาใจธรรมชาตขิองมนุษย เพื่อการ

บรหิารงานอยางมีประสทิธภิาพ 

3   

4.12 มนุษยสัมพันธในการทํางาน    

2.ชํานาญการ/

ชํานาญงาน/

พนักงาน

ราชการ ป.โท 

ทักษะพื้นฐานในการบรหิารจัดการ    

4.13 การสอนงาน 4 8  

4.14 การพัฒนานักบรหิารภาครัฐ : การบรหิาร

ทรัพยากรบุคคลบนความหลากหลาย 

1 8  

4.15 องคกรแหงการเรยีนรู 1 8  

3.เช่ียวชาญ

ทักษะพเิศษ/

ชํานาญการ

พเิศษ/อาวุโส 

ทักษะพื้นฐานในการบรหิารจัดการ 

4.16 การบรหิารการเปลี่ยนแปลง 

 1 2 

4.17 การบรหิารความขัดแยง   1 

4.18 การเจรจาตอรอง  1 1 

หลักสูตรทักษะพื้นฐานพัฒนาตามเสนทางความกาวหนาในสาย

อาชีพ 

   

 4.19 การวางแผนทางกาวหนาในสายอาชพี  1  

4.20 การส่ือสารภายในองคกรเพื่อการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล 

 1  

4.21 หนังสือราชการ และหนังสือติดตอราชการ  2  

4.22 พระราชบัญญัตขิอมูลขาวสารของราชการ  4  

4.23 การใช Microsoft Excel  1  

4.24 การจัดทําแผนปฏบิัติงาน  1  

4.25 ทักษะการตัดสินใจและแกปญหา  1  

4.26 การตดิตามและประเมินผลการปฏบิัตงิาน  2  

4.27 การวางแผนปฏิบัตงิานโครงการและการ

ดําเนนิการตามแผน 

1   

4.28 หลักสูตร MiNi MM 1   

4.29 ความเชื่อมันในตนเอง  1 1 

4.30 การเสริมสรางความเปนมอือาชีพ   1 

4.31 การทําขอตกลง   1 
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ระดับ

ตําแหนงงาน 

หลักสูตร จํานวน (คน) 

K 1 K 2 K3 

4.32 บทบาทของผูบังคับบัญชาในการรักษาวนิัยของผู

อยูใตบังคับบัญชา 

  1 

4.33เสรมิสรางเกยีรติภูมขิาราชการ สํานักขาราชการ

ไทยไมโกง 

  1 

4.34Project Management สําหรับขาราชการระดับ

บรหิาร 

  1 

4.35 การส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  2 1 

4.36 การกําหนดตําแหนงและการประเมนิคางาน   1 

4.37 การเสริมสรางความเปนมอือาชีพดาน HR  1 1 

4.38 การจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน   1 

4.39 ความฉลาดทางอารมณ(EQ)  2  

4.40 การปรับปรุงการทํางาน  1  

4.41 คุณภาพชวีิตในการทํางาน  1  

4.42 ผูหญงิผูชายในโลกการทํางาน  1  

4.43 การบรกิารที่เปนเลิศ 1   

4.44 มนุษยสัมพันธในการทํางาน 1   

 รวม 17 49 15 

 

4. การพฒันาตามระบบบรหิารผลการปฏบิัตริาชการ (PMS)  

  4.1 ผลรอบการประเมนิที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 ถงึ 31 มนีาคม 2562) 

  บุคลากรจัดทําระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ (PMS) มีคุณภาพสอดคลองสมรรถนะหลัก

ของกรมควบคุมโรค จํานวน 135 คน และสามารถสรุปผลการประเมินผลสมรรถนะ รอบที่ 1 

ประจําปงบประมาณ 2562 จําแนกตามตารางที่ 2 – 7  
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ตารางที่ 2  สรุปผลประเมนิสมรรถนะหลัก (Core Competency) จําแนกตามประเภทขาราชการ 

ประเภท

ตําแหนง 

(ขาราชการ) 

บุคลากรในหนวยงาน (คน) ผลประเมนิสมรรถนะ (คน) 

ตําแหนงงาน ทั้งหมด ผาน รอยละ ไมผาน รอยละ 

ทั่วไป ปฏิบัตงิาน 5 4 80.00 1 20.00 

ชํานาญงาน 27 19 70.37 8 29.62 

วชิาการ ปฏบิัตกิาร 10 6 60.00 4 40.00 

ทั่วไป อาวุโส 1 1 100 0 0 

วชิาการ ชํานาญการ 53 39 67.92 14 26.41 

วชิาการ ชํานาญการพเิศษ 17 16 94.11 1 5.88 

เชี่ยวชาญ      

รวม 113 85 75.22 28 24.77 
 

ตารางที่ 3 สรุปผลประเมนิสมรรถนะหลัก(Core Competency)จําแนกตามประเภทพนักงานราชการ 

ประเภทตําแหนง

(พนักงานราชการ) 

จํานวน

ทั้งหมด(คน) 

ผาน(คน) รอยละ ไมผาน(คน) รอยละ 

ปวช./ปวส./และปรญิญาตร ี 21 11 52.38 10 47.61 

ปรญิญาโท 1 0 0 1 100 

 

ตารางที่  4   สรุปผลประเมินสมรรถนะที่จําเปนตามภารกิจของกรมควบคุมโรค(Functional 

Competency) จําแนกตามประเภทขาราชการ 

ประเภทตําแหนง

(ขาราชการ) 

บุคลากรในหนวยงาน(คน) ผลประเมนิสมรรถนะ (คน) 

ตําแหนง ทั้งหมด ผาน รอยละ ไมผาน รอยละ 

ทั่วไป ปฏบิัตงิาน 5 5 100 0 00 

ชํานาญงาน 27 19 70.37 8 29.62 

วชิาการ ปฏบิัติการ 10 7 70.00 3 30.00 

ทั่วไป อาวุโส 1 1 100 0 00 

วชิาการ ชํานาญการ 53 42 79.24 11 20.75 

วชิาการ ชํานาญการพเิศษ 17 13 76.47 4 23.52 

เชี่ยวชาญ      

รวม 113 87 76.99 26 23.00 
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ตารางที่  5  สรุปผลประเมินสมรรถนะที่จําเปนตามภารกิจของกรมควบคุมโรค (Functional 

Competency) จําแนกตามประเภทพนักงานราชการ 

ประเภทตําแหนง

(พนักงานราชการ) 

จํานวน

ทั้งหมด(คน) 

ผาน(คน) รอยละ ไมผาน(คน) รอยละ 

ปวช./ปวส./และปรญิญาตร ี 21 13 61.90 8 38.09 

ปรญิญาโท 1 0 0 1 100 

  

ตารางที่ 6 สรุปผลประเมนิสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ(Technical Competency) จําแนก 

     ตามประเภทขาราชการ 

ประเภทตําแหนง

(ขาราชการ) 

บุคลากรในหนวยงาน(คน) ผาน

(คน) 

รอยละ ไมผาน

(คน) 

รอยละ 

ตําแหนง ทั้งหมด 

ทั่วไป ปฏบิัตงิาน 5 4 80.00 1 20.00 

ชํานาญงาน 27 23 85.18 4 14.81 

วชิาการ ปฏบิัติการ 10 7 70.00 3 30.00 

ทั่วไป อาวุโส 1 1 100 0 00 

วชิาการ ชํานาญการ 53 40 75.47 13 24.52 

วชิาการ ชํานาญการพเิศษ 17 16 94.11 1 5.88 

เชี่ยวชาญ      

รวม 113 91 80.53 22 19.46 

  

ตารางที่ 7 สรุปผลประเมนิสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ(Technical Competency) จําแนก

ตามประเภทพนักงานราชการ 

ประเภทตําแหนง

(พนักงานราชการ) 

จํานวนทั้งหมด

(คน) 

ผาน(คน) รอยละ ไมผาน

(คน) 

รอยละ 

ปวช./ปวส./และปรญิญาตร ี 21 12 57.14 9 42.85 

ปรญิญาโท 1 0 0 1 100 
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     4.2 ประชุมเชิงประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการคิดวิเคราะหและ

แกไขปญหางานอยางเปนระบบ คร้ังที่ 1 ระหวางวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2561  

   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรมีทักษะการคิดวิเคราะหสภาพปญหาจาก

การดําเนินงาน กลุมเปาหมายในระยะที่ 1 จํานวน 47 คน   ประกอบดวย ทีมผูบริหาร  หัวหนากลุม/

งาน  รักษาการหัวหนากลุม/งาน หัวหนานคิมฯ หัวหนางานธุรการ หัวหนางานการเงนิ หวัหนางานพัสดุ 

หัวหนางานงานยานพาหนะ หัวหนางานอาคารและสถานที่ บุคลากรสายสนับสนุนรักษาการหวัหนางาน 

และคณะทํางาน  รปูแบบการประชุม ประกอบดวย การบรรยาย และการแบงกลุมฝกปฏบิัต ิระยะเวลา

ในการอบรม  2 วัน 

4.3 ประชุมเชงิประชุมเชิงปฏบิัติการพัฒนาสมรรถนะการคดิวเิคราะหและแกไข

ปญหางานอยางเปนระบบ ครั้งที่ 2  

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะการคิดวิเคราะหและแกไขปญหางานโดยการ

สอนงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหกลุมเปาหมายสามารถแกปญหาการทํางานไดอยางเปนระบบและนํา

แนวทางการสอนงานไปใชในการถายทอดองคความรูแนวทางการดําเนินงานแกผูใตบังคับบัญชาได โดย

ดําเนินการ ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ 2562 ณ หองประชุม เพ ลา เพลิน บูติค รีสอรท อําเภอคู

เมอืง จังหวัดบุรรีมัย กลุมเปาหมาย จํานวน 30 คน  ประกอบดวย รองผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ 

หัวหนากลุม และหัวหนางาน เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามการประกันคุณภาพการฝกอบรม

ของกองการเจาหนาที่ ไดรับแบบสอบถามกลับคนื จํานวน 13 คน จาก 14 คน คดิเปนรอยละ 92.86 

วเิคราะหขอมูลดวยสถิต ิจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และขอเสนอแนะจากขอ

คําถามปลายเปดผลการประเมนิสามารถสรุปไดดังน้ี 

สิ่งที่จะตองดําเนินการตอไป คือ ผูรับผิดชอบโครงการจะดําเนินการติดตามบุคลากรที่ไม

สามารถเขารวมประชุมได โดยสงเอกสารการประชุมและสงรายงานการประชุมพรอมทั้งใหลองฝก

ปฏบิัติ กรณศึีกษา การสอนงาน และทําการตดิตามประกันคุณภาพการฝกอบรมกลุมเปาหมายที่เขารับ

การอบรม ตามเกณฑฯกองการเจาหนาที่ พรอมจัดทํารายงานและเปนขอมูลสําหรับการพัฒนาในครั้ง

ตอไป 

4.4 พัฒนาหนวยงานแหงความสุข Happinometer 

    ๑. สงเสริมการพัฒนาหนวยงานแหงความสุข  ดําเนินการตามแผน จํานวน  

23 กจิกรรม กจิกรรม จาก 28 กจิกรรม คดิเปนรอยละ 82.14   

   ๒. พัฒนาการดําเนินงานชมรมตอเนื่อง โดยสมาชิกชมรมเศรษฐกิจพอเพยีงได

ศกึษาดูงานบุคคลตนแบบคอื ดร.กรรณกิาร ตฤณวุฒพิงษ ณ บานโนนสะอาด ต. เมอืงพะไล อ. บัวลาย 

จ.นครราชสมีา 
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๓. สรางเสรมิสุขภาพบุคลากร ประกอบดวย  

   - กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป  

       - กจิกรรมประชุมคณะกรรมการเสรมิสรางสุขภาพภายในองคกร  

- กจิกรรมประชุมเชงิปฏบิัตกิารปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพบุคลากร  

4.5 พัฒนาแลกเปลี่ยนเรยีนรูของบุคลากรของหนวยงาน 

      4.5.1 กิจกรรมการพัฒนาทักษะการเขียนรายงานสรุป ประชุมราชการแลกเปลี่ยน

เรียนรูการเขียนสรุปรายงานเพื่อตอบตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติราชการไตรมาสที่ 3 และการสราง 

Career path ในการเลื่อนระดับดับสูงข้ึน ประกอบดวย 4 ประเด็น ไดแก 

   1) การดําเนนิงานคํารับรองการปฏบิัตริาชการ ปงบประมาณ พ.ศ.2562 

   2) แลกเปลี่ยนการเขียนสรุปรายงานการประชมุ 

   3) การวางเสนแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชพี 

   4) แลกเปล่ียนเรยีนรูงานลดเสี่ยง 

โดยส่ิงที่คาดหวังจากการประชุมคือ เพื่อแลกเปล่ียนแนวทางการเขียนรายงานการปฏิบัติงานตามคํา

รับรอง,สื่อสารเสนทางความกาวหนาในสายอาชพี(Career Path) และแลกเปลี่ยนเรยีนรูงานลดเสี่ยง 

      4.5.2 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะหขอมูล กลุมพัฒนาองคกรจัด

ประชุมราชการแลกเปลี่ยนเรยีนรู พบวา ผลการศึกษาวิจัยความฉลาดทางสุขภาพดานพฤติกรรมการ

ปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธของเยาวชน ในวันศุกรที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.30 – 15.30 

น. ณ หองประชุมลลีาวด ี2 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน ผูเขารวมประชุมจํานวน 

15 คน ณ หองประชุมลีลาวดี 1 การดําเนินงานศึกษาความฉลาดทางสุขภาพดานพฤติกรรมการ

ปองกันโรคตดิตอทางเพศสัมพันธของเยาวชน ในเขตสุขภาพที่ 7 ไดดําเนินการในข้ันตอนที่ 3 วเิคราะห

ขอมูลและเขียนรายงานผลการศึกษา โดย นางสุวัฒนา  ออนประสงค  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญ

การ ผูรับผดิชอบโครงการนําเสนอวเิคราะหขอมูลและเขยีนรายงานผลการศกึษาผลการวเิคราะหขอมูล

สอดคลองกับการผลการดําเนินงานที่พบในการนิเทศงาน คือปญหาความฉลาดทางสุขภาพของ

โรคติดตอทางเพศสัมพันธมี 2 ประการ คือ การเขาถึงถุงยางอนามัย และการเขาถึงสถานบริการ 

ผูรับผิดชอบ PCM และ PM ควรนําผลการศึกษาไปแกไขปญหาทั้ง  2 ประการในการดําเนินงานป 

2563 ตอไป 

  4.5.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือขายพัฒนาองคกร สคร.7 8 9 10 

ครัง้ท่ี 10 วันที่ 11-12 ก.ค. 2562 ณ Iview park อ.โนนสูง จ.อุดรธาน ีประเด็นความรวมมือในการ

พัฒนานวัตกรรม ดังนี้ 

   1)  ฐานขอมูลพัฒนาบุคลากร เปนนวัตกรรมรวม (สคร7 ขอนแกน ผูรับผิดชอบหลัก) 

กําหนดตัวแปรที่ตองการ 

   2) หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 
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    2.1) Need Assessment ผูรบัผดิชอบคอื กลุมพัฒนาองคกร สคร.7 โดยจัดทํา

แบบประเมนิ 

    2.2) หลักสูตรตางๆ เชน ขาราชการใหม หัวหนางาน การข้ึนสูตําแหนงชํานาญ

การพิเศษ   เชี่ยวชาญ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมดานการปองกันควบคุมโรค ผูรับผิดชอบคือ 

สคร.10 อุบล  

    2.3) Career Path 

    2.4) IDP และการติดตาม ผูรับผดิชอบคอื สคร.9 นครราชสมีา  

    2.5) EQ คุณธรรมจรยิธรรม ความผาสุก 

   3) ประชุมเครือขายฯ ครั้งที่ 11 ปลายต.ค.62 ผูรับผิดชอบคือ สคร.7 ขอนแกน 

เจาภาพ และครัง้ที่ 12 เดอืนม.ค.63 ผูรับผดิชอบคอื สคร.10 อุบล 

   4) Network พัฒนาประชุมผานระบบ VDO Conference ผูรับผิดชอบคือ สคร.8 

อุดรธาน ี 

   4.5.4 กิจกรรมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนงานดานจริยธรรมและดานอื่นๆของ

หนวยงานเขารวมประชุมนําเสนอเครอืขายจรยิธรรมกรมควบคุมโรคไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  
 

ปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไขปญหาของหนวยงาน ป 2562 ที่ผานมา 

จากแนวทางการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาองคกรที่กลาวมาสามารถสรุปสภาพ

ปญหาการดําเนนิงาน ดังนี้ 

ประเด็นปญหา สาเหต ุ
ผูมสีวนเกี่ยวของ/ 

ผูไดรับผลกระทบ 

การดําเนนิงาน 

ที่ผานมา 

พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล 

การพัฒนาสมรรถนะ

กําลังคนดานโรคและ

ภัยสุขภาพไมเปน

ระบบและตอเนื่อง ไม

เพียงพอตอความ

ตองการของบุคลากร

ได ทัง้การพัฒนาตาม

หลักสูตรสําคัญของ

กรม และหลักสูตร

ตามเสนทาง

ความกาวหนาในสาย

งานอาชีพ 

 1.  การวิเคราะหสภาพการพัฒนา

สมรรถนะบุคลากรของหนวยงานไม

ครอบคลุมเปนระบบกลาวคอื สวน

ใหญพัฒนาสมรรถนะจากผลการ

ประเมินสมรรถนะ I-SMART แตยัง

ขาดการวเิคราะหแนวโนมการแกไข

ปญหาในระยะยาวของหนวยงาน  

2. การพัฒนาสมรรถนะยังไม

สอดคลองกับศักยภาพของบุคลากร

แตละกลุมอายุ หรอือายุราชการ  

 

 

 

1. ทีมบรหิาร 

2. หัวหนากลุม 

3. หัวหนางาน 

4. ขาราชการ 

5. พนักงาราชการ 

6. ลูกจาง 

 

 

1.จัดทําขอมูลความ

เช่ียวชาญดานโรคตาม

เสนทางความกาวหนาใน

สายงานอาชีพ รายบุคคล 

และตามกลุมงาน 

2. จัดหาหลักสูตรความ

เช่ียวชาญดานโรคตาม

พื้นฐานสมรรถนะของ

บุคลากรตามเสนทาง

ความกาวหนาในสายอาชีพ 

3. พัฒนาบุคลากรตาม

เสนทางความกาวหนาใน

สายอาชีพ 
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ประเด็นปญหา สาเหต ุ
ผูมสีวนเกี่ยวของ/ 

ผูไดรับผลกระทบ 

การดําเนนิงาน 

ที่ผานมา 

พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล 

3.การประเมินสมรรถนะของ

บุคลากรตามระบบงานท่ีไดรับ

มอบหมาย ยังขาดการติดตาม

ประเมินผล ที่จะนํามาพัฒนาจน

สามารถเกดิการสงมอบผลผลิตของ

งานไดอยางเปนระบบ 

4. การพัฒนาบุคลากรยงัไม

สอดคลองกับเสนทางความกาวหนา

ทางสายอาชีพ เนื่องจากการพัฒนา

บุคลากรบางสวนตองรอการ

สนับสนุนงบประมาณจากกรม

ควบคุมโรคซึ่งมีงบประมาณจํากัด 

สงผลใหบุคลากรไดการพัฒนา

คอนขางจํากัด  

5.การวางแผนสืบทอดตําแหนง ยัง

ขาดความชัดเจน    

6. บุคลากรของหนวยงานยังขาด

สมรรถนะในการปฏบิัตงิานท่ีสามารถ

ทดแทนกันได  

4. พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรตามสมรรถนะที่

จําเปนและตามหลัก  

I-SMART 

5. พัฒนาบุคลากรใหเรยีนรู

ดวยตนเองผานระบบ e-

learning ของสํานกังาน ก.พ. 

6. สงเสรมิใหบุคลากรได

ศกึษาตอในทุกระดับ 

7. สงเสรมิใหบุคลากรวาง

แผนการพัฒนาตนเองตาม

เสนทางความกาวหนา 

ในสายอาชีพเปนรายบุคคล 

2. ระบบประเมินผล

การปฏบิัตงิานไม

สอดคลองกับสภาพ

จรงิ  

1. การประเมินผลตามสมรรถนะ

หลัก I-SMART พฤตกิรรมบงช้ีของ

บุคลากรไมสอดคลองกับสภาพจรงิ 

2. การกําหนดตัวชี้วัดไมเหมาะสมกับ

ตําแหนง เชน ตัวชี้วัดผลการ

ปฏบิัตงิาน คอนขางงายเกนิไป เปน

ตน 

3. ผูบังคบับัญชาขาดสื่อสารผลการ

ปฏบิัตงิาน ตัง้แตการตกลงมอบหมาย

งาน  การตรวจสอบความถูกตองของ

ตัวช้ีวัดผลงาน การติดตามผลการ

ปฏบิัตงิาน  การประเมนิผล และการ

สะทอนกลับผลการปฏิบัตงิาน  

1. ทีมบรหิาร 

2. หัวหนากลุม 

3. หัวหนางาน 

4. ขาราชการ 

5. พนักงาราชการ 

6. ลูกจาง 

1. มีพฤตกิรรมการบงช้ีจาก

กรมควบคุมโรค แตหัวหนา

กลุมยังไมไดทําความเขาใจ

ในรายละเอียดของ

พฤตกิรรมบงช้ี 

2. มเีวทปีระชุมระหวาง

หัวหนากลุม แตยังขาดการ

นําผลจากการประชุมสูการ

ปฏบัิตอิยางเปนรูปธรรม 

3.  มกีารใชเทคนคิการ

วเิคราะหงาน (Job Duty 

Task Element) แตยังขาด

ความตอเนื่อง 
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ประเด็นปญหา สาเหต ุ
ผูมสีวนเกี่ยวของ/ 

ผูไดรับผลกระทบ 

การดําเนนิงาน 

ที่ผานมา 

พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล 

4. ระบบสรางแรงจูงใจกับการ

ประเมินผลการปฏบิัตงิานไม 

สอดคลองกัน สงผลตอความสขุของ

บุคลากร 

3.  บุคลากรมี

คุณภาพชวีติ ความสุข 

และความผกูพันตอ

องคกรคอนขางนอย  

1. ขอมูลการสํารวจบุคลากรคุณภาพ

ชวีติ ความสุข ความผูกพันตอองคกร  

รายดาน พบวา  

- ความสุขของบุคลากรรวม รอยละ 

68.09 

-ความผูกพันตอองคกรของบุคลากร 

รวม รอยละ 75.05 

- ดานสุขภาพกายด ีรอยละ 66.61   

- ดานผอนคลายดี รอยละ 59.61 

- ดานน้ําใจด ีรอยละ 74.98   

- ดานจติวญิญาณด ีรอยละ 76.51 

- ดานครอบครัวด ีรอยละ 74.35 

- ดานสังคมดรีอยละ 70.75 

-  ดานใฝรูดรีอยละ 68.33 

-  ดานเงนิดี รอยละ 51.63  

 - ดานการงานด ีรอยละ 70.01 

2. มบุีคลากรกลุมเสี่ยงคอนขางเพิ่ม

สูงขึ้นทุกป  โดยเฉพาะโรคไมตดิตอ  

3. บุคลากรมีปญหาดานภาระหน้ีสนิ  

สงตอคุณภาพชวีติการทํางาน 

4. การมีสวนรวมของบุคลากรตอ

กิจกรรมตางๆ ของหนวยงานคอนขาง

นอย 

1. ทีมบรหิาร 

2. หัวหนากลุม 

3. หัวหนางาน 

4. ขาราชการ 

5. พนักงาน

ราชการ 

6. ลูกจาง 

 

1. มกีารพัฒนาคุณธรรม

จรยิธรรมบุคลากร  (การ

ทําบุญ/ชมรม) แตบุคลากร

กลุมเปาหมายเขารวม

คอนขางนอย 

2. มกีารดูแลความเสี่ยง

ดานสุขภาพของบุคลากร 

แตบุคลากกลุมเปาหมายเขา

รวมคอนขางนอย 

3. มกีารพัฒนาชมรมของ

หนวยงานเพื่อสราง

บรรยากาศในการทํางาน 

4. บรรยากาศการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรูของ

บุคลากร คอนขางนอย 

 

1. ขาดการสอนงานระหวาง

ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา  

ตลอดจนการสอนงานของแผนงาน

โรค เนื่องจากอัตราการอยูสํานักงาน

ของบุคลากรคอนขางนอย 

1. ทีมบรหิาร 

2. หัวหนากลุม 

3. หัวหนางาน 

4. ขาราชการ 

5. พนักงาราชการ 

6. ลูกจาง 

1.มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน

เรยีนรูแตไมตอเนื่อง 

2.ประเด็นแลกเปลี่ยนเรยีนรู

ไมตรงกับความตองการของ

บุคลากร 
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ประเด็นปญหา สาเหต ุ
ผูมสีวนเกี่ยวของ/ 

ผูไดรับผลกระทบ 

การดําเนนิงาน 

ที่ผานมา 

พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล 

2. การถายทอดองคความรูดานตาง 

ๆ ระหวางผูเช่ียวชาญกับผูปฏิบตังิาน 

คอนขางนอย  ประกอบกับหนวยงาน

มปีญหาชวงอายุของบุคลากรมีความ

แตกตางกันคอนขางมาก 

3. ขาดการสื่อสาร best practice 

ภายในองคกร    

4. บุคลากรไมสามารถเขาถงึองค

ความรูท่ีอยูในตัวคน เนื่องจากขาด

การแบงปนความรู และไมไดรวมงาน

กันโดยตรง 
 

ผลลัพธของโครงการที่ได  

     1. บุคลากรมีคุณภาพชีวิต มีความสุขคาเฉลี่ยภาพรวม เทากับ 68.09 อยูในระดับมีความสุข และ

ความผูกพันตอองคกร คาเฉลี่ยภาพรวม เทากับ 75.05 อยูในระดับมีความสุขมาก 

     2. มีชมรมเศรษฐกิจพอเพียง ชมรมจริยธรรม ชมรมกีฬาและสันทนาการ ชมรมภาษาอังกฤษ 

ผลลัพธของแตละชมรม ได Best Practice ของแตละชมรม ดังนี้ 

 1) ชมรมเศรษฐกิจพอเพยีง  มีการสงเสริมพัฒนาสตรีใหมีบทบาทเทาเทียมเสมอภาค และเปน

ผูนําดานเศรษฐกิจพอเพยีงดังน้ี  

  เกิดผูนําดานการพัฒนาบทบาทผูนําสตรดีานเศรษฐกิจพอเพยีง คอื นางสาวกรรณิการ 

ตฤณวุฒิพงษ  โดยเปนแหลงเรยีนรูและศกึษาดูงาน ดานเศรษฐกจิพอเพยีง ณ บานโนนสะอาด  ต เมือง

พะไล อ บัวลาย จ.นครราชสมีา 

 2) ชมรมจรยิธรรม 

  - ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หนวยงานดีเดนดานคุณธรรม จริยธรรมกรม

ควบคุมโรค  

 3) ชมรมกีฬาและสันทนาการ  

  - บุคลากรไดรับการตรวจสุขภาพประจําป  

- บุคลากรกลุมเสี่ยงไดรับการปรับพฤตกิรรมสุขภาพ 

 4) ชมรมภาษาอังกฤษ 

  - เกดิการแลกเปลี่ยนเรยีนรูจากการเลนเกมสผาน line group  
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   3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครอืขายพัฒนาองคกร สคร.7 8 9 10 เกิดประเด็นความรวมมือ

ในการพัฒนานวัตกรรม ดังนี้ 

  - ฐานขอมูลพัฒนาบุคลากร เปนนวัตกรรมรวม  

  - หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 

ประโยชนที่เกดิขึ้นจริง : 

      1. บุคลากรของหนวยงานมีความรูความเช่ียวชาญดานการปองกันควบคุมโรค โดยมีผลงาน

วชิาการที่นําเสนอในเวทีวชิาการกระทรวงสาธารณสุขประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒  

   กลุมพัฒนาองคกร ไดสนับสนุนงบประมาณในการนําเสนอ เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือ

วัดความฉลาดทางสุขภาพเรื่องการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธของนักเรียนอาชีวศึกษา ในเขต

สุขภาพที่ 7 คอื นางสุวัฒนา ออนประสงค นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการ   

2. เปนหนวยงานไดรับรางวัลดานคุณธรรม จรยิธรรมระดับกรมควบคุมโรค 

   ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ปงบประมาณ 2562 หนวยงานดเีดน ดานคุณธรรม 

จรยิธรรมระดับกรมควบคุมโรค  

 3. บุคลากรของหนวยงานไดรับรางวัลดานคุณธรรม จรยิธรรมระดับกรมควบคุมโรค 

  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ปงบประมาณ 2562 บุคลากรดีเดนดานคุณธรรม

จรยิธรรม คอื นางกัลยา สกุลไทย ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการ 

  ไดรับรับรางวัลชมเชยการประกวดเรื่องเลา ประจําป 2562 คือ นายธีรพจน สิงหโต

หนิ ตําแหนง นักเทคนคิการแพทยชํานาญการ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกจิกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากร 

ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน” 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

ประจาํปงบประมาณ 2562 

»ÃÐªØÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ �¢Ñºà¤Å×èÍ¹
à¤Ã×Í¢�ÒÂ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ µÒÁ

á¹Ç·Ò§¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹»�Í§¡Ñ¹
¤Çº¤ØÁâÃ¤áÅÐÀÑÂÊØ¢ÀÒ¾  

»� 2562�   
 

ã¹¾×é¹·ÕèÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×Í  
ÇÑ¹·Õè 6 - 7 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2561 

ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»�Í§¡Ñ¹¤Çº¤ØÁâÃ¤·Õè 7 
¨Ñ§ËÇÑ́ ¢Í¹á¡�¹ 

 



 101 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹ÒÂá¾·Â�̧ ÕÃÇÑ²¹� ÇÅÑÂàÊ¶ÕÂÃ ¼Ù�ÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»�Í§¡Ñ¹¤Çº¤ØÁÃ¤·Õè ÷ 
¨Ñ§ËÇÑ́ ¢Í¹á¡�¹ ¾Ã�ÍÁ¤³Ð¼Ù�ºÃÔËÒÃ áÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã Ê¤Ã.÷ ¢Í¹á¡�¹ à¢�ÒÃ�ÇÁ»ÃÐªØÁ
áÅÐ¹íÒàÊ¹Í¼Å§Ò¹ã¹§Ò¹»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ¹Ò¹ÒªÒµÔ (¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃ¾ËØ¾Ò¤Õ áÅÐÊÃ�Ò§

¹ÇÑµ¡ÃÃÁã¹¡ÒÃºÃÔºÒÅÊØ¢ÀÒ¾ªØÁª¹ÍÂ�Ò§ÂÑè§Â×¹� 

 

ÇÑ¹·Õè ò ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ òõöñ  

á¾·Â�ËÔ§»·ØÁÁÒÅÂ� ÈÔÅÒ¾Ã ÃÍ§¼Ù�ÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»�Í§¡Ñ¹¤Çº¤ØÁâÃ¤·Õè ÷ 
¨Ñ§ËÇÑ́ ¢Í¹á¡�¹ ¾Ã�ÍÁ¤³Ð¼Ù�ºÃÔËÒÃáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»�Í§¡Ñ¹¤Çº¤ØÁâÃ¤·Õè ÷ 
¨Ñ§ËÇÑ́ ¢Í¹á¡�¹ à¢�ÒÃ�ÇÁÍºÃÁ â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾ºØ¤ÅÒ¡Ã¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤ 
à¾×èÍ»�Í§¡Ñ¹¼Å»ÃÐâÂª¹�·Ñº«�Í¹ »ÃÐ¨íÒ»� ¾.È.òõöò â´ÂÁÕ¹ÒÂá¾·Â�ÊØÇÃÃ³ªÑÂ 

ÇÑ²¹ÒÂÔè§à¨ÃÔªÑÂ Í¸Ôº´Õ¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤ à»�¹»ÃÐ¸Ò¹
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ÇÑ¹·Õè òó àÁÉÒÂ¹ òõöò  

¹ÒÂá¾·Â�̧ ÕÃÇÑ²¹� ÇÅÑÂàÊ¶ÕÂÃ ¼Ù�ÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»�Í§¡Ñ¹¤Çº¤ØÁâÃ¤·Õè 
7 ¨Ñ§ËÇÑ́ ¢Í¹á¡�¹ ¾Ã�ÍÁ �́ÇÂºØ¤ÅÒ¡Ã Ã�ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ  

 

 

à¾×èÍà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔà¹×èÍ§ã¹âÍ¡ÒÊÁËÒÁ§¤Å¾ÃÐÃÒª¾Ô Õ̧ºÃÁÃÒªÒÀÔàÉ¡ áÅÐ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ
ÀÒÂãµ�¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ãË�Ë¹�ÇÂ§Ò¹ã¹ÊÑ§¡Ñ́ Ã�ÇÁÊ�§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³¸ÃÃÁ 
¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ ¨ÔµÍÒÊÒ ãË�¡ÑººØ¤ÅÒ¡Ãã¹Ë¹�ÇÂ§Ò¹»ÅÙ¡µ�¹äÁ� à¾×èÍà¾ÔèÁ¾×é¹·ÕèÊÕà¢ÕÂÇãË�¡Ñº
ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ ³ ºÃÔàÇ³¾×é¹·ÕèÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»�Í§¡Ñ¹¤Çº¤ØÁâÃ¤·Õè 7 ¨Ñ§ËÇÑ́ ¢Í¹á¡�¹ 

  �àÃÒ·íÒ¤ÇÒÁ Ṍ´�ÇÂËÑÇã¨          
à·Ô´ä·�Í§¤�ÃÒªÑ¹Â� � 
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ÇÑ¹·Õè 14 Á¡ÃÒ¤Á 2562 ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»�Í§¡Ñ¹¤Çº¤ØÁâÃ¤·Õè 7 ¨Ñ§ËÇÑ́
¢Í¹á¡�¹ â´Â¡ÅØ�ÁÊ×èÍÊÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§Ï áÅÐ¡ÅØ�Á¾Ñ²¹ÒÇÔªÒ¡ÒÃ Ã�ÇÁ
ãË�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ µÃÇ¨¤Ñ́ ¡ÃÍ§âÃ¤¼ÔÇË¹Ñ§ ¨Ñ́ ºÙ¸¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ áÅÐ
Ê¹ÑºÊ¹Ø¹  Ê×èÍ¤ÇÒÁÃÙ�âÃ¤¼ÔÇË¹Ñ§ à¹×èÍ§ã¹ÊÑ»´ÒË�ÃÒª»ÃÐªÒÊÁÒÊÑÂ
(14 - 20 Á¡ÃÒ¤Á 2562) ÀÒÂãµ�á¹Ç¤Ố � 

� Ô̈µÍÒÊÒ ·íÒ Ṍ́ �ÇÂËÑÇã¨  
Ã�ÇÁ¤�¹ËÒ¼Ù�»�ÇÂãËÁ�ã¹ªØÁª¹� 
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ÇÑ¹·Õè óñ ¡Ã¡®Ò¤Á òõöò ¤³Ð¼Ù�ºÃÔËÒÃ¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤ ¹íÒâ´Â ¹ÒÂá¾·Â�
ÊØÇÃÃ³ªÑÂ ÇÑ²¹ÒÂÔè§à¨ÃÔªÑÂ Í¸Ôº´Õ¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤ áÅÐ¹ÒÂá¾·Â�̧ ÕÃÇÑ²¹� 
ÇÅÑÂàÊ¶ÕÂÃ ¼Ù�ÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»�Í§¡Ñ¹¤Çº¤ØÁâÃ¤·Õè ÷ ¨Ñ§ËÇÑ́ ¢Í¹á¡�¹  

 
(National Health R2R Forum)

»ÃÐ¨íÒ»� òõöò 

 
»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò§Ò¹»ÃÐ í̈ÒÊÙ�§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ 
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ÇÑ¹·Õè ñù ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ òõöñ 

ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»�Í§¡Ñ¹¤Çº¤ØÁâÃ¤·Õè ÷ ¨Ñ§ËÇÑ́ ¢Í¹á¡�¹ 

¹íÒâ´Â ´Ã.à¡ÉÃ á¶Çâ¹¹§ÔéÇ ÃÍ§¼Ù�ÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ áÅÐ¤³ÐºØ¤ÅÒ¡Ã Ê¤Ã.÷ 
¢Í¹á¡�¹ Ã�ÇÁ¡ÑºÍ§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ�Ç¹¨Ñ§ËÇÑ́ ¢Í¹á¡�¹             

�¤Çº¤ØÁâÃ¤áÅÐÀÑÂÊØ¢ÀÒ¾áºº
ºÙÃ³Ò¡ÒÃ »ÃÐ í̈Ò»� òõöò (õÃØ�¹)� 
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ÁØ±ÔµÒ¨ÔµºØ¤ÅÒ¡Ãà¡ÉÕÂ³ÍÒÂØÃÒª¡ÒÃ 
»�§º»ÃÐÁÒ³ òõöò 

 

  

  

¹Ò§ÈÃÕÊǾ Ò ÊÔ§Ë¡ØÅ 

¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃ¾ÑÊ´ØªíÒ¹Ò¡ÒÃ 

»�§º»ÃÐÁÒ³ òõöò ÁÕºØ¤ÅÒ¡Ãã¹ÊÑ§¡Ñ́ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»�Í§¡Ñ¹¤Çº¤ØÁâÃ¤·Õè ÷ 

¨Ñ§ËÇÑ́ ¢Í¹á¡�¹  à¡ÉÕÂ³ÍÒÂØÃÒª¡ÒÃ  ¨íÒ¹Ç¹ ô  ·�Ò¹  ä �́á¡� 

¹Ò§ÍÃØ³ÈÃÕ ¹éíÒ¨Ñ¹·Ã� 
à �̈Ò¾¹Ñ¡§Ò¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ªíÒ¹Ò§Ò¹ 

¹ÒÂÊÁ¤ÇÃ ËÒ¤íÒËÅ�Ò 
à �̈Ò¾¹Ñ¡§Ò¹ÃÑ§ÊÕ¡ÒÃá¾·Â�ªíÒ¹Ò

¹ÒÂâÊÀÑ³ ËÒÊØÃÔÂ�  
áÁ�º�Ò¹ 



เลขที่ ๑๘๑/๓๗ ซอยราชประชา ถนนศร�จันทร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

โทร. ๐๔๓-๒๒๒๘๑๘-๙  โทรสาร. ๐๔๓-๒๒๖๑๖๔

สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแกน


