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ประกอบดวย ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน สถานการณโรคที่เฝาระวังในพื้นที่ ผลการดําเนินงานตาม
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วสัิยทศัน พันธกจิ คานยิมรวม สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแกน 
 

วิสัยทัศน์  

“ระบบควบคุมโรคที่ไดมาตรฐานสากล เพื่อประชาชนสุขภาพด ีภายในป 2568” 

พันธกจิ 

สคร.7 ปฏบิัติภารกจิตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

(1)  ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีดานการเฝาระวัง ปองกันและควบคุม

โรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ ใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่รับผิดชอบ  (2)  สนับสนุนการพัฒนา

มาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑและรูปแบบการดาเนินงานเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคและภัยที่

คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ  (3)  ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานการเฝาระวัง 

ปองกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ ใหแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น และประชาชน ในเขตพื้นที่ที่รับผดิชอบ  (4) ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานรวมกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของในการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่

รับผิดชอบ   (5) สนับสนุนการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพบริเวณ

ชายแดนเพื่อการปองกันโรคระหวางประเทศ  (6) เผยแพรขอมูลขาวสารดานการเฝาระวัง ปองกัน และ

ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ (7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ

ปฏบิัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรอืที่ไดรับมอบหมาย  
 
 

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

ฉุกเฉินระดับเขต ระดับจังหวัด 

2. บริหารจัดการภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุขได
อยางมีประสิทธิภาพ 

6.พัฒนาระบบสื่อสารความเสี่ยงดานการปองกันควบคุม

โรค 

3. การสื่อสารสาธารณะและสื่อสารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ 

7.พัฒนาระบบงานสรางเสริมความรอบรูดานสุขภาพ 

(health literacy) และรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพใหมีประสิทธิภาพ  

4. ประชาชนมีความรอบรูและมีพฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกตองเหมาะสม 

3.ยกระดับโครงสราง

พ้ืนฐานของระบบ

ปองกันควบคุมโรค 

8.ยกระดับการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ไปสูระบบเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

อัจฉริยะ  

5. เครือขายดําเนินการเฝาระวังปองกันควบคมุโรค
และภัยสุขภาพไดตามมาตรฐานสากล 

6. เครือขายพึงพอใจและมีทัศนคติที่ด ีเชื่อถือ 
ไววางใจ สคร. 

9.พัฒนาระบบการวิจัย การจัดการความรู การพัฒนา

นวัตกรรม เพ่ือรองรับปญหาสุขภาพในอนาคต 

7. ผลงานวชิาการ นวัตกรรม และหองปฏิบัติการ
ทางดานสาธารณสุขที่ไดคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลและเปนศูนยกลางวชิาการ 
นวัตกรรม และหองปฏิบัติการอางอิงดานการเฝา
ระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในระดับ
เขตสุขภาพ 

8. เครือขายมีการนําผลงานวชิาการ นวัตกรรม 
มาตรการการปองกันควบคุมโรคไปใชในการ
ดําเนินงาน 

10.พัฒนาหองปฏิบัติการทางดานสาธารณสุขสูการเปน 

Reference and Excellence lab 

11.พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และคลังขอมูล

ขอมูล (Data tank) เพ่ือสนับสนุนระบบเฝาระวัง และการ

ดําเนินงานปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

9. พัฒนากลไกการพยากรณโรค ขาวกรองและ
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบฐานขอมูล
โรค 

4.ปรับปรุงระบบ

บริหารจัดการและ

พัฒนาความรวมมือ 

12.พัฒนาและประสานความรวมมือดานการปองกัน

ควบคุมโรคกับภาคีเครอืขายสําคัญ 

10. พัฒนากลไกการประสานงานใหเกิดการบูรณา
การดําเนินงานปองกันควบคุมโรค ทั้งภายในและ
ภายนอกกับภาคีเครือขายที่เก่ียวของใหมี
ประสิทธิภาพ  13.ขับเคลื่อนแผนงานปองกันควบคุมโรคสูการปฏิบัติ โดย

การพัฒนากระบวนการดําเนินงานกลไกการบูรณาการ 
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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
และศักยภาพที่จําเปนดานการปองกันควบคุม
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  

     แผนที่จังหวัดในเขตรับผดิชอบของสํานักงานปองกันควบคมุโรคที่ 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  ขอมูลประชากรพื้นที่สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน 

 
 

 

 

ที่มา  :สํานักบรหิารการทะเบียน กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 256๒ 

จงัหวัด

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 รอยเอด็ รวม 4 จงัหวัด
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   ภาพที่  1  ลักษณะปรามดิประชากรในพื้นที่สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวดัขอนแกน 
 

 

ที่มา:กระทรวงมหาดไทย ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 256๒ 

 

   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 โรงพยาบาลศนูย 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 ศูนยวิชาการ 6  1  -  -  7 

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

11 โรงพยาบาล นอก สธ. 3  1  1  -  5 

ตํ่ากวา 1 ป
1 - 4 ป

5-9 ป
10-14 ป

15 - 19 ป
20 - 24 ป
25 - 29 ป
30 - 34 ป

35 - 39 ป
40 - 44 ป

45 - 49 ป
50 - 54 ป

55 - 59 ป
60 - 64 ป

65 - 69 ป
70 - 74 ป

75 - 79 ป
80 ปขึ้นไป

ตํ่ากวา 1 ป
1 - 4 ป

5-9 ป
10-14 ป

15 - 19 ป
20 - 24 ป

25 - 29 ป
30 - 34 ป

35 - 39 ป
40 - 44 ป

45 - 49 ป
50 - 54 ป

55 - 59 ป
60 - 64 ป

65 - 69 ป
70 - 74 ป

75 - 79 ป
80 ปขึ้นไป

-300000 -200000 -100000 0 100000 200000 300000

     เพศหญิง
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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 จังหวัดขอนแกน 
 

 

 สายบังคับบัญชา มกีารใหอํานาจในการตัดสนิใจแกเจาหนาที่ระดับตางๆ ภายในองคการ ดังนี้   

        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 

 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๗ มเีหตุการณการระบาดของโรคที่สําคัญดังนี้ 

 ๑.การระบาดโรคอาหารเปนพษิ 

 ๒.การระบาดโรคหัด ชคิุนกุนยา และไขอดีําอแีดง (scarlet fever)   

 ๓.การระบาดโรคไขหวัดใหญ 

 ๔.ผูปวยอาการแขนขาออนแรง 

 ๕.โรคไขเลอืดออกเสียชวีติ 

 

1. การระบาดโรคอาหารเปนพษิ  

พบเหตุการณการระบาดของโรคอาหารเปนพิษ จํานวน ๓ เหตุการณ โดยเปนการระบาดใน

กิจกรรมการเขาคายลูกเลือ-เนตรนาร ีจํานวน ๒ เหตุการณ และเกิดภายในโรงเรยีน ๑ เหตุการณโดย

เหตุการณแรกเกิดในเดือนมกราคม 2562 เปนการระบาดโรคอาหารเปนพิษเปนนักเรียนประถมศึกษา

ของโรงเรียนแหงหนึ่ง ที่จัดกิจกรรมเขาคายลูกเสือของเอกชน จากการสอบสวนพบวา มีนักเรียนที่      

เขาคายชั้น ป.5 จํานวน 600 คน ครู 10 คน มีการรับประทานอาหารที่คายลูกเสือโดยทางคายเปน          

ผูประกอบอาหาร และมีรานคาสวัสดิการ น้ําดื่มเปนน้ําถังจากบริษัทเอกชน มีกอกสําหรับเปดน้ําใส

ภาชนะใหเด็กด่ืม น้ําแข็งจากโรงน้ําแข็ง น้ําใชเปนนํ้าประปาบาดาล ไมไดปรับปรุงคุณภาพน้ํา ซึ่งตรวจไม

พบสารคลอรีนอิสระในน้ํา พบผูมีอาการปวดทอง หรือถายเหลว หรืออาเจียน จํานวน 225 คน เปน

นักเรยีนทัง้หมด คิดเปนอัตราปวย 37.5 จําแนกเปนเพศชาย 74 คน เพศหญิง 151 คน อายุระหวาง 

10-12 ป อาการที่พบ คือ ปวดทอง รอยละ 90.22 ถายเหลว/ถายเปนน้ํา รอยละ 89.33 อาเจียน 

รอยละ 41.33 คลื่นไส รอยละ 14.67 และ มีไข รอยละ 10.22 รับการรักษาที่โรงพยาบาล 2 คน 

(ผูปวยนอก) สวนที่เหลือมีอาการไมรุนแรง ครูและผูปกครองไดดูแลรักษาเอง จากการตดิตามสอบสวน 

ทุกรายอาการดข้ึีน ไมมผูีปวยรายใหมเพิ่มเตมิ เก็บตัวอยางอจุจาระ (RSC) นักเรยีนที่มอีาการปวยจํานวน 

34 คน ผลพบเชื้อ Salmonella group C 1 คน ตัวอยาง fresh stool จํานวน 10 ราย พบเช้ือ Norovirus  

1 คน เก็บ Swab ถังแชอาหาร ภาชนะอุปกรณ ไมพบเชื้อแบคทเีรยีกอโรค ตัวอยางน้ําและน้ําแข็งพบเช้ือ

โคลฟิอรมแบคทเีรยีเกินมาตรฐาน ทีมควบคุมโรคไดใหความรูและการปฏิบัติตัวแกนักเรียน ตรวจและให

คําแนะนําผูประกอบการคายลูกเสือ ในเรื่องการปรับปรุงสุขาภิบาลอาหารและสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 

การปรับปรุงจัดใหบริการน้ําดื่ม จุดลางมือ การปรับปรุงบริเวณที่ลางภาชนะ การจัดเก็บภาชนะที่ลาง

แลว   
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เหตุการณที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ 2562 เปนการระบาดโรคอาหารเปนพิษ ในนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาแหงหนึ่ง จํานวน 629 คน ไปเขาคายลูกเสือ–เนตร นารี ที่สวนสัตวในจังหวัด จากการ

สอบสวนพบวา นักเรยีนกลุมน้ีเดนิทางโดยรถไฟ และรับประทานอาหารเที่ยงที่สถานรีถไฟ ซึ่งเปนขาวกลอง

ที่ทางคายเปนคนจัดหาให ถงึคายที่พักเวลาประมาณ 16.00 น. และรับประมาณอาหารเย็นเวลาเปนอาหาร

ตักใสถาดหลุม ที่เจาหนาที่สวนสัตวจัดเตรยีมให นักเรียนเริ่มมีอาการถาย เหลวหลายคร้ัง คณะครูจึงปฐม

พยาบาลเบื้องตนโดยการใหรับประทานเกลือแร วันตอมา มีนักเรียนเขารับการรักษาเปนผูปวยนอกที่

โรงพยาบาลในอําเภอ มีนักเรียนที่มีอาการรวม 26 คน สวนใหญมีอาการปวดทอง ถายเหลว คลื่นไส 

อาเจียน จากการสํารวจพบวาน้ําใชเปนน้ําประปาของทางสวนสัตวที่ผลิตเอง ซึ่งตรวจวัดคาคลอรีน

ตกคางแลวอยูระหวาง 0.5–1 ppm. น้ําดื่มเปนน้ําที่บรรจุขวดปดสนทิแจกใหและมีตูทํานํ้าเย็นใหเพิ่มเติม

ซึ่งเปนการใชแกวน้ํารวมกัน หองนํ้า มีจํานวนเพียงพอ สภาพสะอาด และแยกโซนชายหญิงชัดเจน เก็บ

ตัวอยางสงตรวจ RSC จํานวน 19 ราย (นักเรียนที่ปวย 17 คน และแมครัวที่ปรุงอาหาร 2 คน) ไมพบ

เชื้อแบคทีเรียกอ โรคทีมควบคุมโรคไดใหความรู แกนักเรียน และผูประกอบอาหาร การปฏิบัติตัว                 

สุขวทิยาสวนบุคคล และสุขาภิบาลอาหาร   
 

 เหตุการณที่ ๓ เดือนกรกฎาคม 2562 พบการระบาดอาหารเปนพิษในโรงเรียนแหงหนึ่ง มีผู    

มอีาการจํานวน 40 คน อาการ ที่พบสวนใหญคอื ปวดทอง ถายเหลว อาเจยีน และไข ตามลําดับ ผูปวย

เปนนักเรยีนชั้นอนุบาล 2,ป.1-6 และ ม.3 จากการเขารับการรักษาแผนก ODP โรงพยาบาลในอําเภอ 

14 คน เขารับการรักษาที่ รพ.สต. 26 คน อาหารเสี่ยงที่สงสัยคืออาหารกลางวันที่โรงเรียนจางเหมา

ผูประกอบการภายนอกเปนผูประกอบอาหาร สําหรับนักเรยีนระดับชั้นอนุบาล–ป.6 ชั้นม.1–3 และ ครู/

บุคลากรในโรงเรยีน จะซื้ออาหารมารับประทานเอง น้ําดื่มและน้ําใชของโรงเรยีน เปนน้ําประปา ซึ่งนํ้าดื่ม

ผานเครื่องกรองน้ํา เขาตูทําน้ําเย็น มีไวใหบรกิารสําหรบัเด็ก การเก็บสิ่งสงตรวจทางหองปฏิบัตกิาร ดังนี้ 

RSC จํานวน 14 ตัวอยาง ไมพบแบคทเีรยีกอโรค 
 

2. การระบาดโรคหัด ชิคุนกุนยา และไขอดีําอแีดง (scarlet fever)   

 เหตุการณแรก พบมีการระบาดของโรคหัดในเรือนจําจังหวัด ในกุมภาพันธ 2562 จากการ

สอบสวนพบวาผูปวยรายแรกเปนผูตองขังชาย มีอาการไข ผื่น และตาแดง รับการรักษาที่เรอืนพยาบาล

ตอมาอาการไมดีข้ึนไดสงไปพบแพทยที่โรงพยาบาลจังหวัด และไดสงตรวจยืนยันหัดที่ศูนยวทิยาศาสตร

การแพทยที่ 7 จังหวัดขอนแกน ผล Measles IgM positive หลังจากนัน้พบผูปวยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกระจายไป

ทุกเรือนนอน พยาบาลเรือนจําและทีมควบคุมโรคไดตรวจคัดกรองและแยกผูปวย คนหาผูปวยเพิ่มเติม

ตามนยิามคือ มีไข และออกผื่น รวมกับมีอาการอยางนอย 1 อาการไดแก ไอ มีน้ํามูก ตาแดง ตรวจพบ 

Koplik’s spot หรอื แพทยวินิจฉัยโรคหัด พบผูที่มีอาการปวยตามนิยาม จํานวน 117 คน เปน ผูตองขัง

ชายทัง้หมด คดิเปนอัตราปวย รอยละ 4.35 ผูปวยมีอายุระหวาง 18–37 ป มัธยฐานอาย ุ25 ป  
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จําแนกตามกลุมอายุ พบวา กลุมอายุที่ปวยสูงสุด คอื 25–29 ป (รอยละ 8.42) รองลงมาคอื  

20–24 ป และ 15-19 ป คดิเปนรอยละ 7.15 และ 3.94 ตามลําดับ ไมพบผูปวยหัดในกลุมอายุ 40 

ป ขึ้นไป จากการสํารวจ สภาพเรอืนนอนของผูตองขังชายทัง้ 3 เรอืนนอน มีสภาพแออัด ที่นอนชดิตดิกัน 

ผูตองขังนอนรวมกัน ประมาณหองละ 200–220 คน ที่อาบน้ํา เปนอางอาบนํ้ารวม ใชขันตักอาบ ตรวจ

คลอรนีตกคางเรอืนนอนที่ 1 และ 2 ไมพบคลอรนีตกคาง เรอืนนอนที ่3 พบคลอรนี ตกคาง 0.05 ppm. 

และจุดอาบน้ําดานหลังเรือนพยาบาล พบคลอรีนตกคาง 0.05–1.00 ppm. ทีมควบคุมโรคไดใหสุข

ศกึษาผูตองขังทัง้รายบุคคลและรายกลุม แนะนําแยกผูปวย งดทํากจิกรรมรวมกับผูอื่น จัดระบบคัดกรอง

และเฝาระวังคนหาผูปวยรายใหมทุกวัน การดูแลปฏิบัติตัว การลางมือ สุขวทิยาสวนบุคคล ใหบริการฉดี

วัคซีนปองกันโรคหัด (MR Vaccine) ใหกับผูตองขัง และเจาหนาที่ในเรือนจํา กลุมเปาหมาย คือ อายุต่ํา

กวา 40ป จํานวน 1,839 คน(ผูตองขังชาย 1,570 คน ผูตองขังหญิง 252 คน และเจาหนาที่ 17 

คน) 

เหตุการณที่ ๒ เดอืนมีนาคม ๒๕๖๒ พบวามกีารระบาดของโรคไขออกผื่น ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

แหงหนึ่ง จากการสอบสวนพบวา ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงน้ีมีเด็กนักเรียน จํานวน 31 คน เพศชาย 

17 คน เพศหญิง 14 คน อายุระหวาง 2–4 ป กระจายอยูใน 5 หมูบาน ครูผูดูแลเด็ก จํานวน 4 คน 

เปนขาราชการ 2 คน และลูกจาง 2 คน มีเด็กที่มีอาการไข ไอ และมีผื่นแดงตามตัว จํานวน 10 ราย 

(ชาย 3 ราย, หญงิ 7 ราย) อัตราปวยรอยละ 32.2 ของเด็กในศูนยฯ ผูปวยรายแรกเพศหญงิ อายุ 5 ป 

เริ่มมีอาการไข ออกผื่น รับการรักษาที่ รพ.สต. ในพื้นที่ไดใหการรักษาเบื้องตนตามอาการ ใหคําแนะนํา

การดูแลและปฏิบัตติัว ตอมาเริ่มพบผูปวยเพิ่มขึ้น จากการตรวจรางกายพบวา ผูปวยทุกรายมผีื่นลักษณะ

ตุมคลายเม็ดทราย (paper sand) ตามลําตัว แขน ขา และตรวจพบลิ้น มีลักษณะบวมแดง (strawberry 

tongue) บางรายมีอาการมือลอก แพทยวินิจฉัย R/O scarlet fever  ไดให Amoxicillin ผูปวยทุกราย ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กแหงนี้ เปนอาคาร 1 ชั้น แบงเปน 2 หองเรียน คือ หองเรียนเด็กอายุ 2-3 ป ลักษณะ

กิจกรรมประจําวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดังนี้ ตอนเชาจะเขาแถวเคารพธงชาติ และตรวจคัดกรอง

สุขภาพ และกิจกรรมเคล่ือนไหว เสริมประสบการณ และเลนตามศูนยการเรียนรู ตอนเที่ยงรับประทาน

อาหารกลางวัน โดยครูกําหนดเมนูอาหารและจางแมครัวทําอาหารมาสงทุกวัน จุดน้ําดื่มเปนถังบรรจุนํ้า

มีกอกเปด-ปด และมีฝาปด ครูจัดแกวน้ําแยกแกวสะอาดและแกว ที่ใชแลวแยกชั้นกัน หลังจาก

รับประทานอาหาร จะใหเด็กแปรงฟน โดยจัดเรียงแปรงสีฟนกับผาเช็ดหนาไวใหเด็กหยบิเองตามรูปของ

เด็ก โดยผาเช็ดหนาครูจะเปนคนเก็บไปทําความสะอาด ภาคบายใหเด็กดื่มนมโรงเรียน นมเปน                                                           

เแบบพาสเจอรไรซ บริษัทมาสงทุกเชา โดยแชในถังน้ําแข็ง หลังจากน้ันใหเด็กนอนกลางวัน ที่นอนและ

หมอนของเด็กแตละคนจะเก็บไวในตูชองเก็บของ และจะใหผูปกครองนํากลับไปทําความสะอาดทุกวัน

ศุกร หลังจากเด็กตื่นครูจะอาบนํ้าใหเด็ก กอนสงกลับใหผูปกครอง ทีมควบคุมโรคไดใหคําแนะนําการ

ตรวจคัดกรองเด็กนักเรยีน การทําความสะอาด การดูแลปฏบิัติตัวและสุขวทิยาสวนบุคคล 
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 เหตุการณที่ ๓ เดอืนตุลาคม 2562 พบวามีผูปวยอาการไขและผื่นแดงตามรางกายที่ลําตัว แขน

หรือขา หลายรายในหมูบานแหงหนึ่ง จากการสอบสวนพบผูปวยรายแรกเปนเพศหญิง อายุ 54 ป        

มีอาชีพเกษตรกร และขายอาหารที่โรงเรียนแหงหนึ่ง เริ่มปวยดวยอาการไขสูง ปวดตามขอ เปนผื่นคัน

ตามรางกาย เขารับการรักษาที่คลินกิในเขตพื้นที ่ตอมามีผูปวยในละแวกบานเดยีวกันมอีาการไขสูง ปวด

ตามขอ และ ผื่นแดงตามรางกายหลายราย ทีมควบคุมโรคไดคนหาผูปวยเพิ่มเติม โดยใชนิยามผูที่มีไข

และผื่นแดง รวมกับอาการใดอยางหนึ่งดังนี้ ปวดกลามเนื้อ ปวดกระดูกหรอืขอ ปวดศรีษะ ปวดกระบอก

ตา มีเลือดออกตามผวิหนัง ต้ังแตเดือนกันยายน 2562 พบผูปวยที่เขาตามนิยาม จํานวน 63 คน เปน

เพศชาย 27 คน หญิง 33 คน อายุต่ําสุด 2 ป อายุสูงสุด 88 ป มัธยฐานอายุ 47 ป ทีมควบคุมโรค 

ไดเก็บตัวอยาง serum สงตรวจที่สถาบันบําราศนราดูร จํานวน 10 คน พบสารพันธุกรรมของเช้ือไวรัส

ของเชื้อ Chikungunya จํานวน 7 คน และไดดําเนินการประชาสัมพันธใหความรู โรคไขชิคุนกุนยา 

รณรงคทําความสะอาด กําจัดแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงและแนะนําการใชมาตรการ 5 ป. ไดแก ปด 

เปลี่ยน ปลอย ปรับปรุง ปฏิบัติ คือ ปดฝาภาชนะกักเก็บน้ํา เปลี่ยนถายนํ้าทุก 7 วัน เชน แจกันดอกไม 

ถังเก็บน้ําสําหรับอาบ ปลอยปลาหางนกยูง หรอืปลากินลูกน้ําลงในอางบัว หรอืที่กักเก็บน้ําที่ไมมีฝาปด 

ปรับปรุงส่ิงแวดลอมไมใหมีน้ําขัง เปนประจําทุกสัปดาห 

 

3. การระบาดโรคไขหวัดใหญ  

พบเหตุการณการระบาดของโรคไขหวัดใหญ จํานวน ๒ เหตุการณ โดยเปนการระบาดในคาย

ทหาร จํานวน ๑ เหตุการณ และในเรอืนจํา จํานวน ๑ เหตุการณ  

เหตุการณแรก พบการระบาดของโรคไขหวัดใหญในหนวยฝกทหารใหม คายทหารแหงหนึ่งมี

ทหารกองประจําการที่เขารับการฝก จํานวน 130 คน พบผูปวยที่มอีาการไข รวมกับอาการอยางนอย 2 

อาการดังตอไปนี้ ไอ เจ็บคอ มีน้ํามูก มีเสมหะ ปวดกลามเนื้อ จํานวน 41 คน เปนทหารกองประจําการ 

39 คน ครูฝก 2 คน อายุระหวาง 20– 27 ป ผูปวยรายแรกเริ่มปวยวันที่ 12 พ.ค.2562 และทยอย

พบผูมีอาการปวยอยางตอเนื่อง ผูปวยรายสุดทายพบวันที่ 30 พ.ค.2562 ผูที่มีอาการปวยเขารับการ

รักษาในโรงพยาบาลคาย 16 คน ผลการทํา Rapid Test พบ Influenza type B จํานวน 16 ตัวอยาง ผูมี

อาการปวยทุกรายไดรับการรักษาดวยยา Oseltamivir ทีมควบคุมโรคในพื้นที่ดําเนินการคัดกรอง และให

สุขศึกษา ใหคําแนะนําในการคัดกรองผูปวย การแยกผูปวย หากพบผูที่มีไข 38.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ใหรบีพบแพทยและทําการรักษาทันท ีและดําเนนิการเก็บตัวอยาง Throat swab + Nasopharyngeal swab  

จํานวน 5 ตัวอยาง สงตรวจที่สถาบันบําราศนราดูร พบเชื้อ Influenza type B จํานวน 5 ตัวอยาง  

 เหตุการณที่ ๒ มีการระบาดโรคไขหวัดใหญในเรือนจําจังหวัด จากการสอบสวนพบวา เรอืนจํามี

ผูตองขังทั้งหมด 3,287 คน แยกเปนผูตองขังชาย 3,045 คน หญิง 242 คน จากการสัมภาษณและ

ตรวจรางกายโดยแพทย ทั้งหมด 205 ราย พบผูตองขังที่มีอาการคลายไขหวัดใหญ จํานวน 181 คน 
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และไดใหยา Oseltamivir แกผูปวยทุกคน เปนผูตองขังชายทั้งหมด กระจายอยูทุกเรือนนอน ผูปวยอายุ

ต่ําสุด 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 โดยพบผูปวยเริ่มมีอาการประปรายตั้งแตเดือนตน

เดือนพฤษภาคม 2562 เก็บตัวอยางสงตรวจพบเชื้อ Influenza A (H1N1 2009) ทีมควบคุมโรคไดให

ความรูการปฏิบัติตัวและสุขวิทยาสวนบุคคล แนะนําคัดกรองญาติที่จะมาเยี่ยมหากผูใดมีอาการปวย

คลายไขหวัดใหญ เชน มีไขไอ เจ็บคอ มีน้ํามูก ควรแจกหนากากอนามัยปองกันการแพรระบาดเชื้อ       

ในระหวางที่เขาเยี่ยม คัดกรองผูตองขังใหม หากผูใดมีอาการปวยคลายที่มีอาการคลายไขหวัดใหญ     

ใหแยกไวกอนงดกิจกรรมรวมกับผูอื่น คัดกรองและเฝาระวังหากพบผูตองขังเริ่มมีอาการปวยใหแจงหอง

พยาบาลภายในเรอืนจํา รณรงคทําความสะอาดอาคารสถานที่ อุปกรณเครื่องใช ที่นอนและเครื่องนุงหม 

รวมทัง้เพิ่มระดับคลอรนีในน้ําใหอยู  ระดับ 0.5–1 ppm. โดยเฉพาะน้ําใชที่ตองใชรวมกันจํานวนมาก เชน 

อานอาบน้ํา และระบบประปาในเรือนจํา สคร.7 จ.ขอนแกน ไดสนับสนุนยา Oseltramivir แอลกอฮอล

เจลสําหรับลางมือแบบปม หนากากอนามัย คลอรนีเม็ด และสนับสนุนสื่อความรูสําหรับประชาชน  
 

4. ผูปวยอาการแขนขาออนแรง 

 พบเหตุการณการระบาดของโรคแขนออนแรง จํานวน ๓ เหตุการณ โดยทั้ง ๓ เหตุการณเกิดใน

เรอืนจํา ๓ จังหวัด และเกิดในชวงเดอืนกรกฎาคม ๒๕๖๒ 

เหตุการณแรก มีผูตองขังในเรือนจําจังหวัด มีอาการแขนขาออนแรงและใจส่ันหลายราย         

ทมีสอบสวนควบคุมโรคไดทําการคัดกรองโดยการสัมภาษณ และตรวจรางกายเพิ่มเตมิโดยแพทย คนหา

ผูปวยที่มีอาการตามนิยาม คือ ผูที่มีแขนหรือขาออนแรง รวมกับอาการอยางนอยหนึ่งอาการคือ 

กลามเนื้อออนแรง มึนชา ปวดกลามเนื้อ ใจสั่น ใจเตนแรง มือสั่น ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2562 พบผูที่ 

มีอาการตามนิยาม จํานวน 32 คน เปนผูตองขังชายทั้งหมด อายุต่ําสุด 22 ป สูงสุด 66 ป อายุเฉลี่ย 

35.9 ป กระจายทุกเรือนนอน ในจํานวนนี้มีผูปวย 9 คน ที่เปนผูปวยรายเดิมที่เคยมีอาการเม่ือเดือน 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2561 (ในครั้งนั้นมีผูปวยที่มีอาการแขนหรือขาออนแรง ใจส่ัน มือส่ัน ปวด

กลามเนื้อ รวมทั้งหมด 112 คน คาดวานาจะเกิดจากภาวะไทรอยดเปนพิษจากการไดรับฮอรโมน

ไทรอยดเกิน (Exogenous thyroid hormone intake) ผูปวยรายใหมที่มีอาการออนแรงชัดเจน จํานวน       

5 ราย ไดตรวจระดับ Potassium, Thyroid Function Test ผลตรวจพบวา TSH, FT3, FT4 ผิดปกติทั้ง      

5 ราย ตัวอยางอาหารประเภท ไกช้ิน หมูช้ิน หมูบด ไกบด เครื่องในไก ตับหมู รวมจํานวน 9 ตัวอยาง  

สงตรวจทางหองปฏิบัติการ ผลตรวจพบไทรอยดฮอรโมนเกินในเนื้อหมูบด และไกบด ทีมควบคุมโรค

แนะนําใหพยาบาลในเรอืนจํา ตดิตามเฝาระวังตรวจคัดกรองผูตองขังทุกวัน  



 18 

หากพบผูที่มีอาการแขนขาออนแรง ใหซักประวัติและสงพบแพทย ใหคําแนะนําเจาหนาที่ที่

เกี่ยวของในการเลือกซื้อวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหาร ผลิตภัณฑจากสัตวที่มีคุณภาพ และการใช

เครื่องปรุงประกอบอาหาร 

   เหตุการณที่ ๒ มีผูปวยกลามเนื้อออนแรง ในเรือนจําจังหวัดจํานวนหลายราย ทีมสอบสวน

ควบคุมโรคไดทําการคัดกรองผูตองขังโดยการสัมภาษณและตรวจรางกายเพิ่มเติม คนหาผูปวยที่มี

อาการตามนิยาม คือ ผูที่มีแขนหรือขาออนแรง รวมกับอาการอยางนอยหนึ่งอาการคือ กลามเนื้อออน

แรง มึนชา ปวดกลามเนื้อ ใจสั่น ใจเตนแรง มือสั่น ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2562 พบผูที่มีอาการตาม

นิยาม 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             

มคีาโพแทสเซยีมต่ํากวาปกต ิ2 คน สงตัวอยางหมูบด และเน้ือไกบด จํานวน 2 ตัวอยางที่ ไมพบไทรอยด

ฮอรโมนเกินทั้ง 2 ตัวอยาง ผูปวยไดรับการรักษาและใหคําแนะนําการปฏิบัติตัว ใหพยาบาลในเรือนจํา

ตดิตาม เฝาระวังตรวจคัดกรองผูตองขังทุกวัน  

  เหตุการณที่ ๓ พบผูตองขังชายในเรอืนจําจังหวัด ปวยดวยอาการแขนขาออนแรงแบบเฉยีบพลัน

รับการรักษาที่เรือนพยาบาลหลายราย รายแรกเริ่มปวย 20 พฤษภาคม 2562 ไดเจาะเลือดสงตรวจที่

โรงพยาบาลรอยเอ็ด พบวา มีคาโพแทสเซียมในเลือดต่ํา จํานวน 3 คน จากการสอบสอบสวนโรคและ

คนหาผูปวยเพิ่มตน  สัมภาษณตามแบบสอบสวนเฉพาะราย พบผูตองขังชายมีอาการแขนขาออนแรง 

จํานวน 14 คน อายุระหวาง 21–65 ป มัธยฐานอายุ 31.5 ป อาการที่พบมากที่สุด คอื กลามเนื้อแขน/

ขาออนแรงออนแรง รอยละ 100 นํ้าหนักลด รอยละ 50.0 ออนเพลีย รอยละ 42.8 หวิบอย รอยละ 

42.8 ใจสั่น รอยละ 21.4 ผูปวยทุกรายไดรับการเจาะเลือดเพื่อตรวจเลือดหา 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 เก็บตัวอยางอาหาร

จากแผนกสูทกรรม และรานอาหารตามสั่งจากแดนหญิง จํานวน 4 ตัวอยาง คือ เนื้อไก เนื้อหมู ไกบด 

และหมูบด สงตรวจ ผลตรวจพบไทรอยดฮอรโมนเกินในเนื้อหมูแผนกสูทกรรม ทีมควบคุมโรคแนะนําให

อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจํา (อสม.รจ) ติดตามเฝาระวังผูตองขังในเรือนจํา การตรวจคัดกรองโดย  

ชั่งนํ้าหนักผูตองขัง สัปดาหละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินภาวะนํ้าหนักลด หากน้ําหนักลดลงจากเดิม 10% 

แสดงวามีความผิดปกติใหแจงพยาบาลเรือนจํา แนะนําใหพยาบาลเรือนจําติดตามเฝาระวัง ตรวจคัด

กรอง และประเมินอาการคนหาผูปวยรายใหมทุกวัน โดยประเมนิภาวะกลามเนื้อออนแรง โดยใหทดสอบ

โดยใหนั่งยองๆ และลุกขึ้นยืนและนั่ง ติดตอกัน 3 ครั้ง ประเมินอาการมือสั่นโดยใหยืนหลับตาพรอม

เหยยีดมือไปขางหนา ประเมินภาวะใจสั่นโดยการจับชีพจร หากพบวามีความผิดปกติใหสงปรึกษาแพทย 

เพื่อพจิารณาใหการรักษาตอไป 
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5. โรคไขเลอืดออกเสยีชีวติ  

ป 2562 เขตสุขภาพที่ 7 มีการระบาดของโรคไขเลือดออกในทุกจังหวัด และมีผูปวยโรค

ไขเลือดออกเสียชีวิตทั้งหมด 9 ราย ในพื้นที่ จ.ขอนแกน ๔ ราย จ.มหาสารคาม ๒ ราย จ. กาฬสินธุ      

๒ รายและ จ.รอยเอ็ด ๑ ราย จากการวิเคราะหพบวา เปนเพศหญิง ๖ ราย เพศชาย ๓ ราย สวนใหญ

อายุระหวาง ๕- ๙ ป (๔ ราย) รองลงมา อายุระหวาง ๑๕-๑๙ ป ( ๓ ราย) และอยูในชวงวัยทํางาน 

จํานวน ๒ ราย ผูปวยไขเลือดออกเสียชีวิต ๙ ราย เปนปวยดวยเช้ือ Dengue serotype ๑ จํานวน ๔ ราย 

Dengue serotype ๒ จํานวน ๔ ราย และ Dengue serotype ๔ จํานวน ๑ ราย   

เม่ือวิเคราะหปจจัยเสี่ยงที่ทําใหผูปวยเสียชีวติ พบวาสวนใหญ (๘ ราย) มีประวัติผูปวยไปรับการ

รักษาที่อื่นกอนไปโรงพยาบาลและ/หรือไปรักษาชา ผูปวยมีโรคประจําตัว และ/หรือมีภาวะนํ้าหนักเกิน

หรืออวน (๔ ราย) ผูปวยซื้อยารับประทานเองกอนไปรักษาที่โรงพยาบาล (๓ ราย) ผูปวยไปรักษา

โรงพยาบาลแพทยวนิจิฉัยโรคอื่น และใหกลับบาน (๒ ราย)  
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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%

 งบดําเนนิงาน, 

34.17%

 เงนิอุดหนุน, 52.83%

 งบลงทุน, 4.53% งบรายจายอื่น, 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 

โครงการการจัดการความรูดานปองกนัควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (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 พัฒนาความรวมมือและการมสีวนรวมของเครือขายในการ

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 

โครงการเฝาระวงัสุขภาพประชาชนจากมลพษิสิ่งแวดลอมในพื้นที่เสี่ยง 

 (สคร. 7 ขอนแกน) 

530,000 

16 โครงการยอยท่ี 1 โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังดาน 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 

โครงการพัฒนาและใหบรกิารดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารดานการปองกนั

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 

  ผลผลิตที่ 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  โครงการเรงรัดพัฒนาระบบเฝาระวัง ปองกนั 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 



 28 

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 ในพื้นท่ี

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 

ใหมกีารจัดบรกิารอาชีวอนามัยในกลุมวัยแรงงาน (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  
 

ตวัชี้วัดผลการปฏบัิติ

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 

ระดบั 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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ตวัชี้วัดผลการปฏบัิติ

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

คุณภาพ 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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ตวัชี้วัดผลการปฏบัิติ

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

สัมผัสสารตะกั่วในเด็กไทย

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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ตวัชี้วัดผลการปฏบัิติ

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 
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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 โครงการพัฒนาบริการดานอาชีวอนามัยในกลุมวัยแรงงาน 

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 
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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

ชาต ิและกลุมเยาวชนที่มี

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 

 

“โครงการรณรงคกําจัดปญหาโรคพยาธใิบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี 

        เพ่ือรําลกึในพระมหากรุณาธคิุณฯ สคร. 7 ขอนแกน” 

ผลผลติ :   14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครอืขายในการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

ตลอดชวงชวีติ    

กจิกรรมหลัก  14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดําเนนิงานเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ในกลุมวัยทํางาน 

วัตถปุระสงคของโครงการ : 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศกึษาเรื่องโรคพยาธใิบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี 

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพจุลทัศนากรในการตรวจวนิจิฉัยโรคพยาธใิบไมตับ 

3. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมศูนยประสานงานพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี  

ผลผลติโครงการที่ได  

กจิกรรม ผลผลติกจิกรรม 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศกึษาเรื่อง

โรคพยาธใิบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี 

บุคลากรทางการศกึษาจํานวน 100 คนจาก

โรงเรยีนในพื้นที่เส่ียงใหมป 2562 ไดรับการชี้แจง

การจัดการเรยีนการสอนและพัฒนาองคความรู

เรื่องโรคพยาธใิบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี 

2.ตรวจอุจจาระซ้ําในรายที่เปนโรคพยาธใิบไม

ตับป 2561 

ประชาชนที่ตดิเชื้อพยาธใิบไมตับในป 2561 

จํานวนทัง้ส้ิน 3,137 ราย และไดรับการตรวจซ้ํา

ทัง้หมด จํานวน 2,615 ราย พบตดิพยาธิใบไม

ตับ 106 ราย คดิเปนอัตราการตดิเช้ือซ้ํา รอยละ 

3.95   

3.สนับสนุนศูนยประสานงานโรคพยาธใิบไมตับ

และมะเร็งทอน้ําด(ีจุลสาร/ส่ือการเรยีนการ

สอน) 

- จัดทําจุลสารจํานวน 2 ฉบับ เผยแพรแก

เครอืขายทั่วประเทศ 350 แหง 

- ปรบัปรุงหลักสูตรรวมกับทางการศกึษาใน

ระดับช้ันอนุบาล 1-3 
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- สนับสนุนสื่อการจัดการเรยีนการสอนเรื่องโรค

พยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดแีกโรงเรยีน 

จํานวน 200 แหง 

-จัดทําโลสนับสนุนการดําเนนิงานประกวดตําบล

ตนแบบ 4 จังหวัด 

4.พัฒนาศักยภาพจุลทัศนากรในการตรวจ

วนิจิฉัยโรคพยาธใิบไมตับ 

บุคลากรทางสาธารณสุขระดับอําเภอ ตําบล

และสคร.7 ขก จํานวน 20 คนไดรับการพัฒนา

ศักยภาพดานการตรวจวนิจิฉัยโรคหนอนพยาธ ิ

และผูเขารวมอบรมมีทักษะการตรวจไดถูกตอง

แมนยํารอยละ 80  

5.ตดิตาม/ประเมนิผล ตดิตามประเมนิผลการดําเนนิงานระดับตําบล

จัดการคุณภาพชวีติ “ชุมชนสรางสุข”ของพื้นที่

เสยีงโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดีป 2562 

ตําบลที่ไดคะแนนชนะเลิศคือ ตําบลเชียงใหม  

อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด  

รองชนะเลศิอันดับ 1 คอื ตําบลทาคันโท อําเภอ

ทาคันโท จ.กาฬสนิธุ 

รองชนะเลศิอันดับ 2 คอื ตําบลโพนงาม  อําเภอ

โกสุมพสัิย จงัหวัดมหารคาม 

รองชนะเลศิอันดับ 3 คอื ตําบลหนิตัง้  อ.บานไผ 

จ.ขอนแกน  

 

บทเรียน  ปญหา  อุปสรรคที่เกดิจากการดําเนินงาน 

ปญหาอุปสรรคที่เกิดจากการดําเนินงาน พบวาการดําเนินงานเรื่องโรคพยาธิใบไมตับและ

มะเร็งทอน้ําดี เปนการดําเนินงานที่ประสานความรวมมือกับเครอืขายหลายภาคสวน ดังนั้นในการนัด

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” 

ผลผลิต :  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-การดําเนินงาน

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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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 มกีารตื่นตัว กับพฤตกิรรมที่มีความเสี่ยง

โรคพิษสุนัขจากการตั้งคําถาม ขอสงสัยระหวางการจัดเวทีประชุม หรือการซักถามภายหลังสิ้นการ

ประชุม รวมถึงการสะทอนใหมีการจัดเวทลัีกษณะเชนนี้อกีเพราะยังมีประชาชนในพื้นที่อีกสวนที่ไมไดมี

โอกาสเขารวมประชุมนี้ จากขอคําถามพบวาคนสวนมากยังเขาใจผิด คิดวาสุนัขที่เปนบา จะตองมี

อาการดุรายทุกตัว ยังไมรูวาบางตัวอาจไมดุราย แตจะมีอาการเซื่องซึมหรือผลการสํารวจยังพบวา 

ประชาชนอีกสวนหนึ่ง ยังไมรับรูวาหมูบานของตนเอง พบเชื้อโรคพิษสุนัขบาดวยซ้ํา อยางไรก็ตาม

ภายหลังมีเวทีประชาคมในพื้นที่ ชุมชนไดรวมคิดและตัดสนิใจ 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 ควรมีการ 

PDR เชงิรุก เนนสถานศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปศุสัตว และสาธารณสุข  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

ภาพกจิกรรมการดําเนินงาน 
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      “โครงการเรงรัดการดําเนินการกําจัดมาลาเรียมาตรการ 1-3-7 

                                    สคร.7 ขอนแกน” 
 

ผลผลติ :  5  โครงการเรงรัดกําจัดโรคไขมาลาเรยี วัณโรคและยุติปญหาเอดส  

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 181 คน ใหความรู

การปฏบิัตตินเมื่อเขาหรอืออกมาจากพื้นท่ีเสี่ยง  

- เจาะโลหติคนหาผูปวยในกลุมเสี่ยงจํานวน 187 คน 

ไมพบผูปวยเพิ่มเตมิ 

-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.โรคไขเลือดออก 

 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 สํารวจลูกน้าํตามแหลงน้ํา 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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ภาพกิจกรรมการดาํเนินงาน 
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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

ภมูคิุมกันโรคตามเกณฑที่กําหนด 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. เพื่อสรางรูปแบบที่ใชในการกําจัดโรคมาลาเรยีในพื้นที่ดวยกลไกลของ 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(แจงเตอืน สอบสวน 

ตอบโต)และการติดตาม Follow Up  Pf. D 

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

- การปรับเปลี่ยนพื้นที่จากA1เปน A2 จะตองไม

มผีูปวยติดเช้ือในพื้นที่อยางนอย 1 ป 

- การประกาศเปนจังหวัดปลอดโรคไขมาลาเรยี

จะตองไมมผีูปวยและแหลงแพรเชื้อในพื้นที่  3 ป 

- การดําเนินงานเนนหนักในประชาชนกลุมเสี่ยง

เปนหลัก 

3. จัดประชุมกลุม วิเคราะหปญหา 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/ชบุมุง/ยาทากัน

ยุง 

5.ประเมินผลการดําเนินงาน สรุปรายงานประเมินผลการดําเนนิงาน 

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 :  เกิดการเรียนรูและการพัฒนารูปแบบในการปองกันควบคุมโรค           

ไขมาลาเรียเพื่อแกปญหาในการปองกันและการควบคุมโรคตามบรบิทของพื้นที่ ทําใหเกิดกระบวบการ

รูปแบบที่เหมาะสมในพื้นที่โดยพื้นที่เปนผูสรางระบบ และมาตรการข้ึนเอง และสงผลใหไมมีผูปวยใน

พื้นที่เกิดข้ึนในชวงดําเนนิการ 
 

ประโยชนที่เกดิขึ้นจริง : เกดิประโยชนในพื้นที่ โดยประชาชนในพื้นที่อําเภอคํามวงทัง้อําเภอปลอดจาก

โรคไขมาลาเรยี ประชาชนในพื้นที่ไมมีผูปวยเกดิขึ้นในพื้นที่ เกดิการเรยีนรูและพัฒนารูปแบบการปองกัน

ควบคุมโรคโดยมีประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานรวมกับภาคเีครอืขายภาครัฐ 
 

 

ขอเสนอแนะอื่นๆ : อนาคตคงใหทางพื้นที่เปนคนสานงานตอ เพื่อใหเกดิความยั่งยนืตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมดําเนินการ 
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     “โครงการปองกันควบคุมโรคเอดส และโรคตดิตอทางเพศสัมพันธ” 
 

ผลผลติ 5 : โครงการเรงรัดกําจัดโรคไขมาลาเรยี วัณโรคและยุตปิญหาเอดส 

กจิกรรมหลัก 5.3 : ปองกันและแกไขปญหาเอดส 

วัตถปุระสงคของโครงการ: 

1. เพื่อพัฒนาและสนับสนุนภาคีเครือขายใหสามารถดําเนินการคนหาผูติดเช้ือเอดสรายใหม 

และลดการรังเกยีจและเลอืกปฏิบัต ิในหนวยงานองคกรภาครัฐในพื้นที่    

          2. เพื่อใหเกิดระบบบริหารจัดการบริการตรวจรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่เหมาะสมตาม

บรบิทของพื้นที ่
 

ผลผลติโครงการที่ได  

กจิกรรม ผลผลิตกิจกรรมที่ได 

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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กจิกรรม ผลผลิตกิจกรรมที่ได 

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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กจิกรรม ผลผลิตกิจกรรมที่ได 

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+

ผูตดิเชื้อ 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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กจิกรรม ผลผลิตกิจกรรมที่ได 

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 อุปสรรคที่เกิดจากการดําเนินงาน : ชวงไตรมาสที่ 1 – 3 ไดดําเนินงานตาม

มาตรการ RRTTR สนับสนุนกิจกรรมเฉพาะดานวิชาการเทานั้น ดานงบประมาณพื้นที่จะไดรับการ

สนับสนุนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต 7 ขอนแกน ซึ่งไดรับการอนุมัติในชวงไตรมาส

ที่ 3 และระบบโปรแกรม RTCM ดําเนินการไดชวงไตรมาสที่ 3 จึงทําใหการทํางานของพื้นที่ไมไดตาม

แผนที่วางไว 
 

ผลลัพธของโครงการที่ได : เครอืขายมีศักยภาพการทํางานเพิ่มมากขึ้น ไดแก  มีระบบบรกิารเชิงรุก

และมีทีมทํางานในพื้นที่มากขึ้น มีการสงรายงานผานระบบโปรแกรม RTCM ดีขึ้น องคกรภาครัฐที่เขา

รวมโครงการมีความรู และเขาใจเรื่องลดการตตีราและเลอืกปฏิบัตแิละพรอมที่จะขยายเครอืขายในการ

ทํางานในป 2563 เพื่อใหถงึเปาหมายไมตดิ ไมตายและไมตตีรา  
 

ประโยชนที่เกิดขึ้นจริง: กลุมประชากรหลักเขาสูระบบบริการการตรวจเอชไอวี ตรวจพบผูติดเชื้อ  

เอชไอวแีละรักษาดวยยาตานไวรัสมากขึ้น 
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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   

กิจกรรมหลัก: 3.1 บริการเฝาระวังปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เปนปญหารุนแรงและ

กลุมเปาหมายพเิศษ 

วัตถปุระสงคของโครงการ:  

  1. เพื่อสนับสนุนดานการตรวจพิเศษทางหองปฏิบัติการเอชไอวี วัณโรค และโรคจากการ

ประกอบอาชพีและสิ่งแวดลอม 

2. เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพหองปฏิบัติการชันสูตรโรคของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 

จังหวัดขอนแกน ใหได มาตรฐานอยางตอเนื่องและยั่งยนื 

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกลุมหองปฏบิัตกิารทางการแพทยดานควบคุมโรค 
 

ผลผลติโครงการที่ได 

กจิกรรม ผลผลติกจิกรรมที่ได 

1.กจิกรรม สนับสนุนการตรวจ

พเิศษทางหองปฏบัิตกิารเอชไอว ี

วณัโรค และโรคจากการประกอบ

อาชพีและสิ่งแวดลอม 

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 สนับสนุนการตรวจ

พเิศษทางหองปฏบัิตกิาร 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 
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กจิกรรม ผลผลติกจิกรรมที่ได 

2. กิจกรรม พัฒนาระบบคุณภาพ

หองปฏบัิตกิาร 

กลุมหองปฏบิัตกิารทางการแพทยดานควบคมุโรค สํานักงานปองกนั

ควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดขอนแกน ไดพัฒนาระบบคุณภาพ

หองปฏบัิตกิาร ตามมาตรฐานงานเทคนคิการแพทยอยางตอเนื่อง 

โดยไดรับการตรวจประเมนิ (Internal audit) จากเครอืขายวชิาชีพ 

เทคนคิการแพทยจังหวัดขอนแกน ในวันที่ 5 สงิหาคม 2562 และ

ผานการประเมนิดวยคะแนนรอยละ 92 

3. กจิกรรม พัฒนาศักยภาพ

บุคลากร 

บุคลากรของกลุมงาน จํานวน 2 คนเขารับการอบรม หลักสูตรการ

ตรวจตดิตามระบบคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนคิการแพทย   

ฉบับป 2560 จัดโดยสภาเทคนคิการแพทย วันที่  3 – 5 มถิุนายน 

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

ไดรับผลการตรวจทางหองปฏิบัติการที่ถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว  
 

 

ประโยชนที่เกดิขึ้นจริง ประชาชนไดรับการวนิจิฉัยโรคอยางถูกตองและรวดเร็ว  
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     “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 

ผลผลติโครงการที่ได 

กจิกรรม ผลผลิตกจิกรรมที่ได 

1.กิจกรรม ประชุมราชการพัฒนากลไกและภาคี

เครือขายเพื่อเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัย

สุขภาพจากมลพษิส่ิงแวดลอมระดับภาค 

วันที่ 6 - 7 ธ.ค.2561 มีการประชุมประสาน

แผน 2562 ที่โรงแรม อวาน ีขอนแกน  

1. ประเด็นการสื่อสารไดแก แนะนํา

หองปฏบิัตกิารโรคจากการประกอบอาชีพและ

สิ่งแวดลอมของ สคร. 7 ขอนแกน  บุคลากร

ผูรับผดิชอบและชองทางติดตอ ชนดิของการ

ตรวจวเิคราะหที่เปดใหบรกิาร 

2. กลุมเปาหมายคอืผูรับผิดชอบงานโรคจาก

การประกอบอาชพีและสิ่งแวดลอมของแตละ

จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื จํานวน 36 

คน พรอมชื่อ เบอรโทรศัพท สถานที่ทํางาน 

ครบถวน เพื่อการติดตอประสานงานตอไป 

ผลผลิตกิจกรรมที่ไดคอื เครอืขายผูรับผดิชอบ

งานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
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กจิกรรม ผลผลิตกจิกรรมที่ได 

2.กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการเพื่อ

สนับสนุนการเฝาระวังปองกันควบคุมโรค ตอบโต

ภาวะฉุกเฉนิและสอบสวนโรค 

ผลผลิตกิจกรรม ไดแก 

1. หองปฏิบัตกิารโรคจากการประกอบอาชพีฯ 

สคร. 7 ขอนแกน สามารถตรวจวเิคราะหสาร

ตะก่ัวในเลอืด สารแคดเม่ียมในปสสาวะ ตรวจ

แคดออิอน แอนออิอน และสารกําจัดศัตรูพืชได 

2. ผานการประเมนิความชํานาญในการตรวจ

วเิคราะหตะกั่วในเลอืด ซึ่งทดสอบโดย

สถาบันวจิัยวทิยาศาสตรสาธารณสุข กรม

วทิยาศาสตร 

3. สอบเทยีบเครื่องมือใหมีความพรอม จํานวน 

24 เครื่อง  

4. บุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการ

ตรวจวเิคราะหทางหองปฏิบัตกิาร และความรู

เกี่ยวกับระบบคุณภาพหองปฏบิัตกิารตาม

มาตรฐานสากล ISO15189/ISO15190  

ผลผลิตโครงการ ไดแก  

1.หองปฏบิัตกิารโรคจากการประกอบอาชพี

และสิ่งแวดลอมที่ไดมาตรฐานไดรับการรับรอง

จากหนวยงานอางองิ 

2. บุคลากรหองปฏบิัตกิารโรคจากการ

ประกอบอาชพีและสิ่งแวดลอมที่ไดรับการ

พัฒนาดานที่เกี่ยวของ 

 

 

บทเรียน ปญหา อุปสรรคที่เกดิจากการดําเนินงาน: 

 สามารถดําเนินการไดชา เนื่องจากเปนการตรวจวิเคราะหที่ยาก และเปนหองปฏิบัติการใหม 

จําเปนตองจัดซื้อวัสดุ อุปกรณใหม ทําใหสามารถเปดใหบรกิารไดชา 
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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.ประชุมเชิงปฏิบัติการผูรับผิดชอบงาน

วัณโรคใหม ป 2562  

ผูรับผดิชอบงานวัณโรคใหม จํานวน 47 คนประกอบดวย

พยาบาล เภสัชกร นักเทคนคิการแพทย และผูรับผดิชอบงานวัณ

โรคจากโรงพยาบาลพื้นที่ของสํานักงานปองกันควบคมุโรคท่ี 7 

จังหวัดขอนแกน 

2.การประชุมราชการประสานแผนงาน

มาตรการเปาหมายการควบคุมโรควัณ

โรค โรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

และโรคเรื้อน ป 2562 

รวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลตางๆในพื้นที่ 

ในการประชุมประสานแผนงาน มาตรการเปาหมายการควบคุม

วัณโรคป 2562 ในแตละสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท้ัง 4 

จังหวัดในพื้นที่ ช้ีแจงแนวทาง คาเปาหมาย จุดเนนของแผนงาน

ควบคุมวัณโรค และวิเคราะหชองวางของการดําเนินงานคนหา

รายปวยวัณโรค การดูแลรักษาใหรักษาหาย/รักษาครบ การ

บริหารจัดการวัณโรคดื้อยา การสงตรวจทดสอบความไวตอยา 

(DST) เพื่อคนหา MDR-TB  

3.การประชุมราชการประสานแผนงาน

มาตรการเปาหมายการควบคุมโรควัณ

โรค ป 2562 

ตดิตามผลการดําเนนิรอบ  6 เดือน 

ชี้แจงแนวผลการวิเคราะห ขอมูล ทบทวนเปาหมายและแนว

ทางการแกไขปญหาในแตละพื้นที่ มาตรการเรงรัดผลสําเร็จของ

ตัวช้ีวัด (Quick win) โดยมีจุดมุงหมายเพื่อลดการเสียชีวิต ลด

การขาดยา  การโอนออก เพิ่มความครอบคลุมการคนพบและ

ขึ้นทะเบียนรักษาของผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ํา เพื่อ

บรรลุเปาหมาย 
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กจิกรรม ผลผลติกจิกรรมที่ได 

4. การประชุมราชการติดตามวัณโรคดื้อ

ยาหลายขนานเปนรายบุคคล  

เปาหมายเยี่ยมผูปวย MDR 6 ครั้งหรอื 6 ราย เจาหนาที่เขารวม

รับการนิเทศ 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 จากการประมาณการพบผูปวยวัณโรคดื้อยา

หลายขนานไมไดรับการดูแลตามมาตรฐาน รอยละ 30 ของ

ผูปวยที่เยี่ยม  

ปญหาอุปสรรคอยูที่การประสานงานของคลินิกวัณโรคกับ

เครอืขายสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพ 

แนวทางการพัฒนา : ขับเคลื่อนดวยการพัฒนา service plan 

หรอืใชกลไก พชอ.ในการดําเนนิงานลดโรค 

5.กิจกรรมการประชุมราชการวางแนว

ทางการรกัษาวัณโรคดื้อยาหลายขนาน  

รูปแบบการดูแลวัณโรคดื้อยา ซึ่งเปนการกําหนดมาตรฐานการ

ดูแลเพื่อใหผูปวยไดรับการรักษาและปองกันการแพรกระจาย

เช้ือ ภายใตช่ือ ตักศิลาโมเดล สาเกษโมเดล ดอกคูนโมเดล  

กาฬสนิธุโมเดล ยางตลาดโมเดล 

6.กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการฟนฟู

ความรูแนวทางการควบคุมวัณโรคแหง

ประเทศไทย ป 2561 

กลุมเปาหมาย ผูรบัผดิชอบงานวัณโรค แพทย เภสัชจํานวน   40 

คน (บูรณาการรวมกับสํานักวัณโรคจัดประชุมถายทอดความรู

แนวทางการรกัษาวัณโรค ประเทศไทยป 2561  ) 

7. นเิทศตดิตามการดําเนนิงานควบคุม

วัณโรค โรคเอดสโรคตดิตอทาง

เพศสัมพันธ และโรคเรื้อน  

สรุปรายงานการนิเทศติดตาม โดยเสนอแนะหนวยบรกิารใหยึด

หลักเณฑการสงตรวจ Xpert MTB/RIF โดยพิจารณาตามเงื่อนไข

ที่สํ านักวัณโรคกําหนดให เครงครัดเพื่อความคุมคาและ

ประสิทธิภาพของระบบการสงตรวจ โดยเฉพาะใหพิจารณาใน

กลุมเสี่ยง 6 กลุมหลัก การเรงรัดติดตาม หรือทําทะเบียน ผูที่

เอ็กซเรยผิดปกติสงสัยวัณโรค การบันทึกขอมูลลงระบบ  

การพัฒนาระบบการคนหาผูปวยนอกและผูปวยใน ตามแนวทาง

มาตรฐานที่กําหนด 
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บทเรียน ปญหา อุปสรรคที่เกดิจากการดําเนินงาน : 

             1. ผูรับผิดชอบงานระดับอําเภอแยกเปน คนละ 1 โรค ดังนั้นการเชญิบุคลากรระดับอําเภอ

มาประชุมครัง้ละ 4 คน เปนไปคอนขางยาก 

             2. การบูรณาการภายในคอนขางมีการสื่อสารเก่ียวกับแผนงานโครงการนอย 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 ผูรับผิดชอบงานระดับอําเภอมีความเขาใจ ตัวชี้วัด 

มแีนวทางการดําเนนิงานที่ดีขึ้น ประสิทธภิาพการคยีคัดกรอง การคยีการตรวจทางหองชันสูตรดขีึ้น      

2. การดําเนินงานลักษณะการจัดประชุมราชการ เปนการดําเนินงานแบบประหยัด สามารถ

ดําเนนิการไดเกนิเปาหมายที่ตัง้ไว 

3.  เครือขายมีศักยภาพการทํางานเพิ่มมากขึ้น ไดแก การจัดการความรูในพื้นที่ดีขึ้น การทํา

รายงาน/การสงรายงานดขีึ้น กระบวนการทํางานดขีึ้น  

4. อัตราตาย ยังคงสูงกวาเปาหมาย (ต่ํากวารอยละ 5) เนื่องจากเปนระยะเริ่มตนการเรงรัด

การคนหา ผูปวยเชิงรุกที่จะพบผูปวยมีอาการรุนแรง หรือ ยังคงแกความลาชาในการเขาถึงบริการยัง

ไมได 
 

ประโยชนที่เกดิขึ้นจริง  

          1. ประชาชนกลุมเสี่ยงวัณโรคไดคัดกรองวัณโรค ใกลเคียงกับปที่ผานมาแตพบผูปวยวัณโรค

ลดลง 

          2. ประชาชนไดรับการปองกันโรควัณโรคดวยวิธีการที่รวดเร็วและทันสมัย เชน เพิ่มการเขาถึง

เอ็กซเรย การตรวจดวยวธิอีณูวทิยา ทันสมัยและรวดเร็วเพิ่มข้ึน   

          3. เรงรัดติดตามการสงเสริมเรื่องการชวยเหลือสงเคราะหผูปวยวัณโรคที่ยากจน การติดตาม

เยี่ยมประเมินผูปวยวัณโรคดื้อยา ดื้อยารุนแรงหลายขนานซึ่งคาใชจายสูง ทําใหประชาชนในชุมชน     

ในหมูบานไดรับการปองกันโรคติดตอรายแรง           

          4.  ผูรับผิดชอบงานวัณโรคจังหวัด เขต ติดตามรายงานสะดวกข้ึน เจาหนาที่คลินิกวัณโรค

รายงานเพยีงครัง้เดยีว ไมตองรายงาน 2 ครัง้ 
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ภาพกจิกรรมการดําเนนิโครงการเรงรดัคนหาและตดิตามผลการรักษาผูปวยวัณโรค 

ตามแผนปฏบัิตกิารระดบัชาตดิานการตอตานวณัโรค 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 ผลผลติกจิกรรมทีไ่ด 

สํารวจอัตราชุกการตดิเช้ือในโรงพยาบาลในพื้นที่

รับผดิชอบของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 

จ.ขอนแกน 

รายงานอัตราชุกการติดเช้ือในโรงพยาบาลใน

พื้นที่รับผดิชอบของสํานักงานปองกันควบคุมโรค

ที่ 7 จังหวัดขอนแกน ป 2562 

บทเรียน ปญหา อุปสรรคที่เกดิจากการดําเนินงาน: เนื่องจากผูรับผิดชอบงานตองเขารับการอบรม

ในชวงไตรมาสที่ 4 จงึไดเลื่อนแผนการนเิทศออกมาจากเดิมไตรมาส 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) ” 
 
 

 

ผลผลิต 14 : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

ตลอดชวงชีวติ     

กิจกรรมหลักที่ 14.4 : พัฒนาและสนับสนุนการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัย

สุขภาพในกลุมวัยทํางาน 

วัตถปุระสงคของโครงการ: 

1. เพื่อพัฒนาเครอืขายความรวมมือในการขับเคลื่อนการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกันและลด

การบาดเจ็บเสยีชวีติจากอุบัตเิหตุทางถนนในทุกระดับ และขับเคลื่อนมาตรการองคกรในการดําเนินงาน

ปองกันอุบัตเิหตุทางถนนไดตามมาตรฐานที่กําหนด 

 2. เพื่อติดตาม สนับสนุนการดําเนินงานปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับ

อําเภอ (D-RTI) และตําบล (RTI-Team ตําบล/หนวยงาน) ของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของ 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 จํานวน 1 ฉบับ 

3.ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการ

ดําเนนิงานปองกันการบาดเจ็บทางถนน เขต

สุขภาพที่ 7 

รายงานการประชุมและคําสั่งคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนและประเมนิผลการดําเนินงานปองกัน

การบาดเจ็บทางถนน เขตสุขภาพที่ 7 จํานวน 1 

ฉบับ 
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กจิกรรม ผลผลติกจิกรรมที่ได 

4.ตดิตามประเมินรับรองการดําเนินงาน D-RTI 

และ RTI ตําบล/หนวยงาน 

รายงานผลการประเมินรับรองการดําเนินงาน

ปองกันการบาดเจ็บทางถนนตามเกณฑ D-RTI 

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 

(ของบรษิัท AIS) ที่สามารถสงผานขอมูลการเฝา

ระวังฯ จาก รพ.สต.ไปถงึระดับ สสจ.ได          

โดย รพ.สต.และ สสจ.ทุกแหงสามารถใชงานระบบ

นี้ไดฟร ี(แตในเขตสุขภาพที่ 7 ยังไมมมีีนโยบายสั่ง

การให รพ.สต.และ สสจ.ใชงาน เนื่องจากซ้ําซอน

กับ Application ของกระทรวง) 
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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 เอกสารลงทะเบยีน 

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 ซึ่งมปีระสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. อุปกรณคอมพวิเตอรและระบบเครอืขาย

อนิเตอรเน็ตใชงานไดอยางตอเนื่อง 

กจิกรรมที่ 4 ประชุมเชงิปฏิบัตกิารเพื่อพัฒนา

ศกัยภาพบุคลากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(ระบบสารสนเทศภูมศิาสตรและการประยุกตใช 

(Basic GIS and its application))  

มผีูเขารับการอบรม 35 คน  

1.  ผูผานการอบรม สามารถจัดทําแผนที่ GIS ได 

3. ผูผานการอบรม (บางคน) สามารถการจัดทํา

แบบเก็บขอมูล Online ดวย ONA ได 

กิจกรรมที่ ๕ พัฒนาชองทางการสงขอมูลและ

การจัดเก็บขอมูลใน website สคร.7 ขอนแกน 

(ของกลุมพัฒนาองคกร และกลุมแผนงานและ

ประเมนิผล) 

 

1. มชีองทางการสงขอมูลและการจัดเก็บขอมูลใน 

website สคร.7 ขอนแกน (ของกลุมพัฒนา

องคกร และกลุมแผนงานและประเมินผล) 

2.ได website สคร.7 ขอนแกน ใน website กรม

ควบคุมโรค 
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บทเรียน ปญหา อุปสรรคที่เกดิจากการดําเนนิงาน : 

 1. การพัฒนา Application ควรเริ่มตนจากความตองการของพื้นที่ และมีการสนับสนุนในระดับ

นโยบาย รวมทัง้สอดคลองกับทศิทางการพัฒนาของกรมและกระทรวง 

 2. การพัฒนาระบบฐานขอมูล ยังไมประสบความสําเร็จ เนื่องจาก ผูรับผิดชอบของงาน IT    

ยังขาดความรูความสามารถและทักษะในการบริหารจัดการเพื่อใหเกดิการจัดเก็บ การจัดการ และการ

นําขอมูลมาใชประโยชน 

ผลลัพธของโครงการที่ได :   

(1) การพัฒนา Application เฝาระวังเหตุการณผิดปกติทางสาธารณสุขในพื้นที่ จากการ

ประสานงานกับบริษัท AIS ซึ่งเปนผูพัฒนาระบบ ได Application เฝาระวังเหตุการณผิดปกติทาง

สาธารณสุขในพื้นที่ ในโปรแกรม อสม.ออนไลนแลว และสามารถสงขอมูลเขาไปยัง สสจ. ไดแลว แตยัง

ไมมกีารนํามาใช เนื่องจากยังตองพิจารณาเรื่องความซ้ําซอนกับ Application ของกระทรวง และขอการ

สนับสนุนในระดับนโยบาย 

(2) การพัฒนาระบบฐานขอมูลเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และขอมูลการบริหารองคกรได 

Application ดานการบรหิารจัดการ (Back Office) แตยังไมได Application เพื่อจัดการฐานขอมูลเฝาระวัง 

ปองกัน ควบคุมโรค 

(3) การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและเครือขายอินเตอรเน็ต สนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน ไดผลลัพธ ตามที่ตัง้ไวครบถวน 

ประโยชนที่เกดิขึ้นจริง  

ผลลัพธจากโครงการ เกิดข้ึนกับเจาหนาที่ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัด

ขอนแกน มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายอินเตอรเน็ต ที่มีความมั่นคงปลอดภัย ใชงาน      

ไดอยางตอเนื่องและมปีระสทิธภิาพ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบการดําเนินงานโคงการพฒันานวตักรรมระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพอืสนบัสนนุ   การดําเนินงานเฝา้ระวงั 

ป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพ  
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         “โครงการพัฒนาและบรหิารจัดการองคกร” 
 
 

ผลผลิตที่  2 : การสนับสนุนเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งในการจัดการระบบเฝาระวัง 

ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  

กจิกรรมหลักที่ 2.2 : เสรมิสรางศักยภาพ พัฒนาความรวมมือและสรางการมีสวนรวมของเครอืขาย

ในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  

วัตถปุระสงคของโครงการ : 

 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบการบรหิารจัดการองคกรตามมาตรฐานสากล 

 2. เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานที่มุงสูรางวัลเลศิรัฐ 

 3. เพื่อพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการหนวยงาน  

ผลการดําเนินงาน 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน มีการบริหารจัดการองคกรตามเกณฑที่

กรมควบคุมโรคกําหนด โดยนําเกณฑการประเมินสถานะการเปนระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ของ

สํานักงาน ก.พ.ร. มาเปนกรอบการบรหิารจัดการองคกร ประจําป 2562  สรุปผลการดําเนนิงานดังน้ี 

1.1การวเิคราะหองคกร พัฒนาตามแผนปรับปรุงและตดิตามประเมนิผล 

       1) หนวยงานมีการดําเนินงานโดยคณะทํางานพัฒนาองคกรและผลงานคุณภาพ สคร.7 

ประกอบดวย ผูบริหารและบุคลากรจากทุกกลุมงาน มีการสื่อสารและถายทอดตัวช้ีวัดไปทุกกลุมงาน 

โดยจัดทําเปนขอตกลงการปฏบิัตริาชการ (MOU) ของกลุมงาน และถายทอดไปยังบุคคล (PMS)   

      2) การเสริมสรางความรูใหกับบุคลากร เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐของ

หนวยงานใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0” วิทยากรบรรยาย ไดแก 

นายกิตติณัฐ  พนมฤทธิ์ กรรมการผูจัดการบริษัทศูนยสงเสริมคุณคาทางธุรกิจ และนางเบญจมาภรณ 

ภิญโญพรพาณิชย  ประกอบดวย ผูบริหาร/หัวหนากลุมงาน/บุคลากรทุกระดับในสังกัดหนวยงาน/ 

จํานวน 85 คน ผลการดําเนินงาน บุคลากรไดรับทราบเกณฑมาตรฐานการดําเนินงานและสามารถนํา

ความรูที่ไดไปปรับใชและขับเคลื่อนงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด 

ภาพรวมความพึงพอใจของผูเขารวมประชุมมีความพึงพอใจในระดับดี คิดเปนรอยละ 95.65  ผลการ

ประเมินความรู ความเขาใจ ของผูเขารวมประชุม พบวา มีความรูเพิ่มข้ึน รอยละ 63.33 คาเฉล่ียการ

เพิ่มขึ้นของคะแนน 4.61 

      3) ดําเนินการประเมินตนเองตามเกณฑการประเมินสถานะการเปนระบบราชการ 4.0 

(PMQA 4.0)  และจัดทําแผนปรับปรุงองคกร (หมวด 1-6) มกีารตดิตามประเมินผลผานระบบ Estimates 

SM ทุกไตรมาส และรายงานความกาวหนาการดําเนินงานในการประชุมผูบริหารทุกเดือน โดยพบวา

หนวยงานมีการดําเนินงานตามกิจกรรมที่กําหนดไวในแผนปรับปรุงองคกรในทุกหมวด สรุปผลดังนี้ 
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หมวด ชื่อแผน ผลผลิต 

1 แผนการส่ือสารทศิทางและเปาหมายของ

หนวยงาน 

-บุคลากรมกีารรบัรูและเขาใจวสัิยทัศน

องคกรในระดับด ีรอยละ 86.2 

- บุคลากรมีความพงึพอใจที่มตีอการนํา

องคกรของผูบรหิาร รอยละ 96.99 

2 แผนการเพิ่มคุณภาพขอมูลและสารสนเทศ

โปรแกรมระบบบรหิารจัดการงบประมาณ 

Estimate SM และใช Dash board เพื่อการ

สื่อสารเพิ่มประสทิธิภาพการกํากับติดตาม

ตัวชี้วัด ผลิตแผนปฏิบัตริาชการ ปงบประมาณ 

2562 

รอยละของโครงการมีการรายงาน

อยางมีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด  

รอยละ  91.37 

3 แผนการทบทวนกระบวนการรับขอรองเรียน

อยางเปนระบบและมมีาตรฐาน   

หนวยงานมีระบบการรับเรื่องรองเรยีน

ตามมาตรฐานกรมควบคุมโรค 1 ระบบ 

4 แผนพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและการปรับ

ระบบการทํางานเปนดจิทิัล 

- มฐีานขอมูลที่เผยแพรในเว็บไซต

หนวยงาน จํานวน 7 ฐานขอมูล 

- มกีารปรับกระบวนการทํางานเปน

ดจิทิัล 1 ระบบ (ปรับระบบการประชุม 

เปน E-meeting) 

5 แผนการบรหิารทรัพยากรบุคคลหนวยงาน มีผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน

ปรับปรุงองคกร หมวด 5 มุงเนน

บุคลากร  รอยละ 100 

6 แผนการจัดการฐานขอมูลเครอืขาย มีฐานขอมูลเครอืขายของหนวยงาน 

การประเมนิความพึงพอใจพบวา

บุคลากรผูเกี่ยวของมีความพงึพอใจ 

รอยละ 89.58 
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 4) ประเมินความสําเร็จของผลลัพธการดําเนนิงาน (หมวด 7) สรุปไดดังนี้ 

มติ ิ

 

ตัวชี้วัด  คา

เปาหมาย 

ป 2562 

ผลการดําเนนิงาน 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 

7.1 ดานพันธกจิ RM 1 รอยละความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง

น้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏบัิติ

ราชการขององคกร  

85 รอยละ 

91.8 

รอยละ

93.3 

รอยละ

99.14 

RM2  รอยละความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวง

น้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดคํารับรอง

การปฏิบัตริาชการมิตดิานประสทิธผิลการปฏบิัติ

ราชการ(คะแนนป 2559-2560 ใหใชผลคะแนน

ในมิตปิระสทิธผิลจาก SAR CARD ของหนวยงาน) 

85 รอยละ 

95.80 

รอยละ 

98.80 

รอยละ 

98.39 

7.2 ดานผูรับบรกิาร

และผูมีสวนไดสวนเสยี 

RM3 รอยละความพงึพอใจของผูรับบรกิาร

และผูมีสวนไดสวนเสยี 

85 รอยละ 

94.59 

รอยละ

89.2 

รอยละ 

97.5 

7.3 ดานการพัฒนา

บุคลากร 
RM4 รอยละความสําเร็จของการดําเนนิการ

ตามแผนกลยุทธการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
90 รอยละ

100 

รอยละ

100 

รอยละ

100 

RM5 รอยละความสําเร็จของการดําเนนิการตาม

แผนสรางความผูกพันของบุคลากร 
90 รอยละ

100 

รอยละ

100 

รอยละ

100 

7.4 ดานการเปน

ตนแบบ 

RM6 ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงาน (ITA) 

60 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

RM7 รอยละความพงึพอใจของบุคลากรท่ีมี

ตอการนําองคการของผูบรหิาร 

85 รอยละ

85.51 

รอยละ

85.03 

รอยละ 

96.66 

7.5 ดานผลกระทบ

ตอเศรษฐกจิ สังคม 

สาธารณสุข 

สิ่งแวดลอม 

RM8 รอยละการเบกิจายของงบประมาณ

รายจายรวม 

96 รอยละ

100 

รอยละ

100 

รอยละ 

98.18 

7.6 ดานการลด

ตนทุน สรางนวัตกรรม 

และการจัดการ

กระบวนการ 

 

 

RM9 รอยละความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง

น้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดของ

กระบวนการท่ีสําคัญ 

-กระบวนการรับเรื่องเรื่องรองเรยีนอยางเปน

ระบบ 

80 5 (รอย

ละ100) 

5 (รอย

ละ100) 

5 (รอย

ละ100) 

RM10 รอยละความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

ความสําเร็จจากผลสัมฤทธ์ิของการดําเนนิการตาม

แผนพัฒนานวัตกรรมของหนวยงาน 

80 รอยละ

100 

รอยละ

100 

รอยละ

100 
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1.2 การพัฒนากระบวนการทํางานที่มุงสูรางวัลเลศิรัฐ 

 หนวยงานมกีารดําเนนิงานโดยจัดเวทกีารนําเสนอผลงานเดนในแตละกลุม คัดเลือกผลงานที่มี

ผลลัพธชัดเจน สงผลตอสุขภาพประชาชน พัฒนาศักยภาพ 3 ระยะ ประกอบดวย  

 1) การใหความรู “หลักเกณฑรางวัลและแตละประเภท” 

วิทยากร คือ อ.ทวีสิทธิ์ บุญญาภิบาล ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย ผูบริหาร/หัวหนากลุมงาน/

บุคลากรผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการของหนวยงาน จํานวน 50 คน ผลผลิตจาการประชุม คือ ได

ขอเสนอแนะในการพัฒนาผลงาน จํานวนทั้งสิ้น 10 เรื่อง และนําผลงานที่จะสงสมัครขอรับรางวัลใน

ปงบประมาณ 2562 ฝกปฏิบัติการเขียนรายงานผลการดําเนินงาน 13 ขอ จํานวน 3 เรื่อง ภาพรวม

ความพงึพอใจของผูเขารวมประชุมมคีวามพงึพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด รอยละ 100 

       2) เขาคลินกิใหคําปรกึษา ที่ กพร. กรมควบคุมโรค  จํานวน 5 เรื่อง ไดแก (1) การพัฒนา

ระบบบริการหองปฏิบัติการเอชไอวี สคร.7 ขอนแกน (2) การพัฒนากลไกการดําเนินงานปองกันการ

จมน้ําในเด็กอายุตํ่ากวา 15 ป : อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ  (3) การบรหิารจัดการวัคซีนปองกันโรค

พิษสุนัขบาในคน (4) การปองกันแกไขปญหาอนามัยเจรญิพันธุและการตั้งครรภในโรงเรียนกานเหลือง 

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน  (5) การดําเนนิงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคพษิสุนัขบา    

  3) การเขาคลินิกใหคําปรึกษากอนสงผลงาน วิทยากร คือ พญ.วราภรณ  ภูมิสวัสดิ์  และ

สนับสนุนการจัดทําผลงานคุณภาพ ผานทบทวนขอมูลและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ รวบรวมวิเคราะห

ขอมูลผลการประเมิน และชวยเขียนผลงานรวมกับเจาของผลงาน  โดยในป 2562  หนวยงานสง

ผลงานคุณภาพสมัครขอรับรางวัลเลศิรัฐ จํานวน 2 ผลงาน คอื สาขาบรกิารภาครัฐ ประเภทพัฒนาการ

บรกิาร เรื่อง “ตรวจเร็ว รูเร็ว รักษาเร็ว ยับยัง้เอดสดื้อยา สงคนืคุณภาพชวีติที่ดี” และ สาขาการบรหิาร

ราชการแบบมสีวนรวม ประเภทสัมฤทธผิลประชาชนมีสวนรวม เรื่อง “รัฐ ราษฎรรวมใจ ตานภัยโรคพษิ

สุนัขบา ตามพระปณิธาน สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย” ผล ไดรับการพิจารณาจากสํานักงาน ก.พ.ร. 

จํานวน 2 ผลงาน  ไดแก  

-รางวัลในระดับดี สาขาการบรหิารราชการแบบมสีวนรวม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีสวน

รวม เรื่อง “รัฐ ราษฎรรวมใจ ตานภัยโรคพษิสุนัขบา ตามพระปณธิาน สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย”   

- รางวัลระดับชมเชย สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ เรื่อง “ตรวจเร็ว รูเร็ว 

รักษาเร็ว ยับยัง้เอดสดื้อยา สงคนืคุณภาพชวีติที่ดี” 

การสรุปบทเรียน  พบวา ปจจัยความสําเร็จ ประกอบดวย 1) ผลลัพธโดดเดน สงผลตอประชาชน   2) 

นโยบายของผูบริหาร การใหความสําคัญและเปดโอกาส พรอมสนับสนุนใหผูรับผิดชอบกระบวนงาน 

เสนอกระบวนงานเพื่อสมัครรางวัลคุณภาพ เพื่อนําไปสูการคัดเลือกเปนตัวแทนกระบวนงานสําหรับ

การสมัครรางวัลตอไป 3) ผูรับผดิชอบและผูเกี่ยวของมีความมุงม่ัน ทุมเท ในการพัฒนาผลงาน        4) 

ความรวมมือของภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ และ 5)การสรางแรงบันดาลใจใหแกบุคลากรในการพัฒนา

ผลงาน 
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ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

 - ความไมครอบคลุมของกระบวนการหลักและกระบวนการที่สรางคุณคาของหนวยงาน 

 - การมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรยังไม

ครอบคลุมทุกระดับ  

 - ยังขาดความเช่ือมโยงการนําเครื่องมือ PMQA ทั้ง 7 หมวด ไปขับเคลื่อนการดําเนินงานให

เกดิการพัฒนาเพื่อมุงสูผลลัพธที่วัดไดชัดเจนและเกิดผลงานคุณภาพในการปองกันควบคุมโรคที่แทจรงิ  
 

ประโยชนที่เกดิขึ้นจริง  

 1. สคร. 7 ขอนแกน มีระบบบรหิารจัดการองคกรหมวด 1-6 ไดตามมาตรฐานสากล 

2. ไดรับการพจิารณารางวัลเลศิรัฐจาก สํานักงาน ก.พ.ร. ไดแก  

    -รางวัลในระดับดี สาขาการบรหิารราชการแบบมีสวนรวม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมี

สวนรวม เรื่อง “รัฐ ราษฎรรวมใจ ตานภัยโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน สัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัย”   

  - รางวัลระดับชมเชย สาขาบรกิารภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบรกิาร เรื่อง “ตรวจเร็ว รูเร็ว 

รักษาเร็ว ยับยัง้เอดสดื้อยา สงคนืคุณภาพชวีติที่ดี” 
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                “สงเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนางานวิจัย 

           ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่7 จังหวัดขอนแกน” 
 

 

ผลผลติ : 1 ผลติภัณฑดานการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  

กิจกรรมหลัก : 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทําผลิตภัณฑและจัดการความรูของ

หนวยงานทัง้ภายในและภายนอกเพื่อการเฝาระวัง ปองกันควบคมุโรคและภัยสุขภาพ 

วัตถุประสงคของโครงการ: เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิชาการและนักวิจัยของหนวยงานใหมคีวามรูและ

ทักษะการบรหิารจัดการงานวจิัย  

ผลผลติโครงการที่ได  

กจิกรรม ผลผลติกจิกรรมที่ได 

1.ประชุมเชงิปฏบิัติการเพื่อพัฒนาโครงรางงานวิจัย/

ผลงานวชิาการ/ผลงาน R2R ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

วช. และมาตรฐานของสํานักงาน ก.พ.(2 ครัง้) 

ไดจํานวนผลงานวชิาการที่ไดจากการพัฒนา

งานวจิัย  

- โครงรางงานวจิัยที่ผาน วช. ป 2564 

จํานวน 1 เรื่อง 

- ผลงานประจําสูงานวจิัย ป 2562 ที่ขอ

จรยิธรรมของกรมควบคุมโรค จํานวน 3 

เรื่อง 

- ผลงานประจําสูงานวจิัย ป 2562 จํานวน 

11 เรื่อง 

2.ประชุมราชการเพื่อจัดเตรยีมโครงรางวจัิย/R2R เสนอ 

วช. 

3.ประชุมเชิงปฏบิัตกิารเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวจัิยในการ

เขยีนวจิัยใหผานจรยิธรรม 

4.ประชุมราชการเพื่อตดิตามการพัฒนางานวจิัยและR2R 

 

บทเรียน ปญหา อุปสรรคที่เกิดจากการดําเนินงาน: ในการดําเนินงานการพัฒนางานวิจัยและR2R 

ควรนําหัวของานวิจัยที่นโยบายหรือหัวของานวิจัยที่กรมควบคุมโรคสนับสนุนใหทําเพื่อเปนการแกไข

ปญหาในพื้นและจะไดรับการพจิารณาสนับสนุนงบจาก วช. 
 

ผลลัพธของโครงการที่ได: บุคลากรมีความรูในการพัฒนางานวิจัย/R2R มากขึ้นมีความสนใจที่จะ

พัฒนางานประจําสูงานวจิัยและสามารถพัฒนางานวจิัย และR2R ในป 2562 ดังนี้ 

1. ผลงานวิจัยที่ผาน จริยธรรมกรมควบคุมโรค จํานวน 1 เรื่อง คือ เรื่องการสํารวจความ

ฉลาดทางสุขภาพเรื่องการปองกันโรคตดิตอทางเพศสัมพันธของนักเรยีนอาชวีศกึษา ในเขตสุขภาพที ่7 

2. ผลงานวิจัยที่ผาน วช.และอยูระหวางขอจริยธรรมของกรมควบคุมโรค จํานวน 1 เรื่อง คือ 

เรื่องเปรยีบเทยีบการตรวจวนิจิฉัยวัณโรคและวัณโรคดื้อยาดวยวธิ ีPCR และ วธิีGene X'Pert 

3. ผลงาน R2R อยูระหวางการขอจริยธรรมกรมควบคุมโรค จํานวน 2 เรื่อง คือ เรื่องการ

ประเมินความพรอมของหนวยปฏิบัตกิารควบคุมโรคติดตอและสมรรถนะของทีมสอบสวนควบคุมโรค 

เขตสุขภาพที่ 7 และเรื่องการศกึษาการดําเนินงานการใหบรกิารวัคซนีและสถานการณการไดรับวัคซีน 

ในนักเรยีน 
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4. ผลงาน R2R ที่ดําเนนิการเสร็จสิ้นในปงบประมาณ ป พ.ศ.2562 จํานวน 11 เรื่อง 

     4.1 เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใตกลไกคณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ ; 

อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 

     4.2 เรื่อง การพัฒนาอําเภอตนแบบกําจัดโรคมาลาเรยีในพื้นที่ ดวยกลไกลของ พชอ. 

     4.3 เรื่อง การเฝาระวังพาหะโรคลซิมาเนยีในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 

     4.4 เรื่อง ความชุกการตดิเชื้อไวรัสตับอักเสบบใีนหญงิตัง้ครรภในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 

     4.5 เรื่อง ผลการสํารวจความรอบรูดานสุขภาพ (Health literacy) ตอการควบคุมปองกัน

โรคพษิสุนัขบา ในพื้นที่นํารอง จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 7   

     4.6 เรื่อง ประเมินความพรอมตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยเด็กเล็กปลอดโรคในพื้นที่

เขตเมอืง เขตสุขภาพที่ 7 

     4.7 เรื่อง การวิเคราะห ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสารบรรณดวยระบบสารบรรณ

อเิล็กทรอนิกส ของงานธุรการ กลุมบรหิารทั่วไป สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแกน 

     4.8 เรื่อง การพัฒนารูปแบบการควบคุมลูกนํ้ายุงลายในวัด เขตเทศบาลเมือง อําเภอเมือง

จังหวัดขอนแกน 

     4.9 เรื่อง ประเมินความเสี่ยงสุขภาพจากการทํางานของบุคลากร สคร. 7 จังหวัดขอนแกน 

    4.10 เรื่อง การสํารวจสถานการณการสูบบุหรี่ การจัดสถานที่ปลอดบุหรี่ในสถานที่

สาธารณะ และสถานที่ราชการ ณ พื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 โดยกลุมควบคุมโรคไมตดิตอ 

    4.11 เรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาอําเภอตนแบบเฝาระวังและ

บังคับใชกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและผลิตภัณฑยาสูบ : กรณีศึกษา อําเภอบานแฮด 

จังหวัดขอนแกน 

ประโยชนที่เกิดข้ึนจริง : จากการดําเนินงานโครงการทําใหบุคลากรของหนวยงานไดรับการพัฒนา

ความรูในการพัฒนางานวจิัยและR2R ไดและทําใหหนวยงานมีงานวจิัยในการนําไปใชแกปญหาสุขภาพ

ของประชาชนในพื้นที่รับผดิชอบ 
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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. โครงการพัฒนาผูนําดานการบริหารงานปองกันควบคุมโรค (Executive 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

สภาพแวดลอมในการทํางานและการประชาพิจารณรางพระราชบัญญัติ วิชาชีพความปลอดภัย        

อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๖๒”  

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. การพัฒนาสมรรถนะของกรมควบคุมโรคผานหลักสูตร 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. การพัฒนาตามระบบบรหิารผลการปฏบิัตริาชการ (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 ปฏบิัตงิาน 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 0 

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 0 

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

ดําเนนิการ ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ 2562 ณ หองประชุม เพลาเพลนิ บูตคิ รสีอรท อําเภอคูเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย 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 และขอเสนอแนะจาก ขอ

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 2๗ กจิกรรม คดิเปนรอยละ 100   

   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 กลุมพัฒนาองคกร        

จัดประชุมราชการแลกเปล่ียนเรียนรู พบวา ผลการศึกษาวิจัยความฉลาดทางสุขภาพดานพฤติกรรม

การปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธของเยาวชน ในวันศุกรที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.30 – 

15.30 น. ณ หองประชุมลีลาวดี 2 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน ผูเขารวม

ประชุมจํานวน 15 คน ณ หองประชุมลีลาวดี 1 การดําเนินงานศึกษาความฉลาดทางสุขภาพดาน

พฤติกรรมการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธของเยาวชน ในเขตสุขภาพที่ 7 ไดดําเนินการใน

ขัน้ตอนที่ 3 วเิคราะหขอมูลและเขยีนรายงานผลการศกึษา โดย นางสุวัฒนา ออนประสงค  นักวชิาการ

สาธารณสุขชํานาญการ ผูรับผิดชอบโครงการนําเสนอวิเคราะหขอมูลและเขียนรายงานผลการศึกษา

ผลการวิเคราะหขอมูลสอดคลองกับการผลการดําเนนิงานที่พบในการนิเทศงาน คือปญหาความฉลาด

ทางสุขภาพของโรคติดตอทางเพศสัมพันธมี 2 ประการ คือ การเขาถึงถุงยางอนามัย และการเขาถึง

สถานบริการ ผูรับผิดชอบ PCM และ PM ควรนําผลการศึกษาไปแกไขปญหาทั้ง 2 ประการในการ

ดําเนนิงานป 2563 ตอไป 

  4.5.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือขายพัฒนาองคกร สคร.7 8 9 10 

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

พัฒนานวัตกรรม ดังนี้ 

   1)  ฐานขอมูลพัฒนาบุคลากร เปนนวัตกรรมรวม (สคร7 ขอนแกน ผูรับผิดชอบหลัก) 

กําหนดตัวแปรที่ตองการ 
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   2) หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 

    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

หนวยงานเขารวมประชุมนําเสนอเครอืขายจรยิธรรมกรมควบคุมโรคไดรับรางวัลรองชนะเลศิอันดับที่ 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.  การวเิคราะหสภาพการพัฒนา

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

จําเปนและตามหลกั  

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. ผูบังคับบัญชาขาดสื่อสารผลการ

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

กจิกรรมตางๆ 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 มีความสุขคาเฉล่ียภาพรวม เทากับ 68.09 อยูในระดับมีความสุข 

และความผูกพันตอองคกร คาเฉลี่ยภาพรวม เทากับ 75.05 อยูในระดับมีความสุขมาก 

 2. มีชมรมเศรษฐกิจพอเพียง ชมรมจริยธรรม ชมรมกีฬาและสันทนาการ ชมรมภาษาอังกฤษ 

ผลลัพธของแตละชมรม ได Best Practice ของแตละชมรม ดังนี้ 

  1) ชมรมเศรษฐกิจพอเพียง  มีการสงเสริมพัฒนาสตรีใหมีบทบาทเทาเทียมเสมอภาค 

และเปนผูนําดานเศรษฐกจิพอเพยีงดังนี้ เกิดผูนําดานการพัฒนาบทบาทผูนําสตรดีานเศรษฐกจิพอเพียง 

คือ นางสาวกรรณิการ ตฤณวุฒิพงษ โดยเปนแหลงเรียนรูและศึกษาดูงาน ดานเศรษฐกิจพอเพียง ณ 

บานโนนสะอาด ต. เมืองพะไล อ บัวลาย จ.นครราชสมีา 

  2) ชมรมจรยิธรรม 

  - ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หนวยงานดีเดนดานคุณธรรม จริยธรรมกรม

ควบคุมโรค  

  3) ชมรมกฬีาและสันทนาการ  

  - บุคลากรไดรับการตรวจสุขภาพประจําป  

- บุคลากรกลุมเสี่ยงไดรับการปรับพฤตกิรรมสุขภาพ 

  4) ชมรมภาษาอังกฤษ 

  - เกดิการแลกเปลี่ยนเรยีนรูจากการเลนเกมสผาน line group  
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3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือขายพัฒนาองคกร สคร.7 8 9 10 เกิดประเด็นความ

รวมมอืในการพัฒนานวัตกรรม ดังน้ี 

   - ฐานขอมูลพัฒนาบุคลากร เปนนวัตกรรมรวม  

   - หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 

ประโยชนที่เกดิขึ้นจริง : 

      1. บุคลากรของหนวยงานมีความรูความเช่ียวชาญดานการปองกันควบคุมโรค โดยมีผลงาน

วชิาการที่นําเสนอในเวทีวชิาการกระทรวงสาธารณสุขประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒  

  กลุมพัฒนาองคกร ไดสนับสนุนงบประมาณในการนําเสนอ เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือวัดความ

ฉลาดทางสุขภาพเรื่องการปองกันโรคตดิตอทางเพศสัมพันธของนักเรยีนอาชวีศกึษา ในเขตสุขภาพที่ 7 

คอื นางสุวัฒนา ออนประสงค นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการ   

2. เปนหนวยงานไดรับรางวัลดานคุณธรรม จรยิธรรมระดับกรมควบคุมโรค 

  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ปงบประมาณ 2562 หนวยงานดีเดน ดานคุณธรรม 

จรยิธรรมระดับกรมควบคุมโรค  

 3. บุคลากรของหนวยงานไดรับรางวัลดานคุณธรรม จรยิธรรมระดับกรมควบคุมโรค 

 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ปงบประมาณ 2562 บุคลากรดเีดนดานคุณธรรมจรยิธรรม 

คอื นางกัลยา สกุลไทย ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการ 

 ไดรับรับรางวัลชมเชยการประกวดเรื่องเลา ประจําป 2562 คือ นายธีรพจน สิงหโตหิน 

ตําแหนง นักเทคนคิการแพทยชํานาญการ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกจิกรรมการดําเนนิงานโครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากร 

ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน” 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

ประจาํปงบประมาณ 2562 

»ÃÐªØÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ �¢Ñºà¤Å×èÍ¹à¤Ã×Í¢�ÒÂ
´íÒà¹Ô¹§Ò¹ µÒÁá¹Ç·Ò§¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹

»�Í§¡Ñ¹¤Çº¤ØÁâÃ¤áÅÐÀÑÂÊØ¢ÀÒ¾  
»� òõöò�   

 
ã¹¾×é¹·ÕèÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×Í  
ÇÑ¹·Õè ö - ÷ ¸Ñ¹ÇÒ¤Á òõöñ          

³ âÃ§áÃÁÍÇÒ¹Õ Í.àÁ×Í§ ¨.¢Í¹á¡�¹ 
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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 ÷ 
¨Ñ§ËÇÑ́ ¢Í¹á¡�¹ ¾Ã�ÍÁ �́ÇÂºØ¤ÅÒ¡Ã Ã�ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ  

 

 

à¾×èÍà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔà¹×èÍ§ã¹âÍ¡ÒÊÁËÒÁ§¤Å¾ÃÐÃÒª¾Ô¸ÕºÃÁÃÒªÒÀÔàÉ¡ 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 ÷ ¨Ñ§ËÇÑ́ ¢Í¹á¡�¹ 

  �àÃÒ·íÒ¤ÇÒÁ Ṍ´�ÇÂËÑÇã¨          
à·Ô´ä·�Í§¤�ÃÒªÑ¹Â� � 
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ÇÑ¹·Õè ñô Á¡ÃÒ¤Á òõöò ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»�Í§¡Ñ¹¤Çº¤ØÁâÃ¤·Õè ÷ ¨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
(ñô - òð Á¡ÃÒ¤Á òõöò) 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�
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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¢ÀÒ¾áºººÙÃ³Ò¡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§Ò¹ 

¹ÒÂâÊÀÑ³ ËÒÊØÃÔÂ�  
áÁ�º�Ò¹ 



เลขที่ ๑๘๑/๓๗ ซอยราชประชา ถนนศร�จันทร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

โทร. ๐๔๓-๒๒๒๘๑๘-๙  โทรสาร. ๐๔๓-๒๒๖๑๖๔

สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแกน


