
สรุปผลการให้บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่ส าคัญ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 
 

 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น (เดิม) โดยศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน ำโดยแมลงที่ 6.1 
ขอนแก่น (เดิม), 6.2 อุดรธำนี (เดิม) และ 6.3 เลย (เดิม)  ได้มีกำรด ำเนินกำรให้บริกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุมโรค
ที่ส ำคัญ ได้แก่กำรพ่นสำรเคมีเพ่ือควบคุมโรคไข้เลือดออก  กำรก ำจัดลูกน้ ำยุงลำย ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดอนแก่น (เดิม)  จ ำนวน 8 จังหวัด คือจังหวัดขอนแก่น, กำฬสินธุ์, 
มหำสำรคำม, ร้อยเอ็ด, อุดรธำนี, หนองบัวล ำภู, เลย และหนองคำย  ผลกำรด ำเนินงำนกำรให้บริกำร ฯ ในปีที่
ผ่ำนมำ หน่วยงำนสำมำรถด ำเนินงำนได้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนด รำยละเอียดดังนี้ 
 

ตำรำงที่ 1 จ ำนวนเป้ำหมำยและผลงำนกำรให้บริกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรค จ ำแนกรำยปี (พ.ศ.2556-2558) 
จ านวนให้บริการ/ปีงบประมาณ ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

เป้ำหมำยรำยบริกำร (รำย) 100,000 55,200 35,000 
จ ำนวนรำยบริกำร (รำย) 291,013 60,783 48,000 

คิดเป็นร้อยละ 291 110 137 
ที่มำ: ระบบบริหำรเชิงยุทธศำสตร์ (ESM) กรมควบคุมโรค (ตัวชี้วัด SDA307 ของ สคร.7 ขก.) 
  

 จำกข้อมูลข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนกำรให้บริกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคที่ส ำคัญ
บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ โดยเฉพำะในปี 2558  กำรให้บริกำร ฯ คิดเป็นร้อยละ 291 เนื่องจำกมีกำรระบำดของโรค
ไข้เลือดออกในหลำยพ้ืนที่ ท ำให้มีกำรให้บริกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกคลอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 ในปีงบประมำณ 2559 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ได้มีกำรปรับโครงสร้ำง และ
เปลี่ยนชื่อเป็นส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น แต่ยังคงมีกำรให้บริกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุมโรค
ที่ส ำคัญเหมือนเดิม ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด คือจังหวัดขอนแก่น, กำฬสินธุ์, มหำสำรคำมและร้อยเอ็ด ด ำเนินกำร
โดยศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน ำโดยแมลงที่ 7.1 จังหวัดขอนแก่น และได้เพ่ิมเป้ำหมำยกำรให้บริกำรสนับสนุนกำรตรวจ
ทำงห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์เข้ำมำด้วย   ดังนั้นบริกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุมโรคที่ส ำคัญของส ำนักงำนป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ในปีงบประมำณ 2559 มี ทั้งหมด 2 บริกำร คือ 1) กำรให้บริกำรพ่นสำรเคมีเพ่ือ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก  กำรก ำจัดลูกน้ ำยุงลำย และ 2) กำรสนับสนุนกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
ผลกำรด ำเนินงำน ในรอบ 6 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ 2559  มีดังนี้ 
 

ตำรำงที่ 2 จ ำนวนเป้ำหมำยและผลงำนกำรให้บริกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรค ปี 2559 
จ านวนให้บริการ/ปีงบประมาณ เป้าหมาย (ราย) ผลการให้บริการ (ราย) 

กำรสนับสนุนกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร 23,000 12,806 
บริกำรพ่นสำรเคมีเพ่ือควบคุมโรคไข้เลือดออก ฯ 77,580 3,900 

รวม 100,580 16,706 
ที่มำ: ระบบบริหำรเชิงยุทธศำสตร์ (ESM) กรมควบคุมโรค (ตัวชี้วัด SDA307 ของ สคร.7 ขก.) 
  

 จำกผลกำรด ำเนินงำนข้ำงต้น จะเห็นว่ำจ ำนวนกำรให้บริกำร ฯ เมื่อเทียบกับเป้ำหมำยกำรให้บริกำรมีผล
กำรด ำเนินงำนค่อนข้ำงน้อย  เนื่องจำกผู้รับผิดชอบได้ก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนกำรให้บริกำร เฝ้ำระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรค ฯ ในพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในไตรมำส 3 และ 4  ปีงบประมำณ 2559 
 
 
 



การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก  
 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น (เดิม)  ไดส้ ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยใช้แบบส ำรวจกลำงซึ่งน ำมำปรับให้เข้ำกับบริบทของกำรบริกำร เฝ้ำระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ มำตั้งแต่ปี 2556-2558  ซึ่งผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออกดังตำรำงที่ 3 ร้อยละควำมพึงพอใจของกำรให้บริกำร ฯ เทียบกับค่ำเป้ำหมำย   
 ในปีงบประมำณ 2559  สคร.7 จังหวัดขอนแก่น แบ่งประเด็นข้อค ำถำมในกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ในภำพรวมออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร 2) ควำมพึงพอใจด้ำน
เจ้ำหน้ำที่/บุคลำกรที่ให้บริกำร 3) ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และ4) ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำร
ให้บริกำร   โดยด ำเนินกำรเก็บข้อมูลโดยสุ่มในกลุ่มประชำชนที่ได้รับกำรพ่นสำรเคมีเพ่ือควบคุมโรคไข้เลือดออก  กำร
ก ำจัดลูกน้ ำยุงลำย ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ สคร.7 จังหวัดอนแก่น โดยจัดเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังมีกำร
ให้บริกำร ไม่เกิน 1 เดือน มีผลกำรประเมินประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคที่เป็นปัญหำส ำคัญ ดังนี้ 
ตำรำงที่ 3 ร้อยละควำมพึงพอใจของกำรให้บริกำรควบคุมโรคไข้เลือดออกเทียบกับเป้ำหมำย ปี 2556-2558 

ผลการส ารวจ ปี 2556 
 

ปี 2557 
 

ปี 2558 
 

ค่ำเป้ำหมำย (ร้อยละ) 
 

84 
 

90 
 

90 

ควำมพึงพอใจ (ร้อยละ) 
 

82.8 
 

83.5 
 

77 
 

ที่มำ: ระบบบริหำรเชิงยุทธศำสตร์ (ESM) กรมควบคุมโรค (ตัวชี้วัด SDA308 ของ สคร.7 ขก.) 
 

ข้อค้นพบเพื่อการพัฒนา 
1.ข้อค ำถำมที่ได้คะแนนสูงหรือผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ 

1.1 มีอุปกรณ์/เครื่องมือที่ทันสมัยช่วยในกำรปฏิบัติงำนและกำรบริกำร 
1.2 กำรบริกำรมีควำมสะดวกรวดเร็ว 
1.3 มีกำรประชำสัมพันธ์ล่วงหน้ำก่อนกำรให้บริกำร 

2.ข้อค ำถำมที่ได้คะแนนต่ ำ คือเรื่องกำรตอบข้อซักถำมและให้ค ำแนะน ำได้อย่ำงถูกต้องน่ำเชื่อถือ 
         จำกข้อมูลร้อยละควำมพึงพอใจของกำรให้บริกำร ฯ และข้อค้นพบข้ำงต้น พบว่ำร้อยละควำมพึงพอใจของกำร
ให้บริกำร ฯ ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ทุกปี  ทั้งนี้อำจเนื่องมำจำกลักษณะของกำรให้บริกำรพ่นสำรเคมีเพ่ือควบคุมโรค
ไข้เลือดออกของหน่ววยงำนเป็นแบบละอองฝอยติดรถยนต์ ไม่ใช่กำรพ่นหมอกควันภำยในบ้ำน  ท ำให้กำรพูดคุยหรือ
สนทนำกับกลุ่มเป้ำหมำยจึงมีน้อย  ท ำให้คะแนนในข้อค ำถำมเรื่องกำรตอบข้อซักถำมและให้ค ำแนะน ำต่ ำเกือบทุก
พ้ืนที่   ซึ่ง สคร.7 จังหวัดขอนแก่นได้มีกำรขับเคลื่อนเพ่ือปิดช่องว่ำงดังกล่ำว  โดยมีเวทีในกำรสะท้อนข้อมูลผลกำร
ด ำเนินงำนและผลกำรประเมนิควำมพึงพอใจ ฯ แก่ผู้รับผิดชอบงำนควบคุมโรคไข้เลือดออก (ศตม.) เพ่ือท ำควำมเข้ำใจ  
ปรับปรุงและพัฒนำกำรให้บริกำรแก่กลุ่มเป้ำหมำยได้ตรงจุด  มีประสิทธิภำพและมีควำมพึงพอใจมำกยิ่งขึ้น ในส่วน
ของผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร ฯ ในปีงบประมำณ 2559 ยังอยู่ระหว่ำงขั้นตอนกำรด ำเนินงำนแต่
ยังไม่ถึงรอบกำรประเมินผล 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

รำยงำนโดย…กลุ่มแผนงำนและประเมินผล 
 สคร.7 จังหวัดขอนแก่น 


