รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)
ครั้งที่ ๒/ ๒๕6๑
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ 256๑ เวลา ๐๘.๓0 น.
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร ๒
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น
.................................................
วาระก่อนการประชุม
- ประธานการประชุม (แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗
จังหวัดขอนแก่น) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตรและนากล่าวสวดมนต์
- พิธีประกาศเจตนารมณ์คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการดาเนินงาน ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑
- กิจกรรมประเมินสุขภาพบุคลากร และพิธีมอบแฟ้มการบันทึกผลตรวจสุขภาพประจาเดือน
- พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลประกวดเรียงความ “เรื่องเล่าสมรรถนะของกลุ่มฉัน เพื่อสร้างสรรค์
คน สคร.๗ ขอนแก่น”
- คาสั่งกรมควบคุมโรคที่ ๑๓๙/๒๕๖๑ ให้เลื่อนข้าราชการ ๑ ราย ได้แก่ นายอิศเรศ สว่างแจ้ง ตาแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เลื่อนขึ้นให้ดารงตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สั่ง ณ วันที่
๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้มาประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
เปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
วาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่อง จากที่ประชุมกรมควบคุมโรค
๑.๑.๑ เรื่อง ข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับกรมควบคุมโรค จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข
- การประชุม
WM : รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ประชุมร่วมกันในประเด็น Precision
medicine Herb และ clinical researce trial (กรมควบคุมโรค นาแนวคิด Precision medicine แปลงเป็น Precision
disease prevention and control เป็นรูปธรรมทั้งในเชิงพัฒนางานวิจัย และงานเชิงปฏิบัติการ โดยมอบหมายในกอง
แผนงานไปดูรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกรมควบคุมโรค
- การประชุม
WM : รัฐบาลจะดาเนินงานนิยมไทยนิยม ยั่งยืน ลงสู่ตาบลและหมู่บ้านมีกรอบ
ดาเนินงานใน ๑๐ ภารกิจ (๑. มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาว่าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จะเชื่อมกับคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภออย่างไร ๒.มอบกรมควบคุมโรคเพิ่มเติมโครงการที่จะเข้าร่วมโครงการไทยนิยม ยังยื่น)
๑.๑.๒ เรื่อง สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สาคัญ ประจาเดือนมกราคม ๒๕๖๑
- สถานการณ์โรคท้องร่วงภาพรวมอัตราป่วยของประเทศไม่เพิ่ม มีรายงานเสียชีวิต ๒ ราย
มอบหมายให้สานักโรคติดต่อทั่วไปทบทวนมาตรการโรคอุจาระร่วง
- โรคหัดปัจจัยสาคัญที่ส่งผลให้เกิดการระบาดน่าจะมาจากการที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค
เนื่องจากผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ ๙๐ ไม่มีประวัติได้รับวัคซีนหรือไม่แน่ใจเรื่องประวัติวัคซีน มอบหมายให้สานักระบาด
วิทยากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนมาตรการ โรคพิษสุนัขบ้า เครื่องมือน่าจะดี แต่ไม่สามารถดาเนินการ เป็นโครงการ
พระราช
/ปณิธาณ...

ปณิธาน ควรประสานงานกับสัตวแพทย์ให้มากขึ้น ส่วนการอบรม อสม.ในหลักการไม่ขัดข้องควรมีแนวคิดบูรณาการ
อาสาสมัคร (พูดคุยกับอาสาสมัครที่เกี่ยวข้อง)
- โรคไข้หวัดใหญ่จานวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและสูงกว่าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในช่วงเวลาเดียวกัน
สัดส่วนของการตรวจพบเชื้อก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นกัน เชื้อที่พบมากที่สุดเป็นเชื้อ Influenza A (H๓) จังหวัดที่มีอัตราป่วย
สูงส่วนใหญ่เป็นจังหวัดในภาคเหนือ มอบหมายให้กองโรคป้องกันด้วยวัคซีนตรวจสอบวัคซีนหัดฉีดแล้วภูมิไม่ขึ้นรับได้
หรือไม่ วัคซีนเพียงพอหรือไม่
- โรคพิษสุนัขบ้า จานวนผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๒๕๕๘
– ๒๕๖๑ คือ ๕, ๑๐, ๑๑, ๑,
ราย ร้อยละ ๙๑ ของผู้เสียชีวิตของโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้เข้ารับ PEP พื้นที่ซ้าซากมีภาคกลาง และกระจายตัวไปยังภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มแต่ไม่พบในภาคเหนือและภาคใต้
๑.๑.๓ เรื่อง กรอบการแบ่งงานของรองอธิบดีและผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค
- มอบหมายงานให้แก่รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ๔ ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ ท่าน (นายแพทย์
สมบัติ แทนประเสริฐสุข) อธิบดีกรมควบคุมโรคใช้เกณฑ์มอบหมายงาน ๔ ปัจจัย ได้แก่ ๑)โรคและปัจจัยเสี่ยงภัยสุขภาพ
๒) ระบบสนับสนุน ๓) พื้นที่ ๔) คณะกรรมการ โดยรองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็น Chief officer โดยให้ รองอธิบดีฯ
นพ.ภานุมาศ ญาณเวทย์สกุล เป็น CSO รองอธิบดีฯ นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ เป็น CRO รองอธิบดีฯ นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส
เป็น CFO รองอธิบดีฯ นพ.อัษฏางค์ รวยอาจิณ เป็น CKO และหลังจากปฏิบัติงานไป ๖-๑๒ เดือน อธิบดีกรมควบคุมโรค
จะดูผลงานอีกครั้ง
๑.๑.๔ เรื่อง ผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณกรมควบคุมโรค พ.ศ.๒๕๖๑ ในระบบ
Eatimates SM ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง มกราคม ๒๕๖๑ โดยมีข้อสั่งการ ดังนี้
- การใช้ระบบ
EMS หน่วยงานไหนไม่ update ข้อมูล ให้คืนข้อมูลกลับหน่วยงาน
- มอบกองแผนงาน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาระบบ
EMS
ตามนโยบายกรมควบคุมโรค
- มอบหน่วยงานหลักใช้กลไก พชพ. หนุนเสริมการทางานของพื้นที่
- ให้หน่วยงานส่วนกลางปรับกลวิธีการทางานตามสถานการณ์ทางเลือก จากระบบงบประมาณ
ของประเทศลงจังหวัด
- มอบกองแผนงานรับผิดชอบภาพรวม ประสานรองอธิบดีที่เกี่ยวข้อง
๑.๑.๕ เรื่อง การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนงานตามสายรองอธิบดีกรมควบคุมโรค จุดเน้น
และ Small Success ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยกาหนดให้รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ๔ ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิ
กรมควบคุมโรค ๑ ท่าน นาเสนอการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนงานตามสายรองอธิบดีกรมควบคุมโรค
- นายแพทย์ภานุมาศ ญาณเวทย์สกุล
:
จุดเน้น ด้านบุคลากร เน้นเรื่อง
Happimoniter ปิดจุดอ่อน และโครงการ Happy Money กับธนาคารกรุงไทย, PMQA จะขอรับรอง หมวดที่ ๕ และขอ
รางวัล UN : Malaria Online, การยกระดับ ITA, AIDs การปรับปรุงข้อมูลประสิทธิผลร่วม สปสช., AIDs + TB,
ปรับปรุงระบบเมือง กองทุนโรคช่วงเปลี่ยนผ่าน, วิจัยวัคซีนเอดส์, สคร.๑-๑๒ ภาพรวมปัญหาภาคใต้ เช่น ไข้เลือดออก
- นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ
: จุดเน้น พัฒนา กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะ
ฉุกเฉิน(ครฉ.) ระดับกรมฯ และครอบคลุมทุกจังหวัด, การขับเคลื่อน NCD และการใช้กลไกการสื่อสารที่ตอบโต้ยุค Social
ได้ทันท่วงที มีความแม่นยาและถูกต้องของข้อมูล และมีระบบคัดกรองข้อมูลที่จะสื่อสารกับประชาชน
- นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์
: โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (๓ ส่วน Action ๔ ปี, รายงานประเมินผล Mega Project ต่อคณะรัฐมนตรี เมษายน
๒๕๖๑, พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างด้านการป้องกันควบคุมโรค) ประเด็นเร่งรัดปฏิรูป (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ในประเด็น
Intalligent Information System เป้าหมาย ปี ๒๕๖๔ และฝากผู้บริหารหน่วยงาน Website กรมควบคุมโรค การ
พัฒนาพัทยรักษ์
/Shared...

Shared data เป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒) การสร้างความเข้มแข็งในกับพื้นที่อาเภอและจังหวัดโดยสร้างกลไกหลัก
พชพ. และการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมาย (พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘) การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
แห่งชาติ การจัดทาปฏิบัติการโรคติดต่อ เพื่อนาเข้าคณะรัฐมนตรี การจัดการโรคระบาดต่างๆ และการพัฒนาสมรรถนะ
ด่าน และช่องทางการเข้าออกประเทศ
- นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส
: จุดเน้น การบริหารทรัพย์กรมควบคุมโรคเพื่อให้เกิดประโยชน์
และสวัสดิการ การบังคับใช้กฎหมายแอลกอฮอล์ ภาพของจังหวัดยังมีความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมาย ผลักดัน
กฎหมาย Env – Occ เน้นการมีส่วนร่วมงของเครือข่าย การบังคับใช้กฎหมายบุหรี่ ป้ายสัญลักษณ์ ห้ามสูบบุหรี่ ให้
ชัดเจน และประสาน กรม สบส. เรื่องการพัฒนาทางเลือกการรักษาผู้ติดบุหรี่ การพัฒนาสถาบันเป็นโรงพยาบาลเฉพาะ
ทาง Env – Occ และการพัสดุ สคร. ดาเนินการตามนโยบายของกรมควบคุมโรค การปฏิบัติงานขอสงวนสิทธิ์การต่อรอง
คน งบประมาณ
- นายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค
: การจัดตั้ง STAG แผนงาน
โรคและประเด็น coss cutter ที่สาคัญ, การพัฒนางานวิจัย, การเตรียมจัดงาน ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย,งานความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ
๑.๑.๖ เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มตรวจสอบภายใน
(2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(3) สานักงานเลขานุการกรม
(4) กองบริหารทรัพยากรบุคคล
(5) กองบริหารการคลัง
(6) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
(7) สถาบันบาราศนราดูร
(8) สถาบันราชประชาสมาสัย
(9) สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(10) - (21) สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12
(22) กองระบาดวิทยา
(23) กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
(24) กองโรคติดต่อทั่วไป
(25) กองโรคติดต่อนาโดยแมลง
(26) กองโรคไม่ติดต่อ
(27) กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
(28) กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
(29) กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
(30) กองวัณโรค
(31) กองกฎหมาย
มติที่ประชุม : รับทราบ
๑.๒ เรื่อง ภายในสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น
๑.๒.๑ เรื่อง กรมควบคุมโรคมีคาสั่งแต่งตั้งให้นายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ตาแหน่งนายแพทย์
เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้อานวยการกองควบคุมโรค
และภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน (ครฉ.) สั่ง ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑
มติที่ประชุม : รับทราบ
/วาระ...

วาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕6๑ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑
วาระที่ ๓ เรื่อง ติดตาม
๓.๑ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายประจาเดือน กุมภาพันธ์
ผลเบิกเทียบงบทั้งปีภาพรวมได้ร้อยละ 46.17 ต่ากว่าเป้า 6.12% คิดเป็นเงิน 4 ,896,383.50
บาท ผลเบิกงบดาเนินงานโครงการ (โครงการตามแผน + นอกแผน+เวชภัณฑ์ยา มิใช่ยา) เบิกได้ร้อยละ 41.17 ต่ากว่า
เป้าหมาย 13.83 % คิดเป็นเงิน 3,008,253.20 บาท
๓.๒ เรื่อง ความก้าวหน้าการดาเนินงานของอาคารอานวยการใหม่ (อาคาร ๖)
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สานักงานโยธาธิการและผังเมืองมอบหมายให้นายช่างโยธามาสารวจ
โครงสร้างอาคาร ๒ ซึ่งผลการสารวจยังไม่พบสิ่งบอกเหตุความชารุดเสียหายของโครงสร้าง ส่วนที่พบเห็นการแตกร้าวนั้น
เป็นส่วนที่อยู่นอกโครงสร้างอาคาร
สถาปนิกจะดาเนินการสารวจพื้นที่อาคารหลังใหม่ (อาคาร ๖) เพื่อปรับปรุงต่อเติมส่วนที่จะใช้งานให้
เกิดความเหมาะสมในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการฯ เข้าร่วมรับฟังการ
ประเมินการปรับปรุงต่อเติมอาคารหลังใหม่ตามที่แจ้งข้างต้นด้วย
มิติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อทราบ
๕.๑ เรื่องแจ้งจาก รองผู้อานวยการ/ผู้ช่วยผู้อานวยการ
๕.๑.๑ การรายงานสถานการณ์สอบสวนโรคของทีมระบาดได้ให้
PM จึงขอความร่วมมือจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการทุกท่านดาเนินการจัดทาแผนแนวทางป้องกันโรคส่งให้จังหวัด หรือผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อด้วย
ด้วย ข้อเสนอแนะ ผอ.สคร.๗ ขก. : ให้ทีมระบาดวิทยาปรับการนาเสนอการรายงานสถานการณ์ใหม่ให้พื้นที่/บุคคลที่
รับผิดชอบประเมินสถานการณ์ได้เร็ว ชี้เป้าให้แม่น เช่น รายงานจานวนป่วยด้วยไข้เลือดออกควรนาเสนอการเกิดโรคใน
พื้นที่รายอาเภอ/ตาบล ย้อนหลัง ๑-๔ สัปดาห์ รวมทั้งเป็นการควบคุมโรค ไม่ใช่รายงานจานวนการเกิดโรคสะสม และการ
นาเสนอข้อมูลควรบอกผลการดาเนินงานที่ได้ร่วมดาเนินการในพื้นที่ด้วย รวมทั้งให้ทบทวนการายงานข้อมูลที่เกี่ยวกับโรค
พิษสุนัขบ้า จานวนสัตว์ทั้งหมดและจานวนสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนด้วย
มติที่ประชุม : รับทราบ
๕.๒ เรื่องแจ้งจากกลุ่มงาน
๕.๒.๑ กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง
สถานการณ์ระบาดสัปดาห์ที่ ๖ รายงานเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พบว่า
10 อันดับโรค
ที่มีอัตราป่วยสูงสุดของเขตสุขภาพที่ 7 ของปี 2561 ผู้ป่วยสะสม 29,862 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต โรคท้องร่วงโดย
ไม่ทราบสาเหตุมีผู้ป่วยมากที่สุดจานวน ๓๔๒.๖๔ รายต่อแสนประชากร โรคที่เป็นปัญหา ๔ โรคแรก ได้แก่
๑) โรค
อาหารเป็นพิษ ผู้ป่วย 2,605 ราย อัตราป่วย 51.99 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต อัตราส่วนเพศชายต่อ
เพศหญิงเท่ากับ 1:1.55 พบผู้ป่วยสูงสุดในกลุ่มนักเรียน (31.44 %) และสัปดาห์ล่าสุดพบผู้ป่วยจานวน ๒๔๑ ราย เขต
สุขภาพที่ ๗ มีอัตราป่วยสูงอันดับ ๑ อยู่ที่ ๔๗.๕๘ ต่อแสนประชากร พบในช่วงอายุระหว่าง ๐
– ๔ ปี มากที่สุดถึง
๑๔๓.๘๗ ต่อประชากรแสนคน พื้นที่พบผู้ป่วยสะสมมากที่สุดที่อาเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด จานวน ๖๔.๐๒ ราย
ต่อแสนประชากร ข้อเสนอแนะ : ให้ไปวิเคราะห์ว่าสาเหตุที่เด็กท้องร่วงมาจากติดเชื้อจากพาชนะหรือไม่ หรือเป็นเพราะ
อาหารเป็นพิษจริงๆ โดยไปเทียบเคียงกับรายงาน สคร.อื่นๆ เพราะเด็กไม่สามารถรับประทานอาหารร่วมกันได้ ๒) โรค
ไข้หวัดใหญ่ ผู้ป่วย 312 ราย อัตราป่วย 6.23 ต่อ แสนประชากร ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตอัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง
/เท่ากับ...

เท่ากับ 1:1.50 อัตราป่วยกลุ่มอายุโรคไข้หวัดใหญ่ระหว่างอายุ ๐ – ๔ ปี จานวน ๑๙.๒๘ รายต่อแสนประชากร อัตรา
พื้นที่ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มากที่สุดที่ อาเภอเขาสวนกวาง อาเภอแวงน้อย อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น จานวน ๙ ราย
ต่อแสนประชากร ข้อเสนอแนะ : รายงานเป็นรายจุดพื้นที่เป็น ค่า ILI จาก ILI 5-10 ILI เกิน 10 หรือ ILI 10 – 15 เพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อการทา OPD ๓) โรคไข้เลือดออก ผู้ป่วย 25 ราย อัตราป่วย 0.24
ต่อแสนประชากร ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1:1.5 พบผู้ป่วยมากที่สุดในกลุ่มนักเรียน
(60.0%) สัปดาห์ล่าสุด 11-17 กุมภาพันธ์ 2561 ไม่มีรายงานผู้ป่วย อัตราป่วยรายกลุ่มอายุโรคไข้เลือดออกระหว่าง
๑๕ – ๒๔ ปี จานวน ๘ รายต่อแสนประชากร อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จาแนกรายเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ ๗ มี
จานวน ๐.๔๑ รายต่อแสนประชากร ข้อเสนอแนะ : ให้รายงานติดตามเหตุการณ์ สองถึงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นรายจุด
พื้นที่เสี่ยง เพื่อเฝ้าระวังในคราวต่อไป ๔) โรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561 เขตสุขภาพที่ 7 ยังไม่มีรายงานผู้ป่วย (ในปี 2560
พบผู้เสียชีวิต 1 ราย ที่ร้อยเอ็ด) จานวนผู้สัมผัสและมารับวัคซีนฯ ปี 2561 (ข้อมูลวันที่ 18 ก.พ. 61) สูงสุดที่ร้อยเอ็ด
1,384 ราย รองลงมาคือจังหวัดกาฬสินธุ์ 661 ราย, จังหวัดขอนแก่น 449 และจังหวัดมหาสารคาม 361 ราย พบสัตว์
ติดเชื้อ 87 ตัว พบสูงสุดใน สุนัข 82 ตัว รองลงมา คือ โค 4 ตัว และแมว 1 ตัว ส่วนการ coverage vaccine ในสุนัข
และแมวในพื้นที่พบสัตว์มีเชื้อจังหวัดร้อยเอ็ ดเป้าหมาย 16,095 ตัว ฉีดวัคซีนไป 13,344 ตัว คิดเป็นร้อยละ 82.91 /
จังหวัด มหาสารคามเป้าหมาย 10,000 ตัวฉีดวัคซีนไป 4,674 ตัว คิดเป็นร้อยละ 46.74 /จังหวัด กาฬสินธุ์เป้าหมาย
17,317 ตัวฉีดวัคซีนไป 16,468 ตัว คิดเป็นร้อยละ 95.10 /จังหวัดขอนแก่นอยู่ระหว่างการดาเนินการ ข้อเสนอแนะ
: ให้นาเสนอเป็นรูปแบบกราฟ เพื่อง่ายต่อความเข้าใจ ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล
— เหตุการณ์ที่สาคัญ ๑) โรคมือเท้าปาก พบผู้ป่วย ๑ ราย เพศหญิง อายุ ๑ ปี ๙ เดือน เมื่อวันที่
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ อาการ ชักเกร็งกระตุก ไม่มีไข้ รู้สึกตัวดี ไม่มีอาการแสดงของโรคมือเท้าปาก ได้รับการวินิจฉัยเป็น
โรคลมชัก ประวัติมีโรคประจาตัวคือโรคลมชักและโรคธาลัสซีเมีย ผลการดาเนินงานรอผลตรวจหาสายพันธุ์ของเชื้อก่อโรค
(Enterovirus) ๒) โรคมาลาเรีย พบผู้ป่วย ๑ ราย เพศหญิง อายุ ๖๔ ปี เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เริ่มป่วย ๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ อาการ ไข้ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ประวัติเสี่ยงหาของป่าเทือกเขาภูพาน เขตสกลนคร ผลการ
ดาเนินงานผลตรวจ พบเชื้อ Pf
๕.๒.๒ กลุ่มแผนงานและประเมินผล
๕.๒.๒.๑ รายงานความก้าวหน้าจากระบบ Estimated SM การดาเนินงานภาพรวมตามแผนที่
กาหนดไว้ในไตรมาส ๒ (สิ้นเดือนมีนาคม) ที่ ๖๓.๕๔ % ผลการดาเนินงานภาพรวมปัจจุบันได้ ๕๓.๕๓ % การเบิกจ่าย
ภาพรวมตามแผนที่กาหนดไว้ ในไตรมาส ๒ ที่ ๖๔.๘๖ % และได้รับโอนงบประมาณมาระหว่างปี จากสานักโรคไม่ติดต่อ
ประมาณสามแสนกว่าบาท ผลการเบิกจ่ายเฉพาะแผนงานโครงการได้ ๓๕.๔๖ % สาหรับรายละเอียดความก้าวหน้าของ
โครงการของ สคร.๗ ขก. จาแนกรายกลุ่ม สามารถดาวน์โหลดที่เว็ปไซต์ประชาสัมพันธ์ภายใน และตรวจสอบในระบบ
BMC หรือติดต่อที่กลุ่มแผนงานฯ และขอความร่วมมือทุกกลุ่มเร่งดาเนินงานตามแผนและลงรายงานให้เป็นปัจจุบันด้วย
๕.๒.๒.๒ แจ้งกาหนดการตรวจนิเทศของคณะรองอธิบดีกรมควบคุมโรค (นายแพทย์อัษฎางค์
รวยอาจิณ) และคณะ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยรายละเอียดได้แนบเรียนใน ระบบไลน์หัวหน้ากลุ่ม/PCM
๕.๒.๓ กลุ่มพัฒนาองค์กร
๕.๒.๓.๑ เรื่อง สรุปการอบรมตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพประจาปีงบประมาณ
2561 ไตรมาส 1
- นางสาวเกษร แถวโน้นงิ้ว ตาแหน่งรองผู้อานวยการ อบรม
หลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health รุ่นที่ ๒๔ วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยงานผู้จัด
สถาบันสุขภาพอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดล งบประมาณสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น
/- ๑) นางกนกพร...

- 1) นางกนกพร พินิจลึก ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ 2) นาง
ดวงใจ ไทยวงษ์ ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ 3) นายเกียรติชัย สารเ ศวต ตาแหน่งนักสังคม
สงเคราะห์ชานาญการพิเศษ อบรม โครงการพัฒนานักบริหารงานระดับกลาง กรมควบคุมโรค รุ่นที่ 5 (MDC5) ครั้งที่ 2
วันที่ 11-16 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยงานผู้จัด กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค งบประมาณกองการเจ้าหน้าที่ กรม
ควบคุมโรค
- นางสาวมยุรา สีสาร ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ อบรม โครงการสร้างภาวะ
ผู้นาด้านการควบคุมโรค รุ่นที่ 7 LDC7 ครั้งที่ 2 วันที่ 22-25 มกราคม 2561 หน่วยงานผู้จัด กองการเจ้าหน้าที่ กรม
ควบคุมโรค งบประมาณกองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค
- นายโกวิท สีสด ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล อบรม โครงการพัฒนาทักษะด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค หลักสูตร HR Gen Y ก้าวไปกับ DDC วันที่ 4-9 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยงานผู้
จัดกองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค งบประมาณกองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค
- 1) นางสุพาพร เกลี้ยกลาง ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน 2) นางรสริน
มหาศรานนท์ ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน อบรม การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ( e-Governmentprocurement : e-GP) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๒ สาหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค วันที่ ๒๖ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ หน่วยงานผู้จัดกองคลัง
กรมควบคุมโรค งบประมาณกองคลัง กรมควบคุมโรค
๕.๒.๓.๒ เรื่อง
กรอบระยะเวลาดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๑
- กิจกรรม
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดรายบุคคล
ในระบบ DPIS
ผู้รับผิดชอบได้แก่ ข้าราชการและพนักงานราชการ ดาเนินการภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
- กิจกรรม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและสมรรถนะในระบบ DPIS ผู้รับผิดชอบ
ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ดาเนินการภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
- กิจกรรมส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ ๖ เดือนแรก (PMS) ผู้รับผิดชอบ
ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ดาเนินการภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
๕.๒.๓.๓ เรื่อง ผลคะแนนคารับรองการปฏิบัติราชการ สคร.7 ขอนแก่น ปี งบประมาณ พ.ศ.
2557 ผลดาเนินงานได้ค่าคะแนนที่ร้อยละ ๘๗.๗๙ ได้ลาดับที่ ๑๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ผลดาเนินงานได้ค่า
คะแนนที่ร้อยละ ๙๘.๖๖ ได้ลาดับที่ ๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ผลดาเนินงานได้ค่าคะแนนที่ร้อยละ ๙๙.๓๘ ได้ลาดับ
ที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ผลดาเนินงานได้ค่าคะแนนที่ร้อยละ ๙๘.๘๑ ได้ลาดับที่ ๔
๕.๒.๓.๔ เรื่อง กรอบประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง ไตรมาส ๒ ทั้งหมด ๑๖
ตัวชี้วัด ดังนี้ มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ (น้าหนัก : ร้อยละ 60) ผลสาเร็จตามภารกิจ ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์และภารกิจหลักหน่วยงาน จานวน ๙ ตัวชี้วัด มิติที่ ๒ ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้าหนัก : ร้อยละ 10 )
ความสาเร็จของการพัฒนางานบริการของหน่วยงาน จานวน ๑ ตัวชี้วัด มิติที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
(น้าหนัก : ร้อยละ 1 0) ๑) การบริหารงบประมาณ ๒) ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ จานวน ๒ ตัวชี้วัด มิติที่ ๔
ด้านการพัฒนาองค์กร (น้าหนัก : ร้อยละ 20) ๑)การบริหารจัดการภาครัฐ๒)การเสริมสร้างความสุข ๓)การจัดการความรู้
๔)คุณธรรมและความโปร่งใส จานวน ๔ ตัวชี้วัด
- ตัวชี้วัดที่คาดว่าจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพไตรมาสที่ 2 ต้องดาเนินการตามแผนงานวิจัย ร้อยละ 50
- ตัวชี้วัดโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาได้ดาเนินการติดตามผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- ตัวชี้วัดไข้เลือดออกที่เป็นปัญหา จะเน้นกระบวนการเขียนสรุปผลการดาเนินงาน
/๕.๓.๒.๕ เรื่อง...

๕.๓.๒.๕ เรื่อง
ผลการดาเนินงานพัฒนากระบวนการทางานที่มุ่งสู่รางวัลเลิศรัฐ
(Public
Sector Excellence Awards: PSEA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้คัดเลือกเรื่อง TB ในประเด็นหัวข้อยับยั้งวัณโรค ลด
ป่วย ลดตาย ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้เตรียมขอผลงานไว้แล้วจากคุณพิเชษฐ โฉมเฉลา เรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์
๕.๓.๒.๖ เรื่อง การดาเนินการนา
PMQA มาใช้ในหน่วยงานเพื่อทาแนวทางมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน โดยดาเนินการให้กลุ่มงานจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน ( Work Manual) ซึ่งเป็นขั้นตอนตามตัวชี้วัดที่ได้ชี้แจกับ
กลุ่มงานไว้แล้วในเวทีการประชุมที่เชียงใหม่ ส่วนกลุ่มงานที่ยังไม่ได้ส่งตามกระบวนการสร้างคุณค่า คือ กลุ่มสื่อสารความ
เสี่ยงฯ และกลุ่มโรคไม่ติดต่อ
๕.๓.๒.๗ เรื่อง
Happiness กองการเจ้าหน้าที่ได้แจ้งหน่วยงานที่มีความโดเด่นในการบริหาร
จัดการกาลังคนและองค์กรการสร้างความสุขในหน่วยงาน ประกอบด้วย ๒ หน่วยงาน ได้แก่ สคร.๗ ขอนแก่น และ สคร.
๙ นครราชสีมา
๕.๓.๒.๘ เรื่อง จริยธรรม ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ร่วมบริจาคกระเบื้องปูพื้นศาลาพักศพ
วัดป่าจันดีสุทธาวาส บ้านโสกน้าขุน ตาบลนางาม อาเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น /การร่วมกิจกรรมจริยธรรม กรม
ควบคุมโรค ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ / วันที่ ๒๕ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ร่วมปฏิบัติธรรม ณ วัดป่า
ทรัพย์ทวีธรรมมาราม อาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา
๕.๓.๒.๙ เรื่อง หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดขอนแก่น ประจาเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ มี
กาหนดการปฏิบัติงานในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.๒๕61 โรงเรียนขามป้อมโพธิ์ทองน้อย บ้านน้อยชานบึง หมู่ 2 ตา บล
ขามป้อม อาเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
๕.๓.๒.๑๐ เรื่อง สรุปผลการส่งรายงานการประชุมกลุ่มงานประจาเดือน ให้กลุ่มงานที่ยังไม่ส่ง
รายงานการประชุม หรือยังส่งไม่ครบ ขอความกรุณาเร่งดาเนินการให้เป็นปัจจุบัน รายละเอียดสามารถตรวจสอบได้ที่
กลุ่มพัฒนาองค์กร
๕.๓.๒.๑๑ เรื่อง แผนวิจัยภาคฯ จะมี
ประชุมจัดทาแผนวิจัยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 61 โรงแรมจังหวัดอุดรธานี
๕.๒.๔ กลุ่มพัฒนาวิชาการ
๕.๒.๔.๑ เรื่อง ผลการดาเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ได้ทั้งหมด ๑๖ โรค บางส่วนได้นาเสนอ
บนเวที Show and share จึงขอความร่วมมือหัวหน้ากลุ่มงานรวบรวมส่ง Full paper เพื่อกลุ่มพัฒนาวิชาการจะได้
รวบรวมข้อมูลไว้ในคลังความรู้ให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้ และส่วนของฐานข้อมูลองค์การจัดการความรู้ได้รวบรวมมาตั้งแต่
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จานวน ๑๒ เรื่อง ซึ่งได้รับฟังขอเสนอแนะจากหลายกลุ่มงานในการถอดบทเรียน สรุปบทเรียน
ยังมีปัญหาเนื่องจากไม่ได้นาข้อมูลมารวบรวมตามแผนงานโครงการที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งได้ประสานวิทยากรจาก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ การถอดบทเรียน และสรุปบทเรียน
เพื่อจัดทาฐานข้อมูล วันที่ ๕ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมกรีน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น
๕.๒.๔.๒ เรื่อง ผลการดาเนินงาน
R2R ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ยังเป็นตัวชี้วัดของ
กลุ่มงาน ดาเนินการแต่งตั้งที่ปรึกษาในแต่ละเรื่อง ของแต่ละเวที เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และปรับปรุงให้สมบูรณ์ สู่
กระบวนการ Show and share สาหรับการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ประสานไปยังกลุ่มงานวิจัยฯ และ
ได้รับการประสานเรื่อง การพัฒนางานสู่งานวิจัย จานวน ๔ เรื่อง จึงขอความร่วมมือกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๕.๒.๕ กลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง
๕.๒.๕.๑ เรื่อง
การประเมินอาหารปลอดภัยในโรงเรียน อัตราส่วนเหตุการณ์โรงเรียน ต่อชุมชน
เท่ากับ ๑.๓ : ๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีอัตราป่วยตายที่จังหวัดมหาสารคาม ร้อยละ ๐.๓๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ ร้อยละของเหตุการณ์การระบาดด้วยโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน/ชุมชนลดลงจากค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี
/ไม่เกิน...

ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ในโรงเรียนเกิดไม่เกิน ๔ ครั้ง ในชุมชนเกิดไม่เกิน ๘ ครั้ง และได้ดาเนินการลงพื้นที่ประเมินโรงเรียนใน
เขตที่เทศบาลนครขอนแก่น จานวน ๑๑ แห่ง พบว่าผ่านเกณฑ์ดีจากการประเมินค่ามาตรฐานตั้งแต่ ๒๐ จาก ๓๐ ข้อ
จานวน ๑๐ แห่ง และมีจานวน ๑ แห่ง จากการประเมินค่ามาตรฐานได้ ๑๔ จาก ๓๐ ข้อ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ ๑
ผลสารวจโรงอาหารตามมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ที่เป็นปัญหาพบว่า บริเวณที่ปรุงอาหารมีการปรุงอาหารด้วยผงชู
รส การให้เขียงเก่าที่มีเชื้อรา ถังขยะไม่มีฝาปิด การล้างวัสดุภาชนะไม่ครบ ๓ ขั้นตอน ท่อระบายน้าแตกชารุด ไม่มีบ่อดัก
ไขมัน ห้องน้า
ห้องสุขาสกปรก แม่ครัวหรือผู้ปรุงอาหารไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ
๕.๒.๕.๒ เรื่อง นมโรงเรียน จากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มีเด็กที่เกิดโรงอาหารเป็นพิษจาก
นมโรงเรียนถึง ๔ เหตุการณ์ จึงได้ตรวจสอบพบว่า ภาชนะที่เก็บนมโรงเรียนมีแดดส่องถึงเป็นเหตุให้อุณหภูมิของนมสูงขึ้น
เกิดเหน่าเสียได้ง่าย จุดที่วางภาชนะเก็บนมก็มีน้านองท่วมขัง ไม่มีการตรวจสอบและทดสอบนมก่อนให้เด็กบริโภค ส่วน
การตรวจสอบคลอรีนในน้า พบว่า โรงเรียน ๑๑ แห่ง มีคลอรีนตกค่าง ๘ แห่ง ไม่พบคลอรีนตกค่าง ๓ แห่ง /การตรวจหา
จุลินทรีย์โดยใช้ SI-๒ ผ่านค่ามาตรฐาน ๔ โรงเรียน ไม่ผ่าน ๗ โรงเรียน
สรุปผลการประเมินโรงเรียน ได้ดาเนินการแจ้งผู้อานวยการกองการศึกษา เทศบาลนคร
ขอนแก่นเพื่อดาเนินแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว
๕.๒.๕.๓ เรื่อง การประเมินโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ดาเนินการประเมินจานวน ๓
โรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลนาร่องจังหวัดขอนแก่น ได้แก่
โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
โรงพยาบาลสิรินธร
โรงพยาบาลชุมแพ รายละเอียดผลการดาเนินงานสามารถสอบถามได้ที่ PM CDD
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ
-ไม่ม-ี
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
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