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รายช่ือผู้เข้าประชุม 
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วาระก่อนการประชุม 

- ประธานการประชุมโดย ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น 

วาระท่ี ๑     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๑ เรื่อง จากท่ีประชุมกรมควบคุมโรค 
   ๑.๑.๑. เรื่อง กรมควบคุมโรค เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศคิวบาร์ (Biotech) การพัฒนา
ชีวะวัตถุจากเทคโนโลยีของซีกโลกหนึ่งไปพัฒนาอีกซีกโลกหนึ่ง ซึ่งมีหัวใจส าคัญในเรื่องของภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 
   ๑.๑.๒. เรื่อง Happy MOPH ดัชนีความสุขของกรมควบคุมโรคมีค่าเฉลี่ยมากกว่าดัชนี
ความสุขของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสิ่งที่จะด าเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรมจับต้องได้ คือ อาหารสะอาด 
ห้องน้ าสะอาด ความเป็นอยู่ของบุคลากร   และให้ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น แปลงสู่
การปฏิบัติเช่นกัน 
   ๑.๑.๓. เรื่อง สาธารณสุขพิเศษของบุคคลต่างด้าว การจัดท าฐานข้อมูลบุคคลต่างด้าวในเขต
พ้ืนที่ สคร. ๗ ขอนแก่น จัดท าโปรแกรมการดูแลบุคคลต่างด้าว 
   ๑.๑.๔ เรื่อง การระบาดการไอกรนในเด็กตั้งแต่ ๑ – ๒ เดือน มีจ านวนมากกว่าเดิม ซึ่งอยู่ใน
ระหว่างการประเมินความคุ้มค่าในการฉีดวัคซีนสร้างภูมิไอกรน 
   ๑.๑.๕ เรื่อง ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน กรมควบคุมโรค ระยะปฏิรูป (๒๕๖๐ -๖๔)            
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔ มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๙ ข้อ ดังนี้   ๑. วิสัยทัศน์ และ ค าอธิบาย   ๒. ภาพ
อนาคตที่พึงประสงค์  ของวิสัยทัศน์  ๓. พันธกิจ ๔. คุณลักษณะของระบบป้องกันควบคุมโรคที่พึงประสงค์           
๕. ตัวชี้วัดที่ส าคัญ & ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๗๙   ๖. ยุทธศาสตร์  ๗. เป้าประสงค/์ เป้าหมาย ๘. ตัวชี้วัด ๙.กล
ยุทธ์/มาตรการส าคัญ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปีด้านป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพ่ือขับเคลื่อนสู่
วิสัยทัศน์ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง พ.ศ.๒๕๗๙ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ ๑   การพัฒนานโยบายมาตรการ และและบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ 

/ยุทธศาสตร์ ๒... 



 
 ยุทธศาสตร์  ๒    การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ยุทธศาสตร์ ๓   การยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
 ยุทธศาสตร์ ๔   การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการพัฒนาความร่วมมือ 
 ยุทธศาสตร์ ๕    การพัฒนาก าลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

   ๑.๑.๖. เรื่อง แนวทางมาตรฐานและหลักสูตรการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
และข้อเสนอแนวทางการใช้ตราสัญลักษณ์ ( Logo) และชื่อกรมควบคุมโรคในผลิตภัณฑ์ฯ หลักที่ผลิตโดย
หน่วยงาน กรมควบคุมโรค ซึ่งสภาพปัญหาที่ในปี พ.ศ.๒๕๕๗   พบว่า ๑) ผลิตภัณฑ์ฯ หลักของกรมควบคุม
โรคมีคุณภาพแตกต่างกันมาก เช่น  คุณภาพเนื้อหาวิชาการ/คุณภาพในการผลิต/คุณภาพงานด้านบรรณาธิกร 
และ ๒)ปัญหาความยอมรับของหน่วยงานผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ฯ (ลูกค้า) กรมควบคุมโรคจึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือ
พิจารณาให้หน่วยงานใส่ตราสัญลักษณ์และชื่อกรมควบคุมโรค ในคู่มือ แนวทาง หลักสูตร และมาตรฐานของ
งานหรือมาตรฐานของมาตรการ ได้เฉพาะในเรื่องท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการประเมินและรับรองฯ 
ระดับกรมแล้ว เท่านั้น 

 ๑.๑.๗. เรื่อง การจัดตั้งระบบแจ้งเตือนสถานการณ์โรคติดต่อทางเดินหายใจตะวันออกกลาง 
(MERs) ไปยังแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชนและคลินิก รูปแบบ
และวิธีการแจ้งเตือนโดยวิธีส่ง SMS ผ่านช่องทางโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด ส านักระบาดวิทยา    
การจัดท าแหล่งข้อมูลส าหรับการแจ้งเตือนผ่านโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด  

๑) ขออนุเคราะห์ข้อมูล รายชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ
ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนในรูปแบบอิเล็คทรอนิคส์จาก
กองกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๒) ขออนุเคราะห์ข้อมูล รายชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ
ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชน จากสมาคมโรงพยาบาลเอกชน และสถาบันบ าราศนราดูร  

๓) ขออนุเคราะห์ข้อมูล รายชื่อ เบอร์โทรศัพท์ แพทย์ประจ าคลินิก จากส านัก
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 หลักเกณฑ์การแจ้งเตือน  

๑) การแจ้งเตือนเฉพาะกรณ:ี ส่งข้อความแจ้งเตือนทาง SMS ทุกครั้ง ในจังหวัดที่ 
พบผู้ป่วยที่ต้องด าเนินการสอบสวนโรค (Patients under investigation: PUI MERs)  

ข้อความแจ้งเตือน :  “พบผู้ป่วยมีอาการระบบทางเดินหายใจ เข้าเกณฑ์ 
Patients under investigation: PUI MERs จ านวน ๑ ราย จังหวัด.................”  

๒)การแจ้งเตือนในภาพรวม : ความถ่ี ๒ เดือน /ครั้ง ส าหรับในช่วงก่อนมีผู้แสวงบุญ
เดินทางกลับจากไปประกอบพิธีฮัจย์ ความถี่ ๑ เดือน/ครั้ง  

ข้อความแจ้งเตือน :  “ในช่วงนี้มีพ่ีน้องมุสลิมเดินทางกลับจากการแสวงบุญ
ประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นจ านวนมาก จึงขอแจ้งเตือนให้แพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบและเฝ้าระวัง
อย่างเข้มแข็ง” 

  ๑.๑.๘. แนวทางการส่งเสริมและก ากับคุณภาพผลงานวิจัยหรือวิชาการ ก่อนการเผยแพร่  
ของบุคลากรกรมควบคุมโรค (DDC clearance) ดังนี้ 

๑) สวคร.... 



๑) สวคร. และกลุ่มพัฒนาวิชาการของหน่วยงานมีหน้าที่ในการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการจัดท าผลงานวิจัยและวิชาการให้มีคุณภาพ 

๒) บุคลากรของกรมฯ สามารถขอรับการปรึกษา แนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ของกรมฯ ในการจัดท าผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการได้ 

๓) บุคลากรของกรมฯ สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลความรู้ต่างๆ โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย หรือเสียแต่น้อย โดยหน่วยงานสนับสนุน 

๔) หน่วยงานพิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงฐานข้อมูลความรู้ การ
ตีพิมพ์ การน าเสนอในที่ประชุมหรือสัมมนาวิชาการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนา
วิชาการระดับนานาชาติ จะพิจารณาให้การสนับสนุนเมื่อมีแหล่งงบประมาณและวงเงินที่ชัดเจนหรือมีแนวโน้ม
ที่จะได้ทุนก่อนแล้วเท่านั้น  
 ส าหรับ ขั้นตอนการพิจารณาการก ากับคุณภาพของงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ ของให้
ศึกษารายละเอียดกับสวคร หรือกลุ่มพัฒนาวิชาการ  

  ๑.๑.๙ เรื่อง ผลการด าเนินการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลการกระท าความผิด
กฎหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กระท าผิดกฎหมายเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ ซึ่งส่วนใหญ่กระผิด 
ม.๓๑ ดื่มในสถานที่ห้ามดื่ม รองลงมาคือ ม.๒๘ ขายนอกเวลาที่กฎหมายก าหนด 

  ๑.๑.๑๐ เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ (ม.๔๔)           
รอบท่ี ๑  (๖ เดือน) กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑. Functional Based  
๑.๑ ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ข้ึนทะเบียนได้รับการ

ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ และหลอดเลือด (CVD Risk) ผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์เป้าหมาย  
๑.๒ ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ( EOC) และทีม

ตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง ผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 
๑.๓ ร้อยละของต าบลในการคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ (โครงการ

พระราชด าริ) ผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์เป้าหมาย  
๒. Agenda Based 

๒.๑ การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  
๒.๑.๑ ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่

ประชาชน ผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์เป้าหมาย  
๒.๑.๒ ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ ผลการ

ด าเนินงานผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 
๒.๒ อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่  ผลการ

ด าเนินงานผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 
๒.๓ อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน อยู่ระหว่างด าเนินการ 

   ๓. Area Based     ไม่มีภารกิจให้รายงาน 
๔. Innovation Based  

๔.๑ การพัฒนานวัตกรรม 
 

    /๔.๑.๑... 



๔.๑.๑ การเฝ้าระวังไข้เลือดออกอัจฉริยะด้วยซอร์ฟแวร์ทันระบาด        
รอประเมินรอบ ๒ 

๔.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ผลการด าเนินงานผ่าน
เกณฑ์เป้าหมาย 
   ๕. Potential Based 
    ๕.๑ การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  ผล
การด าเนินงานผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 
    ๕.๒ การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ ผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์
เป้าหมาย 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ แปลงสู่การปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

 
 ๑.๒ เรื่อง ภายในส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น  

๑.๒.๑ เรื่อง บุคคลมารายงานตัวเพ่ือปฏิบัติราชการ 
๑. นางสาวเสาวลักษณ์  คัชมาตย์ ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

มารายงานตัวกลับจากการลาศึกษาต่อ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
๒. นางสาวสินีนาฎ  มีสัจ ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ย้ายมาจากกองคลัง 

กรมควบคุมโรค   มารายงานตัว เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
๓. นางสาวฉัตรฑริกา  ฤกษ์ดี มารายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ

ทั่วไป ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 
วาระท่ี ๒     เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๕  เมษายน  ๒๕๖๑   
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ 
 
วาระท่ี ๓     เรื่อง ติดตาม/สั่งการจากผู้อ านวยการ จากการประชุมครั้ง ๔/๒๕๖๑ 

๓.๑  เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
๓.๑.๑ เงินงบประมาณ เป้าหมายไตรมาส ๓ ภาพรวมเท่ากับร้อยละ ๗๔.๒๙ เบิกจ่ายได้ 

๖๔.๓๙  
- งบลงทุนเป้าหมายไตรมาส ๓ เท่ากับร้อยละ ๖๕.๑๑ เบิกได้ร้อยละ ๑๐๐  
- งบด าเนินงานเป้าหมายไตรมาส ๓ เท่ากับร้อยละ ๗๗ เบิกได้ร้อยละ ๖๔.๓๙ 
- งบประมาณเพ่ิมเติม ๓ โครงการ จ านวนเงิน ๘๔๕,๘๔๐ บาท ดังนี้ 
๑) โครงการพัฒนารูปแบบการให้วัคซีนในผู้ใหญ่ จ านวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
๒) โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัส

ขยะ (นอกแผนรับโอน) จ านวนเงิน ๖๕๕,๘๔๐ บาท 
๓) โครงการสร้างเสริมศักยภาพพัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของ

เครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันโรคและภัยสุขภาพ(กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน) (นอกแผน) จ านวนเงิน 
๑๗๐,๐๐๐ บาท  

๓.๑.๒ เงินบ ารุง สามารถเบิกจ่ายได้ภาพรวม ร้อยละ ๘.๔๗  
/๓.๑.๓... 



๓.๑.๓ เงิน (สสส.) ได้รับการจัดสรรเงิน  ๔๔๕,๕๗๔ บาท เบิกจ่าย ๓๑๓,๓๒๐ บาท คงเหลือ 
๑๓๒,๓๔๔ บาท และด าเนินการโอนคืนส านักฯ  ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เลขที่เช็ค ๑๐๔๕๑๕๐๙ เรียบร้อย
แล้ว 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

  
วาระท่ี ๔  เรื่อง พิจารณา  

- ถ้ามี - 
  
ระเบียบวาระท่ี ๕    เรื่อง เพื่อทราบ 
 ๕.๑  เรื่องแจ้งจาก รองผู้อ านวยการ/ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
  (นางชื่นพันธ์  วิริยะวิภาต  รองผู้อ านวยการ) แจ้งที่ประชุมฯ ดังนี้  

๕.๑.๑ เรื่อง สืบเนื่องจากส านักงาน ก.พ.จัดทดสอบ Competency ข้าราชการประเภท
วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และรักษาการ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ได้รับแนวทางจากอธิบดีกรมควบคุม
โรค ในการจัดเวทีประชุม โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายจาก ส านักงานป้องกันควบคุมโรค ตั้งอยู่ส่วนภูมิภาค และ
หน่วยงานภายในส่วนกลาง (หน่วยงานภายในกรมฯ) ในการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ “พชอ.” และ “การใช้
ศักยภาพของผู้เกษียณอายุราชการ”  

๕.๑.๒  เรื่อง คณะกรรมการตรวจสอบภายในกรมควบคุมโรค ได้ด าเนินการสุ่มตรวจผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ  ด้านกฎระเบียบ  และให้ข้อคิดเห็นของแนวทางการพัฒนา   สรุปประเด็น
ส าคัญในการสอบทานด้านความเสี่ยงของ การด าเนินงาน  (รายละเอียดอยู่ท่ีเลขาคณะกรรมการประเมินผล
ตรวจสอบภายใน)  ซึ่งในรอบหน้าจะสอบทานในประเด็นรายงานด้านการเงิน  การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับ  ประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 

(นางลักษณา  หลายทวีวัฒน์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ)  แจ้งที่ประชุมฯ ดังนี้ 
  ๕.๑.๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนานาชาติ ร่วมกับเขตสุขภาพที่ ๗ ที่ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ สคร.๗ ขอนแก่นร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดนิทรรศการ ที่จะจัดกิจกรรมในวันที่ ๑๕ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่จังหวัดมหาสารคาม โดย
เน้นประเด็นเรื่อง “กิน กอด เล่น นอน เฝ้าดูฟัน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค มหัศจรรย์ ไอคิว อีคิว เพ่ือน าไปสู่
สมาร์ทคิดส์” 
  ๕.๑.๔ เรื่อง รายงานความก้าวหน้า การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการ “สถาน
ประกอบการปลอดโรคปลอดภัย แก่ใจเป็นสุข”เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม “อีสานอุตสาหกรรมแฟร์” ระหว่างวันที่ 
๒๔ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยกลุ่มพัฒนาวิชาการ และ  En-Occ เป็นคณะท างาน รายละเอียดการเตรียม
งานกลุ่มพัฒนาวิชาการ จะน าเสนอในล าดับถัดไป 
  ๕.๑.๕ เรื่อง ความก้าวหน้าในการเตรียมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสาร เพื่อสื่อสาร
ข้อมูลของหน่วยงานลงในสื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ จะได้น าเสนอรายละเอียดวิธีการลงข้อมูล
ในสื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกต้องเหมาะถัดไป 
 ๕.๒  เรื่องแจ้งจากกลุ่มงาน 
 ๕.๒.๑ กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง เรื่อง รายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา 
ประจ าเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จากรายงานข้อมูล ๕๐๖ มีผู้ป่วยสะสมจ านวน ๘๑ ,๑๕๙ ราย จาก ๕ 
อันดับโรคที่มีอัตราป่วยสูงสุดของเขตสุขภาพท่ี ๗ ดังนี้ 

๑) โรคท้องร่วง... 



1) โรคท้องร่วง            มีผู้ป่วยจ านวน  ๘๘๘.๑๙  ต่อแสนประชากร 
2) โรคปอดอักเสบ        มีผู้ป่วยจ านวน  ๒๑๘.๗๒  ต่อแสนประชากร 
3) โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ มีผู้ป่วยจ านวน  ๑๘๗.๕๗  ต่อแสนประชากร 
4) โรคอาหารเป็นพิษ     มีผู้ป่วยจ านวน  ๑๓๓.๙๐  ต่อแสนประชากร 
5) โรค H.conjunctivits มีผู้ป่วยจ านวน    ๖๔.๘๐  ต่อแสนประชากร  

มีผู้ป่วยเสียชีวิตจ านวน ๕ ราย  
๑) โรคเลปโตสไปโรสิส จ านวน ๑ ราย อายุ ๓๘ ปี เกิดเหตุในพื้นที่อ าเภอสหัสขันธ์  

จังหวัดกาฬสินธุ์ ปัจจัยเสี่ยง ผู้เสียชีวิตมีอาชีพท านาและออกหาปลาทุกวันโดยไม่สวมใส่รองเท้าบู๊ท  
๒) โรคเห็ดพิษ จ านวน ๑ ราย อายุ ๕๘ ปี เกิดเหตุในพื้นที่อ าเภอค าม่วง จังหวัด

กาฬสินธุ์ สาเหตุรับประทานเห็ดพิษไม่ทราบชนิด  
๓) โรค AEFI จ านวน ๑ ราย อายุ ๒ เดือน เกิดเหตุในพ้ืนที่ อ าเภอเมือง จังหวัด

มหาสารคาม สาเหตุอยู่ระหว่างการหารือของคณะกรรมการผู้เชียวชาญของ กรมควบคุมโรค  
๔) โรคไข้หวัดใหญ่ จ านวน ๑ ราย อายุ ๖๑ ปี เกิดเหตุในพื้นที่  อ าเภอพนมไพร 

จังหวัดร้อยเอ็ด สาเหตุ Influenza A สายพันธุ์ H๑N๑ มีโรคประจ าตัว TB  
๕) โรควัณโรค จ านวน ๑ ราย อายุ ๔๗ ปี เกิดเหตุในพื้นที่ อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 
 ๕.๒.๒ กลุ่มแผนงานและประเมินผล  เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ณ วันที่ ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ภายรวมด าเนินการได้ร้อยละ ๖๖.๐๔ งบประมาณเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๖๖.๔๔  
   การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กลุ่มแผนงานฯจัดประชุมชี้แจง 
และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  (Concept Paper) Workshop จ านวน ๒ วัน ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 ๕.๒.๓ กลุ่มพัฒนาองค์กร  เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานประจ าเดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖๑  
   ผลการพัฒนาบุคลากรผ่านระบบ E-Learning รอบเดือน มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๑  
มีเจ้าหน้าที่ สคร.๗ ขอนแก่น สมัครเรียนในระบบ  E-Learning จ านวน ๘ ราย ผ่านครบทุกหลักสูตร           
จ านวน ๒ ราย 
   สรุปการอบรมตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑      
ไตรมาส ๓  จ านวน ๕ ราย ดังนี้ 
    ๑ .นางชื่นพันธ์ วิริยะวิภาต (รองผู้อ านวยการ) หลักสูตรติดตาม
ความก้าวหน้าในการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
    ๒.นางสาวเกษร แถวโนนงิ้ว (รองผู้อ านวยการ) หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
ด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health ครั้งที่ ๔  
    ๓.นางกนกพร พินิจลึก หัวหน้ากลุ่มสื่อสารฯ โครงการพัฒนานักบริหารงาน
ระดับกลาง กรมควบคุมโรค รุ่นที่ ๕ (MDC๕) ครั้งที่ ๓  
    ๔.นางดวงใจ ไทยวงษ์ หัวหน้ากลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง โครงการพัฒนา    
นักบริหารงานระดับกลาง กรมควบคุมโรค รุ่นที่ ๕ (MDC๕) ครั้งที่ ๓  
    ๕.นางสาวมยุรา สีสาร กลุ่มควบคุมโรคไม่ติดต่อ โครงการสร้างภาวะผู้น า
ด้านการควบคุมโรค รุ่นที่ ๗ LDC๗ ครั้งที่ ๓ 

/การประเมินผล... 



   การประเมินผลการปฏิบัติงาน ( PMS) อยู่ระหว่างการด าเนินการในขั้นตอน
ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลของผู้รับการประเมินในระบบ PMS Online โดยหัวหน้ากลุ่ม
ด าเนินการตรวจสอบภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
   ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ ๒  
    ๑. ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น  
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

•   รองผู้อ านวยการ  
•   หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างาน หัวหน้านิคมฯ  ประเมินผลจาก  

   - องค์ประกอบผลงาน (กลุ่มแผนงานและประเมินผล) 
 - องค์ประกอบผลเงิน (กลุ่มบริหารทั่วไป)   
 - ค ารับรอง (กลุ่มพัฒนาองค์กร)  
 - ตัวชี้วัด PMQA (กลุ่มพัฒนาองค์กร)  
 - วิจัย & R๒R (กลุ่มพัฒนาวิชาการ และกลุ่มวิจัยฯ) 
 - การส่งรายงานประชุม 
 - การลงรายงาน  PMS ในระบบ DPIS  

    ๒ . หัวหน้ากลุ่ม และหัวหน้างาน ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา เสนอผ่านรองฯ และผู้ช่วยฯ  
    ๓.  หัวหน้านิคมฯ  ประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรที่อยู่ใต้บังคับ
บัญชา เสนอผ่าน หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข 
    ๔. ผู้ที่ไปปฏิบัติราชการเขตสุขภาพ ให้เขตสุขภาพ เป็นผู้ประเมินผล การ
ปฏิบัติราชการ  
    ๕. ส าหรับบุคลากรดีเด่น (ไม่มาสาย/สายน้อยที่สุด, ผลการด าเนินงานดีเด่น
, ได้รับรางวัลจากการด าเนินงาน/น าเสนอผลงานวิชาการ)  
    ๖. ประกาศบุคลากรระดับดีมากขึ้นไป  

หมายเหตุ : บุคลากรที่มาสายเกินกว่า ๒๓ ครั้ง  ไม่ได้ขึ้นเดือนตามระเบียบฯ กรม
ควบคุมโรคก าหนด 
   องค์ประกอบที่ ๑ : ผลสัมฤทธิ์ของงาน ๘๐ คะแนน 
   องค์ประกอบที่ ๒ : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ๒๐ คะแนน 
ประกอบด้วย Core competency ๑๒ คะแนน มาจาก ( I=๒ คะแนน, S=๒ คะแนน, M=๒ คะแนน, A=๒ 
คะแนน, R=๒ คะแนน, T=๒ คะแนน)  

Functional competency ๘  คะแนน มาจาก (หลักระบาด,การงานวิจัยและ
พัฒนา,การติดตามประเมินผล) ให้ผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงานตกลง เลือก ประเมิน  Functional 
competency ๒ ตัว จาก ๓ ตัว 

กรมควบคุมโรคจัดสรรเงินเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน จ านวนยอดเงิน  ๒.๙๔  
ของฐานเงินเดือนรวมทุกต าแหน่ง ณ วันที่  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑  

สรุปกลุ่มงานที่รายงานผลการปฏิบัติราชการในระบบ DPIS (PMS) รอบ ๖ เดือน
หลัง ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พบกลุ่มงานเข้ารายงานในระบบครบถ้วนจ านวน ๕ กลุ่มงาน และยัง 

/ด าเนินการ... 



 
ด าเนินการไม่ครบถ้วนจ านวน ๙ กลุ่มงาน 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ สคร.๗ ขก                       
(รอบ ๖ เดือน)  ๑) ตัวชี้วัดค ารับรองที่ได้ สูงกว่าเป้าหมาย  ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดวิจัย,ตัวชี้วัดการเงิน  ๒) 
ตัวชี้วัดค ารับรองที่ได้ ตามเป้าหมาย  ๑๓ ตัวชี้วัด ได้แก่  TB, CVD Risk, D-RTI, สิ่งแวดล้อม ,  EOC, OVCCA, 
Rabies, พัฒนางานบริการ , IT, PMQA, Happinometer, KM, โปร่งใส ๓) ตัวชี้วัดค ารับรองที่ได้ ต่ ากว่า
เป้าหมาย ๑ ตัวชี้วัด ได้แก่  DHF  
   การประชุมก าหนดแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรภายในองค์กร ได้สรุป
ประเด็นส าคัญ ดังนี้    ๑) กิจกรรมสร้างสุขภาพ โดยการก าหนดรูปแบบการออกก าลังกายและกิจกรรมสร้าง
ความสุข เช่น การปลูกผักสวนครัวในหน่วยงาน เป็นต้น    ๒) ก าหนดมาตรการองค์กร เพ่ือลดระดับความเสี่ยง
ต่อโรค  ๓)การคัดเลือกบุคคลต้นแบบ เพื่อให้เป็นตัวอย่างภายในหน่วยงาน  ๔) ข้อมูลสถานะสุขภาพ เพื่อให้
บุคลากรได้รับการดูแลสุขภาพตามความเหมาะสม  

สรุปกิจกรรมชมรมจริยธรรม สคร.๗ ขอนแก่น ร่วมบริจาคปัจจัยให้กับวัดที่อยู่ถิ่น
ทุรกันดาร โดยการซื้อเสื้อ จ านวน ๓๒  ตัว ตัวละ ๓๕๐  บาท  (ได้รับเสื้อแล้ว) ในช่วงเดือน เมษายน           
พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๑ ,๒๐๐  บาท  และอยู่ระหว่างสั่งซื้อ ในช่วงเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑                 
เป็นเงิน ๖,๓๐๐ บาท  

  ๕.๒.๔ กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโรควัณโรค  
ผลการการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ PA-TB ไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในเขตสุขภาพท่ี ๗ 
พบว่า เขตสุขภาพที่ ๗ ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยจ านวน ๑,๒๑๕ ราย ก าลังรักษา ๗๖๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๓๙ 
รักษาหาย ๑๖๕ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๙ รักษาไม่ครบ ๑๒๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๗ เสียชีวิต ๘๕ ราย คิด
เป็นร้อยละ ๗.๑๕ ล้มเหลว ๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๔ ขาดยา ๙ คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๖ โอนออก ๓๘ คิดเป็น
ร้อยละ ๓.๒๐  (ที่มา : https://tbcmthailand.net ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑) 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ : มีความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุตัวชี้วัด PA-TB ๖๑ 
- ยังมีปัญหาการเสียชีวิตเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ช่วง Initial phase แต่มีจ านวน

ลดลงช่วงContinuation phase 
- ผู้ป่วยที่โอนไปรักษาต่อนอกจังหวัดมีโอกาสเสี่ยงที่จะไม่ทราบผลการรักษา

เมื่อสิ้นสุดการรักษามากกว่าผู้ป่วยที่โอนภายในจังหวัด สสจ.ควรก ากับติดตามต่อเนื่องเป็นระยะ 
   Case finding ภาพรวมเขตยังต่ า (ร้อยละ ๓๕ .๓๐) ควรเร่งรัดคัดกรองค้นหาก ากับ
ติดตามผ่าน TBCM online    

แผนการด าเนินงาน ไตรมาส ๓-๔/๒๕๖๑ ด าเนินการค้นหาวัณโรคเชิงรุก 
- เรือนจ าอ าเภอพล ๑๑ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
- DM uncontrolled & elderly พ้ืนที่อ าเภอน้ าพอง  ช่วงเดือน มิถุนายน 

๒๕๖๑ 
    - ประชุมราชการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน/เตรียมพร้อมการ
ตรวจราชการ  จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑๙  มิถุนายน ๒๕๖๑  จังหวัดมหาสารคาม ๒๐  มิถุนายน ๒๕๖๑  จังหวัด
ขอนแก่น ๒๑ มิถุนายน๒๕๖๑ จังหวัดร้อยเอ็ด ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
    - Dead case conference รพ.ชุมแพ รพ.กาฬสินธุ์  รพ.จังหาร และ รพ.
มหาสารคาม 
    - ประเมิน QTB  ๑๕ รพ. ประเมิน QTBP ๖ เรือนจ า 

/๕.๒.๕ กลุ่มพัฒนาวิชาการ... 



  ๕.๒.๕ กลุ่มพัฒนาวิชาการ เรื่อง ผลการด าเนินงานประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ประเด็น ๑ ตัวชี้วัด R๒R ได้ก าหนดประชุมติดตามข้ันตอนการด าเนินงาน ปัญหา

อุปสรรค และรับฟังข้อเสนอแนะของกลุ่มงาน  ในช่วงปลายเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ และจะสรุปผลการ
ด าเนินงาน ในช่วงเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ จากนั้นจะด าเนินการจัดเวที Show and Share ในช่วงเดือน 
สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ประเด็น ๒ การด าเนินการ KM ได้ด าเนินการประชุมชี้แจง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ และขอความร่วมมือกลุ่มงานส่ง หัวข้อเรื่ององค์ความรู้ ตามขั้นตอนที่ได้ประชุมชี้แจงมาแล้วนั้นมายัง
กลุ่มพัฒนาวิชาการ  

ประเด็นที่ ๓  การด าเนินงาน HB ได้ด าเนินการถึงข้ันตอนการรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อ
จัดท าโครงการรับรองงบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ บาท และได้ด าเนินการจัดท าแผนขั้นตอนประสานพื้นท่ีน าร่อง
ในจังหวัดขอนแก่นเพ่ือประชุมชี้แจง ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

  ๕.๒.๖ กลุ่มควบคุมโรคติดต่อ และโรคติดต่อน าโดยแมลง เรื่อง ผลการด าเนินงานโรคพิษสุนัข
บ้า ในช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๑ ในพ้ืนที่เกิดเหตุกรมปศุสัตว์ได้ด าเนินการฉัดวัคซีนร้อยละ ๑๑ และ
ภายในรัศมี ๒ – ๕ กิโลเมตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการฉีดวัคซีนเอง คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ในเดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้เร่งใช้ พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.๒๕๓๕ และ พ.ร.บ.โรคระบาดฯ พ.ศ. ๒๕๕๘  

   การพบเชื้อพิษสุนัขบ้าใน โค กระบือ จ านวนมากขึ้น สาเหตุจากมีสุนขติดเชื้อพิษ
สุนัขบ้าเพ่นพ่านในพ้ืนที่ ควรจะมีการสื่อสารความเสี่ยงให้กับประชาชนได้ระมัดระวังมากขึ้น และหากพบเห็น
โค กระบือ ล้มตายโดยไม่ทราบสาเหตุให้รีบแจ้งหน่วยงานปศุสัตว์ในพ้ืนที่เข้าตรวจสอบทันที่ ห้ามช าแหละเนื้อ
มารับประทานเด็ดขาด และหรือการประชาสัมพันธ์พ้ืนที่ตลาดโค กระบือ แหล่งที่มาของเนื้อโค กระบือตาม
ตลาดต่างๆ ที่มีรัศมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อด้วย    

  ๕.๒.๗ กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค เรื่อง ผลการประเมินมาตรฐานของ
ห้องแล็ป เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ได้ร้อยละ ๙๐ ยังขาดการจัดท าข้อมูลด้านบุคลากรที่ยังไม่ได้ผ่านการ
อบรมด้านคุณภาพ เช่น การอบรมผู้ตรวจผ่านคุณภาพ ซึ่งขอให้พิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมของ
สถาบันเทคนิคการแพทย์ จ านวน ๒ ราย ในปีถัดไป  

   แนวทางการซ้อมแผนอัคคีภัย ควรจะเริ่มด าเนินการซ้อมก่อนที่จะทีมสภาเทคนิค
การแพทย์จะมาประเมินคุณภาพในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑  

   การรายงานผลตรวจพบปัญหาในเรื่องของอินเตอร์เน็ตที่ไม่เสถียรภาพ ท าให้ลง
รายงานผลตรวจได้ ๒ ราย ระบบของโปรแกรมจะไม่ตอบสนองท าให้รีเซ็ตเครื่องใหม่ตลอดเป็นสาเหตุให้
เครือข่ายไม่ได้รับข้อมูลผลส่งสิ่งตรวจ จึงโทรมาขอทางเมล์ แต่ สปสช.ไม่เห็นรายงานผลตรวจจึงไม่สามารถท า
รายงานค่าใช้จ่ายได้ตรงตามรายงานผล 

  ๕.๒.๘ งานเภสัชกรรม เรื่อง การด าเนินการเก็บห้องวัสดุวิทย์ สืบเนื่องจากการประชุม
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ วาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับห้องท่ี
เก็บวัสดุวิทยาศาสตร์ที่อยู่อาคาร ๕ จึงได้ด าเนินการจัดเก็บห้องและตรวจสอบวัสดุวิทย์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วส่งคืน
งานพัสดุ เพ่ือขอปรับปรุง ดังนี้ 

๑) เพ่ือจัดเก็บรองเท้าบู๊ท (ปัจจุบันรองเท้าบู๊ทอยู่กระจาย ทั้งชั้น ๒ และชั้นล่างรวม  
/กับห้องที่เก็บ... 



กับห้องที่เก็บเอกสารของกลุ่มบริหารทั่วไป  และใต้บันไดทางข้ึน) 
๒)  เปิดช่องกระจกจากที่ทึบให้โปร่งแสง โดยยังมีกระจกและเหล็กดัดอยู่ 
๓) ก าจัดเชื้อราที่เกาะอยู่ผนังห้องด้วยการทาสีใหม่ 
๔)  พื้นเป็นปูนเปื่อยและผุพัง มีการเก็บความชื้นสูง  รวมทั้งฝุ่นต่างๆ หากมีการปรับ

พ้ืนปูนเป็นหินขัดก็จะป้องกันความชื้น ไม่เก็บฝุ่น และรับน้ าหนักได้ดีมาก 
๕)  ควรมีพาเลท เพื่อวางเวชภัณฑ์  ๓๐ อัน 
๖)  จะด าเนินการวัดอุณหภูมิและความชื้น เพ่ือเป็นคลังเวชภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน  

มติที่ประชุม : รับทราบ 

วาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืนๆ  

 ๖.๑   เรื่อง แผนพัฒนาพัฒนาระบบสารสนเทศ สืบเนื่องจากคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศใน
หน่วยงาน ได้ด าเนินการประชุมทบทวนคณะอนุกรรมการ แบ่งออกเป็น ๓ ชุด ได้แก่ ๑) คณะกรรมการ MIS  
๒) คณะกรรมการโซเชียลมีเดีย  ๓) คณะกรรมการบริหารจัดการระบบ IT ซึ่งได้ด าเนินการประชุมเมื่อวันที่ ๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีภารกิจที่ต้องด าเนินการ ๒ เรื่อง คือ ๑) การบริการด้าน IT เพ่ือที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้รวดเร็วตลอดเวลา  ๒) สนับสนุนการ
พัฒนาองค์กร สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และองค์กรดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล  
  ภาพรวมของระบบงาน ICT ในหน่วยงานมีภารกิจที่ต้องด าเนินการ ๕ เรื่อง ดังนี้   

๑. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ การบ ารุงรักษา ป้องกันความเสี่ยง 
๒. ระบบเครือข่าย 
๓. ระบบ MIS และ Website & Social media 
๔. พัฒนาความรู้ ทักษะด้าน IT ให้เจ้าหน้าที ่
๕. การจัดท าระบบฐานข้อมูลในหน่วยงาน  

มติที่ประชุม : รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๒.๓๐ น. 
 

 นายยศวัฒน์  ทันวงษา  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
นายประจบ  ศรีวงษ์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

นางสาวกังสดาล  สุวรรณรงค์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
    


