
๑ 

 

 
 

เอกสารรับการนิเทศงาน กรมควบคุมโรค รอบท่ี ๒ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น 

 
 
ประกอบด้วย 

๑) การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของทีมนิเทศงาน กรมควบคุมโรค รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

กลุ่มท่ี ๑ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลุ่มท่ี ๒ โครงการตามแนวพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ และการด าเนินงานลดโรคและภัยสุขภาพ ปี ๒๕๖๑ ท่ีเป็นปัญหาในพื้นท่ี 

กลุม่ท่ี ๓ โครงการท่ีสนับสนุนค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมฯ ปี ๒๕๖๑ และแผนงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบ

อาชีพและสิ่งแวดล้อม 

๒) ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารับรองปฏิบัติราชการของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๓) แผนงาน/โครงการของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 

 
 



๒ 

 

๑. การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของทมีนิเทศงาน กรมควบคุมโรค รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 

กลุ่มที่ ๑ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

ประเด็นส าคัญฯ/เรื่อง ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุตามนโยบาย 

ข้อเสนอแนะของทีมนิเทศงานที่ให้ต่อหน่วยรับนิเทศงาน 

๑) การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายการ
ป้องกันควบคุมโรคระดับอ าเภอ (หรือโครงการ
อ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน) ภายใต้
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.) 

หน่วยงานในกรมวิชาการอื่นๆ ยังไม่สามารถเข้า
มามีบทบาทและมสี่วนร่วมในการด าเนินการลด
โรคและภัยสุขภาพได้อย่างชัดเจน และพื้นท่ีบาง
แห่งขาดงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ 

ด าเนินการตามข้อสั่งการของท่านอธิบดีฯ ในการประชุม VDO Conference วันท่ี ๒๖ 
ก.พ. ๖๑ ให้ สคร.ด าเนินการ  
๑. คืนข้อมูลช้ีเป้าปัญหา (Information) ให้จังหวัด (มี.ค. - เม.ย. ๖๑) 
๒. Kick off กิจกรรมระดับจังหวัดร่วมกับ สสจ. ให้สอดคล้องกับ  “ไทยนิยม ยั่งยืน”: 
ชุมชนอยู่ดี มีสุข, รู้สิทธิ-รู้หน้าท่ี-รูก้ฎหมาย (มี.ค.-เม.ย. ๖๑) 
๓. สร้างกลไกการตดิตามเชิงผลลพัธ์กับทุก สสจ. เพื่อลดโรค ลดภัย ลดปัจจัยเสีย่งต่อ
สุขภาพ ร่วมกับผู้ตรวจราชการและสาธารณสุขนิเทศ (ไตรมาส ๒ –  ๓) 
๔. สร้างรูปแบบแรงจูงใจเชิงรุก สือ่สารให้ท่ัวถึง (ไตรมาส ๒ –  ๔) 

สิ่งที่ด าเนินการไปแล้ว  
๑. การคืนข้อมูล ช้ีเป้าปญัหา  
 PM โรค ไดด้ าเนินการวิเคราะหส์ถานการณโ์รค และได้น าส่งให้กับผู้รับผิดชอบงาน สสจ. ครบทุกจังหวัดแล้วในไตรมาสที่สอง  
๒. การประสาน สสจ. และการ Kick off   

สคร. ๗ ได้ด าเนินการ Kick off ระดับเขต และได้ประสานผู้รับผิดชอบงานฯ ของ สสจ.เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนท่ี พบว่า 
 ทุกจังหวัดได้ด าเนินการ kick off ครบทุกจังหวัด 
 มีคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวติระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ ครบทุกระดับ ทุกพื้นที่ แต่คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับเขตยังไม่ครอบคลุมทุกภาคส่วนและบทบาท

หน้าท่ียังไม่ชัดเจน 
 จังหวัดไดม้ีการก าหนดประเด็นในการด าเนินงาน พชพ. ครบทุกอ าเภอ โดยมีแนวทางก าหนดประเด็นดังนี้ 
๒.๑. ขอนแก่น มีกรอบในการเลือกประเด็น ๓ ข้อคือ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน การจัดการขยะต้นทางและ ปัญหาตามบริบทเลือก ๑-๒ ประเด็น แต่ละอ าเภอมีประเด็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
รวม ๓-๕ ประเด็น 

๒.๒. มหาสารคาม มีประเด็นหลักของจังหวัดที่ทุกพ้ืนท่ีท าร่วมกันคือ จังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตกัสิลา ๔.๐  (Smart Kids Taksila ๔.๐) ส าหรับปญัหาตามบริบทนัน้มีกรอบให้เลือกดังนี้ 



๓ 

 

ประเด็นส าคัญฯ/เรื่อง ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุตามนโยบาย 

ข้อเสนอแนะของทีมนิเทศงานที่ให้ต่อหน่วยรับนิเทศงาน 

 วิถีธรรม วิถีพอเพียง เน้นการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยด าเนินการเพื่อลดปญัหา NCD ปัญหาการบริโภค ปัญหาสุขภาพจติ เป็นต้น 
 ชุมชนเข้มแข็งครอบครัวอบอุ่น เนน้การสร้างเสริมภมูิคุ้มกันให้กับครอบครัวชุมชน โดยด าเนินการเพื่อลดปัญหา อุบัติเหตุ ปัญหาวยัรุ่น ยาเสพตดิ ขยะ สิ่งแวดล้อม เป็นตน้ 
 คนตักศิลาไม่ทอดทิ้งกัน เน้นแก้ปัญหาในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผูด้้อยโอกาส ให้ได้รับการดูแลให้มีคณุภาพชีวิตที่ดีและเหมาะสม 
ประเด็นปัญหาตามบริบทแตล่ะอ าเภอเลือก ๑-๔ ประเด็น แต่ละอ าเภอมีประเด็นในการพัฒนาคณุภาพชีวิตรวม ๒-๕ ประเด็น 
๒.๓. ร้อยเอ็ด มีประเด็นหลักของจังหวัดที่ทุกพ้ืนท่ีท าร่วมกันคือ Smart kids , Healthy seniors และ Healthy food  ประเด็นปญัหาตามบริบทแต่ละอ าเภอเลือก ๑-๓ ประเด็น แตล่ะอ าเภอมี

ประเด็นในการพัฒนาคณุภาพชีวิตรวม ๔-๖ ประเด็น 
๒.๔. กาฬสินธุ ์ ให้พ้ืนท่ีเลือกประเด็นในการพัฒนาคณุภาพชีวิตตามบริบทของพื้นที่แต่ละอ าเภอมีประเด็นในการพัฒนาคณุภาพชีวิตรวม ๔-๖ ประเด็น ๒-๘ ประเด็น 
๒.๕. การสร้างกลไกการตดิตามเชิงผลลัพธ์กับ สสจ. เพื่อลดโรค ลดภัย ลดปจัจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ  
- ในเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๑ สคร. ๗ ขอนแก่นได้จัดการประชุมเพื่อจัดท าแนวทางและบูรณาการการขับเคลือ่นกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดบัพ้ืนท่ี กลุ่มเป้าหมายคือ สบส. ศอ. 

ศูนย์สุขภาพจิต รพ.ธัญญารักษ์  เขตตรวจราชการฯ สสจ. ในพ้ืนท่ีเขตตรวจราชการที่ ๗ และ PM./PCM.  สคร. ท่ี ๗ จ.ขอนแก่น 
- เข้าร่วมในทีมเยี่ยมเสริมพลัง แบบบูรณาการกับเขตตรวจราชการที่ ๗ 

๒.๖. สร้างรปูแบบจูงใจ เชิงรุก สือ่สารให้ท่ัวถึง 
 สร้าง Line group และเข้าร่วม Group line ของ  พชพ. 
สื่อสารทางระบบราชการ 
๒) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  บุคลากรบางส่วนขาดทักษะในการวิเคราะห์

ผลลัพธ์ 
จัดการฐานข้อมลูให้เป็นระบบ ซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จของการท างานและตัวช้ีวัด 

สิ่งที่ด าเนินการไปแล้ว  
๑. ฝึกปฏิบัติวิเคราะหผ์ลลัพธ์เชิงระบบโดยใช้ SIPOC Model ระหวา่งวันท่ี ๘-๙ มีนาคม ๒๕๖๑  โดยอดีตผู้ทรงฯ สุจิตรา อังคศรีทองกุล  ผลของการพัฒนา บุคลากรไดร้ว่มวิเคราะห์
กระบวนการทีส่ าคัญของแตล่ะกลุม่งาน และความเชื่อมโยงเชิงระบบของ value chain ของหน่วยงาน       
๒. เสริมสร้างความรูห้ลักการและความส าคัญของการจัดท า One page ลักษณะส าคัญองค์กร ส าหรับบุคลากรเครือข่ายกลุ่มพัฒนาองค์กร สคร. ๗ ๘ ๙ และ ๑๐ ระหว่างวันท่ี ๒๕–๒๗ เมษายน 
๒๕๖๑ โดยอดีตรองอธิบดี พญ.วราภรณ์  ภูมิสวัสดิ์  ผลของการพัฒนา บุคลากรได้จัดท าลักษณะส าคัญองค์กร ในรูปแบบ One page  เพื่อวิเคราะห์ผลลัพธ์ขององค์กรในการบรรลุวิสัยทัศน์  
๓.  การจัดท าลักษณะส าคัญองค์กร ในรูปแบบ One page ของกลุ่มงาน วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม -๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยอดีตรองอธิบดี พญ.วราภรณ์  ภมูิสวสัดิ์ ผลของการพัฒนา กลุ่มงานได้ท า
การวิเคราะห์ ภาระงานเพื่อจดัท า One page ของกลุ่มงาน ครอบคลุม ๔  องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  สมรรถนะหลัก  ก าลังคน  
ระดับความผูกพัน  และปัจจัยที่มผีลต่อความผูกพัน  สินทรัพย์ กฎหมาย ระเบียบ ท่ีต้องปฏิบตัิ  ๒) การวิเคราะห์เปลี่ยนแปลงด้านสังคม สิ่งแวดล้อม  เศรษฐกิจ นโยบาย และดา้นเทคโนโลยี ๓) 



๔ 

 

ประเด็นส าคัญฯ/เรื่อง ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุตามนโยบาย 

ข้อเสนอแนะของทีมนิเทศงานที่ให้ต่อหน่วยรับนิเทศงาน 

การวิเคราะห์ความไดเ้ปรียบ ความท้ายทายและโอกาสเชิงยุทธศาสตร์  และ ๔)  การวิเคราะห์ ปัญหาที่พยายามแก้ราย Cluster ทบทวนผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา จดัท าตัวช้ีวัดที่สอดคล้องต่อ
การบรรลุพันธกิจและวิสยัทัศน์องค์กร และทบทวนระบบปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
๓) การเปลี่ยนเร่ือง โครงการวิจัย / หลักสูตร ไม่แน่ใจว่าสามารถเปลีย่นโครงการวิจัยที่ระบไุว้

ในตัวช้ีวัดได้หรือไม่ และหากต้องการให้สนับสนุน
งบรายจ่ายอื่นเพื่อวิจัยเพิ่มเติม จะมีกระบวนการ
อย่างไร 
 

๑. หากต้องการเปลี่ยนโครงการวิจัย ต้องพิจารณาโครงการวิจัยที่สามารถตอบตัวช้ีวัด 
และยุทธศาสตร์กรมได้  
๒. กรณีต้องการสนับสนุนงบรายจา่ยอื่นวิจัย (นอกแผน) จะเสนอไดต้่อเมื่อโครงการวิจัย
ผ่าน EC กรมควบคุมโรค และต้องด าเนินการวิจยัให้แล้วเสรจ็ภายใน ก.ย.๖๑ โดย
แนะน าให้เป็นการวิจยัประเภทที่ไม่เกี่ยวกับการวิจยัในมนุษย์ ซึ่งจะลดขั้นตอนการ
พิจารณา ท าให้กระบวนการพิจารณาอนุมัตโิครงการเร็วข้ึน 

สิ่งที่ด าเนินการไปแล้ว  
๑. ประสานบุคลากร สคร.๗ ที่มีการพัฒนางานวิจัยท่ีด าเนินงานในป ี๒๕๖๑ ซึ่งได้งานวิจัยของคุณสุวฒันา อ่อนประสงค์ ช่ือเรื่องประสทิธิผลโปรแกรมการดูแลสุขภาพเพือ่ชะลอการเสื่อมของไต 
ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ ๒ : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและวเิคราะห์เมต้า และได้ด าเนินการส าเร็จแล้ว ซึ่งทางผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดค ารับรองไดป้ระสานการเปลีย่นงานวิจัยท่ีใช้
ตอบตัวช้ีวดัค ารับรองของ สคร.๗กับส านัก IREM เป็นที่เรียบร้อย 
๒. สคร.๗ จังหวัดขอนแก่นไดส้่งหลักสูตรเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี เข้าคณะกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรของกรมฯ เพื่อรับรองมาตรฐานก่อนด าเนินการเผยแพร่แล้ว
จ านวน ๑ หลักสูตร ในส่วนของหลักสูตรอื่น ๆ ที่ยังไม่ไดส้่งเข้าประเมิน ฯ คือ 
๒.๑ หลักสตูรพัฒนาศักยภาพครพูี่เลี้ยงและผู้ดแูลเด็กในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพท่ีพบบ่อยในศูนย์เด็กเล็ก 
๒.๒ หลักสตูรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลกัสูตรการซ่อมและบ ารุงรักษาเครือ่งพ่นเคมีก าจัดยุง ส าหรับผูป้ฏิบตัิงาน ในอปท. 
๒.๓ หลักสตูรพัฒนาความรู้และทกัษะ ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ส าหรับบุคลากร อปท. 
๒.๔ หลักสตูรขยะอิเล็กทรอนิกส์  
ทั้งนี้เนื่องจากเป็นหลักสตูรเดิมที่ด าเนินการพัฒนาก่อนท่ีจะมเีกณฑม์าตรฐานของกรมควบคุมโรค จึงท าให้หลักสตูรเหล่านี้ขาดเอกสาร/หลักฐานตามที่มาตรฐานก าหนดหลายอย่าง ต้อง
ด าเนินการพัฒนาใหไ้ด้มาตรฐานตามเกณฑ์ก่อนจึงจะด าเนินการส่งประเมินในล าดับต่อไป แต่ทั้งนี้ท้ังนั้นในปี ๒๕๖๒ มีแผนด าเนินงานพัฒนาหลักสตูรขยะอิเล็กทรอนิกส์ ให้ได้มาตรฐานของกรม
ควบคุมโรคและจะด าเนินการส่งประเมิน ฯ ในปีถัดไป 
 



๕ 

 

ประเด็นส าคัญฯ/เรื่อง ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุตามนโยบาย 

ข้อเสนอแนะของทีมนิเทศงานที่ให้ต่อหน่วยรับนิเทศงาน 

๔) งบสาธารณูปโภค  ได้รับการจัดสรรงบสาธารณูปโภคน้อยกว่าต้อง
จ่ายจริง 

๑. ปรับแผนจากงบด าเนินงานโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จและมีเงินเหลือ หรือใช้เงิน
บ ารุง 
๒. เตรียมเอกสารที่จ าเป็นในการเสนอของบลงทุนเพื่อปรับปรุงห้อง LAB เพื่อ
ด าเนินการได้ทันทีเมื่อไดร้ับงบประมาณ 
๓. ติดตามความก้าวหน้า (update) ระเบียบพสัดุและระเบยีบอื่นๆ อย่างใกล้ชิด 
เนื่องจากมีการปรบัปรุงอยู่ตลอด 

สิ่งที่ด าเนินการไปแล้ว  
๑. งบสาธารณูปโภค 
   ๑.๑  สคร.๗  มีเงินเหลือจ่ายจ านวนไม่เพียงพอต่อการจ่ายค่าสาธารณูปโภค  จึงได้ตั้งงบประมาณจากเงินบ ารุงแทน 
    ๑.๒. ด าเนินการตามมาตรการประหยดัพลังงาน ได้แจ้งเวยีนให้เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ 
    ๑.๓. เก็บเงินค่าเช่าห้องประชุมจากหน่วยงานภายนอกที่มาขอใช้ห้องประชุม เพื่อสมทบเป็นค่าสาธารณูปโภค 
    ๑.๔. เร่งรดัการขยายเขตไฟฟ้าของนิคมโนนสมบรูณ์ ซึ่งเป็นสาเหตุส าคญัที่ท าให้ค่าสาธารณปูโภคสงู 
๒. การปรับปรุงห้อง Lab : ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้รบังบปรับปรุง LAB Env- Occ โดยปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ท าแผนเงินบ ารุง จ านวน  ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อปรับปรุงห้องล้าง
อุปกรณ์  และขณะนีด้ าเนินการแล้ว 
๓. ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที ่๗ จ.ขอนแก่น ได้จัดอบรมเกีย่วกบัระเบียบพัสดุ บรรยายโดย  ผอ.กองคลังและหัวหน้าพัสดุ กรมควบคุมโรค เมื่อวันท่ี๔พค และได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม
ระเบียบพสัดุ จดัโดยคลังจังหวัดขอนแก่น 
 
๕) การจัดการพ้ืนที่นิคมฯ   ปัญหาผู้บุกรุกพื้นท่ีนิคม ๒๓ ราย โดยผู้ป่วยน า

ญาติและคนภายนอกมาใช้ประโยชน์ท่ีดิน  
๑. ท าหนังสือแจ้งศูนย์ด ารงธรรมของจังหวัด 
๒. ประสานกรมธนารักษ์ พื้นที่ และส านักเลขานุการกรม เพื่อน าผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่
เจรจากับผู้บุกรุกโดยด่วน 

สิ่งที่ด าเนินการไปแล้ว  
๑. ผู้บุกรุก จ านวน  ๒๑  ราย  (ท่ีดิน ๒๓ แปลง มีผู้บุกรุก ๒๑ ราย เนื่องจากมีผู้บุกรุก ๒ รายที่บุกรุกคนละ ๒ แปลง )  
- จ านวน ๕ ราย ยินยอมส่งคืนท่ีดนิเรียบร้อยแล้ว และ สคร.๗ น าปา้ยไปตดิบรเิวณดังกล่าวแล้ว 



๖ 

 

ประเด็นส าคัญฯ/เรื่อง ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุตามนโยบาย 

ข้อเสนอแนะของทีมนิเทศงานที่ให้ต่อหน่วยรับนิเทศงาน 

- หลังประชุม ๖-๗ มิ.ย.๖๑  มีแสดงความประสงค์จะเจรจาเพื่อส่งคนืท่ีดิน  แต่มีปัญหาไมม่ีค่ารื้อถอนหรือค่าก่อสร้างที่พักอาศัยใหม่  จ านวน ๒ ราย (ท าหนังสือเจรจาส่งมาที่ สคร ๗) 
- เหลือผู้บุกรุกทีเ่พิกเฉยไม่เจรจา และไม่ยินยอมส่งคืนท่ีดิน จ านวน ๑๔ ราย 
๒. ผู้เช่าท่ีดินจากผู้บุกรุก  จ านวน ๗ ราย   
-  หลังประชุม ๖-๗ มิ.ย.๖๑  แสดงความประสงค์จะเจรจาเพื่อขอเช่าที่ดินอย่างถูกต้องเพื่อท าการค้าตอ่ไป จ านวน ๗ ราย (โดยท าหนังสอืเจรจาส่งมาที่ สคร ๗) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

กลุ่มที่ ๒ โครงการตามแนวพระราชด าริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ และการด าเนินงานลดโรคและภัยสุขภาพ ปี ๒๕๖๑ ที่เป็นปัญหาในพื้นที ่
 

ประเด็นส าคัญฯ/เรื่อง ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน
ไม่บรรลุตามนโยบาย 

ข้อเสนอแนะของทีมนิเทศงานที่ให้ต่อหน่วยรับนิเทศงาน 

๑) การก าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีฯ ๑. สถานท่ีก าจัดสิ่งปฏิกลูไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
๒. บุคลากรขาดความช านาญดา้นการตรวจอุจจาระ 
๓. บางพื้นที่ขาดกล้องจุลทรรศน์และวัสดุอุปกรณ์ในการ
ตรวจอุจจาระ 

๑. ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานป้องกันโรคพยาธิใบไมต้ับเพื่อลด
การตายก่อนวัยอันควร 
๒. ประสานความร่วมมือกับ สสจ. ให้ช่วยผลิตสื่อการเรียนการสอน
สนับสนุนแก่โรงเรยีน 
๓. สนับสนุนให้มีการประกวดแข่งขันเรื่องห้องน้ าสะอาดถูกสุขอนามยั
ตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) 

สิ่งที่ด าเนินการไปแล้ว  
ในประเด็นการก าจัดสิ่งปฏิกลูไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลมีการด าเนินการแก้ไขเบื้องต้นดังนี้ 
๑. ผู้บริหารของ สคร.๗ ขก.ได้น าเรื่องปัญหาดังกลา่วเสนอศูนย์อนามัยที่ ๗ ซึ่งเป็นผูร้ับผดิชอบหลักในเรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกลูในพื้นที่  ในเวทีบูรณาการแผนงานเขตและได้ส่งรายชื่อพื้นที่เสีย่งใน
ปี ๒๕๖๑เพื่อประกอบการแก้ไขปญัหาของศูนย์อนามัยให้ตรงจุดต่อไป  
๒.น าประเด็นเรื่องสถานท่ีทิ้งสิ่งปฎิกูลเข้าหารือในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพื่อขอความรว่มมือในการด าเนินการ 
๓. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหวา่งพื้นที่ด าเนินการปี ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ ในประเด็นด าเนินงานของ อปท.ท่ีมีการจัดการด้านการจัดหาสถานท่ีก าจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล  
๔. ประเด็นสื่อการจดัการเรียนการสอนไม่เพียงพอ สคร.๗ ขก.ได้ประสานจังหวัดในการจัดท าแผนผลติสื่อรองรับในปี ๒๕๖๒  และ สคร.ไดส้นับสนุนสื่อบางส่วนและสื่อต้นฉบับในรูปแบบ
ไฟล์ข้อมลูเพื่อสนับสนุนให้ทางโรงเรียนได้น าไปใช้ประโยชน์ต่อไปต่อไป 
๕. ประเด็นเรื่องความสะอาดของส้วมตามบ้านเรือนและโรงเรียนจากการส ารวจของ สคร.๗ขกในช่วงไตรมาสที่ ๑ พบว่ามีความสะอาดระดับหนึ่งและมจี านวนเพียงพอตอ่การใช้ทั้งในบ้านเรือน
และโรงเรียน และได้ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะเพื่อลดโรคพยาธิใบไมต้ับต่อไป 

 
๒) การควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนฯ ความครอบคลุมการตรวจอุจจาระน้อยกว่าเป้าหมาย - 
สิ่งที่ด าเนินการไปแล้ว : ประสานความร่วมมือขอให้พ้ืนท่ีมีการติดตามการตรวจอุจจาระและเก็บตกในนักเรียนรายที่ยังไมไ่ด้ตรวจให้ครบถ้วนและหากตรวจพบพยาธิใบไม้ตับในนักเรียน ควรให้
กินยา Praziquantel ให้ครบถ้วนทุกราย 
 



๘ 

 

ประเด็นส าคัญฯ/เรื่อง ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน
ไม่บรรลุตามนโยบาย 

ข้อเสนอแนะของทีมนิเทศงานที่ให้ต่อหน่วยรับนิเทศงาน 

๓) โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนขั
บ้า 

พบเชื้อในสัตว์มากขึ้นส่งผลให้ความเสี่ยงในการสัมผัส
เชื้อสูงขึ้น 

๑. ทบทวนแนวทางการขังสุนัขที่พบเชื้อไว้ในกรง ซึ่งอาจส่งผลใหส้นุัข
ที่มารุมล้อมได้รับติดเชื้อด้วย 
๒. ประสาน อปท. พิจารณาพื้นทีร่องรับสุนัขจรจัด (ศูนย์พักพิงสุนัข) 
เพื่อป้องกันการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าในสุนัข และขอศึกษาต้นแบบการ
ด าเนินงานจาก สคร. ๘ อุดรธาน ี

สิ่งที่ด าเนินการไปแล้ว  
เพื่อช่วยลดปัญหาการเพิม่ขึ้นของสุนัขและแมวจรจดั จังหวัดในเขตสุขภาพท่ี ๗ ได้ด าเนินการดังนี ้
๑. จังหวัดร้อยเอ็ด  ไดจ้ัดให้มี “โครงการบ้านพักสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด” ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเพื่อป้องกนัอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้าและโรคสตัว์สู่คนอ่ืนๆ  โดย
จ านวนสัตว์ทีเ่คลื่อนย้ายเข้ามายงับ้านพักสุนัขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีสุนัข ๓๒๓  ตัว    แมว ๘๕  ตัว    รวมทั้งสิ้น   ๔๐๘  ตัว  จ านวนสัตว์ทีเ่คลื่อนย้ายออกจาก
บ้านพักสุนัขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  จ านวน สุนัข ๒๘๒  ตัว    แมว ๖๑ ตัว  รวมทั้งสิ้น  ๓๔๓   ตัว 
๒. จังหวัดขอนแก่น มี “สถานที่กกักันสัตว์เพ่ือเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า จ.ขอนแก่น”  โดยตั้งอยู่บึงทุ่งสร้าง เมือง ขอนแก่น เทศบาลเมือง ขอนแก่น ใช้ควบคุมสุนัขที่มี นิสัยดรุ้าย สงสัยโรคพิษ
สุนัขบ้า โดยเฝ้าระวัง ๖ เดือน  ปัจจุบันมีสุนัข น าเข้ามา   ๓๑ ตัว  (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ก.ค.๖๑) 
๓. จังหวัดกาฬสินธุ์ “โครงการบ้านพักสนุัขจรจัด “ ตั้งอยู่พื้นท่ีเทศบาลต าบลนาจารย์ อ.เมือง กาฬสนิธุ์ 
๔. จังหวัดมหาสารคาม ได้ขอความร่วมมือ อบจ..ในการจัดหาสถานที่เพ่ือสร้างสถานท่ีกักกันสตัว ์
 
๔) โครงการเร่งรัดคัดกรองวัณโรคในประชากรเสี่ยง ๑) การค้นหาผู้ป่วยวณัโรคในกลุ่มเสี่ยงยังไม่ครอบคลุม 

เนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมายจ านวนมาก โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้สูงอาย ุ
๒) ความส าเร็จของการรักษายังไมบ่รรลเุป้าหมาย 

๑. ทบทวนตัวหารกลุ่มเปา้หมายในการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคใหม้ีความ
เหมาะสม 
๒. ตรวจคัดกรองในกลุ่มผู้ต้องขังดว้ยวิธี Chest X-ray เสนอแนวทาง
แยกผู้ต้องขังที่ป่วยเป็นวัณโรคโดยพิจารณาจากขีดความสามารถของ
เรือนจ า และติดตามดูแลผู้ต้องขังที่ป่วยอย่างต่อเนื่อง 
๓. พิจารณาความเสีย่งของผู้สัมผสัโรค โดยเฉพาะบุคลากรที่เข้าไป
ตรวจคัดกรอง 
๔. ด าเนินการในกลุ่มแรงงานข้ามชาติตามระบบที่มีบตัรประกันสุขภาพ 
และขยายการด าเนินงานไปสู่กลุม่ไรส้ิทธ์ิต่อไป 



๙ 

 

ประเด็นส าคัญฯ/เรื่อง ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน
ไม่บรรลุตามนโยบาย 

ข้อเสนอแนะของทีมนิเทศงานที่ให้ต่อหน่วยรับนิเทศงาน 

สิ่งที่ด าเนินการไปแล้ว  
๑. ก าหนดตัวหารของแตล่ะกลุม่ทีเ่ป็นกลุ่มเสี่ยงที่ชัดเจน 
- HCW = บุคลากรของหน่วยงานสาธารณสุขท่ีดูแลผู้ป่วย ได้แก่ รพศ. รพท. รพช. รพ.สต. รพม. ส าหรบั รพม. โปรแกรม TBCM ยังไม่ครอบคลุมของการ Key ตรวจคดักรองด้วยวิธี Igra 
- HIV = ความไม่แน่นอนของนโยบาย เริ่มต้นปีงบประมาณ ใช้ข้อมูลผูป้่วยรายเก่า และรายใหม่ ต่อมาใช้ข้อมูลเฉพาะผูป้่วยรายใหม่ ปัญหา โปรแกรมไม่สามารถระบุแยกรายเก่า/รายใหมไ่ด้ 
ดงันั้น แนวปฏิบัติของ สคร.๗ ขอนแก่น ใช้ข้อมูลผู้ป่วยท้ังผู้ป่วยรายเก่า และรายใหม ่
- HHC = จ านวนผู้ป่วยเสมหะทั้งหมดของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ X ๒ 
- Prison = จ านวนผู้ต้องขัง ณ ช่วงเวลาที่ท าการคดักรอง 
- Migrant = จ านวนแรงงานข้ามชาติตามระบบท่ีมีบตัรประกันสุขภาพ ของปี ๒๕๖๐ 
- DM Eldery = จ านวนผู้ป่วยเบาหวานสูงอายุ ๖๕ ปี ข้ึนไป ทัง้หมด ของปี ๒๕๖๐ซึ่งไม่มีข้อมูลผู้ป่วยท่ี Uncontrol  
๒. การแยกผู้ต้องขังที่ป่วยเป็นวัณโรค :ทุกเรือนจ า มีระบบการแยกผู้ป่วยวัณโรค โดยมหี้องแยกผู้ป่วยวัณโรคจากผูต้้องขังทั่วไป แต่พื้นท่ีจ ากัด ไมส่ามารถให้ผู้ป่วยอยู่ ๑ คน/๑ ห้อง ได้ ผู้ป่วยที่
เป็นวัณโรคจะอยูร่วมกันในห้องแยก 
การติดตามดูแล ใช้ระบบการติดตามผู้ป่วยวัณโรคตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจ า 
โดยกิจกรรมการด าเนินงานได้แก่ 
๑. ประชุมพัฒนาการคัดกรองค้นหาและดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑  กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานวัณโรค แพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุขจาก 
โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และ เรือนจ าในพื้นที่เขตสุขภาพท่ี ๗ รวมจ านวน ๑๗๐ คน การประชุมครั้งนี ้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาเครือข่ายให้เร่งรัดคัดกรองค้นหา และดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค 
๑) อัตราความส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ≥๘๕% โดยจะประเมินในผู้ป่วยที่ขึ้น ทะเบียนรักษาในไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๑ และลดการเสียชีวิต ลดการขาดยา และลดการส่งต่อ
โดยที่ไม่ทราบ ผลการรักษา  
๒) การคัดกรองเพื่อค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง  

๒.๑ การคัดกรองด้วยวิธีเอกซเรยท์รวงอกอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ร้อยละ ๑๐๐   ในประชากรกลุ่ม เสี่ยง ๔ กลุ่ม คือ Health care worker, Household contact, HIV และ Prisoner  
๒.๒ การคัดกรองด้วยวิธีเอกซเรยท์รวงอกอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป        ในประชากร กลุ่มเสี่ยง ๒ กลุ่ม คือ DM uncontrolled (HbA๑C≥๗ or FBS ≥๑๔๐) & Elderly ≥ 

๖๕ ปีและกลุ่ม Migrant (Registered) 
๒. คัดกรองค้นหาผู้ป่วยวณัโรคเชิงรุกในเรือนจ าอ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น ระหว่าวันที่ ๑๖ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ยอดผู้ต้องขังจ านวน ๑,๑๘๐ คน Chest X-ray จ านวน ๑,๑๘๐ คน ผล
ภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray) ปกติจ านวน  ๑,๐๘๒ คน  ผิดปกติ จ านวน ๙๘ คน  เข้าได้กับวณัโรค จ านวน ๒๔ คน ส่งเสมหะตรวจ Xpert ๔๗ คน (อยู่ระหว่างรอผล) 
๓. คัดกรองค้นหาวัณโรคเชิงรุกใน DM & Elderly  อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น (อยู่ระหว่างการคดักรอง โดยวิธีการ Chest X-ray ระหว่างวันท่ี ๑๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 



๑๐ 

 

ประเด็นส าคัญฯ/เรื่อง ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน
ไม่บรรลุตามนโยบาย 

ข้อเสนอแนะของทีมนิเทศงานที่ให้ต่อหน่วยรับนิเทศงาน 

๕) การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมและก าจัดโรคไข้มาลาเรีย
ในพื้นที่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

 การรายงานข้อมลูผู้ป่วยจากโรงพยาบาลมายัง
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล่าช้า เนื่องจาก
โรงพยาบาลเน้นการรักษามากกวา่ 

- 

สิ่งที่ด าเนินการไปแล้ว  
ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ท่ีพบผู้ป่วยมาลาเรีย ได้แก่ สสจ.กาฬสินธุ,์ รพ.ค ามว่ง, สสอ.ค าม่วง, รพ.สต.นาทัน, รพ.สต.ดงสวนพัฒนา เพื่อช้ีแจงแนวปฏิบัติในการรายงาน
ข้อมูลผู้ป่วยโดยเน้นมาตรการ๑-๓-๗ (การแจ้งเตือน >> สถานบริการสาธารณสุขที่ตรวจพบผู้ป่วยรายงานเข้าระบบภายใน ๑ วันนับจากวันที่ตรวจพบผู้ป่วย การสอบประวัต/ิสอบสวนผู้ป่วย
เฉพาะราย >> สถานบริการสาธารณสุขที่ตรวจพบผู้ป่วย/ทีม SRRT/CDCU สอบสวนเฉพาะรายภายใน ๓ วันนับจากวันที่ตรวจพบผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรยี  
และการตอบโต ้>> ทีม SRRT/CDCU ด าเนินการก าจดัแหล่งแพร่เช้ือภายใน ๗ วันนับจากวันที่ตรวจพบผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย) รวมถึงการติดตามการรักษา ตามชนิดการติดเชื้อ กล่าวคือ การติด
เชื้อชนิด Pf. วันท่ี ๓,๗, ๒๘ , ๔๒ , ๖๐ การติดเช้ือชนิด Pv. วันท่ี ๑๔, ๒๘, ๖๐, ๙๐ 
 
๖) การป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ า การ key ข้อมูลสาเหตโุรคอาหารเป็นพิษมีหลากหลาย 

และบางส่วนไม่ใช่สาเหตุของการเกิดโรคที่แท้จริง 
ส่งเสริมการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมกับเครือข่าย (Co-ordinate) เน้น
การท างานแบบมุมกว้างและครบถ้วน 

สิ่งที่ด าเนินการไปแล้ว  
๑. มีการประเมินความไวระบบรายงานโรคอาหารเป็นพิษ ใน ๔ จังหวัด ๑๖ อ าเภอ เพื่อวิเคราะหส์าเหตุและปัจจัย 
๒. จัดท าแผนงานโครงการในปี ๒๕๖๒ เพื่อขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัยเข้าสู่คณะกรรมการโรคตดิต่อจังหวัด 
 
๗) การป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ - ๑. สนับสนุนให้ สสจ. จัดท าแผนงานป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่

ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒) เตรยีมความพร้อมตามมาตรฐาน IHR และ JEE เพื่อรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน แม้จะไม่ได้เปน็พ้ืนท่ีเสี่ยง 
๓. ด าเนินการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
โดยเฉพาะกรณีเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดนก 
 



๑๑ 

 

ประเด็นส าคัญฯ/เรื่อง ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน
ไม่บรรลุตามนโยบาย 

ข้อเสนอแนะของทีมนิเทศงานที่ให้ต่อหน่วยรับนิเทศงาน 

สิ่งที่ด าเนินการไปแล้ว 
๑. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปญัหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ จัดท าแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่  ภายใต้แนวคดิ
สุขภาพหนึ่งเดยีว (One Health)ในการท าแผนปฏิบัติการระดับจังหวัดภาวะฉุกเฉินโรคติดต่ออุบัติใหม่ ประชุมราชการจัดท าแผน เชิญบคุลากรเครือข่ายงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม  
วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แผนโรคไขห้วัดใหญ ่
๒. เนื่องจากสถานการณ์ในช่วงที่ผา่นมาในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี๗จังหวัดขอนแก่น มีการระบาดของโรคพษิสุนัขบ้าและไข้เลือดออก และพืน้ท่ีจึงมีการactivate EOC จึงมีการระดมทรัพยากรมุ่งใช้
ในการแก้ไขปัญหา๒โรคนี้  ดังนั้นในโรคไข้หวัดใหญ่หรือไข้หวัดนกจงึไม่มีการจัดซ้อมแผน แต่เพื่อเป็นการส่งเสริมการควบคมุป้องกันโรคล่วงหน้า สคร.๗ขอนแก่นได้วิเคราะห์การเกิดโรคพบว่า
ไข้หวัดใหญม่ักเกิดเป็นกลุ่มก้อนในพื้นที่เสี่ยง เช่น โรงเรยีน โรงงาน มหาวิทยาลัย ศูนย์เด็กเล็ก ค่ายทหาร ดังนั้นกิจกรรมที่ สคร.ได้ด าเนินการคือการเข้าไปให้ความรู้ในกลุ่มก้อนในพื้นท่ีเสี่ยง เช่น 
โรงเรียน-ขอนแก่น โรงงาน -มหาสารคาม มหาวิทยาลัย-กาฬสินธุ์ ศูนย์เด็กเล็ก พื้นที่เสี่ยง ๔ จังหวัด ค่ายทหาร -iร้อยเอ็ด นั้น  .และคาดว่าอุบัติการณ์การเกิดโรคจะลดลงและในพื้นที่ทุกจังหวัด
ในพื้นที่เขตสุขภาพท่ี๗ จากการเฝา้ระวังติดตามสถานการณ์ยังไม่พบมีการระบาดของโรคไข้หวัดนก ส านักงานป้องกันควบคุมโรคจึงมีการประสานพ้ืนท่ีในเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือกับการ
ระบาดที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งการสื่อสารความเสีย่งผ่านช่องทางต่างๆโดย  ๑.สื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ข่าวส าหรับประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ี    ผ่านเครอืข่ายสถานีวิทยุ  
หนังสือพิมพ์ ผู้สื่อข่าวสาสุขฯกรมควบคุมโรค 
๒. ผลิตสื่อ  info graphic  เผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดยี  และหน้าเวป็เพจของหน่วยงาน 
๓.  เผยแพร่ สถานการณไ์ข้หวัดนกในประเทศ บนหน้าเว็ปของหน่วยงาน 
๔. เผยแพร่ สปอตวิทยุ โรคไข้หวัดนก   
๕. สนับสนุนสื่อประเภท แผ่นพับ 
๖.การสนับสนุน logistics  และการด าเนินงานเฝ้าระวัง  สอบสวน  ป้องกันควบคุมโรคในพ้ืนท่ี  สนับสนุนหน้ากากอนามัย   เจลล้างมือ  โอเซลทามิเวีย  ติดตามการสนับสนุนวัคซีน
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในพ้ืนท่ีในบุคลากรและประชาชนกลุ่มเสี่ยง  ๗.สนับสนุนวิทยากรในการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคไขห้วัดนกในพ้ืนท่ี 
กิจกรรมทีต่้องด าเนินการต่อ ๑.วิเคราะห์ประเมินสถานการณโ์รคติดต่ออุบัติใหม่ ในพ้ืนท่ี ๒. สนับสนุน มาตรการ แนวทางการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคตดิต่ออุบัติใหม ่๓.ติดตาม
การปฏิบัติการจดัท าแผนกรณีโรคติดต่ออุบัติใหม่ ๔.ส ารวจปจัจัยและพฤติกรรมในการป้องกันโรคโรคภัยสุขภาพ ด้านโรคไข้หวัดใหญ่ 

 

 
 



๑๒ 

 

กลุ่มที่ ๓ โครงการที่สนับสนุนค ารังรองการปฏิบัติราชการของกรมฯ ปี ๒๕๖๑ และแผนงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม 

 

ประเด็นส าคัญฯ/เรื่อง ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน
ไม่บรรลุตามนโยบาย 

ข้อเสนอแนะของทีมนิเทศงานที่ให้ต่อหน่วยรับนิเทศงาน 

๑) ร้อยละของจังหวัดมีศูนยป์ฏบิัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติได้จริง 
(ร้อยละ ๑๐๐) 

- 
 

เตรียมความพร้อมรองรับการด าเนินงานของกองควบคุมโรคและภยั
สุขภาพในภาวะฉุกเฉิน (กอง EOC) เพื่อเป็น function การ
ด าเนินงานระดับพื้นท่ี 

สิ่งที่ด าเนินการไปแล้ว  
๑. สนับสนุนการเป็นวิทยากรอบรมการจัดท าแผนเผชิญเหตุ (IAP) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ 
๒. สนับสนุนการจดัซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัด 
๓. คัดเลือก EOC node และพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือในพ้ืนท่ีของตนเองและเปน็พ่ีเลี้ยงให้การช่วยเหลือพ้ืนท่ีข้างเคียง 
๔. ติดตามการจัดท ารายงานวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง จังหวัดในเขตสุขภาพท่ี ๗ ไดด้ าเนินการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงส าคญัของโรคและภยัสุขภาพระดับจังหวดั ดังนี้ 
- จังหวัดมหาสารคาม จดัท ารายงานการวิเคราะหร์ะดับความเสี่ยงกรณีอาหารเป็นพิษอ าเภอนาดูน วันท่ีประเมินความเสี่ยง ๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๖๐  ผู้ท าการประเมินความเสี่ยง นายชยานนท์  
สคุุณา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
-จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดท ารายงานการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของโรคคางทูม ในโรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ วันท่ีประเมินความเสี่ยง  ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ผู้ท าการประเมินความเสีย่ง  นาย
ประสิทธ์ิ  นันทสถิตย์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
-จังหวัดขอนแก่น จัดท ารายงานการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ วนัท่ีประเมินความเสี่ยง   ๕มิถุนายน  ๒๕๖๑ ผู้ท าการประเมินความเสี่ยง  นายวัฒนา  นิล
บรรพ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
-จังหวัดร้อยเอ็ด  จัดท ารายงานการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงกรณีการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ วันท่ีประเมินความเสี่ยง ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ผู้ท าการประเมินความเสี่ยง  นส.สุภาภรณ์  มิตรภา
นนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 
 
 



๑๓ 

 

ประเด็นส าคัญฯ/เรื่อง ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน
ไม่บรรลุตามนโยบาย 

ข้อเสนอแนะของทีมนิเทศงานที่ให้ต่อหน่วยรับนิเทศงาน 

๒) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน
ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
(CVD Risk) (ร้อยละ ๘๒.๕) 

ขาดแนวทางการประเมินคณุภาพการประเมินโอกาส
เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) และการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงสูง 

พิจารณาความคลาดแคลน Case manager และ System 
manager เพื่อวางแผนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

สิ่งที่ด าเนินการไปแล้ว  
 ๑. การด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเขตสุขภาพที่ ๗ ด าเนินการผ่านต าบลจัดการสุขภาพ DHS-NCD พชอ. การสร้างชุมชนลดเสีย่งลดโรคไม่ติดต่อ อ าเภอละ ๑ ชุมชน รวม ๗๗ ชุมชนๆ
ละ ๒๐,๐๐๐ บาท (งบ PPA สปสช.๑,๕๖๐,๐๐๐ บาท) 
๒. เสริมสมรรถนะระบบบริการ โดยพัฒนาศักยภาพบุคลากร SM CM ในการพัฒนาระบบบริการ CKD CVD NCD  และการขับเคลื่อนการด าเนินงาน NCD Clinic Plus ปี ๒๕๖๑ บูรณาการ
ร่วมกับคลินิกชะลอไตเสื่อม และน าร่อง รพ.สต.ละ ๑ แห่ง 
๓. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบเฝา้ระวัง ติดตามประเมินผล โดยพฒันาศักยภาพบุคลากร SM CM ดา้นข้อมูลเฝ้าระวังเชิงยุทธศาสตร์ในการป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหติสูง  และการ
ก ากับ ติดตาม และสนับสนุนการด าเนินงานผ่านคณะอนุกรรมการ Service plan DM HT  ปัญหาที่พบคือ ขาดแนวทางการประเมินคณุภาพการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 
(CVD Risk) และการปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพของกลุม่เสีย่งสูง ซึ่งควรมีระบบการติดตามการด าเนินงานผ่าน Data exchange ข้อมูล HDC ในระดับเขต จังหวัด อ าเภอ และต าบลอย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป 
 

๓) อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน (< = ๑๖ ต่อ
แสนประชากร) 

๑. ขาดความเช่ือมโยงระบบฐานข้อมูล IS และ ๔๓ 
แฟ้ม  
๒. การขับเคลื่อนทีมระดับต าบลในพ้ืนท่ีมีน้อย 

๑. เน้นการด าเนินงานในจุดเสี่ยง วิเคราะหจ์ุดเสี่ยง และประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้การด าเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสดุ 
๒. ผลักดันการด าเนินงาน RTI เข้าสู่ พชอ.  

สิ่งที่ด าเนินการไปแล้ว  
๑. ยึดการรายงานข้อมลูตามฐานขอ้มูลใดฐานข้อมลูหนึ่งและระบุแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน เช่นภาพรวมเขต รายงานโดยใช้ข้อมูล ๓ ฐาน และ  ข้อมูลมรณบัตร ของสนย. ทุกจังหวัดต้อง
รายงานไปในทิศทางเดยีวกัน ซึ่งสว่นกลางควรประสานข้อมลูจากสนย. เพื่อให้การรายงานผลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
๒. เน้นการสอบสวนอุบตัิเหตุแบบทีมสหสาขาในทุกพ้ืนท่ี ค้นหาสาเหตุและปัจจัยเสี่ยง คืนข้อมลูในเวที ศปถ.อ าเภอ/ศปถ.อปท. เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการแก้ไขปญัหาหาร่วมกัน ส่วนกลาง
สนับสนุนพ้ืนท่ีในการรายงานการสอบสวนอุบัตเิหตุ โดยก าหนดในมีรูปแบบเดียวกันในการรายงานการสอบเป็นระบบ Online สามารถเช่ือมโยงข้อมูลเป็นฐานเดียวและสามารถน าข้อมูลมา
วิเคราะหเ์พื่อวางแผนแก้ปัญหาได ้



๑๔ 

 

ประเด็นส าคัญฯ/เรื่อง ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน
ไม่บรรลุตามนโยบาย 

ข้อเสนอแนะของทีมนิเทศงานที่ให้ต่อหน่วยรับนิเทศงาน 

๓.ระดับอ าเภอโดยศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอ (ศปถ.อ าเภอ) และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)  มีการบูรณาการ การด าเนินงานโดยมีการ
ประชุมช้ีแจงผู้รับผิดชอบงานในระดับอ าเภอ และใช้แนวทางการด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บทางถนนระดับอ าเภอ (D-RTI) ของกรมควบคุมโรค ซึ่งมีอ าเภอที่ส่งผลงานเพื่อรับการ
ประเมินในระดับดี ดีมาก และดีเยี่ยม 
  สรุปจ านวนอ าเภอเป้าหมายของจังหวัด จ านวน ๖๓ อ าเภอ โดยการด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ าเภอ (D-RTI) ปี ๒๕๖๑(ทุกจังหวัดต้องด าเนินการใน
อ าเภอเสี่ยงสูงอันดับแรกและอ าเภอท่ีเหลืออีก ๓๐%) โดยอันดับแรกจะระบุชื่ออ าเภอให้ ส่วนอ าเภอท่ีเหลือ ๓๐% ให้จังหวัดคัดเลือกเอง  
   อ าเภอที่มีการเลือกประเด็นปัญหาอุบัติเหตุ โดยบรูณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาผ่าน พชอ. อย่างเป็นรูปธรรม มีจ านวน ๒๗ อ าเภอ ได้แก่ มหาสารคาม ๔ อ าเภอ กาฬสินธุ์ ๖ อ าเภอ
ร้อยเอ็ด ๘ อ าเภอ ขอนแก่น ๙ อ าเภอ 
 

๔) อัตราป่วยด้วยโรคพิษสารก าจัดศัตรูพืช (แรงงานนอก
ระบบ) 

๑) ข้อมูลอัตราป่วยในระบบ HDC ยังไม่ชัดเจน ๑. ให้ความส าคัญกับการตรวจสารเคมีในเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
จัดล าดับ (priority) พื้นที่ท่ีพบปัญหา และประสาน สสจ. จัดท า
แผนรองรับการแก้ปัญหาร่วมกัน 
๒. ใช้วิธีทางระบาดวิทยาควบคูไ่ปกับการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงลึกใน
พื้นที่ เช่น ข้อมูลการใช้สารเคมีฯ ในพื้นที่ พฤติกรรมของเกษตรกร 
ข้อมูลการรับบริการที่หน่วยบริการสุขภาพ และมาตรฐานการ
จัดบริการ เป็นต้น เพื่อใช้วางแผนการด าเนินงาน 
๓. วิเคราะห์และคืนข้อมลูให้พ้ืนท่ี เพื่อแสดงให้พ้ืนท่ีเห็นถึงปัญหา 
และผลักดันการด าเนินงานเข้าสู่ พชอ. และแผนระดับภาค เพื่อให้
จังหวัดจัดท าแผนแก้ไขปัญหาสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

สิ่งที่ด าเนินการไปแล้ว  
๑. ให้ความรู้และสนับสนุนการตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสมัผัสสารเคมีก าจดัศัตรูพืชโดยกระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรส แก่ทีมอาหารปลอดภยัเขต ๗  
  - ให้ความรู้การตรวจคัดกรองแกท่ีมอาหารปลอดภัยเขต ๗ วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
  - ให้การสนับสนุนการตรวจคดักรองในพื้นที่บ้านดงกล้วย อ าเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ ์วันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 



๑๕ 

 

ประเด็นส าคัญฯ/เรื่อง ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน
ไม่บรรลุตามนโยบาย 

ข้อเสนอแนะของทีมนิเทศงานที่ให้ต่อหน่วยรับนิเทศงาน 

๒. ในพื้นที่เขตสุขภาพท่ี ๗ ในปี ๒๕๖๐ พบว่าภาพรวมทั้งเขต ๑๖.๗๙ ต่อแสนประชากร โดยจังหวัดขอนแก่นมีอัตราป่วยด้วยโรคพิษสารก าจัดศตัรูพืชสูงที่สดุคือ ๓๓.๔๖ ต่อแสนประชากร เมื่อ
ศึกษาในรายละเอียดพบว่า ผู้ป่วยกระจุกตัวในพ้ืนท่ีต าบลบึงเนียม อ าเภอเมืองขอนแก่น จ านวน ๓๗๔ ราย จากท้ังหมด ๓๙๖ ราย และในปี ๒๕๖๑ มีพื้นท่ีที่มีอัตราป่วยสูงคือ จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีอ าเภอโพนทอง อ าเภอโพธ์ิชัย และอ าเภอสุวรรณภูมิ ซึ่ง สคร.๗ มีแผนท่ีจะด าเนินการ 
  -ประสานความเข้าใจในการรายงาน ติดตามและประเมินการด าเนนิงานของหน่วยบริการสุขภาพในปลายเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยบูรณาการไปพร้อมกับการติดตาม ประเมินการ
ด าเนินงานของหน่วยงานเครือข่าย 
  -ประชุมราชการ การพัฒนาระบบข้อมูลโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมเชิงรับ ในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานโรคจากการประกอบอาชีพฯ 
งานสารสนเทศ งานระบาดวิทยา จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และ รพ.สต. เพื่อประสานและพัฒนาแนวทางการรายงานโรคฯ และข้อเสนอแนะ
เพิ่มเตมิจากเครือข่ายในพื้นที่ 
๓. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในพ้ืนท่ี สคร.๗ ไดม้ีการประเมินความเสี่ยงจากการท างานของแรงงานนอกระบบใน ๔ อ าเภอคือ ธวัชบุรี เสลภูมิ พระยืน หนองสองห้อง ดังนั้นจึงจะด าเนินการน า
ร่องศึกษาข้อมูลอื่นๆ เช่น การใช้สารเคมฯี ในพื้นที่ พฤติกรรมของเกษตรกร ข้อมลูการรบับริการที่หนว่ยบริการสุขภาพ และมาตรฐานการจัดบริการ เพิ่มเติมในอ าเภอพระยืน เพื่อเป็นต้นแบบ
การจัดท าข้อมลูเพื่อให้เห็นถึงปัญหา และผลักดันเข้าสู่ พชอ.  
๔. การตรวจสารเคมีตกค้างในเกษตรกรเป็นกิจกรรมที่หน่วยบริการสุขภาพด าเนินการอยู่แล้ว สคร.๗ จะมีการรวบรวมข้อมูลและข้อมลูอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และคืนข้อมูลให้กับส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดในเดือนกันยายน เพื่อจดัท าแผนแก้ไขปญัหาต่อไป 
 
๕) ร้อยละของประชาชนกลุม่เป้าหมายในพื้นที่เสี่ยงมลพิษ
สิ่งแวดล้อม (Hot Zone) ได้รับการดูแล และป้องกันโรคและ
ภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม (มลพิษสิ่งแวดล้อม) 

๑. สสจ. ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานด้านมลพิษ
สิ่งแวดล้อมน้อย รวมทั้งมองว่าเปน็บทบาทของ
หน่วยงานระดับเขต เช่น ส านักงานป้องกันควบคุมโรค 
และศูนย์อนามัย 
๒. สสจ.บางแห่ง ไมม่ีแผนงานโครงการ และ
งบประมาณในการด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน 
ผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 

ติดตามผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการท าเหมือง
โปแตช ตามนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศในพ้ืนท่ี
จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคาม  

สิ่งที่ด าเนินการไปแล้ว  
การด าเนินงานด้านมลพิษสิ่งแวดลอ้มจากการท าเหมืองโปแตซในพื้นที่รับผิดชอบของ สคร.๗ จังหวัดขอนแก่น ได้ด าเนินการดังนี ้



๑๖ 

 

ประเด็นส าคัญฯ/เรื่อง ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน
ไม่บรรลุตามนโยบาย 

ข้อเสนอแนะของทีมนิเทศงานที่ให้ต่อหน่วยรับนิเทศงาน 

๑. จังหวัดขอนแก่น ได้ด าเนินการยื่นขออาชญาบัตรเพื่อท าการส ารวจแหล่งแร่ แต่ยังไมไ่ด้รับการอนมุัติให้ด าเนินการ ก าลังอยู่ในข้ันตอนของการพิจารณา 
๒. จังหวัดกาฬสินธุ์ ไดด้ าเนินการยื่นขออาชญาบัตร ได้รับอนุมตัิแลว้ แต่ผู้ด าเนินการขอไม่มารับใบอาชญาบัตร จึงยังไม่มีการด าเนินการส ารวจแหล่งแร่ 
๓. สคร.๗ จังหวัดขอนแก่นได้ประสานจังหวัดที่มีแหล่งแร่โปรแตซในการติดตามผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองโปแตซ เพื่อวางแผนด าเนินการเฝา้ระวังผลกระทบต่อ
สุขภาพประชาชน เมื่อเริม่มีการด าเนินการส ารวจแหล่งแร่  ในส่วนของจังหวัดมหาสารคามนั้นยังไม่มกีารด าเนินการขออาชญาบัตรเพื่อท าการส ารวจแหล่งแร่ จึงยังไม่มผีลการด าเนินงานใน
จังหวัดนี้ 



๑๖ 

 

๒. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารับรองปฏิบัติราชการ 
ของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมควบคุมโรค ได้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดที่ส าคัญของกรมควบคุมโรคลงสู่ส านักงาน
ป้องกันควบคุมโรค และส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น น าสู่การปฏิบัติโดยการถ่ายระดับตัวชี้วัด
(cascade) ลงสู่กลุ่มงานผ่านกลไกการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานและลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (MOU) 
ระหว่างผู้บริหารของหน่วยงาน  พร้อมทั้งถ่ายระดับตัวชี้วัด(cascade) ลงสู่บุคคลผ่านกลไกระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน(performance management system) จ าแนกระดับตัวชี้วัดออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ตัวชี้วัดระดับ
ยุทธศาสตร์ (Roadmap :R) ระดับหัวหน้ากลุ่มงาน(Profile : P) ระดับหัวหน้างาน(Unit: U) และตัวชี้วัดระดับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่สนับสนุนงาน(Individual : I) ซึ่งการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ใช้แนวทางการด าเนินงานตามระบบงานของหน่วยงานทั้ง  ๔ มิติ จ านวน ๑๖ ตัวชี้วัด สามารถสรุปผล
การติดตามการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส ดังนี้   

  ไตรมาสที่ ๑  การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในไตรมาสนี้ ส่วนกลางก าหนดให้รายงานผล
การด าเนินงาน จ านวน ๑๑ ตัวชี้วัด พบว่า สามารถรายงานได้ครบถ้วน และทันเวลาทุกตัวชี้วัด แต่พบปัญหาจาก
ขั้นตอนการด าเนินงานของตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒ ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและ
สุขภาพ  ในขั้นตอนการขอจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการ EC กรมควบคุมโรค ซึ่งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดแจ้งว่า คงไม่
ทันตามระยะเวลาที่ก าหนดตามขั้นตอนการวิจัย ส่งผลให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  ดังนั้น ทีมนิเทศกรม
ควบคุมโรค รอบที่ ๑  ได้ให้ค าแนะน าเปลี่ยนผลงานวิจัยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทบทวนงานวิจัยหรือการวิเคราะห์เมต้า
(Meta analysis) จะท าให้สามารถผ่าน EC ได้เร็วขึ้น ซึ่งหน่วยงานด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้อ านวยการกลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร(กพร) กรมควบคุมโรค และผู้อ านวยการ IREM ส่งผลให้หน่วยงานบรรลุผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดดังกล่าว   

  ไตรมาสที่ ๒  การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในไตรมาสนี้ ส่วนกลางก าหนดให้หน่วยงาน
ต้องรายงานผลการด าเนินงาน จ านวน ๑๖ ตัวชี้วัด พบว่า สามารถรายงานได้ครบถ้วน และทันเวลาทุกตัวชี้วัด จากการ
ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ผ่านระบบ VDO Conference ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้สรุปผล รอบ ๖ เดือน ได้รายงานว่า สคร.๗ 
ขอนแก่น มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ๑๕ ตัวชี้วัด และผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย ๑ ตัวชี้วัด คือ
ตัวชี้วัดร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม 
   ไตรมาสที่ ๓ การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในไตรมาสนี้ จ านวน ๑๖ ตัวชี้วัด พบว่า  
สามารถรายงานได้ครบถ้วนและทันเวลาทุกตัวชี้วัด สภาพปัญหาที่พบคือ ตัวชี้วัดที่วัดผลกระทบ ( Impact) ของโรค มี
ความเสี่ยงต่อการไม่บรรลุเป้าหมายการด าเนินงาน ดังนี้   

 ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑.๒_๑ อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของค่ามัธย
ฐานย้อนหลัง ๕ ปี  ทุกจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบมีอัตราป่วยที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น  



๑๗ 

 

 ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑.๒_๒ อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่   จากผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้ Success rate ร้อยละ ๘๑.๔๖ (ร้อยละ ๘๕) 

 ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๒ จ านวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า จากข้อมูลจ านวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัข
บ้า วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดเป้าหมาย จ านวน ๑ ราย   
    จากสภาพปัญหาดังกล่าว หน่วยงานได้มีการทบทวนแนวทางการด าเนินงานในเวทีหน่วยงาน และ
สะท้อนผ่านผู้ตรวจฯ  ตลอดจนน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนงาน/โครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่เน้นการตอบปัญหา
ในพ้ืนที่ ด้วยนวัตกรรม และผลิตภัณฑ์หลักทางวิชาการ  
 

๓.แผนงาน / โครงการของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น จัดท าค าของบประมาณ (งบด าเนินงาน

โครงการ) จ านวนทั้งสิ้น ๕๓ โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๙,๖๓๗,๕๐๐ บาท เพ่ิมจากปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ร้อยละ 
๑๙.๖๗ (ปีงบประมาณ ๖๑ มีโครงการทั้งสิ้น ๔๕ โครงการ งบประมาณ ๑๖,๔๐๘,๖๐๐ บาท) เป็นงบประมาณ แผนเชิง
ระบบ/งานยุทธศาสตร์/ภารกิจพ้ืนฐาน ร้อยละ ๕๙.๓๐  แผนโรคติดต่อ ร้อยละ ๒๔.๔๐  แผนโรควัณโรค เอดส์ และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร้อยละ ๗.๗๑  แผนโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๕.๕๓ และแผนโรคไม่
ติดต่อ ร้อยละ ๓.๐๖  จ าแนกงบประมาณตามแนวทางการด าเนินงานของกรมควบคุมโรค เป็นดังนี้  

๑) จ าแนกงบประมาณตาม นโยบาย / การพัฒนาขีดความสามารถ / ภารกิจพ้ืนฐาน  
ประเด็น เป้าหมายกรม งบประมาณ สคร.๗ ขอนแก่น 

๑. งานนโยบาย (THE MUST) ๕๐% - ๖๐% ๔๙.๐๗% 
๒. งานการพัฒนาขีดความสามารถ 
(CHANGE DDC) 

๑๐% - ๒๐% ๑๑.๕๒% 

๓. งานภารกิจพื้นฐาน (MAINTAIN) ๓๐% - ๔๐% ๓๙.๔๑% 
 

๒) จ าแนกการด าเนินงานจุดเน้นการป้องกันควบคุมโรคตามสายรองอธิบดี 
สายรองอธิบดี โครงการติดดาว โครงการของ สคร.๗ ขอนแก่น 

นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทยส์กุล โรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ / วัณโรค / มาลาเรีย /  
การป้องกันควบคุมโรคในเขตเมือง / 
การพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ 

สคร.๗ ขอนแก่น มีโครงการที่ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานโครงการติดดาวครบทุกประเด็น  
รวมงบประมาณด าเนินงาน ๑,๙๒๓,๙๐๐ บาท 

นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ ระบบเฝ้าระวัง/Public Health 
Laboratory/ RTI / ลดการ
บริโภคเกลือและโซเดียม 

สคร.๗ ขอนแก่น มีโครงการที่ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานโครงการติดดาวครบทุกประเด็น  
รวมงบประมาณด าเนินงาน ๖๖๙,๗๐๐ บาท 



๑๘ 

 

สายรองอธิบดี โครงการติดดาว โครงการของ สคร.๗ ขอนแก่น 
นายแพทยธ์นรักษ์ ผลิพัฒน ์ โครงการตามพระราชด าริฯ / ก าจัด

และกวาดลา้งโรค/ภัยตามพนัธ
สัญญาฯ / บังคบัใช้กฎหมาย
พระราชบญัญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 
๒๕๕๘ /ควบคุมโรคติดต่อน าโดย
ยุงลาย 

สคร.๗ ขอนแก่น มีโครงการที่ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานโครงการติดดาวครบทุกประเด็น  
รวมงบประมาณด าเนินงาน ๒,๕๓๘,๗๐๐ บาท 

นายแพทย์ขจรศักดิ์  แก้วจรัส ยาสูบ /สุรา /การพัฒนาระบบเฝ้า
ระวังด้าน Env.-Occ. /รูปแบบศูนย์
สุขภาพดีวัยท างาน /ส ารวจค่าเฉลี่ย
ระดับตะกั่วในเลือดเด็กไทย (อายุ ๐-
๕ ปี)  

สคร.๗ ขอนแก่น มีโครงการที่ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานโครงการติดดาวครบทุกประเด็น    
รวมงบประมาณด าเนินงาน ๖๖๙,๐๐๐  บาท 

นายแพทยส์มบัติ   แทนประเสริฐสุข    การพัฒนาระบบนวัตกรรมการ
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
/การพัฒนาการป้องกันควบคุมโรค
โดยกลไก พชพ. 

สคร.๗ ขอนแก่น มีโครงการที่ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานโครงการติดดาวครบทุกประเด็นโดย
เป็นการด าเนนิงานแบบบูรณาการจากทุกกลุ่ม 
รวมงบประมาณด าเนินงาน ๘๐๑,๐๐๐  บาท 

 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………. 


