
ยินดีต้อนรับ
นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

และคณะผู้นเิทศงานกรมควบคมุโรค

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
1



กรอบการน าเสนอ

การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของทีมนิเทศงาน (รอบที่ 1 )

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2561

แผนงาน/โครงการของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2562

ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561

2

การบริหารจัดการต าแหน่งว่าง



การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของทีมนิเทศงาน (รอบที่ 1 )
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การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
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สู่แนวทางการด าเนินงาน

การด าเนินงานพัฒนาการขบัเคลื่อนการปอ้งกันควบคุมโรค
ภายใต้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับพื้นที่

หน่วยงานในกรมวิชาการอื่นๆ ยังไม่สามารถเข้ามามีบทบาทและมสี่วนร่วมในการด าเนินการลดโรค
และภัยสุขภาพได้อย่างชัดเจน และพื้นที่บางแห่งขาดงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุตามนโยบาย

ข้อเสนอแนะของทีมนิเทศงานทีใ่ห้ต่อหนว่ยรับนิเทศงาน (รอบที่ 1)

1) ด าเนินการตามข้อสั่งการของท่านอธิบดีฯ ในการประชุม VDO Conference วันที่ 26 ก.พ. 61 
ให้ สคร.ด าเนินการ 

- คืนข้อมูลชี้เป้าปัญหา (Information) ให้จังหวัด 
- Kick off กิจกรรมระดับจังหวัดร่วมกับ สสจ. ให้สอดคล้องกับ  “ไทยนิยม ยั่งยืน”: ชุมชนอยู่ดี 

มีสุข, รู้สิทธิ-รู้หน้าที่-รู้กฎหมาย - สร้างกลไกการติดตามเชิงผลลัพธ์กับทุก สสจ. เพื่อลดโรค ลดภัย 
ลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ร่วมกับผู้ตรวจราชการและสาธารณสุขนิเทศ 

- สร้างรูปแบบแรงจูงใจเชิงรุก สื่อสารให้ทั่วถึง 
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1 2 3 4

คืนข้อมูล 
& ชี้เป้า

Pm โรควิเคราะห์
ข้อมูลและคืนข้อมูล
แก่ สสจ. ทุกแห่ง
แล้วในไตรมาสที่ 2

การประสาน สสจ. 
และ Kick off

การสร้างกลไกการ
ติดตามเชิงผลลพัธ์

ส่ือสาร และ
สร้างแรงจูงใจ

• ทุกจังหวัดได้ kick off ครบ
ทุกจังหวัด

• มีคณะกรรมการ พชพ. ทุก
ระดับ ในทุกพื้นที่

• ก าหนดประเด็น พชอ. ครบ
ทุกพื้นที่

• Gap analysis ; ส ารวจความ
ต้องการของพื้นที่ 

• จัดการประชุมเพื่อจัดท า
แนวทางและบูรณาการการ
ขับเคลื่อนกลไกคณะ 
กรรมการ พชพ.

• เยี่ยมเสริมพลังในพื้นที่
• สร้าง Line group และเข้า

ร่วม Group line ของ  
พชพ.

• สื่อสารทางระบบราชการ

ประเด็น พชอ.
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มหาสารคาม

ขอนแก่น

ร้อยเอ็ด

กาฬสินธุ์

ประเด็นหลักที่ทุกพื้นที่ท าร่วมกันคือ 

“ จังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0
(Smart Kids Taksila 4.0) “

ปัญหาตามบริบทเลือกดังนี้
- วิถีธรรม วิถีพอเพียง เน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- ชุมชนเข้มแข็งครอบครัวอบอุ่น เน้นสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับ

ครอบครัว ชุมชน 
- คนตักศิลาไม่ทอดทิ้งกัน เน้นผู้สูงอายุ ผู้พิการ

ผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะสม

เลือกจาก 3 ประเด็น คือ
- คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน 
- การจัดการขยะต้นทาง
- ปัญหาตามบริบท 1-2 ประเด็น 

ประเด็นหลักของจังหวัดท่ีทุกพื้นที่ท า
ร่วมกันคือ Smart kids , Healthy 
seniors และ Healthy food  
ประเด็นปัญหาตามบริบทแต่ละอ าเภอเลือก 
1-3 ประเด็น

พื้นทีเ่ลือกประเด็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามบริบทของพื้นที่แต่ละอ าเภอมีประเด็นในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตรวม 4-6 ประเด็น
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โดยใช้รูปแบบ One page OP

องค์
ประกอบ 

ที่ 1

ปลี่ยนแปลงด้าน การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม  สิ่งแวดล้อม  เศรษฐกิจ
 การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย   เทคโนโลยี

ความได้เปรียบ  ความท้ายทายและโอกาสเชิงยุทธศาสตร์

 วิเคราะห์ ครอบคลุม 4  ด้าน   ด้านพันธกิจ   การปฏบิัติการ  ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม  และ ด้านบุคลากร 

องค์
ประกอบ

ที่ 4

 วิเคราะห ์ปัญหาที่พยายามแก้ ราย Cluster 
 ทบทวนผลการด าเนนิงานทีผ่่านมา
 ทบทวนและจัดท าตัวชี้วดัทีส่อดคล้องต่อการบรรลุพนัธกจิและวิสัยทศันอ์งค์กร
 ระบบปรับปรุงผลการด าเนินงาน

การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆองค์
ประกอบ

ที่ 2

องค์
ประกอบ

ที่ 3

ปัญหาทีพ่ยายามแก้  ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัด

 ทบทวนวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยม ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  สมรรถนะหลัก        
 ก าลังคน  ระดับความผูกพัน  และปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน 
 สนิทรัพย์ กฎหมาย ระเบียบ ที่ต้องปฏิบัติ

การพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ผลลพัธ์แก่บุคลากร
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การด าเนินงานวิเคราะห์ผลลัพธ์
กลไกการท างาน

การด าเนินงาน
พัฒนาศักภาพบุคลากร

 กระบวนการที่ส าคัญของแต่ละ
กลุ่มงาน และความเช่ือมโยงเชงิ
ระบบของ value chain ของ
หน่วยงาน      

 One page เพื่อวิเคราะห์ผลลัพธ์
ขององค์กรในการบรรลุวิสัยทัศน์ 

 กลุ่มงานได้ท าการวิเคราะห์ ภาระ
งาน

 จัดการฐานข้อมูลให้เป็นระบบ ซึ่ง
จะน าไปสู่ความส าเร็จของการ
ท างานและตัวชี้วัด 

เครื่องมอื PMQA ทบทวน

 เสรมิสร้างความรู้และความ
เข้าใจของบุคลากรการจัดท า
ลักษณะส าคัญองค์กร ใน
รูปแบบ One page กลุ่มงาน 
และหน่วยงาน 

เครื่อง One page OP

คณะกรรมการครอ่มสายงาน ฝกึการวิเคราะห์ผลลัพธ์เชงิ
ระบบโดยใช้ SIPOC Model

 พัฒนาบุคลากรเครอืข่ายพัฒนา
องค์กร  7  8  9   และ 10

ผลผลิตของงาน

วิสัยทัศน์ ภารกิจ  กระบวนงาน

วิเคราะห์ผลลัพธ์ของงาน
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การเปลี่ยนเรื่องโครงการวิจัย และการปรับปรุงหลกัสูตร

โครงการวิจัย
การเปลี่ยนโครงการวิจัย ที่สามารถตอบตัวชี้วัด และ
ยุทธศาสตร์กรมได้ กรณตี้องการสนับสนุนงบรายจ่ายอื่น
ด้านการวิจัย (นอกแผน)

หลักสูตร
กรณทีี่ หลักสูตรอบรมแก่บุคคลภายนอก ที่ต้องส่งเข้า
คณะกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรของกรมฯ เพื่อรับรอง
มาตรฐานก่อนด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดค ารับรองประสานกับส านัก IREM ขอน ำ
งานวิจัยที่ด าเนินงานปี 2561 คืองานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผล

โปรแกรมการดูแลสุขภาพเพื่อชะลอการเสื่อมของไต ใน

ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 : การทบทวนวรรณกรรม

อย่างเป็นระบบและวิเคราะห์เมต้า” เพื่อตอบตัวชี้วัดค า

รับรอง และขณะนี้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

สคร.7 จังหวัดขอนแก่นได้ส่งหลักสูตรเรื่องโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี เข้าคณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานหลักสูตรของกรมฯ เพื่อรับรองมาตรฐานก่อน
ด าเนินการเผยแพร่แล้วจ านวน 1 หลักสูตร 

ปัญหาการด าเนินงานและ
ข้อเสนอแนะจากการนิเทศ รอบที่ 1
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• ตั้งงบประมาณจากเงินบ ารุงแทน
• ด าเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน 
• เก็บเงินค่าเช่าห้องประชุมจากหน่วยงาน

ภายนอก
• เร่งรัดการขยายเขตไฟฟ้าของนิคมโนน

สมบูรณ์ ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ค่า
สาธารณูปโภคสูง

ค่าสาธารณูปโภค

ระเบียบ
พัสดุ

การด าเนินงาน 
LAB  Env-Occ

งานบริหารทั่วไป

• จัดอบรมเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ บรรยายโดย  ผอ.กองคลังและ
หัวหน้าพัสดุ กรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ 4 พ.ค.61

• ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมระเบียบพัสดุ ซึ่งจัดโดยคลังจังหวัดขอนแก่น

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้รับงบ
ปรับปรุง LAB Env- Occ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ท าแผน
เงินบ ารุงจ านวน 400,000 บาท 
ปรับปรุงห้องล้างอุปกรณ์  และ
ขณะนี้ด าเนินการแล้ว
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19 มิ.ย.616-7 มิ.ย.61
•ติดตามความก้าวหน้าระบบ

ไฟฟ้า คาดว่าภายใน ก.ค.61 
การไฟฟ้าภาค 2 จะตอบ
กลับมา

3 ก.ค.61
หา รื อ กั บน า ยก  อ บ ต . โ น น
สมบูรณ์ เพื่อหาทางช่วยเหลือ
ร้านค้า อาจท าเป็นตลาดบนที่ดิน
ที่ อบต.ขอไว้ แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป

22 มิ.ย.61

ปัญหาผู้บุกรุกพื้นที่นิคม และคนภายนอกมาใช้ประโยชน์ทีด่ิน

13 มิ.ย.61 21 มิ.ย.61 26-30 มิ.ย.61

• สรุปรายงานความก้าวหน้า
แจ้งกรมควบคุมโรค

จากผู้บุกรุก 28 ราย
• ผู้บุกรุก 7 รายขอคืนที่ดิน
• ร้านค้า 7 รายขอผ่อนผัน 

ระหว่างการเจรจา
• ผู้บุกรุก 14 รายยังไม่แจ้ง

ความประสงค์ จะได้ท า
หนังสือแจ้งเตือน

ติ ดป้ า ยปร ะกาศ
เพิ่มอีก 1 ป้ายใน
ที่ดินบริเวณร้านค้า

หารือกับธนารักษ์ จ.ขอนแก่นได้รับ
ค าแนะน าให้ท าหนังสือแจ้งเตือนเมื่อ
ครบก าหนด การต่อรอง ใดๆ ให้
ด าเนินการในชั้นศาล เนื่องจากเคย
ผ่อนผันมาแล้ว และกฎหมายระบุ 
การบุกรุ กหลั งปี  2556  ต้องถู ก
ด าเนินการตามกฎหมาย

ร้านค้า 8 ราย  ท า
ห นั ง สื อ ข อ
ความเห็นใจ

•ประชุมผู้บุกรุกที่ดินและร้านค้า
จ านวน 28 ราย เพื่อให้ข้อเท็จจริง 
และรับฟังข้อมูล

•ก าหนดให้ส่งคืนที่ดินภายใน 30 
มิ.ย.61



โครงการตามแนวพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ
และการลดโรคและภยัสุขภาพที่เป็นปัญหาในพืน้ที่
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การด าเนินงานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี

สคร.7 ขอนแก่น เสนอปัญหาดังกล่าวต่อศูนย์อนามัยที่ 7 และ
คณะกรรมการสาธารณสุขและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

จัดเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ โดย อปท.ที่มีการ
จัดการสถานที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 

ประสานจังหวัดจัดท าแผนผลิตสื่อรองรับในปี 2562 
และสนับสนุนสื่อและสื่อต้นฉบับในรูปแบบไฟล์ข้อมูล

ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้ส้วมที่ถูก
สุขลักษณะเพื่อลดโรคพยาธิใบไม้ตับ

1

2

3

4

1.สถานที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

2.การด าเนินงานเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับเพื่อลด

การตายก่อนวัยอันควร

3. การประสานความร่วมมือกับ สสจ. ในการผลิตสื่อ

การเรียนการสอนสนับสนุนแก่โรงเรียน

4. สนับสนุนเรื่องห้องน้ าสะอาดถูกสุขอนามัยตาม
เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ

ปัญหาการด าเนินงานและ
ข้อเสนอแนะจากการนิเทศ รอบที่ 1

การด าเนินงาน
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การควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชน

ปัญหาการด าเนินงานและข้อเสนอแนะจากการนิเทศ รอบที่ 1

ประสานความร่วมมือให้พื้นที่ติดตามการ
ตรวจอุจจาระและเก็บตกในนักเรียนรายท่ี
ยังไม่ได้ตรวจให้ครบถ้วนและหากตรวจพบ
พยาธิให้จ่ายยาก าจัดพยาธิ และหากตรวจ
พบพยาธิใบไมต้ับในนักเรียน ให้กินยา 
Praziquantel ให้ครบทุกราย

15



โครงการบ้านพักสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เพื่อช่วยลดปัญหาการเพิ่มขึ้นของสุนัขและแมวจรจัดในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ดและเพื่อป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้าและโรค
สัตว์สู่คนอื่นๆ

จ านวนสัตว์ทีเ่คลื่อนย้ายเข้ามายงับ้านพักสุนัขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
ปีงบประมาณ 2561 สุนัข 323  ตัว  แมว 85  ตัว รวมทั้งสิ้น 408 ตัว
จ านวนสัตว์ทีเ่คลื่อนย้ายออกจากบ้านพักสุนัขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
ปีงบประมาณ 2561 สุนัข 282  ตัว   แมว 61 ตัว  รวมทั้งสิ้น 343 ตัว

การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

16



 ตั้งอยู่บึงทุ่งสร้าง เมือง ขอนแก่น

 เทศบาลเมือง ขอนแก่น

 ควบคุมสุนัขที่มี นิสัยดุร้าย

 สงสัยโรคพิษสุนัขบ้า 

 เฝ้าระวัง 6 เดือน 

 เจ้าของมารับคืน

 สุนัขไม่มีเจ้าของ เทศบาลดูแลต่อ

 ปัจจุบันมีสุนัข น าเข้ามา   31 ตัว  (16ก.ค.61)

โครงการบ้านพักสุนัขจรจัด 
เทศบาลต าบลนาจารย์ อ. เมือง  กาฬสินธุ์

สถานที่กักกันสัตว์ 
เพื่อเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า จ.ขอนแก่น 
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การเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสีย่ง

ปัญหาการด าเนินงานและข้อเสนอแนะจากการนิเทศ รอบที่ 1

ทบทวนตัวหารกลุ่มเป้าหมาย 

ในการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคให้มีความเหมาะสม

การแยกผู้ต้องขังที่ป่วยเป็นวัณโรค โดยพิจารณาจากขีดความสามารถ
ของเรือนจ า และติดตามดูแลผู้ต้องขังที่ป่วยอย่างต่อเนื่อง

พิจารณาความเสี่ยงของผู้สัมผัสโรค โดยเฉพาะบุคลากร
ที่เข้าไปตรวจคัดกรอง

การค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงยังไม่ครอบคลุม 
เนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมายจ านวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ

ความส าเร็จของการรักษายังไม่บรรลุเป้าหมาย

• ไดก้ าหนดนิยามตัวหารของกลุ่มเสี่ยงที่ชัดเจน ใน
แตล่ะกลุ่ม ได้แก่ HCW, HIV, HHC ,Prison, Migrant DM,

Eldery

• ผู้ต้องขังที่ป่วยเป็นวัณโรคในทุกเรือนจ า มีการแยกออกจาก

ผู้ต้องขังทั่วไป แต่เนื่องจากพื้นที่จ ากัด ไม่สามารถให้ผู้ป่วย

อยู่ 1 คนต่อห้อง ผู้ป่วยวัณโรคจะอยู่รวมกันในห้องแยก 

• การติดตามดูแล ใช้ระบบการติดตามผู้ป่วยตามมาตรฐานการ

ดูแลผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจ า

• จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานวัณ
โรค แพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุขจาก 
โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ สสจ.  สสอ.
และ เรือนจ าในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ทั้งนี้เพื่อให้มี
ความรู้เรื่องวัณโรคเพื่อประสิทธิผลในการการคัดกรอง
ค้นหาและดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค

• การจัดกิจกรรมการคัดกรองค้นหาวัณโรคเชิงรุกใน 
DM & Elderly 18



การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย

การรายงานข้อมูลผู้ป่วยจาก
โรงพยาบาลมายังส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล่าช้า 
เนื่องจากโรงพยาบาลเน้น

การรักษามากกว่า

ประชุมหารือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นทีพ่บผูป้่วย
มาลาเรีย ได้แก่

ปัญหาการด าเนินงานและข้อเสนอแนะจากการนิเทศ รอบที่ 1

สสจ.กาฬสินธุ์, รพ.ค า
ม่วง, สสอ.ค าม่วง, รพ.
สต.นาทัน, รพ.สต.ดง
สวนพัฒนา

• แนวปฏิบัติในการรายงานข้อมูลผู้ปว่ย
โดยเน้นมาตรการ1-3-7

• การติดตามการรักษา ตามชนิดการติดเชื้อ 
• ชนิด Pf. วันที่ 3,7, 28 , 42 , 60 
• ชนิด Pv. วันที่ 14, 28, 60, 90 19



การด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่ออาหารและน้ า

การ key ข้อมูลสาเหตุโรคอาหารเป็นพิษ
มีหลากหลาย และบางส่วนไม่ใช่สาเหตุ
ของการเกิดโรคที่แท้จริง

ส่งเสริมการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมกับ
เครือข่าย (Co-ordinate) เน้นการท างาน
แบบมุมกว้างและครบถ้วน

1. มีการประเมินความไวระบบรายงานโรค
อาหารเป็นพิษ ใน4 จังหวัด 16 อ าเภอ เพื่อ
วิเคราะห์สาเหตุและปัจจัย
2. จัดท าแผนงานโครงการในปี 2562 เพ่ือ
ขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัยเข้าสู่
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 

ปัญหาการด าเนินงานและข้อเสนอแนะจากการนิเทศ รอบที่ 1
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โครงการสนับสนุนค ารับรอง (PA) กรมควบคุมโรค
และแผนงานควบคุมโรคและภยัสุขภาพ
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
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ปัญหาการด าเนินงานและข้อเสนอแนะจากการนิเทศ รอบที่ 1

การด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)

1) สนับสนุนการเป็นวิทยากรอบรมการจัดท าแผนเผชิญเหตุ 
(IAP) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของพื้นที่
2) สนับสนุนการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัด
3) คัดเลือก EOC node และพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียม
ความพร้อมรับมือในพื้นที่ของตนเองและเป็นพี่เลี้ยงให้การ
ช่วยเหลือพื้นที่ข้างเคียง
4) พื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ไดด้ าเนินการจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงส าคัญของโรคและภัยสุขภาพ
ระดับจังหวัดทุกจังหวัดแล้ว

การด าเนินงาน
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• ขาดแนวทางการประเมินคุณภาพการประเมินโอกาสเสี่ยง
ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) และการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงสูง

• การพิจารณาความขาดแคลน Case manager และ 
System manager เพื่อวางแผนการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

การด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ

1) ด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเขตสุขภาพที่ 7
ผ่านต าบลจัดการสุขภาพ DHS-NCD พชอ. การสร้างชุมชน
ลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อ อ าเภอละ 1 ชุมชน รวม 77 ชุมชน

2) เสริมสมรรถนะระบบบริการ โดยพัฒนาศักยภาพ SM CM
ในการพัฒนาระบบบริการ CKD CVD NCD และขับเคลื่อน
การด าเนินงาน NCD Clinic Plus โดยบูรณาการร่วมกับคลินิก
ชะลอไตเสื่อม และน าร่อง รพ.สต.ละ 1 แห่ง 

3) พัฒนาศักยภาพ SM CM ด้านข้อมูลเฝ้าระวังเชิงยุทธศาสตร์ในการ
ป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ก ากับ ติดตาม และสนับสนุน
การด าเนินงานผ่านคณะอนุกรรมการ Service plan DM HT 

ปัญหาการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ
จากการนิเทศ รอบที่ 1
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1. ขาดความเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล IS และ 43 แฟ้ม 
2. การขับเคลื่อนทีมระดับต าบลในพ้ืนที่มีน้อย
3. การวิเคราะห์จุดเสี่ยง และประสานความร่วมมือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผลักดันการด าเนินงานเข้าสู่ 
พชอ.

การด าเนินการเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน

ยึดการรายงานข้อมูลตามฐานขอ้มูลใด
ฐานข้อมูลหนึ่ง ภาพรวมเขต ใชข้้อมูล 3 ฐาน 
ทุกจังหวัดต้องรายงานไปในทิศทางเดียวกัน 

ปัญหาการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ
จากการนิเทศ รอบที่ 1

ศปถ.อ าเภอ และ คกก.พชอ.  บูรณาการการ
ด าเนินงาน และใช้แนวทางการป้องกันการ
บาดเจ็บทางถนนระดับอ าเภอ (D-RTI) ของกรม
ควบคุมโรค

สอบสวนอุบัติเหตุแบบทีมสหสาขา คืนข้อมูลในเวที ศปถ.
เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน ก าหนดรูปแบบการรายงานเดียวกัน
เป็นระบบ Online สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเป็นฐานเดียว
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อัตราป่วยด้วยโรคพิษจากสารก าจัดศัตรูพืช

1การตรวจสารเคมีในเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
จัดล าดับ (priority) พื้นที่ที่พบปัญหา และ
ประสาน สสจ. จัดท าแผนรองรับการแก้ปัญหา
ร่วมกัน

2.ใช้ระบาดวิทยา วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในพ้ืนที่ 
เช่น ข้อมูลการใช้สารเคมีฯ พฤติกรรมของ
เกษตรกร ข้อมูลการรับบริการเพื่อวางแผนการ
ด าเนินงาน

3. คืนข้อมูลให้พ้ืนที่ เพื่อแสดงให้เห็นปัญหา และ
ผลักดันการด าเนินงานเข้าสู่ พชอ. และแผนระดับ
ภาค เพื่อจัดท าแผนแก้ไขปัญหาสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช

ข้อเสนอแนะจากการนเิทศ รอบที่ 1

1. ให้ความรู้ สนับสนุนการตรวจคัดกรอง  
ความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
โดยกระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรส แก่ทีม
อาหารปลอดภัยเขต 7 

2. ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาชุมชน
ต้นแบบด้านอาชีวอนามัยในการลด ละ เลิก
การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช จ านวน 3 แห่ง 
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กิจกรรมการด าเนินงานไตรมาส 2-3/2561
1. ให้ความรู้ สนับสนุนการตรวจคัดกรองความเส่ียงจากการสัมผัสสารเคมีก าจัดศัตรูพืชโดยกระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรส แก่ทีมอาหารปลอดภัยเขต 7
 ให้ความรู้การตรวจคัดกรองแก่ทีมอาหารปลอดภัยเขต 7
 ให้การสนับสนุนการตรวจคัดกรองในพื้นที่บ้านดงกล้วย อ าเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

2. ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านอาชีวอนามัยในการลด ละ เลิกการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 3 แห่ง 
 ต าบลกุดดินจี่ อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

 มีการออกกฎของต าบลโดยผู้น าหมู่บ้าน ห้ามใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช
 ประชาชนตรวจสอบกันเอง หากพบจะแจ้งผู้น าหมู่บ้านและลงโทษโดยปรับเป็นเงิน

 บ้านโจด ต าบลนาเมือง อ าเภอเสลภูม ิจังหวัดร้อยเอ็ด
 ประชาชนท่ีตระถึงอันตรายจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชมารวมตัวกันผลิตข้าวอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี 
 จัดตั้งเป็นเครือข่ายวิสาหกิจแปรรูปข้าวอินทรีย์

 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ต าบลหนองแวง อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ประชาชนมารวมกลุ่มปลูกผักปลอดภัย 
 หน่วยงานต่างๆ เช่น กศน. เกษตร พัฒนาชุมชน อบต. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ามาให้ความช่วยเหลือท้ังงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เมล็ดพันธุ์
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แอ่งสกลนคร

แอ่งโคราช

แหล่งแร่โปแตชและเกลือหินที่ส าคัญของประเทศไทย

 จ.ขอนแก่น มีการยื่นขออาชญาบัตรเพื่อท าการส ารวจแหลง่แร่ แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ
 จ.กาฬสินธุ์ มีการยื่นขออาชญาบัตร ได้รับอนุมัติแล้ว แต่ผู้ขอฯ ไม่มารับใบอาชญาบัตร จึงยังไม่มี

การด าเนินการส ารวจ
 สคร.7 ประสานจังหวัดในการติดตาม เพื่อวางแผนด าเนินการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ

ประชาชน เมื่อเริ่มมีการด าเนินการส ารวจแหล่งแร่

การติดตามผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองโปแตช
ตามนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคาม 
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ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2561
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การด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ สคร.7 ขก

ปัญหาการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1
ตัวช้ีวัดที่ 1.1.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและสุขภาพ 
เน่ืองจากงานวิจัยที่ท าค ารับรองมีความล่าช้าในการของ EC

โครงร่างวิจัยเก่ียวกับการทบทวนงานวิจัยหรือการวิเคราะห์เมต้า(Meta analysis) 

ทีมนิเทศกรมควบคุมโรค รอบที่ 1 ให้เข้อเสนอแนะเปลี่ยนโครงรา่งวิจัย

ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมกรมควบคุมโรค ทันเวลา
29



ผลการด าเนินงานค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ไตรมำสท่ี 3

ตัวช้ีวัดกระบวนการ

ตัวช้ีวัด Outcome 

ตัวช้ีวัด Impact 

บรรลุเป้าหมาย

2 ตัวช้ีวัด

1 ตัวช้ีวัด
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ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ประเด็น

1 1.1.1.2_1 ไข้เลือดออก อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (พิจารณารายจังหวัดหาก
จังหวัดใดมากกว่าร้อยละ 10 ฯ หักจังหวัดละ 0.2 คะแนน

2 1.1.1.2_2 วัณโรค อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
(ปี 2560 Sucess rate 81.46 หัก 0.8 คะแนน)

3 1.3.2 โรคพิษสุนัขบ้า จ านวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า
(มีผู้เสียชีวิต 1 ราย หัก 0.1 คะแนน)

สภาพปัญหาการด าเนินงานค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ไตรมำสที่ 3
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การบริหารจัดการต าแหน่งว่าง

32



กระทรวงสาธารณสุข
มีค าสั่งให้ข้าราชการรักษาการในต าแหน่ง

ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
(นางสาวประทุมมาลย์ ศิลาพร ต าแหน่ง
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ส านักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดสระบุรี) 

อยู่ระหว่างรับย้ายนางสาวรุจิรา
สมภาร ต าแหน่งนักวิชาการ

สาธารณสุขปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ 
3527 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา 

กรมควบคุมโรค

ว่างเมื่อ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
(นายทวี อารยะสุขวัฒน์ ลาออก) 

อยู่ระหว่างด าเนินการขอใช้
ต าแหน่งเพื่อรับย้าย-รับโอน 

อยู่ระหว่างรับโอนพญ.วรุณยุพา พรพล
ทอง ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ 
(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ต าแหน่งเลขที่ 

๖๐๑๒๓ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 

อยู่ระหว่างรับย้ายนายยศพนธ์ แก่นจันทร์ 
ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ต าแหน่งเลขที่ 3305
สนง. คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค 

นายแพทย์ 
(ด้านเวชกรรม
ป้องกัน) ระดับ

เชี่ยวชาญ

นายแพทย์ 
(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 

ระดับช านาญการ/
ช านาญการพิเศษ

นักวิชาการ
สาธารณสุข

ระดับปฏิบัติการ/
ช านาญการ

นักวิชาการ
สาธารณสุข 

ระดับปฏิบัติการ/
ช านาญการ

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ระดับปฏิบัติงาน/

ช านาญงาน



ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบด าเนินงานโครงการ) จ าแนกตามผลผลิต

0.00
10.00
20.00

30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00

ผลผลิต 
1

ผลผลิต 
3

ผลผลิต 
5

ผลผลิต 
7

ผลผลิต 
8

ผลผลิต 
9

ผลผลิต 
10

ผลผลิต 
11

ผลผลิต 
14

ผลผลิต 
19

90.20% 87.45%

55.96%

97.68%

79.03%

99.76%
88.49%

99.40%

53.45%

93.62%

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 35



งบเงินบ ารุง

จ านวน  42,674,965.25 บาท

ปีงบประมาณ 2558

• 58,449,481.03  บาท
ปงีบประมาณ 2559

• 52,244,321.47  บาท

ปีงบประมาณ 2560

• 63,889,980.65  บาท

ล าดับ ประเภท จ านวน (รายการ) รวมเป็นเงิน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ
1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 24 24,212,966.00 1,809,944.00 22,403,022.00 
2 ครุภัณฑ์ 53 4,562,038.00 474,633.00 4,087,405.00 
3 สิ่งก่อสร้าง 21 2,519,670.00 1,137,394.51 1,382,275.49 
4 ค่าสาธารณูปโภค 1 1,250,000.00 426,913.72 823,086.25 

รวมเป็นเงิน 32,544,674.00 3,848,885.26 28,695,788.74 

แผนเงินบ ารุง 61 ยอด ณ เดือนมถุินายน 2561

ใช้จ่าย 30,838,079.12  บาท ใช้จ่าย 17,675,518.91  บาท ใช้จ่าย 43,062,146.51  บาท
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แผน/โครงการของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2562
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สรุปภาพรวมโครงการและงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562

53
โครงการ

งปม.
19,637,500

รับโอนระหว่างปี = 2,376,510 บาท

45
โครงการ

งปม.
16,408,600

รวมทั้งสิ้น 18,785,110 บาท

ปี 2561 ปี 2562
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สัดส่วนงบประมาณตามแนวทางการด าเนินงานของกรมควบคุมโรค

THE MUST MAINTAIN

เป้ากรม 30% - 40%
CHANGE DDC

เป้ากรม 50% - 60%

11.52%49.07%

เป้ากรม 10% - 20%

39.41%

งบประมาณ ปี 2562
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สรุปแผนงาน/โครงการ จ าแนกตามแผนงานหลัก

59.30%

24.40%

7.71%

5.53%

SALT  6 โครงการ
งปม. 1,514,610 บาท

CD Cluster 15 โครงการ
งปม. 4,792,480 บาท

Env-Occ Cluster  5 โครงการ
งปม. 1,085,520 บาท

3.06%
NATI Cluster 4 โครงการ
งปม. 599,000 บาท

System (ระบบควบคมุโรค / 

ยุทธศาสตร์ / ภารกจิพืน้ฐาน) 23

โครงการ
งปม. 11,645,890 บาท 40



สรุปแผนงาน/โครงการ จ าแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธ์ 1
35.40%

ยุทธ์ 2
9.19%

ยุทธ์ 3
19.19

ยุทธ์ 4
32.14%

ยุทธ์ 5
4.08%

41



8.86%

ผลผลิต 1

42.00%

12.00%

สรุปแผนงาน/โครงการ จ าแนกตามผลผลิต

8.28%

7.64%

11.64% 8.66%

0.92%

ผลผลิต 2 ผลผลิต 3 ผลผลิต 5 ผลผลิต 7 ผลผลิต 8 ผลผลิต 14 ผลผลิต 15
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แผนงาน / โครงการ  ปีงบประมาณ 2562
จ าแนกการด าเนินงานจุดเน้นการป้องกันควบคุมโรคตามสายรองอธิบดี
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โครงการ สคร.7 ขกโครงการติดดาว

สายรองอธิบดี นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล

1. โครงการป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

2. โครงการเร่งรัดค้นหา และติดตามผลการรักษาผู้ป่วยวัณ
โรค ตามแผนปฏิบัติการระดับชาติ ด้านการต่อต้านวัณโรค 
พ.ศ. 2560 – 2564
3. โครงการเร่งรัดการด าเนินการก าจัดมาลาเรียมาตรการ 1-
3-7
4. โครงการพัฒนาระบบ กลไก การจัดการระบบการป้องกัน
ควบคุมโรคพื้นที่เขตเมืองประเทศไทย

5. โครงการพัฒนาและบริหารจัดการองค์กร

1. โครงการเร่งรัดยุติปัญหาเอดส์ และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

2. โครงการเร่งรัดการควบคมุวัณโรคในพื้นที่ สคร.7
ขอนแก่น

3. โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคมุโรคไข้มาลาเรีย

4. โครงการพัฒนาระบบ กลไก การจัดการระบบป้องกัน
ควบคุมโรคพื้นที่เขตเมือง 2562 สคร.7 ขอนแก่น

5. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กร ตาม
กรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA 4.0)

งปม. รวม 1,923,900
บาท

ครบทุกประเด็น
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โครงการ สคร.7 ขกโครงการติดดาว

สายรองอธิบดี นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ

1. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ผ่าน 
EIDSS

2. โครงการ Public Health laboratory

3. โครงการขับเคลื่อนการป้องกันอุบตัิเหตุทางถนนในระดับ
อ าเภอ (District Road Traffic Injury : D-RTI) 

4. โครงการโรงพยาบาล เค็มน้อย อร่อย (3) ดี

งปม. รวม 669,700 บาท
1.โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในเขต
สุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2562

2. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการส านักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศ

3. โครงการพัฒนาการด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจาก
การจราจรทางถนน สคร.7ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562

มีกิจกรรมด าเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาระบบการจัดการ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

ครบทุกประเด็น
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โครงการ สคร.7 ขกโครงการติดดาว

สายรองอธิบดี นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์

1.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานฯ
2.โครงการรณรงค์ก าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน้ าดีเพื่อร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ 

3.โครงการตามพระราชด าริ ควบคุมโรคหนอนพยาธิ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

4.โครงการรักษาสถานะปลอดโรคโปลิโอของประเทศไทย

5.โครงการก าจัดโรคหัดในทุกกลุ่มอายุ

งปม. รวม 2,538,700 บาท
1.โครงการพัฒนาระบบและกลไกการป้องกันควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าเขตสุขภาพที่ 7ปีงบประมาณ 2562
2.โครงการก าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี

บูรณาการร่วมกับงานพยาธิใบไม้ตับ

บูรณาการร่วมกับงานสร้างเสริมภูมคุ้มกัน

5. โครงการพัฒนางานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่ป้องกันได้
ด้วยวัคซีน ปีงบประมาณ 2562 สคร.7

46



โครงการ สคร.7 ขกโครงการติดดาว

สายรองอธิบดี นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์

6. โครงการก าจัดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จากแม่สู่ลูก 

7. โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ.2558

8. โครงการ Dengue Smart Survey (DSS)

6. โครงการก าจัดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จากแม่สู่ลูก ในพื้นที่ 
สคร. 7 ขอนแก่น
7. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและเตรียมความพร้อม
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข ปี 2562ส านักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

8. การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อที่น าโดยแมลงใน
พื้นที่เขตสุขภาพที่ 7

ครบทุกประเด็น
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โครงการ สคร.7 ขกโครงการติดดาว

สายรองอธิบดี นายแพทย์ขจรศักดิ์  แก้วจรัส

โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดโรคเสพติดยาสูบในสถานบริการ
สาธารณสุขเพ่ือให้วัยท างานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ต้นแบบและสถานศึกษาปลอดบุหรี่ 
ตาม 7 มาตรการเพ่ือสถานศึกษาปลอดบุหรี่

โครงการขับเคลื่อนการคัดกรองบ าบัดรักษาผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา 

โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้าน Env.-Occ. (Smart Detect Env.-
Occ.)
โครงการพัฒนารูปแบบศูนย์สุขภาพดีวัยท างาน (Wellness Center)

โครงการส ารวจค่าเฉลี่ยระดับตะกั่วในเลือดเด็กไทย (อายุ 0 - 5 ปี) ทั่ว
ประเทศ

งปม. รวม 669,000 บาท

ครบทุกประเด็น 

โครงการบูรณาการท างานร่วมกับงานแอลกอฮอล์

โครงการสนับสนุนและพัฒนาการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โครงการบูรณาการท างานร่วมกับงานบุหรี่

โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2562

โครงการพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยและการจัดการความเสี่ยง
ทางด้านสุขภาพครบวงจรในสถานประกอบการ ปีงบประมาณ 2562

มีกิจกรรมภายใต้โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
จากมลพิษสิ่งแวดล้อม
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โครงการ สคร.7 ขกโครงการติดดาว

นายแพทย์สมบัติ   แทนประเสริฐสุข   นายแพทย์ทรงคุณวุฒิฯ

การพัฒนาระบบนวัตกรรมการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

การพัฒนาการป้องกันควบคุมโรคโดยกลไก พชพ.

งปม. รวม 801,000 บาท

โครงการส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้ และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพของ สคร.7 ขอนแก่น

โครงการขับโครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานปอ้งกันควบคุม
โรค ภายใต้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
พื้นที่ ปี 2562 สคร.7 ขอนแก่น

ครบทุกประเด็น
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ความท้าทายในอนาคต
ประเดน็ การเตรียมการด าเนินงาน

1. กำรปฏิรูประบบสำธำรณสขุ -ติดตำมกำรปรับเปลี่ยนและปรับตวัให้ทนั
-ติดตำมเร่ืองเขตสขุภำพอย่ำงใกล้ชิด

2. กำรขบัเคลื่อนงำนตำ่งๆให้ส ำเร็จ -ขบัเคลื่อนผำ่น พชพ./พชอ. ,คณะกรรมกำรสำธำรณสขุ,
คณะกรรมกำรโรคติดตอ่ ฯลฯ และเครือขำ่ยตำ่งๆในพืน้ที่

3. กำรเป็นศนูย์กลำงด้ำน Public 
Health Lab (AIDS TB En-occ)

- เตรียมกำรในเร่ืองคน งบลงทนุ กำรตลำด ฯ

4. กำรสร้ำงบคุลำกรรุ่นใหมท่ดแทน -Successor Planning

5. เงินบ ำรุง ลดรำยจ่ำย เพิ่มรำยได้



ยินดีต้อนรับ
นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

และคณะผู้นเิทศงานกรมควบคมุโรค

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
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