
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ( กวป.)
ครั้งท่ี ๑๐ / ๒๕๖๑

วันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ หองประชุมราชพฤกษ อาคาร ๒

สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๗ จังหวัดขอนแกน
.................................................

ผูเขารวมประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

วาระกอนการประชุม
๑. กลุมพัฒนาองคกร ไดดําเนินการจัดพิธีลงนามขอตกลงคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ ๒๕๖๒ โดย ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๗ จังหวัดขอนแกน รองผูอํานวยการ ผูชวย
ผูอํานวยการ และหัวหนากลุมงานตามสายบัญชาการ

๒. ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๗ จังหวัดขอนแกน มอบนโยบายการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้

๒.๑ เรื่อง โครงสรางสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๗ จังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ
๒๕๖๒ มีคณะผูบริหารหนวยงาน ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๗ จังหวัดขอนแกน รอง
ผูอํานวยการฯ ๒ ราย ผูชวยผูอํานวยการฯ ๔ ราย มีกลุมงาน/งานภายใตสายบังคับบัญชา ผูอํานวยการ จํานวน ๔
กลุมงาน/งาน ประกอบดวย กลุมบริหารท่ัวไป กลุมแผนงานและประเมินผล กลุมพัฒนาองคกร งานกฎหมาย
รวมท้ังมีกลุมงาน/งานภายใตบังคับบัญชารองผูอํานวยการและผูชวยผูอํานวยการ จํานวน ๑๐ กลุม/๑ งาน/๓ นิคม
โรคเรื้อน/๑ ศูนยเรียนรูโรคเรื้อนนิคมโนนสมบูรณ/๕ Cluster โรค

๒.๒ เรื่อง แผนงานโครงการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ไดรับงบประมาณ ๑๔,๔๙๓,๖๐๐ บาท มี
จํานวน ๕๒ โครงการ โดยเปาหมายไตรมาส ๑ ผลการดําเนินงานไดรอยละ ๓๕ และแผนการเบิกจายในการจัด
ประชุมสัมมนารอยละ ๗๒ โดยนํากรอบแนวคิดขาราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0) มาปรับกระบวนงานเชิงบูรณาการ และ
ยึดวัฒนธรรมองคกรในการปรับเปลี่ยนพัฒนาแนวทางการดําเนินงาน

๒.๓ เรื่อง การถายระดับตัวชี้วัดหนวยงานลงสูบุคคล ประกอบดวย ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ กรมควบคุมโรค จํานวน ๑๕ ตัว ตัวชี้วัดกลางของหนวยงาน ๖ ตัว ประกอบดวย (๑)องคประกอบผลงาน
น้ําหนัก 30 (๒) องคประกอบผลเงิน น้ําหนัก 30 (๓) คํารับรอง น้ําหนัก 10 (๔) PMQA น้ําหนัก 10 (๕) วิจัย
& R2R น้ําหนัก 10 (๖) การสงรายงานประชุม น้ําหนัก 10

๒.๔ เรื่อง ตัวชี้วัดรายบุคคลเพ่ือประกอบการพิจาณาผลงานเดน ประกอบดวย (๑)จํานวนเรื่องวิจัย
วช./นวัตกรรม/ผลิตภัณฑ/วิจัย R2R (๒)รางวัลการดําเนินงานตางๆ (๓)ระดับหนวยงาน/ระดับบุคคล (๔)จิตอาสา
(๕)การสาย การลา ขาด เวร/ตรวจเวร

๒.๕ เรื่อง การสงมอบผลผลิต และแนวทางการดําเนินงานเพ่ือสงมอบผลงาน ประจําปงบประมาณ
๒๕๖๒

วาระท่ี ๑...



วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

๑.๑ เรื่อง ภายในสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๗ จังหวัดขอนแกน
๑.๑.๑ เรื่อง การทบทวนคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประกอบดวย ผูอํานวยการฯ เปนประธาน

รองผูอํานวยการฯ หัวหนากลุมงานท่ีไดรับการคัดเลือก เปนกรรมการ หัวหนากลุมบริหารท่ัวไป เปนเลขานุการ
คณะกรรมการ ทําหนาท่ีพิจารณาการประเมินบุคคล สรรหา บรรจุ แตงตั้ง โอนยาย เลื่อนระดับตําแหนง

๑.๑.๒ เรื่อง ทบทวนคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบดวย ผูอํานวยการฯ เปน
ประธาน รองผูอํานวยการฯ ผูชวยผูอํานวยการฯ และหัวหนากลุมงานท่ีไดรับการคัดเลือกจากหัวหนากลุมงานตางๆ เปน
กรรมการ หัวหนากลุมบริหารท่ัวไป หัวหนากลุมแผนงานฯ เปนกรรมการโดยตําแหนง หัวหนากลุมพัฒนาองคกรเปน
กรรมการและเลขานุการ โดยมีบทบาทหนาท่ีกลั่นกรองประเมินผลตัวชี้วัดกลางของหนวยงาน เพ่ือประกอบการ
พิจารณาผลการเลื่อนเงินเดือน

๑.๑.๓ เรื่อง ทบทวนคณะกรรมการกองทุน DPC7 ประกอบดวย นางสาวเกษร แถวโนนงิ้ว รอง
ผูอํานวยการฯ เปนประธาน และนายเกียรติชัย สารเศวต ผูชวยผูอํานวยการฯ พิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ
กองทุนฯ ตอไป

๑.๑.๔ เรื่อง การเตรียมงานจริยธรรมกรมควบคุมโรค วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ อําเภอกุด
ขาวปุน จังหวัดอุบลราชธานี

๑.๑.๕ เรื่อง การเตรียมงานจริยธรรมสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๗ จังหวัดขอนแกน วันท่ี ๑๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๕๑ ณ วัดปาจันดีสุธาวาท อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

๑.๑.๖ เรื่อง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ยายไปดํารงตําแหนงนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ยายมาดํารงตําแหนงนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดขอนแกน

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

วาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
มติ ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

วาระท่ี ๓ เรื่อง ติดตาม/สั่งการจากผูอํานวยการฯ จากการประชุมครั้ง ๙/๒๕๖๑

๓.๑ เรื่อง รายงานสถานการณขอมูลการเงินในระบบ GFMIS ณ วันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดังนี้
๓.๑.๑ งบดําเนินงานไดรับโอนงวดแรก รวมเปนเงินจํานวนท้ังสิ้น ๓๘,๐๕๙,๖๐๐ บาท

ประกอบดวย (๑)งบดําเนินงานโครงการ จํานวน ๕,๐๘๖,๑๐๐ บาท (๒)งบคาสาธารณูปโภค จํานวน ๘,๑๗๘,๖๐๐
บาท (๓)งบลงทุน จํานวน ๓,๘๖๘,๗๐๐ บาท (๔)งบอุดหนุน ๑๘,๓๘๕,๙๐๐ บาท

๓.๑.๒ งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรงวดท่ี ๑ ครบรอยละ ๑๐๐ เนื่องจากตองเรงดําเนินการตามแผน
เบิกจายในไตรมาสท่ี ๑ ไดแก (๑)คายาและวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน ๕,๒๓๔,๗๐๐ บาท (๒)งบลงทุน จํานวน
๓,๘๖๘,๗๐๐ บาท

๓.๑.๓ แผนพัฒนาประสิทธิภาพดานพลังงาน ตามคําสั่งท่ี ๑๘๕/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันท่ี ๔ ตุลาคม
๒๕๖๑ ไดวางแนวทางการดําเนินงานเพ่ือลดการใชพลังงานใหไดรอยละ ๑๐ จากคามาตรฐานกระทรวงพลังงานกําหนด
โดยรายงานผลการใชพลังงานไฟฟา น้ํามันประจําเดือนในระบบ Energy Report ของสํานักงานพลังงานจังหวัด
ขอนแกน และแจงในวาระติดตามการประชุม กวป.ทุกเดือน พรอมสงผลการรายงานใหสํานักเลขานุการกรมฯ ทราบ
ภายในวันท่ี ๑๐ ของทุกเดือน

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

วาระท่ี ๔...



วาระท่ี ๔ เรื่อง พิจารณา
๔.๑ เรื่อง ยกเลิกการรายงานผลการเบิกจายในระบบ BMC สคร.๗ ขอนแกน เนื่องจากเปนการ

ดําเนินรายงานท่ีคลายกับระบบ Estimated SM ถึงแมระบบรายงาน BMC สคร.๗ ขอนแกนจะมีประโยชนตอการ
กํากับติดตามของหัวหนากลุมงาน  มีรายละเอียดบันทึกคาใชจายตางๆท่ีสามารถเขาดูไดเปนปจจุบัน แตเปนการเพ่ิม
ข้ันตอนการทํางาน ใหกับเจาหนาท่ีการเงินสงผลใหเกิดความลาชา ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความทันเวลา ลดข้ันตอนเกิด
ความถูกตอง ครบถวนมีขอมูลการเบิกจายตรงกับรายงานของกองคลังกรมควบคุมโรค งานการเงินจึงขอปรับแนวทาง
โดยนํารายงานผลการเบิกจายในระบบ Estimated SM มารายงานผลใหกลุมงานทราบ ในวาระติดตามการประชุม
กวป.ของทุกเดือน

๔.๒ งานพัสดุขอปรับการเบิกวัสดุครุภัณฑจากใหบริการ ๒ วัน/สัปดาห  เปน ๑ วัน/สัปดาหกําหนดเปน
วันพุธ  เพ่ือลดระยะเวลาและสงผลใหเกิดประสิทธิภาพในองคกรมากข้ึน

มติ ท่ีประชุมเห็นชอบ

วาระท่ี ๕ เรื่อง เพื่อทราบ
๕.๑ เรื่องแจงจาก รองผูอํานวยการ/ผูชวยผูอํานวยการ

๑) นางสาวเกษร  แถวโนนงิ้ว รองผูอํานวยการฯ
- เรื่อง สืบเนื่องจากกรมควบคุมโรค รวมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดทําขอตกลงใน

การจัดประชุมวิชาการ International Content ระหวางวันท่ี ๒๑ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยกรมควบคุมโรคได
สนับสนุนงบประมาณใหกับมหาวิทยาลัยฯ จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท จึงขอประชาสัมพันธใหเจาหนาท่ีในสังกัด สคร.๗
ขอนแกนเขารวมการประชุมฯ

๒) นางลักษณา หลายทวีวัฒน ผูชวยผูอํานวยการฯ
- เรื่อง การประชุมวิชาการสคร. ๗,๘,๙,๑๐ โดยสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๘ จังหวัด

อุดรธานี เปนเจาภาพจัดการประชุมฯ ระหวางวันท่ี ๑๗ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ จึงขอประชาสัมพันธเจาหนาท่ีเตรียม
ผลงานวิชาการเพ่ือนําเสนอในการประชุมดังกลาว

- เรื่อง ตามท่ีอธิบดีกรมควบคุมโรคสั่งการ ปจจุบันไดดําเนินทางหองปฏิบัติการ (หองแล็ป)
Env Occ เพ่ือตรวจหาสารแคดเมียม และสารตะก่ัว ในเลือด และปสสาวะ จากโรคจากประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม ตามมาตรฐานสํานักโรคประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม จึงขอแจงท่ีประชุมประชาสัมพันธหนวยงาน และ
ใหทําการศึกษาเปรียบเทียบในการใหบริการตรวจหาเชื้อวัณโรคซึ่งยังไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากหองปฏิบัติการ
ทางการแพทยฯ ยังมีอุปกรณไมพรอมในการทําการศึกษาเปรียบเทียบดังกลาว

๓) นายกฤชวัฐ  ปลอดดี ผูชวยผูอํานวยการฯ
- เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการ SALTH ในวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา

๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมราชพฤกษ จึงขอแจงคณะกรรมการดังกลาวเขารวมประชุมฯ
- เรื่อง โครงสรางการบริหารงานหนวยงานในป งบประมาณ ๒๕๖๒ เก่ียวกับการ

ประสานงานโรคมาลาเรีย ใหดําเนินการแจงไปท่ีศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงท่ี ๗.๑ ขอนแกน หรือตามสาย
บังคับบัญชา (รองผูอํานวยการ ดร.เกษร แถวโนนงิ้ว)

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

๕.๒ เรื่องแจง...



๕.๒ เรื่องแจงจากกลุมงาน
๕.๒.๑ กลุมระบาดวิทยาและขาวกรอง เรื่อง รายงานสถานการณทางระบาดวิทยา สัปดาห

ท่ี 39  (วันท่ี 30 กันยายน - 6 ตุลาคม 2561 )

๑) รายงาน ๑๐ อันดับโรคท่ีมีอัตราปวยสูงสุดของเขตสุขภาพท่ี ๗ ท่ีมาจากรายงาน ๕๐๖
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในพ้ืนท่ี ดังนี้ Diarrhoea /Pyrexia /Pneumonia /F๐๐d Poisoning
/H.conjunctivitis /Influenza /Chickenpox /D.H.F.t๐tal Hand f๐๐d and mouth disease /S.T.D.,total
ตามลําดับ

๒) ขอมูลผูปวยเสียชีวิตดวยโรค เหตุการณท่ีเฝาระวัง ท่ีถูกรายงานเขา ๕๐๖ ในพ้ืนท่ีเขต
สุขภาพท่ี ๗ จังหวัดขอนแกน ประจําเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (สัปดาหท่ี ๓๙) มีผูปวยสะสม 176,510 ราย
ผูปวยเสียชีวิตสะสม 24 ราย

๓) รายงานจากสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ขอมูลอัตราปวยโรคอาหารเปนพิษ ใน
พ้ืนท่ีเขตสุภาพท่ี ๗ มีผูปวยผูปวย 13,108 ราย อัตราปวย 261.58 ตอประชากรแสนคน

๔) รายงานโรคไขหวัดใหญจากขอมูลรายงาน ๕๐๖ ในเขตสุขภาพท่ี ๗ พบวามีผูปวย ผูปวย
5,225 ราย อัตราปวย 104.27 ตอ ประชากรแสนคน

๕) รายงานจากสํานักโรคติดตอนําโดยแมลง ในเขตสุขภาพท่ี ๗ พบอัตราการปวยดวยโรค
ไขเลือดออกสะสมสัปดาหท่ี ๓๘ ผูปวย 3,238 ราย อัตราปวย 63.98 ตอประชากรแสนคน มีรายงานผูเสียชีวิต 4
ราย (อ.นาดูน จ.มหาสารคาม อ.สมเด็จ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ และ อ.แวงนอย จ.ขอนแกน) อัตราผูปวยตายเทากับรอย
ละ 0.12 พบผูปวยสูงสุดในกลุมนักเรียน

๗) สถานการณโรคท่ีสําคัญในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๑
- พบผูปวยยืนยันหัด  จังหวัดรอยเอ็ด พบผูปวย 2 ราย เพศชายอายุ 14 ป อยู

หองเรียนเดียวกันชั้น ม.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหธวัชบุรี รายแรกเริ่มปวยวันท่ี 4 ส.ค. 61 อาการ ไข มีผื่นแดง
ผูปวยท้ัง 2 รายผลตรวจยืนยันพบเชื้อ Measles

- การระบาดโรคอาหารเปนพิษในโรงเรียนบานโคกแปะ ตําบลโคกสี อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน วันท่ี 13 กันยายน 2561 พบ นักเรียนมารักษาท่ีโรงพยาบาลศูนยขอนแกน และ โรงพยาบาล
ขอนแกน 2 ตําบลโคกสี รวมประมาณ 50 คน สวนใหญมีอาการปวดทอง ถายเหลว อาเจียน ทีม SRRT สคร.7
ขอนแกน , สสจ.ขอนแกน ,รพศ.ขอนแกน ลงพ้ืนท่ีสอบสวนและควบคุมโรค วันท่ี 13 กันยายน 2561 เวลา 10.00
น., เก็บตวัอยาง ๑) Rectal swab นักเรียนท่ีปวย จํานวน 15 คน ผูประกอบอาหาร 2 คน รวม 17 คน 2) Swab
มือผูประกอบอาหาร 2 คน เขียง และ ภาชนะ 3)เก็บตัวอยางอกไกดิบ หอยแครง นาในตูแชอาหาร และอาเจียน
ผูปวย 1 คน 4)ตัวอยางน้ําดื่ม และ นาแข็ง ในโรงเรียน

- ผีแมมาย อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน พบขาวผู เสียชีวิต 3 ราย
เสียชีวิตในเดือนเดียวกัน สาเหตุจากผีแมมาย ตรวจสอบขาวพบวา ผูเสียชีวิตท้ัง 3 ราย เปนเพศชาย ไมไดเสียชีวิตใน
เดือนเดียวกัน และเสียชีวิตจากการเจ็บปวยท้ัง 3 ราย  โดย รายท่ี 1 เปนมะเร็งตับ รายท่ี 2 สงสัย HIV รายท่ี 3 โรค
เกาท มีประวัติกินยาตมมานานมีภาวะแทรกซอน คือโรคไต

- หญิงตั้งครรภ...



- หญิงตั้งครรภตรวจพบเชื้อไวรัสซิกา อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
เพศหญิง อายุ 24 ป ตั้งครรภ 31 สัปดาห ท่ีอยูตําบลยางนอย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  เริ่มปวยวันท่ี 15
กันยายน ๒๕61 ดวยอาการมีผื่นข้ึนตามตัว ตาแดงและปวดกลามเนื้อ จึงเขารับรักษาท่ีรพ.มหาสารคาม แพทยสงสัย
ซิกา จึงสงตัวอยางเลือดและปสสาวะตรวจท่ีโรงพยาบาลจุฬาฯ วันท่ี 19 กันยายน ๒๕61 ผลเปน positive ควบคุม
โรคในพ้ืนท่ีและเก็บตัวอยางหญิงตั้งครรภในชุมชนจํานวน 9 ตัวอยาง ผลไมพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส zika

- นักโทษในเรือนจํา ปวยดวยอาการแขนขาออนแรง จังหวัดรอยเอ็ด รวมเจาะ
เลือดสงตรวจทางหองปฏิบัติการท่ีโรงพยาบาลรอยเอ็ดจํานวน 120 รายพบผลตรวจเลือดมีคา TFT (FT4 TSH FT3)
ผิดปกติ 109 ราย (รอยละ 90.83 ซึ่งจากการสอบสวนโรคคาดวานาจะเกิดจากภาวะ Factitious
Hyperthyroidism คือภาวะไทรอยดเปนพิษจากการกินฮอรโมนไทรอยด

- ผีปอบ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ มีผูเสียชีวิต 5 ราย ผูเสียชีวิต 5 ราย
เปนเพศหญิง 3 ราย เพศชาย 2 ราย ผูเสียชีวิต 3 ราย อาศัยอยู ม. 3 ตําบลดงมูล อ.หนองกุงศรี 1 ราย อาศัยอยู
จังหวัดนครราชสีมา และอีก 1 ราย อาศัยอยูตําบลนาตาล อ.ทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ โดยทราบสาเหตุปวยตาย 4
ราย และอุบัติเหตุทางถนน 1 ราย ผูเสียชีวิต 4 ราย มีโรคประจําตัว ไดแก โรคความดันโลหิตสูง 2 ราย Stoke 1
ราย และเปนโรคเบาหวานและโรคไตวาย 1 ราย

-จมน้ํา เสียชีวิต 2 ราย อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ รายท่ี 1 อายุ 13 ป
หมู 13 รายท่ี 2 หมู 5 บานหนองชุมแสง ตําบลหนองใหญ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ  จมน้ํา เสียชีวิตท่ีอาง
เก็บน้ําหนองใหญ หมู 8 ตําบลหนองใหญ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ  ซึ่งอยูหางจากบานผูเสียชีวิตประมาณ
3 กิโลเมตร อางเก็บน้ําหนองใหญลึกประมาณ 5-9 เมตร ความกวางขอบอางเก็บน้ํา 3 เมตร

-ขาวหญิงตั้งครรภอายุ 33 ป ตั้งครรภ 7 เดือน เสียชีวิตจากการรับประทานหอย
ดอง มีภูมิลําเนาอยูท่ีอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พบวา เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 2561 เวลา 14.14 น.
ผูเสียชีวิตเขารับการรักษาท่ี PCU โรงพยาบาลกาฬสินธุ ดวยอาการจุกเสียด แนนทองบริเวณลิ้นป ความดันโลหิตสูง
(BP 200/126) ผูเสียชีวิตใหขอมูลวาเปนโรคกระเพาะ ไมมีถายเหลว และปฏิเสธการมีโรคประจําตัว แพทยวินิจฉัย
เปนอาการปวดทองโรคกระเพาะอาหาร (Dyspepsia) จึงใหยา Disflatyl กลับไปรับประทานตอท่ีบาน จากขาวในสื่อ
ออนไลน เพ่ือนรวมงานของผูเสียชีวิตท่ีอาศัยอยูหองพักติดกับผูเสียชีวิตใหขอมูลวา เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ท่ีผาน
มา ผูเสียชีวิตไดซื้อหอยดองมารับประทาน ภายหลังจากการรับประทานผูเสียชีวิตมีอาการปวดทอง และทองเสีย เขา
หองน้ําหลายครั้ง ตอมาวันท่ี 2 ตุลาคม 2561 ผูเสียชีวิตไดลางาน เนื่องจากมีอาการทองเสีย และไดไปหาหมอเพ่ือ
รักษา จนกระท่ังวันท่ี 3 ตุลาคม 2561 รูสึกแปลกใจท่ี ไมเห็นผูเสียชีวิตออกมาจากหอง จึงไดใหลูกชายไปปนชองลม
จึงพบวา ผูเสียชีวิตนอนเสียชีวิตอยูในหองดังกลาว ซึ่งจากเนื้อหาขาวในสื่อออนไลน กับขอมูลท่ีไดจากการทบทวน
ประวัติการรักษาพยาบาลของผูเสียชีวิตพบวาไมมีความสอดคลองเชื่อมโยงกัน เนื่องจากไมพบประวัติอาการทองเสีย
หรืออาหารเปนพิษในประวัติการรักษาพยาบาลของผูปวย ในวันท่ี 2 ตุลาคม 2561 จึงไมสามารถสรุปไดวา
ผูเสียชีวิตเสียชีวิตจากสาเหตุใด ปจจุบันไดดําเนินการแจงทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนท่ีเร็ว อําเภอเมืองกาฬสินธุ
จังหวัดกาฬสินธุดําเนินการสอบสวนปจจัยสาเหตุของการเสียชีวิต

-ผูปวยไขเลือดออกเสียชีวิต 1 ราย อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน ผูปวยเพศ
ชายอายุ 7 ป  เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ หมูท่ี 12 ต.กานเหลือง อ.แวงนอย จ.ขอนแกน เปน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนซูเอ็ง  อําเภอพล  จังหวัดขอนแกน ไมมีประวัติเดินทางไปท่ีอ่ืนนอกจากบาน
และโรงเรียน ปฏิเสธโรคประจําตัวและการแพยา เริ่มมีอาการปวยเม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2561 อาการไข ปวด
ศีรษะ ปวดจุกทอง และรักษาท่ีคลินิกในเขตอําเภอพล ในวันท่ี 19 สิงหาคม 2561 อาการไมดีข้ึน จึงกลับไปท่ีคลินิก
ท่ีแหงเดิม ในวันท่ี 20 สิงหาคม 2561 กระท่ังวันท่ี 21 สิงหาคม 2561 ผูปวยมีอาการไข ปวดศีรษะ คลื่นไส

อาเจียนเปนน้ํา...



อาเจียนเปนน้ํามากวา 10 ครั้ง จึงเขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลแวงนอย เวลา 19.37 น. ผูปวยเขารับการรักษา
และสังเกตอาการท่ีแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลแวงนอย อาการแรกรับการรักษา ผูปวยมีไข ปวดศีรษะ
ออนเพลีย ซึม มีอาการปวดทองรวมดวย อุณหภูมิแรกรับ 37.7 องศาเซลเซียส ชีพจร 110 ครั้ง/นาที ความดัน
โลหิต 100/60 mmHg อัตราการหายใจ 24 ครั้ง/นาที พยาบาลแผนกผูปวยในไดรับรายงานผล Active Lab
wbc 8,020 Cell/Cumm Hct. 50% Plt. 0 Cell/Cumm Lym. 33% Neu. 57% จึงโทรศัพทรายงานแพทย
09.15 น. แพทยมาตรวจเยี่ยมผูปวย ผูปวยมีอาการซึมลง ถามตอบไดบางครั้ง แพทยสั่งให สงตรวจ Lab อีกครั้ง
(Repeat Lab) ผล wbc 9,810 Cell/Cumm Hct. 49%Plt. 0 Cell/Cumm Lym. 33% Neu. 60% มีความ
ดันโลหิต 94/59 mmHg ชีพจร 124 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ 36 ครั้ง/นาที จึงสงไปรักษาตอท่ีโรงพยาบาล
ศูนยขอนแกน วันท่ี 6 กันยายน 2561 ผูปวยเสียชีวิต

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

๕.๒.๒ กลุมแผนงานและประเมินผล
๑) ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองครบถวนของโครงการ และใหผูรับผิดชอบ

ดําเนินการปรับแก เพ่ือเสนอผูอํานวยการลงนามอนุมัติภายในวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
๒) กลุมแผนงานและประเมินผล รวมกับกลุมบริหารท่ัวไป วางแผนดําเนินการจัดทํา

คูมือปฏิบัติงานเก่ียวกับข้ันตอนการเบิกจาย ข้ันตอนการจัดซื้อจัดจาง และการกํากับติดตาม โดยจะประชุมหารือ
แนวทางในการดําเนินงานในวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

๓) ขอตกลงสําคัญในการจัดประชุมสัมมนาใหดําเนินการขออนุมัติในหลักการจัด
ประชุมใหดําเนินการกอนถึงวันประชุมอยางนอย ๒ สัปดาห พรอมแนบระเบียบวาระการประชุม หลังจากเสร็จสิ้นการ
ประชุมจะตองดําเนินการสรุปรายงานผลการดําเนินงานภายใน ๓๐ วัน มายังกลุมแผนงานฯ สวนงบดําเนินการจัด
ประชุมท่ีเหลือจายจะนํามาเก็บไวสวนกลางเพ่ือจัดทําโครงการรองรับและปรับแผน ๖ เดือนหลัง ตอไป

๔) ขอตกลงในหลักการยืมเงิน ใหดําเนินการบันทึกขออนุมัติยืมราชการ พรอมแนบ
สัญญายืมเงิน ลวงหนาอยางนอย ๗ วันทําการ กอนวันท่ีจะเดินทางไปราชการ หรือกอนถึงวันท่ีจัดการประชุม การสง
เอกสารหลักฐานสงคืนเงินยืมใหดําเนินการภายใน ๑๕ วันทําการ นับจากวันเดินทางกลับจากราชการ และสง
รายละเอียดแนบเปนอิเล็กทรอนิคสไฟลสงมายังเมลกลุมแผนงานและประเมินผลภายใน ๓๐ วันทําการ กรณีการ
เดินทางไปราชการโดยไมไดขออนมัุติยืมเงิน ใหดําเนินการสงเอกสารหลักฐานเบิกเม่ือสิ้นสุดการเดินทางไปราชการ

๕) ขอตกลงในการดําเนินการเบิกจายพัสดุ โดยจะดําเนินการเปดคลังพัสดุใหเบิกจาย
ของได ๑ วัน ตอสัปดาห (ทุกวันพุธ) และยื่นใบเบิกกอนลวงหนาอยางนอย ๒ วัน

๖) ยุทธศาสตรเขตสุขภาพท่ี ๗ เปาหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน” ภายใตยุทธศาสตร ๔ ดาน ไดแก ๑) สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ
4 แผนงาน 9 โครงการ 13 KPI ๒) การบริการเปนเลิศ 5 แผนงาน 21 โครงการ 27 KPI ๓) บริหารเปนเลิศดวย
ธรรมาภิบาล 5 แผนงาน 8 โครงการ 12 KPI ๔) บุคลากรเปนเลิศ 1 แผนงาน 2 โครงการ 3 KPI สํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคท่ี ๗ จังหวัดขอนแกน มีสวนเก่ียวของในการสนับสนุนขอมูลงานวิชาการ

๗) สรุปประเด็นเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบบริการสรางเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคระดับพ้ืนท่ี (PPA) เขตสุขภาพท่ี 7 ปงบประมาณ 2562 สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๗ จังหวัด
ขอนแกน มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี้

- OV CCA งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ สคร.๗ ขอนแกน เปนผูจัดการแผนงาน
โครงการหลัก

- การดูแลสุขภาพ...



- การดูแลสุขภาพแบบองครวมในผูตองขังและสถานพินิจ (TB,HIV,NCD)
งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท สคร.ขอนแกน เปนผูจัดการแผนงานโครงการหลัก จุดเนนตองไมซ้ํากับแผนงาน
โครงการประจําของหนวยงาน

- NCD Prevention จังหวัดกาฬสินธุเปนผูจัดการแผนงานโครงการหลักสวน
สคร.๗ ขอนแกน เปนผูรวมสนับสนุนขอมูลวิชาการ

- การประชุมแนวทางการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4 ภาค (พฤศจิกายน
– ธันวาคม 2561 ) จัด 2 วัน พ้ืนท่ีจัดในจังหวัดขอนแกน (รวมกัน 4 สคร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

- การประชุมบูรณาการแผนงานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่ งแวดลอม
ปงบประมาณ 2562 วันท่ี 12 ตุลาคม 2562 ณ หองประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารอํานายการศูนยอนามัยท่ี 7
ขอนแกน

- การประชุมติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ  พฤศจิกายน 2561

๕.๒.๓ กลุมพัฒนาองคกร
๑) กิจกรรมการการประชุมการเขียนผลงานรับรางวัลเลิศรัฐ ระหวางวันท่ี ๑๓-๑๔

เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ หองประชุมราชพฤกษ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๗ จังหวัดขอนแกน
๒) การจัดทํากรอบการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ขอความ

รวมมือผูรับผิดชอบดําเนินการสงแผนการดําเนินงานมายังกลุมพัฒนาองคกร ภายในวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ และ
ระหวางเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ก.พ.ร.กรมควบคุมโรค จะเดินทางมาเยี่ยมชม (Site Visit) การดําเนินงานตัวชี้วัด
ตามคํารับรอง

๓) ประชาสัมพันธโครงการการพัฒนาสมรรถนะการคิดวิเคราะห และแกไขปญหา
อยางเปนระบบ จึงขอเรียนเชิญพนักงานราชการ และขาราชการ สมัครเขารวมกิจกรรมมายังกลุมพัฒนาองคกรถึง
วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๔) กลุ ม พัฒนาองคกรขอประชาสัมพันธ ใหบุคลากร เรี ยนรู ด วยตนเอง
ผานระบบ E-Learning ประจําปงบประมาณ 2562

๕) การดําเนินงาน PMS ขอความรวมมือกลุมงาน/งาน กําหนดวันดําเนินการ
แผนปฏิบัติราชการประจํา ยังกลุมพัฒนาองคกร เพ่ือดําเนินการตรวจสอบตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของของกลุมงาน

๖) กลุมพัฒนาองคกรไดกําหนดการประชุมการสรางสุขในองคกร ในวันท่ี ๘
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ชั้น ๓ ณ หองประชุมอาคารอํานวยการใหม

๗) งานลดเสี่ยงลดโรค กลุมพัฒนาองคกรขอเรียนเชิญเจาหนาท่ีทุกทานตรวจ
สุขภาพประจําป ในวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๘) ผลการตรวจดัชนีมวลกายกอนการประชุม กวป. พบ BMI อวนระดับ ๑ จํานวน
๖ ราย อวนระดับ ๒ จํานวน ๒ ราย น้ําหนักเกิน ๒ ราย น้ําหนักปกติจํานวน ๒ ราย น้ําหนักนอยกวาปกติ ๑ ราย

๙) กําหนดสงรายงานการประชุมกลุมงานขอความรวมมือสงภายในวันท่ี ๒๕
ตุลาคม ๒๕๖๑ (ภายใน ๑๕ วันนับจากการประชุม กวป.)

๑๐) งานดานจริยธรรม มีกิจกรรมดําเนินงาน ดังนี้ ๑) ขอเชิญเจาหนาท่ีรวมเปน
เจาภาพทอดกฐินสามัคคี กรมควบคุมโรค ประจําป ๒๕๖๑ ณ วัดศรีสวางวนาราม ตําบลกางเค็ง อําเภอกุดขาวปุน
จังหวัดอุบลราชธานี ในวันเสารท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ๒) ขอเชิญรวมเปนเจาภาพทอดกฐิน
สามัคคี สคร.๗ ขอนแกน ประจําป ๒๕๖๑ ณ วัดปาจันดีสุทธาวาส ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ใน
วันเสารท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.

๕.๒.๔ กลุมพัฒนาวิชาการ...



๕.๒.๔ กลุมพัฒนาวิชาการ
๑) ประชาสัมพันธการประชุมชี้แจงแผนการพัฒนาโครงงานวิจัย ในวันท่ี ๑๑

ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมราชพฤกษ
๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการพัฒนางานวิจัย จะดําเนินการประชุม

ครั้งแรก ในวันท่ี ๓๑ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึงขอประชาสัมพันธใหหัวหนากลุมงานแจงเจาหนาท่ีภายใน
กลุมงานเขารวมการประชุมฯ

๕.๒.๕ กลุมบริหารท่ัวไป
๑) กลุมบริหารท่ัวไปไดดําเนินการแจงเวียนหนังสือถึงกลุมงาน/งาน ในสังกัด สคร.

๗ ขอนแกน ในการรวมมือจัดเตรียมสถานท่ีทํางานใหนาอยูนาทํางาน ตามนโยบายกรมควบคุมโรค (Happy
Workplace)

๒) ประชาสัมพันธขอเชิญเจาหนาท่ี สคร.๗ ขอนแกน เนื่องในวันท่ี ๑๓ ตุลาคม
๒๕๖๑ เปนวันคลายวันสวรรคตรัชกาลท่ี ๙ สํานักงานจังหวัดขอนแกนจัดพิธีทําบุญตักบาตรเพ่ือถวายเปนพระราช
กุศลฯ ณ ศาลเจาพอหลักเมือง และพิธีชวงคํ่า ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแกน /แจงเจาหนาท่ี สคร.๗ ขอนแกน เขา
รวมกิจกรรมสํานักงานจังขอนแกน เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลฯ และจัดกิจกรรมเพ่ือแสดงความจงรักภักดี /รัฐบาลขอ
ความรวมมือใหประชาชนทุกหมูเหลาใสเสื้อสีเหลืองในวันดังกลาว

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

วาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืนๆ
๖.๑ รายงานผลการดําเนินงานกองทุน DPC ณ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ การจัดสวัสดิการเก่ียวกับการจัด

อาหารวางและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ในการประชุมฯ เพ่ือทดแทนเจาหนาท่ีเกษียณอายุราชการ รายละเอียด
ดําเนินการจะแจงใหทราบในวาระตอไป

๖.๒ การรับหนังสือรณรงค ประชาสัมพันธ ใหสงหนังสือไปยัง PM โรค และให PM โรค ประสานกลุมงาน
ท่ีเก่ียวของ เชน กลุมสื่อสารฯ เปนตน ในกรณีไมชัดเจนหรือไมเก่ียวกับโรคใหพิจารณาจากสํานักเจาของหนังสือ และ
ใหสงไปยังกลุมงานตามสํานักตนเรื่องของหนังสือ นั้น เชน ตนเรื่องของหนังสือมาจากสํานักสื่อสารฯ ใหดําเนินการ
สงไปยังกลุมสื่อสารฯ ประสานความชัดเจน เปนตน

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น.
นายยศวัฒน  ทันวงษา  ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

นายประจบ  ศรีวงษ  ผูตรวจรายงานการประชุม
นางสาวกังสดาล  สุวรรณรงค  ผูตรวจรายงานการประชุม


