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คํานํา 

กรมควบคุมโรคได้ดําเนินการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันควบคุมโรคระดับอําเภอและตําบลผ่าน
นโยบายอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบย่ังยืนต้ังแต่ปีพ.ศ.2554 การดําเนินงานมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เหมาะสม
กับบริบทและสถานการณ์การทํางานในแต่ละปี  ในปี 2557 กระทรวงสาธารณสุขได้มีการปรับโครงสร้างและมี
นโยบายการดําเนินงานระบบสุขภาพอําเภอ หรือ District Health System (DHS) ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบ
สุขภาพที่ผสมผสานต้ังแต่การส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟ้ืนฟู เน้นการทํางานร่วมกันของภาคีเครือข่ายในระดับ
อําเภอ โดยมีเป้าหมายให้เกิดอําเภอสุขภาวะ น่ันคือ สถานะสุขภาพของประชาชนดีขึ้น ประชาชนดูแลตนเองได้ 
และทีมสุขภาพที่ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง พร้อมรับมือปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีกรอบการ
พัฒนาผ่านบันได 5 ขั้น และให้มีโครงการแก้ไขปัญหาตามบริบทที่เรียกว่า การดําเนินงานหน่ึงอําเภอหน่ึง
ประเด็นสุขภาพ (One District One Project: ODOP) เพ่ือให้การดําเนินงานอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบ
ย่ังยืนสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพอําเภอ กรมควบคุมโรค จึงได้ปรับกรอบแนวคิดการประเมิน
คุณลักษณะอําเภอจากเดิมที่จะประเมินคุณลักษณะ 5 ด้าน ได้แก่ คณะกรรมการ ระบบระบาดวิทยา การทํา
แผน การระดมทรัพยากร และความสําเร็จในการควบคุมโรคที่เป็นปัญหาระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ ให้เหลือ
เพียง  2 ด้าน ได้แก่ คุณลักษณะที่ 2) มีระบบระบาดวิทยาที่ดีในระดับอําเภอ และ คุณลักษณะที่ 5) มีผลสําเร็จ
ของการควบคุมป้องกันโรคที่สําคัญตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและเป็นปัญหาในพ้ืนที่ โดยมีความเช่ือมั่น
ว่าในส่วนคณะกรรมการ การจัดทําแผน และการระดมทรัพยากรจะได้มีการพัฒนาและประเมินผ่านกลไกระบบ
สุขภาพอําเภอ (DHS)  ในส่วนคะแนนการประเมินของปีนี้ คะแนนเต็มยังเป็น  100 คะแนนเหมือนเดิม แต่จะ
ประเมินระบบระบาดวิทยาและการเตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 40 คะแนน   ส่วนอีก 60 
คะแนนเป็นผลสําเร็จรายโรค/ภัยสุขภาพที่สําคัญ ขั้นตอนการประเมินจะให้ทุกอําเภอประเมินตนเองผ่าน
อินเตอร์เน็ตบนหน้าเว็บสํานักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค หากอําเภอผ่านระดับ 3 ในทุกด้านของเกณฑ์
ประเมิน DHS จะขอให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประเมินอําเภอโดยใช้เกณฑ์อําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบ
ย่ังยืนที่กรมควบคุมโรคกําหนด  จากน้ันสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 จะประเมินอําเภอควบคุมโรค
เข้มแข็งแบบย่ังยืน เพ่ือคัดเลือกอําเภอที่มีการทํางานดี (Best practice) เป็นตัวแทนเขตเพ่ือขยาย Best 
practice ให้กับพ้ืนที่อ่ืน   

คู่มือฉบับน้ี จัดทําขึ้นสําหรับใช้ในการประเมินการดําเนินงานพัฒนาอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
แบบย่ังยืน กลุ่มเป้าหมายของเอกสารฉบับน้ีคือเจ้าหน้าที่ในสํานักงานป้องกันควบคุมโรค และผู้เก่ียวข้องใน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้จัดทําหวังว่าเน้ือหาในเอกสารจะเป็นประโยชน์และทําให้เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องมี
ความเข้าใจสามารถดําเนินงานได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

 
 

     ผู้จัดทํา 

              พฤศจิกายน  2557 
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1. ความหมายของ ระบบสุขภาพอําเภอ (District Health System: DHS) 
ระบบสุขภาพอําเภอ (District Health System: DHS) เป็นนโยบายการทํางานสุขภาพในระดับ

อําเภอของกระทรวงสาธารณสุข ที่ใช้อําเภอเป็นฐานมองทุกส่วนในอําเภอเป็นเน้ือเดียวกัน ทั้งสาธารณสุข ส่วน
ราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน โดยขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพผสมผสานทั้งงาน 
ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู  โดยมีเป้าหมายให้เกิด “อําเภอสุขภาวะ” คือ สถานะสุขภาพของประชาชนดีขึ้น 
ประชาชนดูแลตนเองได้ และทีมสุขภาพมีความเข้มแข็ง มีการดําเนินงานผ่านโครงการเพ่ือจัดการประเด็น
สุขภาพร่วมระดับอําเภอ (One District One Project: ODOP) กรอบการพัฒนากําหนดเป็นเกณฑ์บันได 5 
ขั้น ใน 6 ประเด็น (UCCARE)  ดังน้ี 

 
 

 
1.Unity Team 

     ขั้นท่ี 5 ชุมชน ภาคีภาคส่วนต่างๆ ร่วมเป็นทีมกับ เครือข่ายสุขภาพ  ในทุกประเด็นสุขภาพสําคัญ 
    ขั้นท่ี 4 fully integrateเป็นโครงข่ายทีมเดียวกัน ท้ังแนวต้ังและแนวราบโดยมีภาคีภาคส่วนร่วมด้วย 
   ขั้นท่ี 3 cross functionalเป็นteam ระหว่างฝ่ายคิดวางแผนและดําเนินการร่วมกัน โดยมีภาคีภาค
ส่วนร่วมด้วยบางส่วน   
 ขั้นท่ี 2 มีการทํางานร่วมกันเป็นทีมในบางประเด็น และ/หรือ มีภาคีภาคส่วนร่วมด้วย 
ขั้นท่ี 1 มีแนวทางท่ีจะทํางานร่วมกันและดําเนินงานตามหน้าท่ีในส่วนท่ีรับผิดชอบ 
 

 
2.Customer 

Focus 

     ขั้นท่ี 5 ความต้องการของประชาชนและผู้รับบริการ ถูกนํามาบูรณาการกับระบบงานต่างๆ จนทํา
ให้ประชาชน เชื่อม่ัน ศรัทธา ผูกพัน และมีส่วนร่วมกับเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
    ขั้นท่ี 4 มีการเรียนรู้และพัฒนาช่องทางการรับรู้ ความต้องการของประชาชนแต่ละกลุ่ม ให้สอดคล้อง 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
   ขั้นท่ี 3 มีช่องทางการรับรู้และเข้าใจความต้องการของประชาชนและผู้ รับบริการ แต่ละกลุ่ม 
ครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ และนํามาแก้ไข ปรับปรุงระบบงาน 
  ขั้นท่ี 2 มีช่องทางในการรับรู้และเข้าใจ ความต้องการ ของประชาชนและผู้รับบริการท่ีหลากหลาย
อย่างน้อยในกลุ่มท่ีมีปัญหาสูง 
ขั้นท่ี 1 มีช่องทางในการรับรู้และเข้าใจ ความต้องการของประชาชนและผู้รับบริการเป็นแบบ reactive 
 

 
3.Community 
Participation 

     ขั้นท่ี 5 ชุมชน และภาคีเครือข่ายร่วมดําเนินการอย่างครบวงจร รวมท้ังการประเมินผล จนร่วมเป็น
เจ้าของการดําเนินงานเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
    ขั้นท่ี 4 ชุมชน และภาคีเครือข่ายร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการด้านสุขภาพ และมีการทบทวน 
เรียนรู้ ปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมให้เหมาะสมมากขึ้น 
   ขั้นท่ี 3 ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมคิด ร่วมดําเนินการด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบกับเครือข่ายบริการ
ปฐมภูมิ และมีการขยายวงได้ค่อนข้างครอบคลุม 
  ขั้นท่ี 2 ดําเนินการให้ชุมชน และภาคีเครือข่าย ร่วมรับรู้ ร่วมดําเนินการด้านสุขภาพ ในงานท่ี
หลากหลายและขยายวงกว้างเพิ่มข้ึน 
ขั้นท่ี 1 มีแนวทาง หรือเริ่มให้ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านสุขภาพ 
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4.Appreciation 

     ขั้นท่ี 5 สร้างวัฒนธรรมเครือข่ายให้บุคลากรมีความสุข ภูมิใจ รับรู้คุณค่าและเกิดความผูกพันในงาน
ของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ   
    ขั้นท่ี 4 เครือข่ายสุขภาพมีการเรียนรู้ ทบทวนกระบวนการดูแล พัฒนา และสร้างความผูกพันของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับบริบท 
   ขั้นท่ี 3 ดําเนินการตามแนวทางหรือวิธีการดูแลพัฒนาและสร้างความพึงพอใจ และความผูกพัน
(engagement) ของบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจท่ีจําเป็นอย่างเป็นระบบ 
  ขั้นท่ี 2 มีการขยายการดําเนินการตามแนวทางหรอืวิธีการในการดูแล พัฒนา และสร้างความพึงพอใจของ
บุคลากรเพ่ิมข้ึนในแต่ละหน่วยงาน หรือในแต่ละระดับ 
ขั้นท่ี 1 มีแนวทางหรือวิธีการท่ีชัดเจน หรือเร่ิมดําเนินการในการดูแล  พัฒนา และสร้างความพึงพอใจ
ของบุคลากร 

 
 

 
5.Resources 
Sharing and 

Human 
Development 

     ขั้นท่ี 5 มีการจัดการทรัพยากรร่วมกันโดยยึดเป้าหมายของเครือข่ายสุขภาพ (ไม่มีกําแพงก้ัน) และมี
การใช้ทรัพยากรจากชุมชน ส่งผลให้เกิดระบบสุขภาพชุมชนท่ีย่ังยืน 
    ขั้นท่ี 4 มีการทบทวนและปรับปรุงการจัดการทรัพยากร และพัฒนาบุคลากร ให้เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
   ขั้นท่ี 3 มีการจัดการทรัพยากร และพัฒนาบุคลากรร่วมกันอย่างเป็นระบบและครอบคลุม ตามบริบท 
และความจําเป็นของพ้ืนท่ี เพ่ือสนับสนุนให้บรรลุตามเป้าหมายของเครือข่ายสุขภาพ 
  ขั้นท่ี 2 มีการดําเนินการร่วมกัน ในการใช้ทรัพยากร และพัฒนาบุคลากร ในบางประเด็น หรือบาง
ระบบ 
ขั้นท่ี 1 มีแนวทาง หรือเร่ิมวางแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และ พัฒนาบุคลากรร่วมกัน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชน   

 

 
6. Essential 

Care 

        ขั้นท่ี 5 มีการจัดระบบดูแลสุขภาพอย่างบูรณาการร่วมกับประชาชน ชุมชนภาคีภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
ส่งผลให้ประชาชนมีสถานะสุขภาพดี  
      ขั้นท่ี 4 มีการเรียนรู้ ทบทวน การจัดระบบดูแลสุขภาพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการ
ดูแลสุขภาพท่ีเหมาะสม สอดคล้องมากข้ึน 
    ขั้นท่ี 3 มีการจัดระบบดูแลสุขภาพตามบริบท ตามความต้องการของผู้รับบริการ ประชาชนแต่ละ
กลุ่ม และชุมชนท่ีครอบคลุม ประชากรส่วนใหญ่ 
  ขั้นท่ี 2 มีการจัดระบบดูแลสุขภาพตามบริบท และตามความต้องการของผู้รับบริการ ประชาชน และ
ชุมชนบางส่วน โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีปัญหาสูง 
ขั้นท่ี 1 มีแนวทาง หรือเร่ิมดําเนินการจัดระบบดูแลสุขภาพพ้ืนฐานท่ีจําเป็นในแต่ละกลุ่ม ตามบริบทของชุมชน   
 

2. วัตถุประสงค์การประเมินของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 
a. ทราบสถานะ การดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคในระดับอําเภอ   
b. ค้นหาปัจจัยแห่งความสําเร็จและ good practice ของการดําเนินงานอําเภอควบคุมโรค

เข้มแข็งแบบย่ังยืน  
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3. กระบวนการประเมิน 
การประเมินการดําเนินงานอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบย่ังยืน (DCCD) ในปี 2558ได้ผนวกการ

ประเมินตนเองของระบบสุขภาพอําเภอ (DHS) กับเกณฑ์ประเมิน DCCD   ดังน้ี 
1. อําเภอทําการประเมินตนเองโดยใช้เกณฑ์ระบบสุขภาพอําเภอ DHS หากพบว่าตนเองผ่าน

เกณฑ์ได้ต้ังแต่ระดับ 3 ในทุกประเด็น UCCARE ให้ 
2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ประเมินอําเภอด้วยเกณฑ์อําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบย่ังยืน 

a. อําเภอทีผ่านเกณฑ์ DHS ต้ังแต่ระดับ 3 ในทุกประเด็น และจากการประเมินอําเภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบย่ังยืน (DCCD) ผ่านเกณฑ์คะแนน ≥ 80% ถือว่าเป็นอําเภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็งที่สําหนักงานสาธารณสุขจังหวัดรับรอง 

b. อําเภอทีผ่านเกณฑ์ DHS ต้ังแต่ระดับ 3 ในทุกประเด็น แต่จากการประเมินอําเภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบย่ังยืน (DCCD) ได้คะแนน น้องกว่า 80% ถือว่าเป็นอําเภอที่
ต้องให้การสนับสนุนและผลักดันให้ระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคมีความ
เข้มแข็งเพ่ิมขึ้น  

3. สํานักงานป้องกันควบคุมโรคทําการประเมินและคัดเลือก Best practice  โดยใช้เกณฑ์ 
“คุณลักษณะอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบย่ังยืน ที่มีองค์ประกอบ 2 คุณลักษณะ ดังน้ี 2) มี
ระบบระบาดวิทยาที่ดีในระดับอําเภอ และ 5) มีผลสําเร็จของการควบคุมป้องกันโรคที่สําคัญ
ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและเป็นปัญหาในพ้ืนที่อย่างน้อย 5 เรื่องขึ้นไป  
 

รูปภาพประกอบความคิดในการทํางาน 
 

รูปท่ี 1 แนวคิดการป้องกันควบคุมโรค 
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รูปท่ี 2 ระบบเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 การขับเคลื่อนงานจุดเน้น 5 ปี กรมควบคุมโรค  
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รูปท่ี 4 อําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบย่ังยืนและระบบสุขภาพอําเภอ (DHS) 
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วิธีการและขัน้ตอนการประเมินอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ป ี2558 
 

I. ประเมินตนเองระบบสุขภาพอําเภอ (DHS) โดยคณะกรรมการฯระดับอําเภอ 
 

1. คณะกรรมการฯ ระดับอําเภอศึกษาเกณฑ์การประเมินตนเองทุกข้อ 
2. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ ติดตามเอกสารข้อมูลการดําเนินงานของอําเภอ ว่ามีคุณลักษณะตาม

เกณฑ์ที่กําหนดในแต่ละข้อ 
3. มอบหมายให้มีผู้ทําการประเมินตนเองโดยใช้เกณฑ์ระบบสุขภาพอําเภอ (DHS) 6 ประเด็น 5 ขั้น         

โดยระบุบริการ essential care ผ่านอินเตอร์เน็ตบนหน้าเว็บสํานักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค 
www.kmddc.go.th สามารถดําเนินการประเมินตนเองได้ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป 
(รอบที่ 1 สิ้นสุด 25 ม.ค.58, รอบที่ 2 สิ้นสุด 25 มิ.ย.58) 

4. วิเคราะห์สาเหตุและค้นหาแนวทางในการพัฒนาตนเอง ในเกณฑ์ข้อที่อําเภอไม่สามารถดําเนินการได้ 
5. หากผลการประเมินตนเอง DHS ของอําเภออยู่ต้ังแต่ขั้น 3 ให้แจ้งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพ่ือ

ดําเนินการประเมินโดยใช้กรอบแนวคิดอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบย่ังยืนต่อไป 

6. รอรับการประเมินยืนยันอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบย่ังยืนจากทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
และการประเมินรับรองอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งผ่านเกณฑ์ปี 2558 จากสํานักงานป้องกันควบคุม
โรค 

 

II. ประเมินยืนยันผลการประเมินตนเองของอําเภอ โดยสํานกังานสาธารณสุขจังหวัด 
 

1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ควรมอบหมายให้มีคณะทํางานสนับสนุน “อําเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
แบบย่ังยืน” โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ 2 เรื่องหลักได้แก่ 1) ตรวจสอบยืนยันผลการประเมินตนเอง
ของอําเภอตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกําหนด และ 2) สนับสนุนให้อําเภอต่างๆสามารถดําเนินงานได้
ตามเกณฑ์ที่กําหนดในทุกข้อ  

2. ผู้รับผิดชอบในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ดําเนินการประเมินอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบย่ังยืน 
โดยใช้เกณฑ์คุณลักษณะ ที่กรมควบคุมโรคกําหนดผ่านอินเตอร์เน็ตบนหน้าเว็บไซด์ สํานักจัดการ
ความรู้ กรมควบคุมโรค www.kmddc.go.th ต้ังแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป             
(รอบที่ 1 เริ่มต้ังแต่ 25 ธ.ค. 57 ถึง 25 ม.ค.58, รอบที่ 2 เริ่มต้ังแต่ 1 เม.ย. 58 ถึง  25 มิ.ย.58) และ
ดําเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  

3. เมื่อสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ดําเนินการประเมินยืนยันผลการประเมินอําเภอควบคุมโรค
เข้มแข็งแบบย่ังยืนของระดับอําเภอ และเห็นว่าอําเภอที่ผ่านเกณฑ์อําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งได้ 

(ร้อยละ 80) พร้อมที่จะรับการประเมินรับรองจากสํานักงานป้องกันควบคุมโรค ให้แจ้งไปยัง
สํานักงานป้องกันควบคุมโรค เพ่ือรอรับการประเมิน   
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III. ประเมินรับรองการผา่นเกณฑ์อําเภอควบคุมโรคเข้มแขง็แบบย่ังยืน 2558 

โดยสํานักงานป้องกันควบคมุโรค 
 

1. สํานักงานป้องกันควบคุมโรคจัดเตรียมทีมประเมินรับรองการผ่านเกณฑ์อําเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง       
แบบย่ังยืน ให้มีการศึกษาวัตถุประสงค์และวิธีการวัดของเกณฑ์แต่ละข้อให้เข้าใจและสามารถนําไปใช้
ประเมินเมื่อได้รับการร้องขอได้  

2. ซักซ้อมกับจังหวัดอําเภอและพ้ืนที่ ก่อนออกดําเนินการประเมิน โดยตรวจสอบความพร้อมผู้รับประเมิน  
ดังน้ี 

 ระดับจังหวัด ได้แก่ผู้รับผิดชอบงานแผนงาน งานระบาดวิทยา งานควบคุมโรค 

 ระดับอําเภอ ได้แก่คณะกรรมการควบคุมโรคอําเภอ หรือสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ / 
โรงพยาบาล 
- ประธาน เลขาฯ  กรรมการ: ผู้แทนอปท. ผู้แทนประชาชน สาธารณสุขอําเภอ ผู้อํานวยการ

โรงพยาบาล ผู้ดูแลระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ผู้ดูแลจัดทําแผนงานโครงการ 

 ระดับตําบล ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล(ผู้อํานวยการหรือนักวิชาการ) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ระดับชุมชน ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
3. ดําเนินการประเมินอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนระดับดี โดยใช้กรอบแนวคิดคุณลักษณะ          

ตามท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด เพ่ือคัดเลือกอําเภอที่มีผลงานดีเย่ียมเป็นตัวแทนเขต สคร.  
4. เมื่อดําเนินการประเมินรับรองเสร็จสิ้นในแต่ละอําเภอ ควรมีการสรุปผลการประเมินและให้

ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานแก่อําเภอที่เป็นเอกสารทุกคร้ัง  
5. ทําการสรุปผลการประเมินรับรองให้กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้ตรวจราชการ และกรมฯ 

ทราบตามกําหนดเวลา  
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อําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบย่ังยืนภายใต้ระบบสุขภาพอําเภอ (DHS/DC) ปี 2558 

พัฒนา 

คัดเลือก 

มอบรางวัล
ถอดบทเรียน 

การประเมินตนเองDHS/DC ออนไลน์
Key in ผ่านเว็บไซด์สํานักจัดการความรู้  
กรมควบคุมโรค www.kmddc.go.th 

ประเมินยืนยันโดยใช้แบบประเมิน         
อําเภอเข้มแข็ง  

 (assessment online)  

ประเมินตนเองโดยใช้แบบประเมิน DHS 
(self assessment online)

แผนผงัระบบการประเมินตนเองอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบย่ังยืน 
ภายใต้ระบบสขุภาพอําเภอ (DHS/DC) ปีงบประมาณ 2558 

 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องมือการประเมิน  
1. แบบประเมินระบบสุขภาพอําเภอ (DHS) ของกระทรวงสาธารณสุข 
2. แบบประเมินอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบย่ังยืน ปี 2558 กรมควบคุมโรค 

 

รายงาน 

รายงาน 

รายงานผลประเมินตนเอง 

อําเภอควบคุม
โรคเข้มแขง็ 

จังหวัด

สคร.

กรมควบคุมโรค

ประเมินรับรอง

ผ่านเกณฑ์
(คะแนน ≥ 80%)

พ้ืนฐาน

ดีเย่ียม ดี

อําเภอ

 ระดับ 3< ระดับ 3  

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
(คะแนน < 80%) 

ผ่านเกณฑ์ 
(คะแนน ≥ 80%) 

ดี 

รายงาน 

เกณฑ์อําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบย่ังยืน
 พัฒนา = DHS ตํ่ากว่าระดับ 3  
 พ้ืนฐาน= DHS อย่างน้อยระดับ 3 
 ดี  = พ้ืนฐาน +  DCCD ผ่านเกณฑ์ ≥ 80% 
 ดีเยี่ยม = ดี + อําเภอท่ีได้รับรางวัลระดับเขต 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
(คะแนน < 80%) 
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อําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบย่ังยืนภายใต้ระบบสุขภาพอําเภอ (DHS/DC) ปี 2558 

แบบประเมินระบบสุขภาพอําเภอ (District Health System) 2558 
 

ขั้น หัวข้อการประเมิน 
เกณฑ์

มี ไม่มี
1. Unity Team  (U) 

1 มีแนวทางที่จะทํางานร่วมกันและดําเนินงานตามหน้าทีใ่นส่วนที่รับผิดชอบ   
2 มีการทํางานร่วมกันเป็นทีมในบางประเด็น และ/หรือ มีภาคีภาคส่วนร่วมด้วย  
3 cross functionalเป็นteam ระหว่างฝ่ายคิดวางแผนและดําเนินการร่วมกัน โดยมีภาคีภาคส่วน

ร่วมด้วยบางส่วน 
  

4 fully integrateเป็นโครงข่ายทีมเดียวกัน ทั้งแนวต้ังและแนวราบ
โดยมีภาคีภาคส่วนร่วมด้วย 

  

5 ชุมชน ภาคีภาคส่วนต่างๆ ร่วมเป็นทีมกับ เครือข่ายสุขภาพ  ในทุกประเด็นสุขภาพสําคัญ  
2. Customer Focus  (C) 

1 มีช่องทางในการรับรู้และเข้าใจ ความต้องการของประชาชนและผู้รับบริการเป็นแบบ reactive  
2 มีช่องทางในการรับรู้และเข้าใจ ความต้องการ ของประชาชนและผู้รับบริการที่หลากหลายอย่าง

น้อยในกลุ่มที่มีปัญหาสูง 
  

3 มีช่องทางการรับรู้และเข้าใจความต้องการของประชาชนและผู้รับบริการ แต่ละกลุ่ม ครอบคลุม
ประชากรส่วนใหญ่ และนํามาแก้ไข ปรับปรุงระบบงาน 

  

4 มีการเรียนรู้และพัฒนาช่องทางการรับรู้ ความต้องการของประชาชนแต่ละกลุ่ม ให้สอดคล้อง 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  

5 ความต้องการของประชาชนและผู้รับบริการ ถูกนํามาบูรณาการกับระบบงานต่างๆ จนทําให้
ประชาชน เช่ือมั่น ศรัทธา ผูกพัน และมีส่วนร่วมกับเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 

  

3. Community Participation  (C) 
1 มีแนวทาง หรือเริ่มให้ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านสุขภาพ   

2 ดําเนินการให้ชุมชน และภาคีเครือข่าย ร่วมรับรู้ ร่วมดําเนินการด้านสุขภาพ ในงานที่หลากหลาย
และขยายวงกว้างเพ่ิมขึ้น 

  

3 ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมคิด ร่วมดําเนินการด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบกับเครือข่ายบริการ
ปฐมภูมิ และมีการขยายวงได้ค่อนข้างครอบคลุม 

  

4 ชุมชน และภาคีเครือข่ายร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการด้านสุขภาพ และมีการทบทวน 
เรียนรู้ ปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมให้เหมาะสมมากขึ้น 

  

5 ชุมชน และภาคีเครือข่ายร่วมดําเนินการอย่างครบวงจร รวมท้ังการประเมินผล จนร่วมเป็น
เจ้าของการดําเนินงานเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
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อําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบย่ังยืนภายใต้ระบบสุขภาพอําเภอ (DHS/DC) ปี 2558 

ขั้น หัวข้อการประเมิน 
เกณฑ์

มี ไม่มี
4. Appreciation  (A) 

1 มีแนวทางหรือวิธีการท่ีชัดเจน หรือเริ่มดําเนินการในการดูแล  พัฒนา และสร้างความพึงพอใจ
ของบุคลากร 

  

2 มีการขยายการดําเนินการตามแนวทางหรือวิธีการในการดูแล พัฒนา และสร้างความพึงพอใจของ
บุคลากรเพ่ิมขึ้นในแต่ละหน่วยงาน หรือในแต่ละระดับ 

  

3 มีดําเนินการตามแนวทางหรือวิธีการดูแลพัฒนาและสร้างความพึงพอใจ และความผูกพัน
(engagement) ของบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจที่จําเป็นอย่างเป็นระบบ 

  

4 เครือข่ายสุขภาพมีการเรียนรู้ ทบทวนกระบวนการดูแล พัฒนา และสร้างความผูกพันของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับบริบท 

  

5 สร้างวัฒนธรรมเครือข่ายให้บุคลากรมีความสุข ภูมิใจ รับรู้คุณค่าและเกิดความผูกพันในงานของ
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ   

  

5. Resources Sharing and Human Development  (R)
1 มีแนวทาง หรือเริ่มวางแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และ พัฒนาบุคลากรร่วมกัน เพ่ือสนับสนุนการ

พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน   
  

2 มีการดําเนินการร่วมกัน ในการใช้ทรัพยากร และพัฒนาบุคลากร ในบางประเด็น หรือบางระบบ  
3 มีการจัดการทรัพยากร และพัฒนาบุคลากรร่วมกันอย่างเป็นระบบและครอบคลุม ตามบริบท 

และความจําเป็นของพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนให้บรรลุตามเป้าหมายของเครือข่ายสุขภาพ 
  

4 มีการทบทวนและปรับปรุงการจัดการทรัพยากร และพัฒนาบุคลากร ให้เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

  

5 มีการจัดการทรัพยากรร่วมกันโดยยึดเป้าหมายของเครือข่ายสุขภาพ (ไม่มีกําแพงก้ัน) และมีการ
ใช้ทรัพยากรจากชุมชน ส่งผลให้เกิดระบบสุขภาพชุมชนที่ย่ังยืน 

  

6.Essential Care  (E) 
1 มีแนวทาง หรือเริ่มดําเนินการจัดระบบดูแลสุขภาพพ้ืนฐานที่จําเป็นในแต่ละกลุ่ม ตามบริบทของชุมชน    
2 มีการจัดระบบดูแลสุขภาพตามบริบท และตามความต้องการของผู้รับบริการ ประชาชน และ

ชุมชนบางส่วน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีปัญหาสูง 
  

3 มีการจัดระบบดูแลสุขภาพตามบริบท ตามความต้องการของผู้รับบริการ ประชาชนแต่ละกลุ่ม 
และชุมชนที่ครอบคลุม ประชากรส่วนใหญ่  

  

4 มีการเรียนรู้ ทบทวน การจัดระบบดูแลสุขภาพ และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดการดูแล
สุขภาพที่เหมาะสม สอดคล้องมากข้ึน 
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อําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบย่ังยืนภายใต้ระบบสุขภาพอําเภอ (DHS/DC) ปี 2558 

ขั้น หัวข้อการประเมิน 
เกณฑ์

มี ไม่มี
5 มีการจัดระบบดูแลสุขภาพอย่างบูรณาการร่วมกับประชาชน ชุมชนภาคีภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ส่งผล

ให้ประชาชนมีสถานะสุขภาพดี 
  

 ชื่อโครงการของอําเภอท่ีดําเนินการในปี 2558 (ODOP) 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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อําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบย่ังยืนภายใต้ระบบสุขภาพอําเภอ (DHS/DC) ปี 2558 

สําหรับผลสําเร็จของการควบคุมโรค หากอําเภอดําเนินการควบคุมโรค/ภัยตามนโยบายมากกว่า 2 
เรื่อง ให้กําหนดว่าเรื่องใดจะใช้เป็นโรค/ภัยที่เป็นปัญหาของพ้ืนที่ จากน้ันให้อําเภอทําการประเมินโดยใช้เกณฑ์
คะแนน 15 คะแนน แล้วจึงปรับคะแนนที่ได้ให้เป็นคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยใช้สูตร  

คะแนนท่ีได้จรงิ = คะแนนท่ีประเมินตามเกณฑ์โรค/ภัยตามนโยบาย (15 คะแนน) X 10 
                          15

แบบสรุปการประเมิน “อําเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง” ปี 2558 

คุณลักษณะ คะแนนเต็ม  คะแนนท่ีได้
1. มีระบบระบาดวิทยาที่ดีในระดับอําเภอ 40 ....................
2. มีผลสําเร็จของการควบคมุป้องกันโรคทีส่ําคัญตามนโยบายกระทรวง

สาธารณสขุ 2 เรื่อง และโรค/ภัยสุขภาพที่เป็นปญัหาในพื้นที่ 3 เรื่อง 
60 

....................

  2.1 โรคตามนโยบาย  

    2.1.1 ………………………………………… 15 

    2.1.2 ………………………………………… 15 

  2.2 โรค/ภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาในพื้นที่  

    2.2.1 ………………………………………… 10 

    2.2.2 ………………………………………… 10 

    2.2.3 ………………………………………… 10 

รวม 100 ....................
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อําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบย่ังยืนภายใต้ระบบสุขภาพอําเภอ (DHS/DC) ปี 2558 

คุณลักษณะท่ี 2 มีระบบระบาดวิทยาท่ีดีในระดับอําเภอ 
คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้

หมายเหตุ 
40 ……… 

ประเด็นการประเมิน  

2.1 ทีม SRRT อําเภอผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานจากสํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรค 

6 
……… 

 

 2.1.1 ทีม SRRT ระดับอําเภอ ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน SRRT 
โดย สคร.  

 
 

 

  ไม่ผ่าน 0 ……… 

  ระดับพ้ืนฐาน 4 ……… 

  ระดับดี  5 ……… 

  ระดับดีเย่ียม 6 ……… 

2.2 ทีม SRRT อําเภอ มีการสอบสวนและควบคุมโรค/ภัย ทีมี่คุณภาพ 6 ……… 

 2.2.1 ทีม SRRT อําเภอ มีความครบถ้วนของการสอบสวนโรค             4 ……… 

 2.2.2 ทีม SRRT อําเภอ มีการสอบสวนและควบคุมโรคท่ีมีคุณภาพ 2 ……… 

2.3 ทีม SRRT ระดับอําเภอ มีระบบการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีคุณภาพ 5 ……… 

 2.3.1 รพศ./รพท. รพช. รพสต. มีความสม่ําเสมอของการรายงานระบบ
เฝ้าระวังผู้ป่วย 

2 
……… 

 

 2.3.2 การรายงานมีความครอบคลุมทุก รพศ./รพท. รพช. รพสต. 2 ……… 

 2.3.3 ข้อมูลจาก รพช. รพศ./รพท. มีความเป็นตัวแทนได้ 1 ……… 

2.4 ทีม  SRRT ระดับอํา เภอ  มีการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเ ฉินทาง
สาธารณสุข 

5 
……… 

 

2.5 ทีม SRRT เครอืข่ายระดับตําบล ผา่นการประเมินรับรองมาตรฐาน SRRT 
จากสํานักงานสาธารณสขุจังหวัด และมีการเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่มี
คุณภาพ 

8 
……… 

 

 2.5.1 ทีม SRRT เครือข่ายระดับตําบลผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน     5 ……… 

 2.5.2 ทีม SRRT เครือข่ายระดับตําบลมีการเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่มีคุณภาพ    3 ……… 

  2.5.2.1 รับแจ้งข่าว 1 ……… 

  2.5.2.2 การตรวจสอบข่าว 1 ……… 

  2.5.2.3 การตอบสนองเหตุการณ์ 1 ……… 
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คุณลักษณะท่ี 2 มีระบบระบาดวิทยาท่ีดีในระดับอําเภอ 
คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้
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คุณลักษณะที่ 5 มีผลสําเร็จของการควบคุมโรคที่สําคัญตามนโยบายกระทรวง 
สาธารณสุข 2 เรื่องและโรค/ภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาในพื้นที่ 3 เรื่อง 

คะแนนเต็ม

60 

ประเด็นการประเมิน คะแนน
5.1  โรคตามนโยบาย .......................................................... 15

 ตัวชี้วัดท่ี 1 :.....................................................................
ตัวชี้วัดท่ี 2 :......................................................................  

5.2 โรคตามนโยบาย  .......................................................... 15

 ตัวชี้วัดท่ี 1 :..............................................................  
ตัวชี้วัดท่ี 2 :.................................................................  

5.3 โรค/ภัยสุขภาพท่ีเป็นปัญหาในพ้ืนท่ี  .......................................................... 10

 ตัวชี้วัดท่ี 1: :..............................................................  
ตัวชี้วัดท่ี 2 :..............................................................

5.4 โรค/ภัยสุขภาพท่ีเป็นปัญหาในพ้ืนท่ี    .......................................................... 10

 ตัวชี้วัดท่ี 1 :..............................................................  
ตัวชี้วัดท่ี 2 :................................................................. 

5.5 โรค/ภัยสุขภาพท่ีเป็นปัญหาในพ้ืนท่ี  .......................................................... 10

 ตัวชี้วัดท่ี 1 :..............................................................  
ตัวชี้วัดท่ี 2 :.................................................................  
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อําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบย่ังยืนภายใต้ระบบสุขภาพอําเภอ (DHS/DC) ปี 2558 

รายละเอียดการประเมินคุณลักษณะท่ี 5 ผลสําเร็จของการควบคุมโรค 
 
5.1 โรคตามนโยบาย 

โรคตามนโยบาย ชื่อตัวชี้วัด คะแนน

1) โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ตัวชี้วัดที่ 1: ความสําเร็จในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังในระดับอําเภอ 

15

2) การควบคมุการ
บริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์

ตัวชี้วัดที่ 1: มีการดําเนินการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย
ในระดับพื้นที่ 

8

ตัวชี้วัดที่ 2: มีการใช้มาตรการชุมชนในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ในระดับพื้นที่ 

7

3) การป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน 

ตัวชี้วัดที่ 1: มีการดําเนินงานการงานเฝ้าระวังการบาดเจ็บและสอบสวน
สาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 

15

4) การป้องกันเด็ก
เสียชีวิตจากการจมน้ํา 

ตัวชี้วัดที่ 1 : มีการดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ําได้ตามทีกํ่าหนด 12
ตัวชี้วัดที่ 2 : มีเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปีจมน้ําเสียชีวิตน้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
หรือไม่มีเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปีจมน้ําเสียชีวิต 

3

5) โรคติดต่อที่ป้องกัน
ได้ด้วยวัคซีน 

ตัวชี้วัดที่ 1: ผลการประเมินมาตรฐานการดําเนินงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคของหน่วยบริการในระดับอําเภอผ่านเกณฑ์ที่กําหนด 

10

ตัวชี้วัดที่ 2: ไม่มีผู้ป่วยโปลิโอ ไม่มีผู้ป่วยคอตีบหรือมีผู้ป่วยลดลงตาม
เกณฑ์ อัตราป่วยด้วยโรคบาดทะยักในทารกแรกเกิด ไม่เกิน 1 : 1000 
เด็กเกิดมีชีพ 

5

6) โรคไข้เลือดออก ตัวชี้วัดที่ 1: อําเภอมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานการป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแนวทางการจัดการพาหะนําโรคแบบ
ผสมผสานของระดับตําบล 

5

ตัวชี้วัดที่ 2: อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง 5
ตัวชี้วัดที่ 3: อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในกลุ่มวัยเรียนลดลง 5
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5.2 โรคท่ีเปน็ปัญหาในพื้นที ่

โรคท่ีเป็นปัญหาในพื้นที่ ชื่อตัวชี้วัด คะแนน

1) โรคเอดส ์
 

ตัวชี้วัดที่ 1: องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการ
ดําเนินงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

5

ตัวชี้วัดที่ 2: อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5

2) วัณโรคปอด ตัวชี้วัด : ร้อยละของ “โรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค QTB” 10

3) โรคมาลาเรีย 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 : อัตราความครอบคลุมของการมีมุ้งชุบสารเคมี 2 คนต่อมุ้ง 1 
หลังในหมู่บ้านที่มีการแพร่เชื้อมาลาเรีย (A1/A2) 

4

ตัวชี้วัดที่ 2 : อัตราป่วยมาลาเรียต่อพันประชากร (Annual parasite 
incidence rate per 1000 population) ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับปี
ที่ผ่านมาอย่างน้อยร้อยละ 5 

3

ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของผู้ป่วยมาลาเรียได้รับการสอบสวนโรคการติดเชื้อใน
พื้นที่ 

3

4) โรคเทา้ชา้ง 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ความครอบคลุมกลุ่มเปา้หมายท่ีได้รับการจ่ายยารักษากลุ่ม 
(Mass Drug Administration : MDA) มากกว่าร้อยละ 80 

5

ตัวชี้ วัดที่ 2 : ความครอบคลุมในการดูแลและ/หรือรักษาผู้ป่วย  
โรคเท้าช้างในพื้นที่ทุกราย 

5

5) โรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลนั /อาหารเปน็
พิษ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 : มีการดําเนินงานเฝ้าระวัง ปอ้งกัน ควบคุมโรคอุจจาระรว่ง
เฉียบพลนั หรอื โรคอาหารเป็นพิษ ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

7

ตัวชี้วัดที่ 2 : อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน หรือ โรคอาหารเป็น
พิษในระดับอําเภอน้อยกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 

3

6) โรคหนอนพยาธ ิ
 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 : การดําเนินงานการป้องกันโรคหนอนพยาธิตามที่กําหนดใน
อําเภอที่มีความชุกหรืออัตราการตรวจพบของโรคสูงกว่า ร้อยละ 10  

6

ตัวชี้วัดที่ 2 : อัตราการตรวจพบหรืออัตราความชุกของโรคพยาธิใบไม้
ตับ หรือพยาธิปากขอ น้อยกว่าร้อยละ 10 

4

7) โรคพิษสุนขับ้า ตัวชี้วัดที่ 1:อําเภอมีการดําเนินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  
ในระดับ อบต.และเทศบาล 

8

ตัวชี้วัดที่ 2 : ไม่มีผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 2

8) โรคเลปโตสไปโรสสิ   ตัวชี้วัดที่ 1: การสร้างเครือข่ายด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมป้องกัน
ควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส ในระดับ อบต./เทศบาล 

8

ตัวชี้วัดที่ 2:ลดอัตราป่วยตายด้วยโรคเลปโตสไปโรสิสให้น้อยกว่าค่ามัธย 2
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โรคท่ีเป็นปัญหาในพื้นที่ ชื่อตัวชี้วัด คะแนน

ฐาน 5 ปีย้อนหลัง

9) โรคติดต่ออุบัติใหม่ 
ระบบทางเดินหายใจ 
รวมทั้งไข้หวัดใหญ่   

ตัวชี้วัดที่ 1: มีการดําเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
ระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งไข้หวัดใหญ่ด้านความร่วมมือพหุภาคี
ระดับอําเภอ 

5

ตัวชี้วัดที่ 2 : มีการดําเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
ระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งไข้หวัดใหญ่ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

5

10) โรคเรื้อน ตัวชี้วัดที่ 1 : อัตราความพิการระดับ 2 ในผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ต่อแสน
ประชากร ในปี พ.ศ. 2557 ของอําเภอลดลงมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 
45 เม่ือเทียบกับปี พ.ศ. 2553 

5

ตัวชี้วัดที่ 2 : การประเมินผลกระบวนการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ 5

11) โรคมือ เท้า ปาก ตัวชี้วัดที่ 1 :การดําเนนิงานป้องกันควบคมุโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์เด็ก
เล็กและโรงเรยีนอนุบาล 

5

ตัวชี้วัดที่ 2 :อัตราป่วยโรคมือ เท้า ปากในเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี ระดับอําเภอ 
ตํ่ากว่าค่ามัธยฐาน ย้อนหลัง 5 ปี       

5

12) การควบคุมการ
บริโภคยาสูบ 

ตัวชี้วัดที่ 1 :การดําเนินการควบคุมยาสูบในพื้นที่แบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

10

13) โรคจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อม 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 :หน่วยบริการสุขภาพในอําเภอมีการจัดบริการเวชกรรม
สิ่งแวดล้อม 

5

ตัวชี้วัดที่ 2 :หน่วยบริการสุขภาพในอําเภอมีการจัดกิจกรรม/สนับสนุน/
ผลักดัน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคและ
ภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 

5

14) โรคจากการประกอบ
อาชีพ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 :หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในพื้นที่สามารถจัดบริการ
อาชีวอนามัย (คลินิกสุขภาพเกษตรกร) ให้แรงงานในชุมชน ได้ตาม
แนวทางที่กรมควบคุมโรคกําหนด 

5

ตัวชี้วัดที่ 2 :มีการดําเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
จากการประกอบอาชีพให้แรงงานในชุมชน 

5

15) อหิวาตกโรค ตัวชี้วัดที่ 1 : มีการดําเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอหิวาตกโรค
ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

7

ตัวชี้วัดที่ 2 : อัตราป่วยโรคอหิวาตกโรค ในระดับอําเภอน้อยกว่าค่ามัธย
ฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 

3
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คําอธิบายเกณฑ์การประเมินตนเอง “อําเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง” ปี 2558 
 
คุณลักษณะท่ี 2 มีระบบระบาดวิทยาท่ีดีในระดับอําเภอ 

ประเด็นการประเมิน คะแนน คําอธิบาย เอกสารหลักฐาน 

2.  ระบบระบาดวิทยาที่ดีในระดับอําเภอและเครือข่ายระดับตําบล 40

2.1 ทีม SRRT ระดับอําเภอ ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน SRRT โดย 
สคร.   

6 อําเภอต้องผ่านการประเมินมาตรฐาน SRRT 
โดยสคร. เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการประเมิน (อายุการรับรอง 3 ปี) 

- ผ่านระดับดีเย่ียม     = 6 คะแนน 
- ผ่านระดับดี           = 5 คะแนน 
- ผ่านระดับพ้ืนฐาน    = 4 คะแนน 
- ไม่ผ่าน                 = 0 คะแนน 

ผลการประเมินรบัรอง
มาตรฐาน SRRT จาก 
สคร. 
 
 

2.2 ทีม SRRT อําเภอ มีการสอบสวนโรค/ภัย ท่ีมีคุณภาพ   6 ทีม SRRT อําเภอ มี
1. ความครบถ้วนของการสอบสวนโรค          

(คู่มือมาตรฐาน SRRT ฉบับ 2555 หน้า 
96-102) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
- ร้อยละ 80 ข้ึนไป     = 4 คะแนน 
- ร้อยละ 70-79        = 3 คะแนน 
- ร้อยละ 60-69        = 2 คะแนน 
- ร้อยละ 50-59        = 1 คะแนน 
- น้อยกว่าร้อยละ 50  = 0 คะแนน 

2. การสอบสวนและควบคุมโรค (ตามข้อ1)
ท่ีมีคุณภาพคือได้ผลตามข้อ ก และ  ข้ออ่ืนอีก
1 ข้อ (คู่มือมาตรฐาน SRRT ฉบับปี 2555) 
ก. ควบคุมโรคสงบไม่เกิน generation ท่ี 2 
ข. หาสาเหตุหรือยืนยันได้ด้วยผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ หรือสรุปสาเหตุได้จาก
การเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา 
ค. สามารถหาแหล่งโรค หรือ รังโรค หรือ
ท่ีมาการระบาดได้ 
ง. อธิบายการถ่ายทอดโรคได้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
- จํานวน 2 เร่ืองข้ึนไป = 2 คะแนน 
- จํานวน 1 เร่ือง        = 1 คะแนน 

        ไม่มีคุณภาพ           = 0 คะแนน   

- ทะเบียนรับแจง้ข่าว
- ฐานข้อมลูการเฝา้ 
ระวังผู้ปว่ย (รง.506) 
- รายงานการสอบสวน
โรค/ภัย 12 เดือนย้อน
หลังจากวันท่ีประเมิน 
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2.3 ทีม SRRT ระดับอําเภอ มีระบบการเฝ้าระวังผู้ป่วยท่ีมีคุณภาพ
 
ตัวอย่างข้อย่อยท่ี 1. ความสมํ่าเสมอ 
สถาน
รักษา 

สัปดาห์ที่รักษา ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

รพช. ก 30 3 12 9 4 15 7 0 9 25 35 45 

รพ.สต.1 3 1 0 0 4 1 0 2 1 0 0 3 

รพ.สต.2 1 4 3 2 3 5 1 2 1 5 4 0  

รพ.สต.3 2 3 1 0 0 2 6 2 0 0 0 1  

รพ.สต.4 0 5 2 1 2 0 3 0 1 2 3 0  

รวมผ่าน   3
คิดเป็นiร้อยละที่ผ่าน   3/5   = ร้อยละ 60 
สรุป ได้คะแนน = 0 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างข้อย่อยท่ี 2. ความครอบคลุม 
สถานรักษา จํานวนผู้ป่วย (ราย) 

(ต้ังแต่ม.ค.-วันที่ประเมิน) 
ผ่าน 

รพ. ก 1,036  
รพ.สต.1 23  
รพ.สต.2 17  

รพ.สต.3 2  

รพ.สต.4 0  

รพ.สต.5 20  
รพ.สต.6 12  
รพ.สต.7 5  

รพ.สต.8 31  

สรุป มีสถานรักษาท่ีรายงาน =8/9*100=88.89%
คะแนนท่ีได้  = 1 คะแนน 

 
 

 

5 1. รพศ./รพท. รพช. รพสต. มีความ
สมํ่าเสมอของการรายงานระบบเฝ้า
ระวังผู้ป่วย (ใช้ข้อมูล 3 เดือนย้อนหลัง) 

 เกณฑ์การให้คะแนน 
- รพช. รพศ. รพท. มีรายงานทุกสัปดาห์   

และ รพ.สต. มีรายงานสมํ่าเสมอ แต่อาจไม่มี
การรายงานในบางสัปดาห์   กรณีไม่มีผู้ป่วยท่ี
ต้องรายงาน ให้เว้นไม่เกิน 2 สัปดาห์ติดต่อกัน
 (ร้อยละ 100)     = 2 คะแนน 

- รพช. รพศ. รพท. มีรายงานทุกสัปดาห์   
และ รพ.สต. มีรายงานสมํ่าเสมอ แต่อาจไม่มี
การรายงานในบางสัปดาห์   กรณีไม่มีผู้ป่วยท่ี
ต้องรายงาน ให้เว้นไม่เกิน 2 สัปดาห์ติดต่อกัน
 (ร้อยละ 80-99)     = 1 คะแนน 

- รพช. รพศ. รพท. มีรายงานทุกสัปดาห์   
และ รพ.สต. มีรายงานสมํ่าเสมอ แต่อาจไม่มี
การรายงานในบางสัปดาห์   กรณีไม่มีผู้ป่วยท่ี
ต้องรายงาน ให้เว้นไม่เกิน 2 สัปดาห์ติดต่อกัน
 (ตํ่ากว่าร้อยละ 80)     = 0 คะแนน 
2. การรายงานมีความครอบคลุมทุก รพศ./

รพท. รพช. รพสต. (ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 
ต้ังแต่เดือนมกราคมของปี ท่ีประเมินถึง
วันท่ีประเมิน) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
- ครบทุกหน่วยงาน  = 2 คะแนน 
- ร้อยละ 80-99 ของหน่วยงาน  = 1 

คะแนน 
- ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของหน่วยงาน  = 0 

คะแนน 
 
 
 
 

 

 
 

 

ฐานข้อมูล รง. 506 
จาก สาํนักระบาดวิทยา
ซ่ึงมีการกรอง และ
ตรวจสอบความ
ผิดพลาดของข้อมลูแลว้
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ตัวอย่างข้อย่อยท่ี 3. ความเป็นตัวแทน 
สถาน
รักษา 

สัปดาห์ท่ีรักษา 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

รพศ. ก 75 93 8
8 

99 7
4 

95 17 0 9 85 35 65

คิดเป็นiร้อยละที่ผ่าน   8/12  สัปดาห์ = ร้อยละ 75
สรุป ได้คะแนน = 0.5 คะแนน 

 

3. ข้อมูลจาก รพช. รพศ./รพท. มีความเป็น
ตัวแทนได้ เช่น ใน 1 สัปดาห์  รพช.ควร
มีผู้ป่วยในระบบเฝ้าระวังเข้ามารับการ
รักษาเท่าใด หากมีน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น
เช่น 1-2 ราย ซ่ึงไม่น่าจะเป็นตัวแทนได้
(ใช้ข้อมูล 3 เดือนย้อนหลัง การพิจารณา
ความเป็นตัวแทน ของ รพช. ไม่ตํ่ากว่า 5
ราย/สัปดาห์ รพท. 30 ราย และ รพศ.
50 ราย)  

เกณฑ์การให้คะแนน 
- มีความเป็นตัวแทนได้ร้อยละ 80 ข้ึนไป  

= 1 คะแนน 
- มีความเป็นตัวแทนได้ร้อยละ 50-79  = 

0.5 คะแนน 
- มีความเป็นตัวแทนได้ตํ่ากว่าร้อยละ 50  

= 0 คะแนน 
หมายเหตุ 
หากอําเภอใดไม่มี รพช. รพศ./รพท. ไม่ต้อง
ประเมินข้อนี้ แต่ให้ปรับคะแนนข้อท่ี 1. จาก 
2 คะแนนเป็น 3 คะแนนแทน 
(รพ.สต. มีรายงานสมํ่าเสมอ แต่อาจไม่มีการ
รายงานในบางสปัดาห์   กรณีไม่ มีผู้ป่วยท่ี
ต้องรายงาน ให้เว้นไม่เกิน 2 สัปดาห์
ติดต่อกัน  (ร้อยละ 100) = 3 คะแนน) 
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2.4 ทีม SRRT ระดับอําเภอ มีการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข 

5 ทีม SRRT อําเภอมีการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ตัวอย่างเช่น กรณี
สารเคมีร่ัว การระบาดของไข้หวัดนก การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส อีโบลา เป็นต้น
และมีการถอดบทเรียน หลังฝึกซ้อม(After
Action Review)  (ใช้ข้อมูลการฝึกซ้อมในรอบ
ปีงบประมาณ 2558)  
เกณฑ์การให้คะแนน 

- มีการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขและถอดบทเรียนหลัง
การฝึกซ้อม  = 5 คะแนน 

- มีการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทา งส าธ า รณ สุขแ ต่ ไ ม่ มี ก า รถอด
บทเรียนหลังการฝึกซ้อม  = 3 คะแนน

- ไม่มีการฝึกซ้อม = 0 คะแนน 

รายงานการฝึกซ้อม
พร้อมภาพกิจกรรม

2.5 ทีม SRRT เครือข่ายระดับตําบล ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน
จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  และมีการเฝ้าระวังเหตุการณ์ท่ีมี
คุณภาพ 

8 1. ทีม SRRT เครือข่ายระดับตําบลผ่านการ
ประเมินรับรองมาตรฐาน  โดย สสจ. อย่าง
น้อย 1 แห่ง/อําเภอ/ปี  5 คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

- ผ่าน                    = 5 คะแนน 
- ไม่ผ่าน                 = 0 คะแนน 

2. ทีม SRRT เครือข่ายระดับตําบลมีการเฝ้า
ระวังเหตุการณ์ท่ีมีคุณภาพ (ใช้ข้อมูล 12 เดือน
ย้อนหลัง)    3 คะแนน 
   2.1 รับแจ้งข่าว (1 คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน 

- มีการรับแจ้งข่าวจากเครือข่ายในชุมชน 
สมํ่าเสมอ อย่างน้อย 10 เดือน/ปี  = 1 
คะแนน 

- มีการรับแจ้งข่าวจากเครือข่ายในชุมชน 
สมํ่าเสมอ 5-9 เดือน/ปี  = 0.5 คะแนน 

- มีการรับแจ้งข่าวจากเครือข่ายในชุมชน 
น้อยกว่า 5 เดือน/ปี  =  0 คะแนน 

2.2 การตรวจสอบข่าว (มีหลักฐานผู้แจ้ง วัน
เวลาที่แจ้ง อาการผู้ป่วย จํานวนผู้ป่วยที่ค้นหา
เพ่ิมเติม)

1. ผลการประเมิน
รับรองมาตรฐาน 
SRRT เครือข่ายระดับ
ตําบล ในปท่ีีทําการ
ประเมินอําเภอเข้มแข็
ซ่ึงประเมินโดย สสจ.
 หรือ
คณะกรรมการ
ประเมินท่ีได้รับการ
แต่งต้ังจาก สสจ 
2. ทะเบียนรับแจ้งข่าว
,ฐานข้อมูลการเฝ้า
ระวังเหตุการณ์, 
รายงานสอบสวนโรค
เบื้องต้น. ของ รพ.สต
ท่ีประเมินในข้อ 1   
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(1 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน คุณภาพข่าว 

 - มีคุณภาพร้อยละ 80 ข้ึนไป = 1 คะแนน 
 - มีคุณภาพร้อยละ 50-79 = 0.5   
   คะแนน 
 - มีคุณภาพตํ่ากว่าร้อยละ 50 = 0   

คะแนน 
   2.3 การตอบสนองเหตุการณ์ (1 คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน 

- มีการสอบสวน ควบคุมโรคเบื้องต้น 
- ร้อยละ 50 ข้ึนไป = 1 คะแนน 
- ตํ่ากว่าร้อยละ 50 =  0 คะแนน 

2.6 มีระบบข้อมูลการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 10
     

1. โรคติดต่อ 2 คะแนน
    ดําเนินการตรวจจับการระบาดจากข้อมูล
ในระบบเฝ้าระวัง (รง.506 / Event-based 
surveillance) และนําเสนอสถานการณ์
อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง = 2 คะแนน 
  เกณฑ์การให้คะแนน 

- อย่างน้อย 10 เดือน/ปี  = 2 คะแนน 
- 5-9 เดือน/ปี  = 1 คะแนน 
- น้อยกว่า 5 เดือน/ปี  =  0 คะแนน 

 2. โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  3 คะแนน 
     จัดทําและนําเสนอรายงานสถานการณ์ทาง
ระบาดวิทยา (บุคคล เวลา สถานท่ี) โรคไม่
ติดต่อเร้ือรัง 5 โรค (เช่น เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง  หลอดเลือดสมอง หัวใจขาดเลือด
โรคเร้ือรังทางเดินหายใจส่วนล่าง และอื่นๆ)
ปีละ 1 คร้ัง  

เกณฑ์การประเมิน 

     - จัดทําและนําเสนอรายงานสถานการณ์ ฯ 
         5 โรค = 3 คะแนน 

     - จัดทําและนําเสนอรายงานสถานการณ์ ฯ 
         3-4 โรค = 2 คะแนน 

     - จัดทําและนําเสนอรายงานสถานการณ์ ฯ 
         1-2 โรค = 1 คะแนน 

     - ไม่มีรายงานสถานการณ์ ฯ = 0 คะแนน 
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3 .  โ รคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม 2 คะแนน 

- มีฐานข้อมูลระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคจาก
การประกอบอาชีพห รือระบบเฝ้ า ระวั ง
เหตุการณ์ หรือข้อมูลการประเมินความเสี่ยง
และมีการวิเคราะห์สถานการณ์การเกิด การ
กระจายตามบุคคล เวลา สถานท่ี  อย่างน้อย 1
คร้ัง/ปี  = 2 คะแนน 

- มีฐานข้อมูลระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคจาก
การประกอบอาชีพห รือระบบเฝ้ า ระวั ง
เหตุการณ์ หรือข้อมูลการประเมินความเสี่ยง
หรือมีการวิเคราะห์สถานการณ์การเกิด การ
กระจายตามบุคคล เวลา สถานท่ี  อย่างน้อย 1
คร้ัง/ปี  = 1 คะแนน 

- ไม่มีฐานข้อมูล และไม่มีการวิเคราะห์
สถานการณ์    = 0 คะแนน 
 4. การบาดเจ็บ 2 คะแนน 

- มีฐานข้อมูลผู้บาดเจ็บตามตัวแปรบุคคล
เวลา สถานท่ี / Event based surveillance  

   มี = 1 คะแนน 
   ไม่มี = 0 คะแนน 
- มีการวิเคราะห์สถานการณ์  
   มี = 1 คะแนน 
   ไม่มี = 0 คะแนน 

 5. การสํารวจปัจจัยเสี่ยง/พฤติกรรมเสี่ยง 
(สอดคล้องกับปัญหาท่ีเลือกในคุณลักษณะท่ี 
5) 1 คะแนน 
    จัดทําและนําเสนอรายงานสถานการณ์  
  เกณฑ์การให้คะแนน 

    มี = 1 คะแนน 
      ไม่มี = 0 คะแนน 
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รายละเอียดตัวชีว้ัดผลสาํเร็จของการควบคุมโรคและภยัสุขภาพท่ีสําคัญ 

 
5.1 โรค/ภัยสขุภาพท่ีสําคัญตามนโยบาย 

1. โรคหลอดเลือดสมองและเบาหวาน (โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) 
2. การควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลล ์
3. การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 
4. การป้องกันเด็กเสียชีวิตจากการจมนํ้า 
5. โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน   
6. โรคไข้เลือดออก 

5.2 โรค/ภัยสขุภาพท่ีเปน็ปญัหาในพ้ืนที ่
1. โรคเอดส์ 
2. วัณโรคปอด 
3. โรคมาลาเรีย    
4. โรคเท้าช้าง 
5. โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน หรือ โรคอาหารเป็นพิษ 
6. โรคหนอนพยาธิ 
7. โรคพิษสุนัขบ้า 
8. โรคเลปโตสไปโรสิส 
9. โรคติดต่ออุบัติใหม่ ระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งไข้หวัดใหญ ่
10. โรคเรื้อน      
11. โรคมือ เท้า ปาก 
12. การควบคุมการบริโภคยาสูบ 
13. โรคจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 
14. โรคจากการประกอบอาชีพ 
15. โรคอหิวาตกโรค 

หมายเหตุ 
อําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งจะต้องมีผลสําเร็จในการดําเนินงานอย่างน้อย 2 โรค/ภัยสุขภาพที่

สําคัญตามนโยบายและอีก 3 โรค/ภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาของพื้นที่ 
หากโรค/ภัยสุขภาพของพื้นที่ไม่ได้เป็นเรื่องที่กําหนดตัวชี้วัดไว้แล้วดังข้างต้น อําเภอควรมีข้อมูล

หลกัฐานว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาท่ีสําคัญ เช่น อัตราป่วย/ตายสูง และต้องกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ
ที่เหมาะสม 
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    1.โรคหลอดเลือดสมองและเบาหวาน (โรคไม่ติดต่อเรือ้รัง) 

1. ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 ความสาํเร็จในการเฝา้ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในระดับอําเภอ  
2. เกณฑ์ ความสําเร็จในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตามเกณฑ์ที่กําหนด 
3. ผลงาน 
3.1 รายการขอ้มูล เครือข่ายบริการปฐมภูมิ (CUP) ระดับอําเภอที่มีความสําเร็จในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม  

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
3.2 นิยาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในที่น้ีหมายถึง โรคหัวใจและหลอดเลือด (ภาวะความโรคดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
ขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมอง) โรคเบาหวาน 
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในที่น้ีหมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคด้วยรหัส ICD10  = E10 -E14  
ที่ลงทะเบียนและอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ  ในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (CUP) ระดับอําเภอทั้งหมด 
(Type area 1,3) 
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ในที่น้ีหมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคด้วยรหัส  ICD10  = I10-
I15, I67.4, H35.0 ที่ลงทะเบียนและอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ  ในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (CUP) 
ระดับอําเภอทั้งหมด (Type area 1,3) 
ความสําเร็จในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในระดับอําเภอ (CUP) ในที่นี้
หมายถึง การบูรณาการดําเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCD) โดยมี
กระบวนการและผลลัพธ์ของ CUP ตามเกณฑ์ที่กําหนด ได้แก่ 
มีการดําเนินการในเครือข่ายตามแนวคลินิก NCD คุณภาพ ซึ่งเป็นการดูแลแบบบูรณาการครบ
วงจร รวมถึงการป้องกันควบคุมโรค โดยในที่น้ีเน้นองค์ประกอบที่จะส่งผลไปถึงกิจกรรมสําคัญ 
ประกอบด้วย 1. การปรับระบบและกระบวนการในการดูแลกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย 2. การ
จัดบริการเช่ือมโยงชุมชน คือการบูรณาการทรัพยากร/แผนระหว่างสถานบริการสาธารณสุขและ
ชุมชนเพ่ือสนับสนุนการป้องกัน ควบคุมโรค 3. การสนับสนุนการดูแลตนเอง เพ่ิมความสามารถและ
ทักษะของกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยในการดูแลตนเอง 4. การสนับสนุนการตัดสินใจ 5. การเช่ือมโยง
ข้อมูลเพ่ือการบริการต่อเน่ืองในเครือข่าย   
กิจกรรมสําคัญ 
1. การบริการลดเสี่ยง ปรับพฤติกรรม และติดตามผลระดับนํ้าตาลในเลือด/ค่าความดันโลหิต ในกลุ่ม 
pre DM pre HT 

โรค/ภัยสขุภาพท่ีสําคัญตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
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2. ดําเนินการประเมิน CVD risk ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน และ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
3. การจัดการให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่สูบบุหรี่สามารถเลิกบุหรี่ 
4. การควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดได้ดีในผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
5. การควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 

3.3 วิธีรายงาน ระดับอําเภอ  ผู้จัดเก็บข้อมูล : สสอ. 
รายงานตามระบบของแต่ละพ้ืนที่ ทุก 6 เดือน 

3.4 แหล่งข้อมูล สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับใน CUP ระดับอําเภอ
4. กลุ่มเปา้หมาย 
4.1 รายการขอ้มูล - 
4.2 นิยาม - 
4.3 วิธีรายงาน - 
4.4 แหล่งข้อมูล - 
5. การประมวลผล
ตัวชี้วัด(สูตรการ
คํานวณ) 

- 

6. เกณฑ์การให้
คะแนน 

เครือข่ายบริการปฐมภูมิ (CUP) ระดับอําเภอ ที่มีความสําเร็จในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังในปี 2558 ตามเกณฑ์ดังน้ี 

มีการพัฒนาเครือข่ายบริการในภาพ CUP ตามเกณฑ์คลินิก NCD 
คุณภาพ (5 คะแนน) 

คะแนน 

1 การปรับระบบ และกระบวนการบริการ 1 
2 การจัดบริการเช่ือมโยงของชุมชนในการสนับสนุนการ

ลดโรคไม่ติดต่อ  
1 

3 ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง ของเครือข่าย 1 
4 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ(ในการดูแลป้องกัน และ

จัดการโรค) ของเครือข่าย 
1 

5 มีการเช่ือมโยงข้อมูลเพ่ือการบริการต่อเน่ืองในเครือข่าย   1 
กิจกรรมสําคญั (10 คะแนน)  
1 กลุ่ม pre DM ได้รับการบริการลดเส่ียง ปรับพฤติกรรม นัด

ติดตาม 1, 2 , 3 เดือน และนัดตรวจ FPG เดือนที่ 6  และ
กลุ่ม pre HT ได้รับการบริการลดเส่ียง ปรับพฤติกรรม 
ติดตามค่าความดันโลหิต 1, 2 , 3 , 6 เดือน ได้ ≥ ร้อยละ 
80 
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 - ได้ตามค่าเป้าหมาย 2 
 - ไม่ได้ตามค่าเป้าหมาย 1 
2 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงได้รับการประเมิน 

CVD risk ได้≥ร้อยละ 60  
 

 - ได้ตามค่าเป้าหมาย 2 
 - ไม่ได้ตามค่าเป้าหมาย 1 
3 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน / ความดันโลหิตสูงที่สบูบุหรี่

สามารถเลิกบุหรี่ (อย่างน้อย 3 เดือน) ได้≥ร้อยละ 50 
 

 - ได้ตามค่าเป้าหมาย 2 
 - ไม่ได้ตามค่าเป้าหมาย 1 
4 ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดได้ดี 

เป้าหมาย : 1.เครือข่ายบริการปฐมภูมิ (CUP) ระดับ
อําเภอ ที่สามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดได้ ต้ังแต่
ร้อยละ 40 ขึ้นไปในปีงบประมาณ 2557 ใหเ้พ่ิม
เป้าหมายร้อยละ 5 จากเดิม 
ตัวอย่าง ปี 2557 สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ 
ร้อยละ 40 เป้าหมายดําเนินการของ ปี 2558 คือร้อยละ 42  
2.เครือข่ายบริการปฐมภูมิ (CUP) ระดับอําเภอที่
สามารถควบคมุระดับนํ้าตาลในเลือดได้ น้อยกว่าร้อยละ 
40 ในปีงบประมาณ 2557 ให้เพ่ิมเป้าหมายร้อยละ 10 
จากเดิม 
ตัวอย่าง ปี 2557 สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ 
ร้อยละ 30 เป้าหมายดําเนินการของ ปี 2558 คือร้อยละ 33 

 

 - ได้ตามค่าเป้าหมาย 2 
 - ไม่ได้ตามค่าเป้าหมาย 1 
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5 ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทีค่วบคุมระดับความดัน
โลหิตได้ดี 
เป้าหมาย : 1.เครือข่ายบริการปฐมภูมิ (CUP) ระดับ
อําเภอ ที่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ ต้ังแต่
ร้อยละ 50 ขึ้นไปในปีงบประมาณ 2557 ใหเ้พ่ิม
เป้าหมายร้อยละ 5 จากเดิม ตัวอย่าง ปี 2557 สามารถ
ควบคุมความดันโลหิตได้ ร้อยละ 50 เป้าหมายดําเนินการ
ของ ปี 2558 คือร้อยละ 52.5   
2.เครือข่ายบริการปฐมภูมิ (CUP) ระดับอําเภอ ที่
สามารถควบคมุระดับความดันโลหิตได้ น้อยกว่าร้อยละ 
50 ในปีงบประมาณ 2557 ให้เพ่ิมเป้าหมายร้อยละ 10 
จากเดิม ตัวอยา่ง ปี 2557 สามารถควบคุมความดันโลหิต
ได้ ร้อยละ 40 เป้าหมายดําเนินการของ ปี 2558 คือร้อยละ 
44     

 

 - ได้ตามค่าเป้าหมาย 2 
 - ไม่ได้ตามค่าเป้าหมาย 1  

7. ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

1. นางนิตยา  พันธุเวทย์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
e-mail : nitayabh@gmail.com 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2590 3986 โทรสาร 0 2590 3988 

8. ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด 

1. นางสาวธาริณี  พังจุนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
e-mail : sendtokob@gmail.com 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2590 3987  โทรสาร 0 2590 3988 
2. นางณัฐธิวรรณ  พันธ์มุง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
e-mail : nuttisuch@yahoo.com 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2590 3987  โทรสาร 0 2590 3988 
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2.การควบคุมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์
 

1. ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 มีการดําเนินการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตามกฎหมายในระดับพื้นที ่
2. เกณฑ์ มีการดําเนินการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ตามกฎหมายในพ้ืนที ่
3. ผลงาน  

3.1 รายการขอ้มูล รายงานการดําเนินการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตามกฎหมายในพ้ืนที่ 
3.2 นิยาม การดําเนินการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย หมายถึง การดําเนินการ

ตรวจสอบข้อมูล ข้อร้องเรียน และการดําเนินการเพ่ือยุติการกระทําผิดกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยการตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ หรือ
ตรวจจับ ร่วมกับเครือข่าย 

3.3 วิธีรายงาน สรุปรายงานการดําเนินงานทุก 6 เดือน
3.4 แหล่งข้อมูล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
4. กลุ่มเปา้หมาย  

4.1 รายการขอ้มูล เหมือนข้อ 3.1 
4.2 นิยาม เหมือนข้อ 3.2 
4.3 วิธีรายงาน เหมือนข้อ 3.3 
4.4 แหล่งข้อมูล เหมือนข้อ 3.4 
5. การประมวลผล
ตัวชี้วัด  
(สูตรการคํานวณ) 

ไม่มี

6. เกณฑ์การให้
คะแนน 

1. มีข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เช่น จํานวนร้าน
จําหน่ายสุรา จํานวนผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิต อันมีสาเหตุจากการด่ืมสุรา เป็นต้น 
2. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ใน
พ้ืนที่ 
3. มีรายงานผลการร้องเรียนการกระทําฝ่าฝืนกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบ 
(หากไม่มีผู้ร้องเรียนฯ ต้องมีรายงานแสดงให้เห็นว่าไม่มีผู้ร้องเรียน) 
4. มีแผนการดําเนินงานควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ตามกฎหมายในพ้ืนที่  
5. มีการดําเนินงานลงพ้ืนที่เพ่ือเฝ้าระวัง ตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ บังคับ
ใช้กฎหมายร่วมกับเครือข่าย  ดังน้ี 

คะแนน 1 2 3
ครั้ง/ปี 1-4 5-9 >10

6. มีรายงานการดําเนินงานควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ตามกฎหมายใน

1 คะแนน
 
1 คะแนน 
 
1 คะแนน 
 
1 คะแนน 
3 คะแนน 
 
 
 
1 คะแนน 
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พ้ืนที่ และรายงานผลการดําเนินงานเสนอต่อสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ทุก 6 เดือน 

7. ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด 
 

นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล   ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการควบคมุ
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  กรมควบคุมโรค 
โทร. 0 2590 3035  โทรสาร 0 2590 3035 E-mail address : 
smarnf22@gmail.com 
นางสาวสิริกุล  วงษ์สิริโสภาคย์  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  กรมควบคุมโรค 
โทร. 0 2590 3373  โทรสาร 0 2590 3373 E-mail address : 
vsirikul@gmail.com  
นายอิทธิเดช ไชยชนะ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์ กรมควบคุมโรค 
โทร. 0 2590 9315  โทรสาร 0 2591 9313  E-mail address : 
riyon03@hotmail.com 
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1. ชื่อตัวชี้วัดที่ 2 มีการใช้มาตรการชุมชนในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในระดับพื้นที ่
2. เกณฑ์ มีมาตรการชุมชนในการจัดการปัญหาจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อย่างน้อย 1 ชุมชน
3. ผลงาน  

3.1 รายการขอ้มูล มาตรการชุมชนในการจัดการปัญหาจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
3.2 นิยาม มาตรการชุมชน หมายถึง ข้อตกลงที่สมาชิกในชุมชนเห็นชอบร่วมกัน เพ่ือควบคุมปัญหาที่เกิด

จากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตามบริบทของชุมชน 
3.3 วิธีรายงาน สรุปรายงานการดําเนินงานทุก 6 เดือน
3.4 แหล่งข้อมูล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
4. กลุ่มเปา้หมาย  

4.1 รายการขอ้มูล เหมือนข้อ 3.1 
4.2 นิยาม เหมือนข้อ 3.2 
4.3 วิธีรายงาน เหมือนข้อ 3.3 
4.4 แหล่งข้อมูล เหมือนข้อ 3.4 
5. การประมวลผลตัวชี้วัด  
(สูตรการคํานวณ) 

ไม่ม ี

6. เกณฑ์การให้คะแนน 1. มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมีนโยบายของชุมชนใน
การผลักดันให้เกิดการดําเนินการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ 
2. มีการกําหนดมาตรการชุมชน และแผนการดําเนินงานเพื่อควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ตามบริบทของพื้นที่ 
3. มีการส่ือสารให้สมาชิกในชุมชนทราบ 
4. มีการดําเนินมาตรการตามแผนการดําเนินงานเพ่ือให้ชุมชนปลอดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เช่น กําหนดเทศกาลปลอดเหล้า ประเพณีปลอดเหล้า ชุมชนปลอดเหล้า 
เป็นต้น 
5. มีรายงานผลการดําเนินงานเสนอต่อสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  ทุก 6 เดือน             

1 คะแนน
 
2  คะแนน 
 
1  คะแนน 
2  คะแนน 
 
 
1  คะแนน 

7. ผู้รับผิดชอบ 
 

นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล   ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  กรมควบคุมโรค 
โทร. 0 2590 3035  โทรสาร 0 2590 3035 E-mail address : smarnf22@gmail.com  

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด นางสาวสิริกุล  วงษ์สิริโสภาคย์  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  กรมควบคุมโรค 
โทร. 0 2590 3373  โทรสาร 0 2590 3373 E-mail address : vsirikul@gmail.com 
นายยศพล แก่นจันทร์  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  กรมควบคุมโรค 
โทร. 0 2590 3392  โทรสาร 0 2951 7493  E-mail address : kaenjaan2552@live.com 
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3.การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 

1. ชื่อตัวชี้วัดที่ 1  มีการดําเนินงานการงานเฝ้าระวังการบาดเจ็บและสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนน 

2. เกณฑ์ มีการดําเนินงานการงานเฝ้าระวังการบาดเจ็บและสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทาง
ถนนโดยแบ่งเป็นระดับการดําเนินงานตามแนวทาง 4 ข้อ ดังน้ี 

1. ใช้ข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์/ปัจจัยเสี่ยงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนใน
ระดับอําเภอ ในปีที่ผ่านมา ที่ระบุถึงกลุ่มเสี่ยง, พฤติกรรมเสี่ยง, จุดเสี่ยงหรือพ้ืนที่เสี่ยงที่เกิด
อุบัติเหตุบ่อย ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต (ไม่จํากัดแหล่งข้อมูล) 

2. สอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน โดย ทีมสอบสวนการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ ตามเกณฑ์สํานักระบาดวิทยา อย่างน้อย 2 กรณีต่อปี (เกณฑ์สํานักระบาดวิทยา  ได้แก่ 
1.เสียชีวิตต้ังแต่ 5 รายขึ้นไป 2.บาดเจ็บต้ังแต่ 15 รายขึ้นไป 3.กรณีที่น่าสนใจของสังคม)  

3. การคืนข้อมูลแก่ชุมชนหรือนําเสนอต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องในเวทีการประชุมต่างๆ ทั้ง
ที่เป็นการจัดประชุมเองหรือการประชุมอ่ืนๆ ตามโครงสร้างของจังหวัด หรืออําเภอ หรือตําบล เช่น 
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ, ประชุมศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด, ระดับ
อําเภอ หรือในการประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบจ., เทศบาล, อบต. (เพ่ือผลักดัน
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนแก้ไขปัญหา) 

4. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานหลังจากมีการนําเสนอข้อมูลในเวทีต่างๆ และสรุปผล
การดําเนินงาน 

3. ผลงาน 
3.1 รายการขอ้มูล              1. รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์/ปัจจัยเสี่ยงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน

ในระดับอําเภอในปีที่ผ่านมา ที่ระบุถึง จํานวนบาดเจ็บเสียชีวิต, กลุ่มเสี่ยง, พฤติกรรมเสี่ยง, จุด
เสี่ยงหรือพ้ืนที่เสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย, ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต (ไม่จํากัดแหล่งข้อมูล) 
             2. รายงานผลสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน โดย ทีมสอบสวนการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ตามเกณฑ์สํานักระบาดวิทยา ระบุถึงหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดจาก คน, 
รถ, สิ่งแวดล้อม และให้ข้อเสนอแนะ อย่างน้อย 2 กรณีต่อปี (สามารถบูรณาการร่วมสอบสวนกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ ได้) 
             3. รายงานการคืนข้อมูลแก่ชุมชนหรือการนําเสนอต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องในเวทีการ
ประชุมต่างๆ ทั้งที่เป็นการจัดประชุมเองหรือการประชุมอ่ืนๆ เพ่ือผลักดันการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการวางแผนแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย 1) เอกสารการนําเสนอ 2) Power point 3) 
ภาพถ่าย 4) กําหนดการหรือวาระการประชุม 5) รายงานหรือสรุปการประชุม (เอกสารประกอบ
ต้องมีอย่างน้อย 3 ใน 5) 
              4. รายงานการติดตามประเมินผลการดําเนินงานหลังจากมีการนําเสนอข้อมูล เพ่ือ
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ติดตามการเปลี่ยนแปลงหลังจากดําเนินการและสรุปผลการดําเนินงาน ประกอบด้วยประเด็น
ติดตาม ดังน้ี  1) มีแผนการดําเนินงานแก้ไขปัญหาหรือไม่ 2) การดําเนินงานแก้ไขปัญหาเป็น
อย่างไร 3) ปัญหาอุปสรรค  4) ข้อเสนอแนะ และ 5) สรุปผลการดําเนินงานตามข้อ 1-3 และ
ข้อเสนอแนะ 

3.2 นิยาม 1. การสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน หมายถึง การศึกษาสาเหตุและปัจจัยของการ
เกิดอุบัติเหตุถนน โดยการรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียด เพ่ือนํามาวิเคราะห์หาสาเหตุให้ทราบถึง
ปัจจัยของการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ ตลอดทั้งความรุนแรงและความเสียหายต่างๆ ที่นําไปสู่
การองค์ความรู้ 
เพ่ือดําเนินงานควบคุมป้องกันแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและกระตุ้นให้ผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ิมความสนใจ
ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยไม่ได้มุ่นเน้นการสอบสวนหาตัวผู้กระทําผิดตามกฎหมาย 
2. ทีมสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ  หมายถึง ทีมเฝ้าระวังสอบสวนการบาดเจ็บ ซึ่งมี
บุคลากรจากหน่วยงานสาธารณสุข เช่น SRRT Team (ทีมเฝ้าระวังเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance 
and rapid response team)) ทีมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ทีมห้องฉุกเฉิน หรือร่วมกับบุคลากรจาก
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันควบคุมอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ เช่น ขนส่ง แขวงการ
ทาง ตํารวจ หน่วยงานมหาดไทย ฯลฯ เพ่ือดําเนินงานด้านการเฝ้าระวังและการเก็บข้อมูลจากการ
สอบสวนการบาดเจ็บ 
3. เกณฑ์สํานักระบาดวิทยา หมายถึง เกณฑ์สํานักระบาดวิทยาในการตัดสินในลงพ้ืนที่เพ่ือ
สอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยมีเกณฑ์ ดังน้ี 1) เสียชีวิตต้ังแต่ 5 รายขึ้นไป 
2) บาดเจ็บต้ังแต่ 15 รายขึ้นไป 3) กรณีที่ น่าสนใจของสังคม เช่น รถโดยสารสาธารณะ 
รถนักเรียน รถพยาบาล รถตู้  กรณีที่เกิดกับเด็กหรือเยาวชนโดยเฉพาะกลุ่มที่ใช้จักรยานยนต์ 
พฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นที่สนใจของสังคมอ่ืนๆ เป็นต้น 
4. การคืนข้อมูล หมายถึง การนําเสนอข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
จากการสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องเก่ียวข้องในเวทีการ
ประชุมต่างๆ ทั้งที่เป็นการจัดประชุมเองหรือการประชุมอ่ืนๆ เพ่ือผลักดันการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการวางแผนงานเพ่ือแก้ไขปัญหา 
5. การติดตามประเมินผลหลังจากการคืนข้อมูล หมายถึง ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
หลังจากมีการคืนข้อมูลเพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลงหลังจากดําเนินการ  และสรุปผลการ
ดําเนินงาน ในประเด็น มีแผนการดําเนินงานแก้ไขปัญหาหรือไม่หลังการคืนข้อมูล มีการดําเนินงาน
แก้ไขปัญหาเป็นอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่และข้อเสนอแนะ และสรุปผลการดําเนินงานทั้งใน
การวิเคราะห์ การสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุ การคืนข้อมูล ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
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3.3 วิธีรายงาน ระดับอําเภอ   ผู้จัดเก็บข้อมลู: สสอ. ผู้รายงาน: สอ. รพ.สต. รพช.  
ระดับจังหวัด  ผู้จัดเก็บข้อมลู: สสจ. ผู้รายงาน: สสอ. รพศ./รพท. 
ระดับเขต        ผู้จัดเก็บข้อมูล: สคร. ผู้รายงาน: สสจ. 

3.4 แหล่งข้อมูล สอ., สสอ., รพ.สต., รพช., รพศ./รพท. ตํารวจ, บ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด, ปภ.
จังหวัด 

3.5 มาตรการ ประยุกต์ใช้แนวทางขององค์การอนามัยโลก โดยแปลเป็นหลัก 5 ส. ดังน้ี 
1. สารสนเทศ (Information) การจัดการข้อมูลการเฝ้าระวังและการสอบสวนสาเหตุการ

บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน และการวิเคราะห์ข้อมูล 
2. สุดเสี่ยง (Priority) ช้ีเป้ากลุ่มประชากรเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยง/เลือกปัญหาที่สําคัญและมีความ

เสี่ยงสูง มาดําเนินการแก้ไขปัญหาก่อน 
3. สหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary) การร่วมมือกันหลากหลายสาขาวิชาชีพ(ภาคี

เครือข่าย) ในการวางแผนและดําเนินการแก้ไขปัญหา 
4. ส่วนร่วม (Community participation) คนในพ้ืนที่/ชุมชนและภาคีเครือข่ายคนทํางานมี

ส่วนร่วมในการดําเนินงานแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 
5. สุดคุ้ม (Cost effective) เลือกวิธีการ/แนวทางแก้ไขปัญหาที่ทําแล้วให้ประโยชน์สูงสุด  

มีความเป็นไปได้ในการนําไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือ
นํามาปรับปรุงแผนการดําเนินงานในปีต่อไป 

4. วิธีรายงาน รายงานการดําเนินงานตามแนวทางที่กําหนด 4 ข้อ
5. การประมวลผล
ตัวชี้วัด  

ให้คะแนนการดําเนินงานตามแนวทางที่กําหนด คะแนนเต็ม 15 คะแนน 

6. เกณฑ์การให้
คะแนน 

- มีการดําเนินงานตามขั้นตอนท่ีกําหนด 
   โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนย่อยในแต่ละข้อโดยให้พิจารณาจากในรายการข้อมูลในข้อ 3.1  ดังน้ี  
               1. รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์/ปัจจัยเสี่ยงของการการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทาง
ถนนในระดับอําเภอในปีที่ผ่านมา (ไม่จํากัดแหล่งข้อมูล) โดยมีประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี  1) 
จํานวนบาดเจ็บและผู้เสียชีวิต 2) กลุ่มเสี่ยง 3) พฤติกรรมเสี่ยง 4) จุดเสี่ยงหรือพ้ืนที่เสี่ยงที่เกิด
อุบัติเหตุบ่อย 5) ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต เช่น แยกรายวัน(จันทร์-อาทิตย์) หรือราย
เดือน(มกราคม-ธันวาคม) เป็นต้น  

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 3 คะแนน 
1) มีการวิเคราะห์ข้อมูลน้อยกว่า 3 ประเด็น ได้  1 คะแนน 
2) มีการวิเคราะห์ข้อมูลต้ังแต่ 3 ประเด็นข้ึนไป ได้  3 คะแนน 
3) ไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ 0 คะแนน 

              2. รายงานผลสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน โดย ทีมสอบสวนการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ตามเกณฑ์สํานักระบาดวิทยา ระบุถึงหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดจาก คน, 
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รถ, สิ่งแวดล้อม และให้ข้อเสนอแนะ (สามารถบูรณาการร่วมสอบสวนกับหน่วยงานอื่นๆ ได้)  มี
เกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 6 คะแนน 
1) มีรายงานการสอบสวน 1 กรณี ได้  3 คะแนน 
2) มีรานงานการสอบสวน 2 กรณี ได้  6 คะแนน 
3) ไม่มีรายงานการสอบสวน ได้ 0 คะแนน 

             3. รายงานการคืนข้อมูลแก่ชุมชนหรือการนําเสนอต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องในเวทีการ
ประชุมต่างๆ ทั้งที่เป็นการจัดประชุมเองหรือการประชุมอ่ืนๆ เพ่ือผลักดันการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการวางแผนแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย 1) เอกสารประกอบการนําเสนอ 2) Power point 
3) ภาพถ่าย 4) กําหนดการหรือวาระการประชุม 5) รายงานหรือสรุปการประชุม  

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 3 คะแนน 
1) มีเอกสารประกอบน้อยกว่า 3 ใน 5 ได้  1 คะแนน 
2) มีเอกสารประกอบต้ังแต่ 3 อย่าง ได้  3 คะแนน 
3) ไม่มีเอกสารประกอบ ได้ 0 คะแนน 

              4. รายงานการติดตามประเมินผลการดําเนินงานหลังจากมีการนําเสนอข้อมูล เพ่ือ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงหลังจากดําเนินการและสรุปผลการดําเนินงาน ประกอบด้วยประเด็น
ติดตาม ดังน้ี  1) มีแผนการดําเนินงานแก้ไขปัญหาหรือไม่ 2) การดําเนินงานแก้ไขปัญหาเป็น
อย่างไร 3) ปัญหาอุปสรรค  4) ข้อเสนอแนะ และ 5) สรุปผลการดําเนินงานตามข้อ 1-3 และ
ข้อเสนอแนะ 

เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม 3 คะแนน 
1) มีประเด็นติดตามการเนินงานน้อยกว่า 3 ประเด็น ได้  1 คะแนน 
2) มีประเด็นติดตามการเนินงานต้ังแต่ 3 ประเด็นข้ึนไป ได้  3 คะแนน 
3) ไม่มีรายงานการติดตามการดําเนินงาน ได้ 0 คะแนน  

7. ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ช่ือ                นางนงนุช  ตันติธรรม/นายขจรศักด์ิ  จันทร์พาณิชย์ 
ตําแหน่ง         นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ/ ชํานาญการ 
หน่วยงาน       กลุม่ป้องกันการบาดเจ็บ สํานักโรคไม่ติดต่อ 
โทร.               0 2590 3967    โทรสาร   0 2590 3968 
มือถือ             0 8978830208 / 0 846724678 
E-mail            nuchtt@hotmail.com, khajohn_j@hotmail.com 
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    4.การป้องกันเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ํา 
 

1. ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 มีการดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ําได้ตามทีกํ่าหนด
2. เกณฑ์ มีการดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ํา 6 ข้อใน 10 ข้อ
3. ผลงาน 
3.1 รายการขอ้มูล ในอําเภอมีตําบลอย่างน้อย 1 แห่งดําเนินงานป้องกันเด็กจมนํ้า 
3.2 นิยาม การดําเนินงานป้องกันเด็กจมนํ้า หมายถึง ในตําบลมีการดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ําใน

เรื่อง 
1. มีสถานการณ์และข้อมูลเด็กจมนํ้า และมีการใช้ประโยชน์ข้อมูลในพ้ืนที่ 
2. กรณีมี case เกิดขึ้น ต้องมีการสอบสวนการจมนํ้าในพ้ืนที่ พร้อมมีการดําเนินการ

แก้ไขปัญหา 
3. มีการดําเนินงานในรูปแบบสหสาขา 
4. มีการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งนํ้าเสี่ยง อย่างน้อย 3 แห่ง ดังน้ี 

- สร้างรั้ว และ/หรือติดป้ายคําเตือน ไว้บริเวณแหล่งนํ้าเสี่ยง 
- จัดให้มีอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในชุมชนไว้บริเวณแหล่งนํ้าเสี่ยง สําหรับช่วยคนตกนํ้า 

เช่น ถังแกลลอนพลาสติกเปล่า ไม้ เชือก 
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อย่างน้อย 1 แห่ง/ตําบล หรือ 3 แห่ง/อําเภอ มีการดําเนินการ

ป้องกันเด็กจมนํ้าอย่างน้อย 2 มาตรการจาก 4 มาตรการ ดังน้ี   1) สอน/ให้
คําแนะนําแก่ครูพ่ีเลี้ยง 2) สอนให้เด็กรู้จักแหล่งนํ้าเสี่ยง 3) จัดให้มีพ้ืนที่ที่ปลอดภัย
สําหรับให้เด็กเล่น และ 4) จัดการสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกศูนย์ฯ  

6. สถานบริการสาธารณสุขหรือชุมชนหรือโรงเรียน อย่างน้อย 3 แห่ง มีการให้ความรู้
เก่ียวกับการป้องกันการจมนํ้า อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

7. มีการจัด/ผลักดัน/สนับสนุน ให้เด็กอายุ 6 - 14 ปี ได้เรียนหลักสูตรว่ายนํ้าเพ่ือเอา
ชีวิตรอด 

8. การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน ให้แก่ คนในชุมชนหรือเด็กได้ฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
(CPR) 

9. มีการจัด/ผลักดัน/สนับสนุน ให้มีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ําในพ้ืนที่จํานวนปี
ละ 1 ครั้ง หรือมีการส่ือสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทีวี วิทยุ สื่อ
สิ่งพิมพ์ หอกระจายข่าว จัดนิทรรศการ จํานวนอย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี 

10. มีการศึกษาวิจัย หรือติดตามประเมินผลในมาตรการที่ดําเนินงานในพ้ืนที่ จํานวน
อย่างน้อย 1 เรื่อง 
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3.3 วิธีรายงาน ผู้จัดเก็บข้อมูลระดับอําเภอ: สสอ. ผู้รายงาน: รพ.สต. รพช.  
ผู้จัดเก็บข้อมูลระดับจังหวัด: สสจ. ผู้รายงาน: สสอ. รพศ./รพท. 
ผู้จัดเก็บข้อมูลระดับเขต: สคร. ผู้รายงาน: สสจ. 

3.4 แหล่งข้อมูล สสอ. รพ.สต. รพช. รพศ./รพท.
4. กลุ่มเปา้หมาย                                     อําเภอเป้าหมาย
4.1 รายการขอ้มูล 
4.2 นิยาม 
4.3 วิธีรายงาน 
4.4 แหล่งข้อมูล 1. สถานการณ์และข้อมูลเด็กจมน้ําในพ้ืนที่ และหลักฐานทีแ่สดงว่า มีการนําข้อมูลไปใช้

ประโยชน์ในการดําเนินงานป้องกันเด็กจมนํ้า 
2. รายงานการสอบสวนการจมนํ้าในพ้ืนที่ รวมทั้งหลักฐานทีแ่สดงว่า มีการดําเนินการ

แก้ไขปัญหา 
3. หลักฐานทีแ่สดงให้เห็นว่า มีการดําเนินงานในรูปแบบสหสาขา ได้แก่ รายช่ือและ

หน่วยงาน/อาชีพของผู้เข้าร่วมประชุม และภาพถ่ายการประชุม  
4. หลักฐานทีแ่สดงให้เห็นว่า มีการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งนํ้าเสี่ยง ดังน้ี 

4.1) ข้อมูลแหล่งนํ้าเสี่ยงในพ้ืนที่ 
4.2) ภาพถ่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งนํ้าเสี่ยงทุกแห่งที่ดําเนินการ 

5. ภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นว่า มีการดําเนินการป้องกันเด็กจมนํ้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุก
แห่งที่ดําเนินการ 

6. ภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นว่า มีการให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันการจมนํ้าในสถาน
บริการสาธารณสุขหรือชุมชนหรือโรงเรียนทุกแห่งที่ดําเนินการ 

7. หลักฐานทีแ่สดงให้เห็นว่า มีการจัด/ผลักดัน/สนับสนุน ให้เด็กอายุ 6 - 14 ปี ได้เรียน
หลักสูตรว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด 
7.1 รายช่ือเด็กอายุ 6 - 14 ปีที่ได้รับการเรียนหลกัสูตรว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด 
7.2 ภาพถ่ายการเรียนการสอนหลักสูตรว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด 

8. หลักฐานทีแ่สดงให้เห็นว่า มีการเรียนการสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) 
ให้แก่คนในชุมชนหรือเด็ก 
a. รายช่ือคนในชุมชนหรือเด็ก ที่ได้ฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) 
b. ภาพถ่ายการเรียนการสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) 

9. ภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นว่า มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมนํ้าในพ้ืนที่ หรือ
ภาพถ่ายกิจกรรม/Clip เสียง/Clip VDO/สือ่สิ่งพิมพ์ เก่ียวกับการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ 
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10.   ผลการศึกษาวิจัย หรือผลการติดตามประเมินผลในมาตรการที่ดําเนินงานในพ้ืนที่
5. การประมวลผลตัวชี้วัด 
(สูตรการคํานวณ) 
6. เกณฑ์การให้คะแนน - มีการดําเนินงาน 3 ข้อขึ้นไป ได้ 6 คะแนน

- มีการดําเนินงาน 4 ข้อขึ้นไป ได้ 8 คะแนน 
- มีการดําเนินงาน 5 ข้อขึ้นไป ได้ 10 คะแนน 
- มีการดําเนินงาน 6 ข้อขึ้นไป ได้ 12 คะแนน 

7. ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ช่ือ  นางสาวส้ม เอกเฉลิมเกยีรติ
ตําแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักโรคไม่ติดต่อ 
โทร. 0 2951 0402, 0 2590 3967 
โทรสาร  0 2590 3968  
E-mail: som_atat@yahoo.com 
ช่ือ  นางสาวปริมล อ่อนมะเสน 
ตําแหน่ง  นักวิชาการเผยแพร่ สํานักโรคไม่ติดต่อ 
โทร. 0 2951 0402, 0 2590 3967 มือถือ 08 3926 9942 
โทรสาร  0 2590 3968  
E-mail: wonbin_jib6@hotmail.com 
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1. ชื่อตัวชี้วัดที่ 2 มีเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปีจมน้ําเสียชีวิตน้อยกว่าปีที่ผ่านมา หรือไม่มีเด็กอายุตํ่ากว่า 15 
ปีจมน้ําเสียชีวิต 

2. เกณฑ์ ในอําเภอมีเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปีจมนํ้าเสียชีวิตน้อยกว่าปีที่ผ่านมา หรือไม่มีเด็กอายุตํ่า
กว่า 15 ปีจมนํ้าเสียชีวิต 

3. ผลงาน 
3.1 รายการขอ้มูล จํานวนเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปีจมนํ้าเสียชีวิต
3.2 นิยาม จมนํ้าเสียชีวิตน้อยกว่าปีที่ผ่านมา หมายถึง ในปีที่ประเมิน มีจํานวนเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี 

จมนํ้าเสียชีวิตน้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
ไม่มีเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปีจมนํ้าเสียชีวิต หมายถึง ในปีที่ประเมินไม่มีจํานวนเด็กอายุตํ่า
กว่า 15 ปี จมนํ้าเสียชีวิตแม้แต่รายเดียว 

3.3 วิธีรายงาน ผู้จัดเก็บข้อมูลระดับอําเภอ: สสอ. ผู้รายงาน: รพ.สต. รพช.  
ผู้จัดเก็บข้อมูลระดับจังหวัด: สสจ. ผู้รายงาน: สสอ. รพศ./รพท. 
ผู้จัดเก็บข้อมูลระดับเขต: สคร. ผู้รายงาน: สสจ. 

3.4 แหล่งข้อมูล สสอ. รพ.สต. รพช. รพศ./รพท.
4. กลุ่มเปา้หมาย                                     
4.1 รายการขอ้มูล เด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปีจมนํ้าเสียชีวิต
4.2 นิยาม เด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิดถึงเด็กที่มีอายุตํ่ากว่า 15 ปี 

การเสียชีวิตจากการจมนํ้า หมายถึง การจมนํ้าที่เกิดจากอุบัติเหตุ  
ยกเว้นที่เกิดจากการใช้ยานพาหนะ หรือการเดินทางทางน้ํา และภัยพิบัติ 

4.3 วิธีรายงาน 
4.4 แหล่งข้อมูล รายงานการเสียชีวิตจากมรณบัตรในพ้ืนที่น้ันๆ 
5. การประมวลผล
ตัวชี้วัด  
(สูตรการคํานวณ) 

A = จํานวนการเสียชีวิตจากการจมนํ้าของเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปีในปี พ.ศ. 2557
B = จํานวนการเสียชีวิตจากการจมนํ้าของเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปีในปี พ.ศ. 2556 
การประมวลผล: A ต้องน้อยกว่า B 
หมายเหตุ  
ใช้ข้อมูลปี พ.ศ.  โดยใช้ข้อมูลต้ังแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนก่อนที่จะเข้า
ประเมิน เช่น กรณีที่ผู้ประเมินเข้าประเมินในเดือนกรกฎาคม ให้ใช้จํานวนการเสียชีวิต
ต้ังแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2557 เทียบกับจํานวนการเสียชีวิตของช่วงเวลา
เดียวกันกับปี พ.ศ. 2556 

6. เกณฑ์การให้คะแนน - ในอําเภอมีเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปีจมนํ้าเสียชีวิตมากกว่าหรือเท่ากับปีที่ผ่านมา
ได้ 0 คะแนน 
- ในอําเภอมีเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปีจมนํ้าเสียชีวิตน้อยกว่าปีที่ผ่านมา หรือไม่มีเด็กอายุตํ่า
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กว่า 15 ปีจมนํ้าเสียชีวิต ได้ 3 คะแนน
7. ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ช่ือ  นางสาวส้ม เอกเฉลิมเกยีรติ
ตําแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักโรคไม่ติดต่อ 
โทร. 0 2951 0402, 0 2590 3967 
โทรสาร  0 2590 3968  
E-mail: som_atat@yahoo.com 
ช่ือ  นางสาวปริมล อ่อนมะเสน 
ตําแหน่ง  นักวิชาการเผยแพร่ สํานักโรคไม่ติดต่อ 
โทร. 0 2951 0402, 0 2590 3967 มือถือ 08 3926 9942 
โทรสาร  0 2590 3968  
E-mail: wonbin_jib6@hotmail.com 
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5. โรคติดต่อทีป่้องกันได้ด้วยวัคซีน 
  

1. ชื่อตัวชี้วัด 1 ผลการประเมินมาตรฐานการดําเนินงานสร้างเสริมภูมิคุม้กันโรคของหน่วยบริการในระดับ
อําเภอผา่นเกณฑ์ที่กําหนด 

2. เกณฑ์ ทุกหน่วยบริการที่ประเมินผ่านเกณฑ์ที่กําหนดมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 
3. ผลงาน 
3.1 รายการขอ้มูล การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุม้กันโรค ในระดับหน่วยบริการผ่านเกณฑ์ที่

กรมควบคุมโรคกําหนด 
3.2 นิยาม 1. หน่วยบริการ คือ  หน่วยงานของรัฐที่ให้บริการวัคซีนตามแผนงาน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

ทั้งที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและนอกกระทรวงสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน รพ.สต.และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล เป็นต้น 
2. มาตรฐานการดําเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของหน่วยบริการ คือ มาตรฐานฯ ที่สํานัก
โรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค จัดทําขึ้น  ประกอบด้วย การบริหารจัดการวัคซีนและระบบ
ลูกโซ่ความเย็น  การให้บริการวัคซีน และ การบริหารจัดการข้อมูล  
3. การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค คือ 
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยใช้แบบประเมินการปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในระดับ
หน่วยบริการ (โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล/ศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU)/สถานี
อนามัย) ของสํานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค  

3.3 มาตรการ - สถานบริการที่อยู่ในเครือข่ายหลักประกันสุขภาพทุกแห่ง ให้บริการวัคซีนขั้นพ้ืนฐาน
แก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายทุกคนที่มาขอรับบริการ ทั้งที่อยู่ในและนอกพ้ืนที่รับผิดชอบบริการ 
ตามมาตรฐานการดําเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (ประกอบด้วย มาตรฐานการบริหารจัดการ
วัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น มาตรฐานคุณภาพการให้บริการวัคซีนและมาตรฐานการบันทึก
ข้อมูลในแฟ้มข้อมูลงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค)   
- สถานบริการรายงานผลการให้บริการที่สถานบริการแต่ละแห่งส่งไปยังสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ตามระบบการส่งข้อมูลเข้าสู่ส่วนกลาง (43 แฟ้มมาตรฐาน) ทุกเดือน 
- สถานบริการรายงานความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบทุกเดือน 
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/อําเภอติดตาม ควบคุมกํากับข้อมูลความครอบคลุมของการได้รับ
วัคซีนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบรายไตรมาส 
- สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและคลังวัคซีนระดับอําเภอ ตรวจสอบควบคุมกํากับการเบิก-จ่าย
วัคซีนที่ใช้ในงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของสถานบริการในเครือข่ายหลักประกันสุขภาพ เพ่ือให้
การเบิก-จ่ายวัคซีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/อําเภอ/โรงพยาบาลแม่ข่าย สุ่มประเมินมาตรฐานการดําเนินงาน
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สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในหน่วยบริการของโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชนและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลในอําเภอน้ัน 
- สํานักงานป้องกันควบคุมโรค สุ่มประเมินผลการดําเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในหน่วย
บริการของโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน 1 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลอย่าง
น้อย 2 ตําบล รวมเป็น 3 แห่งในอําเภอน้ัน 

3.4 วิธีรายงาน สํานักงานป้องกันควบคุมโรค ประเมินมาตรฐานการดําเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของหน่วย
บริการในระดับอําเภอ โดยสุ่มหน่วยบริการดังน้ี  

- กรณีที่อําเภอเข้มแข็งเป็นอําเภอที่มีโรงพยาบาลศูนย์ หรือโรงพยาบาลทั่วไป ให้เลือก
โรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไป จํานวน 1 แห่ง และ สุ่มเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลในอําเภอน้ันอีก 2 ตําบล รวมเป็น 3 แห่ง 
      - กรณีที่อําเภอเข้มแข็งไม่มีโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไป ให้เลือกโรงพยาบาล
ชุมชน จํานวน 1 แห่ง และสุ่มเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในอําเภอน้ันอีก 2 ตําบล 
รวมเป็น 3 แห่ง 

3.5 แหล่งข้อมูล หน่วยบรกิารทีไ่ด้รับการสุ่มประเมิน
4. กลุ่มเปา้หมาย                                       
4.1 รายการขอ้มูล  หน่วยบริการของรัฐที่ให้บรกิารวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
4.2 นิยาม หน่วยบริการ คือ  หน่วยงานของรัฐที่ให้บริการวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ทั้งที่

สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและนอกกระทรวงสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน รพ.สต.และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล เป็นต้น 

4.3 วิธีรายงาน เหมือนข้อ 3.4 
4.4 แหล่งข้อมูล เหมือนข้อ 3.5 
5. การประมวลผล
ตัวชี้วัด  
(สูตรการคํานวณ) 

คะแนนที่ได้จากการประเมินมาตรฐานการดําเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของแต่ละหน่วย
บริการ (คิดเป็นร้อยละเมื่อเทียบกับคะแนนรวมทั้งหมด) 

6. เกณฑ์การให้
คะแนน 

- มีหน่วยบริการที่ประเมินผ่านเกณฑ์ที่กําหนด < ร้อยละ 80 ได้  0  คะแนน 

- ทุกหน่วยบริการที่ประเมินผ่านเกณฑ์ที่กําหนด ≥ ร้อยละ 80 ได้ 10 คะแนน 
    การผ่านเกณฑ์ประเมิน ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนรวม โดย 

- หน่วยบริการภายในโรงพยาบาลศูนย์ หรือโรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลชุมชน 
คะแนนรวม 104 คะแนน (ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 84 คะแนน) 

- หน่วยบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล คะแนนรวม 102 คะแนน (ต้องได้
คะแนนไม่น้อยกว่า 82 คะแนน) 
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7. ผู้รับผิดชอบ/    
ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด 

ช่ือ   แพทย์หญิง อรรถยา ลิม้วัฒนายิ่งยง    
ตําแหน่ง     นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ    หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้วยวัคซีน   
หน่วยงาน    สํานักโรคติดต่อทั่วไป  กรมควบคุมโรค 
โทร.  0 2590 3196-9 
มือถือ  089 7344379 
โทรสาร  0 2965 9152                
E-mail     attaya@gmail.com 
ช่ือ   นางพอพิศ   วรินทร์เสถยีร        
ตําแหน่ง     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ       
หน่วยงาน    กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน สํานักโรคติดต่อทั่วไป   
โทร.  0 2590 3196-9   
มือถือ  081 6478831 
โทรสาร  0 2965 9152                
E-mail     porpit@health.moph.go.th  
ช่ือ   นายเผด็จศักด์ิ    ชอบธรรม        
ตําแหน่ง     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       
หน่วยงาน    กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน สํานักโรคติดต่อทั่วไป   
โทร.  0 2590 3196-9   
มือถือ  081 7020065 
โทรสาร  0 2965 9152                
E-mail     ou056@yahoo.com 
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1. ชื่อตัวชี้วัด 2 - ไม่มีผู้ป่วยโปลิโอ 
- ไม่มีผู้ป่วยคอตีบหรือมีผู้ปว่ยลดลงตามเกณฑ์ 
- อัตราป่วยด้วยโรคบาดทะยักในทารกแรกเกิด ไม่เกิน 1 : 1000 เด็กเกิดมีชีพ 

2. เกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 โรค
3. ผลงาน 
3.1 รายการขอ้มูล จํานวนผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคโปลิโอ คอตีบ บาดทะยักในทารกแรกเกิด 
3.2 นิยาม โรคโปลิโอ เป็นโรคที่มีความสําคัญมากโรคหนึ่ง ทั้งน้ีเพราะเช้ือ ไวรัสโปลิโอ จะทําให้มีการ

อักเสบของไขสันหลังทําให้มีอัมพาตของกล้ามเน้ือแขนขา ซึ่งในรายที่อาการรุนแรงจะทําให้มี
ความพิการตลอดชีวิต และบางรายอาจถึงเสียชีวิตได้ ในปัจจุบันอุบัติการณ์ของโรคโปลิโอได้
ลดลงอย่างมาก เป็นผลจากการให้วัคซีนโปลิโอครอบคลุมได้ในระดับสูง  
โรคคอตีบ เป็นโรคติดเช้ือเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ ซึ่งทําให้เกิดการอักเสบ 
มีแผ่นเย่ือเกิดขึ้นในลําคอ  ในรายที่รุนแรงจะมีการตีบตันของทางเดินหายใจ จึงได้ช่ือว่าโรคคอ
ตีบ ซึ่งอาจทําให้ถึงตายได้ และจากพิษ (exotoxin) ของเช้ือจะทําให้มีอันตรายต่อกล้ามเน้ือ
หัวใจ และเส้นประสาทส่วนปลาย 
โรคบาดทะยักในทารกแรกเกิด เป็นโรคติดเช้ือที่จัดอยู่ในกลุ่มของโรคทางประสาทและ
กล้ามเน้ือ เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย Clostridium tetani ซึ่งผลิต exotoxin ที่มีพิษต่อ
เส้นประสาทท่ีควบคุมการทํางานของกล้ามเนื้อ ทําให้มีการหดเกร็งตัวอยู่ตลอดเวลา เริ่มแรก
กล้ามเน้ือขากรรไกรจะเกร็ง ทําให้อ้าปากไม่ได้ โรคน้ีจึงมีช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า โรคขากรรไกร
แข็ง (lockjaw) ผู้ป่วยจะมีคอแข็ง หลังแข็ง ต่อไปจะมีอาการเกร็งของกล้ามเน้ือทั่วตัว ทําให้มี
อาการชักได้ กรณีบาดทะยักในทารกแรกเกิดมีอาการไม่ดูดนม คอแข็ง หลังแข็ง ชักเกร็ง 
เม่ือมีสิ่งมากระตุ้น ร่วมกับประวัติระหว่างอายุ 2 วัน ต้องร้องและดูดนมได้ปกติ และเริ่ม
ป่วยเม่ืออายุได้ 3-28 วัน 

3.3 มาตรการ โรคโปลิโอ 
- ให้วัคซีนโปลิโอตามระบบปกติ อย่างน้อย 3 ครั้ง ในเด็กอายุครบ 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ในทุกตําบล (OPV3) 
- เฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วย AFP ให้ได้ไม่น้อยกว่า 2 ต่อแสนประชากรเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี 
รายจังหวัด และเก็บอุจจาระส่งตรวจตามเกณฑ์ 14 วันหลังวันเกิดอาการอัมพาต 
- สอบสวนและควบคุมโรคผู้ป่วย AFP กลุ่มเสี่ยงสูงตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
(สอบสวนทุกรายภายใน 48 ช่ัวโมง และควบคุมโรคในรายที่กําหนดภายใน 72 ช่ัวโมงหลังพบ
ผู้ป่วย) 
- ให้วัคซีนโปลิโอเสริมแก่เด็กในพ้ืนที่เสี่ยง (SIA) 
 



46 

อําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบย่ังยืนภายใต้ระบบสุขภาพอําเภอ (DHS/DC) ปี 2558 

โรคคอตีบ  
กรณีปกติ 
- ให้วัคซีนที่มีส่วนประกอบของโรคคอตีบ (DTP-HB/DTP/dT) ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรค
กําหนด  
- ตรวจสอบและควบคุมกํากับระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของโรค
คอตีบ (DTP-HB/DTP/dT) ให้ได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกําหนด 
กรณีพบผู้ป่วยสงสัย (ดําเนินตามแนวทางการดําเนินงานเมื่อพบผู้ป่วยสงสัยโรคคอตีบและการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรมควบคุมโรค ฉบับ ตุลาคม 2556)   
- เฝ้าระวังโรคคอตีบเพ่ือค้นพบผู้ป่วยโรคคอตีบโดยเร็ว เพ่ือให้สามารถบําบัดรักษาผู้ป่วยโดย
รวดเร็วและป้องกันควบคุมโรคได้อย่างทันเวลา 
- การสอบสวนควบคุมโรคและการดูแลผู้สัมผัสใกล้ชิด (ในโรงพยาบาล โดยการสัมภาษณ์ผู้ป่วย
และผู้สัมผัส สําหรับการดําเนินการสอบสวนโรคในชุมชนให้ดําเนินการคล้ายกับที่ทําใน
โรงพยาบาล และเพ่ิมการค้นหาผู้สัมผัสทั้ง 4 กลุ่มตามนิยามผู้สัมผัสใกล้ชิด และค้นหาผู้ป่วย
เพ่ิมเติมในชุมชนเมื่อเป็นผู้ป่วยเข้าข่ายหรือผู้ป่วยยืนยันตามนิยามการค้นหาผู้มีอาการสงสัย)  
- การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน โดยให้ทุกพ้ืนที่เน้นการตรวจสอบประวัติรับวัคซีน
ป้องกันโรคคอตีบในเด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี แล้วให้วัคซีนจนครบตามเกณฑ์ โดยเฉพาะในตําบล
ที่พบผู้ป่วยสงสัยโรคคอตีบหรือตําบลที่มีอาณาเขตติดกับตําบลที่มีผู้ป่วยยืนยันโรคคอตีบให้รีบ
ดําเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ในกรณีที่ผู้ป่วยสงสัยได้รับการยืนยันว่าเป็นโรคคอตีบให้ขยาย
การให้วัคซีน dT แก่ประชากรกลุ่มอายุมากกว่า 12 ปี ทุกคน ๆ ละ 1 ครั้ง โดยเร็ว 
- หากพบผู้ป่วยยืนยันโรคคอตีบ พ้ืนที่สามารถดําเนินการควบคุมโรคและป้องกันการ
แพร่กระจายของโรคไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ อย่างเร่งด่วน เพ่ือไม่ทําให้เกิดการระบาดในวงกว้าง 
มาตรการสําคัญในปี 58  (การดําเนินโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและหัด 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 
5 รอบ 2 เมษายน 2558) 
- สถานบริการสํารวจจํานวนกลุ่มประชากรเป้าหมายอายุ 20 - 50 ปี เพ่ือเบิกวัคซีนผ่าน
โรงพยาบาลท่ีเป็นคลังวัคซีนระดับอําเภอ 
- สถานบริการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดทําแผนปฏิบัติการรณรงค์ในพ้ืนที่ให้ชัดเจน 
ทั้งในด้านวันเวลา สถานที่ และ ผู้รับผิดชอบในการให้วัคซีน 
- สถานบริการประชาสัมพันธ์การรณรงค์ก่อนให้วัคซีน dT และรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรค  
คอตีบในประชาชนอายุ 20 - 50 ปี ภายใต้โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและหัด 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 
5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพ่ือเพ่ิมระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบในประชากรผู้ใหญ่อายุ 20 - 50 
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ปี ให้ได้ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน dT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 โดยให้บริการทั้งในรูปแบบ
การต้ังรับที่สถานบริการ และออกหน่วยให้บริการในพ้ืนที่ 
- สถานบริการติดตามประชากรกลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดชอบที่ยังไม่ได้รับวัคซีน dT ในช่วง
รณรงค์ให้ได้รับวัคซีนดังกล่าว 
โรคบาดทะยักในทารกแรกเกิด 
- ให้วัคซีนที่มีส่วนประกอบของโรคบาดทะยัก (DTP-HB/DTP/dT) ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุม
โรคกําหนด  
- ตรวจสอบและควบคุมกํากับระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีน dT ในหญิงต้ังครรภ์ ให้ได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
- รณรงค์ให้วัคซีน dT ในหญิงเจริญพันธ์ุอายุ 15-45 ปี ในพ้ืนที่เสี่ยง (ในพ้ืนที่ที่พบผู้ป่วยโรค
บาดทะยักในทารกแรกเกิด หรือ พ้ืนที่ที่ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน dT ในหญิงต้ังครรภ์
น้อยกว่าร้อยละ 90 หรือ พ้ืนที่ที่อัตราการคลอดโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขน้อยกว่าร้อยละ 70) 

3.4 วิธีรายงาน รายงานตามแบบเฝ้าระวังโรค รง. 506  ,  รง. 507
3.5 แหล่งข้อมูล สํานักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค
4. กลุ่มเปา้หมาย                                      
4.1 รายการขอ้มูล จํานวนเด็กเกิดมีชีพ
4.2 นิยาม จํานวนเด็กเกิดมีชีพ หมายถึง จํานวนเด็กทั้งหมดที่เกิดมาชีวิต (มีสญัญาณชีวิต) ของอําเภอ

ในช่วง 12 เดือน ที่ผ่านมานับจากเดือนที่ประเมิน 
4.3 วิธีรายงาน - 
4.4 แหล่งข้อมูล ศูนย์ข้อมูลของอําเภอ 
5. การประมวลผล
ตัวชี้วัด  
(สูตรการคํานวณ) 

 - จํานวนผูป้ว่ยโรคโปลิโอ* และคอตีบ*               
 - อัตราป่วยโรคบาดทะยักทารกแรกเกิด  
  =  จาํนวนทารกแรกเกิดท่ีป่วยเป็นโรคบาดทะยัก*   1,000 คน 
                        จํานวนเด็กเกิดมีชีพในอําเภอ  
  (* ประเมินในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมานับจากเดือนที่ประเมิน เช่น ประเมินเดือนพฤษภาคม 
2558 ให้ประเมินจํานวนผู้ป่วยในช่วงเดือนพฤษภาคม ปี 2557 ถึง เดือนเมษายน 2558)   

6. เกณฑ์การให้
คะแนน 

- ไม่ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 โรค  ได้  0  คะแนน 

- ผ่านเกณฑ์   ทั้ง 3 โรค   ได้  5 คะแนน ตามเกณฑ์ต่อไปน้ี 
 ไม่มีผู้ป่วยโรคโปลิโอ   
 อัตราป่วยโรคบาดทะยักทารกแรกเกิดไม่เกิน  1 : 1,000 เด็กเกิดมีชีพ 
 ไม่มีผู้ป่วยโรคคอตีบ หรือ มีจํานวนผู้ป่วยลดลงเท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 80     

 เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา    เช่น ประเมินเดือน พฤษภาคม 2558  
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ให้ประเมินจํานวนผู้ป่วยโรคคอตีบในช่วงเดือนพฤษภาคมปี 2557 ถึง เดือนเมษายน 2558 
เทียบกับ จํานวนผู้ป่วยโรคคอตีบในช่วงเดือนพฤษภาคมปี 2556 ถึง เดือนเมษายน 2557  
ว่าลดลงตามเกณฑ์หรือไม่ 

7.ผู้รบัผิดชอบ/   
ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด 

ช่ือ   แพทย์หญิง อรรถยา ลิม้วัฒนายิ่งยง   
ตําแหน่ง     นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ    หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน   
หน่วยงาน    สาํนักโรคติดต่อทั่วไป  กรมควบคุมโรค 
โทร.  0 2590 3196-9 
มือถือ  089 7344379 
โทรสาร  0 2965 9152                
E-mail     attaya@gmail.com 
ช่ือ   นางพอพิศ   วรินทร์เสถยีร        
ตําแหน่ง     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ       
หน่วยงาน    กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน สํานักโรคติดต่อทั่วไป   
โทร.  0 2590 3196-9   
มือถือ  081 6478831 
โทรสาร  0 2965 9152                
E-mail     porpit@health.moph.go.th  
ช่ือ   นายเผด็จศักด์ิ    ชอบธรรม        
ตําแหน่ง     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       
หน่วยงาน    กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน สํานักโรคติดต่อทั่วไป   
โทร.  0 2590 3196-9   
มือถือ  081 7020065 
โทรสาร  0 2965 9152                
E-mail     ou056@yahoo.com 
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6.โรคไขเ้ลือดออก 
 

1. ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 อําเภอมีการติดตามประเมินผลการดําเนนิงานการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตาม   
แนวทางการจัดการพาหะนาํโรคแบบผสมผสานของระดับตําบล 

2. เกณฑ์ อําเภอมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตาม      
แนวทางการจัดการพาหะนําโรคแบบผสมผสานในตําบลเสี่ยงสูงทุกตําบล 

3. ผลงาน 
3.1 รายการข้อมูล แนวทางการติดตามประเมินผลระดับตําบลในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตาม      

แนวทางการจัดการพาหะนําโรคแบบผสมผสานของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
3.2 นิยาม 
 

การติดตามประเมินผล คือ การตรวจสอบการดําเนินงาน โดยใช้แนวทางการติดตาม
ประเมินผลระดับตําบลในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแนวทางการจัดการพาหะ
นําโรคแบบผสมผสานของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  
แนวทางการจัดการพาหะนาํโรคแบบผสมผสาน คือ แนวทางท่ีสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง 
กรมควบคุมโรค จัดทําขึ้น เพ่ือให้ตําบลนําไปดําเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกใน
พ้ืนที่ ประกอบด้วย 
1. ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ 

1.1 มีคณะกรรมการระดับตําบลท่ีมาจากภาคส่วนต่างๆ  
1.2 มีการประชุมที่เก่ียวข้องกับการควบคุมโรคไข้เลือดออก 
1.3 มีการสํารวจความพร้อมการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. มีการเฝ้าระวังสถานการณ ์
          2.1  มีการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออก 
          2.2  มีการเฝ้าระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลาย 
3.  การวางแผนและดําเนินการ 
(ประกอบด้วย พ้ืนที่เป้าหมาย/ วิธีดําเนินการ/ ความถี่/ ผูดํ้าเนินการ/ผู้สนับสนุน/            
สิ่งสนับสนุน/ วิธีการประเมินผล/ ผู้ประเมินผล/ความถี่การประเมินผล) 

3.1  มีการวางแผนการดําเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกของ
ตําบล เช่น แผนการดําเนินงานในพ้ืนที่เสี่ยง/พ้ืนที่ไม่เสี่ยง, แผนดําเนินงาน
ในช่วงก่อน/ระหว่าง/หลังระบาด ขึ้นอยู่กับบริบทของพ้ืนที ่

3.2  มีการวางแผนการจัดการพาหะนําโรคแบบผสมผสาน (ประกอบด้วย พ้ืนที่
เป้าหมาย/ วิธีการดําเนินการ/ ความถี่/ ผู้ดําเนินการ/ผู้สนับสนุน/ สิ่ง
สนับสนุน/ วิธีการประเมินผล/ ผู้ประเมินผล/ความถี่การประเมินผล) 

3.3   มีการดําเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามมาตรฐาน  
4. การระดมทรัพยากรหรือความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้ององค์กรหรือชุมชนเพ่ือ
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ควบคุมโรคไข้เลือดออก (ประกอบด้วย บุคลากร/วัสดุ/ครุภัณฑ์/งบประมาณ)
4.1  มีการวางแผนในการระดมและบูรณาการทรัพยากร ในการควบคุมโรค

ไข้เลือดออก ของหน่วยงานเครือข่ายต้ังแต่ 2 หน่วยงานข้ึนไป 
4.2  มีการใช้ทรัพยากรของเครือข่ายทุกภาคส่วนในตําบล เพ่ือการควบคุมโรค

ไข้เลือดออก 
5. การประเมนิผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 

5.1 ประเมินผลลัพธ์การควบคุมพาหะ (output) – ค่าดัชนีลูกนํ้ายุงลาย (ค่า HI/CI) 
ในชุมชนโรงพยาบาล โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก วัด/มัสยิด  

5.2 ประเมินผลกระทบต่อการลดโรค (impact)  - มีการวิเคราะห์สถานการณ์โรค
ไข้เลือดออกภาพรวมในระดับตําบล  และมีการวิเคราะห์สถานการณ์โรค
ไข้เลือดออกกลุ่มวัยเรียน (อายุ 5-14 ปี) ในระดับตําบล 

3.3 ขั้นตอนการ
ดําเนนิงาน 

การดําเนินงานระดับอําเภอ
การดําเนินงานของอําเภอในการผลักดัน ให้ตําบลดําเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ตามแนวทางการจัดการพาหะนําโรคแบบผสมผสาน   
1. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาระดับตําบล โดยมี
องค์ประกอบด้านบุคคล เวลา สถานที่ และประเมินความเสี่ยงของพื้นที่ระดับตําบล (Risk 
assessment) (ภาคผนวกท่ี 1 ตัวอย่างการประเมินพ้ืนที่เสี่ยง (Risk Assessment หรือ
สามารถวิเคราะห์ตามแนวทางที่พ้ืนที่กําหนดเอง) 
2. ผลักดันการดําเนินงานตามแนวทางการจัดการพาหะนําโรคแบบผสมผสานลงสู่ระดับ
ตําบล ให้มีการดําเนินงานในตําบลเสี่ยงสูงทุกตําบล เช่น ร่วมประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ เพ่ือร่วมวางแผนและติดตามการดําเนินงาน การจัดทําหนังสือช้ีแจงหรือสั่งการ  
3. สนับสนุนการดําเนินงานให้ระดับตําบล เช่น การสนับสนุนหนังสือ/คู่มือต่างๆ เช่น แนว
ทางการจัดการพาหะนําโรคแบบผสมผสาน, แบบฟอร์มการสํารวจค่าดัชนีลูกนํ้ายุงลาย, สื่อ 
สิ่งพิมพ์ องค์ความรู้ที่เก่ียวกับโรคไข้เลือดออก การจัดหางบประมาณดําเนินงานให้พ้ืนที่  
4. ติดตามประเมินผล การดําเนินงานการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามแนวทางการ
จัดการพาหะนําโรคแบบผสมผสานในระดับตําบล (ภาคผนวกที่ 2 แนวทางการติดตาม
ประเมินผลระดับตําบลโรคไข้เลือดออกของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ) 

3.4 วิธีรายงาน 1. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอรวบรวมข้อมูลและติดตามผลการดําเนินงานในระดับตําบล
ตามแนวทางการดําเนินงานที่กําหนด 
2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวมและติดตามผลการดําเนินงาน 

3.5 แหล่งข้อมูล สาธารณสุขอําเภอ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
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4.1 รายการข้อมูล ตําบลเสี่ยงสูงโรคไข้เลือดออก
4.2 นิยาม ตําบลเสี่ยงสูงโรคไข้เลือดออก หมายถึง ตําบลท่ีได้ระดับคะแนนความเสี่ยงโรคไข้เลือดออกสูง 

(ระดับคะแนน 15-25 คะแนน) จากการที่สาธารณสุขอําเภอวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงตามตัวอย่าง 
ภาคผนวกที่ 1 หรือวิเคราะห์ตามแนวทางที่พ้ืนที่กําหนดเอง 

4.3 วิธีรายงาน - 
4.4 แหล่งข้อมูล - 
5 .  การประมวลผล
ตัวชี้วัด  

อําเภอมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก           
ตามแนวทางการจัดการพาหะนําโรคแบบผสมผสานในระดับตําบล คิดเป็น  
ร้อยละ = ตําบลเสี่ยงสูงที่ได้รับการประเมิน x 100 
                 จํานวนตําบลเสี่ยงสูงทั้งหมด 

6. เกณฑ์การให้คะแนน อําเภอมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก          
ตามแนวทางการจัดการพาหะนําโรคแบบผสมผสานในระดับตําบล  
   1.1) อําเภอติดตามการดําเนินงานของตําบลเสี่ยงสูง ร้อยละ 80             ได้  5  คะแนน    
   1.2) อําเภอติดตามการดําเนินงานของตําบลเสี่ยงสูง ร้อยละ 70-79         ได้  4  คะแนน 
   1.3) อําเภอติดตามการดําเนินงานของตําบลเสี่ยงสูง ร้อยละ 60-69          ได้  3  คะแนน 
   1.4) อําเภอติดตามการดําเนินงานของตําบลเสี่ยงสูง ร้อยละ 50-59          ได้  2  คะแนน 
   1.5) อําเภอติดตามการดําเนินงานของตําบลเสี่ยงสูง น้อยกว่า ร้อยละ 50   ได้  0  คะแนน 

7. ผู้รับผิดชอบ/          
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
1. นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง 

Email : chinnipon2011@gmail.com โทร 02-5903121   
2. นายแพทย์อนุตรศักด์ิ  รัชตะทัต รองผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง 

Email : mccormick70@hotmail.com  โทร 02-5903103 
3. นายจิระพัฒน์  เกตุแก้ว   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

Email : j.ketkaew@yahoo.comโทร 02-5903121  
4. ดร.สุภาวดี พวงสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

Email : jiabk@yahoo.com โทร 02-5903103  
5. นางสุธีรา พูลถิน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
   Email : suteerapoolthin@gmail.com  โทร 02-5903134-5 
6. นางสาวธีราวดี  กอพยัคฆินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
   Email : noodee.t@gmail.com  โทร 02-5903104-5   
ผู้ประสานงาน 
7. นางสาวสุทธิดา น่ิมศรีกุล  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
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อําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบย่ังยืนภายใต้ระบบสุขภาพอําเภอ (DHS/DC) ปี 2558 

    Email : planvbd@hotmail.com โทร  02-5903134-5
8. นางสาวธาตรี  เจริญกิจ   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
    โทร  02-5903104-5  โทรสาร 02-5918433 
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อําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบย่ังยืนภายใต้ระบบสุขภาพอําเภอ (DHS/DC) ปี 2558 

1. ชื่อตัวชี้วัดที่ 2 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง
2. เกณฑ์ อัตราป่วยลดลงเมื่อเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (2553-2557) มากกว่า ร้อยละ 8 

(ปี 2558) 
3. ผลงาน  
3.1 รายการขอ้มูล จํานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (ราย)
3.2 นิยาม อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง  หมายถึง อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงเมื่อเทียบกับ  

ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (2553-2557) ตามปีปฏิทิน 
1. โรคไข้เลือดออก หมายถึง โรคที่ได้รับการวินิจฉัยอาการตามเกณฑ์ทางคลินิกและหรือมีผล
ตามเกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการว่าป่วยด้วยไข้เลือดออกทุกกลุ่มอาการ ได้แก่ Dengue Fever 
(DF), Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) และ Dengue Shock Syndrome (DSS) 
2. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก หมายถึง จํานวนผู้ป่วย DF+DHF+DSS ในจํานวนประชากร 
100,000 คน คํานวณจาก จํานวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ต้ังแต่เดือนมกราคม – กรกฎาคม 
2558  X  100,000 / จํานวนประชากรกลางปี 2557 
3. ค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี หมายถึง ค่ากลางที่ได้จากการเรียงลําดับข้อมูล
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกเป็นรายเดือน (มกราคม-กรกฎาคม) ต้ังแต่ปี  2553 -2557 ตามปี
ปฏิทิน  
4. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกรายเดือน  หมายถึง จํานวนผู้ป่วย DF+DHF+DSS ในจํานวน
ประชากร 100,000 คน คํานวณจาก จํานวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 1 เดือน X  100,000 
/ จํานวนประชากรกลางปีเดียวกัน 
5. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง หมายถึง จํานวนผู้ป่วย DF+DHF+DSS ในจํานวน
ประชากร 100,000 คน ลดลงจากค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ตามเกณฑ์ที่กําหนด 
    5.1 ปี พ.ศ.2557 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง มากกว่า ร้อยละ 4 
    5.2 ปี พ.ศ.2558 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง มากกว่า ร้อยละ 8 
    5.3 ปี พ.ศ.2559 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง มากกว่า ร้อยละ 12 
    5.4 ปี พ.ศ.2560 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง มากกว่า ร้อยละ 16 
    5.5 ปี พ.ศ.2561 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง มากกว่า ร้อยละ 20 
หมายเหตุ :  
1. หากไม่สามารถหาค่าประชากรกลางปีของปีปัจจุบันได้ ให้ใช้ค่าประชากรกลางปีย้อนหลัง 1 ปี 
2. การกําหนดช่วงประเมินอัตราป่วยในเดือนกมราคม – กรกฎาคม ถือว่าเป็นการประเมินการดําเนินงาน
ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด (golden period) ซ่ึงจะส่งผลต่อการเกิดโรคในช่วงฤดูกาลระบาด 

3.3 วิธีรายงาน รายงานทุกเดือน 
3.4 แหล่งข้อมูล ศูนย์ข้อมูลระบาดวิทยา สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
4. กลุ่มเปา้หมาย  
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อําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบย่ังยืนภายใต้ระบบสุขภาพอําเภอ (DHS/DC) ปี 2558 

4.1 รายการขอ้มูล ประชากรกลางปี 2557
4.2 นิยาม จํานวนประชากร ณ วันที ่1 กรกฎาคม 2557
4.3 วิธีรายงาน รายงานทุกเดือน 
4.4 แหล่งข้อมูล จัดทําฐานข้อมูลอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกรายเดือน และรายปี ย้อนหลัง 5 ปี โดย

1. เก็บข้อมูลผู้ป่วยจากรายงาน 506 ที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานมายังสํานัก
ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค  

2. รวบรวมข้อมูล Confirmed case แจกแจงเป็นรายเดือนและรายปี ต้ังแต่ปีพ.ศ.2553 - 
2557 

3. กรอกข้อมูลในช่องจํานวนผู้ป่วยรายเดือนของตารางดัชนีเตือนภัยไข้เลือดออกประจําปี 
2558 (เป็น electronic file) ซึ่งจะคํานวณค่าอัตราป่วยและร้อยละการเปลี่ยนของอัตราป่วย
ในปี 2558  เมื่อเปรียบเทียบกับของค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (2553- 2557) 

5. การประมวลผล
ตัวชี้วัด 
(สูตรคาํนวณ) 

1. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2558
= จํานวนผู้ป่วยไข้เลือดออกเดือนมกราคม –กรกฎาคม 2558X100,000 
                 จํานวนประชากรกลางปี 2557 
2. ค่ามัธยฐานอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ย้อนหลงั 5  ปี 
=  ค่ามัธยฐานของอัตราป่วย 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2553-2557 : ต้ังแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม)  
3.   ร้อยละของอัตราป่วยไข้เลือดออกลดลงจากคา่มัธยฐาน  
=   (ข้อ 1 – ข้อ 2) x 100   
             ข้อ 2 

6. เกณฑ์การให้คะแนน 1) อัตราป่วยเกินค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี                                     ได้ 0 คะแนน
2) อัตราป่วยน้อยกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี  ร้อยละ 0.01 - 3.49     ได้ 1 คะแนน 
3) อัตราป่วยน้อยกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี  ร้อยละ 3.50 – 7.99     ได้ 3 คะแนน 
4) อัตราป่วยน้อยกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี  ร้อยละ 8 ขึ้นไป           ได้ 5 คะแนน 

7. ผู้รับผิดชอบ/        
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
1. นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง 

Email : chinnipon2011@gmail.com โทร 02-5903121   
2. นายแพทย์อนุตรศักด์ิ  รัชตะทัต รองผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง 

Email : mccormick70@hotmail.com  โทร 02-5903103 
3. นายจิระพัฒน์  เกตุแก้ว   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

Email : j.ketkaew@yahoo.com โทร 02-5903121 
4. ดร.สุภาวดี พวงสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

Email : jiabk@yahoo.com โทร 02-5903103 
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อําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบย่ังยืนภายใต้ระบบสุขภาพอําเภอ (DHS/DC) ปี 2558 

 

5. นางสาวธีราวดี  กอพยัคฆินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
Email : noodee.t@gmail.com  โทร 02-5903104-5 

ผู้ประสานงาน 
นางสาวธาตรี  เจริญกิจ  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
หน่วยงานกลุ่มระบาดวิทยา สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง กรมควบคุมโรค 
โทร  02-5903104-5  โทรสาร 02-5918433 
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อําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบย่ังยืนภายใต้ระบบสุขภาพอําเภอ (DHS/DC) ปี 2558 

1. ชื่อตัวชี้วัดที่ 3 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในกลุ่มวัยเรียนลดลง
2. เกณฑ์ อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในกลุ่มวัยเรียนลดลงเมื่อเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (2553 –

2557) มากกว่า ร้อยละ 8 
3. ผลงาน  
3.1 รายการขอ้มูล จํานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (ราย)
3.2 นิยาม อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในกลุ่มวัยเรียนลดลง หมายถึง อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในกลุ่ม

วัยเรียนลดลงเมื่อเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (2553-2557) ตามปีปฏิทิน 
1. โรคไข้เลือดออก หมายถึง โรคที่ได้รับการวินิจฉัยอาการตามเกณฑ์ทางคลินิกและหรือมีผลตาม
เกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการว่าป่วยด้วยไข้เลือดออกทุกกลุ่มอาการ ได้แก่ Dengue Fever (DF), 
Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) และ Dengue Shock Syndrome (DSS) 
2. อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในกลุ่มวัยเรียน หมายถึง จํานวนผู้ป่วย DF+DHF+DSS กลุ่มวัย
เรียนในจํานวนประชากร 100,000 คน คํานวณจากจํานวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในกลุ่มอายุ 
5 -14 ปี ต้ังแต่เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2558 X  100,000/ จํานวนประชากลางปี 2557 ใน
กลุ่มอายุ 5 – 14 ปี  
3. ค่ามัธยฐาน (Median) ย้อนหลัง 5 ปี หมายถึง ค่ากลางที่ได้จากการเรียงลําดับข้อมูลอัตราป่วย
โรคไข้เลือดออกในกลุ่มอายุ 5-14 ปี เป็นรายเดือน (มกราคม-กรกฎาคม) ต้ังแต่ปี  2553 - 2557 
ตามปีปฏิทิน  
4. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกรายเดือน หมายถึง จํานวนผู้ป่วย DF+DHF+DSS ในกลุ่มวัยเรียนใน
จํานวนประชากร 100,000 คน คํานวณจาก จํานวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในกลุ่มอายุ 5 -14 ปี 
1 เดือน X  100,000 / จํานวนประชากรกลางปีเดียวกัน 
5. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง หมายถึง จํานวนผู้ป่วย DF+DHF+DSS กลุ่มวัยเรียนในจํานวน
ประชากร 100,000 คนในกลุ่มเดียวกัน ลดลงจากค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ตามเกณฑ์ที่กําหนด 
    5.1 ปี พ.ศ.2557 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง มากกว่า ร้อยละ 4 
    5.2 ปี พ.ศ.2558 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง มากกว่า ร้อยละ 8 
    5.3 ปี พ.ศ.2559 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง มากกว่า ร้อยละ 12 
    5.4 ปี พ.ศ.2560 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง มากกว่า ร้อยละ 16 
    5.5 ปี พ.ศ.2561 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง มากกว่า ร้อยละ 20 
หมายเหตุ :  
1. หากไม่สามารถหาค่าประชากรกลางปีของปีปัจจุบันได้ ให้ใช้ค่าประชากรกลางปีย้อนหลัง 1 ป ี
2. การกําหนดช่วงประเมินอัตราป่วยในเดือนกมราคม – กรกฎาคม ถือว่าเป็นการประเมินการดําเนินงานในช่วง
ก่อนฤดูกาลระบาด (golden period) ซ่ึงจะส่งผลต่อการเกิดโรคในช่วงฤดูกาลระบาด 

3.3 วิธีรายงาน รายงานทุกเดือน 
3.4 แหล่งข้อมูล ศูนย์ข้อมูลระบาดวิทยา สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
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4. กลุ่มเปา้หมาย  
4.1 รายการขอ้มูล ประชากรกลางปี 2557 
4.2 นิยาม จํานวนประชากร ณ วันที ่1 กรกฎาคม 2557
4.3 วิธีรายงาน รายงานทุกเดือน 
4.4 แหล่งข้อมูล จัดทําฐานข้อมูลอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกรายเดือน และรายปี ย้อนหลัง 5 ปี โดย 

1. เก็บข้อมูลผู้ป่วยจากรายงาน 506 ที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานมายังสํานักระบาด
วิทยา กรมควบคุมโรค  

2. รวบรวมข้อมูล Confirmed case แจกแจงเป็นรายเดือนและรายปี ต้ังแต่ปีพ.ศ.2553- 2557 
3. กรอกข้อมูลในช่องจํานวนผู้ป่วยรายเดือนของตารางดัชนีเตือนภัยไข้เลือดออกประจําปี 2558 

(เป็น electronic file) ซึ่งจะคํานวณค่าอัตราป่วยและร้อยละการเปลี่ยนของอัตราป่วยในปี 2558  
เมื่อเปรียบเทียบกับของค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (2553- 2557) 

5. การประมวลผล
ตัวชี้วัด 
(สูตรคาํนวณ) 

1. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในกลุ่มวัยเรยีน ปี 2558
= จํานวนผู้ป่วยไข้เลือดออกในกลุ่มอายุ 5-14 ปี มกราคม –กรกฎาคม ปี 2558X100,000 
                           จํานวนประชากรกลางปี 2557 
2. ค่ามัธยฐานอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในกลุ่มวัยเรียน ย้อนหลัง 5 ปี 
=  ค่ามัธยฐานของอัตราป่วย 5 ปีย้อนหลังในกลุ่มอายุ 5-14 ปี (ปี 2553-2557 ต้ังแต่เดือนมกราคม -กรกฎาคม)  
3.   ร้อยละของอัตราป่วยไข้เลือดออกในกลุ่มวัยเรียนลดลงจากค่ามัธยฐาน  
=   (ข้อ 1 – ข้อ 2) x 100   
             ข้อ 2 

6. เกณฑ์การให้
คะแนน 

1) อัตราป่วยเกินค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี                                     ได้ 0 คะแนน
2) อัตราป่วยน้อยกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี  ร้อยละ 0.01 - 3.49     ได้ 1 คะแนน 
3) อัตราป่วยน้อยกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี  ร้อยละ 3.50 – 7.99     ได้ 3 คะแนน 
4) อัตราป่วยน้อยกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี  ร้อยละ 8 ขึ้นไป           ได้ 5 คะแนน 

7. ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
1. นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง 

Email : chinnipon2011@gmail.com โทร 02-5903121   
2. นายแพทย์อนุตรศักด์ิ  รัชตะทัต รองผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง 

Email : mccormick70@hotmail.com  โทร 02-5903103 
3. นายจิระพัฒน์  เกตุแก้ว   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

Email : j.ketkaew@yahoo.com โทร 02-5903121 
4. ดร.สุภาวดี พวงสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

Email : jiabk@yahoo.com โทร 02-5903103 
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5. นางสาวธีราวดี  กอพยัคฆินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
Email : noodee.t@gmail.com  โทร 02-5903104-5 

ผู้ประสานงาน : นางสาวธาตรี  เจรญิกิจ  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
โทร  02-5903104-5  โทรสาร 02-5918433 
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1.โรคเอดส์ 

1. ชื่อตัวชี้วัดท่ี 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการดําเนินงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

2. เกณฑ์ สัดส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการดําเนินงานป้องกันการติดเชื้อ
เอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 

3. ผลงาน  
3.1 รายการขอ้มูล ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการดําเนินงานป้องกันการติดเชื้อ

เอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
3.2 นิยาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการดําเนินงานด้านการป้องกันการติดเช้ือเอช

ไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่สนับสนุนทรัพยากร ดังน้ี 
1. งบประมาณสนับสนุนการจัดซื้อถุงยางอนามัย 
2. งบประมาณ/กิจกรรมรณรงค์ในวันสําคัญ การจัดนิทรรศการ การให้ความรู้/อบรม   (ไม่นับรวม

งบประมาณด้านการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์/ผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์) 
3.3 วิธีรายงาน จํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการดําเนินงานป้องกันการติดเช้ือเอช

ไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในอําเภอ 
3.4 แหล่งข้อมูล แบบรายงานโครงการและงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนหน่วยงาน/

องค์กรเอกชนในพื้นที่เพ่ือดําเนินงานป้องกันการติดเช้ือเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
3.5 มาตรการ 1. สื่อสารสาธารณะ หรือสื่อสารความเส่ียง ให้กลุ่มประชากรเป้าหมายเห็นประโยชน์ของ การรู้

สถานภาพการติดเช้ือเอชไอวีและทําให้เอดส์เป็นเรื่องธรรมดาที่รักษาได้ เพ่ือให้กลุ่มประชากร
เป้าหมายไม่กังวลใจที่จะตรวจการติดเชื้อเอชไอวี 

2. ส่งเสริมการจัดบริการให้การปรึกษาและตรวจการติดเช้ือเอชไอวีแบบรู้ผลในวันเดียว (same-
day-result test) และมีแนวทางการติดตามให้ได้รับการตรวจ CD 4 โดยเร็ว 

3. สื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของถุงยางอนามัยให้เป็นอุปกรณ์สุขอนามัยเพ่ือความ
ปลอดภัยและสุขภาวะทางเพศ ในกลุ่มประชากรเป้าหมายหลัก 

4. ระดมความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งส่วนกลางและพ้ืนที่ ในการจัดหาและกระจายถุงยาง
อนามัยและสารหล่อลื่นให้ถึงกลุ่มประชากรเป้าหมายได้เพียงพอ 

โรค/ภัยสุขภาพสําคญัทีเ่ป็นปญัหาของพื้นที่
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4. กลุ่มเป้าหมาย      
4.1 รายการขอ้มูล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
4.2 นิยาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล 
4.3 วิธีรายงาน ข้อมูลจํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในอําเภอ
4.4 แหล่งข้อมูล รายงานสรุปโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอําเภอ จาก สํานักงานท้องถ่ินอําเภอ/

จังหวัด/คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัด 
5. การประมวลผล
ตัวชี้วัด  
(สูตรการคํานวณ) 

สูตรที่ 1
ร้อยละขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินที่สนับสนุนทรัพยากรฯ = 
          จํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่สนับสนุนทรพัยากรฯ ณ สิน้ปี  x 100 

จํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้งหมด ณ สิ้นปี 
สูตรที่ 2 
เปรียบเทียบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่สนับสนุนทรัพยากรฯ (ร้อยละ)   

=  (A – B)  x  100 
                                                  B 
หมายเหตุ :  
A = ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่สนับสนุนทรัพยากรฯ ณ ปีท่ีรายงาน  
B = ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่สนับสนุนทรัพยากรฯ ณ ปีที่ผ่านมา  
โดยค่าที่ได้ 
- ค่าร้อยละเป็นบวก หมายถึง ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่สนับสนุนทรัพยากร ฯ
เพ่ิมข้ึน 
- ค่าร้อยละเป็นลบ หมายถึง ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่สนับสนุนทรัพยากร ฯลดลง 

6. เกณฑ์การให้
คะแนน 

- ไม่มีการสนับสนุนฯ ได้คะแนน 0 คะแนน
- มีการสนับสนุนฯ ลดลงมากกว่าร้อยละ 50        ได้คะแนน 1 คะแนน 
- มีการสนับสนุนฯ ลดลงไม่เกินร้อยละ 50          ได้คะแนน 2 คะแนน 
- มีการสนับสนุนฯ เพ่ิมข้ึนไม่เกินร้อยละ 25        ได้คะแนน 3 คะแนน 
- มีการสนับสนุนฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ25 – ร้อยละ 50ได้คะแนน 4 คะแนน 
- มีการสนับสนุนฯ เพ่ิมข้ึนมากกว่า ร้อยละ 50     ได้คะแนน 5 คะแนน 
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หมายเหตุ ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนที่มีการสนับสนุนทรัพยากรฯ ทุกปี ได้คะแนน 5 
คะแนน 

7. ผู้รับผิดชอบ/     
ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด 

1. นพ.สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อํานวยการ สอวพ. โทร. 02 590 3201      
2. นางเพ็ญศรี สวัสด์ิเจริญย่ิง นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการพิเศษ 
3. นายชัยสุข ต้ังวงศ์จุลเนียม นักวิชาการสาธารณสุข ชาํนาญการ 
4. นายสามารถ พันธ์เพชร    นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ 
โทร.02 590 3208 โทรสาร 02 591 8413  
E-mail:  samart4epmu@gmail.com 

 

หมายเหตุ:  

จากข้อมูลการคาดประมาณความต้องการถุงยางอนามัยจากกลุ่มเป้าหมายที่ควรได้รับการสนับสนุน
ในประเทศไทย พบว่า ประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความต้องการใช้ถุงยางอนามัยต่อปี ประมาณ 270 ล้าน
ช้ิน  โดยที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถสนับสนุนถุงยาง
อนามัยได้เพียง 40 ล้านช้ิน ( ร้อยละ14.81 ) ซึ่งยังคงมีจํานวนถุงยางอนามัยที่ต้องการให้สนับสนุนเพ่ิมเติม สูง
ถึง 230 ล้านช้ิน (ร้อยละ85.19)  เพ่ือให้การดําเนินงานด้านเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในพ้ืนท่ีเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพนั้น การบูรณาการและระดมทรัพยากรในพื้นท่ีจึงมีความสําคัญ ดังน้ันมาตรการระดม
ทรัพยากร/งบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆในพ้ืนที่ เพ่ือจัดซ้ือและกระจายถุงยางอนามัยให้ถึงกลุ่มประชากร
เป้าหมายได้อย่างเพียงพอและสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพโดยผ่านภาคี เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นท่ี จึงเป็นมาตรการหนึ่งที่
สะท้อนถึงการบูรณาการอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งย่ังยืน และสร้างการส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขโรคเอดส์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อไป 
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1. ชื่อตัวชี้วัดที่ 2 อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
2. เกณฑ์ อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไม่เกินค่ามัธยฐานของอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ย้อนหลัง 5 ปี 
3. ผลงาน  
3.1 รายการขอ้มูล อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
3.2 นิยาม - โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หมายถึง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวม 5 โรค ประกอบด้วย

1. โรคซิฟิลิส (Syphilis) 
2. โรคหนองใน (Gonorrhea) 
3. โรคหนองในเทียม (Non-gonococcal urethritis : NSU) 
4. โรคฝีมะม่วง (Lymphogranuloma Venereum : LGV ) 
5. โรคแผลริมอ่อน (Chancroid) 

- อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หมายถึง จํานวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
รวม 5 โรคทั้งหมด จากรายงานในระบบเฝ้าระวังโรค (รายงาน 506) ในช่วงเวลาต้ังแต่  
1 มกราคม – 31ธันวาคม ตามปีปฏิทินท่ีกําหนด ต่อ ประชากรกลางปี ในช่วงเวลาเดียวกัน 
- ค่ามัธยฐานของอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ย้อนหลัง 5 ปี หมายถึง ค่ามัธยฐาน
ของข้อมูลอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวม 5 โรค ในระหว่างปีพ.ศ. 2552 -2556 

3.3 วิธีรายงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอรวบรวมข้อมูลรายงานผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์จากระบบเฝ้าระวังโรค (รายงาน 506) ระหว่างปีพ.ศ. 2552-2557 เพ่ือนําไป
เปรียบเทียบอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปีพ.ศ.2557 กับ ค่ามัธยฐานของอัตราป่วย
ด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ย้อนหลัง 5 ปี (ข้อมูลระหว่างปีพ.ศ.2552-2556) 

3.4 แหล่งข้อมูล ระบบเฝ้าระวังโรค (รายงาน 506) ของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค  
3.5 มาตรการการ
ดําเนนิงาน 

1. สร้างกระแสสังคมโดยผ่านสื่อสารสาธารณะต่างๆในพ้ืนที่ เช่น วิทยุชุมชน ป้ายประชาสัมพันธ์ 
วารสารต่างๆ  ฯลฯ เป็นต้น เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของถุงยางอนามัยให้เป็นอุปกรณ์สุขอนามัยใน
การป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มประชากรเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง  
เช่นในวันสําคัญต่างๆ ได้แก่ วันวาเลนไทน์  วันเอดส์โลก เป็นต้น 
2. ระดมทรัพยากรและสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ เพ่ือจัดซื้อและกระจายถุงยาง
อนามัยให้ถึงกลุ่มประชากรเป้าหมายได้อย่างเพียงพอ โดยผ่านภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
ในพ้ืนท่ี 
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3. พัฒนาบริการให้การปรึกษาและตรวจการติดเช้ือเอชไอวีโดยสมัครใจ การตรวจรักษาโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ การเช่ือมต่อสู่การดูแลรักษา และการรักษาที่มีคุณภาพต่อเน่ือง ในโรงพยาบาล
ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตําบล 

4. กลุ่มเปา้หมาย      
4.1 รายการขอ้มูล อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
4.2 นิยาม - อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หมายถึง จํานวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์รวม 5 โรคทั้งหมด จากรายงานในระบบเฝ้าระวังโรค (รายงาน 506) ในช่วงเวลา
ต้ังแต่ 1 มกราคม – 31ธันวาคม ตามปีปฏิทินท่ีกําหนด ต่อ ประชากรกลางปี ในช่วงเวลา
เดียวกัน 
- ค่ามัธยฐานของอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ย้อนหลัง 5 ปี หมายถึง ค่ามัธยฐาน
ของข้อมูลอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวม 5 โรค ในระหว่างปีพ.ศ. 2552 -2556 

4.3 วิธีรายงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอรวบรวมข้อมูลรายงานผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์จากระบบเฝ้าระวังโรค (รายงาน 506) ระหว่างปีพ.ศ. 2552-2557 เพ่ือนําไป
เปรียบเทียบอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปีพ.ศ.2557 กับ ค่ามัธยฐานของอัตรา
ป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ย้อนหลัง 5 ปี (ข้อมูลระหว่างปีพ.ศ.2552-2556) 

4.4 แหล่งข้อมูล ระบบเฝ้าระวังโรค (รายงาน 506) ของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 
5. การประมวลผล
ตัวชี้วัด  
(สูตรการคํานวณ) 

สูตรที่ 1  
อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Ai) =  

จํานวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในช่วงเวลาที่กําหนด x 100,000 
                      ประชากรกลางปีในช่วงเวลาเดียวกัน 
หมายเหตุ:  เมือ่ i คือ ช่วงเวลาที่กําหนด 
สูตรที่ 2 
เปรียบเทียบอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ปีพ.ศ. 2557 ไม่เกินค่ามัธยฐานของอัตรา
ป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ย้อนหลัง 5 ปี (ข้อมูลระหว่างปีพ.ศ.2552-2556) ของแต่ละ
พ้ืนที่ 
                    =                    (A2557 – ค่ามัธยฐานฯ 5ปี)  x  100 
                                                ค่ามัธยฐานฯ 5ปี 
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หมายเหตุ :   
- ค่าร้อยละเป็นบวก หมายถึง อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ปีพ.ศ. 2557 
มากกว่าค่ามัธยฐานของอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ย้อนหลัง 5 ปี 
- ค่าร้อยละเป็นลบ หมายถึง อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ปีพ.ศ. 2557 
น้อยกว่าค่ามัธยฐานของอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ย้อนหลัง 5 ปี 

6. เกณฑ์การให้
คะแนน 
 
 
 
 

  

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
วัด 

เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
1 2 3 4 5 

อัตราป่วยด้วย
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

ร้อย
ละ 

มากกว่า
ค่ามัธย
ฐานฯ 

ร้อยละ 10

มากกว่า
ค่ามัธย
ฐานฯ  

ร้อยละ 5 

เท่ากับ
ค่ามัธย
ฐานฯ  

 

น้อยกว่า
ค่ามัธย
ฐานฯ  

ร้อยละ 5 

น้อยกว่า
ค่ามัธย
ฐานฯ  

ร้อยละ 10

   
 

7. ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด 

1. นพ.สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อํานวยการ สอวพ. โทร. 02 590 3201      
2. นางเพ็ญศรี สวัสด์ิเจริญย่ิง นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการพิเศษ 
3. นายชัยสุข ต้ังวงศ์จุลเนียม นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ 
4. นายสามารถ พันธ์เพชร นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ 
โทร. 02 590 3208 โทรสาร 02 591 8413  
E-mail: samart4epmu@gmail.com 
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2.วัณโรค 
 

1. ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของ “โรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค QTB” 
2. เกณฑ์ โรงพยาบาลผ่านการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค 
3. ผลงาน 
 3.1 รายการข้อมูล โรงพยาบาล (รพศ./รพท./รพช.) ของอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง  
 3.2 นิยาม “โรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค” หมายถึง โรงพยาบาลของรัฐ สังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านการประเมินมาตรฐานโดยมีคะแนนรวมตั้งแต่ ๙๐ คะแนน ข้ึนไป 

คุณภาพ หมายถึง สถานบริการสาธารณสุขสามารถดําเนินการครบถ้วนตามมาตรฐานสากลการ
ดูแลรักษาวัณโรค (International Standard for Tuberculosis Care : ISTC) โดยประเมิน
ด้วย 10 มาตรฐานรวม 20 ตัวช้ีวัด ซึ่งแต่ละตัวช้ีวัดมี 5 คะแนน ดังน้ี 
มาตรฐานที่ 1 การตอบสนองเชิงนโยบาย (High quality DOTS expansion) 
  1.1 มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบและมีศักยภาพในการปฏิบัติงานคลินิกวัณโรค  
  1.2 มีกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานวัณโรคในภาพรวมของโรงพยาบาล 
มาตรฐานที่ 2 การค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในระยะเร่ิมแรก (Standard 1, 2, 3 of ISTC) 
  2.1 การจัดทําทะเบียนชันสูตรเสมหะวัณโรคอย่างครบถ้วน 
  2.2 การวินิจฉัยวัณโรคปอดเสมหะลบในผู้ใหญ่ทุกราย ตรวจเสมหะ 3 ตัวอย่างโดย            1 
ตัวอย่างเก็บหลังต่ืนนอนตอนเช้า ยกเว้นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการประเมินคุณภาพ (EQA) ให้
ตรวจเสมหะ 2 ตัวอย่าง  
มาตรฐานที่ 3 การวินิจฉัยวัณโรค (Standard 5 of ISTC) 
  3.1 การตรวจชันสูตรเสมหะด้วยกล้องจุลทรรศน์ผ่านการประเมินคุณภาพตามวิธีการ และ
เกณฑ์ของกรมควบคุมโรค(EQA/LQAS) 
  3.2 ร้อยละของผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเช้ือรายใหม่ (Incident TB case ) ที่เป็นผู้ใหญ่ต่อ
ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (Incident TB case ) ทั้งหมด 
มาตรฐานที่ 4 การรักษาวัณโรค (Standard 8, 9 of ISTC) 
  4.1 ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะพบเช้ือทุกรายได้รับการรักษาด้วยสูตรยา2HRZE/4HR   
  4.2 ผู้ป่วยวัณโรคเสมหะพบเชื้อมีพ่ีเลี้ยงดูแลการกินยา (DOT)  
มาตรฐานที่ 5 บริหารจัดการยาวัณโรค (High quality DOTS expansion) 
  5.1 ยาวัณโรคแนวที่หน่ึงมีเพียงพอและมีการบริบาลทางเภสัชกรรม  
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 5.2 ยาวัณโรคแนวที่หน่ึงมีคุณภาพและมีการจัดเก็บตามมาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 6 ทะเบียนและรายงานวัณโรค (Standard 13, 21 of ISTC) 
  6.1 การข้ึนทะเบียนผู้ป่วยวัณโรคเสมหะพบเชื้อรายใหม่ทุกราย และกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วน 
  6.2 การจัดทํารายงานรอบ 3 เดือนอย่างครบถ้วน และส่งรายงานจากโรงพยาบาลถึงสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดทันเวลาภายใน 14 วันหลังสิ้นสุด Cohort  
มาตรฐานที่ 7 การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในสถานพยาบาล (Standard 20  
of ISTC) 
  7.1   บริการช่องทางด่วน/พิเศษ สําหรับการตรวจผู้มีอาการสงสัยวัณโรค และผู้ป่วยวัณโรคเมื่อมา
รับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (แผนกผู้ป่วยนอก แผนกเอกซเรย์ แผนกชันสูตรและแผนกเภสัช
กรรม) 
  7.2  การจัดสถานที่ของคลินิกวัณโรคแยกห่างจากคลินิกผู้ป่วยอ่ืนๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการติด
เชื้อวัณโรค  
มาตรฐานที่ 8 การดําเนินงานวัณโรคและโรคเอดส์ (Standard 14,15 of ISTC) 
  8.1  ผู้ป่วยวัณโรคทุกรายที่ข้ึนทะเบียนรักษามีผลตรวจ HIV   
  8.2  ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเช้ือ เอช ไอ วี ได้รับยาต้านไวรัสระหว่างรักษาวัณโรค 
มาตรฐานที่ 9 การบริหารจัดการวัณโรคด้ือยา (Standard 11 of ISTC) 
  9.1 ผู้ป่วยที่มีประวัติการรักษาวัณโรคมาก่อน (History of previous treatment) มีผลการ
ตรวจทดสอบความไวต่อยาวัณโรคอย่างน้อย Isoniazid และ Rifampicin 
  9.2 ผู้ป่วยวัณโรคด้ือยาหลายขนาน (Confirmed MDR-TB) ได้รับการข้ึนทะเบียนครบถ้วนทุก
รายและได้รับการรักษาถูกต้องทุกราย  
มาตรฐานที่ 10 การประเมินผลการรักษาวัณโรค (Standard 21 of ISTC) 
  10.1  อัตราความสําเร็จการรักษาในผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเช้ือ 
  10.2 อัตราการขาดการรักษาในผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชื้อ 

 3.3 วิธีรายงาน 1. ผู้รับผิดชอบงานของ (สคร.1-12) ลงพ้ืนทีเพ่ือประเมินอําเภอเป้าหมายโดยใช้เครื่องมือของ
สํานักวัณโรค ในไตรมาสที่ 3 โดยรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลการประเมินและส่งผลการ
ประเมินให้กับสํานักวัณโรค  
2. สํานักวัณโรคสรุปผลการประเมิน และรายงานผลการประเมินให้กรมควบคุมโรครับทราบและ
ดําเนินการแจ้งผลการประเมินให้กับสถานบริการสาธารณสุขท่ีได้รับการประเมินทราบ เพ่ือ
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พัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานวัณโรคต่อไป
 3.4 แหล่งข้อมูล สคร.1-12 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 4.1 รายการข้อมูล โรงพยาบาล (รพศ./รพท./รพช.) ของอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง 
 4.2 นิยาม โรงพยาบาล  หมายถึง สถานบริการสาธารณสุขของรัฐที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในระดับ

โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.)  
 4.3 วิธีรายงาน 1. ผู้รับผิดชอบงานของ (สคร.1-12) ลงพ้ืนทีเพ่ือประเมินอําเภอเป้าหมายโดยใช้เครื่องมือของ

สํานักวัณโรค ในไตรมาสที่ 3 โดยรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลการประเมินและส่งผลการ
ประเมินให้กับสํานักวัณโรค  
2. สํานักวัณโรคสรุปผลการประเมิน และรายงานผลการประเมินให้กรมควบคุมโรครับทราบและ
ดําเนินการแจ้งผลการประเมินให้กับสถานบริการสาธารณสุขท่ีได้รับการประเมินทราบ เพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานวัณโรคต่อไป 

 4.4 แหล่งข้อมูล สคร.1-12 
5.  ก า รป ร ะมวลผล
ตัวชี้วัด  
(สูตรการคํานวณ) 

- ผ่าน คือ โรงพยาบาลท่ีผลการประเมิน ต้ังแต่ 90 คะแนน ข้ึนไป 
- ไม่ผ่าน คือ โรงพยาบาลท่ีผลการประเมินตํ่ากว่า 90  คะแนน 

6. เกณฑ์การให้คะแนน - โรงพยาบาลที่ “ผ่าน”   การประเมิน  ได้ 10 คะแนน
- โรงพยาบาลที่ “ไม่ผ่าน” การประเมิน ได้   0 คะแนน 

7. ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

น.พ.เฉวตสรร  นามวาท ผู้อํานวยการสํานักวัณโรค
นายสุขสันต์  จิตติมณี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
นายบุญเชิด  กลัดพ่วง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
นางศิรินภา  จิตติมณี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

นางวรรณเพ็ญ จิตต์วิวัฒน์ นักวิชาการสาธาณสุขชํานาญการ  
น.ส.ณัฐญากรณ์  มอญขันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
นายไพฑูรย์  สุขเกษม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
สํานักวัณโรค กรมควบคุมโรค 
โทรศัพท์ 02 2122279  โทรสาร 02 2125935 
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3.โรคมาลาเรีย 
 

1. ช่ือตัวชี้วัดที่ 1 อัตราความครอบคลุมของการมีมุ้งชุบสารเคมี 2 คนต่อมุ้ง 1 หลังในหมู่บา้นท่ีมีการแพรเ่ชื้อ
มาลาเรีย (A1/A2) 

2. เกณฑ์ อัตราความครอบคลุมของการมีมุ้งชุบสารเคมีในหมู่บ้านที่มีการแพร่เช้ือมาลาเรีย (A1/A2)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 คนต่อมุ้ง 1 หลัง 

3. ผลงาน 
3.1 รายการขอ้มูล จํานวนประชากรในหมู่บ้านทีม่ีการแพร่เช้ือมาลาเรีย (A1/A2) ที่ได้จาการสํารวจทั้งหมด
3.2 นิยาม จํานวนประชากรในหมู่บ้านท่ีมีการแพร่เช้ือมาลาเรีย (A1/A2) ที่ได้จากการสํารวจทั้งหมด 

หมายถึง จํานวนประชากรในหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่แพร่เช้ือมาลาเรียจากการสํารวจ
พ้ืนที่จํานวนประชากรของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลง 

3.3 วิธีรายงาน ปีละ 1 ครั้ง 
3.4 แหล่งข้อมูล จํานวนประชากรในหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่แพร่เชื้อมาลาเรีย ได้จากการสํารวจพ้ืนที่

จํานวนประชากรของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลง 
4. กลุ่มเปา้หมาย 
4.1 รายการขอ้มูล จํานวนมุ้งที่ได้รับการชุบสารเคมีหรือ/และมุง้ชุบสารเคมีชนิดมีฤทธ์ิคงค้างยาวนานที่

กระจายที่กระจายภายใน 3 ปีในพ้ืนที่แพร่เช้ือมาลาเรียท้ังหมด 
4.2 นิยาม 1. มุ้งชุบสารเคมีหมายถึง  มุ้งธรรมดาท่ีได้รับการชุบสารเคมี (Insecticide Treated Net : 

ITN ) หรือมุ้งชุบสารเคมีแบบชนิดมีฤทธ์ิคงค้างยาวนาน (Long Lasting Insecticide Treated  
Net: LLIN ) 
2. จํานวนมุ้งที่ได้รับการชุบสารเคมีหรือ/และจํานวนมุ้งชุบสารเคมีแบบชนิดมีฤทธ์ิคงค้าง
ยาวนานที่กระจายภายใน 3 ปีในพ้ืนที่แพร่เช้ือมาลาเรียทั้งหมด 
 

4.3 วิธีรายงาน ปีละ 1 ครั้ง 
4.4 แหล่งข้อมูล ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงดําเนินการสํารวจมุ้ง/ชุบมุ้งและกระจายมุ้งชุบสารเคมี

ตามแบบบันทึกการสํารวจ การชุบมุ้งและการกระจายมุ้งจัดสรุปเป็นรายอําเภอส่งรายงานปี
ละ 1 คร้ัง 
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5. การประมวลผล
ตัวชี้วัด  
(สูตรการคํานวณ) 

อัตราความครอบคลุมของการมีมุ้งชุบสารเคมี  =   
จํานวนประชากรในหมู่บ้านที่มีการแพร่เช้ือมาลาเรีย (A1/A2) ที่ได้จากการสํารวจทั้งหมด 
จํานวนมุ้งที่ได้รับการชุบสารเคมีหรือ/และจํานวนมุ้งชุบสารเคมีแบบชนิดมีฤทธ์ิคงค้าง 
ยาวนานที่กระจายภายใน 3 ปีในพ้ืนที่แพร่เชื้อมาลาเรียทั้งหมด 
หมายเหตุ: การมีมุ้งชุบสารเคมี หมายถึงประชากรในหมู่บ้านจํานวน 2 คน หรือน้อยกว่า 
ควรมีมุ้งชุบสารเคมีในบ้านจํานวน 1 หลัง ตัวอย่างเช่น ในหมู่บ้าน ก.มีจํานวนประชากร
เท่ากับ 1,000 คน และมีจํานวนมุ้งชุบสารแคมีท้ังแบบ ITN และ LLIN รวมกันเท่ากับ 500 
หลัง จากสูตรการคํานวณอัตราความครอบคลุมของการมีมุ้งชุบสารเคมี ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 2 
ดังน้ันหมู่บ้าน ก.จะได้  5 คะแนน เป็นต้น 

6. เกณฑ์การให้คะแนน - อัตราความครอบคลุมของการมีมุ้งชุบสารเคมีมีค่า มากกว่า 2 คนต่อมุ้ง 1 หลัง
ได้ 0 คะแนน   
- อัตราความครอบคลุมของการมีมุ้งชุบสารเคมีมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 คน ต่อมุ้ง 1 หลัง  
ได้ 4 คะแนน  

7. มาตรการทาง
วิชาการ 

มาตรการควบคุมยุงพาหะมี ดังน้ี
- ความครอบคลุมของการใช้มุ้งชุบสารเคมี (ITN/LLIN) ๑ หลังต่อประชากร ๒ คน ในพ้ืนที่ 
A๑ และ A๒ (การชุบมุ้งด้วยสารเคมีหรือแจกมุ้งชุบสารเคมีสําเร็จรูป LLINs 

- การพ่นสารเคมีชนิดมีฤทธิ์ตกค้าง ดําเนินการ ๒ คร้ังต่อปีในพ้ืนท่ี A๑ และ ๑ ครั้งต่อปี 
ในพ้ืนที่ A๒ โดยการใช้สารเคมีชนิดไพรีทรอยด์ และจะดําเนินการพ่นสารเคมีชนิดมีฤทธ์ิ
ตกค้างในกรณีมีการแพร่เช้ือใหม่ในพ้ืนที่ที่ไม่มีการแพร่เช้ือแล้ว (B) 

- การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการสนับสนุนส่งเสริมการปล่อยปลากินลูกนํ้า  
8. ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
1. นายแพทย์นิพนธ์  ชินานนท์เวช ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง 
หน่วยงาน สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง กรมควบคุมโรค โทร 02-5903121 
Email : chinnipon2011@gmail.com 
๒. นายบุญเสรมิ  อ่วมอ่อง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  
โทร.  02-590-3144  มือถือ  089 155 4900   
โทรสาร  02-591-8422  E-mail :  aumaung@gmail.com 
3. ดร. ประยุทธ สุดาทิพย์  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
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 โทร.  02-590-3127 มือถือ  092 272 6909
โทรสาร    02-591-8422    E-mail :   psudathip@gmail.com 
4. นางสุธีรา พูลถิน  ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
โทร.  02-590-3134-5 มือถือ  089 520 4805 
โทรสาร    02-591-8422    E-mail :  suteerapoolthin@gmail.com  
ผู้ประสานงาน 
1. นางศิริพร ยงชัยตระกูล  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
โทร.  02-590-3147 มือถือ  084 139 7733 
โทรสาร    02-591-8422    E-mail :   yoosiriporn@gmail.com 
2. นางสาวเจิดสุดา กาญจนสุวรรณ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    
โทร.  02-590-3104  มือถือ  0890206248 
โทรสาร    02-591-8422    E-mail    m_kanjana1@hotmail.com 
3. นางสาวสุรวดี กิจการ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   
โทร.  02-590-3106 มือถือ  086 543 0520 
โทรสาร   02-591-8422    E-mail :   kitchakarn@hotmail.com 
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1. ช่ือตัวชี้วัดที่ 2 อัตราป่วยมาลาเรียต่อพันประชากร (Annual parasite incidence rate per 1000 
population) ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาอย่างน้อยร้อยละ 5 

2. เกณฑ์ อัตราป่วยมาลาเรียต่อพันประชากร (Annual parasite incidence rate per 1000 
population) ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมามากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 5 

3. ผลงาน 
3.1 รายการขอ้มูล อัตราป่วยมาลาเรีย
3.2 นิยาม ผู้ป่วยมาลาเรีย หมายถึง  ผู้ป่วยมาลาเรียคนไทยและต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย

มากกว่า 6 เดือน (M1) ท่ีได้รับวินิจฉัยยืนยันการพบเชื้อทางห้องปฏิบัติการ (ตรวจด้วยกล้อง
จุลทรรศน์หรือชุดตรวจ RDT) 

3.3 วิธีรายงาน ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงเก็บรายงานจากแบบรายงานการเฝ้าระวังโรคมาลาเรีย
รายอําเภอ โดยจัดทําปีละ 1 คร้ัง  

3.4 แหล่งข้อมูล รายงานการเฝ้าระวังโรคมาลาเรีย  
4. กลุ่มเปา้หมาย 
4.1 รายการขอ้มูล จํานวนประชากรกลางปีรายอําเภอ จากทะเบียนประชากรอําเภอ  
4.2 นิยาม จํานวนประชากรกลางปีทั้งหมด หมายถึง จํานวนประชากรรายอําเภอ จากทะเบียน

ประชากรอําเภอ ที่อยู่ในพ้ืนที่ รับผิดชอบของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลง ณ 
ปีงบประมาณที่รายงาน 

4.3 แหล่งข้อมูล จากทะเบียนประชากรอําเภอ 
5. การประมวลผล
ตัวชี้วัด  
(สตูรการคํานวณ) 

จํานวนผู้ป่วยคนไทยและต่างชาติที่อยู่ในประเทศมากกว่า 6 เดือน (M1) x 1,000
           จํานวนประชากรรายอําเภอทั้งหมด     

6. เกณฑ์การให้คะแนน  อัตราป่วยมาลาเรียต่อพันประชากร(Annual parasite incidence rate per 1000 
population) เพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ 0 คะแนน 

 อัตราป่วยมาลาเรียต่อพันประชากร(Annual parasite incidence rate per 1000 
population) ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.01-2.50     ได้ 1 คะแนน

 อัตราป่วยมาลาเรียต่อพันประชากร(Annual parasite incidence rate per 1000 
population) ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.51-4.99     ได้ 2 คะแนน

 อัตราป่วยมาลาเรียต่อพันประชากร(Annual parasite incidence rate per 1000 
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population) ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมามากกว่าหรือเท่ากับ  ร้อยละ 5 ได้ 
3 คะแนน 

7. ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
1. นายแพทยนิ์พนธ์ ชินานนท์เวช ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง 
กรมควบคุมโรค โทร 02-5903121 Email : chinnipon2011@gmail.com 
๒. นายจิระพัฒน์ เกตุแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ   
โทร.  02-590-3230   มือถือ  0814230903   
โทรสาร  02-591-8422  E-mail :  J.ketkaew@yahoo.com 
3. ดร. ประยุทธ สุดาทิพย์  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  
โทร.  02-590-3127 มือถือ  092 272 6909 
โทรสาร    02-591-8422    E-mail :   psudathip@gmail.com 
4.  นางสุธีรา พูลถิน  ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
 โทร.  02-590-3134-5 มือถือ  089 520 4805  โทรสาร    02-591-8422   E-mail :   
suteerapoolthin@gmail.com 
ผู้ประสานงาน 
1. นางสาวเจิดสุดา กาญจนสวุรรณ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   
โทร.  02-590-3104  มือถือ  0890206248 
โทรสาร    02-591-8422    E-mail    m_kanjana1@hotmail.com 
2. นางสาวสุรวดี กิจการ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   
โทร.  02-590-3106 มือถือ  086 543 0520 
โทรสาร   02-591-8422    E-mail :   kitchakarn@hotmail.com 
3. นางอนุ บัวเฟ่ืองกลิ่น เจ้าพนักงานควบคุมโรคชํานาญงาน  
โทร.  02-590-3114 มือถือ  โทรสาร    02-591-8422     
E-mail :   pnu.anu@gmail.com 
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1. ชื่อตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผู้ป่วยมาลาเรียได้รับการสอบสวนโรคการติดเชื้อในพ้ืนที่ 
2. เกณฑ์ ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยมาลาเรียได้รับการสอบสวนโรคการติดเช้ือในพื้นที่ 
3. ผลงาน 
3.1 รายการข้อมูล จํานวนผู้ป่วยมาลาเรียได้ท่ีรับการสอบสวนโรคการติดเช้ือในพ้ืนท่ี
3.2 นิยาม การสอบสวนโรคการติดเช้ือในพ้ืนที่ หมายถึง การสอบถามผู้ป่วยท่ีพบเช้ือมาลาเรียเก่ียวกับ

ประวัติการเจ็บป่วยและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือทราบสาเหตุและชนิดของการติดเชื้อ เพ่ือ
เป็นแนวทางในการควบคุมโรค 

3.3 วิธีรายงาน สาธารณสุขอําเภอรวบรวมรายงานการสอบสวนโรคจากทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคระดับ
อําเภอ โดยจัดทําปีละ 1 ครั้ง 

3.4 แหล่งข้อมูล รายงานการสอบสวนโรคระดับอําเภอ
4. กลุ่มเป้าหมาย 
4.1 รายการข้อมูล จํานวนผู้ป่วยมาลาเรียทั้งหมดท่ีได้รับการสอบสวนโรค
4.2 นิยาม จํานวนผู้ป่วยมาลาเรียทั้งหมด หมายถึง ผู้ป่วยมาลาเรียคนไทยและต่างชาติท่ีอาศัยใน

ประเทศไทยมากกว่า 6 เดือน (M1) ที่ได้รับวินิจฉัยยืนยันการพบเช้ือทางห้องปฏิบัติการ 
(ตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์หรือชุดตรวจ RDT)   

4.3 วิธีรายงาน ปีละ 1 คร้ัง 
4.4 แหล่งข้อมูล รายงานการเฝ้าระวังโรคมาลาเรียจาก รง.506
5. การประมวลผล
ตัวชี้วัด  
(สูตรการคํานวณ) 

ร้อยละของผู้ป่วยมาลาเรียได้รับการสอบสวนโรคการติดเช้ือในพื้นที่ =    
จํานวนผู้ป่วยมาลาเรียที่ได้รับการสอบสวนการติดเชื้อในพื้นที่ X 100 
จํานวนผู้ป่วยมาลาเรียทั้งหมด 

6. เกณฑ์การให้คะแนน - ผู้ป่วยมาลาเรียได้รับการสอบสวนโรคการติดเชื้อในพ้ืนท่ี > 70       ได้ 3 คะแนน
- ผู้ป่วยมาลาเรียได้รับการสอบสวนโรคการติดเชื้อในพ้ืนท่ี > 60 - 69 ได้ 2 คะแนน  
- ผู้ป่วยมาลาเรียได้รับการสอบสวนโรคการติดเชื้อในพ้ืนท่ี > 50 - 59 ได้ 1 คะแนน  
- ผู้ป่วยมาลาเรียได้รับการสอบสวนโรคการติดเช้ือในพ้ืนที่ < 50        ได้ 0 คะแนน   

7. มาตรการทางวิชาการ มาตรการ 
1. วิเคราะห์สถานการณ์โรค 
2. สอบสวนโรค case investigation/Foci  
3. การควบคุมโรค ในกรณีพบผู้ติดเช้ือจากการสอบสวนโรค (ACD) สอบสวนแหล่ง
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แพร่เช้ือ พบยุงพาหะในพ้ืนท่ีต้องดําเนินการควบคุมโรคโดย 
a. การใช้มุ้งชุบ 
b. การพ่นเคมีฤทธิ์ตกค้าง 

4. การตรวจรักษาผู้ป่วยมาลาเรียได้ตามมาตรฐาน 
5. การให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย 
6. ติดตามและประเมินผล 

8. ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
1. นายแพทย์นิพนธ์  ชินานนท์เวช ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง 
กรมควบคุมโรค โทร 02-5903121 Email : chinnipon2011@gmail.com 
๒. นายบุญเสริม  อ่วมอ่อง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  
โทร.  02-590-3144  มือถือ  089 155 4900   
โทรสาร  02-591-8422  E-mail :  aumaung@gmail.com 
3. ดร. ประยุทธ สุดาทิพย์  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  
โทร.  02-590-3127 มือถือ  092 272 6909 
โทรสาร    02-591-8422    E-mail :   psudathip@gmail.com 
4. นางสุธีรา พูลถิน  ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  
โทร.  02-590-3134-5 มือถือ  089 520 4805 
โทรสาร    02-591-8422    E-mail :  suteerapoolthin@gmail.com  
ผู้ประสานงาน 
1. นางสาวเจิดสุดา กาญจนสุวรรณ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    
โทร.  02-590-3104  มือถือ  0890206248 
โทรสาร    02-591-8422    E-mail    m_kanjana1@hotmail.com 
2. นางสาวสุรวดี กิจการ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   
โทร.  02-590-3106 มือถือ  086 543 0520 
โทรสาร   02-591-8422    E-mail :   kitchakarn@hotmail.com 
3. นางอนุ บัวเฟ่ืองกลิ่น เจ้าพนักงานควบคุมโรคชํานาญงาน  
โทร.  02-590-3114 มือถือ  โทรสาร    02-591-8422    
E-mail :   pnu.anu@gmail.com 
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4.โรคเท้าชา้ง 
 

1. ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 ความครอบคลุมกลุ่มเปา้หมายท่ีได้รับการจ่ายยารักษากลุ่ม (Mass Drug 
Administration : MDA) มากกว่าร้อยละ80 

2. เกณฑ์ ครอบคลุมกลุม่เป้าหมายในการจ่ายยารักษากลุ่ม MDA ≥ ร้อยละ80 
3. ผลงาน 
3.1 รายการขอ้มูล จํานวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการจ่ายยา MDA
3.2 นิยาม กลุ่มเป้าหมาย  คือ ประชากรพม่า หรือจากประเทศอ่ืนๆที่ยังเป็นแหล่งแพร่โรคเท้าช้าง ที่มี

อายุต้ังแต่ 2 ปีข้ึนไปที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย  
การรักษากลุ่ม (Mass Drug Administration : MDA) คือ การจ่ายยา 
Diethylcarbamazine citrate (DEC) 6 มิลลิกรัม/นํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม ทุก 6 เดือน ใน
กลุ่มเป้าหมายทกุคน 

3.3 วิธีรายงาน  ข้อมลูจาก รพ.สต. รายงานถึงสํานักงานสาธารณสขุอําเภอ  และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ตามลําดับ 

3.4 แหล่งข้อมูล สรุปรายงานการจ่ายยารักษากลุ่ม(MDA) 
4. กลุ่มเปา้หมาย 
4.1 รายการขอ้มูล จํานวนประชากรกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
4.2 นิยาม เหมือนข้อ 3.2 
4.3 วิธีรายงาน ปีละ 1 คร้ัง 
4.4 แหล่งข้อมูล เหมือนข้อ 3.4 
5. การประมวลผล
ตัวชี้วัด  
(สูตรการคํานวณ) 

จํานวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการจ่ายยาMDA X 100
จํานวนประชากรกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

6. เกณฑ์การให้คะแนน -ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในการจ่ายยารักษากลุ่มMDA < ร้อยละ80 ได้ 0คะแนน
-ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในการจ่ายยารักษากลุ่มMDA≥ร้อยละ80ได้ 5  คะแนน  

7. มาตรการทางวิชาการ การรักษากลุ่มโรคเท้าช้างในกลุ่มคนพม่า  เป็นมาตรการหลักในการป้องกันโรคเท้าช้างสาย
พันธ์ุพม่า  ด้วยการลดอัตราการพบไมโครฟิลาเรียในกลุ่มคนเหล่าน้ี เพ่ือลดความสามารถ
ของยุงรําคาญที่จะสามารถนําโรคเท้าช้างจากพม่า  ทั้งน้ีรวมไปถึงคนต่างด้าวที่มาจาก
ประเทศอ่ืนๆที่ยังคงเป็นแหล่งแพร่โรคเท้าช้าง   เช่น อินเดีย บังคลาเทศ เนปาล อินโดนีเซีย 
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ฟิลิปปินส์ เป็นต้น พม่ายังคงเป็นกลุ่มคนต่างด้าวเป้าหมายหลัก  เน่ืองจากมีจํานวนมาก  
ในขณะท่ีคนต่างด้าวจากประเทศอ่ืนๆ ยังคงมีจํานวนไม่มากนัก  การหลบหนีเข้าเมืองทําได้
ยากกว่าเน่ืองจากไม่มีพรมแดนติดต่อกัน 

8. ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ผู้รับผิดชอบ 
1. นายแพทยนิ์พนธ์  ชินานนท์เวช       ผูอ้ํานวยการสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง 
Email : chinnipon2011@gmail.com 
2. นาย จิระพัฒน์ เกตุแก้ว         ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง 
Email : j.ketkaew@yahoo.com 
3. นางสาวศันสนีย์  โรจนพนัส    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
Email : srojanapanus@yahoo.com 
4. นางธนพร  ตู้ทอง              นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ          
Email : tanaporn18@ymail.com 
ผู้ประสานงาน  
1. นางสาวศันสนีย์  โรจนพนัส    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
2. นางสาวพยอม งามพิพัฒนกุล   พนักงานพิมพ์ช้ัน 3 
หน่วยงาน   สาํนักโรคติดต่อนําโดยแมลง 
โทร.0 2590 3107 โทรสาร  0 2591843 E-mail   srojanapanus@yahoo.com          
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1. ชื่อตัวชี้วัดที่ 2 ความครอบคลุมในการดูแลและ/หรือรักษาผู้ป่วยโรคเท้าช้างในพื้นที่ทุกราย 
2. เกณฑ์ ครอบคลุมในการดูแล และ/หรือรักษาผู้ป่วยโรคเท้าช้างในพ้ืนที่ทุกราย 
3. ผลงาน 
3.1 รายการข้อมูล จํานวนผู้ป่วยโรคเท้าช้างที่ได้รับการดูแล และ/หรือ รักษา
3.2 นิยาม ผู้ป่วยโรคเท้าช้าง  แบ่งเป็น 3 ประเภท 

1. ผู้ที่ตรวจพบไมโครฟิลาเรียหรือแอนติเจนพยาธิโรคเท้าช้าง 
2. ผู้ปรากฏอาการอักเสบของต่อมและทางเดินนํ้าเหลือง 
3. ผู้ปรากฏอาการอวัยวะบวมโต 

การรักษาเฉพาะราย (Selective Drug Administration:SDA)  คือการจ่ายยารักษาเฉพาะ
บุ ค ค ลที่ ต ร ว จพบ เ ช้ื อ พ ย า ธิ โ ร ค เ ท้ า ช้ า ง  ด้ ว ย ก า ร ใ ห้ ย า รั ก ษ า โ ร ค เ ท้ า ช้ า ง 
Diethylcarbamazine citrate(DEC) ทุก 6 เดือนติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี หรือ 5 
ครั้ง จนกว่าผลการตรวจโลหิต 2 คร้ังสุดท้ายท่ีติดต่อกันพบว่าไม่มีไมโครฟิลาเรียหรือ
แอนตเิจนแล้ว โดยแบ่งเป็นตามชนิดเช้ือดังน้ี 
     - ผู้ติดเช้ือพยาธิชนิด Wuchereria bancrofti ให้ยา DEC ขนาด 6 mg/kg/day ครั้ง
เดียว ทุก 6 เดือน อย่างน้อย 2 ปี 
     - ผู้ติดเชื้อพยาธิชนิด Brugia  malayi ให้ยา DEC ขนาด 6 mg/kg/day  6 วันทุก 6 เดือน 
อย่างน้อย 2 ปี 
การดูแลผู้ปรากฏอาการโรคเท้าช้าง หมายถึง ผู้ที่มีอาการต้ังแต่ต่อมนํ้าเหลืองอักเสบและ
ระยะที่มีอวัยวะบวมโต ได้รับความรู้ในการดูแลตนเองและนํากลับไปดูแลตนเองท่ีบ้านได้
ถูกต้องในเรื่อง 
          3.1 วิธีการรักษาความสะอาดป้องกันการติดเช้ือซ้ํา 
          3.2 การนวดเพ่ือให้เลือดและน้ําเหลืองไหลเวียนดีขึ้น 
          3.3 การพัก ยกขาสูง และการพันผ้ายืด 
วิธีเหล่าน้ีช่วยให้ผู้ป่วยท่ีมีปัญหาต่อมหรือท่อทางเดินนํ้าเหลืองอักเสบหรือผู้มีขาโตลดพยาธิ
สภาพได้ 

3.3 วิธีรายงาน ข้อมูลจาก รพ.สต. รายงานถึงสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ตามลําดับ 

3.4 แหล่งข้อมูล การรักษา ใช้แบบรายงานรับผู้ป่วยรายใหม่ การรักษา และการจําหน่ายผู้ป่วยรายเก่า หรือ
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ระเบียนการรักษาผู้ป่วยโรคเท้าช้าง 
การดูแล ใช้แบบฟอร์มบันทึกผู้ป่วยภาวะเท้าช้าง  แบบฟอร์มติดตามผู้ป่วยภาวะเท้าช้าง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
4.1 รายการข้อมูล จํานวนผู้ป่วยโรคเท้าช้างทุกรายในพ้ืนท่ี
4.2 นิยาม เหมือนข้อ 3.2 
4.3 วิธีรายงาน ทะเบียนผู้ป่วยโรคเท้าช้างของหน่วยควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงและ รพ.สต. ในพ้ืนที่
4.4 แหล่งข้อมูล จํานวนผู้ป่วยโรคเท้าช้างในพ้ืนที่
5 .  ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล
ตัวชี้วัด  
(สูตรการคํานวณ) 

จํานวนผู้ป่วยโรคเท้าช้างที่ได้รับการดูแลและ/หรือรักษา X 100 
จํานวนผู้ป่วยโรคเท้าช้างทั้งหมดในพ้ืนที่ 

6. เกณฑ์การให้คะแนน - ไม่ครอบคลุมในการดูแลและ/หรือรักษาผู้ ป่วยโรคเท้าช้างในพ้ืนท่ีทุกราย  
ให้ 0 คะแนน 

- ครอบคลุมในการดูแลและ/หรือรักษาผู้ป่วยโรคเท้าช้างในพ้ืนที่ทุกราย  
ให้ 5 คะแนน 

7. มาตรการทางวิชาการ 1. ผู้พบพยาธิโรคเท้าช้าง จะต้องได้รับยาเพ่ือฆ่าพยาธิ  เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค 
   และป้องกันความพิการ 
2. ผู้ปรากฏอาการโรคเท้าช้าง  รวมถึงผู้ที่มีอาการต้ังแต่ต่อมนํ้าเหลืองอักเสบและระยะที่มี

อวัยวะบวมโต จะมีความทุกข์ทรมานจากอาการอักเสบติดเช้ือซ้ํา การดูแลรักษาเป็นอีก
มาตรการหน่ึงของโครงการกําจัดโรคเท้าช้าง ที่จะต้องลดความทุกข์ทรมานของผู้ปรากฏ
อาการ ด้วยการให้ความรู้ในการดูแล เพ่ือให้สามารถดูแลตนเองท่ีบ้านได้ถูกต้อง ในเรื่อง 

          - วิธีการรักษาความสะอาดป้องกันการติดเช้ือซ้ํา 
          - การนวดเพ่ือให้เลือดและน้ําเหลืองไหลเวียนดีข้ึน 
          - การพัก ยกขาสูง และการพันผ้ายืด 
          - การรักษาตามอาการเมื่อมีการอักเสบ 

8. ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
1. นายแพทย์นิพนธ์  ชินานนท์เวช  ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง 
Email : chinnipon2011@gmail.com 
2. นายจิระพัฒน์ เกตุแก้ว         ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง 
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Email : j.ketkaew@yahoo.com
3. นางสาวศันสนีย์  โรจนพนัส   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
Email : srojanapanus@yahoo.com 
4. นางธนพร  ตู้ทอง                นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                        
Email : tanaporn18@ymail.com 
ผู้ประสานงาน  
1. นางสาวศันสนีย์  โรจนพนัส    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
2. นางสาวพยอม งามพิพัฒนกุล   พนักงานพิมพ์ช้ัน 3 
หน่วยงาน   สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง 
โทร.0 2590 3107 โทรสาร  0 25918434  
E-mail  srojanapanus@yahoo.com 
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5.โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลนั หรือ โรคอาหารเป็นพิษ 
 

1. ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 มีการดําเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน หรือ  
โรคอาหารเป็นพิษ ได้ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

2. เกณฑ์ การดําเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน หรือ โรคอาหารเป็นพิษ
ได้ผ่านเกณฑ์มากกว่าหรือเท่ากับ 80 คะแนน 

3. ผลงาน 
3.1 รายการขอ้มูล การดําเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน หรือ โรคอาหารเป็นพิษ

ในอําเภอเป้าหมาย ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด 3 ข้อ  
3.2 นิยาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 มาตรการ 

อุจจาระร่วงเฉียบพลันหมายถึง ภาวะที่มีการถ่ายอุจจาระเหลวจํานวน 3 ครั้งต่อวันหรือ
มากกว่าหรือ  ถ่ายมีมูกหรือปนเลือดอย่างน้อย1 ครั้ง หรือถ่ายเป็นนํ้าจํานวนมากกว่า1 ครั้ง
ขึ้นไป 
โรคอาหารเป็นพิษ หมายถึง อาการป่วยที่เกิดจากการกินอาหารหรือนํ้าที่ปนเป้ือนเชื้อ
แบคทีเรีย ไวรัส พยาธิ  ตลอดจนการปนเปื้อนของ พิษจากพืช ( เห็ดพิษ สบู่ดํา มะกล่ํา) 
หรือสัตว์บางชนิด ( ปลาปักเป้า  แมงดาทะเล  ปลาทะเลบางชนิด และคางคก) ยกเว้นพิษ
ที่เกิดจากยา/โลหะหนัก/ยาฆ่าศัตรูพืช 
การดําเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน หรือ โรคอาหารเป็น
พิษได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด 3 ข้อ หมายถึง   
1.มีการวิเคราะห์สถานการณ์โรค / ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค     
2.มีแผนงาน/โครงการ  และ 
3. มีการดําเนินการ 
1. เฝ้าระวังสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมก่อนช่วงการระบาดตามสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่เป็น
ปัญหาของพื้นที่ รวมถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (โรงเรียน)  
2. จัดกิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือให้สุขศึกษากับกลุ่มเป้าหมายรวมถึง
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ(โรงเรียน) ก่อนช่วงการระบาด 
3. เตรียมความพร้อม/ซักซ้อมทีมเฉพาะกิจในการสอบสวนควบคุมโรคให้พร้อมปฏิบัติงาน 
และ/หรือตอบสนองตามมาตรฐาน SRRT ก่อนช่วงการระบาดของโรค 

3.4 วิธีรายงาน 1. จังหวัดรวบรวมข้อมูลและติดตามผลการดําเนินงานในอําเภอเป้าหมายตามแบบ
ประเมินรายการเกณฑ์ที่กําหนด (แนบท้าย) 
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2. สํานักงานป้องกันควบคุมโรค รวบรวมข้อมูล และติดตามผลการดําเนินงานของ
จังหวัดที่รับผิดชอบอําเภอเป้าหมาย 
3. กรมควบคุมโรค โดยสํานักโรคติดต่อท่ัวไปรวบรวบข้อมูลและติดตามความก้าวหน้า
ผลการดําเนินงานของจังหวัดที่รับผิดชอบอําเภอเป้าหมาย โดยผ่านเครือข่าย
ผู้รับผิดชอบของสํานักงานป้องกันควบคุมโรค  

3.5 แหล่งข้อมูล  -สสอ.ของอําเภอเป้าหมายที่จังหวัดเลือก
-สสจ.  

4. กลุ่มเปา้หมาย 
4.1 รายการขอ้มูล - 
4.2 นิยาม - 
4.3 วิธีรายงาน - 
4.4 แหล่งข้อมูล - 
5. การประมวลผล
ตัวชี้วัด  
(สูตรการคํานวณ) 

- 

6. เกณฑ์การให้
คะแนน 

 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

1 2 3 4 5 6 7
อําเภอมีการดําเนินงานเฝ้า
ระ วั ง  ป้ อ งกั น  ควบคุม โรค
อุจจาระร่วงเฉียบพลัน หรือ 
โรคอาหาร เ ป็น พิษ  ไ ด้ตาม
เกณฑ์ท่ีกําหนด 

ร้อยละ 65-
69 

70-
74 

75-
79 

80-
84 

85-
89 

90-
94 

95-
100
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7. ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. ช่ือนายแพทย์พรชนก   รตันดิลก  ณ  ภูเก็ต     
ตําแหน่ง  นายแพทย์เช่ียวชาญ   หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและนํ้า 
หน่วยงานสํานักโรคติดต่อทั่วไป        
โทร.   0 2590 3189 มือถือ  081 8394154 โทรสาร  0 2591 8436  
E-mail : tapanokr@yahoo.com      
2. ช่ือนางสาวสุรัสวดี   กลิ่นชั้น      
ตําแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
หน่วยงานกลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ํา สํานักโรคติดต่อทั่วไป        
โทร.   0 2590 3190 มือถือ  0850637390 
โทรสาร  0 2591 8436     E-mail : suratsawadee_k@hotmail.com 
3. ช่ือนางเพ็ญศรี ปัญญาต้ังสกุล 
ตําแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
หน่วยงานกลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ําสํานักโรคติดต่อทั่วไป        
โทร.   0 2590 3180,  0 2965 9592   มือถือ081 6951423 
โทรสาร  0 2591 8436      E-mail : tuips99@hotmail.com 
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เอกสารแนบทา้ย เกณฑ์การให้คะแนน   :ระดับอําเภอเป้าหมาย 
รายการเกณฑท์ี่กําหนด การให้คะแนน

(คะแนนเต็ม 100 
คะแนน) 

1. อําเภอมีการวิเคราะห์สถานการณ์โรค/ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลันหรืออาหารเป็นพิษในพ้ืนที่ได้ครบถ้วนตามที่กําหนด  

30คะแนน

2. อําเภอมีแผนงานโครงการในการดําเนินงานเฝ้าระวัง  ป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลัน หรือโรคอาหารเป็นพิษพร้อมทั้งมีงบประมาณและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน   

20คะแนน
 

3. อําเภอดําเนินการป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน หรือโรคอาหารเป็นพิษ    
เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยง   

50คะแนน

 
หมายเหตุ: อําเภอผ่านเกณฑ์ คือมีคะแนนรวมมากกว่าหรือเทา่กับ 80คะแนน (รายละเอียดเกณฑ์ในภาคผนวก) 
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1. ชื่อตัวช้ีวัดที่ 2 อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน หรือ โรคอาหารเป็นพิษในระดับอําเภอน้อยกว่า
ค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 

2. เกณฑ์ อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันหรือโรคอาหารเป็นพิษในระดับอําเภอน้อยกว่าค่ามัธย
ฐาน 5 ปีย้อนหลัง(อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน) 

3. ผลงาน 
3.1 รายการขอ้มูล จํานวนผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน หรือ โรคอาหารเป็นพิษ 
3.2 นิยาม จํานวนป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันหรือโรคอาหารเป็นพิษ  หมายถึง จํานวนผู้ป่วยโรค

อุจจาระร่วงเฉียบพลัน หรือ โรคอาหารเป็นพิษตามปีปฏิทิน  
อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันหรือโรคอาหารเป็นพิษ  สามารถคํานวณจากจํานวน
ผู้ป่วยของโรคน้ันๆ ตามปีปฏิทิน คูณด้วย 100,000 หารด้วยจํานวนประชากรกลางปี 
อัตราป่วยในระดับอําเภอไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง โดยคํานวณจากค่ามัธยฐาน 5 ปี 
ย้อนหลังตามปีปฏิทิน 2552-2556 

3.3 วิธีรายงาน จังหวัดรวบรวมข้อมูลและติดตามผลการดําเนินงานในอําเภอเป้าหมายตามแบบ
รายงานตามแบบบัตร รง.506 และ รง. 507เพ่ือจัดทําเป็นรายงานภาพรวมในพ้ืนท่ี 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรค รวบรวมข้อมูล และติดตามผลการดําเนินงานของ 
จังหวัดท่ีรับผิดชอบอําเภอเป้าหมาย 
 กรมควบคุมโรค โดยสํานักโรคติดต่อทั่วไปรวบรวบข้อมูลและติดตามความก้าวหน้าผล
การดําเนินงานของจังหวัดท่ีรับผิดชอบอําเภอเป้าหมาย โดยผ่านเครือข่ายผู้รับผิดชอบของ
สํานักงานป้องกันควบคุมโรค 

3.4 แหล่งข้อมูล รายงานตามแบบบัตร รง.506 และ รง.507 ในระบบรายงานการเฝ้าระวังโรคของ
สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค   

4. กลุ่มเปา้หมาย 
4.1 รายการขอ้มูล   จํานวนประชากรกลางปี
4.2 นิยาม -
4.3 วิธีรายงาน -
4.4 แหล่งข้อมูล   สํานักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
5. การประมวลผลตัวชี้วัด  
(สูตรการคํานวณ) 

จํานวนผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน หรือ โรคอาหารเป็นพิษ  100,000 
            จํานวนประชากรกลางปี 
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หมายเหตุ: กรณีเดือนที่ผู้ประเมินเข้าประเมิน ยังไม่ถึงเดือนธันวาคม เช่นเข้าประเมิน     ณ เดือน 
พฤษภาคม 57 ให้ใช้อัตราป่วยของปี 2557 ต้ังแต่เดือน มกราคม – เมษายน 2557  เทียบกับ
ค่ามัธยฐานของอัตราป่วยย้อนหลัง 5 ปีของช่วงเวลาเดียวกัน คือระหว่างเดือน มกราคม – เมษายน 
ของปี 2552 –2556 แทน 

6. เกณฑ์การให้คะแนน  

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
1 2 3 

อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 
หรือ  โรคอาหารเป็นพิษในระดับ
อํ า เภอน้อยกว่า ค่ามั ธยฐาน  5 ปี 
ย้อนหลัง 

ต่อ
ประชากร
แสนคน 

≤ ค่า
มัธยฐาน 

5 ปี
ย้อนหลัง 
1-4% 

<ค่า 
มัธยฐาน 

5ปี
ย้อนหลัง 
5-9% 

< ค่า 
มัธยฐาน 

5ปี
ย้อนหลัง 

10% 
 

7. ผู้รับผิดชอบ/          
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อนายแพทย์พรชนก   รัตนดิลก  ณ  ภูเก็ต     
ตําแหน่ง  นายแพทย์เช่ียวชาญ   หัวหน้ากลุ่มกลุม่โรคติดต่อทางอาหารและนํ้า 
โทร.   0 2590 3189มือถือ  081 8394154 โทรสาร  0 2591 8436  
E-mail : tapanokr@yahoo.com      
2. ชื่อนางสาวสุรัสวดี   กลิ่นช้ัน      
ตําแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
หน่วยงานกลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ํา สํานักโรคติดต่อทั่วไป        
โทร.   0 2590 3190 มือถือ  0850637390 
โทรสาร  0 2591 8436     E-mail : suratsawadee_k@hotmail.com 
3. ชื่อนางเพ็ญศรี ปัญญาต้ังสกุล 
ตําแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
หน่วยงานกลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ําสํานักโรคติดต่อทั่วไป        
โทร.   0 2590 3180,  0 2965 9592   มือถือ081 6951423 
โทรสาร  0 2591 8436       E-mail : tuips99@hotmail.com 
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6.โรคหนอนพยาธ ิ
 

1. ตัวชี้วัดที่ 1 การดําเนินงานการป้องกันโรคหนอนพยาธิตามที่กําหนดในอําเภอที่มีความชุก
หรืออัตราการตรวจพบของโรคสูงกว่า ร้อยละ 10 

2. เกณฑ์ มีการดําเนินการ ครบ 5 ข้อ
3. ผลงาน 
3.1 รายการขอ้มูล มีการดําเนินงานการป้องกันโรคหนอนพยาธิตามที่กําหนดในอําเภอที่มีความชุกของ

โรคสูงกว่าร้อยละ 10   ครบ 5 ข้อตามที่กําหนด  ได้แก่  
มีการดําเนินงานการป้องกันโรคหนอนพยาธิตามที่กําหนดครบ 5 ข้อตามที่กําหนด  
ได้แก่  

1. มีการทบทวน วิเคราะห์และจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรค
หนอนพยาธิในระดับอําเภอ 

2.  มีการตรวจอุจจาระ เพ่ือค้นหาผู้เป็นโรคหนอนพยาธิและรักษาผู้เป็นโรค
หนอนพยาธิตามมาตรฐานกรมควบคุมโรค 

3. มีการส่ือสารความรู้ ให้ประชาชนเพ่ือสร้างความรู้และหรือเพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4. มีการจัดกิจกรรมเชิงรุกร่วมกับชุมชนจากปัญหาและกลุ่มเป้าหมายที่ได้จาก
การวิเคราะห์โรคหนอนพยาธิในระดับอําเภอ 

5. สรุปผลกิจกรรมและการดําเนินงาน 
3.2 นิยาม 1. อําเภอที่มีความชุก/อัตราการตรวจพบหนอนพยาธิ สูงกว่าร้อยละ 10  

หมายถึง อําเภอที่มีพ้ืนที่ท้ังอําเภอหรือเฉพาะตําบลหรือเฉพาะหมู่บ้าน มีผลการ
สํารวจความชุกจากปี 2557 หรือมีผลอัตราการตรวจพบพยาธิใบไม้ตับและพยาธิ
ปากขอแยกชนิดหนอนพยาธิกันจากปี 2557 สูงกว่า ร้อยละ 10  โดยอาจคิดทั้ง
อําเภอหรือเฉพาะตําบลหรือเฉพาะหมู่บ้าน ตามสภาพปัญหาของอําเภอนั้นๆ    
      โดยประชากรที่ตรวจพบหนอนพยาธิน้ันอาจเป็นนักเรียนและเยาวชนใน
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชน ในพ้ืนที่ถิ่นทุรกันดารและ
พ้ืนที่ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดําริฯ หรือ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ตับ 
หรือ โรคพยาธิปากขอ  ตามผลการวิเคราะห์ ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและ
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หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือผลการตรวจโดยทีมตรวจเคล่ือนที่ เช่น 
พนักงานจุลทัศนกรที่ผ่านการอบรมและผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพจาก  
กรมควบคุมโรค โดยสํานักโรคติดต่อทั่วไป หรือ สคร.เขต หรือ ผลการศึกษาโดย
ผู้เช่ียวชาญจากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่นที่เช่ือถือได้ 
- โรคหนอนพยาธิในที่น้ีหมายความเฉพาะถึงโรคพยาธิใบไม้ตับ หรือ โรคพยาธิ
ปากขอ เท่าน้ัน 
2. นิยามโรคพยาธิปากขอ  
     2.1 ผู้ป่วยอาจไม่มีอาการ หรือ มีอาการ  ดังน้ี 
         1) อาการในระบบทางเดินอาหาร เ ช่น ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน  
ท้องเสียตามมา 
         2) มีภาวะซีด เน่ืองจากโลหิตจาง   
     2.2 การวินิจฉัยโรคพยาธิปากขอ 
       1)  อาการทางคลินิก ประวัติภูมิลําเนาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
       2)  ตรวจอุจจาระเพ่ือหาไข่หนอนพยาธิ โดยวิธี Modified Kato’s thick 
smear เป็นวิธีที่กรมควบคุมโรคแนะนํา  หรือ วิธีเข้มข้น (Formalin-ether 
concentration) เ ป็นวิ ธีมาตรฐานของงานวิจัย หรือมีการตรวจนับจํานวน 
ไข่หนอนพยาธิเพ่ือหาระดับความรุนแรงของโรค โดยวิธี Modified Kato-Katz  
3. นิยามโรคพยาธิใบไม้ตับ 
3.1 ผู้ป่วยอาจไม่มีอาการ หรือ มีอาการ  ดังน้ี 
         1) แน่นท้องเจ็บในท้องที่ใต้ชายโครงขวาอาจจุกแน่นไปที่ใต้ลิ้นป่ีหรือใต้ชา
โครงซ้าย เรื้อรัง รายที่มีอาการรุนแรงอาจจุกแน่นท้องมากจนทํางานไม่ได้ อาการอ่ืนๆ
         2) เบ่ืออาหาร ท้องอืด ตับโตและกดเจ็บ ดีซ่าน ถ่ายเหลวเป็นบางคร้ัง  
         3) มีไข้ตํ่าๆ คลื่นไส้ วิงเวียน อ่อนเพลีย 
         4) ในผู้ป่วยที่เป็นโรคขาดอาหารอยู่แล้วจะมีนํ้าหนักลดลง ขาบวม อาการ
รู้สึก “ออกร้อน” ในท้องหรือร้อนที่ผิวหนังหน้าท้องด้านขวาบริเวณ  เหนือตับ 
บางคร้ังอาจร้อนทั้งท้องหรือลามไปข้างหลังทั้งน้ีไม่มีขอบเขตชัดเจนและไม่สัมพันธ์
กับระบบประสาท เป็นลักษณะพิเศษที่พบได้ในโรคพยาธิใบไม้ตับ 
3.2 การวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับ 
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 1. อาการทางคลินิก ประวัติภูมิลําเนา การบริโภคปลาน้ําจืดเกล็ดขาวปรุง
ดิบและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
 2. ตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิใบไม้ตับเป็นวิธีที่กรมควบคุมโรคแนะนํา 
ความไวสูงกว่าวิธีตรวจ (Simple smear ) ที่ใช้ตรวจประจําในโรงพยาบาลถึง 30 
เท่า และวิธีที่กรมควบคุมโรคแนะนํา ได้แก่ Modified Kato’s thick smear ที่
ใ ห้ ผลตรวจ ถูก ต้อ ง  เ ช่ื อ ถือ ไ ด้   หรื อ  ตรวจวิ ธี เ ข้ ม ข้น  ( Formalin-ether 
concentration) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานของงานวิจัย อาจมีการตรวจนับจํานวนไข่
หนอนพยาธิเพ่ือหาระดับความรุนแรงของโรค โดยวิธี Modified Kato-Katz  
4. อัตราการตรวจพบหรือความชุกของโรคหนอนพยาธิ ในปี 2558  คือผลตรวจ
ของปี 2557 ท่ีผ่านมา ซึ่งอาจเป็น ข้อ 4.1 หรือ 4.2 
4.1 อัตราการตรวจพบ = จํานวนตัวอย่างอุจจาระที่ตรวจพบไข่หนอนพยาธิ  
[แยกชนิดหนอนพยาธิ(ไบไม้ตับ,ปากขอ)]   100  หารด้วย จํานวนผู้ส่งอุจจาระ
ตรวจทั้งหมด 
4.2 อัตราความชุก(Prevalence rate)  = จํานวนตัวอย่างอุจจาระท่ีตรวจพบไข่
หนอนพยาธิ [แยกชนิดหนอนพยาธิ(ไบไม้ตับ,ปากขอ)]   100  หารด้วย จํานวน
ตัวอย่างประชากรกลุ่มเสี่ยง(ที่ได้จากการคํานวณขนาดตัวอย่างและเป็นตัวแทนของ
ประชากรในพ้ืนที่น้ันๆ) ที่ส่งตรวจอุจจาระทั้งหมด 
5 การดําเนินงานการป้องกันโรคหนอนพยาธิ  ของปี 2558 มีดังน้ี 
5.1) มีการทบทวน วิเคราะห์และจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรค
หนอนพยาธิในระดับอําเภอ 
5.2) มีการตรวจอุจจาระ เพ่ือค้นหาผู้เป็นโรคหนอนพยาธิและรักษาผู้เป็นโรค
หนอนพยาธิตามมาตรฐานกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
5.3) มีการสื่อสารความรู้ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้างความรู้และหรือเพ่ือการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ในรูปการบูรณาการกับโรคอ่ืนๆที่สําคัญในพ้ืนที่ 
5.4) มีการจัดกิจกรรมเชิงรุกร่วมกับชุมชนจากปัญหาของโรคและกลุ่มเป้าหมายที่ได้
จากการวิเคราะห์โรคหนอนพยาธิในระดับอําเภอ 
5.5) สร้าง การทํางาน primary prevention ลักษณะองค์รวม ในรูปบูรณาการกับ
โรคอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ ตามแนวคิด one health multidisciplinary for GCD ด้วย
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หลักการ Safety food for free Food and Water Borne Diseases มีการ
รณรงค์ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” โดยเน้นเรื่องการล้างผักที่อาจปนเป้ือน  
ไข่หนอนพยาธิ  
หมายเหตุ: ในโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 
ถิ่นทุรกันดารและพ้ืนที่ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
โรงเรียนเป้าหมาย  771 โรงเรียน ในพ้ืนที่ 52 จังหวัด ตามแผนของสํานัก
พระราชวังฯ ดําเนินการต้ังแต่ปี 2550 ต่อเน่ือง 10 ปี ถึงปี 2559 ตัวชี้วัดคือ  
ลดความชุกของโรคพยาธิใบไม้ตับและพยาธิปากขอในนักเรียนให้เหลือร้อยละ 5 
ในปี 2559  และเกิดโรงเรียนปลอดโรคหนอนพยาธิ กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนและ 
เยาวชน (เป็นโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สพฐ . กศน .(ศศช)  
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน สอนศาสนาปอเนาะและเณร พระปริยัติธรรม 
สังกัดอปท สังกัดตชด. ศูนย์พัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ ราชประชานุเคราะห์ ) มี
เป้าหมายการดําเนินการที่สําคัญในแต่ละปี คือตรวจอุจจาระในกลุ่มเป้าหมาย 100 
% และให้การรักษา รวม 2 คร้ังได้แก่ ครั้งที่ 1  100% ของผู้ที่ตรวจพบ คร้ังที่ 2  
100% ของนักเรียนทุกคนในทุกโรงเรียน ให้การรักษาหนอนพยาธิลําไส้แบบมวลชน 
(Mass Treatment) 

3.3 มาตรการ 1. วิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยง กลุ่มเสี่ยง เพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะพื้นที่ในระดับอําเภอ 
2. ตรวจอุจจาระ เพ่ือค้นหาผู้เป็นโรคหนอนพยาธิและรักษาโรคหนอนพยาธิตาม
มาตรฐานกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ความครอบคลุม 100 % และให้
การรักษา 100 % เพ่ือผลในการตัดการแพร่โรค 
3 .  สร้างกระบวนการเ รียนรู้  เ พ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ
กลุ่มเป้าหมาย 
4. เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนจากปัญหาของโรคและกลุ่มเป้าหมายท่ีได้
จากการวิเคราะห์โรคหนอนพยาธิในระดับอําเภอ 
5. มีการสื่อสารความรู้ ผลิตสื่อท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และมีกิจกรรมให้ความรู้
ต่อเน่ือง 
6. สร้างพันธมิตรเครือข่าย บูรณาการขับเคล่ือน ให้บรรลุเป้าหมายโรงเรียน  
ปลอดโรคหนอนพยาธิ (ความชุกของโรคหนอนพยาธิเหลือ ร้อยละ 5) 
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7. สรุปผลกิจกรรรมและการดําเนินงาน
3.4 วิธีรายงาน  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอรวบรวมข้อมูลและติดตามผลการดําเนินงานของ

สอ./รพสต.และโรงเรียนในตําบลหรือหมู่บ้านหรือโรงเรียนเป้าหมาย  
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมข้อมูลและติดตามผลการดําเนินงานใน

อําเภอเป้าหมาย  
  สํานักงานป้องกันควบคุมโรค รวบรวมข้อมูล และติดตามผลการดําเนินงานของ 
จังหวัดที่รับผิดชอบอําเภอเป้าหมาย 
  กรมควบคุมโรค  โดยสํานักโรคติดต่อทั่ วไปรวบรวบข้อมูลและติดตาม
ความก้าวหน้าผลการดําเนินงานของจังหวัดท่ีรับผิดชอบอําเภอเป้าหมาย โดยผ่าน
เครือข่ายผู้รับผิดชอบของสํานักงานป้องกันควบคุมโรค 
หมายเหตุ : การดําเนินงานตรวจอุจจาระเริ่มทําในภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายนของ
ทุกปี และให้การรักษานักเรียนตามโครงการพระราชดําริฯ ในแต่ละรอบปีการศึกษา 
ปีละ 2 คร้ัง เช่นปี 2558  จะตรวจอุจจาระแล้วเสร็จ ประมาณปลายเดือนมิถุนายน  
2558 ทําการรักษาคร้ังที่ 1  ให้การรักษาตามชนิดหนอนพยาธิที่ตรวจพบ ประมาณ 
ปลายเดือนกรกฎาคม 2558 และทําการรักษาครั้งท่ี 2  ด้วยยาอัลเบนดาโซล เป็น
การรักษาแบบมวลชน ให้แล้วเสร็จไม่เกินปลายเดือน ธันวาคม 2558  เพ่ือให้มี
ระยะเวลาห่าง 6 เดือน ในการตรวจอีกครั้งในปีการศึกษาที่ 1 ของปีต่อไปทําทุกปี 
ต่อเน่ืองถึงปี 2559 

3.5 แหล่งข้อมูล เอกสารกิจกรรมและการดําเนินงานของอําเภอเป้าหมาย (รพช. / สสอ. ) 
4. กลุ่มเปา้หมาย                                           
4.1 รายการขอ้มูล - 
4.2 นิยาม - 
4.3 วิธีรายงาน - 
4.4 แหล่งข้อมูล - 
5. การประมวลผลตัวชี้วัด 
(สูตรการคํานวณ) 

- 

6. เกณฑ์การให้คะแนน -มีการดําเนินการไม่ครบ 5 ข้อ ได้  0 คะแนน
-มีการดําเนินการป้องกันโรคหนอนพยาธิ ดังน้ี 
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1) มีการทบทวน วิเคราะห์สถานการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงและจัดทําแผนปฏิบัติการ
ป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิในระดับอําเภอ 
2) มีการตรวจอุจจาระ เพ่ือค้นหาผู้ เป็นโรคหนอนพยาธิและรักษาผู้ เป็นโรค
หนอนพยาธิตามมาตรฐานกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
3) มีการสื่อสารความรู้ให้ประชาชนเพื่อสร้างความรู้และหรือเพ่ือการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
4) มีการจัดกิจกรรมเชิงรุกร่วมกับชุมชนท่ีแก้ไขปัญหา หรือ ลดปัจจัยเสี่ยง  และหรือ
กลุ่มเป้าหมายท่ีได้จากการวิเคราะห์โรคหนอนพยาธิในระดับอําเภอ 
5) สรุปผลกิจกรรมและการดําเนินงาน 
ครบ 5 ข้อ    ได้  6 คะแนน 

7. ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ชื่อ  ดร.ฐิติมา วงศาโรจน์     
ตําแหน่ง   หัวหน้าโครงการตามพระราชดําริฯ 
หน่วยงาน  โครงการตามพระราชดําริฯ                 
สํานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค โทร.   0 2590 3180  
0 2591 8437 มือถือ  0 81 8252379 โทรสาร  0 2591 8436             
E-mail  jobthelwg1 @ yahoo.com  
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1. ตัวชี้วัดที่ 2 อัตราการตรวจพบหรืออัตราความชุกของโรคพยาธิใบไม้ตับ หรือพยาธิปากขอ 
น้อยกว่าร้อยละ 10 

2. เกณฑ์ อัตราการตรวจพบหรือความชุกน้อยกว่าร้อยละ 10
3. ผลงาน 
3.1 รายการขอ้มูล จํานวนกลุ่มเป้าหมายที่ตรวจพบไข่หนอนพยาธิ พยาธิใบไม้ตับและพยาธิปากขอ

แยกชนิดหนอนพยาธิ 
3.2 นิยาม -อัตราการตรวจพบของโรคหนอนพยาธิ  หมายถึง  จํานวนประชากรตัวอย่างท่ี

ตรวจพบไข่หนอนพยาธิ แยกชนิดพยาธิใบไม้ตับหรือพยาธิปากขอในกลุ่มตัวอย่าง
เป้าหมาย ของปี 2557 หารด้วยจํานวนประชากรท้ังหมดของพื้นที่น้ันๆ โดยอาจ
เป็นการประชากรทั้งอําเภอหรือเฉพาะตําบลหรือเฉพาะหมู่บ้านหรือเฉพาะโรงเรียน 
ตามการวางแผนของอําเภอน้ันๆ 
-อัตราความชุกของโรคหนอนพยาธิ   หมายถึง  จํานวนประชากรตัวอย่างที่ตรวจ
พบไข่หนอนพยาธิ แยกชนิดพยาธิใบไม้ตับหรือพยาธิปากขอในในกลุ่มตัวอย่าง
เป้าหมาย ของปี 2557 ณ  เวลาหน่ึง ๆ หารด้วยจํานวนประชากรศึกษาท้ังหมดของ
พ้ืนที่น้ันๆ โดยอาจเป็นการสํารวจทั้งอําเภอหรือเฉพาะตําบลหรือเฉพาะหมู่บ้านหรือ
เฉพาะโรงเรียน ตามการวางแผนของอําเภอน้ันๆ 

3.3 มาตรการ 1. ตรวจค้นหาผู้เป็นโรคหนอนพยาธิ ความครอบคลุม 100 % 
2. ให้การรักษาผู้เป็นโรคหนอนพยาธิ 100 % 
3. มีกิจกรรมการป้องกันโรคหนอนพยาธิ 
4. มีแผนการดําเนินงาน การสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพในนักเรียน 
5. การใช้หลักการ School Base Approach ใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง ครูให้
ความรู้นักเรียนถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน 
วิธีการตรวจอุจจาระ :  
   1) ตรวจอุจจาระโดยใช้วิธี Modified Kato’s Thick Smear 
   2)ตรวจอุจจาระเพ่ือหาความรุนแรงของโรคโดยใช้วิธี   Modified Kato’s Katz 
  3)  ใช้อุจจาระตรวจอย่างน้อย 10 กรัม ขนาดเท่าผลมะนาว (เล็ก) 

3.4 วิธีรายงาน  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอรวบรวมข้อมูลของตําบลหรือหมู่บ้านหรือโรงเรียน
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ในตําบลหรือหมู่บ้านเป้าหมาย
  จังหวัดรวบรวมข้อมูลและติดตามผลการดําเนินงานในอําเภอเป้าหมาย  
  สํานักงานป้องกันควบคุมโรค รวบรวมข้อมูล และติดตามผลการดําเนินงาน 
ของจังหวัดที่รับผิดชอบอําเภอเป้าหมาย 
 กรมควบคุมโรค  โดยสํานักโรคติดต่อทั่วไปรวบรวบข้อมูลและติดตาม
ความก้าวหน้าผลการดําเนินงานของจังหวัดที่รับผิดชอบอําเภอเป้าหมาย โดยผ่าน
เครือข่ายผู้รับผิดชอบของสํานักงานป้องกันควบคุมโรค 

3.5 แหล่งข้อมูล -จากผลการสํารวจเฉพาะของอําเภอ/จังหวัดน้ันๆ
-โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในพ้ืนที่ถ่ินทุรกันดารและ
พ้ืนที่ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดําริ   

4. กลุ่มเปา้หมาย 
4.1 รายการขอ้มูล -จํานวนกลุ่มเป้าหมายผู้ส่งอุจจาระตรวจท้ังหมด
4.2 นิยาม -จํานวนกลุ่มเป้าหมายผู้ส่งอุจจาระตรวจท้ังหมด กรณีเป็นโครงการสํารวจความชุก 

คือจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มตามระเบียบวิธีวิจัยในพ้ืนที่อําเภอหรือตําบล
หรือหมู่บ้านหรือโรงเรียนน้ันๆ 
-จํานวนกลุ่มเป้าหมายผู้ส่งอุจจาระตรวจทั้งหมดกรณีใช้อัตราการตรวจพบของโรค
หนอนพยาธิ คือ  จํานวนกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดในพ้ืนท่ีอําเภอหรือตําบลหรือหมู่บ้าน
หรือโรงเรียนน้ันๆ  

4.3 วิธีรายงาน  
4.4 แหล่งข้อมูล -กรณีใช้อัตราความชุกได้จากรายงานผลในโครงการสํารวจชุมชน 

-กรณีใช้อัตราการตรวจพบ อาจใช้ข้อมูลของโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิใน
นักเรียนและเยาวชนในพ้ืนที่ถ่ินทุรกันดารและพื้นท่ีภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดําริฯ   

5. การประมวลผลตัวชี้วัด 
(สูตรการคํานวณ) 

-อัตราการตรวจพบโรคหนอนพยาธิ (Infection rate)
=  จํานวนนักเรียนท่ีตรวจพบไข่หนอนพยาธิ (แยกชนิดพยาธิใบไม้ตับหรือพยาธิ
ปากขอ)     100   หารด้วย  จํานวนนักเรียนผู้ส่งอุจจาระตรวจทั้งหมด 
-อัตราความชุก ( Prevalence  rate )  
    = จํานวนกลุ่มตัวอย่างท่ีตรวจพบไข่หนอนพยาธิ (แยกชนิดพยาธิใบไม้ตับหรือ 
พยาธิปากขอ)  100   หารด้วย  จํานวนกลุ่มตัวอย่างผู้ส่งอุจจาระตรวจทั้งหมด 
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6. เกณฑ์การให้คะแนน -≥ ร้อยละ 10 ได้   0  คะแนน
-< ร้อยละ 10 ได้   4  คะแนน 

7. ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 
 
 
 
 

ช่ือ  ดร.ฐิติมา วงศาโรจน์     
ตําแหน่ง   หัวหน้าโครงการตามพระราชดําริฯ 
หน่วยงาน  โครงการตามพระราชดําริฯ                 
สํานักโรคติดต่อท่ัวไป  กรมควบคุมโรค  โทร.   0 2590 3180  
0 2591 8437 มือถือ  0 81 8252379 โทรสาร  0 2591 8436             
E-mail  jobthelwg1 @ yahoo.com 
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 7.โรคพิษสุนขับ้า 
 

1. ช่ือตัวชี้วัดที่ 1 อําเภอมีการดําเนินการสร้างพื้นท่ีปลอดโรคพิษสุนขับา้ในระดับ อบต.และเทศบาล
2. เกณฑ์ ทุก อบต. และเทศบาล ในระดับอําเภอ มีการดําเนินการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ได้

ตามเกณฑ์ที่กําหนด  
3. ผลงาน 

3.1 รายการข้อมูล 1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานโครงการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า พร้อม
ทั้งรายงานการประชุมการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

2. ผลการจัดระดับความเสี่ยงของพ้ืนที่ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกําหนด  
3. มีกระบวนการประชาคมในการจัดทําแผนและมาตรการระดับอบต./เทศบาล 
4. จํานวนอบต./เทศบาลที่มีแผนงาน/งบประมาณ/โครงการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัข

บ้า หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
5. แบบรายงานติดตามผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าและ รายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (ร.36) 

3.2 นิยาม 1. พ้ืนท่ี หมายถึง พ้ืนที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ อบต. และ
เทศบาล 
2. แผนงาน/งบประมาณ /โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า   หมายถึง  แผนงาน/
งบประมาณ /โครงการท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตามคู่มือหลักเกณฑ์
สร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Free Area) กรมควบคุมโรค  กระทรวง
สาธารณสุข 
3. กิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า หมายถึง กิจกรรมที่มีกลวิธีการ
สร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตามคู่มือปฏิบัติการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
4. การจัดระดับพ้ืนที่ หมายถึง พ้ืนที่ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า มี  4  ระดับ คือ 

4.1 พ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า หมายถึง  พ้ืนที่ท่ีไม่ปรากฏโรคพิษสุนัขบ้าในคนและในสัตว์
ทุกชนิด  มีการเฝ้าระวังค้นหาโรคอย่างท่ัวถึง  มีมาตรการการควบคุมอ่ืนๆ อย่าง
ต่อเน่ืองและต้องมีการเฝ้าระวังการนําสัตว์เข้ามาในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพจนผล
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ไม่พบคนและสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้าตลอดระยะเวลา 
2 ปีติดต่อกัน 

4.2 ระดับ A หมายถึง พ้ืนที่ไม่พบรายงานโรคพิษสุนัขบ้าในคนและในสัตว์ ตลอด
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ระยะเวลา 2 ปี 
4.3 ระดับ B หมายถึง พ้ืนที่ท่ีไม่พบรายงานโรคในคน ตลอดระยะเวลา 2 ปี 
4.4 ระดับ C หมายถึง พ้ืนที่ท่ียังมีรายงานคนและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าใน

ระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา 
5. หลักเกณฑ์การประเมินการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  

เกณฑก์าร
พิจารณา 

ตัวช้ีวัด 
พ้ืนท่ีปลอด

โรค 
พ้ืนท่ีควบคุมโรค 

A B C
1. โรคพิษ
สุนัขบ้าใน
คน 

จํานวนผู้เสียชีวิต ไม่มีผู้เสียชีวิต
ต่อเน่ือง 2 ปี 

ไม่มี
ผู้เสียชีวิต

ไม่มี
ผู้เสียชีวิต  

ยังมี
ผู้เสียชีวิต

ผู้เสียชีวิต/ผู้สงสัยทุกราย
ได้รับการตรวจวินิจฉัย
ทางห้องปฏิบตัิการ 

ทุกรายที่สงสัย
ได้รับการ
ตรวจ 

  

2. โรคพิษ
สุนัขบ้าใน
สัตว ์

จํานวนสัตว์ที่ตรวจพบเช้ือ
โรคพิษสุนัขบ้าทาง
ห้องปฏิบัติการ 

ทุกตัวอย่างที่
ส่งตรวจไม่พบ
เช้ือ 

ทุกตัวอย่าง
ที่ส่งตรวจ
ไม่พบเช้ือ 

ตัวอย่างที่
ส่งตรวจยัง
มีการพบ
เช้ือ 

ตัวอย่างที่
ส่งตรวจยัง
มีการพบ
เช้ือ

ระยะเวลาทีต่รวจไม่พบ
เช้ือโรคพิษสุนัขในสัตว์

ไม่พบเช้ือ
ต่อเน่ือง 2 ปี

ไม่พบเช้ือ
ในสัตว์

ยังตรวจ
พบเช้ือ 

ยังตรวจ
พบเช้ือ

ร้อยละ 0.01 ของจํานวน
สัตว์ในพ้ืนที่ ได้รบัการ
ตรวจวินิจฉัยทาง
ห้องปฏิบัติการ และไม่พบ
เช้ือโรคพิษสุนัขบ้า 

ไม่พบเช้ือใน
สัตว์ 
ในพ้ืนที่
ติดต่อกัน 
อย่างน้อย 2 
ปี

ไม่พบเช้ือใน
สัตว์ 
ในพ้ืนที่ 
 

- -

3. สํ า รวจ

สัตว์ 

มีการสํารวจจํานวนสุนัข

ทั้งหมด 

ครอบคลุมทุก

พ้ืนที ่

ครอบคลุม

ทุกพ้ืนที ่

 

4.การฉีด

วัคซีน

ป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้า

ในสตัว์ 

ร้อยละสุนัขได้รับการฉีด

วัคซีนของจํานวนสุนัข

ทั้งหมด 

ร้อยละ 80 ข้ึน

ไป 

ร้อยละ 80 

ขึ้นไป 

- -
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5.การ

ควบคุม 

จํานวน

สุนัข 

ร้อยละสุนัขได้รับการขึ้น

ทะเบียนของจํานวนสุนัข

ทั้งหมด 

ร้อยละ 80 ข้ึน

ไป 

- - -

จํานวนสุนัขไม่มีเจ้าของใน
ที่สาธารณะ 

ไม่มี มี ม ี มี

มีการเฝ้าระวังการ
เคล่ือนย้ายสุนัขเข้าออก
ในพ้ืนที ่

มี - - -

6. ผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า หมายถึง ผู้ที่สัมผัสกับสัตว์หรือผู้ป่วยที่ได้รับการพิสูจน์หรือสงสัย
ว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงกรณีที่สัตว์หนีหายและสัตว์ไม่ทราบประวัติ 

3.3 มาตรการ 1. ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายใน พ.ศ. 2563 
(ค.ศ. 2020) 
2. ใช้กลวิธีการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่ 

2.1 การประสานงานการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าระหว่างหน่วยงาน ประกอบด้วย 
สาธารณสุขอําเภอ   ปศุสัตว์อําเภอ, อบต./เทศบาล, รพสต., รพช.  

2.2 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขท่ีมีอายุต้ังแต่ 3 เดือนข้ึนไป 
ให้ครอบคลุมร้อยละ 80 ของสุนัขทั้งหมด 

2.3 มีการควบคุมประชากรสุนัข โดยการออกกฏระเบียบควบคุมสุนัขไม่มีเจ้าของ, 
จัดเวทีประชาคมและกําหนดเป็นมาตรการของชุมชนในการควบคุมป้องกันโรค  
พิษสุนัขบ้า, ลดจํานวนประชากรสุนัข, จัดทําทะเบียนผู้เลี้ยงหรือครอบครองสุนัข 

       2.4 ส่งตรวจหัวสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า 
       2.5 รายงานและควบคุมโรคเมื่อพบคนหรือสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 
       2.6 การทํา Ring vaccination 
       2.7 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนที่ถูกสัตว์ที่เป็นหรือสงสัยว่าเป็นโรค  
พิษสุนัขบ้ากัด 
3. มีการสอบสวนโรคและติดตามผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าให้เข้ารับการรักษาตามแนวทางเวช

ปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าทุกราย 
4. มีรายงานการฉีดวัคซีนให้ผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ตามระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า 

(ร.36) ทุกสถานบริการในอําเภอ 
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3.4 วิธีรายงาน  จังหวัดรวบรวมข้อมูลและติดตามผลการดําเนินงานทุกอําเภอ ท้ังในคนและสัตว์ 
 สํานักงานป้องกันควบคุมโรค รวบรวมข้อมูล และติดตามผลการดําเนินงานของทุกจังหวัด 
 กรมควบคุมโรค โดยสํานักโรคติดต่อทั่วไปรวบรวบข้อมูลและติดตามความก้าวหน้าผลการ
ดําเนินงานของทุกสํานักงานป้องกันควบคุมโรค 

3.5 แหล่งข้อมูล 1. สาธารณสุขอําเภอ ปศุสัตว์อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เช่น เทศบาล/อบต. 
2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาล 

4. กลุ่มเปา้หมาย                                 
4.1 รายการขอ้มูล ตามข้อ 3.1 
4.2 นิยาม ตามข้อ 3.2  
4.3 วิธีรายงาน ตามข้อ 3.4 
4.4 แหล่งข้อมูล ตามข้อ 3.5 

5.  การประมวลผล
ตัวชี้วัด  
(สูตรการคํานวณ) 

  -

6. เกณฑ์การให้
คะแนน 

- ไม่มี   ได้  0  คะแนน 

- มี 

เรื่อง 
คะแนน
เต็ม 

1. มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ / คณะทํางาน และมีองค์ประกอบ
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน  มีความครอบคลุมของหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ได้แก่  สาธารณสุขอําเภอ, ปศุสัตว์อําเภอ, อบต./เทศบาล, 
รพ.สต., รพช.  

 ครบ                                                   0.5  คะแนน 
 ไม่ครบ/ไม่ม ี                                           0  คะแนน 

0.5

2. มีกระบวนการประชาคมในการจัดทําแผนและมาตรการระดับอบต./
เทศบาล 

 มีกระบวนการประชาคมและจัดทําแผนป้องกันควบคุมโรค
ประจําปี                                      1.5  คะแนน 

 มีกระบวนการประชาคม                          0.5 คะแนน 
 ไม่มี                                                   0  คะแนน 

1.5
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3. จํานวนอบต./เทศบาลที่มีแผนงาน/งบประมาณ/โครงการสร้างพ้ืนที่
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรค
พิษสุนัขบ้า 

 มากกว่าร้อยละ 80                                  1  คะแนน 
 ทุกอบต/เทศบาล 80                                2  คะแนน 

2

4. มีการใช้แบบรายงานติดตามผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าทุกราย และติดตาม
ผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าให้เข้ารบัการรักษาตามแนวทางเวชปฏิบัติโรค
พิษสุนัขบ้าทุกราย 

 ไม่มีการใช้แบบรายงานติดตามฯ                    0  คะแนน 
มีการติดตามผู้สัมผสัโรคเข้ารบัรักษาบางราย      1  คะแนน 

 มีการติดตามผู้สัมผสัโรคเข้ารบัรักษาทุกราย        
หรือ ไม่มผีู้ถูกสุนัขกัดในพ้ืนที่                        2  คะแนน 

2

5. มีการจัดระดับพ้ืนที่เป็นระดับ  A  B  C  ตามหลักเกณฑ์การสร้างพ้ืนที่
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

 ไม่มีการจัดลําดับ                                      0  คะแนน 
 มีการจัดระดับ                                         1  คะแนน 
 มีการจัดระดับและเป็นพ้ืนท่ีระดับ A มากกว่า 

ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ทั้งหมด                        2  คะแนน 

2

รวม 8 คะแนน
 

7. ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ชื่อ  นายสัตวแพทย์ พรพิทักษ์ พันธ์หล้า
     ตําแหน่ง   นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน 
     หน่วยงาน  สํานักโรคติดต่อทั่วไป  กรมควบคุมโรค 
     โทร.  0 2590 3178 , มอืถือ  0826584885 
     โทรสาร  0 2965 9484        E-mail    ppanlar@yahoo.com   
ช่ือ  สัตวแพทย์หญิงอรพิรุฬห์  สการะเศรณี 

ตําแหน่ง   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
หน่วยงาน  กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตวแ์ละคน สํานักโรคติดต่อทั่วไป   
โทร.  0 2590 3176  มือถือ  089-7755217 
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โทรสาร  0 2965 9484             
E-mail  : dek_vet_ka@hotmail.com 

ช่ือ  นางรัชนี  ธีระวิทยเลิศ 
ตําแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ         
หน่วยงาน  กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สํานักโรคติดต่อทั่วไป   
โทร.  0 2590 3176  มือถือ  085 9024794  
โทรสาร  0 2965 9484               
E-mail  : rattheemail@gmail.com  
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1. ชื่อตัวชี้วัดที่ 2 ไม่มีผู้ท่ีเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า
2. เกณฑ์ ไม่มีผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า
3. ผลงาน 
3.1 รายการขอ้มูล ไม่มีผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในอําเภอเป้าหมาย ติดต่อกันอย่างน้อย 2 ปีปฏิทนิ  

(ปี พ.ศ.2557-2558) 
3.2 นิยาม การวินิจฉัย 

เกณฑ์ของการ
วินิจฉัย 

ข้อมูล

1. แน่นอน 
(definite) 

มีผลการตรวจหลังเสียชีวิต ยืนยันการวินิจฉัยโดยวิธี 
FAT และ/ หรือการตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างอ่ืนที่
เช่ือได้ (ทั้งก่อนและหลังเสียชีวิต)  เช่น  mouse  
inoculation  test , cell  culture isolation  และ 
molecular  diagnosis 

2. น่าจะเปน็    
   (probable) 

ไม่มีผลยืนยันจากตรวจศพ หรือจากการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการอย่างอื่นที่เช่ือได้ ดังในข้อ1  แต่มีประวัติ
ถูกสัตว์กัดชัดเจน (แม้ว่าไม่ได้ยืนยันจาการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ) และมีลักษณะอาการครบถ้วน ทั้ง  3 
ประการของ furious  rabies หรือ   การวินิจฉัย 
paralytic  rabies  ตามอาการทางคลินิก ซึ่งควรต้อง
ได้รับการยืนยันจากประสาทแพทย์ที่มีประสบการณ์ 

3. อาจเป็น 
(possible) 

มีลักษณะอาการไม่ครบ 3 ประการ สําหรับการวินิจฉัย  
furious  rabies  และอาจมีหรือไม่มีประวัติถูกสัตว์กัด
ชัดเจน 

3.3 วิธีรายงาน อําเภอรวบรวมข้อมูล และสรุปรายงานการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคน 
3.4 แหล่งข้อมูล  รง.506 / รง. 507 (ย้อนหลังติดต่อกันอย่างน้อย 2 ปีปฏิทิน) 

 หรือ รายงานแบบสอบสวนเฉพาะรายผู้ที่เสียชีวิตโรคพิษสุนัขบ้า 
4. กลุ่มเปา้หมาย 
4.1 รายการขอ้มูล 
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4.2 นิยาม 
4.3 วิธีรายงาน 
4.4 แหล่งข้อมูล 
5. การประมวลผล
ตัวชี้วัด  
(สูตรการคํานวณ) 

-  ไม่มีผูท้ี่เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าย้อนหลังติดต่อกันอย่างน้อย 2 ปีปฏิทิน            
(ปี พ.ศ.2557-2558) 

6. เกณฑ์การให้คะแนน - มีผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า     ได้  0  คะแนน 

- มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 1 ปี ได้  1  คะแนน 

- ไม่มีผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าติดต่อกัน 2 ปี (ปีพ.ศ.2557-2558) ได้  2  คะแนน 
7. ผู้รับผิดชอบ/ผู้
ประสานงานตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ  นายสัตวแพทย์ พรพิทักษ์ พันธ์หล้า
     ตําแหน่ง นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน 
     หน่วยงาน  สํานักโรคติดต่อทั่วไป  กรมควบคุมโรค 
     โทร.  0 2590 3178 , มอืถือ  0826584885 
     โทรสาร  0 2965 9484        E-mail    ppanlar@yahoo.com   
ช่ือ สัตวแพทย์หญิงอรพิรุฬห์  สการะเศรณี 

ตําแหน่ง   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
หน่วยงาน  กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สํานักโรคติดต่อทั่วไป   
โทร.  0 2590 3176  มือถือ  089-7755217 
โทรสาร  0 2965 9484               
E-mail  : dek_vet_ka@hotmail.com 

ช่ือ  นางรัชนี  ธีระวิทยเลิศ 
     ตําแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ         
     หน่วยงาน  กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สํานักโรคติดต่อทั่วไป   
     โทร.  0 2590 3176 มือถือ  085 9024794 
     โทรสาร  0 2965 9484               
     E-mail    rattheemail@gmail.com 
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8.โรคเลปโตสไปโรสิส 
 

1. ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 
การสร้างเครือข่ายด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิสใน
ระดับ อบต./เทศบาล 

2. เกณฑ์ จํานวน อบต./เทศบาล ที่มีการสร้างเครือข่ายด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมป้องกัน
ควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิสอย่างน้อย 2 แห่งใน 1 อําเภอ 

3. ผลงาน 
3.1 รายการข้อมูล จํานวน อบต./เทศบาล ที่มีการสร้างเครือข่ายด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมป้องกัน

ควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิสอ 
3.2 นิยาม เครือข่ายการมีส่วนร่วมป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส หมายถึง หน่วยงาน  

ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิสท้ังในระดับอําเภอและ
ระดับท้องถ่ิน ได้แก่ หน่วยงานจากภาคสาธารณสุข (สาธารณสุขอําเภอ รพท./รพช./
รพ.สต.) ปศุสัตว์ (ปศุสัตว์อําเภอ) เกษตรกรรม (เกษตรอําเภอ เกษตรตําบล) อบต. 
และประชาชน ร่วมกันจัดทําประชาคม วางแผนและทํากิจกรรมการดําเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส 
การสร้างเครือข่ายด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมป้องกันควบคุมโรคเลปโต  
สไปโรสิส ระดับอําเภอและระดับท้องถ่ิน ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน ดังน้ี 

1) แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิสระดับอําเภอ 
ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 4 ภาคส่วน ได้แก่ ภาคสาธารณสุข ปศุ
สัตว์ เกษตรกรรม และองค์การบริหารส่วนตําบล ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์โรคและ
กําหนด อบต. ที่มีโรคเลปโตสไปโรสิสเป็นปัญหาของพ้ืนที่อย่างน้อย 2 อบต. 

2) คณะกรรมการฯ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และประชาชนจาก อบต. ที่กําหนดไว้ 
ร่วมกันทําประชาคมเพ่ือสร้างแผนการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส 
โดยยึดมาตรการ 4E2C เป็นหลัก 

3) อบต. จัดกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคตามแผนการดําเนินงาน 
4) คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่จาก อบต. ร่วมกันติดตามผลการดําเนินงาน 
5) อบต. สรุปผลการดําเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะ 

เพ่ือใช้ในการวางแผนและพัฒนาต่อไป 
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3.3 มาตรการ  มาตรการทางสังคม สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส 
5 ข้ันตอน 

 มาตรการทางวิชาการ “หลัก 4E+2C” 
1. Early detection ผู้ป่วยรู้ตัวว่าอาจเป็นโรคหรือ อสม. ประเมินพบว่ามีความ

เสี่ยงให้รีบไปพบบุคลากรทางการแพทย์ในสถานพยาบาลตั้งแต่ระดับ รพ.สต. 
โดยเร็ว 

2. Early diagnosis บุคลากรทางการแพทย์ แพทย์ วินิจฉัยโรคเบ้ืองต้นจาก
ประวัติและผู้ป่วยแสดงอาการกลุ่มไข้เฉียบพลัน ปวดศีรษะ ปวดเจ็บกล้ามเนื้อ
ตามเกณฑ์การวินิจฉัยในคู่มือแนวทางการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคเลป
โตสไปโรสิส 

3. Early treatment การให้การรักษาเบื้องต้นโดยเร็วโดยบุคลากรทาง
การแพทย์ แพทย์ ตามเกณฑ์การรักษาในคู่มือแนวทางการดําเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส 

4. Early control ดําเนินการควบคุมป้องกันโรคในพ้ืนท่ีเสี่ยงโดย SRRT 
หลังจากได้รับรายงานมีผู้ป่วยในพ้ืนที่ภายใน 1 สัปดาห์ 

5. Coordination ประสานงานการสอบสวนโรคร่วมกับปศุสัตว์และจัดทํา
ข้อเสนอแนะสําหรับเกษตรกร ประชาชนเพ่ือกําหนดมาตรการเฉพาะสําหรับ
พ้ืนที่ เช่น การเลี้ยงสัตว์ การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ และระบบการรายงานผู้ป่วย 

6. Community involvement ชุมชนมีส่วนร่วมป้องกันควบคุมโรค เช่น 
การออกแนวทางเตือนภัย สื่อสารความเส่ียง การรายงานผู้สงสัยว่าติดโรค 
หรือ ออกมาตรการเพ่ือการลดความเสี่ยง 

3.4 วิธีรายงาน  อบต. รวบรวมข้อมูลการสร้างเครือข่ายด้วยมีส่วนร่วมและมาตรการป้องกัน ควบคุม  
โรคเลปโตสไปโรสิสตามเกณฑ์ที่กําหนด พร้อมท้ังสรุปรายงานให้อําเภอ 

 อําเภอรวบรวมข้อมูล และติดตาม อบต. ที่มีการสร้างเครือข่ายด้วยกระบวนการ  
มีส่วนร่วม และมาตรการป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส (4E+2C) ตามเกณฑ์  
ที่กําหนดให้จังหวัด 

3.5 แหล่งข้อมูล รายงานสถานการณ์โรคจากสาธารณสุขอําเภอ ปศุสัตว์อําเภอ และระบบเฝ้าระวังโรค 
รง. 506/รง.507 
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4. กลุ่มเป้าหมาย                             
4.1 รายการข้อมูล เครือข่ายที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ภาคสาธารณสุข ปศุสัตว์ เกษตรกรรม อบต. และประชาชน

4.2 นิยาม 
4.3 วิธีรายงาน 
4.4 แหล่งข้อมูล 
5. การประมวลผลตัวชี้วัด  
(สูตรการคํานวณ) 
6. เกณฑ์การให้คะแนน การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส (8 คะแนน)

1. มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างน้อย 4 
ภาคส่วน (0.5 คะแนน) 

- มี     ให้ 0.5 คะแนน  
- ไม่มี   ให้  0 คะแนน 

2. มีรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์โรคและการกําหนด อบต. ที่มี 
โรคเลปโตสไปโรสิสเป็นปัญหาของพ้ืนที่ (0.5 คะแนน) 

- มี    ให้ 0.5 คะแนน  
- ไม่มี  ให้  0 คะแนน 

3. มีการทําประชาคมสร้างแผนการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรค ให้ 2 คะแนน 
4. จัดกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคตามแผนการดําเนินงานโดยยึดมาตรการ 4E2C 

(2 คะแนน) 
- ทําได้ครอบคลุม                                          ให้  2 คะแนน 
- ไม่ครอบคลุมมาตรการ 4E2C                          ให้ 1 คะแนน 
- ขาดมาตรการ 4E2C                                     ให้ 0 คะแนน 

5. มีสรุปผลการดําเนินงาน การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และพร้อมข้อเสนอแนะ   
ให้ 1 คะแนน 

6. จํานวน อบต. ที่เกิดการมีส่วนร่วมป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส (2 คะแนน) 
- อบต. เกิดการมีส่วนร่วมป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส อย่างน้อย 2 แห่ง 

ให้ 2 คะแนน 
- อบต. เกิดการมีส่วนร่วมป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิสอย่างน้อย 1 แห่ง  
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ให้ 1 คะแนน
- ไม่มี  อบต .  ที่ เกิดการมีส่วนร่วมป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส 

ให้ o คะแนน 
7. ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ  นายสัตวแพทย์ พรพิทักษ์  พันธ์หล้า
     ตําแหน่งนายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
     หน่วยงาน  สํานักโรคติดต่อทั่วไป  กรมควบคุมโรค 
     โทร.  0 2590 3178            มือถือ  082 658 4885 
     โทรสาร  0 2965 9484        E-mail : ppanlar@yahoo.com   
ช่ือ  สัตวแพทย์หญิงวิมวิการ์  ศักด์ิชัยนานนท์ 
      ตําแหน่ง    นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
      หน่วยงาน   กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน  สํานักโรคติดต่อทั่วไป 
      โทร.  0 2590 3178           มือถือ 087 702 7652 
      โทรสาร  0 2965 9484       E-mail : juju_muche@hotmail.com  
ช่ือ  นางรัตนา  ธีระวัฒน์ 
     ตําแหน่ง    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
     หน่วยงาน   กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน  สํานักโรคติดต่อทั่วไป 
     โทร.  0 2590 3176             มือถือ  085 902 4794   
     โทรสาร  0 2965 9484         E-mail : jib_rattanat@yahoo.com 
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1. ชื่อตัวชี้วัดที่ 2 ลดอัตราป่วยตายด้วยโรคเลปโตสไปโรสิสให้น้อยกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง 

2. เกณฑ์ อัตราป่วยตายด้วยโรคเลปโตสไปโรสิสน้อยกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง 
3. ผลงาน 
3.1 รายการข้อมูล อัตราป่วยตายด้วยโรคเลปโตสไปโรสิสน้อยกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง 
3.2 นิยาม อัตราป่วยตายด้วยโรคเลปโตสไปโรสิส = (อัตราป่วย/อัตราตาย) x 100  

(เทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปีของอัตราป่วยตายภายในอําเภอนั้น) 
ค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง คือ ค่าท่ีอยู่ตรงกลางเมื่อนําข้อมูลอัตราป่วยตายด้วยโรคเลป
โตสไปโรสิสมาเรียงลําดับจากน้อยไปหามาก (5 ปีย้อนหลัง) 

การวินิจฉัย 
3.3 มาตรการ  มาตรการทางสังคม สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส 

5 ข้ันตอน 
 มาตรการทางวิชาการ “หลัก 4E+2C” 

1. Early detection ผู้ป่วยรู้ตัวว่าอาจเป็นโรคหรือ อสม. ประเมินพบว่ามีความ
เสี่ยงให้รีบไปพบบุคคลากรทางการแพทย์ในสถานพยาบาลต้ังแต่ระดับ รพ.
สต. โดยเร็ว 

2. Early diagnosis บุคลากรทางการแพทย์ แพทย์ วินิจฉัยโรคเบ้ืองต้นจาก
ประวัติและผู้ป่วยแสดงอาการกลุ่มไข้เฉียบพลัน ปวดศีรษะ ปวดเจ็บกล้ามเนื้อ
ตามเกณฑ์การวินิจฉัยในคู่มือแนวทางการดําเนินงานป้องกันควบคุม  
โรคเลปโตสไปโรสิส 

3. Early treatment การให้การรักษาเบื้องต้นโดยเร็วโดยบุคลากรทาง
การแพทย์ แพทย์ ตามเกณฑ์การรักษาในคู่มือแนวทางการดําเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส 

4. Early control ดําเนินการควบคุมป้องกันโรคในพ้ืนท่ีเสี่ยงโดย SRRT 
หลังจากได้รับรายงานมีผู้ป่วยในพ้ืนที่ภายใน 1 สัปดาห์ 

5. Coordination ประสานงานการสอบสวนโรคร่วมกับปศุสัตว์และจัดทํา
ข้อเสนอแนะสําหรับเกษตรกร ประชาชนเพ่ือกําหนดมาตรการเฉพาะสําหรับ
พ้ืนที่ เช่น การเลี้ยงสัตว์ การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ และระบบการรายงานผู้ป่วย 

6. Community involvement ชุมชนมีส่วนร่วมป้องกันควบคุมโรค เช่น 
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การออกแนวทางเตือนภัย สื่อสารความเส่ียง การรายงานผู้สงสัยว่าติดโรค 
หรือ ออกมาตรการเพ่ือการลดความเสี่ยง 

3.4 วิธีรายงาน  อําเภอรวบรวมข้อมูลและสรุปรายงานอัตราป่วยตายด้วยโรคเลปโตสไปโรสิสเทียบ
กับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง 

3.5 แหล่งข้อมูล รายงานสถานการณ์โรคจากสาธารณสุขอําเภอและระบบเฝ้าระวังโรค รง. 506/รง.507
4. กลุ่มเป้าหมาย                             
4.1 รายการข้อมูล 

4.2 นิยาม 
4.3 วิธีรายงาน 
4.4 แหล่งข้อมูล 
5. การประมวลผลตัวชี้วัด  
(สูตรการคํานวณ) 

อัตราป่วยตายด้วยโรคเลปโตสไปโรสิส = (อัตราป่วย/อัตราตาย) x 100  
(เทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปีของอัตราป่วยตายภายในอําเภอนั้น) 

6. เกณฑ์การให้คะแนน -อัตราป่วยตายด้วยโรคเลปโตสไปโรสิสน้อยกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังให้ 2 คะแนน
-อัตราป่วยตายด้วยโรคเลปโตสไปโรสิสเท่ากับค่ามัธยฐาน   5 ปีย้อนหลังให้ 1 คะแนน 
-อัตราป่วยตายด้วยโรคเลปโตสไปโรสิสมากกว่าค่ามัธยฐาน  5 ปีย้อนหลังให้ 0 คะแนน

7. ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ  นายสัตวแพทย์ พรพิทักษ์  พันธ์หล้า
     ตําแหน่งนายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
     หน่วยงาน  สํานักโรคติดต่อทั่วไป  กรมควบคุมโรค 
     โทร.  0 2590 3178            มือถือ  082 658 4885 
     โทรสาร  0 2965 9484        E-mail : ppanlar@yahoo.com   
ช่ือ  สัตวแพทย์หญิงวิมวิการ์  ศักด์ิชัยนานนท์ 
      ตําแหน่ง    นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
      หน่วยงาน   กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน  สํานักโรคติดต่อทั่วไป 
      โทร.  0 2590 3178           มือถือ 087 702 7652 
      โทรสาร  0 2965 9484       E-mail : juju_muche@hotmail.com  
ช่ือ  นางรัตนา  ธีระวัฒน์ 
     ตําแหน่ง    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
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     หน่วยงาน  กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน  สํานักโรคติดต่อทั่วไป 
     โทร.  0 2590 3176             มือถือ  085 902 4794   
     โทรสาร  0 2965 9484         E-mail : jib_rattanat@yahoo.com 
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9. โรคติดต่ออุบัติใหม่ ระบบทางเดนิหายใจ รวมท้ังไข้หวัดใหญ่ 

     
 
 

1. ชื่อตัวชี้วัดท่ี 1 มีการดําเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ระบบทางเดินหายใจ
รวมทั้งไข้หวัดใหญ่ด้านความร่วมมือพหุภาคีระดับอําเภอ 

2. เกณฑ์ มีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 2 ข้อ
3. ผลงาน 
3.1 รายการขอ้มูล การดําเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ระบบทางเดินหายใจ

รวมท้ังไข้หวัดใหญ่ด้านความร่วมมือพหุภาคี ระดับอําเภอ 
3.2 นิยาม การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งไข้หวัด

ใหญ่ ภาคการแพทย์และสาธารณสุข เกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณา
ดังมีคุณสมบัติ 2 ข้อ ต่อไปน้ี 
1. มีแผนปฏิบัติการบูรณาการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ระบบทางเดินหายใจ
รวมทั้งไข้หวัดใหญ่ ระดับอําเภอ 
2. มีศูนย์ปฏิบัติการและคณะกรรมการอํานวยการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
อุบัติใหม่ระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งไข้หวัดใหญ่ ระดับอําเภอ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 1) 
พหุภาคี หมายถึง หน่วยงานที่อยู่นอกสังกัด สสจ. ต้ังแต่ 2 หน่วยงานข้ึนไป 

3.3 วิธีรายงาน พิจารณาจากหลักฐาน และ เอกสารการดําเนินงาน
3.4 แหล่งข้อมูล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
3.5 มาตรการ มาตรการ ที่ 1 สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 

ในระดับพ้ืนที่ 
มาตราการ ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ ่ผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัด
ใหญ ่และโรคติดเช้ือทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงในพ้ืนที่เสี่ยง 
มาตราการ ที่ 3 พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการโรคติดเช้ือทางเดิน
หายใจเฉียบพลันรุนแรง 
มาตรการที่  4 วิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเช้ือทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง
ระดับพ้ืนที่ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
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4.1 รายการขอ้มูล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ทั่วประเทศ
4.2 นิยาม หน่วยงานสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ระบบทางเดิน

หายใจรวมทั้งไข้หวัดใหญ ่ได้แก่ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่ัวประเทศ 
4.3 วิธีรายงาน พิจารณาจากหลักฐาน และเอกสารการดําเนินงาน
4.4 แหล่งข้อมูล 1. แผนการปฏิบัติการบูรณาการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ระบบทางเดินหายใจ

รวมท้ังไข้หวัดใหญ่ ระดับอําเภอ 
2. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการ ฯ 
3. รายงานการประชุมของศูนย์ปฏิบัติการ ฯ 

5. การประมวลผลตัวชี้วัด  
(สูตรการคาํนวณ) 

- 

6. เกณฑ์การให้คะแนน มีการดําเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ระบบทางเดินหายใจ รวมท้ัง
ไข้หวัดใหญ่ ด้านความร่วมมือพหุภาคี ระดับอําเภอ 

- ไม่มีการดําเนินงาน ได้ 0 คะแนน     
- มีการดําเนินงาน 1 ข้อ โดยเป็นข้อใดข้อหน่ึง ได้ 2.5 คะแนน 
- มีการดําเนินงานครบทั้ง 2 ข้อ ได้  5 คะแนน 

7. ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. แพทย์หญิงวรยา  เหลืองอ่อน
   ตําแหน่ง นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ  สาํนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
     โทร. 02-5903155  มือถือ 089-9237194   
     E-mail: lworaya2@gmail.com, lworaya2@yahoo.com 
2.  นางสาวอัมภาพันธ์  ขัดเรือน  
    ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
     โทร. 02-5903238  มือถือ 091- 4313758  โทรสาร 02-5903238 
     E-mail: ann_ann195@hotmail.com  

3. นางสาวพนิดา  ประทุมวัน 
    ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
     โทร. 02-5903238  มือถือ 089-0296939  โทรสาร 02-5903238 
     E-mail: Padam.Panida@gmail.com  
 4. นางสาวนัยนา  คุ้มใจ 
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    ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
     โทร. 02-5903238  มือถือ 087-5753599  โทรสาร 02-5903238 
    E-mail: nai_sky_kittyblue@hotmail.com 

 
 
เอกสารแนบ 1 :  คําอธิบายการให้คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานระบบการดําเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
อุบัติใหม่ ระบบทางเดินหายใจ รวมท้ังไข้หวัดใหญ่ของอําเภอ ด้านความร่วมมือพหุภาคี ระดับอําเภอ 

เกณฑ์ประเมินมาตรฐาน คะแนน
ย่อย 

เงื่อนไข

1. มีแผนปฏิ บั ติการ บูรณาการ
ป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่  ระบบทาง เ ดินหาย ใจ 
รวมทั้งไข้หวัดใหญ่ ระดับอําเภอ 

0 
คะแนน 

- ไม่มีแผนปฏิบัติการ

2.5
คะแนน 

 

- มีแผนปฏิบัติการบูรณาการ ที่มีหน่วยงานหลักที่เก่ียวข้องร่วม
ดําเนินการ เช่น โรงพยาบาล หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อาสาสมัครสาธารณสุข เป็นต้น  

2. มีศู น ย์ป ฏิ บัติ ก ารและ คํ าสั่ ง
แต่ ง ต้ั งคณะกรรมกรรมการ
อํานวยการ ป้อง กันควบคุ ม
โ รค ติด ต่ อ อุ บั ติ ใ หม่  ร ะบบ
ทางเดินหายใจ รวมทั้งไข้หวัด
ใหญ่ ระดับอําเภอ 

0 
คะแนน 

- ไม่มีศูนย์ปฏิบัติการหรือคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการ
ป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ ระบบทางเดินหายใจ รวมทั้ง
ไข้หวัดใหญ่ระดับอําเภอ  

2.5
คะแนน 

 

- มีศูนย์ปฏิบัติการหรือคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ ระบบทางเดินหายใจ รวมท้ังไข้หวัด
ใหญ่ ระดับอําเภอ อย่างใด อย่างหนึ่ง 
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1. ชื่อตัวชี้วัดท่ี 2 มีการดําเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ระบบทางเดินหายใจ
รวมทั้งไข้หวัดใหญ่ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข  

2. เกณฑ์ มีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 2 ข้อ
3. ผลงาน 
3.1 รายการขอ้มูล การดําเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหมร่ะบบทางเดินหายใจ รวมทั้ง

ไข้หวัดใหญ่ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
3.2 นิยาม การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งไข้หวัด

ใหญ่ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
เกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณา ดังมีคุณสมบัติทั้ง 2 ข้อ ต่อไปน้ี 
1. โรงพยาบาล มีระบบการเฝ้าระวังผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ 
2. โรงพยาบาล มีแนวทางปฏิบัติการ เรื่อง การเฝ้าระวังและการดูแลรักษา

โรคติดต่ออุบัติใหม่ระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งไข้หวัดใหญ่(รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 2) 

3.3 วิธีรายงาน พิจารณาจากหลักฐาน และเอกสารการดําเนินงาน
3.4 แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป / โรงพยาบาลชุมชน 
3.5 มาตรการ มาตรการ ที่ 1 การเฝ้าระวังโรค :

- โรงพยาบาลมีระบบการเฝ้าระวังผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ รวมทั้ง
วิเคราะห์และแจ้งเตือนสถานการณ์เผยแพร่ได้ทันเวลา 
มาตราการ ท่ี 2 ป้องกัน ควบคุมโรค : 
- มีการดําเนินงานการให้วัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
- โรงพยาบาลมีการสํารองเวชภัณฑ์ยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาตามเกณฑ์ที่กําหนด  
- เน้นยํ้าในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ของสถานพยาบาลรวมท้ังปฏิบัติ
ตามแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเช้ือในโรงพยาบาล อย่าง
เคร่งครัด 
มาตราการ ท่ี 3 การรักษาโรค :  
- โรงพยาบาลในพื้นที่มีการดําเนินงานตามแนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วย 
ตามกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
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มาตรการท่ี 4 การสื่อสารความเสี่ยง : 
- หน่วยงานในระดับพ้ืนที่มีการสื่อสารความเสี่ยงเสนอผู้บริหาร และมกีารแจ้งเตือน 
พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคโรคติดต่ออุบัติใหม่ระบบ
ทางเดินหายใจ รวมทั้งไข้หวัดใหญ ่แก่ประชาชนทั่วไป 

4. กลุ่มเปา้หมาย 
4.1 รายการขอ้มูล โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป / โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ 
4.2 นิยาม หน่วยงานสาธารณสขุท่ีปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคติดต่ออบัุติใหมร่ะบบทางเดินหายใจ

รวมท้ังไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลท่ัวไป / โรงพยาบาล
ชุมชนทั่วประเทศ 

4.3 วิธีรายงาน พิจารณาจากหลักฐาน และ เอกสารการดําเนินงาน
4.4 แหล่งข้อมูล 1. รายงานการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ ่

2. แนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวังและการดูแลรกัษาในโรงพยาบาล ท่ีเป็นลาย
ลักษณ์อักษร หรือ สามารถตรวจสอบได้ 

5. การประมวลผลตัวชี้วัด 
(สูตรการคํานวณ) 

ร้อยละของสัปดาห์ที่มีการส่งรายงานผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ สม่ําเสมอ 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 ) 

6. เกณฑ์การให้คะแนน มีการดําเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ระบบทางเดินหายใจ 
รวมท้ังไข้หวัดใหญ่ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

- ไม่มีการดําเนินงาน ได้ 0 คะแนน   

- มีการดําเนินงานข้อ 1  ได้ 1.5 คะแนน 

- มีการดําเนินงานข้อ 2  ได้ 3.5 คะแนน   

- มีการดําเนินงานครบท้ัง 2 ขอ้ ได้ 5 คะแนน 
7. ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. แพทย์หญิงวรยา  เหลืองอ่อน
   ตําแหน่ง นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ  สาํนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
     โทร. 02-5903155  มือถือ 089-9237194   
     E-mail: lworaya2@gmail.com, lworaya2@yahoo.com 
2. นางสาวอัมภาพันธ์  ขัดเรือน  
    ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
     โทร. 02-5903238  มือถือ 091- 4313758  โทรสาร 02-5903238 
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เอกสารแนบ 2 :  คําอธิบายการให้คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานระบบการดําเนินการเฝา้ระวัง ป้องกันควบคุม
โรคติดต่ออุบัติใหม่ระบบทางเดินหายใจ รวมท้ังไข้หวัดใหญ่ ของอําเภอด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

เกณฑ์ประเมิน
มาตรฐาน 

คะแนน
ย่อย 

เงื่อนไข

1. โรงพยาบาลมีระบบ
การเฝ้าระวังผู้ป่วย
อาการคล้ายไข้หวัด
ใหญ ่ที่เข้มแขง็ 

0 
คะแนน 

- มีระบบการเฝ้าระวังผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ คือ ร้อยละของ
สัปดาห์ที่มีการส่ งรายงานผู้ ป่วยที่มีอาการไข้หวัดใหญ่  สม่ํ า เสมอ
น้อยกว่า 80 

1.5 
คะแนน 

- มีระบบการเฝ้าระวังผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ คือ ร้อยละของ
สัปดาห์ท่ีมีการส่งรายงานผู้ป่วยท่ีมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ สม่ําเสมอ 
มากกว่า หรือเท่ากับ 80 

 สูตรการคํานวณ : ร้อยละของสัปดาห์ที่มีการส่งรายงานผู้ป่วยท่ีมีอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่ สม่ําเสมอ 
=  จํานวนสัปดาห์ที่มีการส่งรายงาน ผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ x 100
                   จํานวนสัปดาห์ ณ เวลาประเมิน  
(สัปดาห์ ณ เวลาการประเมิน ใช้เวลานับย้อนหลัง 1 ปี เช่นเดียวกับ
แนวทางการประเมินในคุณลักษณะท่ี 2 มีระบบระบาดวิทยาในระดับ
อําเภอท่ีดี) 
 

     E-mail: ann_ann195@hotmail.com
3. นางสาวพนิดา  ประทุมวัน 

    ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
     โทร. 02-5903238  มือถือ 089-0296939  โทรสาร 02-5903238 
     E-mail: Padam.Panida@gmail.com  
 4. นางสาวนัยนา  คุ้มใจ 
    ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
     โทร. 02-5903238  มือถือ 087-5753599  โทรสาร 02-5903238 
    E-mail: nai_sky_kittyblue@hotmail.com 
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เกณฑ์ประเมิน
มาตรฐาน 

คะแนน
ย่อย 

เงื่อนไข

2. โรงพยาบาลมี
แนวทางปฏิบัติการ
เฝ้าระวัง และการ
ดูแลรักษาโรค
โรคติดต่ออุบัติใหม่ 
ระบบทางเดิน
หายใจ รวมทั้ง
ไข้หวัดใหญ่  

0 
คะแนน

3.5 
คะแนน 

- ไม่มีแนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวัง และการดูแลรักษาในโรงพยาบาล
 
- มีแนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวังและการดูแลรักษาในโรงพยาบาลครบถ้วน 
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ สามารถตรวจสอบได้ คือ   
1) การคัดกรองผู้ป่วย  2) การส่งต่อผู้ป่วย 3) การจัดสถานที่แยกผู้ป่วย 
4) การสํารองเวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ที่จําเป็น 5) การป้องกันการติดเช้ือ
ของบุคลากร เป็นต้น   
หมายเหตุ :  การสํารองเวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีจําเป็นตามเกณฑ์ข้ันตํ่า 
              ของกระทรวงสาธารณสุขใน รพศ./รพท./รพช ตามรายการดังน้ี 
ท่ี รายการ รพศ.

(จํานวน) 
รพท. 

(จํานวน) 
รพช.

(จํานวน) 
1 ยาต้านไวรัส  75 mg (แค็ปซูล) 1,000 1,000 200 
2 ยาต้านไวรัส  45 mg (แค็ปซูล) 500 500 100
3 ยาต้านไวรัส  30 mg (แค็ปซูล) 500 500 100
4 หน้ากาก N 95 100 100 30
5 แว่นครอบตา 100 100 30 
6 ลวดเก็บตัวอย่าง  หรือ Throat 

 swab  หรือ มีท้ังสองอย่าง 
500 500 200

7 เสื้อกาวน์กันน้ําชนิดนํากลับมา
ใช้ใหม่ได้ (สําหรับบุคลากรทาง
การแพทย์)

50 50 5
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10.โรคเรื้อน 
 

1. ช่ือตัวชี้วัดที่ 1 อัตราความพกิารระดับ 2 ในผู้ป่วยโรคเรือ้นรายใหม่ต่อแสนประชากร ในปี พ.ศ. 2557
ของอําเภอลดลงมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 45 เม่ือเทียบกับปี พ.ศ. 2553 

2. เกณฑ์ ลดลง > ร้อยละ 45 เมื่อเทียบกับ ปี พ.ศ. 2553
3. ผลงาน 
3.1รายการขอ้มูล จํานวนผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่มีความพิการระดับ 2 ในปี 2557 
3.2 นิยาม 1. ผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่  หมายถึง  ผู้ป่วยโรคเร้ือนท่ีไม่เคยได้รับการข้ึนทะเบียนรักษา ด้วย

ยารักษาโรคเรื้อน (Multi Drug Therapy: MDT) มาก่อน  
2. การค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ตามมาตรฐาน  หมายถึง  กิจกรรมการค้นหาผู้ป่วยโรค
เรื้อนรายใหม่ ให้พบก่อนเกิดความพิการโดยให้สอดคล้องกับข้อบ่งช้ีทางระบาดวิทยาของพ้ืนที่ 
3. ความพิการระดับ  2  หมายถึง  ผู้ป่วยโรคเรื้อนที่มีความพิการที่มองเห็นได้ของอวัยวะ ตา 
มือ เท้า ดังต่อไปน้ี  
    3.1 ตา : หลับไม่สนิทหรือ ม่านตาอักเสบ หรือกระจกตาเป็นฝ้าขุ่น สายตามัวมาก  
                (นับน้ิวมือไม่ถูกที่ระยะ 6 เมตร หรือวัดสายตาได้น้อยกว่า 6/60) 
    3.2 มือ : รูปร่างผิดปกติ หรือมีแผลหรือน้ิวมืองอ ข้อติดแข็งหรือข้อมือตก 
    3.3 เท้า : รูปร่างผิดปกติ หรือ มีแผลหรือน้ิวเท้างอ ข้อติดแข็งหรือข้อเท้าตก 

3.3 วิธีรายงาน รายงานประจําเดือน
3.4 แหล่งข้อมูล 1. คําสั่งแต่งต้ังผู้รับผิดชอบงาน

2. ข้อมูลสถานการณ์โรคเร้ือนและวิเคราะห์สถานการณ์โรคเรื้อน 
3. แผนงาน/โครงการ  ดําเนินกิจกรรม 
4. บัตรบันทึกผู้ป่วยโรคเร้ือน รบ.1 ต.10 (นฮ.3) /ทะเบียนผูป่้วย PB/MB /แบบรายงานผู้ป่วย

โรคเรื้อนรายใหม่และเพ่ิมเข้ามาในทะเบียนรักษา 
5. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

4. กลุ่มเปา้หมาย 
4.1 รายการขอ้มูล จํานวนประชากร ปลายปีของอําเภอ
4.2 นิยาม จํานวนประชากร  ปลายปี หมายถึง จํานวนประชากรของอําเภอที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม ของปีท่ีนํามาคํานวณ 
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4.3 วิธีรายงาน รายงานข้อมูลประจําปี
4.4 แหล่งข้อมูล กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย หรือ เวปไซด์ www.dopa.go.th  
5. มาตรการ มาตรการค้นหาผู้ป่วยโรคเร้ือนรายใหม่ให้พบก่อนเกิดความพิการ (Early case  finding)

1. มาตรการในพ้ืนที่ที่มีข้อบ่งช้ีทางระบาดวิทยา  ประกอบด้วย 
      1.1  สร้างความตระหนักเรื่องโรคเรื้อนทั้งอําเภอ ปีละ  2  ครั้ง ในอําเภอที่มีข้อบ่งช้ีทาง  
ระบาดวิทยา  ข้อ  1, 2, 3, 1+2  หรือ  1+3   ส่วนในอําเภอที่มีเกณฑ์ข้อบ่งช้ีทางระบาด
วิทยา ข้อ 2+3  และ 1+2+3  ให้ดําเนินการปีละ  4  ครั้ง 
      1.2  คัดกรองผู้มีอาการสงสัยเป็นโรคเร้ือนในหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยโรคเร้ือนรายใหม่  และส่ง
ต่อไปรับการตรวจวินิจฉัย 
      1.3  สํารวจหมู่บ้านแบบเร็ว (RVS) ในหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยโรคเร้ือนรายใหม่ที่เป็นเด็ก 
      1.4  ตรวจร่างกายผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน (Household  contact)    
      1.5  สอบสวนโรคเมื่อพบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ทุกราย 
2.. มาตรการในพื้นที่อําเภอท่ีไม่มีข้อบ่งช้ีทางระบาดวิทยาแต่ยังมีผู้ป่วยโรคเรื้อนกําลังรักษา
หรือมีผู้ป่วยในระยะเฝ้าระวัง  ประกอบด้วย 
      2.1  สร้างความตระหนักเรื่องโรคเรื้อนในช่วงสัปดาห์ราชประชาสมาสัย  ปีละ  1  คร้ัง  
      2.2  คัดกรองผู้มีอาการสงสัยเป็นโรคเรื้อนในหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ และส่ง
ต่อไปรับการตรวจวินิจฉัย 
      2.3  ตรวจร่างกายผู้สัมผสัโรคร่วมบ้าน (Household  contact)    
      2.4  สอบสวนโรคเมื่อพบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ทุกราย 

6. การประมวลผล
ตัวช้ีวัด  
(สูตรการคํานวณ) 

1. อัตราความพิการระดับ 2 ในผู้ป่วยโรคเร้ือนรายใหม่ ตอ่ แสนประชากรของอําเภอ ปี  พ.ศ.
2553 
=   จํานวนผู้ป่วยใหม่ท่ีมคีวามพิการระดับ 2 ในปี 2553 ของอําเภอ   x  100,000 = A 
                            จํานวนประชากร  ปลายปี พ.ศ.2553 ของอําเภอ   
2. อัตราความพิการระดับ 2 ในผู้ป่วยโรคเรือ้นรายใหม่ ตอ่ แสนประชากรของอําเภอ ปี พ.ศ. 
2557 
=   จํานวนผู้ป่วยใหม่ท่ีมีความพิการระดับ 2 ในปี พ.ศ. 2557 ของอําเภอ x 100,000 = B 
                                 จํานวนประชากรปลายปี พ.ศ.2557 ของอําเภอ 
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3. อัตราความพิการระดับ 2 ในผู้ป่วยโรคเรือ้นรายใหม่ ต่อ แสนประชากรของอําเภอลดลง

= 100 –  B/A  x 100 % 
7. เกณฑ์การให้คะแนน อัตราความพิการระดับ 2 ในผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ต่อ แสนประชากรของอําเภอลดลง           

- < ร้อยละ  40          ได้      0    คะแนน 
- ร้อยละ 40 – 44       ได้    2.5   คะแนน 
- > ร้อยละ 45           ได้    5      คะแนน 

8. ผู้รับผิดชอบ/          
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ: 
นางสาววิจิตรา  ธารีสุวรรณ    
    ตําแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มกําจัดโรคเรื้อน   หน่วยงาน: สถาบันราชประชาสมาสัย 
    โทรศัพท ์02-590-3330 Email: ta_vita@hotmail.com  
ผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานตัวชี้วัด: 
นายวิสุทธิ์    แซ่ลิ้ม 
    ตําแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ หน่วยงาน: สถาบันราชประชาสมาสัย 
    โทรศัพท ์02-590-3330   Email: w_saelim1972@yahoo.com 
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1. ชื่อตัวชี้วัดที่ 2 การประเมินผลกระบวนการค้นหาผูป้่วยโรคเร้ือนรายใหม่
2. เกณฑ์ อําเภอมีกระบวนการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่
3. ผลงาน 
3.1 รายการขอ้มูล การดําเนินการค้นหาผู้ป่วยโรคเร้ือนรายใหม ่
3.2 นิยาม 1.การสร้างความตระหนัก  หมายถึง  การจัดกิจกรรมเพ่ือให้ประชาชนเกิดความตระหนักเร่ือง

โรคเร้ือน ในช่วงสัปดาห์ราชประชาสมาสัย งานประจําจังหวัด หรืองานเทศกาลที่สําคัญของ
ชุมชน   ได้แก่  
    1.1  เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ  เช่น   วิทยุชุมชน / หอกระจายข่าว / เสียงตามสาย / 
หนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน /ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน / จัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
    1.2  พัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชน/อสม./ผู้นําศาสนา ฯลฯ เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนและ  
เพ่ือคัดกรองผู้มีอาการสงสัยส่งหน่วยงานที่เก่ียวข้องตามระบบ เช่น อบรม ประชุมช้ีแจง  
ให้คําปรึกษา แจกเอกสารคู่มือคัดกรอง และอ่ืน ๆ  ในหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ในรอบ 5 ปีท่ีผ่าน
มา 
    1.3  การจัดนิทรรศการ 
    1.4  จัดเวทีประชาคม 
    1.5  จัดประกวดเรียงความ  คําขวัญ  
หมายเหตุ    การจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ  ข้างต้น   อย่างน้อยต้องมีท้ัง ข้อ  1.1  และ  1.2 
2. การคัดกรองเพ่ือค้นหาผู้มีอาการน่าสงสัยเป็นโรคเรื้อนในหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยรายใหม่ในรอบ  5  
ปีที่ผ่านมา  และส่งต่อไปรับการตรวจวินิจฉัยยืนยัน  อย่างน้อยปีละ  1  คร้ัง 
3. การสํารวจหมู่บ้านแบบเร็ว  (Rapid  village  survey  :  RVS)  ในหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยโรค
เรื้อนรายใหม่ที่เป็นเด็กในรอบ  5  ปี  รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงานสามารถ  download  
ได้ที่ 
http://www.thaileprosy.org/site/documents/Goal2557/Manual_surveys-RVS.pdf 
4. การตรวจร่างกายผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านเพ่ือคัดกรองโรคเรื้อนอย่างต่อเน่ืองปีละ  1  คร้ัง  
นับต้ังแต่ผู้ป่วยข้ึนทะเบียนรักษา 
5.การสอบสวนโรคเม่ือพบผู้ป่วยโรคเร้ือนรายใหม่เป็นการค้นหาผู้ป่วยโรคเร้ือนที่เป็นต้นเหตุของ
การแพร่เช้ือในชุมชน (Primary  case)  โดยการตรวจคัดกรองโรคเร้ือนในผู้สัมผัสโรคใกล้ชิด  
ได้แก่ 
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     5.1  ผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน  (Household  contact) คือ ผู้ที่อาศัยหรือเคยอาศัยอยู่ร่วม

ชายคาเดียวกันกับผู้ป่วยโรคเรื้อนเป็นระยะเวลาตั้งแต่  6  เดือนข้ึนไป  ก่อนผู้ป่วยจะได้รับการ

รักษาด้วยสูตรยาผสมระยะสั้น (Multidrug Therapy : MDT)  โดยผู้ที่มาอยู่อาศัยหลังจาก

ผู้ป่วยกินยาแล้วไม่นับเป็นผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน  

     5.2  ผู้ที่อาศัยอยู่บ้านติดกันกับผู้ป่วยหรือเพ่ือนบ้าน (Neighboring  contact)  คือ ผู้ที่

อาศัยอยู่บ้านติดกันกับผู้ป่วยในรัศมี  20  เมตร  ระยะเวลาต้ังแต่  6  เดือนข้ึนไป  ก่อนผู้ป่วย

จะได้รับการรักษาด้วยสูตรยาผสมระยะส้ัน (Multidrug Therapy : MDT)  

     5.3  ผู้ที่มีกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วย  (Social contact)   คือ  ผู้ที่ทํากิจกรรมร่วมกับผู้ป่วยนาน
อย่างน้อย  3  ช่ัวโมงต่อวัน  ไม่ต้องติดต่อกัน  เป็นเวลาอย่างน้อย  3  วันต่อสัปดาห์  เป็น
ระยะเวลาต้ังแต่  6  เดือนข้ึนไป เช่น  เพ่ือนร่วมงาน  ฯลฯ  รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงาน
สามารถ  download  ได้ที่ http://www.thaileprosy.org/site/media.html 

3.3 วิธีรายงาน รายงานผลการดําเนินงานโรคเร้ือนประจําปี
3.4 แหล่งข้อมูล รายงานผลการดําเนินงานโรคเร้ือนประจําปี
4. กลุ่มเปา้หมาย 
4.1 รายการขอ้มูล พ้ืนที่อําเภอที่ดําเนินมาตรการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่
4.2 นิยาม 1. พ้ืนที่อําเภอที่มีข้อบ่งช้ีทางระบาดวิทยาโรคเรื้อน คือ พ้ืนท่ีอําเภอที่มีคุณลักษณะ ข้อใดข้อ

หน่ึงดังต่อไปน้ี  
    1.1 พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ทุกปีติดต่อกันในรอบ 5 ปี (ข้อมูลปี 2552 – 2556) 
    1.2 พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ท่ีเป็นเด็ก ปีใดปีหน่ึง  ในรอบ 5 ปี (ขอ้มูลปี 2552 – 2556) 
    1.3 พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ปีใดปีหน่ึงในรอบ 5 ปี โดยผู้ป่วยใหม่ทีพ่บมียอดรวมตั้งแต่  
10  คน  ข้ึนไป  (ข้อมลูปี 2552 – 2556) 
2. พ้ืนที่อําเภอที่ไม่มีข้อบ่งช้ีทางระบาดวิทยาแต่ยังมีผู้ป่วยโรคเร้ือนท่ีกําลังรักษา  หรือมีผู้ป่วยใน
ระยะเฝ้าระวังที่รับประทานครบแล้ว  โดยผู้ป่วยโรคเรื้อนชนิดเช้ือน้อยเฝ้าระวังเป็นระยะเวลา  
3  ปี  ส่วนชนิดเช้ือมากเฝ้าระวัง  5  ปี 

4.3 วิธีรายงาน รายงานผลการดําเนินงานโรคเร้ือนประจําปี
4.4 แหล่งข้อมูล เอกสารบันทึกแสดงผลการดําเนินกิจกรรมการค้นหาผู้ป่วยโรคเร้ือนรายใหม่ 
5. มาตรการ มาตรการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ให้พบก่อนเกิดความพิการ  (Early  case  finding)
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1. มาตรการในพ้ืนที่ที่มีข้อบ่งช้ีทางระบาดวิทยา  ประกอบด้วย
      1.1  สร้างความตระหนักเร่ืองโรคเรื้อนท้ังอําเภอ ปีละ  2  ครั้ง ในอําเภอที่มีข้อบ่งช้ีทาง  
ระบาดวิทยา  ข้อ  1, 2, 3, 1+2  หรือ  1+3   ส่วนในอําเภอที่มีเกณฑ์ข้อบ่งช้ีทางระบาดวิทยา  
ข้อ 2+3  และ 1+2+3  ให้ดําเนินการปีละ  4  ครั้ง 
      1.2  คัดกรองผู้มีอาการสงสัยเป็นโรคเร้ือนในหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่  และส่ง
ต่อไปรับการตรวจวินิจฉัย 
      1.3  สํารวจหมู่บ้านแบบเร็ว (RVS) ในหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่เป็นเด็ก 
      1.4  ตรวจร่างกายผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน (Household  contact) 
       1.5  สอบสวนโรคเม่ือพบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ทกุราย 
2. มาตรการในพ้ืนที่อําเภอที่ไม่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยาแต่ยังมีผู้ป่วยโรคเรื้อนกําลังรักษาหรือ
มีผู้ป่วยในระยะเฝ้าระวัง  ประกอบด้วย 
      2.1  สร้างความตระหนักเร่ืองโรคเร้ือนในช่วงสัปดาห์ราชประชาสมาสัย  ปีละ  1  ครั้ง  
      2.2  คัดกรองผู้มีอาการสงสัยเป็นโรคเร้ือนในหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ และส่ง
ต่อไปรับการตรวจวินิจฉัย 
     2.3  ตรวจร่างกายผู้สมัผัสโรคร่วมบ้าน (Household  contact) 
     2.4  สอบสวนโรคเมื่อพบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ทุกราย 

6. การประมวลผล
ตัวชี้วัด  
(สูตรการคํานวณ) 

1.  สร้างความตระหนักเรื่องโรคเรื้อนทั้งอําเภอ  โดยการนับจํานวนคร้ังของการจัดกิจกรรม
เพ่ือให้ประชาชนเกิดความตระหนักเร่ืองโรคเรื้อน 
2.  คัดกรองผู้มีอาการสงสัยเป็นโรคเร้ือนในหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยโรคเร้ือนรายใหม่  และส่งต่อไปรับ
การตรวจวินิจฉัย 
= จํานวนหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในรอบ  5  ปี  ที่ผ่านมาได้ทําการตรวจคัดกรองโรค
เรื้อน X  100 
 จํานวนหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในรอบ  5  ปีที่ผ่านมาทั้งหมด 
3.  สํารวจหมู่บ้านแบบเร็ว (RVS) ในหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่เป็นเด็ก 
=จํานวนหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยโรคเร้ือนรายใหม่ที่เป็นเด็กในรอบ๕ปีที่ผ่านมาได้ทําการสํารวจ
หมู่บ้านแบบเร็วฯ x 100 
จํานวนหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยโรคเร้ือนรายใหม่ที่เป็นเด็กในรอบ  5  ปีท่ีผ่านมาทั้งหมด 
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4.  ตรวจร่างกายผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน (Household  contact)
= จํานวนผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านของผู้ป่วยโรคเรื้อนได้รับการตรวจร่างกายคัดกรองโรคเร้ือน x 
100 
               จํานวนผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านของผู้ป่วยโรคเรื้อนทั้งหมด 
5.  สอบสวนโรคเม่ือพบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ทุกราย 
                     = จํานวนผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ได้รับการสอบสวนโรค  x  100 
                                     จํานวนผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ 

7. เกณฑ์การให้
คะแนน 

1.  สร้างความตระหนักเรื่องโรคเรื้อนทั้งอําเภอ  
             -  ดําเนินกิจกรรมฯ  มากกว่าหรือเท่ากับ   4  ครั้ง  ได้    1.0    คะแนน 
             -  ดําเนินกิจกรรมฯ  2  -  3   ครั้ง                     ได้    0.5    คะแนน 
             -  ดําเนินกิจกรรมฯ    1   คร้ัง                           ได้     0.25  คะแนน 
2.  คัดกรองผู้มีอาการสงสัยเป็นโรคเร้ือนในหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยโรคเร้ือนรายใหม่  และส่งต่อไปรับ
การตรวจวินิจฉัย 
             -  มากกว่าร้อยละ  60   ได้    1.0    คะแนน 
             -  รอ้ยละ  30  -  60     ได้    0.5   คะแนน 
             -  น้อยกว่าร้อยละ  30   ได้       0   คะแนน 
3.  สํารวจหมู่บ้านแบบเร็ว (RVS) ในหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่เป็นเด็ก 
             -  มากกว่าร้อยละ  60    ได้    1.0   คะแนน 
             -  รอ้ยละ  30  -  60     ได้     0.5  คะแนน 
             -  น้อยกว่าร้อยละ  30    ได้       0  คะแนน 
4.  ตรวจร่างกายผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน (Household  contact) 
             -  มากกว่าร้อยละ    80    ได้    1.0  คะแนน 
             -  รอ้ยละ  50  -  80        ได้    0.5  คะแนน 
             -  น้อยกว่าร้อยละ  50      ได้      0   คะแนน 
5.  สอบสวนโรคเม่ือพบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ทุกราย 
             -  มากกว่าร้อยละ    60    ได้     1.0  คะแนน 
             -  รอ้ยละ  30  -  60        ได้     0.5  คะแนน 
             -  น้อยกว่าร้อยละ  30      ได้      0   คะแนน 
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8. ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ: 
นางสาววิจิตรา  ธารีสุวรรณ    
    ตําแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มกําจัดโรคเร้ือน   หน่วยงาน: สถาบันราชประชาสมาสัย 
    โทรศัพท ์02-590-3330  Email: ta_vita@hotmail.com  
ผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานตัวชี้วัด:
นายวิสุทธิ์    แซ่ลิ้ม 
    ตําแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ หน่วยงาน: สถาบันราชประชาสมาสัย 
    โทรศัพท ์02-590-3330   Email: w_saelim1972@yahoo.com 
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11.โรคมือ เท้า ปาก 
 

1. ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 การดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศนูย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
2. เกณฑ์ การดําเนินงานป้องกนัควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลได้ตามเกณฑ์ที่

กําหนด 
3. ผลงาน  
  3.1  รายการข้อมูล การดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล

ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด 3 ข้อ  
  3.2  นิยาม     โรคมือ เท้า ปาก เป็นกลุ่มอาการหน่ึงของโรคติดเช้ือคอคแซคคี (Coxsackie Virus A-16) 

หรือเอ็นเทอโรไวรัส (Enterovirus) โรคน้ีพบบ่อยในเด็กทารกและเด็กเล็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี โรคเกิด
ประปรายตลอดปี แต่จะเพิ่มมากขึ้นในช่วงอากาศเย็นและช้ืน โดยทั่วไปโรคน้ีมีอาการไม่รุนแรง 
มักป่วยนานประมาณ 7 - 10 วัน และหายได้เอง  
    การดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก หมายถึง การดําเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ไม่ให้โรคแพร่กระจาย และลดการป่วยของเด็กไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด
ในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล โดยใช้แนวทางการดําเนินงานของกรมควบคุมโรค  
    ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล เป็นสถานที่ที่เด็กอยู่รวมกันเป็นจํานวนมาก    ทําให้เชื้อโรค

สามารถแพร่กระจายและติดต่อระหว่างกันได้ง่ายเมื่อเด็กเจ็บป่วย ซึ่งศูนย์เด็กเล็ก หมายถึง ศูนย์

เด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนอนุบาล หมายถึง โรงเรียนอนุบาลใน

สังกัด สพฐ.(ประถมศึกษา) ในอําเภอทั้งหมด   

  3.3 มาตรการ 1. เฝ้าระวังป้องกันโรคล่วงหน้า โดยการคัดกรองอาการป่วย
2. ควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ โดยการแยกเด็กป่วย และทําความสะอาด ห้องเรียน ของเล่น ที่

นอนรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล 
3. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถ่ิน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

  3.4  วิธีรายงาน - สสอ. รวบรวมข้อมูลและติดตามผลการดําเนินงานศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลผ่านเกณฑ์ที่
กําหนดรายงานให้แกส่ํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวมข้อมูล และติดตามผลการดําเนินงาน รายงานผลให้แก่
สํานักงานป้องกันควบคุมโรค 
- กรมควบคุมโรค โดยสํานักโรคติดต่อท่ัวไปรวบรวบข้อมูลและติดตามความก้าวหน้าผลการ
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ดําเนินงานของทุกสํานักงานป้องกันควบคุมโรค
   3.5  แหล่งข้อมูล ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลที่ดําเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคมือ เทา้ ปากได้ตามเกณฑ์ที่

กําหนด 
4. กลุ่มเป้าหมาย  
   4.1  รายการข้อมูล ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเป้าหมาย
   4.2  นิยาม  
   4.3  วิธีรายงาน  
   4.4  แหล่งข้อมูล  

5. การประมวลผล
ตัวชี้วัด 

ความสําเร็จของการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาล ตามมาตรการและผ่านเกณฑ์ที่กําหนด (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงานระดับอําเภอ  
 จํานวนศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลที่ดําเนินการได้ตามมาตรการท่ีกําหนด X100 
                        จํานวนศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลทั้งหมดในอําเภอ 

6. เกณฑ์การให้
คะแนน 

ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลดําเนินการตามมาตรการต่อไปน้ีได้ครบทุกข้อ 
1. การเฝ้าระวังป้องกันโรคล่วงหน้า โดยการคัดกรองอาการป่วย 
  1.1 มีนโยบายหรือแผนปฏิบัติงานในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปากในศูนย์เด็กเล็กและ

โรงเรียน  
  1.2 เด็กทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพ คัดกรองอาการป่วยและลงบันทึกทุกวัน  

2. การควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ โดยการแยกเด็กป่วย และทําความสะอาด ห้องเรียน ของเล่น 
ที่นอนรวมทั้งอุปกรณ์เคร่ืองใช้ภายในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล 
    2.1 มีการทําความสะอาดห้องเรียน ของเล่น ที่นอน รวมท้ังอุปกรณ์เคร่ืองใช้  อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
   2.2 มีห้องหรือพ้ืนที่สําหรับแยกเด็กป่วย มีขั้นตอนการดําเนินการเมื่อพบเด็กป่วย และหากพบ

เด็กป่วยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่รับผิดชอบทราบโดยเร็ว        (หากมีเด็กป่วยเป็น
โรคมือ เท้า ปาก ภายในห้องเรียนเดียวกัน มากกว่า 2 ราย ใน 1 สัปดาห์ ควรพิจารณาปิด
ห้องเรียนท่ีมีเด็กป่วย หากพบมีเด็กป่วยหลายห้องเรียน ควรพิจารณาปิดศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียน
ประมาณ 5 วันทําการ นับจากผู้ป่วยรายสุดท้าย และทําความสะอาด ห้องเรียน)   
3. การมีส่วนรว่มของผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถ่ิน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
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   3.1 จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคมือ เท้า ปาก แก่ผู้ปกครอง อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง
 3.2 จัดทําแผนปฏิบัติงานในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

ชุมชนและท้องถิ่น และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงานระดับอําเภอ 
ร้อยละศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลที่ดําเนินการได้ตามมาตรการที่กําหนดให้คะแนน แบ่งเป็น 
5 ระดับ ตามสัดสวนร้อยละที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน  
(คิดตามสูตรการคํานวณถ้ามีเศษให้ปัดทิ้ง) 

หน่วยวัด เกณฑ์การใหค้ะแนน 
คะแนน 1 2 3 4 5 

ร้อยละศูนย์เด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาล
ที่ดําเนินการได้ตาม
มาตรการท่ีกําหนด 
 

< 40 40-49 50-59 60-69 ต้ังแต่ 70
ข้ึนไป 

 
7. ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ประสานงาน 
1. นางสมนึก เลิศสุโภชวณิชย์
ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
หน่วยงาน โครงการศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค สํานักโรคติดต่อทั่วไป 
โทร. 02 590 3190 มือถือ 089 207 0669 โทรสาร 02 951 0918 
E-mail: nuekl@hotmail.com 
2.นางสาวปรารถนา สุขเกษม 
ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
หน่วยงาน โครงการศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค สํานักโรคติดต่อทั่วไป 
โทร. 02 590 3185 มือถือ 085 363 2959 โทรสาร 02 951 0918 
E-mail: kampoo_gafield@hotmail.com 
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1. ช่ือตัวชี้วัดที่ 2 อัตราป่วยโรคมือ เท้า ปากในเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี ระดับอําเภอ ตํ่ากว่าค่ามัธยฐาน ย้อนหลัง 5 ปี    
2. เกณฑ์ อัตราป่วยโรคมือ เท้า ปากในเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี ระดับอําเภอ ตํ่ากว่าค่ามัธยฐาน ย้อนหลัง 5 ปี
3. ผลงาน  
  3.1  รายการข้อมูล อัตราป่วยโรคมือ เท้า ปากในเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี ระดับอําเภอ ตํ่ากว่าค่ามัธยฐาน ยอ้นหลัง 5 ปี

  3.2  นิยาม โรคมือ เท้า ปาก หมายถึง โรคติดเช้ือพบบ่อยในเด็กทารกและเด็กเล็ก มักเกิดข้ึนในช่วงอากาศ
เย็นและช้ืน โดยประเทศไทยพบได้ต้ังแต่ต้นฤดูฝนจนถึงฤดูหนาว คือ ต้ังแต่เดือนมิถุนายน และมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนสูงสุดในเดือนธันวาคม มีลักษณะอาการไข้ มีแผลเป่ือยหลายแผลในปาก และมี
อาการเจ็บร่วมกับมีตุ่มนํ้าพองขนาดเล็กที่ฝ่ามือ   น้ิวมือ ฝ่าเท้า และบางครั้งอาจมีปรากฏที่ก้น 
หมายเหตุ : อัตราป่วยโรคมือ เท้า ปากในที่น้ี กําหนดเฉพาะในเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี (เน่ืองจากเป็น
โรคติดเชื้อที่พบบ่อยในเด็กทารกและเด็กเล็ก) 

  3.3  วิธีรายงาน - รายงาน 506/507 ในระบบของศูนย์ข้อมูลระดับอําเภอหรือระดับจังหวัด 
  3.4  แหล่งขอ้มูล - ศูนย์ข้อมลูระดับอําเภอหรือระดับจังหวัด
4. กลุ่มเป้าหมาย  
  4.1  รายการข้อมูล - จํานวนประชากรกลางปีของกลุ่มอายุตํ่ากว่า 5 ปี ในระดับอําเภอ  

- จํานวนผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปากในเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี ในช่วงเวลาที่กําหนด 
- ค่ามัธยฐานของอัตราป่วยโรคมือ เท้า ปากย้อนหลัง 5 ปี  

  4.2  นิยาม - ผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก หมายถึง  ผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี  
- ค่ามัธยฐานของอัตราป่วยโรคมือ เท้า ปากย้อนหลัง 5 ปี หมายถึง  
ค่ามัธยฐานของอัตราป่วยโรคมือ เท้า ปาก ตามปฏิทิน ปี 2553 - 2557                                

  4.3  วิธีรายงาน รายงาน 506/507 ในระบบของศูนย์ข้อมูลระดับอําเภอหรือระดับจังหวัด 
  4.4  แหล่งขอ้มูล ศูนย์ข้อมูลระดับอําเภอหรือระดับจังหวัด
5. การประมวลผล

ตัวชี้วัด(สูตรการ
คํานวณ) 

จํานวนผู้ป่วยโรคมือเท้าปากในเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปีในอําเภอ x 100,000
จํานวนประชากรกลางปีของกลุ่มอายุตํ่ากว่า 5 ปี  

6. เกณฑ์การให้
คะแนน 

- อัตราป่วย ณ ปัจจุบัน สูงกว่าหรือเท่ากับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี  ได้ 0 คะแนน 
- อัตราป่วย ณ ปัจจุบัน ตํ่ากว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี  1-10 %    ได้ 1 คะแนน 
- อัตราป่วย ณ ปัจจุบัน ตํ่ากว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี 11-20 %   ได้ 2 คะแนน 
- อัตราป่วย ณ ปัจจุบัน ตํ่ากว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี 21-30 %   ได้ 3 คะแนน 
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- อัตราป่วย ณ ปัจจุบัน ตํ่ากว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี 31-40 %   ได้ 4 คะแนน 
- อัตราป่วย ณ ปัจจุบัน ตํ่ากว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี 41% ข้ึนไป ได้ 5 คะแนน   

7. ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงาน 

1.นางสมนึก เลิศสุโภชวณิชย์
ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
หน่วยงาน โครงการศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค สํานักโรคติดต่อทั่วไป 
โทร. 02 590 3190 มือถือ 089 207 0669 โทรสาร 02 951 0918 
E-mail: nuekl@hotmail.com 
2.นางสาวปรารถนา สุขเกษม 
ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
หน่วยงาน โครงการศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค สํานักโรคติดต่อทั่วไป 
โทร. 02 590 3185 มือถือ 085 363 2959 โทรสาร 02 951 0918 
E-mail: kampoo_gafield@hotmail.com 
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12.การควบคมุการบริโภคยาสูบ 

 

1. ชื่อตัวชี้วัด 1 การดําเนินการควบคุมยาสูบในพ้ืนที่แบบมีส่วนร่วมของชุมชน
2. เกณฑ์  มีการดําเนินการการเฝ้าระวัง/ควบคุมยาสูบในพ้ืนที่โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกภาค

ส่วน  ดังน้ี 
1. วิเคราะห์ปัญหาในพ้ืนที่โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและนําข้อมูลมาแก้ไขปัญหา         
2. มีแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง/ควบคุมยาสูบในพื้นที่  
3.  มีกระบวนการเฝ้าระวัง/ควบคุมยาสูบในพ้ืนที่โดยการบูรณการการดําเนินงานกับ

เครือข่าย/หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
       4.  มีการติดตาม/ประเมินผล หลังการดําเนินงาน  
       5.  มีสรุปผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหายาสูบในพ้ืนที่ 

3. ผลงาน 
3.1 รายการข้อมูล 1. รายงานการวิเคราะห์สถานการณ/์ปัญหายาสูบของพ้ืนที่ระดับอําเภอ 

2. แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง/ควบคุมยาสูบในพ้ืนที่ 
3. ผลการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง/ควบคุมยาสูบในพ้ืนที่ 
4. รายงานการติดตาม/ประเมินผลการดําเนินงานเฝ้าระวัง/ควบคุมยาสูบในพ้ืนท่ี 
5. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหายาสูบในพ้ืนที่ 

3.2 นิยาม o การเฝ้าระวัง/ควบคุมยาสูบในชุมชนแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การเฝ้าระวัง สังเกต และ
ติดตามสถานการณ์การบริโภคยาสูบ และบริบทแวดล้อมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
ยาสูบอย่างเป็นระบบ สม่ําเสมอ และต่อเน่ือง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องในพ้ืนที่ 

o การวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง กระบวนการ
ดําเนินการเพ่ือให้ทราบถึงสถานการณ์การบริโภคยาสูบเพ่ือนําข้อมูลมาแก้ไขปัญหาตาม
สภาพความเป็นจริงของพ้ืนที่ เช่น การสอบถามความต้องการเพ่ือค้นหาปัญหาของชุมชน 
การทําประชาคม เป็นต้น 

o กระบวนการเฝ้าระวัง/ควบคุมยาสูบในพื้นท่ี หมายถึง วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงานเพ่ือ
แก้ไขปัญหายาสูบตามสภาพปัญหาที่พ้ืนที่/ชุมชน วิเคราะห์ได้ เช่น  

1. จัดสถานที่สาธารณะและสถานที่ทํางานให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกําหนด (ตาม
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 19)
2. เฝ้าระวังการสูบบุหร่ีของเยาวชนในพ้ืนที่ทั้งในโรงเรียน/สถานศึกษาและชุมชน 
3. ส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ต้องการเลิกบุหรี่ให้เข้าถึงบริการเลิกบุหร่ี 
4. สื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ให้กับคนในชุมชน 
5. เฝ้าระวัง ตรวจเตือน และบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบในพ้ืนที่ 

3.3 วิธีรายงาน สรุปรายงานการดําเนินงานทุก 6 เดือน
3.4 แหล่งข้อมูล - รายงานการวิเคราะห์ปัญหาพื้นที่ระดับอําเภอ

- แผนและรายงานผลการดําเนินงานเฝ้าระวัง/ควบคุมยาสูบในพ้ืนที่ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
4.1 รายการข้อมูล เหมือนข้อ 3.1 
4.2 นิยาม เหมือนข้อ 3.2 
4.3 วิธีรายงาน เหมือนข้อ 3.3 
4.4 แหล่งข้อมูล เหมือนข้อ 3.4 
5. การประมวลผล
ตัวชี้วัด  
(สูตรการคํานวณ) 

ไม่มี 
 

6. เกณฑ์การให้
คะแนน 

1. มีการดําเนินงานตามข้ันตอนที่กําหนด (10 คะแนน) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนย่อยในแต่ละ
ข้อ โดยพิจารณาจากรายการข้อมูล ในข้อ 3.1 ดังน้ี 
    1) มีหลักแสดงการดําเนินงานตามข้อ 1 ได้ 2 คะแนน 
    2) มีหลักแสดงการดําเนินงานตามข้อ 2 ได้ 2 คะแนน 
    3) มีการดําเนินงานเฝ้าระวัง/ควบคุมยาสูบที่สอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่ตามแผนปฏิบัติการ
ท่ีกําหนด (3 คะแนน) (คิดเป็นร้อยละของการดําเนินงาน) 
ตัวอย่างเช่น อําเภอ ก. มีแผนการดําเนินงาน 10 กิจกรรม ดําเนินการตามแผนได้ 8 กิจกรรม 

คิดเป็นร้อยละ = 8X100 = 80 (ได้ 3 คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
50-60 1
61-79 2
≥80 3

10
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    4) มีหลักแสดงการดําเนินงานตามข้อ 4 ได้ 2 คะแนน
    5) มีหลักแสดงการดําเนินงานตามข้อ 5 ได้ 1 คะแนน 
    6) ไม่มีการดําเนินงาน หรือไม่มีหลักฐานแสดง ให้ 0 คะแนน 

7. ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. แพทย์หญิงปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักควบคุมการบริโภค
ยาสูบ 
โทร 0 2580 9237 โทรสาร0 2580 9307  E-mail : pantipatk@yahoo.com 
2. นางสาวจุรีย์   อุสาหะ  ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร 
โทร 0 2580 7161  โทรสาร 0 2580 7162  E-mail address: jureeu@gmail.com 
3. นางสาวเศรณีย์ จุฬาเสรีกุล ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 
โทร 0 2580 9264 โทรสาร 0 2580 9237 E-mail: haiju960@gmail.com 
4. นางวิไลลักษณ์ หฤหรรษพงศ์ ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ 
   โทร. 0 2580 6964 โทรสาร. 0 2580 9307 E-mail: vilailak_noy@hotmail.com 
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13.โรคจากมลพิษสิ่งแวดลอ้ม 

1. ชื่อตัวชี้วัดท่ี 1 หน่วยบริการสุขภาพในอําเภอมีการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 
2. เกณฑ์ หน่วยบริการสุขภาพในอําเภอมีการจัดบริการเวชกรรมส่ิงแวดล้อมร้อยละ10 
3. ผลงาน 
3.1 รายการข้อมูล 
 

หน่วยบริการสุขภาพในอําเภอ มีการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ใน 2 กรณี ได้แก่ การ
จัดบริการเวชกรรมส่ิงแวดล้อมสําหรับพ้ืนที่ที่ยังไม่ทราบปัญหา และพื้นที่ท่ีมีปัญหามลพิษ
สิ่งแวดล้อม 

3.2 นิยาม หน่วยบริการสุขภาพในอําเภอ หมายถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)
โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.)  
การจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมหมายถึงการที่หน่วยบริการสุขภาพในอําเภอมีการ
ดําเนินงานเพ่ือดูแลสุขภาพผู้มีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม  
โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังน้ี 

1. พ้ืนที่ที่ยังไม่ทราบปัญหามีการดําเนินการสํารวจความเสี่ยงทางสุขภาพจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นด้วยแบบฟอร์ม Env-Med 02 

2. พ้ืนที่ท่ีมีปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมมีการดําเนินการดังน้ี 
2.1 ค้นหาและประเมินความเสี่ยงในพ้ืนที่ 
2.2 สื่อสารและประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
2.3 เฝ้าระวังสภาวะสุขภาพกลุ่มเสี่ยง 
2.4 วินิจฉัยโรค และหาสาเหตุการก่อโรคเบื้องต้น 
2.5 รองรับหรือส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพ เพ่ือการวินิจฉัยและ
ดูแลรักษาต่อไป 

          2.6 ร่วมบริหารจัดการ และประสานเครือข่ายกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อการ
ป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม 

- มลพิษสิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ดิน นํ้า อากาศ ที่ปล่อยทิ้ง
จากแหล่งกําเนิด หรือมีอยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
หรือภาวะที่เป็นพิษภัยอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้เช่น ขยะอันตราย สาร
โลหะหนักปนเป้ือนในนํ้าและดิน สารอินทรีย์ระเหยง่ายปนเป้ือนในอากาศ หมอกควันไฟป่า 
เป็นต้น 
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- โรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม หมายถึงผลกระทบที่เกิดจากมลพิษปนเป้ือนใน
ดิน นํ้า อากาศ อันเน่ืองจากกิจกรรมของมนุษย์ ที่ทําให้เกิดโรคหรือผลกระทบต่อสุขภาพทั้ง
แบบเฉียบพลันและเรื้องรัง ท้ังน้ีไม่รวมถึงอุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมี ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
และโรคติดเช้ือต่างๆ 
- ปัญหาทางมลพิษสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 
1. มลพิษทางอากาศจากธรรมชาติและอุตสาหกรรมเช่นหมอกควัน สารอินทรีย์ระเหยง่าย 
(VOCs)  
2. มลพิษทางนํ้าและดินจากธรรมชาติและอุตสาหกรรม เช่น สารหนู สารแคดเมียม สาร
ตะก่ัว สารกําจัดศัตรูพืช  
3. ของเสียและขยะอันตราย ได้แก่ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเช้ือ กากของเสียอุตสาหกรรม 
- ดําเนินการสํารวจความเสี่ยงทางสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น หมายถึง 
การค้นหา / การศึกษา /การรวบรวมข้อมูล แหล่งก่อปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งคุกคาม
ที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพ้ืนที่ แล้วนํามาจัดเรียงลําดับความสําคัญ
ของปัญหา เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในดําเนินการวางแผนในการดําเนินงานต่อไปตาม
แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเส่ียงทางสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นที่สํานักโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกําหนด 
- การประเมินความเสี่ยง หมายถึงการประเมินโอกาสที่ประชาชนได้รับผลกระทบ/รับสัมผัส
มลพิษสิ่งแวดล้อม โดยดําเนินการประเมินทางสิ่งแวดล้อม และ/หรือการประเมินทางสุขภาพ
- การประเมินทางสิ่งแวดล้อม หมายถึง การสํารวจ เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม เพ่ือการตรวจ
วิเคราะห์หาปริมาณมลพิษที่ปนเป้ือนในสิ่งแวดล้อม หรือ การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิทาง
สิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
- การประเมินทางสุขภาพ หมายถึง การสํารวจหรือประเมินสภาวะสุขภาพของประชาชนที่
ได้รับผลกระทบ/รับสัมผัสมลพิษสิ่งแวดล้อม โดยใช้แบบประเมินฯ และ/หรือการเก็บ
ตัวอย่างทางชีวภาพ และ/หรือสํารวจ ตรวจสอบความผิดปกติทางร่างกาย โดยประยุกต์
หลักการทางระบาดวิทยามาใช้ในการดําเนินงาน 
- การเฝ้าระวังสภาวะสุขภาพหมายถึง การติดตาม สังเกต พินิจพิจารณา ลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงของการเกิด การกระจายของโรคหรือภัยจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม รวมถึง
ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง 
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- กลุ่มเสี่ยง หมายถึงประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนที่ และมีโอกาสท่ีจะได้รับผลกระทบจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อม  

3.3 มาตรการทาง
วิชาการ 

หน่วยบริการสุขภาพในอําเภอมีการดําเนินงานเพ่ือดูแลสุขภาพผู้มีความเสี่ยงต่อการได้รับ
ผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม  โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังน้ี 

1. พ้ืนที่ที่ยังไม่ทราบปัญหามีการดําเนินการสํารวจความเสี่ยงทางสุขภาพจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นด้วยแบบฟอร์ม Env-Med 02 

2. พ้ืนที่ท่ีมีปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมมีการดําเนินการดังน้ี 
2.1 ค้นหาและประเมินความเสี่ยงในพ้ืนที่ 
2.2 สื่อสารและประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
2.3 เฝ้าระวังสภาวะสุขภาพกลุ่มเสี่ยง 
2.4 วินิจฉัยโรค และหาสาเหตุการก่อโรคเบื้องต้น 
2.5 รองรับหรือส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพ เพ่ือการวินิจฉัยและ
ดูแลรักษาต่อไป 

          2.6 ร่วมบริหารจัดการและประสานเครือข่ายกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือการ
ป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม 

3.4 ผลลัพธ์ หน่วยบริการสุขภาพในอําเภอ สามารถสํารวจความเส่ียงทางสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
เบ้ืองต้น และดําเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากส่ิงแวดล้อม ได้ตาม
ความเหมาะสมกับปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ 

3.5 วิธีรายงาน - หน่วยบริการสุขภาพ รายงานผลการดําเนินงานโดยใช้แบบฟอร์ม Env-Med 01 ส่งให้
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอรวบรวมข้อมูลเพ่ือส่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสําเนา
ข้อมูลเก็บไว้เป็นหลักฐานสําหรับการรายงานอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง 

3.6 แหล่งข้อมูล - หน่วยบริการสุขภาพในอําเภอ(รพ.สต. รพช. รพศ./รพท.) 
 - สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
4.1 รายการข้อมูล จํานวนหน่วยบริการสุขภาพในอําเภอมีการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 
4.2 นิยาม -หน่วยบริการสุขภาพในอําเภอ ได้แก่ รพ.สต. รพช. รพศ./รพท. 
4.3 วิธีรายงาน -ตามแบบฟอร์มEnv-Med 01 
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4.4 แหล่งข้อมูล - หน่วยบริการสุขภาพในอําเภอ (รพ.สต. รพช. รพศ./รพท.) 
 - สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
 - สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

5 .  ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล
ตัวชี้วัด  
(สูตรการคํานวณ) 

- ภายหลังจากที่อําเภอได้สนับสนุน ผลักดันให้เกิดการดําเนินงานการจัดบริการเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
- อําเภอคํานวณผลการดําเนินงาน จากสูตร   
ร้อยละความครอบคลุมของการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม= 
จํานวนหน่วยบริการสุขภาพในอําเภอที่มีการจัดบริการเวชกรรมส่ิงแวดล้อม x 100                       
จํานวนหน่วยบริการสุขภาพในอําเภอทั้งหมด

6. เกณฑ์การให้คะแนน  

เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน
<ร้อยละ 6 ร้อยละ 8 ร้อยละ 10 ร้อยละ 12 ร้อยละ 14 

7. ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางสุธิดา   อุทะพันธุ์  หัวหน้ากลุ่มเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม          
หน่วยงาน   กลุ่มเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
โทร.0-2590-4393มือถือ 0865207905 โทรสาร 0-2591-8218 
E-mail: env-med@googlegroups.com , usutida@gmail.com  
2. นายณัฐพงศ์ แหละหมัน     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
หน่วยงาน   กลุ่มเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
โทร.0-2590-4393มือถือ081-7410129 
E-mail:env-med@googlegroups.com, laemunn@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 



137 

อําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนภายใต้ระบบสุขภาพอําเภอ (DHS/DC) ปี 2558 

 

ช่ือตัวชี้วัดที่ 2 หน่วยบริการสุขภาพในอําเภอมีการจัดกิจกรรม/สนับสนุน/ผลักดัน ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 

2. เกณฑ์ หน่วยบริการสุขภาพในอําเภอที่มีการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมมีการจัดกิจกรรม/
สนับสนุน/ผลักดัน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน  และแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพ
จากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 

3. ผลงาน 
3.1 รายการขอ้มูล ตามแบบฟอร์มEnv-Med 01 
3.2 นิยาม - มีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอ้ม

หมายถึงประชาชนในพ้ืนที่ที่มีการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมกิจกรรมทีห่น่วย
บริการสุขภาพหรือหน่วยงานอ่ืนๆ จัดข้ึน 

3.3 มาตรการทาง
วิชาการที่กรมควบคุม
โรคกําหนด 

หน่วยบริการสุขภาพหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ที่มีการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ได้จัด
กิจกรรม 
1) จัดประชุมให้ข้อคิดเห็น  หรือ 
2) จัดทํากิจกรรมรณรงค์  หรือ 
3) จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหา หรือ 
4) จัดกิจกรรมเฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างง่าย เช่น การสังเกตปลาในแหล่งนํ้า  
ลักษณะการเปลี่ยนสีของใบไม้ 
   เพ่ือเป็นช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพ
จากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่  

3.4 ผลลัพธ ์ ประชาชนในพ้ืนที่ที่มีการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมมคีวามตระหนักและมีส่วนร่วมในการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิง่แวดล้อม 

3.5 วิธีรายงาน - หน่วยบริการสุขภาพ รายงานผลการดําเนินงานโดยใช้แบบฟอร์ม Env-Med 01 ส่งให้
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอรวบรวมข้อมูลเพ่ือส่งสํานักงานสาธารณสุขจงัหวัด และสําเนา
ข้อมูลเก็บไว้เป็นหลักฐานสําหรับการรายงานอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง 

3.6 แหล่งข้อมูล - หน่วยบริการสุขภาพในอําเภอ 
 - สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
 - สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

4. กลุ่มเปา้หมาย 
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4.1 รายการขอ้มูล จํานวนหน่วยบริการสุขภาพในอําเภอท่ีมีการจัดกิจกรรม/สนับสนุน/ผลกัดัน ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษสิง่แวดล้อม 

4.2 นิยาม -หน่วยบริการสุขภาพในอําเภอ ได้แก่ รพ.สต. รพช. รพศ./รพท.
4.3 วิธีรายงาน - หน่วยบริการสุขภาพ รายงานผลการดําเนินงานโดยใช้แบบฟอร์ม Env-Med 01 ส่งให้

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอรวบรวมข้อมูลเพ่ือส่งสํานักงานสาธารณสุขจงัหวัด และสําเนา
ข้อมูลเก็บไว้เป็นหลักฐานสําหรับการรายงานอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง 

4.4 แหล่งข้อมูล - หน่วยบริการสุขภาพในอําเภอ 
 - สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
 - สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

5. การประมวลผล
ตัวชี้วัด  
(สูตรการคํานวณ) 

จํานวนหน่วยบริการสุขภาพในอําเภอที่มีการจัดกิจกรรม/สนับสนุน/ผลกัดัน ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอ้ม X 100 
จํานวนหน่วยบริการสุขภาพในอําเภอที่มีการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 

6. เกณฑ์การให้คะแนน - น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหน่วยบริการสุขภาพในอําเภอมีการจัดกิจกรรม/สนับสนุน/ผลักดัน 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อมได้ 3คะแนน 
- มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของหน่วยบริการสุขภาพในอําเภอมีการจัดกิจกรรม/
สนับสนุน/ผลกัดัน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพ
จากมลพิษสิ่งแวดล้อมได้ 5คะแนน 

7. ผู้รับผิดชอบ/         
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางสุธิดา   อุทะพันธุ์  หัวหน้ากลุ่มเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม          
หน่วยงาน   สาํนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
โทร.0-2590-4393มือถือ 0865207905 โทรสาร 0-2591-8218 
E-mail: env-med@googlegroups.com , usutida@gmail.com  
2. นายณัฐพงศ์ แหละหมัน     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
หน่วยงาน   สาํนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
โทร.0-2590-4393มือถือ081-7410129 
E-mail:env-med@googlegroups.com, laemunn@gmail.com 
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14.โรคจากการประกอบอาชีพ 
 

1. ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในพ้ืนที่สามารถจัดบริการอาชีวอนามัย (คลินิกสุขภาพ
เกษตรกร) ให้แรงงานในชุมชน ได้ตามแนวทางที่กรมควบคุมโรคกําหนด  

2. เกณฑ์ หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในพ้ืนที่สามารถจัดบริการอาชีวอนามัย หรือ คลินิกสุขภาพ
เกษตรกร) ให้แก่แรงงานในชุมชน ได้ร้อยละ 20 โดยต้องดําเนินกิจกรรม ดังต่อไปน้ี 

1. การสํารวจกลุ่มแรงงานและสภาพปัญหาสุขภาพ หรือ สภาพแวดล้อมจากการ
ประกอบอาชีพของกลุ่มแรงงานในพ้ืนที่ 

2. ซักประวัติการเจ็บป่วยและลักษณะการทํางาน 
3. การประเมินความเสี่ยงในการทํางานและการคัดกรองสุขภาพตามความเสี่ยง 
4. การวินิจฉัย หรือ การรักษาพยาบาล โรคจากการประกอบอาชีพเบ้ืองต้น หรือ 

การส่งต่อเพ่ือการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม 
5. การบันทึกและรายงานโรคจากการประกอบอาชีพลงในระบบ 
6. การส่ือสารความเสี่ยง เช่น การให้อาชีวสุขศึกษา การให้คําปรึกษา หรือการ

ประสานงานเพ่ือสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการปัญหาและ
สภาพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของแรงงานในชุมชน ฯลฯ 

3. ผลงาน 
3.1 รายการข้อมูล 1. แบบรายงานการจัดบริการอาชีวอนามัยให้แรงงานในชุมชน (แบบ OCC-DHS DC-58)

2. สรุปผลการดําเนินงานการจัดบริการอาชีวอนามัยให้แรงงานในชุมชน และข้อเสนอแนะเพ่ือ
แก้ไขปัญหาอาชีวอนามัยให้กับแรงงานในชุมชน 

3.2 นิยาม หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ หมายถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และศูนย์
สุขภาพชุมชนของโรงพยาบาลชุมชน 
แรงงานในชุมชน ในที่นี้หมายถึง คนไทยที่มีอายุ 15 ปีข้ึนไป ที่ประกอบอาชีพและมีรายได้ทั้ง
ในและนอกระบบ ที่อาศัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ เช่น อาชีพ
เกษตรกรรม ได้แก่ การเพาะปลูก ผู้ทํานา ทําสวน ทําไร่ และอ่ืนๆ เช่น รับงานไปทําที่บ้าน, 
วิสาหกิจชุมชน, เสริมสวย, ก่อสร้าง ฯลฯ 
การจัดบริการอาชีวอนามัยในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ  

หมายถึง บริการที่จัดให้กับแรงงานในชุมชนให้มีสุขภาพอนามัยดี โดยเน้นการส่งเสริม 
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ป้องกัน การควบคุมโรคและการเฝ้าระวังสุขภาพ ทั้งน้ี หน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการอาชี
วอนามัย โดยมีกิจกรรม ดังน้ี  
       1. จัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรับ  
           1.1 ซักประวัติการเจ็บป่วยและลักษณะการทํางาน 
           1.2 การประเมินความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ หรือการคัดกรองสุขภาพ 
                ตามความเสี่ยง 
           1.3 การวินิจฉัย หรือ การรักษาพยาบาล โรคจากการประกอบอาชีพเบ้ืองต้น  
                หรือ การส่งต่อเพ่ือการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม 
           1.4 การบันทึกและรายงานโรคจากการประกอบอาชีพลงในระบบข้อมูลพ้ืนฐานของ
หน่วยบริการ 
           1.5 การสื่อสารความเส่ียง เช่น การให้อาชีวสุขศึกษา การให้คําปรึกษา หรือการ
ประสานงานเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาและ  สภาพแวดล้อม
ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของแรงงานในชุมชน  
    2. จัดบริการเชิงรุก  
          2.1 การสํารวจกลุ่มแรงงานและสภาพปัญหาสุขภาพ/สภาพแวดล้อมจากการ 
               ประกอบอาชีพของกลุ่มแรงงานในพ้ืนที่ และมีระบบการบันทึกข้อมูล  
          2.2 ประเมินความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพโดยใช้แบบประเมินและสรุปผล 
               ความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพของกลุ่มแรงงานในพ้ืนท่ี  
          2.3 สร้างเครือข่ายในชุมชน เพ่ือร่วมจัดการปัญหาท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพใน
กลุ่มแรงงาน  
          2.4 เฝ้าระวัง/ติดตาม/ประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน 
การจัดบริการคลินิกสุขภาพเกษตรกร  

หมายถึง การจัดบริการทางด้านสุขภาพ (บริการอาชีวอนามัย) โดยเน้นการดูแล
สุขภาพในกลุ่มเกษตรกร ที่สอดคล้องกับการได้รับผลกระทบจากการทํางาน หรือกรณีปัญหา
สุขภาพอ่ืนๆ โดยมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือดูแลสุขภาพเกษตรกรอย่างครบวงจรและต่อเน่ือง 
การวินิจฉัยโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ  

หมายถึง การซักประวัติการทํางานและพบว่าอาการเจ็บป่วยที่มารับการรักษาที่หน่วย
บริการสุขภาพเกิดจากสาเหตุการประกอบอาชีพหรือเน่ืองจากการประกอบอาชีพในอาชีพ
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น้ันๆ   
การสื่อสารความเสี่ยง  
         หมายถึง  การนําข้อมูลความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพที่มีในชุมชุน ที่ได้จากการ
ประเมินความเสี่ยง ,คัดกรองความเสี่ยง สื่อสารให้กับหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น อปท. เกษตรอําเภอ 
และแรงงาน/ประชาชนในพื้นที่ เพ่ือให้เกิดการวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน                          

3.3 ม า ต ร ก า ร ท า ง
วิชาการ 

  การสนับสนุนวิชาการให้หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ให้สามารถจัดบริการ  อาชีวอนา
มัยในหน่วยบริการโดยมีกิจกรรมตามแนวทางที่กรมควบคุมโรคกําหนด โดยมีสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอให้
การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 
เพ่ือดําเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัย และติดตามประเมินผลการดําเนินงาน  

3.4 ผลลัพธ์ 1. หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ดําเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
จากการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ประกอบอาชีพในชุมชนได้ ตามความเสี่ยงต่อสิ่งคุกคามสุขภาพ
จากการประกอบอาชีพ 
2. เกษตรกรได้รับบริการทางสุขภาพตามสภาพปัญหาทางสุขภาพจากการประกอบอาชีพ 

3.5 วิธีรายงาน - สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ รวบรวมข้อมูลตามแบบรายงานการจัดบริการอาชีวอนามัย
สําหรับแรงงานในชุมชน (แบบ OCC-DHS DC-58) และจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
การจัดบริการอาชีวอนามัยให้แรงงานในชุมชนและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาอาชีวอนามัย
ให้กับแรงงานในชุมชน  
- สํานักงานสาธารณาสุขจังหวัด รวบรวมข้อมูล และติดตามผลการดําเนินงานของอําเภอท่ี
รับผิดชอบ ส่งให้กับสํานักงานป้องกันควบคุมโรค และส่งให้กับสํานักโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน  
 รอบ 6 เดือนแรกภายในวันที่ 15 มีนาคม และรอบ 6 เดือนหลัง ภายในวันที่ 15 กันยายน 
ของปีงบประมาณ 

3.6 แหล่งข้อมูล - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพสต.) และศูนย์สุขภาพชุมชนของโรงพยาบาลชุมชน
4. กลุ่มเป้าหมาย                           
4.1 รายการข้อมูล จํานวนหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในพ้ืนที่ ที่มีการจัดบริการอาชีวอนามัยให้แก่แรงงาน

ในชุมชน หรือจัดบริการคลินิกสุขภาพเกษตรกร 
4.2 นิยาม เหมือนข้อ 3.1  
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4.3 วิธีรายงาน เหมือนข้อ 3.5 
4.4 แหล่งข้อมูล - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) และศูนย์สุขภาพชุมชนของโรงพยาบาลชุมชน
5 .  การประมวลผล
ตัวชี้วัด  
(สูตรการคํานวณ) 

ภายหลังจากที่อําเภอได้สนับสนุน ผลักดันให้หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิดําเนินงานการ
จัดบริการคลินิกสุขภาพเกษตรกรตามเกณฑ์ที่กําหนด  
- อําเภอคํานวณผลการดําเนินงาน จากสูตร 
1. ร้อยละของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในพ้ืนที่สามารถจัดบริการอาชีวอนามัย 
(คลินิกสุขภาพเกษตรกร) ให้แก่แรงงานในชุมชน โดยมีกิจกรรมตามแนวทางท่ีกรมควบคุมโรค
กําหนด เมื่อคํานวณตามสูตร 
สูตรคํานวณ : จํานวนหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในพื้นที่สามารถจัดบริการ            
                   อาชีวอนามัยในแรงงานชุมชน หรือคลินิกสุขภาพเกษตรกร X 100 
                      จํานวนหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิท้ังหมดของพ้ืนที่ 
 

6. เกณฑ์การให้
คะแนน 
 

1.ร้อยละของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในพ้ืนที่สามารถจัดบริการอาชีวอนามัย 
(คลินิกสุขภาพเกษตรกร) ให้แก่แรงงานในชุมชน เม่ือคํานวณตามสูตร 
 

ร้อยละ ≤ร้อยละ 
16 

ร้อยละ 
18 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
22 

≥ร้อยละ 
24 

คะแนน 1 2 3 4 5 
7. ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ชื่อ              หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวอนามัย   
ตําแหน่ง       นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
หน่วยงาน     กลุ่มอาชีวอนามัย สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
โทร.              02 590 4292 , 02 590 4383 
มือถือ           081-432-5726  
โทรสาร        02 590 4292,  02 590 4388 
E-mail         occhealth2556@gmail.com 
ชื่อ              นางสาวชนิตา โลหะภากร    
ตําแหน่ง       นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
หน่วยงาน     กลุ่มอาชีวอนามัย สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
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โทร.              02 590 4292
มือถือ            081 717 8990 
โทรสาร        02 590 4292,  02 590 4388 
E-mail         c.envocc@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



144 

อําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนภายใต้ระบบสุขภาพอําเภอ (DHS/DC) ปี 2558 

 

 
1. ชื่อตัวชี้วัดท่ี 2 มีการดําเนินงานเฝ้าระวังปอ้งกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชพีให้

แรงงานในชุมชน 
2. เกณฑ ์ การดําเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพให้แก่

แรงงานในชุมชนประกอบด้วยกิจกรรม ดังน้ี 
1. มีการวางแผนการดําเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการ

ประกอบอาชีพร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 
2. มีกิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสขุภาพจากการประกอบอาชีพ ให้แก่ แรงงาน

ในชุมชนอย่างน้อย 1 กิจกรรม  
3. ผลงาน 
3.1 รายการขอ้มูล 1. มีแผนการดําเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ

 2. มีกิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคให้แก่ แรงงานในชุมชนอย่างน้อย 1 กิจกรรม 

3.2 นิยาม 1. หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ หมายถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ
สต.) และศูนย์สุขภาพชุมชนของโรงพนาบาลชุมชน 

2. แผนการดําเนนิงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค หมายถึง  แผนการดําเนินงานเฝ้า
ระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ ที่ได้จากการนําข้อมูล
ความเส่ียงจากสิ่งคุกคามสุขภาพและข้อมูลโรคและการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ
ของแรงงานในชุมชนมาวิเคราะห์ แลกเปลีย่นความคิดเห็น ร่วมกับหน่วยงานท้องถ่ิน/
หรือหน่วยงานเครือข่าย/หรือผู้ประกอบอาชีพในชุมชน เพ่ือให้เกิดการเฝ้าระวังในพื้นที่  

3. กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรค หมายถึง กิจกรรมของหน่วยบริการสุขภาพระดับ
ปฐมภูม ิหรือกิจกรรมที่จัดร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย เพ่ือให้เกิดการป้องกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพของแรงงานในชุมชน ดังน้ี 
- การให้ความรู้การป้องกันโรคและภัยจากการประกอบอาชีพ หรือ 
- การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ เช่น การลด ละ เลกิ การใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

หรือการสนับสนุนการทําเกษตรผสมผสาน หรือการทําเกษตรอินทรีย์ หรือ 
- การสนับสนุน ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หรือ 
- การลดระยะเวลาการรับสัมผสั หรือ 
- การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทํางานให้ปลอดภัย  
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3.3 มาตรการทาง
วิชาการ 

หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิมีการจัดกิจกรรม หรือร่วมจัดกิจกรรมกบัหน่วยงาน
เครือข่าย เพ่ือให้เกิดการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพของ
แรงงานในชุมชน ดังน้ี 
- การให้ความรู้การป้องกันโรคและภัยจากการประกอบอาชีพ หรือ 
- การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ เช่น การลด ละ เลกิ การใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

หรือการสนับสนุนการทําเกษตรผสมผสาน หรือการทําเกษตรอินทรีย์ หรือ 
- การสนับสนุน ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หรือ 
- การลดระยะเวลาการรับสัมผสั หรือ  
- การปรับปรุงสภาพการทํางานให้ปลอดภัย 

3.4 ผลลพัธ ์ แรงงานในชุมชน มีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคและภัย
สุขภาพจากการประกอบอาชีพ  

3.5 วิธีรายงาน เก็บหลักฐานการดําเนินงานเช่น แผน รูปภาพการดําเนินกิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคแก่
หน่วยงานชุมชน ตามแบบรายงานการจัดบริการอาชีวอนามัยสําหรับแรงงานในชุมชน (แบบ 
OCC-DHS DC-58) และจัดทาํรายงานสรุปผลการดําเนินงานการจัดบริการอาชีวอนามัยให้
แรงงานในชุมชนและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาอาชีวอนามัยให้กับแรงงานในชุมชน  
- สํานักงานสาธารณาสุขจังหวัด รวบรวมข้อมูล และติดตามผลการดําเนินงานของอําเภอที่
รับผิดชอบ ส่งให้กับสํานักงานป้องกันควบคุมโรค และส่งให้กับสํานักโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน  
 รอบ 6 เดือนแรกภายในวันที่ 15 มีนาคม และรอบ 6 เดือนหลัง ภายในวันท่ี 15 กันยายน 
ของปี 
 

3.6 แหล่งข้อมูล - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพสต.) หรือศูนย์สขุภาพชุมชนของโรงพยาบาลชุมชน
4. กลุ่มเป้าหมาย                         
4.1 รายการขอ้มูล จํานวนหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่มีแผนและหรือมีกิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรค

และภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ 
4.2 นิยาม เหมือนข้อ 3.1 
4.3 วิธีรายงาน เหมือนข้อ 3.5 
4.4 แหล่งข้อมูล - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพสต.) หรือศูนย์สขุภาพชุมชนของโรงพนาบาลชุมชน
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5. การประมวลผล
ตัวชี้วัด  
(สูตรการคํานวณ) 

จํานวนหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่มีแผน หรือมกิีจกรรมการปอ้งกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ X 100 
จํานวนหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในพ้ืนที่ที่มีการจัดบริการอาชีวอนามัย  

6. เกณฑ์การให้
คะแนน 

- น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ มีแผนการดําเนินงานเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสขุภาพจากการประกอบอาชีพ และหรือมีกิจกรรมการป้องกัน 
ควบคุมโรคให้แก่ แรงงานในชุมชน ได้ 3 คะแนน 
- มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ มีแผนการ
ดําเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ และหรือมี
กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคให้แก่ แรงงานในชุมชน ได้ 5 คะแนน 

7. ผู้รับผิดชอบ/          
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ชื่อ              หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวอนามัย   
ตําแหน่ง       นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
หน่วยงาน      กลุ่มอาชีวอนามัย สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
โทร.              02 590 4292 , 02 590 4383 
มือถือ           081-432-5726  
โทรสาร        02 590 4292,  02 590 4388 
E-mail         occhealth2556@gmail.com 
ชื่อ              นางสาวชนิตา โลหะภากร    
ตําแหน่ง       นักวิชาการสาธารณปฏิบัติการ 
หน่วยงาน      กลุ่มอาชีวอนามัย สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
โทร.            02 590 4292 
มือถือ          081 717 8990 
โทรสาร        02 590 4292,  02 590 4388 
E-mail         c.envocc@gmail.com 
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15.โรคอหิวาตกโรค 
 

1. ชื่อตัวชี้วัดท่ี 1 มีการดําเนินงานเฝ้าระวัง ปอ้งกัน ควบคุมโรคอหิวาตกโรคได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด
2. เกณฑ ์ ดําเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอหิวาตกโรคได้ผ่านเกณฑ์ตามที่กําหนด        

(ร้อยละ 80) 
3. ผลงาน 
  3.1 รายการข้อมูล การดําเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอหิวาตกโรค ในอําเภอเป้าหมาย ได้ตาม

เกณฑ์ที่กําหนด 3 ข้อ ได้แก่  1) มีการวิเคราะห์สถานการณ์โรค/ปัจจัยเสี่ยงของการ
เกิดโรค  2) มีแผนงาน/โครงการ และ 3) มกีารดําเนินการ 

  3.2 นิยาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อหิวาตกโรค  หมายถึง ภาวะที่มีการถ่ายเป็นนํ้าจํานวนมาก มีเน้ืออุจจาระน้อย
เกิดข้ึนอย่างเฉียบพลัน  การติดเชื้อก่อโรคอหิวาตกโรคเกิดจากการติดต่อจากบุคคล
หน่ึงไปสู่อีกบุคคลหน่ึง ทาง Fecal- oral- route หรือโดยการกินอาหาร หรือด่ืมนํ้า
ที่ปนเปื้อนเช้ือ Vibrio cholerae O1 หรือ O 139 ทําให้เกิดโรค     จึงทําให้เกิดการ
ติดต่อแบบสัมผัสโดยตรง  ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการติดเช้ือได้ง่าย  ได้แก่  อายุน้อย 
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง  ภาวะทุพโภชนาการ  การเดินทางไปยังแหล่งที่มีการระบาดของ
เช้ือ การไม่ได้รับนมแม่  อนามัยส่วนบุคคลไมดี่   การกินอาหารหรือด่ืมนํ้าที่ปนเป้ือน 
โรคอหิวาตกโรค  ที่ใช้อธิบายถึง อาการป่วยที่เกิดจากการกินอาหาร หรือนํ้า  
ที่ปนเปื้อนเชื้อ Vibrio cholerae O1 ผู้ป่วยถ่ายเป็นนํ้าจํานวนมาก มีเน้ืออุจจาระ
น้อย เกิดข้ึนอย่างเฉียบพลันร่วมกับมีอาการและอาการแสดงของการขาดนํ้าอย่าง
รวดเร็วและรุนแรง อาจมีคลื่นไส้ อาเจียน ส่วนใหญ่ไม่มีไข้ ไม่ปวดท้อง 

  3.3 มาตรการ 
 

1. เฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมตามสาเหตุ ปัจจัย และกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
ปัญหาของพ้ืนท่ี ที่วิเคราะห์ได้ก่อนช่วงการระบาด 
2. เฝ้าระวังโรคโดยการสุ่มตรวจ RSC ในผู้ป่วยสงสัยหรือเมื่อสถานการณ์โรคอุจจาระ
ร่วงเฉียบพลันที่สูงเกิน 5 %  และส่ง RSC ในผู้ป่วย watery diarrhea ทุกรายช่วงมี
การระบาดของโรค 
3. จัดกิจกรรมร่วมกับ อปท. หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการปรับปรงุสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมที่วิเคราะห์ว่าเป็นปัญหา ก่อนช่วงการระบาดของโรค 
 4. จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์/ให้สขุศึกษาประชากรกลุ่มเสี่ยงก่อนช่วงการ
ระบาดของโรค 
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 5. เตรียมความพร้อม/ซักซ้อมทีมเฉพาะกิจในการสอบสวนควบคุมโรคให้พร้อม
ปฏิบัติงานและมีการตอบสนองท่ีรวดเร็ว ตามมาตรฐาน SRRTก่อนช่วงการระบาด
ของโรค 

  3.4 วิธีรายงาน - อําเภอรวบรวมข้อมูลและติดตามผลการดําเนินงานในตําบลเป้าหมายตามแบบ
ประเมินรายการเกณฑ์ที่กําหนด  
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวมข้อมูล และติดตามผลการดําเนินงานของ
อําเภอท่ีรับผิดชอบพ้ืนที่เป้าหมาย 

  3.5 แหล่งขอ้มูล  อําเภอเป้าหมายดําเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอหิวาตกโรค ได้ผ่านเกณฑ์
ตามที่กําหนด 

4. กลุ่มเป้าหมาย                                        
  4.1 รายการข้อมูล อําเภอเป้าหมาย
  4.2 นิยาม - 
  4.3 วิธีรายงาน - 
  4.4 แหล่งขอ้มูล - 
5. การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคํานวณ)  -
6. เกณฑ์การให้คะแนน 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

เกณฑ์การใหค้ะแนน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

1 2 3 4 5 6 7
อําเภอมีการ
ดําเนินงาน 
เฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรค
อหิวาตกโรคได้ตาม
เกณฑ์ที่กําหนด 

ร้อยละ 65-
69 

70-
74 

75-
79 

80-
84 

85-
89 

90-
94 

95-
100

 

7. ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. ช่ือ  นายแพทย์พรชนก   รัตนดิลก  ณ  ภูเก็ต     
ตําแหน่ง   นายแพทย์เชี่ยวชาญ   หัวหน้ากลุ่มกลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและนํ้า  
หน่วยงาน  สํานักโรคติดต่อทั่วไป          
โทร.   0 2590 3189 มือถือ  081 8394154 โทรสาร  0 2591 8436               
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E-mail : tapanokr@yahoo.com     
2. ช่ือ  นางสาวสุรัสวดี   กลิน่ช้ัน      
ตําแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
หน่วยงาน  กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ํา สํานักโรคติดต่อทั่วไป          
โทร.   0 2590 3190 มือถือ  085 0637390 
โทรสาร  0 2591 8436     E-mail : suratsawadee_k@hotmail.com 
3. ช่ือ  นางเพ็ญศรี ปัญญาต้ังสกุล     
ตําแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
หน่วยงาน  กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ํา  สํานักโรคติดต่อทั่วไป          
โทร.   0 2590 3180  ,  0 2965 9592   มอืถือ  081 6951423 
โทรสาร  0 2591 8436            E-mail : tuips99@hotmail.com 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน :  ระดับอําเภอเป้าหมาย 

รายการเกณฑ์ที่กําหนด 
การให้คะแนน

(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
1. อําเภอมีการวิเคราะห์สถานการณ์โรค/ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคอหิวาตกโรค
ในพ้ืนท่ีได้ครบถ้วนตามที่กําหนด    

30  คะแนน

2. อําเภอมีแผนงานโครงการในการดําเนินงานเฝ้าระวัง  ป้องกัน ควบคุมโรค
อหิวาตกโรค  พร้อมทั้งมีงบประมาณและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน   

20 คะแนน
 

3. อําเภอดําเนินการป้องกัน ควบคุมโรคอหิวาตกโรค เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยง  50 คะแนน

  หมายเหตุ : อําเภอผา่นเกณฑ์ คือ มีคะแนนรวมมากกว่าหรือเทา่กับ 80 คะแนน (รายละเอียดเกณฑ์ใน
ภาคผนวก ) 
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1. ชื่อตัวชี้วัดที่ 2 อัตราป่วยโรคอหิวาตกโรค ในระดับอาํเภอน้อยกว่าคา่มัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลงั
2. เกณฑ์ อัตราป่วยโรคอหิวาตกโรคในระดับอําเภอน้อยกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (อัตราป่วยต่อ

ประชากรแสนคน) 
3. ผลงาน 
  3.1 รายการข้อมูล จํานวนผู้ป่วยโรคอหิวาตกโรค
  3.2 นิยาม อัตราป่วยโรคอหิวาตกโรค หมายถึง  จํานวนผู้ป่วยโรคอหิวาตกโรค ต่อประชากรแสนคน 

ตามปีปฏิทิน ซึ่งสามารถคํานวณจากจํานวนผู้ป่วย คูณด้วย 100,000 หารด้วยจํานวน
ประชากรกลางปี 
อัตราป่วยในระดับอําเภอไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง โดยคํานวณจากค่ามัธยฐาน 5 ปี 
ย้อนหลัง ตามปีปฏิทิน (พ.ศ. 2552 – 2556) 
หมายเหตุ :   กรณีเดือนที่ผู้ประเมินเข้าประเมิน ยังไม่ถึงเดือนธันวาคม  เช่น เข้าประเมิน 
ณ เดือน พฤษภาคม 2557 ให้ใช้อัตราป่วยของปี 2557 ต้ังแต่เดือน มกราคม – เมษายน 
2557  เทียบกับค่ามัธยฐานของอัตราป่วยย้อนหลัง 5 ปี ของช่วงเวลาเดียวกัน คือ ระหว่าง
เดือน มกราคม – เมษายน ของปี 2552 – 2556 แทน 

  3.3 วิธีรายงาน  จังหวัดรวบรวมข้อมูลและติดตามผลการดําเนินงานในอําเภอเป้าหมายตามแบบ
รายงานตามแบบบัตร รง. 506 และ รง. 507 
 สํานักงานป้องกันควบคุมโรค รวบรวมข้อมูล และติดตามผลการดําเนินงานของ 
จังหวัดที่รับผิดชอบอําเภอเป้าหมาย 
 กรมควบคุมโรค โดยสํานักโรคติดต่อทั่วไป รวบรวบข้อมูล และติดตามความก้าวหน้า 
ผลการดําเนินงานของจังหวัดที่รับผิดชอบอําเภอเป้าหมาย โดยผ่านเครือข่ายผู้รับผิดชอบ
ของสํานักงานป้องกันควบคุมโรค  
 

  3.4 แหล่งขอ้มูล รายงานตามแบบบัตร รง. 506 และ รง. 507  ในระบบรายงานการเฝ้าระวังโรคของ
สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค  และประชากรกลางปี ของกระทรวงมหาดไทย 
 

4. กลุ่มเปา้หมาย                                         ประชากรทั่วไป     
  4.1 รายการข้อมูล จํานวนประชากรกลางปี
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  4.2 นิยาม 
  4.3 วิธีรายงาน 
  4.4 แหล่งขอ้มูล ประชากรกลางปีของกระทรวงมหาดไทย
5. การประมวลผล
ตัวชี้วัด  
   (สูตรการคํานวณ) 

  จํานวนผู้ป่วยโรคอหิวาตกโรค  100,000
     จํานวนประชากรกลางปี 

6. เกณฑ์การให้คะแนน 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด
เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

1 2 3 
อัตราป่วยโรค
อหิวาตกโรค ในระดับ
อําเภอน้อยกว่าค่ามัธย
ฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ต่อ
ประชากร
แสนคน 

≤ ค่ามัธยฐาน 
5 ปีย้อนหลัง 

1-4%      

< ค่ามัธยฐาน 
5 ปีย้อนหลัง 

5-9% 

< ค่ามัธยฐาน 
5 ปีย้อนหลัง 

10% 

7. ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 
 
 
 
 

1. ช่ือ  นายแพทย์พรชนก   รัตนดิลก  ณ  ภูเก็ต     
ตําแหน่ง   นายแพทย์เช่ียวชาญ   หัวหน้ากลุ่มกลุม่โรคติดต่อทางอาหารและนํ้า  
หน่วยงาน  สํานักโรคติดต่อทั่วไป          
โทร.   0 2590 3189  มือถือ  081 8394154  โทรสาร  0 2591 8436               
E-mail : tapanokr@yahoo.com      
 2. ช่ือ  นางสาวสุรัสวดี   กลิ่นช้ัน      
ตําแหน่ง    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
หน่วยงาน  กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ํา สํานักโรคติดต่อทั่วไป          
โทร.   0 2590 3190  มือถือ  085 0637390 
โทรสาร  0 2591 8436     E-mail : suratsawadee_k@hotmail.com 
3. ช่ือ  นางเพ็ญศรี ปัญญาตัง้สกุล     
ตําแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
หน่วยงาน  กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ํา  สํานักโรคติดต่อทั่วไป          
โทร.   0 2590 3180,  0 2965 9592   มือถือ  081 6951423 
โทรสาร  0 2591 8436   E-mail : tuips99@hotmail.com 



152 

อําเภอควบคุมโรคเข้มแขง็แบบยั่งยืนภายใต้ระบบสุขภาพอําเภอ (DHS/DC) ปี 2558 

 

ภาคผนวก 1 
ข้อมูลอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี 2554-2556 

สคร. 
เขต

บริการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

จังหวัด อําเภอ 
โรคตาม
นโยบาย 

ปัญหา     
ในพื้นที่ 

จังหวัด อําเภอ 
โรคตาม
นโยบาย 

ปัญหา      
ในพื้นที่ 

จังหวัด อําเภอ 
โรคตาม
นโยบาย 

ปัญหา      
ในพื้นที่ 

1 4 นนทบุรี ปากเกร็ด โรคเอดส์ โรคพิษสุนัข
บ้า 

สระบุรี เฉลิมพระ
เกียรติ 

โรค
ไข้เลือดออก 

โรคไม่ตดิต่อ
เรื้อรัง 

สระบุรี ดอนพุด โรค
ไข้เลือดออก 

วัณโรค 

2 4 ลพบุรี พัฒนา
นิคม 

โรคเอดส์ โรคไข้หวัด
ใหญ ่

อ่างทอง เมือง โรค
ไข้เลือดออก 

โรคไม่ตดิต่อ
เรื้อรัง 

อ่างทอง แสวงหา โรค
ไข้เลือดออก 

โรคมือ เท้า 
ปาก 

3 6 สมุทร
ปราการ 

บางบ่อ โรค
ไข้เลือดออก 

โรคอุจจาระ
ร่วง 

สระแก้ว คลองหาด โรคไม่ตดิต่อ
เรื้อรัง 

โรค
ไข้เลือดออก 

สระแก้ว วังน้ําเย็น โรค
ไข้เลือดออก 

วัณโรค 

ตราด เมือง โรค
ไข้เลือดออก 

โรคไม่ตดิต่อ
เรื้อรัง 

ระยอง เมือง โรคเอดส์ โรค
อหิวาตกโรค 

ระยอง บ้านค่าย โรคเอดส์ วัณโรค 

4 5 นครปฐม ดอนตมู โรค
ไข้เลือดออก 

โรคไม่ตดิต่อ
เรื้อรัง 

นครปฐม บางเลน โรค
ไข้เลือดออก 

โรคพิษสุนัขบ้า นครปฐม พุทธ
มณฑล 

โรค
ไข้เลือดออก 

การควบคุม
การบริโภค

เครื่องดื่มและ
แอลกอฮอล์ 

สมุทรสง
คราม 

บางคนท ี โรค
ไข้เลือดออก 

โรคไม่ตดิต่อ
เรื้อรัง 

ประจวบคี
รีขันธ์ 

เมือง โรค
ไข้เลือดออก 

โรคอุจจาระ
ร่วงเฉียบพลัน 

หรือ โรค
อาหารเป็นพิษ 

 

ประจวบคี
รีขันธ์ 

หัวหิน โรค
ไข้เลือดออก 

วัณโรค 
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สคร. 
เขต

บริการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

จังหวัด อําเภอ 
โรคตาม
นโยบาย 

ปัญหา     
ในพื้นที่ 

จังหวัด อําเภอ 
โรคตาม
นโยบาย 

ปัญหา      
ในพื้นที่ 

จังหวัด อําเภอ 
โรคตาม
นโยบาย 

ปัญหา      
ในพื้นที่ 

5 9 ชัยภูมิ ภูเขียว โรค
ไข้เลือดออก 

โรคเอดส์ บุรีรัมย์ คูเมือง โรค
ไข้เลือดออก 

การควบคุม
การบริโภค
แอลกอฮอล์ 

นครราช  
สีมา 

คง โรค
ไข้เลือดออก 

โรคมือ เท้า 
ปาก 

6 8 เลย ภูหลวง โรค
ไข้เลือดออก 

วัณโรค อุดรธานี นายูง โรคไม่ตดิต่อ
เรื้อรัง 

โรค
ไข้เลือดออก 

อุดรธานี บ้านดงุ โรค
ไข้เลือดออก 

โรคอุจจาระ
ร่วงเฉียบพลัน 

7 กาฬ  
สินธุ์ 

กมลาไสย โรคไม่ตดิต่อ
เรื้อรัง 

โรคเลปโตส
ไปโรสิส 

มหาสารค
าม 

แกดํา โรค
ไข้เลือดออก 

โรคอุจจาระ
ร่วงเฉียบพลัน 

หรือ โรค
อาหารเป็นพิษ

กาฬสินธุ์ ยางตลาด โรค
ไข้เลือดออก 

วัณโรค 

7 8 สกล  
นคร 

พังโคน โรค
ไข้เลือดออก 

วัณโรค มุกดาหาร ดอนตาล โรค
ไข้เลือดออก 

วัณโรค มุกดาหาร นิคมคาํ
สร้อย 

โรคไม่ตดิต่อ
เรื้อรัง 

วัณโรค 

10 ยโสธร เมือง โรคไม่ตดิต่อ
เรื้อรัง 

โรค
ไข้เลือดออก 

ศรีสะเกษ กันทรา
รมย์ 

โรคเอดส์ วัณโรค ศรีสะเกษ ขุขันธ์ โรคไม่ตดิต่อ
เรื้อรัง 

โรคโรคติดต่อ
ที่ป้องกันได้
ด้วยวัคซีน 

8 3 อุทัยธานี สว่าง
อารมณ์ 

โรค
ไข้เลือดออก 

โรคอาหาร
เป็นพิษ 

อุทัยธานี หนองฉาง โรคไม่ตดิต่อ
เรื้อรัง 

โรคจากการ
ประกอบ
อาชีพ 

อุทัยธานี สว่าง
อารมณ์ 

โรค
ไข้เลือดออก 

วัณโรค 

9 2 อุตรดิตถ ์ น้ําปาด โรคไม่ตดิต่อ
เรื้อรัง 

โรค
ไข้เลือดออก 

สุโขทัย คีรีมาศ โรคไม่ตดิต่อ
เรื้อรัง 

โรคไข้หวัด
ใหญ ่

ตาก แม่สอด โรค
ไข้เลือดออก 

อหิวาตกโรค 
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สคร. 
เขต

บริการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

จังหวัด อําเภอ 
โรคตาม
นโยบาย 

ปัญหา     
ในพื้นที่ 

จังหวัด อําเภอ 
โรคตาม
นโยบาย 

ปัญหา      
ในพื้นที่ 

จังหวัด อําเภอ 
โรคตาม
นโยบาย 

ปัญหา      
ในพื้นที่ 

10 1 เชียง  
ใหม ่

จอมทอง วัณโรค โรค
ไข้เลือดออก 

ลําปาง เถิน โรค
ไข้เลือดออก 

โรคเลปโตสไป
โรสิส 

ลําปาง เกาะคา โรคเอดส์ วัณโรค 

แพร่ หนองม่วง
ไข่ 

วัณโรค โรค
ไข้เลือดออก 

เชียงราย เมือง โรค
ไข้เลือดออก 

โรคไข้หวัด
ใหญ ่

พะเยา ดอกคําใต้ โรค
ไข้เลือดออก 

วัณโรค 

11 11 นครศรีธ
รรมราช 

ทุ่งใหญ ่ สุราษฎร์
ธานี 

เกาะสมุย โรค
ไข้เลือดออก 

วัณโรค ชุมพร ปะทิว โรคไม่ตดิต่อ
เรื้อรัง 

โรค
ไข้เลือดออก 

ระนอง กะเปอร์ โรคไม่ตดิต่อ
เรื้อรัง 

โรคเอดส์ ตรัง รัษฎา โรค
ไข้เลือดออก 

โรคอุจจาระ
ร่วงเฉียบพลัน 

หรือ โรค
อาหารเป็นพิษ

ภูเก็ต เมือง โรคไม่ตดิต่อ
เรื้อรัง 

วัณโรค 

12 12 นราธิ  
วาส 

แว้ง ปัตตานี เมือง โรคไม่ตดิต่อ
เรื้อรัง 

โรคติดต่อที่
ป้องกันไดด้้วย

วัคซีน 

ปัตตานี แม่ลาน โรคไม่ตดิต่อ
เรื้อรัง 

โรคติดต่อที่
ป้องกันไดด้้วย

วัคซีน 
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ภาคนวก 2 
ข้อมูลอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี 2557 

 

สคร. 
เขต

บริการ 
ปี 2557

จังหวัด อําเภอ โรคตามนโยบาย ปัญหาในพ้ืนท่ี 
1 4 พระนครศรี

อยุธยา 
  
  

พระนครศรี
อยุธยา 

  
  

1.โรคไมต่ดิต่อเรื้อรัง 1.โรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน หรืออาหารเป็นพิษ

2.โรคมือเทา้ปาก 2.โรคไข้เลือดออก 
3.โรคติดต่ออุบัตใิหม่ ระบบทางเดินหายใจ รวมทั้ง
ไข้หวัดใหญ ่

2 4 อ่างทอง วิเศษชัย
ชาญ 

1.โรคไมต่ดิต่อเรื้อรัง 1.โรคไข้เลือดออก 
2.การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 2.วัณโรค

3.โรคมือเทา้ปาก 
3 6 สระแก้ว 

  
  

คลองหาด 
  
  

1.โรคไมต่ดิต่อเรื้อรัง 1.วัณโรค

2.โรคติดต่อที่ป้องกันไดด้้วยวัคซีน 2.การป้องกันเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ํา

  3.โรคหนอนพยาธิ 

4 5 ประจวบ บางสะพาน 1โรคไมต่ดิต่อเรือ้รัง 1.โรคไข้เลือดออก 

2โรคมือเท้าปาก 2.วัณโรค

  3.โรคมาลาเรีย

5 9 สุรินทร์ รัตนบุร ี 1.โรคติดต่อที่ป้องกันไดด้้วยวัคซีน 1.โรคไข้เลือดออก 
2.การควบคุมการบริโภคเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์ 

2.โรคเลปโตสไปโรซิส 

  3.โรคจากมลพิษส่ิงแวดล้อม 

6 7,8 กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ 1.โรคไมต่ดิต่อเรื้อรัง 1.วัณโรค

2.โรคมือเทา้ปาก 2.โรคไข้เลือดออก 

  3.โรคหนอนพยาธิ 

7 10 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 1.โรคไมต่ดิต่อเรื้อรัง 1.โรคเอดส์

2.โรคติดต่อที่ป้องกันไดด้้วยวัคซีน 2.โรคไข้เลือดออก 

  3.การป้องกันเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ํา
8 3 อุทัยธานี อ.ทัพทัน 1.โรคไมต่ดิต่อเรื้อรัง                   1.วัณโรค

2.โรคมือ เท้า ปาก 2.โรคไข้เลือดออก  

  3.โรคเอดส์
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สคร. 
เขต

บริการ 
ปี 2557

จังหวัด อําเภอ โรคตามนโยบาย ปัญหาในพ้ืนท่ี 
9 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 1.โรคมือเทา้ปาก 1.โรคเอดส์

2.การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 2.โรคไข้เลือดออก 

  3.วัณโรค

10 1 แพร่ สูงเม่น 1.โรคไมต่ดิต่อเรื้อรัง 1.วัณโรค

2.โรคติดต่อที่ป้องกันไดด้้วยวัคซีน 2.โรคไข้เลือดออก 
  3.การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 

11 11 นครศรีธรรม
ราช 

ทุ่งใหญ ่ 1.การควบคุมการบริโภคเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์ 

1.วัณโรค

2.โรคติดต่อที่ป้องกันไดด้้วยวัคซีน 2. โรคไข้เลือดออก 

  3. โรคเอดส์

12 12 ตรัง รัษฎา 1.โรคไมต่ดิต่อเรื้อรัง 1.โรคติดต่ออุบัตใิหม่ ระบบทางเดินหายใจ รวมทัง้
ไข้หวัดใหญ ่

2.โรคมือเทา้ปาก 2.โรคไข้เลือดออก 

  3.วัณโรค
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ภาคผนวก 3 
รายชื่อผู้ประสานงานอําเภอควบคุมโรคเขม้แข็งแบบยั่งยืน สํานักงานป้องกันควบคมุโรค 

ขอให้ทบทวนรายชื่อผู้ประสานของ สคร. ขอให้ทําไฮไลท์สําหรับผู้ที่รบัผิดชอบหลักในการประสานงาน 
 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 โทรฯ สํานักงาน 0 2972 9606-9#18 โทรสาร 0 2551 4347  

1 พญ.นันทพร เมฆสวัสดิชัย นายแพทย์เชี่ยวชาญ รองผู้อํานวยการ สคร 084-7520416 nunny.cloud@hotmail.com 

  2 นางนภัทร  วัชราภรณ ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง 081-7194495 wnapatr@gmail.com 

  
3 นางลดาวัลย์  สวนงาม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 087-0016779

 
ladavalsuan@hotmail.com 
dpc1network@gmail.com 

  4 นางนิติรตัน์  พูลสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กลุ่มแผนงานและประเมินผล 089-6759290 npoonsawad@yahoo.com 
  5 น.ส.หนึ่งหทยั  ยะปะนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง 083-3025928 Tbchikkung@gmail.com 

6 นางธัญญา รอดสุข พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 089-1448006 tanya.rods@hotmail.com 

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที ่2 โทรฯ สํานักงาน..036 266600 ต่อ 71,81 โทรสาร 036 267585   
  1 นางวิจิตร  เอี่ยมบริสุทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 089-5478934 peetonarak@gmail.com 

  2 นางเพ็ญศรี ไผทรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 081 8338509 pphatairat@gmail.com 

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที ่3  โทรฯ สํานักงาน 038 260970    โทรสาร 038 282634  
 1 นายพูนศักดิ์  ศรีประพัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 0860687453 pusripa@yahoo.co.th 
 2 นายอรุณ  เทีย่งอาชา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 0814210201 arunandmontree@gmail.com 
 3 นางรวิศรา  จิรโรจน์วัฒน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กลุ่มแผนงานและประเมินผล 0819966424 rjiraroj@hotmail.com 
 4 นางจันทร์เพ็ญ เรือนคง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง 0818636374 epizone3@yahoo.com 
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สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที ่4 กลุ่มแผนงานและประเมินผล 032_310767 กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 032-310761-2 ต่อ 116 
  1 นายยอดชาย  กลมศิลา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 081 378 8217 klomsila9@gmail.com  

  2 นางสาวกฤตยา โยธาประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 087 089 3617 kyothaprasert@yahoo.com 
  3 นางขนิษฐา    อติรัตนา  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กลุ่มแผนงานและประเมินผล 089 411 9596 tha_2510@hotmail.com  

  4 นางสาวพรชเนตต์ บุญคง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มแผนงานและประเมินผล 086 359 6215 Sky-bypass@hotmail.com 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที ่5 โทรฯ สํานักงาน 044-244266 โทรสาร 044-259250     

1 นางทิติยาณี  เทพหัสดิน ณ อยุธยา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 081-9779827 thititok4@yahoo.com 

2 นางปนัดดา  ไชยชมภู นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 089-5842622 panadch@yahoo.com 

3 นางรัฐริณีย์ พันธุ์รอด พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 081-1207186 rattarinee@gmail.com 

4 นางสุพรรณี  เจริญวงศ์เพ็ชร ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 089-8457455 sjjsupannee066@gmail.com 

5 นางวิมลจันทร์   นาคจันทึก พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 0819550484 mon833@gmail.com 
6 นายอนุเทพ  แซ่เล้า นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญงาน กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 0813604040 s.anuthep@yahoo.com 

7 นางสาวธันวดี  รู้รอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 081-8762262 tanwadeer@yahoo.com 
8 ดร.บัณฑิต  วรรณประพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กลุ่มแผนงานและประเมินผล 081-8792350 bunditddc5@hotmail.com 

9 นายธีระวุธ  ธรรมกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กลุ่มแผนงานและประเมินผล 0897164864 Theerawut_t@kkumail.com 

10 นายวีระพงษ์  เรียบพร นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง 085-8536692 Nocky_v_hero@hotmail.com 

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 โทรฯ สํานักงาน.043-222818-9 โทรสาร 043-226164
1 นายเกียรติชัย  สารเศวต นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 081-9262573 sansawed@hotmail.com 

2 นายบุญเทยีน  อาสารินทร ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 087-8609792 arsatian@yahoo.com 
3 นางสาวกงัสดาล  สุวรรณรงค ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กลุ่มแผนงานและประเมินผล 086-2232657 pudong10@yahoo.com 
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4 นายกิตติพิชญ์  จันท ี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง 084-5199811 somjant2002@yahoo.com 

5 นางสาวชุติมา  วัชรกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กลุ่มแผนงานและประเมินผล 089-6222660 wachrakul@yahoo.com 

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 โทรฯ สํานักงาน 045 250556 โทรสาร 045 255188 , 045 250556
1 นางฐิติมา  โกศัลวิตร รองผู้อํานวยการ กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 081 7609845 nokthitimako@gmail.com  

2 นางสาวเสาวลักษณ์ เห็มวัง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 089-1875022 hemwang@yahoo.com 

3 นายณัฏฐพัชร ยอดผา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 083-9668386 yodpha@hotmail.com 

4 นางสาวสุธิดา แสนวงษ ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 089-7145662 tiktokdpc7@gmail.com 

 5 นายวุฒิชัย สิงห์ซอม  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 081-9027078 wtc_ss3005@gmail.com 

 6 นายพัชรพงษ์ วงษ์สามารถ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 082-1488879 to_vong@hotmail.com 

 7 นางสาวนฤมล เรียงไธสง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 082-8483452 pupuew2012_dpc7@gmail.com 

 

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 โทรฯ สํานักงาน  056-221822 โทรสาร   056-226620
1 ดร.ดุษฏี         นรศาศวัต นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาวิชาการ 08-9959-7345 dusdee1@gmail.com 
2 นายสันติ  เกิดทองทวี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 08-6933-3782 santikead@gmail.com 

 

3 
4 
5 
6 
7 

นายประเทือง  ฉ่ําน้อย
นางภัค             ศัลยานุบาล 
นายพงศ์ปณต     ตองอ่อน 
นางสาวอุทยัพร   อัครานุภาพพงศ์ 
นายมานพ         แช่มสนิท 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง
กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 
กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 
กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง 
กลุ่มแผนงานและประเมินผล 

08-1888-5701
08-9272-5278 
09-3323-1621 
09-8251-5565 
08-7313-5829 

pchamnoi@gmail.com 
paksanyanuban@gmail.com 
petchprabida@gmail.com 
a_apple16@hotmail.com 
yoymanop@yahoo.com 
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สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 โทรฯ สํานักงาน 055214615-7 ต่อ111,112 โทรสาร 055 321237-8
1 นายวิรัช ประวันเตา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 089 7049941 virat2225@hotmail.com 

2 นายภัทรเดชวร ศรีหิรัญ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 081 9731705 phataradate@yahoo.com 

3 นางอัมพาพรรณ  นวาวัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กลุ่มแผนงานและประเมินผล 087 3184347 choguon@yahoo.com 

4 นางวรรณา วิจิตร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง 089 7055463 fer_nattalega@yahoo.com 

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 โทรฯ สํานักงาน 053-206484 ต่อ 205,212 โทรสาร 053-903740
1 พญ.เสาวนีย์  วิบุลสันติ นายแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 081-8830322 swiboolsanti@yahoo.co.uk    

2 นางสาวนพพร  ศรีผัด นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 081-8834634 sripudncd@yahoo.com 

3 นางสาวอัมพิกา  กุยวาร ี นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 083-2096210 ampika_25@hotmail.co.th 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 โทรฯ สํานักงาน 075-360068 โทรสาร 075- 342328

1 นางเกษรา  ญาณเวทย์สกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาภาคเครือข่าย 081-9781911 kyanvaidsakul@yahoo.com 

2 นางสาวณัฐพิมล  ณ นคร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กลุ่มพัฒนาภาคเครือข่าย 084-8940390 natpimon2519@gmail.com 
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 4 นางสวรรยา  จันทูตานนท ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง 08 6567 9107 Syw43@hotmail.com 
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