คํานํา
“อําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยัง่ ยืน” เปนเปาหมายสําคัญในการดําเนินงาน
ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา กรมควบคุมโรค โดยเริ่มตน
ในป 2554 จากการกระจายอํานาจของทองถิ่น ทําใหภารกิจและบทบาทในการ
ปองกันควบคุมโรคมีการถายโอนสูหนวยงานในระดับพื้นที่ มีระบบการบริหารจัดการ
ทั้งในระดับตําบลและอําเภอ โดยการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ภาคประชาชน สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ไดประเมินผล
การดําเนินงานในพื้นที่ โดยใชคูมือการประเมินผลของกรมควบคุมโรค เพื่อใหได
สารสนเทศสําคัญ ในการพัฒนาคุณลักษณะของอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน
5 ดาน ไดแก มีคณะกรรมการ มีระบบขอมูลที่ดี มีการวางแผน มีการระดมทุน
และผลสําเร็จของการปองกันควบคุมโรคในเชิงนโยบายและตามสภาพปญหาของพื้นที่
คูม อื การประเมินผลนี้ ออกแบบสําหรับใชงานในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของสํานักงาน
ปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ประกอบดวยจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ
บุรีรัมย และสุรินทร โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาใหมีความชัดเจนและเขาใจงายตอการ
ปฏิบัติ อีกทั้งมีความสอดคลองกับกรมควบคุมโรค ดวยกระบวนการมีสวนรวมในการ
ออกแบบของผูเ ชีย่ วชาญในภาครัฐ และภาคประชาชนทีม่ คี วามเกีย่ วของในการประเมินผล
ซึ่งจะทําใหภาพอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืนชัดเจนมากขึ้น ทราบปจจัยแหง
ความสําเร็จของการดําเนินงานอําเภอควบคุมโรคและรูปแบบการดําเนินงานเพือ่ พัฒนา
ตอไป ดังนั้น การพัฒนาคูมือประเมินผลที่เหมาะสมจึงมีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนา
การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผูจัดทํา
สิงหาคม 2556
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บทนํา
ความสําคัญ
ปจจัยกําหนดของสุขภาพ (Determinant of Health) แบงออกไดเปน
3 ระดับใหญ คือ 1) ระดับปจเจกบุคคล เชน อายุ เพศ พันธุกรรม ฯลฯ 2) ปจจัย
ระดับชุมชน เชน ระบบสุขาภิบาล เครือขายในชุมชน และ 3) ระดับสังคม เชน
ระบบบริการสุขภาพ คานิยม วัฒนธรรม ซึ่งแนวคิดในการดําเนินงานสาธารณสุข
ในอดีต มุงเนนที่การรักษาทางการแพทย การใหยาปองกันโรค หากแตประสบการณ
การดําเนินงานสาธารณสุขในหลายประเทศไดแสดงใหเห็นวา การดําเนินมาตรการ
ที่สงผลตอปจจัยกําหนดตอสุขภาพในระดับชุมชนและ/หรือสังคมจะมีประสิทธิภาพ
มากกวาการมุงเนนการพัฒนายาเพื่อการรักษาหรือการปองกัน
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายอําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง
เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ในการลดโรคและ/หรือภัยสุขภาพ โดยภาค
ประชาชน เขามามีบทบาทมากขึน้ ในเกือบทุกดาน รวมถึงบทบาทในระบบสาธารณสุข
การจัดสรรงบประมาณแบบเหมาจายรายหัวโดยตรงสูสถานบริการในพื้นที่ การจัดตั้ง
กองทุนสุขภาพตําบล จนถึงการกระจายอํานาจโดยใหทองถิ่นมีภารกิจและบทบาท
ในการปองกันควบคุมโรค ทรัพยากรในการดําเนินงานควบคุมปองกันโรคถูกจัดสรร
สูหนวยงานในระดับพื้นที่ และบริหารจัดการโดยหนวยงานในพื้นที่เปนหลัก ดังนั้น
ปจจัยชี้ขาดสําหรับความสําเร็จของการดําเนินงานควบคุมโรคใหมีประสิทธิภาพ จึง
ขึน้ อยูก บั ศักยภาพและระบบกลไกทีเ่ กิดขึน้ ในระดับพืน้ ทีท่ งั้ ในระดับตําบล อําเภอและ
การมีสวนรวมของภาคประชาชน
มากกวานั้น การมีแนวทางและตัวชี้วัดการประเมินผลที่เหมาะสม มีความไว
และเทีย่ งตรงในการชีว้ ดั ความสําเร็จของการดําเนินงานเปนสิง่ สําคัญ ดังนัน้ การพัฒนา
แบบประเมินเพื่อใหบุคลากร หรือผูเกี่ยวของไดนําไปใชเปนเครื่องมือในการประเมิน
ความสําเร็จของการดําเนินงาน ซึง่ จะนําไปสูก ารปรับเปลีย่ นและพัฒนาการดําเนินงาน
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงคในการนี้
เพื่อมีคูมือใหทีมประเมินผลอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืนระดับเขต
สําหรับใชเปนแนวทางในการดําเนินงานประเมินอยางเปนขั้นตอน

ทําไมตองอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน
“อําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน” หมายถึง อําเภอที่มีระบบและกลไก
การบริหารจัดการ การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของพื้นที่อยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทันสถานการณ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
อําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืนมีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่ เพราะ …
1. อําเภอเปนจุดเชือ่ มโยงการดําเนินงาน การบริหารทรัพยากรจากสวนภูมภิ าค
สูสวนทองถิ่น และชุมชน และมีการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพอยูแ ลว แตขาดการเชือ่ มโยงภาพเชิงระบบ และในแตละพืน้ ทีม่ คี วามเขมแข็ง
แตกตางกัน
2. กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคเห็นความสําคัญของการ
สนับสนุน ผลักดัน ระหวางกระทรวงสาธารณสุขกับจังหวัด ใหเกิดระบบเฝาระวัง
ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับอําเภอโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน จึง
กําหนด “คุณลักษณะอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน” เพื่อใชเปนตัวชี้วัด เชิดชู
และสนับสนุนใหอาํ เภอทุกแหงในประเทศ สามารถดําเนินการเพือ่ ใหประชาชนในพืน้ ที่
ที่รับผิดชอบมีสุขภาพที่ดี ตามความตองการและปญหาของประชาชนในพื้นที่
3. เปนการวัดความสําเร็จจากการดําเนินงานพัฒนาเครือขายความรวมมือ
ของกรมควบคุมโรค และจังหวัดในการกระตุน ผลักดัน สงเสริม สนับสนุนดานวิชาการ
ใหหนวยงานระดับอําเภอมีการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ที่เปนระบบ สงผลลัพธและผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ทันสถานการณ
วิธีดําเนินการอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน :
การดําเนินการอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยื่น มีขั้นตอนดังนี้
1. กําหนดแนวทางในการพัฒนาและหนุนเสริมใหเกิด “คุณลักษณะ
อําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน” แบบมีสวนรวม โดยเริ่มจากหนวยงานในสังกัด
สคร. 5 ประสานความรวมมือกับหนวยงานในระดับจังหวัดและอําเภอ
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2. พัฒนาบุคลากรของ สคร. 5 ใหสามารถลงปฏิบัติภารกิจรวมเรียนรู
เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมโรคในระดับจังหวัดและอําเภอ ตลอดจนใหสามารถ
ลงสนับสนุนภารกิจในระดับพื้นที่ไดตามความตองการของหนวยงานในแตละพื้นที่
3. พัฒนาสมรรถนะของหนวยงานในระดับจังหวัดและอําเภอใหมสี มรรถนะ
ในการจัดวางระบบขอมูลขาวสารสําหรับใชในการพัฒนายุทธศาสตรและแผนทีย่ ทุ ธศาสตร
สําหรับใชเปนพืน้ ฐานในการกําหนดกรอบรูปแบบ และการควบคุมโรคทีเ่ ปนปญหาของ
แตละอําเภอ ที่สามารถนําไปใชประกอบกับแผนพัฒนาสุขภาพชุมชนในแตละองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ใหสอดรับกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และ
สปสช. ในการจัดตั้งกองทุนสุขภาพชุมชน และการจัดทําโครงการควบคุมโรคเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนดังกลาว
4. สื่อสารประชาสัมพันธ สรางกระแส กระตุนและจูงใจให สสจ. อําเภอ
(หนวยงาน) สนใจเขารวมในโครงการ “อําเภอควบคุมโรคอยางยั่งยืน” โดยพัฒนา
แบบแผนการดําเนินงานรวมกับหนวยงานในระดับอําเภอ และ อปท. ตลอดจนสนับสนุน
ใหเกิดการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ และจัดระบบการติดตามประเมินผล
เพื่อใหสามารถเผยแพรผลงานใหสาธารณชนรับรู โดยกําหนดเปาหมายตัวชี้วัด
การดําเนินงานของจังหวัด “จํานวนอําเภอที่สมัครเขารวมโครงการป 2553 - 2554”
5. การนําเสนอผลงานของการดําเนินงานในระดับอําเภอที่มีผลงาน ตามที่
กําหนดเอาไวในมาตรฐานการปฏิบัติภารกิจ (Standard Performance) โดยจัดวาง
เกณฑการใหคะแนนที่มีความชัดเจนสะทอนแผนงานและความตั้งใจในการดําเนินงาน
ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสาธารณสุขระดับจังหวัด อําเภอ
ที่ยังไมผานคุณลักษณะ
คุณลักษณะอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งและยั่งยืน (ตามภาพประกอบที่ 1)
1. ดานที่ 1 คณะกรรมการ หมายถึง การมีคณะกรรมการและการมีสว นรวม
จากหนวยงาน องคกร และประชาชนในการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
2. ดานที่ 2 ระบบระบาดวิทยาที่ดี หมายถึง การมีระบบระบาดวิทยาที่ดี
ในระดับอําเภอประกอบดวย ทีม SRRT อําเภอและเครือขายมีความพรอมและ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีระบบขอมูลและการเฝาระวังโรคที่มีประสิทธิภาพ
ทีม SRRT ระดับตําบลมีระบบการแจงขาวที่เปนเหตุการณผิดปกติ
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3. ดานที่ 3 การวางแผน หมายถึง มีการวางแผน กํากับ ติดตามและ
ประเมินผลการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
4. ดานที่ 4 การระดมทุน หมายถึง มีการระดมทรัพยากร (คน ของ) หรือ
การสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานที่เกี่ยวของเปนรูปธรรม (องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น กองทุนสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลคูสัญญาหลักและหนวยงานอื่นๆ เชน
องคกรเอกชน วัด ภาคประชาชน)
5. ดานที่ 5 ผลสําเร็จของการควบคุม ปองกันโรค หมายถึง อําเภอ
ควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน จะตองมีผลสําเร็จในการดําเนินงานอยางนอย 2 โรค/
ภัยสุขภาพที่สําคัญตามนโยบายและอีก 3 โรค/ภัยสุขภาพที่เปนปญหาของพื้นที่

ภาพประกอบที่ 1 คุณลักษณะอําเภอปองกัน ควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน
“การประเมินผลอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยัง่ ยืน” หมายถึง การประเมินผล
อําเภอที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการ การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ ของพื้นที่ในดานการมีคณะกรรมการ มีระบบขอมูลที่ดี มีการวางแผน
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มีการระดมทุนและผลสําเร็จของการควบคุมปองกันโรคในเชิงนโยบาย และตามสภาพ
ปญหาของพื้นที่ รวมทั้งการใหคําแนะนําที่เกี่ยวของ
วัตถุประสงคของการประเมิน
1. เพื่อทราบสถานการณดําเนินงานปองกัน ควบคุมโรคในระดับอําเภอ
2. เพื่อทราบปจจัยแหงความสําเร็จและแนวปฏิบัติที่ดีของการดําเนินงาน
อําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน
รายละเอียดตัวชี้วัดผลสําเร็จของการควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สําคัญ
1. โรค/ภัยสุขภาพที่สําคัญตามนโยบาย ประกอบดวย
- โรคไมติดตอเรื้อรัง
- โรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีน
- การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
- การปองกันอุบัติเหตุทางถนน
- โรคมือ เทา ปาก
2. โรค/ภัยสุขภาพที่เปนปญหาในพื้นที่
- โรคเอดส
- โรคไขเลือดออก
- วัณโรคปอด
- โรคมาลาเรีย
- โรคเทาชาง
- โรคอุจจาระรวงเฉียบพลันหรือโรคอาหารเปนพิษ
- โรคหนอนพยาธิ
- โรคพิษสุนัขบา
- โรคเลปโตสไปโรซีส
- โรคไขหวัดใหญ
- โรคเรื้อน
- การปองกันเด็กเสียชีวิตจากการจมนํ้า
- การควบคุมการบริโภคยาสูบ
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- โรคจากมลพิษสิ่งแวดลอม
- โรคจากการประกอบอาชีพ
- โรคอหิวาตกโรค
ขั้นตอนการประเมิน
การประเมินอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยัง่ ยืนตองมีการกําหนดคุณลักษณะ
ผูประเมิน ผูรับการประเมินในแตละระดับ โดยตองมีการชี้แจงทําความเขาใจเกณฑ
การประเมินและรวมกําหนดวัน เวลา สถานที่สําหรับการประเมินใหชัดเจน ทั้งนี้
เพือ่ ใหไดอาํ เภอทีด่ เี ยีย่ มระดับเขต ในการบริหารจัดการใหประสบความสําเร็จ มีขนั้ ตอน
สําคัญประกอบดวย
ขั้นตอนที่ 1 การระบุผูที่เกี่ยวของกับการประเมิน
1. ผูประเมินประกอบดวย
1) ทีมประเมินระบบและกลไกของจังหวัดทีบ่ ริหารจัดการใหเกิด “อําเภอ
ควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน” สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
(กลุมแผนงานฯ กลุมระบาดวิทยา กลุมพัฒนาภาคีเครือขาย จํานวนทั้งสิ้น 5 คน)
2) ทีมประเมินอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งสํานักงานปองกันควบคุมโรค
ที่ 5 นครราชสีมา (กลุมแผนงานฯ กลุมระบาดวิทยา กลุมพัฒนาภาคีเครือขาย จํานวน
ทั้งสิ้น 10 คน)
3) ทีมงานสาธารณสุขจังหวัดๆ ละ 1 คน (นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการพิเศษขึ้นไป)
2. ผูรับการประเมิน ประกอบดวย
หนวยงาน
บุคลากร
คณะกรรมการควบคุมโรค
- ประธาน
อําเภอ หรือสํานักงาน
- เลขาฯ
สาธารณสุขอําเภอ /
- กรรมการ: ผูแทนอปท. ผูแทนประชาชน
โรงพยาบาล
- สาธารณสุขอําเภอ
- ผูอํานวยการโรงพยาบาล
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หนวยงาน

บุคลากร

โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล

-

กองทุนสุขภาพ

ผูดูแลระบบการเฝาระวังปองกันควบคุมโรค
ผูดูแลจัดทําแผนงานโครงการ
ผูอํานวยการ
นักวิชาการ
ตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
ผูดูแลบัญชีกองทุน

กลุมเปาหมายที่เกี่ยวของ
โรงพยาบาล สาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานทั่วประเทศ
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินและคัดเลือกอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบ
ยั่งยืนระดับเขต
1. การประเมินอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืนเริ่มตน โดยอําเภอ
ทุกอําเภอโดยประธาน หรือเลขาฯ คณะกรรมการปองกันควบคุมโรคระดับอําเภอ
ประเมินตนเอง (Self Assessment online) ผานเวปไซค www.kmddc.go.th
โดยใชแบบประเมิน DHS และรายงานผลการประเมินตนเองตอสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพื่อคัดเลือกอําเภอที่มีผลการประเมินระดับ 3 ขึ้นไป
2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมขอมูลการประเมินตนเองของระดับ
อําเภอที่มีผลการประเมินระดับ 3 ขึ้นไป รายงานผลดังกลาวตอสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพื่อประเมินยืนยัน โดยใชแบบประเมินคุณลักษณะทั้ง 5 ดานของอําเภอ
ควบคุมโรคเขมแข็ง เพื่อคัดเลือกอําเภอที่บรรลุคุณลักษณะ 5 ดาน รอยละ 80 ขึ้นไป
รายงานตอสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา เพื่อประเมินรับรอง
และคัดเลือกอําเภอดีเยี่ยมระดับเขตจํานวน 1 แหง
3. ทีมประเมินระดับเขต (สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
รวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) ดําเนินการประเมินรับรองและคัดเลือกอําเภอ
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ควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืนดีเยี่ยม ที่จะเปนตนแบบของเขตตามแบบประเมินใน
ภาคผนวก โดยทําการเก็บขอมูลดังนี้
- ทีมประเมินของ สคร. ลงเก็บขอมูลจังหวัดในเขตรับผิดชอบในแตละ
จังหวัดที่ สคร. จะประเมินอําเภอ โดยเปนอําเภอทีจ่ งั หวัดประเมินแลวไดผลการประเมิน
รอยละ 80 ขึ้นไป และ สคร.จะคัดเลือกอําเภอที่ไมเคยผานการประเมินจํานวน
รอยละ 30 ของอําเภอในแตละจังหวัด จํานวนทั้งสิ้น 26 แหง
- ในแตละอําเภอ ดําเนินการสัมภาษณและทบทวนเอกสารของหนวยงาน
ในระดับอําเภอ และ ผูเกี่ยวของใน รพสต. อีกอําเภอละ 1 - 2 รพ.สต. (โดย
รายละเอียดกิจกรรมการประเมินของ สคร. ในอําเภอดังระบุไวในหัวขอกิจกรรม
การประเมินฯ)
4. สคร. สรุปผลการประเมินรับรองและสรุปผลการคัดเลือกอําเภอควบคุมโรค
เขมแข็งแบบยั่งยืนดีเยี่ยมจํานวน 1 แหง โดยการวัดผลสําเร็จของการควบคุม
ปองกันโรค จะตองมีผลสําเร็จในการดําเนินงานอยางนอย 2 โรค/ภัยสุขภาพที่สําคัญ
ตามนโยบายและอีก 3 โรค/ภัยสุขภาพที่เปนปญหาของพื้นที่
5. สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา รายงานตอกรม
ควบคุมโรคเพื่อมอบรางวัลตอไป ตามภาพประกอบที่ 2

10

ภาพประกอบที่ 2 แผนผังระบบการประเมินตนเองอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบ
ยั่งยืน
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินอําเภอฯเขม แข็ง ในพื้ น ที่ ของที มประเมิ น
สคร. 5
1. ประสานใหผเู กีย่ วของจัดเตรียมการประเมินตนเอง (self assessment)
และนําเสนอการดําเนินงานพัฒนาอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน ปจจัยแหง
ความสําเร็จและบทเรียน
2. ประธานหรือเลขาคณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ นําเสนอการดําเนินงาน
พัฒนาอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน ปจจัยแหงความสําเร็จและบทเรียน
3. ผูประเมินสอบถามขอสงสัยจากการใหคะแนนตามแบบประเมินตนเอง
ของอําเภอ
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4. ผู  ป ระเมิ น สั ม ภาษณ ผู  เ กี่ ย วข อ ง ตามแนวทางและแบบสั ม ภาษณ
ประกอบดวย
- ประธานหรือเลขาคณะกรรมการฯ หรือ สาธารณสุขอําเภอ
- นักวิชาการระดับอําเภอผูรับผิดชอบงานระบาดวิทยาหรือขอมูล
- นักวิชาการระดับอําเภอผูรับผิดชอบงานแผนงานงบประมาณ
- ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)
- นักวิชาการในรพ.สต.
- ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1 คน
- ผูดูแลกองทุนสุขภาพตําบล
- ผูแทนอสม. จํานวน 1 คน
5. ผูป ระเมินตรวจสอบขอมูลและดําเนินการประเมินตามแบบประเมินอําเภอ
โดยกรมฯ
- คําสั่งแตงตั้งกรรมการ
- รายงานการประชุมกรรมการ
- เอกสารบัญชีกองทุนสุขภาพตําบล
6. ผูประเมินสัมภาษณผูดูแลกองทุนสุขภาพ และตรวจระบบบริหาจัดการ
ทรัพยากรสําหรับการควบคุมโรค ในประเด็นตอไปนี้
- รายงานการประชุมสภาทองถิน่ ในการพิจารณาอนุมตั ริ า งงบประมาณ
รายจายประจําปของคณะผูบริหารทองถิ่น
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัสุขภาพ
พื้นที่
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหนวยคูสัญญาปฐมภูมิ (CUP
Board)
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหนวยคูสัญญาปฐมภูมิ
(CUP Board)
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- รายนามหนวยงานองคกรเอกชน / ประชาชนผูบริจาคเงินหรืสิ่งของ
เพื่อใชในการสงเสริมปองกันควบคุมโรค ใหแก สสอ. หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือโรงพยาบาล หรือสถานีอนามัย และรายงาน การรับมอบสิ่งของ ฯ
- ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรที่สามารถตรวจสอบได พิจารณาจาก
- มีระบบบัญชีเกี่ยวกับการรับจายเงินหรือวัสดุอุปกรณ
- การใชจายงบประมาณหรือเบิกวัสดุอุปกรณ ผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ/ผูมีอํานาจอนุมัติ
7. ผูประเมินสัมภาษณผูดูแลจัดทําติดตามกํากับแผนงาน ในประเด็น
ตอไปนี้
- แนวทางวิธีการทําแผน
- เอกสารแผนปฏิบัติงาน
8. ผูประเมิน ตรวจสอบฐานขอมูลรายงานโรค ในประเด็นตอไปนี้
- ฐานขอมูลการรับแจงขาว จากรพ.สต.และเครือขายอื่น
- ระเบียนรายชื่อทีม SRRT ตําบล
9. ผูประเมินและตรวจเยี่ยม รพ.สต. 2 แหง และทําการสัมภาษณบุคคล
ในประเด็นดังตอไปนี้
- สัมภาษณผูอํานวยการ รพ.สต. หรือรักษาการผูอํานวยการ รพ.สต.
ในประเด็นโครงสรางการบริหารจัดการ และการจัดหาทรัพยากรเพื่อการควบคุมโรค
- สั ม ภาษณผู ดูแ ลระบบการรายงานโรค/ภั ย สุข ภาพ ในประเด็น
การดําเนินงานดานการเฝาระวังและขอมูลสุขภาพ และการดําเนินงาน SRRT ตําบล
และวัดความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการควบคุมโรค
- สัมภาษณผูดูแลงานแผนในประเด็นการจัดทําแผน กระบวนการ
จัดทําแผน ปจจัยแหงความสําเร็จ
- สั ม ภาษณป ระธานหรือผู แ ทน อสม. ในประเด็ น การมีส  ว นรว ม
ในการดําเนินงานควบคุมโรค และวัดความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการควบคุมโรค
- สัมภาษณผูแทน อบต. การมีสวนรวมในการเปนทีม SRRT ตําบล
กรรมการ รพ.สต. และวัดความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการควบคุมโรค

13

10. ทีมประเมินสรุปจุดแข็ง จุดออน ปจจัยแหงความสําเร็จ ความทาทาย
ของอําเภอที่ดําเนินการประเมิน และใหขอเสนอแนะตอผูรับการประเมิน พรอมแสดง
ความขอบคุณในความรวมมือตอนโยบายของกรมฯ
11. ทีมประเมินสรุปผลการคัดเลือกอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน
ตามแบบสรุปในภาคผนวก 4
12. ทีมประเมิน ประมวลผลขอมูล วิเคราะหขอมูล ในพื้นที่
13. ทีมประเมินสงสําเนาแบบสัมภาษณ (ภาคผนวก 1) แบบทดสอบ
ความรู (ภาคผนวก 2) แบบสรุปผลการประเมิน (ภาคผนวก 4) สงใหสํานักจัดการ
ความรู กรมควบคุมโรค
14. สคร.5 และหนวยงานที่เกี่ยวของ ประมวลและวิเคราะหขอมูล
15. นําเสนอผลการประเมินอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งในที่ประชุมผูบริหาร
กรมควบคุมโรค
16. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการขับเคลื่อนการอําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง
แบบยั่งยืน
เครื่องมือสําหรับทีมประเมิน (สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา)
การประเมินอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน โดยทีมประเมินของ
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ
ผูที่เกี่ยวของ การตรวจสอบเอกสารเชิงประจักษ จากแบบประเมินอําเภอควบคุมโรค
เขมแข็งแบบยั่งยืน กรมควบคุมโรค 5 คุณลักษณะ ประกอบดวย คุณลักษณะที่ 1
มีคณะกรรมการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 10 คะแนน คุณลักษณะที่ 2
มีระบบระบาดวิทยาที่ดีในระดับอําเภอ 20 คะแนน คุณลักษณะที่ 3 มีการวางแผน
กํากับติดตามและประเมินผลการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 10 คะแนน
คุณลักษณะที่ 4 มีการระดมทรัพยากรหรือการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเปนรูปธรรม 10 คะแนน คุณลักษณะที่ 5 มีผลสําเร็จของการ
ควบคุมปองกันโรคที่สําคัญตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 2 เรื่อง และโรค/ภัย
สุขภาพเปนปญหาในพื้นที่ 3 เรื่อง 50 คะแนน
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เกณฑการประเมิน “อําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน” ป 2557
คุณลักษณะ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
1. มีคณะกรรมการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
10
2. มีระบบระบาดวิทยาที่ดีในระดับอําเภอ
20
3. มีการวางแผน กํากับติดตามและประเมินผล
10
การปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
4. มีการระดมทรัพยากรหรือการสนับสนุนงบประมาณ
10
จากหนวยงานที่เกี่ยวของเปนรูปธรรม
5. มีผลสําเร็จของการควบคุมปองกันโรคที่สําคัญ
50
ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 2 เรื่อง และ
โรค/ภัยสุขภาพเปนปญหาในพื้นที่ 3 เรื่อง
รวม 100
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รายละเอียดของเกณฑการประเมิน “อําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยัง่ ยืน” ป 2557
คุณลักษณะที่ 1 มีคณะกรรมการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
10
ประเด็นการประเมิน
คะแนน
1.1 มีคณะกรรมการระดับอําเภอเพื่อดําเนินการปองกัน ควบคุมโรคและ
2
ภัยสุขภาพ อยางนอยประกอบดวยผูบริหารจาก 3 ภาคสวน ดังนี้
(1) ราชการสวนภูมิภาค เชน อําเภอ / โรงพยาบาล / สาธารณสุข
โรงเรียน หรือ หนวยงานอื่นๆ ในอําเภอ) โดยมีนายอําเภอเปนประธาน
และเขารวมประชุมฯอยางนอย 1 ครั้ง
(2) ราชการสวนทองถิ่นไดแกนายกเทศมนตรีเทศบาล/นายก อบต.
ภายในอําเภอ)
(3) องคกรเอกชน หรือ ภาคประชาชน เชน สมาคม, มูลนิธิ, ชมรม,
ผูนําชุมชน/องคกรพัฒนาเอกชนตางๆ
1.2 มีการประชุมของคณะกรรมการฯ อยางนอย ไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อ 2
กําหนด แนวทาง วัตถุประสงค/เปาหมายการดําเนินงานและการติดตามผล
ในพื้นที่
1.3 มีการใชขอมูลจริงของพื้นที่ ในการวิเคราะหสถานการณเพื่อกําหนด
2
ปญหา เรียงลําดับความสําคัญปญหา และแนวทาง (กลยุทธ) ในการแกไข
ปญหา โดยมีการนําเสนอใหทปี่ ระชุมคณะกรรมการไดรบั ทราบและพิจารณา
เห็นชอบแนวทางแกไข
2
1.4 มีการมอบหมายผูรับผิดชอบใหดําเนินการควบคุมโรค/ภัยสุขภาพ
อยางนอยรอยละ 50 ของการประชุม
1.5 คณะกรรมการตองมีการติดตามหรือมีระบบการติดตามความกาวหนา 2
ในการดําเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
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คุณลักษณะที่ 2 มีระบบระบาดวิทยาที่ดีในระดับอําเภอ
20
ประเด็นการประเมิน
คะแนน
2.1 ทีม SRRT อําเภอและเครือขายมีความพรอมและปฏิบตั งิ านไดอยางมี 8
ประสิทธิภาพ
2.1.1 ทีม SRRT ระดับอําเภอ ผานการประเมินรับรองมาตรฐาน SRRT
โดย สคร.
• ระดับพื้นฐาน
4
• ระดับดี
5
• ระดับดีเยี่ยม
6
2.1.2 ทีม SRRT ระดับอําเภอติดตามและสรุปผลการดําเนินงานของทีม 2
SRRT ตําบล 2 ครั้ง/ตอป
2.2 ทีม SRRT ระดับตําบลมีการดําเนินงานดังนี้
5
2.2.1 รับแจงขาวจากอสม.หรือเครือขายในเขตรับผิดชอบอยางนอย
1
1 ครั้ง/เดือน
2.2.2 แจงขาวใหเครือขายภายใน 24 ชม. หลังตรวจสอบขาว
1
2.2.3 แจงขาวในโปรแกรมออนไลนถูกตอง (1 ปยอนหลัง)
0.5
2.2.4 สรุปเหตุการณผดิ ปกติและแจงใหเครือขายในพืน้ ทีท่ ราบอยางนอย 1
เดือนละ ๑ ครั้ง
2.2.5 ควบคุมการเกิดโรค/เหตุการณเบื้องตน
1
2.2.6 มีการประชุมทีม SRRT เครือขายระดับตําบลอยางนอยปละ 0.5
2 ครั้ง
2.3 มีระบบขอมูลและการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ
7
2.3.1 ระบบขอมูลและการเฝาระวังโรคติดตอมีคุณลักษณะดังนี้
3
2.3.1.1 มีความครอบคลุมของสถานบริการที่สงรายงาน*
0.5
2.3.1.2 ขอมูลมีความทันเวลาเปนปจจุบัน*
0.5
1
2.3.1.3 ดําเนินการตรวจจับการระบาดจากขอมูลในระบบ
เฝาระวังโรคอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง(ยอนหลัง ๑๒ เดือน)
2.3.1.4 มีการจัดทําหรือนําเสนอรายงานสถานการณทุกเดือน* 1
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คุณลักษณะที่ 2 มีระบบระบาดวิทยาที่ดีในระดับอําเภอ
20
ประเด็นการประเมิน
คะแนน
2.3.2 ระบบขอมูลและการเฝาระวังโรคไมติดตอ
2.5
2.3.2.1 มีฐานขอมูลผูปวยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
0.5
โรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมอง
2.3.2.2 มีขอมูลอยางนอย 5 ปยอนหลัง *
1
2.3.2.3 จัดทําหรือนําเสนอรายงานสถานการณ ทุก 6 เดือน *
1
2.3.3 ระบบขอมูลและการเฝาระวังโรค/ปจจัยเสีย่ งอืน่ ๆ มีคณ
ุ ลักษณะ 1.5
ดังนี้
2.3.3.1 มีขอมูลเฝาระวังหรือการสํารวจดานปจจัยเสี่ยง หรือ 0.5
พฤติกรรมเสี่ยง (การสูบบุหรี่, การดื่มสุรา, Behavior, Risk factor)
สําหรับโรคและภัยสุขภาพตามคุณลักษณะที่ 5
2.3.3.2 มีการจัดทําหรือนําเสนอรายงานสถานการณเฝาระวัง/ 1
การสํารวจอยางนอย 1 ฉบับ
คะแนนเต็ม
คุณลักษณะที่ 3 มีการวางแผน กํากับติดตามและประเมินผล
การควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
10
ประเด็นการประเมิน
คะแนน
3.1 มีเปาหมายและแผนปฏิบตั กิ ารปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพทีเ่ ปน
2
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และที่เปนปญหาในพื้นที่ โดยการมี
สวนรวมจากภาคสวนตางๆ ในการจัดทําแผนฯ อยางนอย 5 ปญหา และ
สามารถวัดความสําเร็จไดตามคุณลักษณะที่ 5
1
3.2 มีผังปฏิบัติการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพและมีผูรับผิดชอบ
ตามแผนฯที่กําหนดในขอ3.1
3.3 มีแผนกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานปองกันควบคุมโรค
1
ทีส่ อดคลองกับแผนงานทีก่ าํ หนดในขอ 3.1 และมีการกําหนดผูร บั ผิดชอบ
ทําหนาที่ติดตามประเมินผล
2
3.4 มีการปฏิบัติการรวมกับทองถิ่นและภาคประชาชนในการปองกัน
ควบคุมโรค/ปญหาสุขภาพ ตามแผนฯ ที่กําหนดในขอ 3.1
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คุณลักษณะที่ 3 มีการวางแผน กํากับติดตามและประเมินผล
คะแนนเต็ม
การควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
10
ประเด็นการประเมิน
คะแนน
3.5 มีรายงานการติดตามความกาวหนา และประเมินผลความสําเร็จ ปญหา 2
อุปสรรค และขอเสนอแนะจากการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ที่กําหนดในขอ 3.1 เสนอตอคณะกรรมการ
ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอยางนอย 1 ครั้งตอป
3.6 มีการประเมินความเสี่ยงโรคหรือภัยสุขภาพที่เปนปญหาในพื้นที่ และ
2
จัดทําแผนปฏิบตั กิ ารรองรับการควบคุมโรค/ ภัยฉุกเฉินทางดานสาธารณสุข
ระดับอําเภออยางนอย 1 แผน
3.7 มีการซอมแผนรองรับการควบคุมโรค/ภัยฉุกเฉินดานสาธารณสุข ตามที่
1
ไดมีการประเมินความเสี่ยงโรคหรือภัยสุขภาพที่เปนปญหาในพื้นที่ตามขอ
3.6 ระดับอําเภออยางนอยปละ 1 ครั้ง
คุณลักษณะที่ 4 มีการระดมทรัพยากรหรือการสนับสนุนงบประมาณ คะแนนเต็ม
จากหนวยงานที่เกี่ยวของเปนรูปธรรม
10
ประเด็นการประเมิน
คะแนน
4.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน อบจ.,เทศบาล , อบต. มีการจัดสรร
2
ทรัพยากรเพื่อการควบคุมโรคอยางเปนรูปธรรม
4.2 กองทุนสุขภาพชุมชนจัดสรรทรัพยากรเพื่อการควบคุมโรคอยางเปน
4
รูปธรรม
4.3 โรงพยาบาลคูส ญั ญาหลัก (CUP) ทีด่ แู ลหลักประกันสุขภาพของประชาชน 2
สวนใหญในอําเภอจัดสรรทรัพยากรเพื่อการควบคุมโรคอยางเปนรูปธรรม
4.4 หนวยอื่นๆ เชน องคกรเอกชน วัด ประชาชน จัดสรรทรัพยากรเพื่อ
2
การควบคุมโรคโดยคณะกรรมการฯอําเภอมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
เปนรูปธรรมสามารถตรวจสอบได
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คุณลักษณะที่ 5 มีผลสําเร็จของการควบคุมโรคที่สําคัญตามนโยบาย คะแนนเต็ม
กระทรวงสาธารณสุข 2 เรือ่ งและโรค/ภัยสุขภาพทีเ่ ปนปญหาในพืน้ ที่ 3 เรือ่ ง 50
ประเด็นการประเมิน
คะแนน
5.1 โรคตามนโยบาย .................................................................................... 10
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5.3 โรคและภัยสุขภาพที่เปนปญหาในพื้นที่ ............................................... 10
ตัวชี้วัดที่ 1 :...........................................................................................
ตัวชี้วัดที่ 2 :...........................................................................................
5.4 โรคและภัยสุขภาพที่เปนปญหาในพื้นที่ ................................................ 10
ตัวชี้วัดที่ 1 :...........................................................................................
ตัวชี้วัดที่ 2 :...........................................................................................
5.5 โรคและภัยสุขภาพที่เปนปญหาในพื้นที่ ............................................... 10
ตัวชี้วัดที่ 1 :...........................................................................................
ตัวชี้วัดที่ 2 :...........................................................................................
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รายละเอียดการประเมินคุณลักษณะที่ 5 ผลสําเร็จของการควบคุมโรค
1. โรคและภัยสุขภาพที่สําคัญตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
โรคตามนโยบาย
ชื่อตัวชี้วัด
คะแนน
1) โรคไมติดตอ ตัวชี้วัดที่ 1: ความสําเร็จในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม 6
เรื้อรัง
โรคไมตดิ ตอเรือ้ รังในระดับหนวยบริการปฐมภูมิ (PCU)
ตัวชี้วัดที่ 2: รอยละของผูป ว ยเปนโรคเบาหวานรายใหม 2
(New Diabetes) นอยกวาหรือเทากับปที่ผานมา
ตัวชี้วัดที่ 3: รอยละของผูป ว ยเปนโรคความดันโลหิตสูง 2
(Hypertension) รายใหมนอ ยกวาหรือเทากับปทผี่ า นมา
2) โรคติดตอที่
ตัวชี้วัดที่ 1: ผลการประเมินมาตรฐานการดําเนินงาน
7
ปองกันไดดวย สรางเสริมภูมคิ มุ กันโรคของหนวยบริการในระดับอําเภอ
วัคซีน
ผานเกณฑที่กําหนด
ตัวชี้วัดที่ 2: ไมมีผูปวยโปลิโอ, ไมมีผูปวยคอตีบหรือ
3
มีผปู ว ยลดลงตามเกณฑและอัตราปวยดวยโรคบาดทะยัก
ในทารกแรกเกิด ไมเกิน 1 : 1000 เด็กเกิดมีชีพ
3) การควบคุมการ ตัวชี้วัดที่ 1: มีการดําเนินการเฝาระวังการฝาฝนกฎหมาย 4
บริโภคเครือ่ งดืม่ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
แอลกอฮอล ตัวชี้วัดที่ 2: มีการควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลในพืน้ ที่ 6
4) การปองกัน
ตัวชี้วัดที่ 1: มีการดําเนินงานการงานเฝาระวังและ
7
อุบัติเหตุ
บูรณาการงานปองกันอุบตั เิ หตุทางถนนรวมกับเครือขาย
ทางถนน
ในพื้นที่
ตัวชี้วัดที่ 2: จํานวนผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
3
ในอําเภอ หลังดําเนินโครงการ ลดลงเมื่อเทียบกับ
กอนดําเนินโครงการ
5) โรคมือ เทา ปาก ตัวชี้วัดที่ 1: การดําเนินงานปองกันควบคุมโรคมือ เทา 4
ปาก ในศูนยเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลไดตามเกณฑ
ที่กําหนด
ตัวชี้วัดที่ 2: อัตราปวยโรคมือ เทา ปากในเด็กอายุตาํ่ กวา 6
5 ป ระดับอําเภอ ลดลงกวาปที่ผานมา
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2. โรคและภัยสุขภาพที่เปนปญหาในพื้นที่
โรคตามนโยบาย
ชื่อตัวชี้วัด
คะแนน
1) โรคเอดส
ตัวชี้วัดที่ 1: องคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุน
ทรัพยากรเพือ่ การดําเนินงานปองกันการติดเชือ้ เอชไอวี
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ตัวชี้วัดที่ 2: อัตราปวยดวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ไมเกินคาเฉลี่ยของอัตราปวยดวยโรคติดตอทางเพศ
สัมพันธยอนหลัง 5 ป
2) โรคไขเลือดออก ตัวชี้วัดที่ 1: อําเภอมีการติดตามกํากับการดําเนินงาน
ในระดับตําบลตามแนวทางการพัฒนาอําเภอควบคุมโรค
เขมแข็งโรคไขเลือดออก
ตัวชี้วัดที่ 2: อัตราปวยลดลงเมื่อเทียบกับคามัธยฐาน
ยอนหลัง 5 ป (51-55) มากกวารอยละ 4
3) วัณโรค
ตัวชี้วัด : รอยละของคลินิกวัณโรคที่มีคุณภาพ
(Quality TB Clinic)
4) โรคมาลาเรีย ตัวชี้วัดที่ 1: อัตราความครอบคลุมของการมีมุงชุบสาร
เคมี 2 คนตอมุง 1 หลังในหมูบานที่มีการแพรเชื้อ
มาลาเรีย (A1/A2)
ตัวชี้วัดที่ 2: อัตราปวยมาลาเรียตอพันประชากร (Annual
parasite incidence rate per 1000 population)
ลดลงอยางนอยรอยละ 5 เมือ่ เปรียบเทียบกับปทผี่ า นมา
หรือไมมีผูปวยติดตอกันในพื้นที่
5) โรคเทาชาง
ตัวชี้วัดที่ 1: ความครอบคลุมกลุมเปาหมายที่ไดรับ
การจายยารักษากลุม (Mass Drug Administration :
MDA) มากกวา รอยละ 80
ตัวชี้วัดที่ 2: ความครอบคลุมในการดูแลและ/หรือรักษา
ผูปวยโรคเทาชางในพื้นที่ทุกราย
ตัวชี้วัดที่ 3: ผูป ว ยรายใหมทตี่ ดิ เชือ้ โรคเทาชางในพืน้ ที่
ไมเกิน 1:1,000ประชากรรายตําบล
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โรคตามนโยบาย
ชื่อตัวชี้วัด
คะแนน
6) โรคอุจจาระ ตัวชี้วัดที่ 1: มีการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม
รวงเฉียบพลัน / โรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน หรือ โรคอาหารเปนพิษได
อาหารเปนพิษ ตามเกณฑที่กําหนด
ตัวชี้วัดที่ 2: อัตราปวยโรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน หรือ
โรคอาหารเปนพิษในระดับอําเภอนอยกวาคามัธยฐาน
5 ป ยอนหลัง
7) โรคหนอนพยาธิ ตัวชี้วัดที่ 1: มีการดําเนินงานปองกันโรคหนอนพยาธิ
ตามที่กําหนด ในอําเภอที่มีความชุกหรืออัตราการ
ตรวจพบของโรคสูงกวารอยละ 10 ครบ 5 ขอ ดังนี้
1) มีการทบทวน วิเคราะหสถานการณหรือปจจัยเสี่ยง
และจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารปองกันควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ในระดับอําเภอ
2) มีการตรวจอุจจาระ เพือ่ คนหาผูเ ปนโรคหนอนพยาธิ
และรักษาผูเปนโรคหนอนพยาธิตามมาตรฐานกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
3) มีการสื่อสารความรูใหประชาชนเพื่อสรางความรู
และหรือเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4) มีการจัดกิจกรรมเชิงรุกรวมกับชุมชนที่แกไขปญหา
หรือ ลดปจจัยเสี่ยง และหรือกลุมเปาหมายที่ไดจาก
การวิเคราะหโรคหนอนพยาธิในระดับอําเภอ
5) สรุปผลกิจกรรมและการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 2: อัตราการตรวจพบหรืออัตราความชุกของ
โรคพยาธิใบไมตบั หรือพยาธิปากขอ นอยกวารอยละ 10
8) โรคพิษสุนัขบา ตัวชี้วัดที่ 1: อําเภอมีการดําเนินการสรางพืน้ ทีป่ ลอดโรค
พิษสุนัขบาในระดับ อบต.และเทศบาล
ตัวชี้วัดที่ 2: ไมมีผูที่เสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบา
9) โรคเลปโต
ตัวชี้วัด: อําเภอมีการสรางเครือขายดวยกระบวนการ
มีสว นรวมปองกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิสในระดับ อบต.
สไปโรสิส
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โรคตามนโยบาย
10) โรคติดตอ
อุบตั ใิ หม ระบบ
ทางเดินหายใจ
รวมทั้ง
ไขหวัดใหญ

ชื่อตัวชี้วัด
คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 1: มีการดําเนินงานเฝาระวังปองกันควบคุม
โรคติดตออุบัติใหมระบบ ทางเดินหายใจ รวมทั้ง
ไขหวัดใหญดา นความรวมมือพหุภาคีระดับอําเภอ ไดแก
1) มีแผนปฏิบตั กิ ารบูรณาการปองกันควบคุมโรคติดตอ
อุบัติใหม ระบบทางเดินหายใจรวมทั้งไขหวัดใหญ
ระดับอําเภอ
2) มีศูนยปฏิบัติการและคณะกรรมการอํานวยการ
ปองกันควบคุมโรคติดตออุบตั ใิ หมระบบทางเดินหายใจ
รวมทั้งไขหวัดใหญ ระดับอําเภอ
ตัวชี้วัดที่ 2: มีการดําเนินงานเฝาระวังปองกันควบคุม
โรคติดตออุบัติใหม ระบบทางเดินหายใจ รวมทั้ง
ไขหวัดใหญ ดานการแพทยและสาธารณสุข
1) โรงพยาบาลมีระบบการเฝาระวังผูปวยอาการคลาย
ไขหวัดใหญ
2) โรงพยาบาลมีแนวทางปฏิบัติการเรื่องการเฝาระวัง
และการดูแลรักษาโรคติดตออุบัติใหม ระบบทางเดิน
หายใจ รวมทั้งไขหวัดใหญ
11) โรคเรื้อน
ตัวชี้วัด: อัตราความพิการระดับ 2 ในผูปวยโรคเรื้อน
รายใหมตอ แสนประชากร ในป พ.ศ. 2556 ของอําเภอ
ลดลงมากกวาหรือเทากับรอยละ 40 เมื่อเทียบกับป
พ.ศ. 2553
12) การปองกันเด็ก ตัวชี้วัดที่ 1: มีการดําเนินงานปองกันเด็กจมนํา้ ไดตามที่
เสียชีวิตจาก กําหนด
การจมนํ้า
1. มีการใหความรูแกผูปกครอง/ผูดูแลเด็ก/เด็ก
ในสถานบริการสาธารณสุข (หนวยบริการ) ทุกแหง
ตั้งแตโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาล
ชุมชน ถึงระดับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
(รพ.สต.)/ศูนยบริการสาธารณสุขชุมชนเมือง
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โรคตามนโยบาย

ชื่อตัวชี้วัด
คะแนน
2. มีการจัดการสิ่งแวดลอมบริเวณแหลงนํ้าเสี่ยง
อยางนอย 1 แหง ดังนี้
- สรางรั้ว และ/หรือติดปายคําเตือน และ/หรือ
ปายประชาสัมพันธ ไวบริเวณแหลงนํ้าเสี่ยง
- จัดใหมีอุปกรณที่หาไดงายในชุมชนไวบริเวณ
แหลงนํ้าเสี่ยง สําหรับชวยคนตกนํ้า เชน ถัง
แกลลอนพลาสติกเปลา ไม เชือก
3. มีการดําเนินการปองกันเด็กจมนํ้าในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อยางนอย 1 แหง ดังนี้ มีการใหความรู และ/
หรือการจัดการสิ่งแวดลอม และ/หรือจัดใหมีพื้นที่
ที่ปลอดภัยสําหรับใหเด็กเลน
4. มีการจัด/ผลักดัน/สนับสนุน ใหเด็กอายุ 6 - 14 ป
ไดเรียนหลักสูตรวายนํ้าเพื่อเอาชีวิตรอด
5. มีการจัด/ผลักดัน/สนับสนุน ใหมีกิจกรรมรณรงค
ปองกันเด็กจมนํ้าในพื้นที่
6. มีการศึกษาวิจยั หรือติดตามประเมินผลในมาตรการ
ที่ดําเนินงานในพื้นที่
ตัวชี้วัดที่ 2: ในอําเภอมีเด็กอายุตํ่ากวา 15 ปจมนํ้า
เสียชีวิตนอยกวาปที่ผานมา หรือไมมีเด็กอายุตํ่ากวา
15 ปจมนํ้าเสียชีวิต
13) การควบคุม ตัวชี้วัดที่ 1: มีการดําเนินการเฝาระวังและบังคับใช
การบริโภค กฎหมายควบคุมยาสูบ โดยความรวมมือกับหนวยงาน
ยาสูบ
ที่เกี่ยวของในพื้นที่ ดังนี้
1. มีกระบวนการหรือสถานที่รับแจงการกระทําละเมิด
กฎหมาย ไดแก การมีชองทางรับเรื่องรองเรียน เชน
โทรศัพท โทรสาร กลองรับเรื่องรองเรียน มีเจาหนาที่
รับเรื่องรองเรียน เบอรสายดวนหรือเว็บไซตรับเรื่อง
รองเรียนเปนตน
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โรคตามนโยบาย

26

ชื่อตัวชี้วัด
คะแนน
2. มีแผนปฏิบัติการเฝาระวังและบังคับใชกฎหมาย
ควบคุมยาสูบ โดยความรวมมือกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
ในพื้นที่
3. มีการดําเนินการเฝาระวังและบังคับใชกฎหมาย
ควบคุมยาสูบ โดยความรวมมือกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
ในพื้นที่
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานเฝาระวังและบังคับ
ใชกฎหมาย
ตัวชี้วดั ที่ 2: มีการจัดสถานที่สาธารณะและสถานที่
ทํางานเปนเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกําหนด ดังนี้
1. มีนโยบายอยางเปนลายลักษณอกั ษรเพือ่ ดําเนินการ
จัดเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ
และสถานที่ทํางานตามที่กฎหมายกําหนด (สถานที่
ตามนิยามในขอ 3.2 ที่กําหนด) (1 คะแนน)
2. ผูบ ริหารขององคกรมอบหมายอยางเปนลายลักษณ
อักษรใหมผี รู บั ผิดชอบหลักเพือ่ ดําเนินการจัดเขตปลอด
บุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะและสถานที่
ทํางานตามทีก่ ฎหมายกําหนด (สถานทีต่ ามนิยามในขอ
3.2 ที่กําหนด)
3. มีการจัดทําฐานขอมูลสถานทีส่ าธารณะและสถานที่
ทํางานตามทีก่ ฎหมายกําหนด (สถานทีต่ ามนิยามในขอ
3.2 ที่กําหนด)
4. มีการติดเครือ่ งหมาย/สัญลักษณแสดงเขตปลอดบุหรี่
หรือเขตสูบบุหรีใ่ นสถานทีส่ าธารณะและสถานทีท่ าํ งาน
ตามที่กฎหมายกําหนดครบทุกแหง (สถานที่ตามนิยาม
ในขอ 3.2 ที่กําหนด)
5. มีรายงานสรุปการจัดสถานที่สาธารณะและสถานที่
ทํางานใหเปนเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกําหนด
เทียบกับฐานขอมูลที่มีตามขอ 3

โรคตามนโยบาย
ชื่อตัวชี้วัด
คะแนน
14) โรคจากมลพิษ ตัวชี้วัดที่ 1: หนวยบริการสุขภาพในอําเภอมีการจัด
สิ่งแวดลอม บริการเวชศาสตรสิ่งแวดลอมรอยละ 10
ตัวชี้วัดที่ 2: หนวยบริการสุขภาพมีการจัดกิจกรรม/
สนับสนุน/ผลักดัน ใหประชาชนมีสว นรวมในการปองกัน
และแกไขปญหาโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิง่ แวดลอม
มากกวารอยละ 50
15) โรคจากการ ตัวชี้วัดที่ 1: รอยละเกษตรกรทีต่ รวจพบวามีความเสีย่ ง
ประกอบอาชีพ และ/หรือไมปลอดภัยตอพิษสารกําจัดศัตรูพืชไมเกิน
รอยละ 32
ตัวชี้วัดที่ 2: มีการดําเนินงานเฝาระวังปองกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพใหแกเกษตรกร
(มากกวาหรือเทากับรอยละ 50 ของหนวยบริการ
สุขภาพระดับปฐมภูมิ)
16) อหิวาตกโรค ตัวชี้วัดที่ 1: มีการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม
โรคอหิวาตกโรคไดตามเกณฑที่กําหนด
ตัวชี้วัดที่ 2: อัตราปวยโรคอหิวาตกโรคในระดับอําเภอ
นอยกวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง
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แบบประเมินอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน
ประเด็นการประเมิน
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน มี ไมมี รายละเอียดการใหคาํ แนะนํา
A, B, C... = เลขทีช่ ดุ แบบสัมภาษณ
1. มีคณะกรรมการปองกันควบคุมโรคและ
10
1, 2, 3... = เลขขอคําถาม
ภัยสุขภาพ
1.1 มีคณะกรรมการระดับอําเภอเพือ่ ดําเนินการ เกณฑการใหคะแนน
2
ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ อยางนอย - มี 3 ภาคสวนครบถวนตามเกณฑ = 2 คะแนน
- มี 3 ภาคสวนแตไมครบถวนตามเกณฑ
ประกอบดวยผูบริหารจาก 3 ภาคสวน
(1) ราชการสวนภูมิภาค เชน อําเภอ / = 1 คะแนน
โรงพยาบาล / สาธารณสุขโรงเรียน หรือหนวย - ไมมหี รือมีแตไมครบ 3 ภาคสวน = 0 คะแนน
งานอืน่ ๆ ในอําเภอ) โดยมีนายอําเภอเปนประธาน
และเขารวมประชุมฯอยางนอย 1 ครั้ง
(2) ราชการสวนทองถิ่น ไดแก นายก
เทศมนตรีเทศบาล/นายก อบต. ภายในอําเภอ)
(3) องคกรเอกชน หรือ ภาคประชาชน เชน
สมาคม,มูลนิธิ,ชมรม,ผูนําชุมชน/องคกรพัฒนา
เอกชนตางๆ

อําเภอ.............................จังหวัด...........................สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่.........

แบบประเมินอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน
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แบบประเมินอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน
ประเด็นการประเมิน
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน มี ไมมี รายละเอียดการใหคาํ แนะนํา
1.2 มีการประชุมของคณะกรรมการฯ อยางนอย เกณฑการใหคะแนน
2
ไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อกําหนด แนวทาง
มีการประชุมคณะกรรมการฯ อยางนอย
วัตถุประสงค/เปาหมาย การดําเนินงานและ ไตรมาสละ 1 ครั้ง ตามชวงเวลาที่เหมาะสม
การติดตามผลในพื้นที่
สอดคลองกับสถานการณปญหาในพื้นที่ โดย
ในวาระการประชุมใหมีการพิจารณากําหนด
นโยบาย แนวทาง(กลยุทธ) วัตถุประสงค/เปา
หมายการดําเนินงาน ดานการปองกันควบคุม
โรคของอําเภอ
เกณฑการใหคะแนน ครั้งละ 0.5 คะแนน
1.3 มีการใชขอ มูลจริงของพืน้ ที่ ในการวิเคราะห เกณฑการใหคะแนน
2
สถานการณเพื่อกําหนดปญหา เรียงลําดับความ - มีการใชขอมูลจริงของพื้นที่ ในการวิเคราะห
สําคัญปญหา และแนวทาง (กลยุทธ) ในการ สถานการณ และมีการกําหนดปญหา เรียงลําดับ
แกไขปญหา โดยมีการนําเสนอใหทปี่ ระชุมคณะ ความสําคัญปญหา กําหนดแนวทาง (กลยุทธ)
กรรมการไดรับทราบและพิจารณาเห็นชอบ ในการแกไขปญหาและนําเสนอใหที่ประชุม
แนวทางแกไข
คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ = 2 คะแนน
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แบบประเมินอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน
ประเด็นการประเมิน
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน มี ไมมี รายละเอียดการใหคาํ แนะนํา
- มีการใชขอมูลจริงของพื้นที่ ในการวิเคราะห 2
สถานการณ และมีการดําเนินงานเพียงบางสวน
เกี่ยวกับการกําหนดปญหา เรียงลําดับความ
สําคัญปญหา กําหนดแนวทาง (กลยุทธ) ในการ
แกไขปญหาโดยมีการนําเสนอใหที่ประชุมคณะ
กรรมการพิจารณาเห็นชอบ = 1 คะแนน
ไมมี หรือไมชดั เจนในการใชขอ มูลจริงของพืน้ ที่
ในการวิเคราะหสถานการณ การกําหนดปญหา
แนวทาง (กลยุทธ) ในการแกไขปญหา โดยมีการ
นําเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณารับ
ทราบหรือเห็นชอบหรือไมก็ได = 0 คะแนน
1.4 มีการมอบหมายผูรับผิดชอบใหดําเนินการ เกณฑการใหคะแนน
2
ควบคุมโรค/ภัยสุขภาพ อยางนอยรอยละ 50 - มีการสื่อสาร ถายทอด เรื่องดังกลาวไปสู
ของการประชุมกรรมการไดรบั ทราบและพิจารณา บุคลากร ภาคสวน องคกร และประชาชนใน
เห็นชอบแนวทางแกไข
พื้นที่ไดหลากหลายชองทางอยางทั่วถึง และ
มีการมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินกิจกรรม
ตางๆ อยางชัดเจน = 2 คะแนน
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แบบประเมินอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน
ประเด็นการประเมิน
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน มี ไมมี รายละเอียดการใหคาํ แนะนํา
- มีการสื่อสาร ถายทอด เรื่องดังกลาวไปสู
2
บุคลากร ภาคสวน องคกร และประชาชนใน
พื้นที่ แตพิจารณาแลวมีนอยชองทางซึ่งอาจไม
ทั่วถึง และมีการมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนิน
กิจกรรมตางๆ อยางชัดเจน = 1 คะแนน
- ไมม/ี หรือมีการสือ่ สาร ถายทอด เรือ่ งดังกลาว
ไปสู บุคลากร ภาคสวน องคกร และประชาชน
ในพื้นที่แตพิจารณาแลวมีนอยชองทางซึ่งอาจ
ไมทั่วถึง และไมมีการมอบหมายผูรับผิดชอบ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ อยางชัดเจน = 0 คะแนน
1.5 คณะกรรมการตองมีการติดตามหรือมีระบบ เกณฑการใหคะแนน
2
การติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานตาม - มีการติดตามผลความกาวหนา หรือผลสําเร็จ
มติที่ประชุมคณะกรรมการ
การดําเนินงานในทีป่ ระชุมคณะกรรมการ = 2
คะแนน
- ไมมกี ารติดตามหรือรายงานผลในทีป่ ระชุม
คณะกรรมการ หรือไมมรี ะบบติดตาม= 0
คะแนน
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แบบประเมินอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน
ประเด็นการประเมิน
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน มี ไมมี รายละเอียดการใหคาํ แนะนํา
2. มีระบบระบาดวิทยาที่ดี
20
2.1 ทีม SRRT อําเภอและเครือขายมีความ
8
พรอมและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.1.1 ทีม SRRT ระดับอําเภอ ผานการประเมิน เกณฑการใหคะแนน
6
- ผลการประเมินผานเกณฑมาตรฐาน
รับรองมาตรฐาน SRRT โดย สคร.
ระดับดีเยีย่ ม = 6 คะแนน
ระดับดี = 5 คะแนน
ระดับพืน้ ฐาน = 4 คะแนน,
ไมมกี ารประเมินหรือผลการประเมินไมผา น
เกณฑมาตรฐาน = 0 คะแนน
2.1.2 ทีม SRRT ระดับอําเภอติดตามและสรุป เกณฑการใหคะแนน
2
ผลการดําเนินงานของทีม SRRT ตําบล 2 ครั้ง/ - ติดตามและสรุปผลการดําเนินงานของทีม
ตอป
SRRT ตําบล
- 2 ครั้ง/ป.= 2 คะแนน
- 1 ครั้ง/ป =1 คะแนน
- ไมมีการติดตามและสรุปผล =0 คะแนน
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แบบประเมินอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน
ประเด็นการประเมิน
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน มี ไมมี รายละเอียดการใหคาํ แนะนํา
2.2 ทีม SRRT ระดับตําบลมีการดําเนินงานดังนี้
5
1
2.2.1 รับแจงขาวจากอสม.หรือเครือขายในเขต เกณฑการใหคะแนน
มี
ก
ารรั
บ
แจ
ง
ข
า
วสมํ
า
่
เสมอ
10
เดื
อ
น
ขึ
น
้
ไป
รับผิดชอบอยางนอย 1 ครัง้ /เดือน
=1
- มีการแจงขาว 5-9 เดือน = 0.5
- มีการแจงขาว <5 เดือน = 0
1
2.2.2 แจงขาวใหเครือขายภายใน 24 ชม. หลัง เกณฑการใหคะแนน
≥80% = 1
ตรวจสอบขาว
50-79 % = 0.5
<50% = 0
0.5
2.2.3 แจงขาวในโปรแกรมออนไลนถกู ตอง (1 ป เกณฑการใหคะแนน
การบั
น
ทึ
ก
ครบถ
ว
นให
ค
ด
ิ
เป
น
สั
ด
ส
ว
น
ยอนหลัง)
≥80% = 0.5
50-79 % = 0.25
<50% = 0
ไมมีการบันทึก =0 คะแนน
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เกณฑการใหคะแนน
≥80% = 1
50-79% = 0.5
<50% = 0
2.2.6 มีการประชุมทีม SRRT เครือขายระดับ เกณฑการใหคะแนน
- มีการประชุมอยางนอยปละ 2 ครั้ง = 0.5
ตําบลอยางนอยปละ 2 ครั้ง
- มีการประชุมปละ 1 ครั้ง = 0.25
- ไมมีการประชุม = 0

จํานวน เหตุการณ/โรค ทีค่ วบคุมเบือ้ งตนไดอยางเหมาะสม
จํานวน เหตุการณ/โรคทีต่ อ งควบคุมเบือ้ งตน12 เดือนยอนหลัง

0.5

แบบประเมินอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน
ประเด็นการประเมิน
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน มี ไมมี รายละเอียดการใหคาํ แนะนํา
2.2.4 สรุปเหตุการณผิดปกติและแจงใหเครือ เกณฑการใหคะแนน
1
ขายในพื้นที่ทราบอยางนอย เดือนละ ๑ ครั้ง - สมํ่าเสมอ 10 เดือนขึ้นไป = 1
- มีการแจงขาว 5-9 เดือน = 0.5
มีการแจงขาว <5 เดือน = 0
2.2.5 ควบคุมการเกิดโรค/เหตุการณเบื้องตน มีการควบคุมการเกิดโรค/เหตุการณเบือ้ งตนได 1
อยางเหมาะสม
สูตร
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แบบประเมินอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน
ประเด็นการประเมิน
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน มี ไมมี รายละเอียดการใหคาํ แนะนํา
2.3 มีระบบขอมูลและการเฝาระวังโรคและภัย
7
สุขภาพ
2.3.1 ระบบขอมูลและการเฝาระวังโรคติดตอ
3
มีคุณลักษณะดังนี้
2.3.1.1 มีความครอบคลุมของสถานบริการที่ สูตร
0.5
จํานวนสถานบริการของรัฐทีร่ ายงานครบทุกสัปดาห
สงรายงาน
จํานวนสถานบริการของรัฐทั้งหมด
เกณฑการใหคะแนน (คิดตามสัดสวน) =
≥80%=0.5
50-79=0.25
<50%= 0
สูตร
2.3.1.2 ขอมูลทันเวลาเปนปจจุบัน*
0.5
จํานวน record ที่รายงานทันเวลา
จํานวน record ทั้งหมดในสัปดาหที่ทําการ
ประเมิน
เกณฑการใหคะแนน (คิดตามสัดสวน)
≥80% =0.5
50-79 % =0.25
<50% = 0
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แบบประเมินอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน
ประเด็นการประเมิน
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน มี ไมมี รายละเอียดการใหคาํ แนะนํา
2.3.1.3 ตรวจจับการระบาดจากขอมูลในระบบ งานระบาดวิทยาอําเภอ มีการตรวจจับการ
1
เฝาระวังโรคอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง(ยอนหลัง ระบาดจากระบบเฝาระวังเดือนละ 1 ครั้ง
12 เดือน)
- 10 เดือนขึ้นไป = 1
- 5-9 เดือน = 0.5
<5 เดือน = 0
2.3.1.4 มีการจัดทําหรือนําเสนอรายงาน
มีรายงานสถานการณหรือรายงานการนําเสนอ 1
สถานการณทุกเดือน
สถานการณยอนหลังรอบ 1 ป ทุกเดือน
- 10 เดือนขึ้นไป = 1
- 5-9 เดือน = 0.5
<5 เดือน = 0
2.3.2 ระบบขอมูลและการเฝาระวังโรคไมตดิ ตอ
2
มีคุณลักษณะดังนี้
2.3.2.1 มีฐานขอมูลผูปวยโรคเบาหวาน โรค มีฐานขอมูลที่มีตัวแปรสําคัญ 3 ดาน คือ บุคคล 0.5
ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือดและโรค เวลา สถานที่
หลอดเลือดสมอง
เกณฑการใหคะแนน
- มีรายงานครบทุกโรค = 0.5 คะแนน
ไมมีรายงานหรือมีไมครบทุกโรค = 0 คะแนน
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แบบประเมินอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน
ประเด็นการประเมิน
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน มี ไมมี รายละเอียดการใหคาํ แนะนํา
2.3.2.2 มีขอมูลอยางนอย 5 ปยอนหลัง
ดูจากขอมูลการปวย/ตาย
0.5
เกณฑการใหคะแนน
- มีครบทุกโรค 5 ป = 0.5 คะแนน
มีไมครบทุกโรคทุกป หรือไมมี = 0 คะแนน
2.3.2.3 จัดทําหรือนําเสนอรายงานสถานการณ ดูจากรายงานสถานการณหรือรายงานการนํา
1
ทุก 6 เดือน
เสนอในรอบ 12 เดือน
เกณฑการใหคะแนน
- รอบการจัดทํารายงาน ≤ 6 เดือน
= 1 คะแนน
- รอบการจัดทํารายงาน › 6 เดือน
= 0.5 คะแนน
ไมมี = 0 คะแนน
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แบบประเมินอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน
ประเด็นการประเมิน
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน มี ไมมี รายละเอียดการใหคาํ แนะนํา
2.3.3 ระบบขอมูลและการเฝาระวังภัยสุขภาพ
0.5
และปจจัยเสี่ยงอื่นๆ มีคุณลักษณะดังนี้
2.3.3.1 มีขอมูลเฝาระวังหรือการสํารวจดาน ดูขอมูลการเฝาระวังหรือการสํารวจปจจัยเสี่ยง
ปจจัยเสี่ยง หรือพฤติกรรมเสี่ยง (การสูบบุหรี่, พฤติกรรมเสี่ยงที่จัดทําไวในรอบ 12 เดือนที่
การดื่มสุรา, Behavior, Risk factor) สําหรับ ผานมา
1
เกณฑการใหคะแนน
โรคและภัยสุขภาพตามคุณลักษณะที่ 5
- มีขอมูลปจจัยเสี่ยงหรือพฤติกรรมเสี่ยง
= 1 คะแนน
- ไมมีขอมูลปจจัยเสี่ยงหรือพฤติกรรมเสี่ยง
= 0 คะแนน
2.3.3.2 มีการจัดทําหรือนําเสนอรายงาน
ดูจากรายงานสถานการณยอนหลังในรอบ 12
สถานการณเฝาระวัง/การสํารวจอยางนอย
เดือนที่ผานมา
เกณฑการใหคะแนน
1 ฉบับ
- มี = 1 คะแนน
- ไมมี = 0 คะแนน
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ประเด็นการประเมิน
3. การจัดทําแผน การกํากับติดตามและ
ประเมินผลการปองกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ
3.1 มีเปาหมายและแผนปฏิบัติการปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เปนนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข และที่เปนปญหาในพื้นที่
โดยการมีสวนรวมจากภาคสวนตางๆในการจัด
ทําแผนฯ อยางนอย 5 ปญหา และสามารถวัด
ความสําเร็จไดตามคุณลักษณะที่ 5
3.2 มีผังปฏิบัติการปองกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพและมีผูรับผิดชอบ ตามแผนฯ ที่กําหนด
ในขอ 3.1
มีเปาหมายและมีแผนปฏิบัติการการปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เปนปญหาในพื้นที่
เชน ลดโรค และภัยสุขภาพ ลดปจจัยเสี่ยง
เกณฑการใหคะแนน
- คิดตามสัดสวน โรคละ 0.4 คะแนน
- ไมมี/มีไมครบ = 0 คะแนน
มีผังปฏิบัติงานที่กําหนดชวงเวลาและกิจกรรม
ในการดําเนินงานในรอบป
เกณฑการใหคะแนน
- คิดตามสัดสวน โรคละ 0.2 คะแนน
- ไมมี/มีไมครบ = 0 คะแนน
1

2

แบบประเมินอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน มี ไมมี รายละเอียดการใหคาํ แนะนํา
10

40

แบบประเมินอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน
ประเด็นการประเมิน
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน มี ไมมี รายละเอียดการใหคาํ แนะนํา
3.3 มีแผนกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนิน มีแผนติดตามการดําเนินงานตามกิจกรรมที่ระบุ 1
งานปองกันควบคุมโรค ที่ สอดคลองกับแผน ไวในแผนปฏิบัติการและระบุผูรับผิดชอบการ
งานที่กําหนดในขอ 3.1 และมีการกําหนดผูรับ ติดตามงานตามแผนปฏิบัติการปองกันควบคุม
ผิดชอบทําหนาที่ติดตามประเมินผล
โรคและภัยสุขภาพที่เปนปญหาของพื้นที่และที่
เปนนโยบายของประเทศ
เกณฑการใหคะแนน
- คิดตามสัดสวน โรคละ 0.2 คะแนน
- ไมมี/มีไมครบ = 0 คะแนน
3.4 มีการปฏิบัติการรวมกับทองถิ่นและภาค มีกิจกรรมการดําเนินงานปองกันควบคุมโรค
2
ประชาชนในการปองกันควบคุมโรค/ปญหา และภัยสุขภาพที่มีทองถิ่นและประชาชนรวม
สุขภาพ ตามแผนฯ ที่กําหนดในขอ 3.1
ดวยในการปองกันควบคุมโรค/ปญหาสุขภาพ
ที่เปนปญหาของพื้นที่และที่เปนนโยบายของ
ประเทศ
เกณฑการใหคะแนน
- คิดตามสัดสวน โรคละ 0.4 คะแนน
- ไมมี/มีไมครบ = 0 คะแนน
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ประเด็นการประเมิน
3.5 มีรายงานการติดตามความกาวหนา และ
ประเมินผลความสําเร็จ ปญหาอุปสรรค และ
ขอเสนอแนะจากการดําเนินงาน ตามแผน
ปฏิบัติการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ที่กําหนดในขอ 3.1 เสนอตอคณะกรรมการ
ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอยางนอย
1 ครั้งตอป

แบบประเมินอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน มี ไมมี รายละเอียดการใหคาํ แนะนํา
รายงานการประเมินผลความสําเร็จของแผน
2
ปฏิบัติการ ปญหาอุปสรรคของโรค และภัย
สุขภาพที่เลือกในคุณลักษณะที่ 5โดยมีขอ
สรุปและขอเสนอแนะเพื่อนําไปสูการปรับปรุง
พัฒนามาตรการดําเนินงาน วางแผนงาน
โครงการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคในระดับ
อําเภอใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้นตอไป ที่เสนอตอคณะกรรมการปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
เกณฑการใหคะแนน
- คิดตามสัดสวน โรคละ 0.4 คะแนน
- ไมมี/มีไมครบ = 0 คะแนน

42

แบบประเมินอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน
ประเด็นการประเมิน
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน มี ไมมี รายละเอียดการใหคาํ แนะนํา
3.6 มีการประเมินความเสี่ยงโรคหรือภัย
มีแผนรองรับภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุข 1
สุขภาพที่เปนปญหาในพื้นที่ และจัดทําแผน เชน ไขหวัดใหญ/ไขหวัดนก, อุบัติเหตุ ฯลฯ
ปฏิบัติการรองรับการควบคุมโรค/ ภัยฉุกเฉิน ทั้งนี้ไมนับแผนไฟไหมสถานบริการ
ทางดานสาธารณสุขระดับอําเภออยางนอย
เกณฑการใหคะแนน
1 แผน
มี = 1 คะแนน ไมมี = 0 คะแนน
3.7 มีการซอมแผนรองรับการควบคุมโรค/ภัย มีการซอมแผนฯในรอบ 12 เดือนที่ผานมานับ 1
ฉุกเฉินดานสาธารณสุข ตามที่ไดมีการประเมิน จากวันประเมิน
ความเสี่ยงโรคหรือภัยสุขภาพที่เปนปญหาใน เกณฑการใหคะแนน
พื้นที่ ตามขอ 3.6 ระดับอําเภออยางนอยปละ - มี = 1 คะแนน
1 ครั้ง
- ไมมี = 0 คะแนน
4. มีการระดมทุนหรือการสนับสนุนงบประมาณ
10
จากหนวยงานที่เกี่ยวของเปนรูปธรรม
4.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน อบจ., อปท.มีการจัดสรรทรัพยากร ไดแกงบประมาณ 2
เทศบาล , อบต. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ วัสดุอุปกรณ นํ้ายาเคมี ฯลฯ และมีหลักฐาน
สามารถตรวจสอบได
การควบคุมโรคอยางเปนรูปธรรม
เกณฑการใหคะแนน (คิดตามสัดสวน)
- รอยละ 100 ของ อปท. = 2 คะแนน
- รอยละ 10 คิดเปน 0.2 คะแนน เศษของ
รอยละใหตัดทิ้ง

43

แบบประเมินอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน
ประเด็นการประเมิน
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน มี ไมมี รายละเอียดการใหคาํ แนะนํา
4.2 กองทุนสุขภาพชุมชนจัดสรรทรัพยากรเพื่อ กองทุนสุขภาพชุมชนมีการจัดสรรทรัพยากร
4
การควบคุมโรคอยางเปนรูปธรรม
(มีแผนการทํางานและการใชเงิน) ไดแกงบ
ประมาณ วัสดุอุปกรณ นํ้ายาเคมี ฯลฯ และมี
แผนการทํางานและใชเงินที่มีหลักฐานสามารถ
ตรวจสอบได
เกณฑการใหคะแนน(คิดตามสัดสวน)
- รอยละ 100 ของ กองทุนฯ = 4 คะแนน
- รอยละ 10 คิดเปน 0.4 คะแนน เศษของรอย
ละใหตัดทิ้ง
4.3 โรงพยาบาลคูสัญญาหลัก (CUP ) ที่ดูแล โรงพยาบาลมีการจัดสรรทรัพยากร เชน งบ
2
หลักประกันสุขภาพของประชาชนสวนใหญ ประมาณ วัสดุอุปกรณ นํ้ายาเคมี ฯลฯ และมี
ในอําเภอจัดสรรทรัพยากรเพื่อการควบคุมโรค หลักฐานสามารถตรวจสอบได
เกณฑการใหคะแนน
อยางเปนรูปธรรม
- มี = 2 คะแนน
- ไมมี = 0 คะแนน
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แบบประเมินอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน
ประเด็นการประเมิน
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน มี ไมมี รายละเอียดการใหคาํ แนะนํา
4.4 หนวยงานอื่นๆ เชน องคกรเอกชน วัด
องคกรมีการจัดสรรทรัพยากร ไดแกงบ
2
ประชาชน จัดสรรทรัพยากรเพื่อการควบคุมโรค ประมาณ วัสดุอุปกรณ นํ้ายาเคมี ฯลฯ และมี
โดยมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรเปนรูป หลักฐานสามารถตรวจสอบได
ธรรม ที่สามารถตรวจสอบได
เกณฑการใหคะแนน
- มี = 2 คะแนน
- ไมมี = 0 คะแนน
5.มีผลสําเร็จของการควบคุมโรคที่สําคัญตาม
50
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 2 เรือ่ งและโรค/
ภัยสุขภาพที่เปนปญหาในพื้นที่ 3 เรื่อง
5.1 โรคตามนโยบาย……................................... ตามรายละเอียดตัวชี้วัดรายโรค
10
ตัวชี้วัดที่ 1……..................................................
ตัวชี้วัดที่ 2………...............................................
5.2 โรคตามนโยบาย……................................... ตามรายละเอียดตัวชี้วัดรายโรค
10
ตัวชี้วัดที่ 1……..................................................
ตัวชี้วัดที่ 2………...............................................
5.3 โรคและภัยสุขภาพทีเ่ ปนปญหาของพืน้ ที.่ ....... ตามรายละเอียดตัวชี้วัดรายโรค
10
ตัวชี้วัดที่ 1……..................................................
ตัวชี้วัดที่ 2………...............................................

45

แบบประเมินอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน
ประเด็นการประเมิน
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน มี ไมมี รายละเอียดการใหคาํ แนะนํา
5.4 โรคและภัยสุขภาพทีเ่ ปนปญหาของพืน้ ที.่ ....... ตามรายละเอียดตัวชี้วัดรายโรค
10
ตัวชี้วัดที่ 1……..................................................
ตัวชี้วัดที่ 2………...............................................
5.5 โรคและภัยสุขภาพทีเ่ ปนปญหาของพืน้ ที.่ ....... ตามรายละเอียดตัวชี้วัดรายโรค
10
ตัวชี้วัดที่ 1……..................................................
ตัวชี้วัดที่ 2………...............................................

ขอพึงระวัง/ขอควรพิจารณา
1. ทีมประเมินผลตองเปนชุดเดียวกันในการประเมิน 4 จังหวัด เพื่อ
ใหเปนบรรทัดฐานเดียวกันและใหผลการประเมินมีความนาเชื่อถือ
2. ตองมีการชี้แจงทําความเขาใจเกณฑการประเมินและวิธีการประเมินแก
ทีมประเมินผล เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและความเขาใจในแนวทางเดียวกัน
3. การประสานงานกับพืน้ ทีต่ อ งใหเกิดการมีสว นรวมในการกําหนดสถานที่
และผูร บั การประเมินจากพืน้ ที่ เพือ่ ใหไดขอ มูลทีเ่ ปนประโยชนจากผูท มี่ สี ว นไดสว นเสีย
โดยตรง
4. กําหนดใหผูบริหารระดับสูงเปนประธานทีมประเมินผล เพื่อใหเกิดการ
ยอมรับของพื้นที่
5. ขอมูลจากการสัมภาษณตอ งมีการบันทึกเสียง เพือ่ ใหไดขอ มูลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ทั้งนี้ทีมประเมินผลตองมีทักษะการรวบรวม วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
6. ทีมประเมินตองประกอบดวยผูบริหารระดับสูง นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับชํานาญการขึน้ ไปทีม่ คี วามรู ทักษะดานการจัดการเครือขาย การวิจยั การวางแผน
การประเมินผล การควบคุมโรค โดยพิจารณาคัดเลือกภายในสํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ 5
7. ชวงเวลาในการประเมินผลตองเปนไตรมาสที่ 4 ของปงบประมาณ
เนื่องจากในไตรมาสที่ 1 - 3 เปนชวงเวลาการประเมินตนเองและพัฒนาของพื้นที่
โดยทีมประเมินผลจะนําผลการประเมินตนเองรวมทั้งขอมูลการพัฒนาตางๆ มา
ประกอบการประเมินผล
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แนวทางในการใหขอเสนอแนะ/คําแนะนํา
1. กําหนดประเด็นการใหขอเสนอแนะใน 3 ลักษณะประกอบดวย ขอ
เสนอแนะเชิงนโยบาย ขอเสนอแนะเชิงวิชาการและขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
2. ขอเสนอแนะตองมีความสอดคลองกับขอคนพบสําคัญจากการประเมินผล
ไมใชความรูสึก หรือขอมูลดานอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของจากการประเมินผล
3. ทีมประเมินผลตองกลั่นกรองขอเสนอแนะใหเปนในลักษณะที่มีความ
เปนไปไดในทางปฏิบตั ิ และใหพนื้ ทีร่ บั การประเมินมีความเขาใจถึงแนวทางการดําเนินงาน
ตามขอเสนอแนะ
4. ทีมประเมินผลวิเคราะหขอเสนอแนะที่ใหอําเภอในพื้นที่ 4 จังหวัด
และรวบรวม สังเคราะหเปนประเด็นสําคัญเสนอกรมควบคุมโรค
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