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รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2566 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

 

ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

1 ระดับ
ความสำเร็จ
ในการ
ดำเนินงาน
ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรค
โควิด 19 
เข็มกระตุ้น 

ควบคุม
โรคติดต่อ 

>= ร้อยละ 60 
  

/ นายทวี  
ชูช่วย 

4 

2 ร้อยละของ
ความ
ครอบคลุม
การได้รับ
วัคซีนแต่ละ
ชนิดครบ
ตามเกณฑ์
ในเด็กอายุ
ครบ 1 ปี 

ควบคุม
โรคติดต่อ 

>= ร้อยละ 95  /  นางพัชรี 
โยมเอียด 

7 

3 ร้อยละของ
ความ
ครอบคลุม
การได้รับ
วัคซีน 
MMR2 ใน

ควบคุม
โรคติดต่อ 

>= ร้อยละ 95  /  นางพัชรี 
โยมเอียด 

9 
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ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

เด็กอายุครบ  
3  ป ี

4 ระดับ
ความสำเร็จ
ในการ
เตรียมพร้อม
และตอบโต้
การระบาด
โรคติดต่อ
อุบัติใหม่ 

ควบคุม
โรคติดต่อ 

ระดับ 5  /  นายทวี  
ชูช่วย 

11 

5 ระดับ
ความสำเร็จ
ของการ
ดำเนินงาน
อำเภอ
ป้องกัน
ควบคุมโรค
เข้มแข็ง
แบบยั่งยืน 
ภายใต้
ระบบ
สุขภาพ
อำเภอ 
(DHS/DC) 

ควบคุม
โรคติดต่อ 

>= ร้อยละ 80  /  นายเฉลิมชัย 
แป้นน้อย 

14 

6 ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ควบคุม
โรคติดต่อ 

>= ร้อยละ 80  /  นายทวี   
ชูช่วย 

21 
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ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

การป้องกัน
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
ตาม
แนวทางการ
จัดการ
พาหะนำโรค
แบบ
ผสมผสาน
ในระดับ
ตำบล 

7 ร้อยละของ
ตำบลผ่าน
เกณฑ์ตำบล
ควบคุมโรค
เข้มแข็ง 

ควบคุม
โรคติดต่อ 

>= ร้อยละ 70   / นายเฉลิมชัย 
แป้นน้อย 

28 
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นิยามตัวช้ีวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
ปีงบประมาณ 2566 

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 0401 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

( / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12 
(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ ( / ) ภารกิจกลุ่มงาน 
(   ) อ่ืน ๆ .................................................................................................................  

หมวด ( / ) PP&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(   ) Service  Excellence บริการเป็นเลิศ 
(   ) People Excellence บคุลากรเป็นเลิศ 
(   ) Governance Excellence บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 

แผนงาน  
โครงการ  
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มกระตุ้น  
คำนิยามตัวช้ีวัด วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19  หมายถึง  วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ทุกชนิด ทั้งวัคซีนพ้ืนฐาน 

และวัคซีนทางเลือก  
เข็มกระตุ้น หมายถึง ตั้งแต่เข็มที่ 3 ขึ้นไป 

เกณฑ์เป้าหมาย ระยะ 1 ปี 
(ปีงบประมาณ 2566) 

ระยะ 3 ปี 
(ปีงบประมาณ 2568) 

ระยะ 5 ปี 
(ปีงบประมาณ 2570) 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชากรในจังหวัดพัทลุงได้รับการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ตามเป้าหมายที่
กระทรวงกระทรวงสาธารณสุข กำหนด 

กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทุกกลุ่มอายุ ทุกคนที่อาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด  (จากแฟ้ม Person  
ตามมาตรฐานโครงสร้าง  43  แฟ้ม  สถานะบุคคล  Type area  =  1 , 3 ) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ระบบรายงานจาก MOPH IC 
แหล่งข้อมูล MOPH IC    
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (คะแนนเกณฑ์ย่อยที่ 1 + คะแนนเกณฑ์ย่อยที่ 2) / 2 
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เกณฑ์ย่อยที่ 1 ร้อยละของความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มกระตุ้น 
รายการข้อมูล 1 A= จำนวน ปชก.กลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่รับผิดชอบ ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโค

วิด 19 เข็มกระตุ้น  
B= จำนวน ปชก.กลุ่มเป้าหมาย ที่อาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่รับผิดชอบ ทั้งหมด (จากแฟ้ม  
Person  ตามมาตรฐานโครงสร้าง  43  แฟ้ม  สถานะบุคคล  Type area  =  1 , 3 ) 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด ความครอบคลุมฯ คำนวณจากสูตร  ( A/B)  x  100 
ระยะเวลาประเมินผล ประเมินผลสัมฤทธิ์ ไตรมาสที่ 4 

เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2566 

ไตรมาสที่  1 ไตรมาสที่  2 ไตรมาสที่  3 ไตรมาสที่  4 
45% 50% 55% >=60% 

วิธีการประเมินผล 1 ประมวลข้อมูลผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มกระตุ้น  จาก MOPH IC  
2 คำนวนตามสูตร 
ค่าเป้าหมาย คปสอ.แต่ละแห่ง  มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19       
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  60 เมื่อสิ้นไตรมาส 4  

เอกสารสนับสนุน - 
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 

ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน

ป้องกันโรคโควิด 19 ปชก. ทุก

กลุ่มอายุ ที่อยู่จริง 

ร้อยละ 28.71 

(22 พย.65) 

  

 

คะแนนเต็ม 5  คะแนน 
วิธีการให้คะแนน ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน 

น้อยกว่าร้อยละ     55     เท่ากับ     1     คะแนน 
ร้อยละ               55     เทา่กับ     2     คะแนน 
ร้อยละ               60     เทา่กับ     3     คะแนน 
ร้อยละ               65     เทา่กับ     4     คะแนน 
มากกว่าร้อยละ     65     เท่ากับ     5     คะแนน 

เกณฑ์ที่ 2 อัตรา (ร้อยละ) การเพิ่มขึ้นของความครอบคลุมวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มกระตุ้น  
รายการข้อมูล 2 A= ความครอบคลุมวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มกระตุ้น ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565  

B= ความครอบคลุมวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มกระตุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2566  
สูตรคำนวณตัวชี้วัด อัตรา (ร้อยละ) การเพิ่มข้ึนของความครอบคลุมฯ คำนวณจากสูตร B-A 
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ระยะเวลาประเมินผล ประเมินผลสัมฤทธิ์ ไตรมาสที่ 4 

วิธีการประเมินผล 1 ประมวลข้อมูลผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มกระตุ้น  จาก MOPH IC  
2 คำนวณตามสูตร 

เอกสารสนับสนุน - 
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 

อัตรา (ร้อยละ) ของการเพ่ิมข้ึน

ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน

ป้องกันโรคโควิด 19 ปชก. ทุก

กลุ่มอายุที่อยู่จริง 

ร้อยละ    

 

คะแนนเต็ม 5  คะแนน 
วิธีการให้คะแนน ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน 

น้อยกว่าร้อยละ     25     เท่ากับ     1     คะแนน 
ร้อยละ               25     เทา่กับ     2     คะแนน 
ร้อยละ               30     เทา่กับ     3     คะแนน 
ร้อยละ               35     เทา่กับ     4     คะแนน 
มากกว่าร้อยละ     35     เท่ากับ     5     คะแนน 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นายทวี  ชูชว่ย โทรศัพท์ที่ท่างาน : 074-613127ต่อ 400, 401 
โทรศัพท์มือถือ :   08 6295 0007 E-mail : taweec@icloud.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล :  นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ์ โทรศัพท์ที่ท่างาน :  074 613127 ต่อ 400 
โทรศัพท์มือถือ :  08 6747 1226 E-mail :  lerdler@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล:  นางสาวอภิญญา  เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ท่างาน : 074 611811 
โทรศัพท์มือถือ 08   8970 6145 E-mail :   

 
  

mailto:taweec@icloud.com
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รหัสตัวช้ีวัด 0402 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

(   ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12 
(  ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ ( / ) ภารกิจกลุ่มงาน 
(   ) อ่ืน ๆ ............................................................................... .................................. 

หมวด ( / ) PP&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(   ) Service  Excellence บริการเป็นเลิศ 
(   ) People Excellence บคุลากรเป็นเลิศ 
(   ) Governance Excellence บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 

แผนงาน  
โครงการ  
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ป ี
คำนิยามตัวช้ีวัด ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี  หมายถึง  

ร้อยละของเด็กอายุครบ 1 ปี  ที่ได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์  ตั้งแต่แรกเกิดจนอายุ
ครบ 1 ปี  ได้แก่  วัคซีน BCG , HB , IPV , DTP-HB3 , OPV3 , และ MMR1  จากเด็กอายุ
ครบ 1 ปี  ที่อาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด   

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้เด็กในพ้ืนที่รับผิดชอบได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคครบตามเกณฑ์ของแผนงาน
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  กระทรวงสาธารณสุข 

กลุ่มเป้าหมาย เด็กอายุครบ 1 ปี ที่อาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด (จากแฟ้ม Person ตามมาตรฐาน
โครงสร้าง 43 แฟ้ม สถานะบุคคล Type area  =  1, 3 ) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ระบบรายงานจากโปรแกรม HDC 
แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล  43  แฟ้ม 
รายการข้อมูล 1 A  =  จำนวนเด็กอายุครบ 1 ปี  ที่อาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่รับผิดชอบ  ที่ได้รับวัคซีนแต่ละชนิด

ครบตามเกณฑ์  ได้แก่  วัคซีน BCG , HB1 , IPV , DTP-HB3 , OPV3 , และ MMR1 
 B = จำนวนเด็กอายุครบ 1 ปี  ที่อาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด (จากแฟ้ม  Person  

ตามมาตรฐานโครงสร้าง  43  แฟ้ม  สถานะบุคคล  Type area  =  1 , 3 ) 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด ( A / B )  x  100 
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ระยะเวลาประเมินผล รายไตรมาส 
เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2566 

ไตรมาสที่  1 ไตรมาสที่  2 ไตรมาสที่  3 ไตรมาสที่  4 
95% 95% 95% 95% 

วิธีการประเมินผล คปสอ.แต่ละแห่ง  มีการดำเนินการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  เด็กอายุครบ 1 ปีที่อาศัยอยู่จริง
ในพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด  มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์  ไม่
น้อยกว่าร้อยละ  95   

เอกสารสนับสนุน - 
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 
ความครอบคลุมการได้รับ
วัคซีนแต่ละชนิดครบตาม
เกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี 
จังหวัดพัทลุง 

ร้อยละ 89.76 91.46 96.93 

 

คะแนนเต็ม 5  คะแนน 
วิธีการให้คะแนน ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน  2  หน่วยต่อ  1  คะแนน 

น้อยกว่าร้อยละ     93     เท่ากับ     1     คะแนน 
ร้อยละ               93     เทา่กับ     2     คะแนน 
ร้อยละ               95     เทา่กับ     3     คะแนน 
ร้อยละ               97     เทา่กับ     4     คะแนน 
มากกว่าร้อยละ     97     เท่ากับ     5     คะแนน 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :  นางพัชรี  โยมเอียด โทรศัพท์ที่ท่างาน :  074 613127 ต่อ 400 
โทรศัพท์มือถือ :  084 2682453 E-mail :  baitauy369@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล :  นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ์ โทรศัพท์ที่ท่างาน :  074 613127 ต่อ 400 
โทรศัพท์มือถือ :  086 7471226 E-mail :  lerdler@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล:  นางสาวอภิญญา  เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ท่างาน : 074 611811 
โทรศัพท์มือถือ 08   8970 6145 E-mail :   
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รหัสตัวช้ีวัด 0403 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

(   ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12 
(  ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ (/  ) ภารกิจกลุ่มงาน 
(   ) อ่ืน ๆ .................................................................................................................  

หมวด ( / ) PP&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(   ) Service  Excellence บริการเป็นเลิศ 
(   ) People Excellence บคุลากรเป็นเลิศ 
(   ) Governance Excellence บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 

แผนงาน - 
โครงการ - 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR2 ในเด็กอายุครบ  3  ปี 
คำนิยามตัวช้ีวัด ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR2 ในเด็กอายุครบ 3 ปี หมายถึง ร้อยละของเด็ก

อายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีน MMR2 จากเด็กอายุครบ 3 ปี ที่อาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่
รับผิดชอบทั้งหมด   

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

วัตถุประสงค์ เพ่ือเร่งรัดให้เด็กกลุ่มนี้  มีภูมิคุ้มกันต่อโรคหัดอยู่ในระดับที่ป้องกันโรคได้โดยเร็ว  
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่จะกำจัดโรคหัดให้สำเร็จในปี 2564 

กลุ่มเป้าหมาย เด็กอายุครบ 3 ปี  ที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด  (จากแฟ้ม  Person  ตาม
มาตรฐานโครงสร้าง  43  แฟ้ม  สถานะบุคคล  Type area  =  1 , 3) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ระบบรายงานจากโปรแกรม HDC 
แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล  43  แฟ้ม 
รายการข้อมูล 1 A =  จำนวนเด็กอายุครบ 3 ปี  ที่อาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่รับผิดชอบ  ที่ได้รับวัคซีน MMR2 
 B = จำนวนเด็กอายุครบ 3 ปี  ที่อาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด  (จากแฟ้ม  

Person  ตามมาตรฐานโครงสร้าง  43  แฟ้ม สถานะบุคคล Type area  =  1 , 3) 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด ( A / B )  x  100 
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ระยะเวลา
ประเมินผล 

รายไตรมาส 

เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2562 

ไตรมาสที่  1 ไตรมาสที่  2 ไตรมาสที่  3 ไตรมาสที่  4 
95% 95% 95% 95% 

วิธีการประเมินผล คปสอ. แต่ละแห่ง  มีการดำเนินการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กอายุครบ 3 ปี  ที่อาศัย
อยู่จริงในพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด  มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR2  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  95   

เอกสารสนับสนุน - 
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 
ความครอบคลุมของการ
ได้รับวัคซีน MMR2 ในเด็ก
อายุครบ 3 ปี จังหวัดพัทลุง 

ร้อยละ 93.22 95.09 98.51 

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน  2  หน่วยต่อ  1  คะแนน 

น้อยกว่าร้อยละ     93     เท่ากับ     1     คะแนน 
ร้อยละ               93     เทา่กับ     2     คะแนน 
ร้อยละ               95     เทา่กับ     3     คะแนน 
ร้อยละ               97     เทา่กับ     4     คะแนน 
มากกว่าร้อยละ     97     เท่ากับ     5     คะแนน 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :  นางพัชรี  โยมเอียด โทรศัพท์ที่ท่างาน :  074 613127 ต่อ 400 
โทรศัพท์มือถือ :  084 2682453 E-mail :  baitauy369@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ์ โทรศัพท์ที่ท่างาน :  074 613127 ต่อ 400 
โทรศัพท์มือถือ :  086 7471226 E-mail :  lerdler@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล:  นางสาวอภิญญา  เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ท่างาน :  074 611811 
โทรศัพท์มือถือ 08   8970 6145 E-mail :  
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รหัสตัวช้ีวัด 0404 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (   ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12 

(  ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ (/  ) ภารกิจกลุ่มงาน 

(   ) อ่ืน ๆ ................................................................................................................. 
หมวด (   ) PP&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 

( / ) Service  Excellence บริการเป็นเลิศ 

(   ) People Excellence บคุลากรเป็นเลิศ 

(   ) Governance Excellence บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 
แผนงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่  โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ 
ระดับการแสดงผล คป.สอ. 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
คำนิยาม 1. โรคติดต่ออุบัติใหม่ ตามนิยามของ WHO (World Health Organization) หมายถึง  

     โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อใหม่ (New infectious disease) เช่น โรคซาร์ส โรคติดเชื้อไววัส
นิปาห์ และไวรัสเฮนดรา (Nipah and Hendra viral disease) โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา-มาร์บูรัก 
(Ebola-Marburg viral disease) โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 
     โรคติดต่อที่พบในพื้นที่ใหม่ (New geographical areas) เช่น โรคไข้เวสต์ในส์ (West 
Nile fever) 
     โรคติดต่ออุบัติซ้ำ (Re-emerging infectious disease) เช่น โรคกาฬโรค โรควัณโรค 
โรคคอตีบ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไช้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya fever) โรคลีเขียนแนร์ 
(Legionlliosis) 
     เชื้อก่อโรคที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial resistant organism) เช่น 
Escherichia coli (E. col), Klebsiella spp.. Neisseria gonorrchoeae (N. gonorrhoeae), 
Acinetobacter spp.. Pseudomonas spp. และวัณโรค 
    เหตุการณ์จงใจกระทำของมนุษย์ด้วยสารชีวะ เช่น โรคแอนแทรกซ์ โรคไทรพิษ โรคบรู
เซลโลสิส  

2. ระดับความสำเร็จในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดต่ออุบัติใหม่ หมายถึง 
การดำเนินการตามกิจกรรมหลัก  ใน 5 ประเด็น ได้แก่  

1) Staff-Stuff-System & ICS พร้อม 
2) มี SOP 
3) มี CDCU อย่างน้อย 3 ทีม 
4) มีและซ้อมแผน  
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5) ควบคุมโรคได้ภายใน 2 เท่าของระยะฟักตัวของโรค หรือ อัตราตาย ไม่เป้าหมายที่
กระทรวงกำหนด 

2. Staff-Stuff-System & ICS พร้อม หมายถึง ความพร้อมด้าน EOC ในการพัฒนาศูนย์ 
EOC เพื่อให้สามารถจัดการภาวะฉุกเฉินทุกโรคและภัยสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ มี
ความเป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย โดยมีการพัฒนา 3 ด้าน ดังนี้  
    1) ด้านกำลังคนที่มีสมรรถนะ (Staff) หมายถึง หน่วยงานจะต้องกำหนดและมีการวางแผน
บุคลากรสำหรับตำแหน่งในการตอบสนองต่อสถานการณ์ตามระบบ ICS ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
แผนระดมทรัพยากรและแผนประคับประคองกิจการของหน่วยงานอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการ
ฝึกอบรมความรู้และทักษะเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงเมื่อมีภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้น 
    2) ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Stuff) หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ที่ใช้รวมถึงห้อง
สำหรับให้ทีมปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทำงาน มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
ข้อมูลที่มีความรวดเร็ว ถูกต้อง ทันสถานการณ์ สามารถเชื่อมโยงได้ ระบบแสดงผลการประมวล
ข้อมูลข่าวสาร และระบบสื่อสาร  
   3) ด้านระบบงาน (System) หมายถึง ระบบบัญชาการเหตุการณ์และแผนการปฏิบัติ
ตอบสนองต่อสถานการณ์รวมถึงระบบการปฏิบัติอ่ืนๆ 
3. ทุก คป.สอ. มีและซ้อมแผน และข้ันตอนการปฏิบัติงาน (SOP) หมายถึง คป.สอ.จัดทำแผน
เตรียมความพร้อมเพื ่อรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที ่เตรียมไว้ เพื ่อตอบสนองต่อ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่ครอบคลุมทุกโรคและภัยสุขภาพ ทั้งในแผนระดับบัญชาการณ์และแผน
ระดับปฏิบัติการสำหรับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ เตรียม
ความพร้อมและนำไปใช้ในการจัดการภาวะฉุกเฉินได้ทันต่อสถานการณ์และมีประสิทธิภาพ 
ได้แก่ แผนปฏิบัติการควบคุมทุกโรคและภัยสุขภาพ แผน แนวทาง หรือคู่มือปฏิบัติการที่เตรียม
ไว้ล่วงหน้าสำหรับการตอบโต้สถานการณ์โรคหรือภัยสุขภาพที่จำเพาะ แผนระดมสรรพกำลัง 
แผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และดำเนินการซ้อมแผนอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 
4. มี CDCU  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คป.สอ.ต้องมี CDCU อย่างน้อย 3 ทีมต่ออำเภอ 

เกณฑ์เป้าหมาย :  

ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565   
(Base line) 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 

ระดับความสำเร็จในการเตรียมพร้อมและตอบโต้  
การระบาดโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

ระดับ 5  
(11 คป.สอ.) 

ระดับ 5  
(11 คป.สอ.) 

ระดับ 5  
(11 คป.สอ.) 

ระดับ 5  
(11 คป.สอ.) 

 

วัตถุประสงค์  1) เพื่อให้ คป.สอ.มีความพร้อมรับมือการระบาดโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
2) เพ่ือควบคุมอัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ของทั้งจังหวัดไม่เกินเป้าหมายที่

กระทรวงกำหนด 
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ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คป.สอ. จำนวน 11 คป.สอ. 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1) รวมรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

คำสั่ง EOC  
แผนประคับประคองกิจการ/แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
คำสั่งแต่งตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) / SOP  

2) นิเทศติดตาม/รวมดำเนินการ  
การซ้อมแผน /การควบคุมโรค 

3) ข้อมูลการรายงาน 
คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการใหค้ะแนน 

   

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
1 Staff-Stuff-System & ICS มีความพร้อม 1 
2 มีระดับ 1 และ มี SOP 2 
3 มีระดับ 2 และ มี CCRT อย่างน้อย 3 ทีม 3 
4 มีระดับ 3 และมีและซ้อมแผน หรือดำเนินการดำเนินงาน

ควบคุมโรคตามแผนฯ 
4 

5 มีระดับ 4 และมกีารควบคุมโรคได้ภายใน 2 เท่าของระยะ
ฟักตัวของโรค หรือ อัตราตาย ไม่เป้าหมายที่กระทรวง
กำหนด 

5 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ   

ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด นายทวี  ชูช่วย โทรศัพท์ที่ท่างาน :  074-613127 ต่อ 400, 401 
โทรศัพท์มือถือ :   062 425 1564 E-mail : taweec@icloud.com 

ผูก้ำกับดูแลตัวช้ีวัด นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ์ โทรศัพท์ที่ท่างาน :  074-613127 ต่อ 400, 401 
โทรศัพท์มือถือ :  086-7471226 E-mail :lerdler@hotmail.com 

รอง นพ.สสจ.ที่กำกับ
ดูแลตัวช้ีวัด 

ชื่อ – สกุล:  นางสาวอภิญญา  เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ท่างาน :  074-611811  ต่อ  202 
โทรศัพท์มือถือ 08   8970 6145 E-mail :  dussadeek@hotmail.com 

 

  

mailto:taweec@icloud.com
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รหัสตัวช้ีวัด 0405 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ 
ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

(  ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12 
(  ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ ( / ) ภารกิจกลุ่มงาน 

หมวด ( / ) PP&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(  ) Service  Excellence บริการเป็นเลิศ 
(   ) People Excellence บคุลากรเป็นเลิศ 
(   ) Governance Excellence บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 

แผนงาน - 
โครงการ - 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน 

ภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ (DHS/DC) 
คำนิยาม อำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน หมายถึง อำเภอที่มีระบบและกลไกการ

บริหารจัดการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ของพ้ืนที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     ทันสถานการณ์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

เกณฑ์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ร้อยละ  80 ร้อยละ  80 ร้อยละ  80 ร้อยละ  80 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของอำเภอ ให้มีความสามารถดำเนินการป้องกันและ
ควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

กลุ่มเป้าหมาย คปสอ.ทุกแห่ง 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล อำเภอประเมินตนเอง เก็บหลักฐานเพื่อประเมินรับรองจากสำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดพัทลุง 
แหล่งข้อมูล สรุปผลการประเมินตนเองของอำเภอ สรุปผลการประเมินรับรองของ สสจ.พัทลุง  
รายการข้อมูล 1 A =คะแนนที่ได้จากการประเมิน อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง (ภาคผนวก) 
รายการข้อมูล 2 B = คะแนนทั้งหมดที่ได้จากการประเมิน อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง (ภาคผนวก) 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B)x100 
ระยะเวลา
ประเมินผล 

ติดตามตามผลการดำเนินงานตามมาตรการทุกไตรมาส 

เกณฑ์การประเมิน 
ปี 2566 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
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วิธีการประเมินผล 1) อำเภอแต่ละแห่ง มีการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนผ่านเกณฑ์ 
ได้คะแนนรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตาม 2 องค์ประกอบหลัก (ระบบระบาดวิทยา 
และ ผลสำเร็จการควบคุมโรค) 

2) 80 % ของอำเภอในจังหวัดพัทลุง ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานอำเภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็ง แบบยั่งยืน เทียบกับจำนวนอำเภอทั้งหมดในจังหวัด 

เอกสารสนับสนุน 1) คู่มืออำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง 
2) สรุปผลการประเมินตนเองของอำเภอ, สสจ.พัทลุงสรุปประเมินรับรอง 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน Baseline data 

หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

2563 2564 2565 
อำเภอในจังหวัดพัทลุงผ่าน
เกณฑ ์

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 

วิธีการให้คะแนน ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน 
ร้อย
ละ 

70 เท่ากับ 1 คะแนน 

ร้อย
ละ 

75 เท่ากับ 2 คะแนน 

ร้อย
ละ 

80 เท่ากับ 3 คะแนน 

ร้อย
ละ 

85 เท่ากับ 4 คะแนน 

ร้อย
ละ 

≥90 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :นายเฉลมิชัย แปน้น้อย โทรศัพท์ที่ท่างาน :  074 613 127 ต่อ 400, 
401 

โทรศัพท์มือถือ :  081 608 3421 E-mail : pom348@gmail.com 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล :นายบุญเลิศ  ศรีรตันพันธ ์ โทรศัพท์ที่ท่างาน :  074613127 ต่อ 400, 
401 

โทรศัพท์มือถือ :  0867471226 E-mail :lerdler@hotmail.com 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล:  นางสาวอภิญญา  เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ท่างาน : 074613127 ต่อ 202 
โทรศัพท์มือถือ 08   8970 6145 E-mail : 
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เกณฑ์การประเมินตนเองอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ระดับอำเภอ 

 (ผ่านเกณฑ์ คะแนนรวม ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ตาม 2 องค์ประกอบหลักคือ ระบบระบาดวิทยา และ ผลสำเร็จการ
ควบคุมโรค) 
 

คุณลักษณะ 
คะแนน 
ปี 2557  

คะแนน 
ปี 2558-
2565  

คะแนน 
ปี 

2566 

1. มีคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 10 - - 

2. มีระบบระบาดวิทยาที่ดีในระดับอำเภอ 20  40  40  

3. มีการวางแผน กำกับติดตามและประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ 

10  -  -  

4. มีการระดมทรัพยากรหรือการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเป็นรูปธรรม 

10 - - 

5. มีผลสำเร็จของการควบคุมป้องกันโรคที่สำคัญ(ตามนโยบายกระทรวง
สาธารณสุข 2 เรื่อง : โรค/ภัยสุขภาพเป็นปัญหาในพื้นที่ 3 เรื่อง) 

50 
(20:30) 

60 
(30:30) 

60 
(30:30) 

รวม 100 100 100 
 

อำเภอประเมินตนเอง 2 รอบ (รอบท่ี 1 สิ้นสุด 25 มีนาคม 2566 รอบท่ี 2 สิ้นสุด 25 มิถุนายน 2566) 

คุณลักษณะท่ี 2 มีระบบระบาดวิทยาที่ดีในระดับอำเภอ 
คะแนน

เต็ม 
40 

คะแนนที่
ได้ 

……… 

หมาย
เหตุ 

2.1 ทีม SRRT อำเภอผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานจาก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรค 

6 ………  

 2.1.1 ทีมควบคุมโรคระดับอำเภอ ผ่านการประเมินรับรอง
มาตรฐาน CDCU/ SAT โดย สคร. 12 

   

 • ไม่ผ่าน 0 ………  

 • ระดับพ้ืนฐาน 4 ………  

 • ระดับดี 5 ………  

 • ระดับดีเยี่ยม 6 ………  

2.2 ทีม SRRT อำเภอ มีการสอบสวนและควบคุมโรค/ภัย ที่มี
คุณภาพ  

6 ………  
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คุณลักษณะท่ี 2 มีระบบระบาดวิทยาที่ดีในระดับอำเภอ 
คะแนน

เต็ม 
40 

คะแนนที่
ได้ 

……… 

หมาย
เหตุ 

 2.2.1 ทีม SRRT อำเภอมีความครบถ้วนของการสอบสวนโรค 4 ………  
 2.2.2 ทีม SRRT อำเภอมีการสอบสวนและควบคุมโรคท่ีมี

คุณภาพ 
2 ………  

2.3 ทีม SRRT ระดับอำเภอ มีระบบการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีคุณภาพ 5 ………  

 2.3.1 รพศ./รพท. รพช. รพ.สต. มีความสม่ำเสมอของการ
รายงานระบบเฝ้าระวังผู้ป่วย 

2 ………  

 2.3.2 การรายงานมีความครอบคลุมทุก รพท. รพช. รพ.สต. 2 ………  
 2.3.3 ข้อมูลจาก รพช. รพศ./รพท. มีความเป็นตัวแทนได้ 1 ………  

2.4 ทีม SRRT เครือข่ายระดับตำบล ผ่านการประเมินรับรอง
มาตรฐาน SRRT จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และมีการ
เฝ้าระวังเหตุการณ์ท่ีมีคุณภาพ 

8 ………  

 2.4.1 ทีม SRRT เครือข่ายระดับตำบลผ่านการประเมินรับรอง
มาตรฐาน            

5 ………  

 2.4.2 ทีม SRRT เครือข่ายระดับตำบลมีการเฝ้าระวังเหตุการณ์
ที่มีคุณภาพ 

3 ………  

 2.4.2.1 รับแจ้งข่าว 1 ………  
 2.4.2.2 การตรวจสอบข่าว 1 ………  
 2.4.2.3 การตอบสนองเหตุการณ์ 1 ………  

2.5 มีระบบข้อมูลการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 15 ………  
 2.5.1 โรคติดต่อ 2 ………  
 2.5.2 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 5 ………  
 2.5.3 โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 3 ………  
 2.5.4 การบาดเจ็บ 3 ………  
 2.5.5 การสำรวจปัจจัยเสี่ยง/พฤติกรรมเสี่ยง 2 ………  
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รายละเอียดการประเมินคุณลักษณะท่ี 5 ผลสำเร็จของการควบคุมโรค (ระดับอำเภอ) 
5.1 โรคตามนโยบาย (อำเภอเลือก 2 โรค) 
 

โรคตามนโยบาย ชื่อตัวชี้วัด คะแนน 
1) โรคไมต่ิดต่อเรื้อรัง ตัวชี้วัดที่ 1 : ความสำเร็จในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ในระดับอำเภอ 
15 

2) โรคติดต่อที่ป้องกัน
ได้ด้วยวัคซีน 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ผลการประเมินมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ของหน่วยบริการในระดับอำเภอผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 

10 

 ตัวชี้วัดที่ 2 : ไม่มีผู้ป่วยโปลิโอ ไม่มีผู้ป่วยคอตีบหรือมีผู้ป่วยลดลงตามเกณฑ์
อัตราป่วยด้วยโรคบาดทะยักในทารกแรกเกิด ไม่เกิน 1 : 1000 เด็กเกิดมีชีพ 

5 

3) การควบคุมการ
บริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 

ตัวชี้วัดที่ 1 :มีการดำเนินการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายใน
ระดับพ้ืนที่ 

8 

ตัวชี้วัดที่ 2 :มีการใช้มาตรการชุมชนในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ระดับพ้ืนที่ 

7 

4) การป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน 

ตัวชี้วัดที่ 1 :มีการดำเนินงานการงานเฝ้าระวังการบาดเจ็บและสอบสวน
สาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 

15 

5) โรคมือ เท้า ปาก ตัวชี้วัดที่ 1 :การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์เด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาล 

5 

 ตัวชี้วัดที่ 2 :อัตราป่วยโรคมือ เท้า ปากในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ระดับอำเภอ ต่ำ
กว่าค่ามัธยฐาน ย้อนหลัง5ปี 

10 

6) โรคไข้เลือดออก ตัวชี้วัดที่ 1 :อำเภอมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานการป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน
ของระดับตำบล 

5 

 ตัวชี้วัดที่ 2 :อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง 5 
 ตัวชี้วัดที่ 3 :อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในกลุ่มวัยเรียนลดลง 5 

 
5.2 โรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่ (อำเภอเลือก 3 โรค) 
 

โรคตามนโยบาย ชื่อตัวชี้วัด คะแนน 
1) โรคเอดส์ ตัวชี้วัดที่ 1 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการ

ดำเนินงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
5 

 ตัวชี้วัดที่ 2 :อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5 
2) วัณโรคปอด ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของ “โรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค QTB” 10 
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โรคตามนโยบาย ชื่อตัวชี้วัด คะแนน 
3) โรคมาลาเรีย ตัวชี้วัดที่ 1 :อัตราความครอบคลุมของการมีมุ้งชุบสารเคมี 2 คนต่อมุ้ง 1 หลังใน

หมู่บ้านที่มีการแพร่เชื้อมาลาเรีย (A1/A2) 
4 

 ตัวชี้วัดที่ 2 :อัตราป่วยมาลาเรียต่อพันประชากร 
(Annualparasiteincidencerateper 1000 population) ลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาอย่างน้อยร้อยละ 5 

3 

 ตัวชี้วัดที่ 3 :ร้อยละของผู้ป่วยมาลาเรียได้รับการสอบสวนโรคการติดเชื้อในพ้ืนที่ 3 
4) โรคเท้าช้าง ตัวชี้วัดที่ 1 :ความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการจ่ายยารักษากลุ่ม 

(Mass Drug Administration : MDA) มากกว่าร้อยละ80 
5 

 ตัวชี้วัดที่ 2 : ความครอบคลุมในการดูแลและ/หรือรักษาผู้ป่วยโรคเท้าช้างใน
พ้ืนที่ทุกราย 

5 

5) โรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลัน/อาหาร
เป็นพิษ 

ตัวชี้วัดที่ 1 :มีการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอุจจาระร่วง 
เฉียบพลัน หรือ โรคอาหารเป็นพิษ ได้ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

7 

ตัวชี้วัดที่ 2 : อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน หรือ โรคอาหารเป็นพิษใน
ระดับอำเภอน้อยกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 

3 

6) โรคหนอนพยาธิ ตัวชี้วัดที่ 1 :การดำเนินงานการป้องกันโรคหนอนพยาธิตามที่กำหนดใน
อำเภอที่มีความชุกหรืออัตราการตรวจพบของโรคสูงกว่า ร้อยละ 10 

6 

 ตัวชี้วัดที่ 2 :อัตราการตรวจพบหรืออัตราความชุกของโรคพยาธิใบไม้ตับ 
หรือพยาธิปากขอ น้อยกว่าร้อยละ 10 

4 

7) โรคพิษสุนัขบ้า ตัวชี้วัดที่ 1 : อำเภอมีการดำเนินการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า       
ในระดับ อบต.และเทศบาล 

8 

 ตัวชี้วัดที่ 2 : ไม่มีผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 2 
8) โรคเลปโตสไปโรสิส ตัวชี้วัดที่ 1 :ลดอัตราป่วยตายด้วยโรคเลปโตสไปโรสิสให้น้อยกว่าค่ามัธยฐาน 

5 ปีย้อนหลัง 
10 

9) โรคติดต่ออุบัติใหม่ 
ระบบทางเดิน
หายใจ รวมทั้ง
ไข้หวัดใหญ่ 

ตัวชี้วัดที่ 1:มีการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ระบบ
ทางเดินหายใจ รวมทั้งไข้หวัดใหญ่ด้านความร่วมมือพหุภาคีระดับอำเภอ 
ตัวชี้วัดที่ 2 : มีการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ระบบ
ทางเดินหายใจ รวมทั้งไข้หวัดใหญ่ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

5 
 
5 

10) โรคเรื้อน ตัวชี้วัดที่ 1 : อัตราความพิการระดับ 2 ในผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ต่อแสน
ประชากร ในปี พ.ศ. 2566 ของอำเภอลดลงมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 45 
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2565 

5 

 ตัวชี้วัดที่ 2 : การประเมินผลกระบวนการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ 5 
ตัวชี้วัดที่ 1 : มีการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำได้ตามที่กำหนด 8 
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โรคตามนโยบาย ชื่อตัวชี้วัด คะแนน 
11) การป้องกันเด็ก

เสียชีวิตจากการ
จมน้ำ 

ตัวชี้วัดที่ 2 :มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีจมน้ำเสียชีวิตน้อยกว่าปีที่ผ่านมา หรือไม่
มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีจมน้ำเสียชีวิต 

2 

12) การควบคุมการ
บริโภคยาสูบ 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 :การดำเนินการควบคุมยาสูบในพื้นที่แบบมีส่วนร่วมของชุมชน 10 

13) โรคจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดที่ 1 : หนว่ยบริการสุขภาพในอำเภอมีการจัดบริการเวชกรรม
สิ่งแวดล้อม 

5 

ตัวชี้วัดที่ 2 : หนว่ยบริการสุขภาพในอำเภอมีการจัดกิจกรรม/สนับสนุน/
ผลักดัน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคและภัย
สุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 

5 

14) โรคจากการ
ประกอบอาชีพ 

ตัวชี้วัดที่ 1 : หนว่ยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในพ้ืนที่สามารถจัดบริการอา
ชีวอนามัย (คลินิกสุขภาพเกษตรกร) ให้แรงงานในชุมชน ได้ตามแนวทางที่
กรมควบคุมโรคกำหนด 

5 

 ตัวชี้วัดที่ 2 : มีการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
จากการประกอบอาชีพให้แรงงานในชุมชน 

5 

15) อหิวาตกโรค ตัวชี้วัดที่ 1 : มีการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอหิวาตกโรคได้
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

7 

 ตัวชี้วัดที่ 2 : อัตราป่วยโรคอหิวาตกโรค ในระดับอำเภอน้อยกว่าค่ามัธยฐาน 
5 ปี ย้อนหลัง 

3 
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รหัสตัวช้ีวัด 0406 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (  ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (  ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

(  ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
(  ) ตำบลสุขภาวะ ( / ) ภารกิจกลุ่มงาน  

หมวด ( √ ) PP&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(   ) Service  Excellence บริการเป็นเลิศ 
(   ) People Excellence บคุลากรเป็นเลิศ 
(   ) Governance Excellence บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 

แผนงาน การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพ้ืนที่เฉพาะ 
โครงการ  
ชื่อตัวช้ีวัด ร้อยละของผลการดำเนินงานการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามแนวทางการจัดการ

พาหะนำโรคแบบผสมผสานในระดับตำบล 
คำนิยาม 1.แนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน คือ แนวทางท่ีสำนักโรคติดต่อนำโดย

แมลง กรมควบคุม จัดทำขึ้น เพ่ือให้ตำบลนำไปดำเนินการป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในพ้ืนที่ ประกอบด้วย 
  1.1. ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ 
  1.2. มีการเฝ้าระวังสถานการณ์ 
  1.3. การวางแผนและดำเนินการ 
  1.4. มีการดำเนินการควบคุมไข้เลือดออกตามมาตรฐาน กรมควบคุมโรค 
  1.5. การประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (รายละเอียดตามภาคผนวก   
        1) 

        2.จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก หมายถึงจำนวนโรคไข้เลือดออก ปี 2566  
           จากระบบรายงาน 506 นับถึงช่วงเวลาที่ประเมิน 

      3.ค่ามัธยฐาน 5 ปีที่ผ่านมา หมายถึง จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ในระบบรายงาน 
506 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561- 2565 นับถึงช่วงเวลาที่ประเมิน 

เกณฑ์เป้าหมาย : 
 

ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 ปีงบประมาณ 2569 
ร้อยละ  80 ร้อยละ  80 ร้อยละ  80 ร้อยละ  80  

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีการดำเนินงานการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแนวทางการจัดการพาหะนำ
โรคแบบผสมผสานในระดับตำบล 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ทุกตำบล 

วิธีการจดัเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลโดยใช้แบบประเมินตนของแต่ละอำเภอ และแบบประเมินรับรองของ สสจ.พัทลุง  
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แหล่งข้อมูล สรุปผลการประเมินตนเองของอำเภอ สรุปผลการประเมินรับรองของ สสจ.พัทลุง  
รายการข้อมูล 1 1.อำเภอมีผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมไข้เลือดออกตามแนว

ทางการจัดการพาหะแบบผสมผสานในระดับตำบล (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
ร้อยละ=  จำนวนตำบลที่ได้รับการติดตามประเมินผลจากอำเภอ X 100 
                                 จำนวนตำบลทั้งหมดในอำเภอ 

    ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน 

น้อยกว่าร้อยละ     75     เท่ากับ      6     คะแนน 

ร้อยละ               75     เทา่กับ      7     คะแนน 

ร้อยละ               80     เทา่กับ      8     คะแนน 

ร้อยละ               85     เทา่กับ      9     คะแนน 

มากกว่าร้อยละ     85     เท่ากับ     10     คะแนน 

รายการข้อมูล 2 2. ตำบลมีการดำเนนิงานป้องกันควบคุมไข้เลือดออกตามแนวทางการจัดการพาหะแบบ
ผสมผสานในระดับตำบลได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด(คะแนนเต็ม 70 คะแนน )จากการประเมินตาม
กรอบแนวทางฯ (ภาคผนวก 2) 
คะแนน = ผลรวมคะแนนของตำบลที่สุ่มประเมนิตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

รายการข้อมูล 3 3. อัตราปว่ยโรคไข้เลือดออกระดับอำเภอลดลงจากค่ามัธยฐาน ป ี2561-2565(20 คะแนน) 
คิดคะแนนจาก ร้อยละของผลต่างระหวา่งอัตราปว่ยต่อแสนปี 2565-อัตราปว่ยของมธัยฐานปี 
2561-2565 

      ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ 2 คะแนน 

          อัตราป่วยสูงกว่าหรือเท่ากับกว่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง      เท่ากับ    12  คะแนน 
          อัตราป่วยต่ำกว่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง  ร้อยละ 5           เท่ากับ    14  คะแนน 
          อัตราป่วยต่ำกว่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ร้อยละ 10          เท่ากับ    16   คะแนน 
          อัตราป่วยต่ำกว่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ร้อยละ 15          เท่ากับ    18  คะแนน 
          อัตราป่วยต่ำกว่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง มากกว่าร้อยละ 15 เท่ากับ   20  คะแนน 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด คะแนนรวมของตัวชี้วัด=คะแนนข้อมูล1+ คะแนน ข้อมูล2+คะแนน ข้อมูล3 (คะแนนเต็ม
100 คะแนน) 
 

ระยะเวลาประเมินผล  ติดตามตามผลการดำเนินงานตามมาตรการทุกไตรมาส 
เกณฑ์การประเมิน 
ปี 2566 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   ร้อยละ 80 

วิธีการประเมินผล :  การติดตามประเมินผล โดยใช้แบบประเมิน ผนวก 1 และ 2 
เอกสารสนับสนุน : สรุปผลการประเมินตนเองของอำเภอ สรุปผลการประเมินรับรองของ สสจ.พัทลุง และ  

สคร.12 
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รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 
 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
Baseline หน่วยวัด ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 
ร้อยละของผลการดำเนินงาน
การป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ตามแนวทางการ
จัดการพาหะนำโรคแบบ
ผสมผสานในระดับตำบล 

ร้อยละ ≥90 ≥90 ≥90 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน 
       ร้อยละ   ≤70     เท่ากับ  1  คะแนน 
       ร้อยละ     75     เท่ากับ  2  คะแนน 
       ร้อยละ     80     เท่ากับ  3  คะแนน 
       ร้อยละ     85     เท่ากับ  4  คะแนน 
       ร้อยละ   ≥90     เท่ากับ  5  คะแนน 

 
ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

ชื่อ – สกุล นายทว ี ชูชว่ย โทรศัพท์ที่ทำงาน : 074 613 127 ต่อ 401  
โทรศัพท์มือถือ :  062 425 1564  E-mail : taweec@icloud.com 

ผู้กำกับดูแตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล  นายบญุเลิศ  ศรีรตันพันธ ์ โทรศัพท์ที่ท่างาน :  074-613127 ต่อ 400,401 
โทรศัพท์มือถือ :  086-7471226 E-mail : lerdler@hotmail.com 

รอง นพ.สสจ.ที่
กำกับดูแลตัวช้ีวัด 

ชื่อ – สกุล:  นางสาวอภิญญา  เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ท่างาน :  074-611811  ต่อ  202 
โทรศัพท์มือถือ 08   8970 6145 E-mail :  

mailto:taweec@icloud.com
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ภาคผนวก 1 
 

แนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน คือ แนวทางท่ีสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค 
จัดทำขึ้น เพื่อให้ตำบลนำไปดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่ ประกอบด้วย 

1. ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ 
1.1 มีคณะกรรมการระดับตำบลที่มาจากภาคส่วนต่างๆ 
1.2 มีการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคไข้เลือดออก 
1.3 มีการสำรวจความพร้อมการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
2. มีการเฝ้าระวังสถานการณ์ 

2.1 มีการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออก 
2.2 มีการเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลาย 

3. การวางแผนและดำเนินการ (ประกอบด้วย พ้ืนที่เป้าหมาย/ วิธีดำเนินการ/ ความถี่/ ผู้ดำเนินการ/
ผู้สนับสนุน/สิ่งสนับสนุน/ วิธีการประเมินผล/ ผู้ประเมินผล/ความถี่การประเมินผล) 

3.1 มีการวางแผนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกของตำบล เช่น แผนการ
ดำเนินงานในพื้นที่เสี่ยง/พื้นที่ไม่เสี่ยง, แผนดำเนินงานในช่วงก่อน/ระหว่าง/หลังระบาด ขึ้นอยู่กับบริบท
ของพ้ืนที ่

3.2 มีการวางแผนการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน  (ประกอบด้วย พื้นที่เป้าหมาย/ วิธีการ
ดำเนินการ/ ความถี่/ผู้ดำเนินการ/ผู้สนับสนุน/ สิ่งสนับสนุน/ วิธีการประเมินผล/ ผู้ประเมินผล/ความถี่การ
ประเมินผล) 

3.3 มีการวางแผนในการระดมและบูรณาการทรัพยากร ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก ของหน่วยงาน
เครือข่ายตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้นไป 

3.4 มีการใช้ทรัพยากรของเครือข่ายทุกภาคส่วนในตำบล เพ่ือการควบคุมโรคไข้เลือดออก 
4. การดำเนินการควบคุมไข้เลือดออกตามมาตรฐาน  

4.1 ความทันเวลาของการได้รับแจ้งเมื่อมีผู้ป่วยไข้เลือดออก 
4.2 ความครบถ้วนของการสอบสวนผู้ป่วยรายแรก(Index case)ของทุกเหตุการณ์ในระดับหมู่บ้าน 
4.3 ความพร้อมของทีมควบคุมโรคระดับตำบล 
4.4 ความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค 
4.5 ความครอบคลุมในการควบคุมแหล่งแพร่โรค 

5. การประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 
5.1 ประเมินผลลัพธ์การควบคุมพาหะ (output)  

– ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย (ค่า HI/CI) ในชุมชนโรงพยาบาล โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก วัด/มัสยิด 
5.2 ประเมินผลกระทบต่อการลดโรค (impact)   

- มีการวิเคราะห์สถานการณ์โรคไข้เลือดออกภาพรวมในระดับตำบล  และมีการวิเคราะห์
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกกลุ่มวัยเรียน (อายุ 5-14 ปี) ในระดับตำบล 
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ภาคผนวก 2 
แนวทางการติดตามประเมินผลระดับตำบลในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 

ตามแนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
 

ลำดับ รายละเอียดเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
หลักฐาน/เอกสารประกอบ 

1 ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ 10    
 1.1 มีคณะกรรมการที ่มาจากภาคส่วน

ต่าง ๆ 
4  มีหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

 1.2 มีการประชุมที่เกี่ยวข้อง 3  มีรายงานการประชุม 
 1.3 มีการสำรวจความพร้อมการดำเนินงาน

ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับ
การเกิดโรคและการระบาด 

3  มีรายงานข้อมูลทรัพยากรที่ใช้ในการ
ดำเนินงานไข้เลือดออก ของแต่ละ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (รวมประเด็น
เกี่ยวกับบุคคล งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์)  

2 มีการเฝ้าระวังสถานการณ์ 10    
 2.1 ม ีการเฝ ้าระว ั งสถานการณ ์ โรค

ไข้เลือดออก 
4  มีรายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์โรค

ไข้เลือดออกในระดับหมู่บ้าน (รวม
ประเด็นเกี่ยวกับบุคคล เวลาและ
สถานที่) 

 2.2 มีการเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลาย 6  มีรายงานการรวบรวมผลการสำรวจ
ดัชนีลูกน้ำยุงลาย และสรุปภาชนะ
เสี่ยงที่สำคัญ (key container) ใน
ชุมชน โรงพยาบาล โรงเรียน ศูนย์เด็ก
เล็ก วัด/มัสยิด 

3 การวางแผนและดำเนินการ 10    
 3.1 มีการวางแผนการดำเนินงานเฝ้าระวัง  

ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกของตำบล 
เช่น แผนการดำเนินงานในพ้ืนที่เสี่ยง/พ้ืนที่ไม่
เสี ่ยง, แผนดำเนินงานในช่วงก่อน/ระหว่าง/
หลังระบาด ขึ้นอยู่กับบริบทของพ้ืนที่ 

4  - มีแผนงานการดำเนินงานเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกของ
ตำบล  
- มีรายงานผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกของ
ตำบล ตามแผนที่กำหนด 
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ลำดับ รายละเอียดเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
หลักฐาน/เอกสารประกอบ 

 3.2 มีการวางแผนการจัดการพาหะนำโรค 
แบบผสมผสาน  (ประกอบด ้ วย พ ื ้ นที่
เป ้าหมาย/ ว ิธ ีการดำเน ินการ/ ความถี่ / 
ผู ้ดำเนินการ/ผู ้สนับสนุน/ สิ ่งสนับสนุน/ 
วิธีการประเมินผล/ ผู้ประเมินผล/ความถี่การ
ประเมินผล) 

2  - มีแผนความร่วมมือของหน่วยงาน
เครือข่ายระดับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 
เช่น อบต.อปท. ส่วนการศึกษาภาค
ส่วนราชการและภาคส่วนเอกชนอ่ืนๆ 
เพ่ือจัดการพาหะนำโรคแบบ
ผสมผสาน   
- มีรายงานผลความร่วมมือของ
หน่วยงานเครือข่ายระดับท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น อบต. เทศบาล ส่วน
การศึกษา และอ่ืนๆ ดำเนินการจัดการ
พาหะนำโรคแบบผสมผสานตามแผนที่
กำหนด 

 3.3 มีการวางแผนในการระดมและบูรณา 
การทรัพยากร ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ของหน่วยงานเครือข่ายตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้น
ไป  
3.4 มีการใช้ทรัพยากรของเครือข่ายทุกภาค
ส่วนในตำบล เพ่ือการควบคุมโรคไข้เลือดออก 

 
2 
 
 
 
2 

  - มีแผนการใช้ทรัพยากรของ
หน่วยงานเครือข่ายต่างๆ ในการ
ควบคุมโรค เช่น อปท. ผู้นำชุมชน 
โรงเรียน ผู้ประกอบการ 
 -มีหนังสือการขอรับหรือตอบรับการ
สนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงาน 
องค์กรหรือชุมชนที่เกี่ยวข้อง 

4 การดำเนินการควบคุมโรคตามมาตรฐาน 25   
 4.1 ความทันเวลาของการได้รับแจ้ง เมื่อมี

ผู้ป่วยไข้เลือดออก 
4.2 ความครบถ้วนของการสอบสวนผู้ป่วย
รายแรก(Index case)ของทุกเหตุการณ์ใน
ระดับหมู่บ้าน 
4.3 ความพร้อมของทีมสอบสวนโรคระดับ
ตำบล 
4.4 ความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค
4.5 ความครอบคลุมในการควบคุมแหล่งแพร่
โรค 

5 
 
5 
 
5 
5 
5 

 รายละเอียดการคิดคะแนน 
ตามภาคผนวก 3  คู่มือการประเมิน
อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน 
ภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ ปี 2560 
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ลำดับ รายละเอียดเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
หลักฐาน/เอกสารประกอบ 

5 การประเมินผลการป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

15   

 5.1 ประเมินผลลัพธ์พาหะ (output)     

 - ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในชุมชน โรงพยาบาล 
โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็กวัด/มัสยิด 

 
5 

 มีรายงานผลการสุ่มสำรวจลูกน้ำ
ยุงลายและผ่านค่าเป้าหมาย (HI < 10, 
CI = 0)  

 a. ประเมินผลการเกิดโรค    

 - มีการวิเคราะห์สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ในระดับตำบล  

5  มีรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์โรค
ไข้เลือดออกในระดับตำบล 
ประกอบด้วย สถานการณ์ (ครอบคลุม
ประเด็น บุคคล เวลา สถานที่) ผลการ
ดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ฯลฯ 

 - มีการวิเคราะห์สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
กลุ่มวัยเรียน (อายุ 5-14 ปี) ในระดับตำบล 

5  มีรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์โรค
ไข้เลือดออกกลุ่มวัยเรียน (อายุ 5-14 
ปี) ในระดับตำบล ประกอบด้วย 
สถานการณ์ (ครอบคลุมประเด็น 
บุคคล เวลา สถานที่) ผลการ
ดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ฯลฯ 

 รวมคะแนน 70   
หมายเหตุ:การคิดคะแนนจากหลักฐาน/เอกสารประกอบ ดังนี้ 

หาก"มี"ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดหาก "ไม่มี"ได้คะแนนเท่ากับศูนย์ "0" 
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รหัสตัวช้ีวัด 0407 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

(   ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12 
(  ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ( / ) ตำบลสุขภาวะ  
(  ) ภารกิจกลุ่มงาน(   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด ( / ) 1. (PP&PExcellence)      (   ) 2. (ServiceExcellence)  
(   ) 3. (People Excellence)   (   ) 4. (Governance Excellence) 

แผนที่  
โครงการที่  
ระดับการ
ประเมินผล 

(   ) ระดับจังหวัด  ( /  ) ระดับอำเภอ 

คำนิยามตัวช้ีวัด ตำบลป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน หมายถึง ตำบลที่มีระบบและกลไกการ
บริหารจัดการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ของพ้ืนที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทันสถานการณ์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ร้อยละ  70 ร้อยละ  70 ร้อยละ  70 ร้อยละ  70 

วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพตำบล ให้มีความสามารถดำเนินการป้องกันควบคุมโรค
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

124 รพ.สต. และ 65 ตำบล ในจังหวัดพัทลุง 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รพ.สต.ประเมินตนเอง เก็บหลักฐานรอรับการประเมินยืนยันจาก คปสอ.และ สสจ.พัทลุง 
แหล่งข้อมูล สรุปผลการประเมินตนเองของ รพ.สต.และตำบล, สรุปผลการประเมินยืนยันของ คปสอ. 

และ สรุปผลการประเมินรับรองโดย สสจ.พัทลุง 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนตำบลที่ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน (ได้คะแนนร้อยละ 70 ใน 5 องค์ประกอบ 

ของการประเมิน รพ.สต.แต่ละตำบล ตามภาคผนวก) 
รายการข้อมูล 2 B = 65 ตำบลของจังหวัดพัทลุง 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B)  x 100 
ระยะเวลา
ประเมินผล 

ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการทุกไตรมาส 
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เกณฑ์การประเมิน :ปี 2566: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ  70 ร้อยละ  70 ร้อยละ  70 ร้อยละ  70 

วิธีการประเมินผล  1) รพ.สต.แต่ละแห่ง มีการดำเนินการป้องกันควบคุมโรค สรุปผลการประเมินตนเองใน
ภาพรวมของตำบล โดยผ่านเกณฑ์ ต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ตาม 5 
องค์ประกอบหลัก (มีคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคระดับตำบล ระบบระบาดวิทยา มี
การวางแผนกำกับติดตามและประเมินผล มีการระดมทรัพยากรหรือสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นรูปธรรม และ ผลสำเร็จการควบคุมโรค) 
2) 70 % ของตำบล ผ่านเกณฑ์การประเมินตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง ระดับพื้นฐาน 
 
 

เอกสารสนับสนุน 1) คู่มืออำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง  
2) คู่มือ SRRT เครือข่ายตำบล 
3) สรุปผลการประเมินตนเองของตำบล, คปสอ.สรุปประเมินยืนยัน, ประเมินรับรอง โดย
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.พัทลุง 

รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

ตำบลในจังหวัด
พัทลุงผ่านเกณฑ์
ระดับพ้ืนฐาน 

ร้อยละ - 100 100 100 100 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

1) นายเฉลิมชัย แปน้น้อย โทรศัพท์มือถือ : 0816083421 E-mail : 
pom348@gmail.com 
2) นายบุญเลิศ ศรีรตันพันธ์ โทรศัพท์มือถือ : 0867471226 E-mail : 
lerdler@hotmail.com 
 

หน่วยงาน
ประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

  1) รพ.สต.ทุกแห่งต้องผ่านเกณฑ์คะแนนรวมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 ใน 5 องค์ประกอบ 
คือ คณะกรรมการป้องกันควบคุมโรค ระบบระบาดวิทยา การวางแผนกำกับติดตามและ
ประเมินผลการป้องกันควบคุมโรค มีการระดมทรัพยากรหรืองบประมาณจากหน่วยงานที่

mailto:pom348@gmail.com
mailto:lerdler@hotmail.com
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เกี่ยวข้องเป็นรูปธรรม และ ผลสำเร็จการควบคุมโรคไข้เลือดออก วัณโรคปอด และ โรคมือ
เท้าปาก 

เกณฑ์การประเมิน รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง 
- ระดับพ้ืนฐาน ได้คะแนนร้อยละ  70 - 79 
- ระดับดี ได้คะแนน ร้อยละ 80 – 89 
- ระดับดีมาก ได้คะแนน ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

  2) ตำบลแต่ละแห่งผ่านเกณฑ์ ภายใต้เงื่อนไข ทุก รพ.สต.ในตำบลนั้นๆ ต้องผ่านเกณฑ์
คะแนนรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ใน 5 องค์ประกอบ และ ระดับการผ่านเกณฑ์ของ
ตำบล ตามระดับคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ต่ำสุดของ รพ.สต.ของตำบลนั้นๆ 
 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน 

ร้อยละ 70 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 75 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ 80 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ 85 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ ≥90 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นายเฉลิมชยั แปน้น้อย โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 7461 3127 ต่อ 401 
โทรศัพท์มือถือ : 081 608 3421 E-mail :. pom348@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นายบุญเลิศ  ศรรีัตนพันธ ์ โทรศัพท์ที่ทำงาน:0 7461 3127 ต่อ 402 
โทรศัพท์มือถือ :  086 747 1226 E-mail :  lerdler@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล:  นางสาวอภิญญา  เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ทำงาน:0 7461 3127 ต่อ 202 
โทรศัพท์มือถือ 08   8970 6145 E-mail : dussadeek@hotmail.com 
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ภาคผนวก 
 

เกณฑ์การประเมินตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง ของการดำเนินงานตำบลสุขภาวะปีงบประมาณ 2566 
1) รพ.สต.ทุกแห่งต้องผ่านเกณฑ์คะแนนรวมไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 ใน 5 องค์ประกอบ คือ คณะกรรมการ

ป้องกันควบคุมโรค ระบบระบาดวิทยา การวางแผนกำกับติดตามและประเมินผลการป้องกันควบคุมโรค มีการระดม
ทรัพยากรหรืองบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นรูปธรรม และ ผลสำเรจ็การควบคุมโรคไข้เลือดออก วัณโรค
ปอด และ โรคมือเท้าปาก 

เกณฑ์การประเมิน รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง 
- ระดับพ้ืนฐาน ได้คะแนนร้อยละ  70 - 79 
- ระดับดี ได้คะแนน ร้อยละ 80 – 89 
- ระดับดีมาก ได้คะแนน ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

2) ตำบลแต่ละแห่งผ่านเกณฑ์ ภายใต้เงื่อนไข ทุก รพ.สต.ในตำบลนั้นๆ ต้องผ่านเกณฑ์คะแนนรวมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ใน 5 องค์ประกอบ และ ระดับการผ่านเกณฑ์ของตำบล ตามระดับคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ต่ำสุดของ 
รพ.สต.ของตำบลนั้นๆ 

 

คุณลักษณะ 
คะแนน ปี 2566 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

1. มีคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรค ระดับตำบล 5  
2. มีระบบระบาดวิทยาที่ดีในระดับตำบล 20  
3. มีการวางแผน กำกับติดตามและประเมินผลการป้องกันควบคุมโรค 10  
4. มีการระดมทรัพยากรหรือการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็น

รูปธรรม 
5  

5. มีผลสำเร็จของการควบคุมป้องกันโรคที่สำคัญ 3 โรค  60  
- โรคไข้เลือดออก  

- โรคอุบัติใหม่/ อุบัติซ้ำ 

- โรคมือเท้าปาก  

(20) 
(20) 
(20) 

 

รวม 100  
 
การประเมินตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง ของการดำเนินงานตำบลสุขภาวะปีงบประมาณ 2566 
 
รพ.สต.ประเมินตนเอง  

เก็บหลักฐาน ทุกไตรมาส (ธันวาคม 2565, มีนาคม 2566, มิถุนายน 2566 และ กันยายน 2566) 
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คุณลักษณะท่ี 1 มีหลักฐานการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคระดับตำบล เป็นปัจจุบัน (5 คะแนน) 
คุณลักษณะท่ี 2 มีระบบระบาดวิทยาที่ดี (คู่มือแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังเหตุการณ์ SRRT ตำบล) (20 
คะแนน) 

องค์ประกอบ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

1. การจัดตั้งทีม SRRT ของ รพ.สต. 
  1) มีคำสั่งแต่งตั้งทีม ที่มีรายชื่อเป็นปัจจุบันร้อยละ 80 ขึ้นไป (0.5 คะแนน) 
  2) สมาชิกทีมตั้งแต่ 4 คน ขึ้นไป ประกอบด้วยเครือข่าย 3 องค์กร ไป (0.5 คะแนน) 
  3) แกนหลักของทีมเป็นผู้ปฏิบัติงานระบาดวิทยา ไป (0.5 คะแนน) 
  4) สมาชิกทีม 1 คนมีความรู้พ้ืนฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ไป (0.5 คะแนน) 
  5) หน่วยงานมีการระบุโครงสร้างภายในที่ชัดเจน (0.5 คะแนน) 

2.5  

2. ทีมมีศักยภาพทางวิชาการ 
  1) สมาชิกทีมร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้รับการฝึกอบรมด้านระบาดวิทยา (0.5 คะแนน) 
  2) สมาชิกทีมร้อยละ 50 ขึ้นไป ได้เข้าร่วมประชุมฟ้ืนฟูความรู้ด้านระบาดวิทยา (0.5 
คะแนน) 
  3) หัวหน้าทีม ได้รับการฝึกอบรม ด้านระบาดวิทยาพ้ืนฐาน (0.5 คะแนน) 
 

1.5  

3. ทีมมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
  1) มีหมายเลขโทรศัพท์หรือการสื่อสารอ่ืนสามารถติดต่อสมาชิกทีมได้ตลอดเวลา 
(0.5 คะแนน) 
  2) มีคู่มือ และ แนวทางปฏิบัติงาน เพ่ือการสอบสวนและควบคุมโรค (0.5 คะแนน) 
  3) มียานพาหนะที่สามารถออกปฏิบัติงานได้ทันที (0.5 คะแนน) 
  4) สามารถเข้าถึงวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ป้องกันตนเอง (0.5 คะแนน) 
  5) มีการจัดงบประมาณ เพ่ือใช้ในการสอบสวนควบคุมโรค (0.5 คะแนน) 

2.5  

4. การเฝ้าระวังและเตือนภัย 
  1) มีการกำหนดรายชื่อโรค ที่เป็นปัญหาสำคัญ (0.5 คะแนน) 
  2) มีการกำหนดพ้ืนที่เสี่ยงต่อโรค ที่เป็นปัญหาสำคัญ (0.5 คะแนน) 
  3) มีการจัดทำทะเบียนรับแจ้งข่าว หรือรับรายงานการเกิดโรค (0.5 คะแนน) 
  4) มีการแจ้งเตือนภัย การส่งข่าว หรือรายงานเบื้องต้น (0.5 คะแนน)  
  5) มีการตรวจสอบ กรองข่าวเพ่ือแยกข่าวไม่มีมูลและหาสัญญาณภัย (0.5 คะแนน) 
  6) มีการสร้างเครือข่ายแหล่งข้อมูลข่าวสารทั้งในเขตรับผิดชอบพื้นท่ีใกล้เคียง (0.5 
คะแนน) 

3.0  
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5. การสอบสวนโรค/ภัยและเหตุการณ์ผิดปกติ 
  1) มีการกำหนดเกณฑ์ของทีมในการออกสอบสวนโรค (0.5 คะแนน) 
  2) มีการรวบรวมข้อมูลทางระบาดวิทยาของผู้ป่วยได้ถูกต้องครบถ้วน (0.5 คะแนน) 
  3) มีการกำหนดนิยามผู้ป่วย และผู้สัมผัสได้อย่างถูกต้อง (0.5 คะแนน) 
  4) มีการเลือกใช้วิธีการศึกษาทางระบาดวิทยาและสถิติท่ีเหมาะสมกับเหตุการณ์ 
(0.5 คะแนน) 

2.0  

6. การควบคุมโรค/ภัยและเหตุการณ์ผิดปกติข้ันต้น 
  1) ป้องกันตนเองจากการติดเชื้อและ/หรืออันตรายขณะสอบสวนโรค (0.5 คะแนน) 
  2) ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยและพาหะในชุมชนได้  (0.5 คะแนน) 
  3) สื่อสารให้ชุมชนเข้าใจสถานการณ์ และร่วมมือควบคุมการระบาดได้ (0.5 
คะแนน) 
  4) จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือสำรวจความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (0.5 
คะแนน) 
  5) บอกได้ถึงสิ่งที่เกินขีดความสามารถและขอรับการสนับสนุนหน่วยงานอ่ืน (0.5 
คะแนน) 

2.5  

7. ผลงานการตรวจสอบและแจ้งเตือนและรายงานเหตุการณ์ทันเวลา 
  1) มีการตรวจสอบและแจ้งเตือน ร้อยละ 50-59 (0.5 คะแนน) 
  2) มีการตรวจสอบและแจ้งเตือน ร้อยละ 60-79 (1.0 คะแนน) 
  3) มีการตรวจสอบและแจ้งเตือน ร้อยละ 80 ขึ้นไป (1.5 คะแนน) 

1.5  

8. ผลงานด้านความครบถ้วนของการสอบสวนโรค/ภัยและเหตุการณ์ผิดปกติ 
  1) มีผลงานสอบสวนครบถ้วน ร้อยละ 50-59 (0.5 คะแนน) 
  2) มีผลงานสอบสวนครบถ้วน ร้อยละ 60-79 (1.0 คะแนน) 
  3) มีผลงานสอบสวนครบถ้วน ร้อยละ 80 ขึ้นไป (1.5 คะแนน) 

1.5  

9. คุณภาพการสอบสวนโรค/ภัย/เหตุการณ์ผิดปกติ และการควบคุมเบื้องต้น 
  1) มีรายงานสอบสวนที่มีคุณภาพ 1 ฉบับ (0.5 คะแนน) 
  2) มีรายงานสอบสวนที่มีคุณภาพ 2 ฉบับ (1.0 คะแนน) 
  3) มีรายงานสอบสวนที่มีคุณภาพ มากกว่า 2 ฉบับ (1.5 คะแนน) 

1.5  

10. ความรวดเร็วในการสอบสวนโรค/ภัย/เหตุการณ์ผิดปกติ 
  1) มีผลงานสอบสวนทันเวลา ร้อยละ 50-59 (0.5 คะแนน) 
  2) มีผลงานสอบสวนทันเวลา ร้อยละ 60-79 (1.0 คะแนน) 
  3) มีผลงานสอบสวนทันเวลา ร้อยละ 80 ขึ้นไป (1.5 คะแนน) 

1.5  

คะแนนรวม 20.0  
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คุณลักษณะท่ี 3 มีหลักฐาน การวางแผน กำกับติดตาม และประเมินผลการป้องกันควบคุมโรค (10 คะแนน) 
คุณลักษณะท่ี 4 มีหลักฐาน การระดมทรัพยากรหรืองบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นรูปธรรม (5 คะแนน) 
คุณลักษณะท่ี 5 มีผลสำเร็จของการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ และโรคมือเท้าปาก (60 
คะแนน) 
 
รายละเอียดการประเมินคุณลักษณะท่ี 5 ผลสำเร็จของการควบคุมโรคระดับ รพ.สต.จำนวน 3 โรค ดัง
รายละเอียด 
 

 
โรค 

 
ชื่อตัวชี้วัด 

คะแนน
เต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

1) โรคไข้เลือดออก ตัวช้ีวัดที่ 1 : รพ.สต.มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานการป้องกันควบคุม
โรคไข้เลือดออก ตามแนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน  
- ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ (1 คะแนน) 
- มีการเฝ้าระวังสถานการณ์ (2 คะแนน) 
- การวางแผนและดำเนินการ (3 คะแนน) 
- การดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามมาตรฐาน (3 คะแนน) 
- การติดตามวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันควบคุมไข้เลือดออก (1 คะแนน) 
ตัวช้ีวัดที่ 2 : รพ.สต.สามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ โดย 1) อัตราป่วยโรค
ไข้เลือดออกในพ้ืนที่รับผิดชอบ ต่ำกว่าค่ามัธยฐาน ย้อนหลัง 5 ปี หรือ 2) สามารถ
ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกได้ไม่เกินรุ่นที่ 2 ในเหตุการณ์นั้นๆ 

10 
 
 
 
 
 
 

10 
 

 

2) โรคอุบัติใหม่/ 
อุบัติซ้ำ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : มีการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ 
โรคระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งไข้หวัดใหญ่ ด้านความร่วมมือพหุภาคี (อ้างอิง
ตามตัวช้ีวัดระดับความสำเร็จในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาด
โรคติดต่ออุบัติ) 

6) Staff-Stuff-System & ICS พร้อม (2 คะแนน) 
7) มี SOP (2 คะแนน) 
8) มี CDCU อย่างน้อย 3 ทีม (2 คะแนน) 
9) มีและซ้อมแผน (4 คะแนน) 

ตัวช้ีวัดที่ 2 : มีการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ 
โรคระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งไข้หวัดใหญ่ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

10) สามารถควบคุมการระบาดของโรคอุบัติใหม่ ในเขตรับผิดชอบ ได้ไม่เกิน
รุ่นที่ 2 ในเหตุการณ์นั้นๆ (ควบคุมโรคได้ภายใน 2 เท่าของระยะฟักตัว
ของโรค หรือ อัตราตาย ไม่เกินเป้าหมายที่กระทรวงกำหนด) 

10 
 
 
 
 
 

10 

 



-35- 
 

หมายเหตุ ระดับความสำเร็จในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดต่อ
อุบัติใหม ่หมายถึง การดำเนินการตามกิจกรรมหลัก  ใน 5 ประเด็น ดังกล่าว 

    3) โรคมือ เท้า 
ปาก 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : รพ.สต.ดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์เด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาล  
  -ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กดำเนินการได้ตามมาตรการ น้อยกว่า 50 = 2 คะแนน 
  -ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กดำเนินการได้ตามมาตรการ  50-59 = 4 คะแนน 
  -ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กดำเนินการได้ตามมาตรการ  60-69 = 6 คะแนน 
  -ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กดำเนินการได้ตามมาตรการ  70-79 = 8 คะแนน 
  -ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กดำเนินการได้ตามมาตรการ   80% = 10 คะแนน 

10 
 
 
 
 
 
 

 

 ตัวช้ีวัดที่ 2 : รพ.สต.สามารถควบคุม โรคมือ เท้า ปาก ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ได้ 
โดย  
  1) อัตราป่วย โรคมือ เท้า ปาก ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในเขตรับผิดชอบ ต่ำกว่า
ค่ามัธยฐาน ย้อนหลัง 5 ปี หรือ  
  2) สามารถควบคุมการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ได้ไม่
เกินรุ่นที่ 2 ในเหตุการณ์นั้นๆ 

10  

 
 


