
 

กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบควบคุมโรค 
ตัวชี้วัดที่ 52 อ ำเภอผ่ำนเกณฑ์กำรด ำเนินงำนอ ำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยนื 

เป้าหมาย (เกณฑ์) ทุกอ ำเภอผ่ำนเกณฑ์ DHS ในระดบั 3 และต้องผ่ำนมำตรฐำนอ ำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง     ตำม
คุณลักษณะอ ำตำมคณุลักษณะ 2 ข้อ ร้อยละ 80      

ความหมาย/ 
ค านิยาม 

ร้อยละ100 ของอ ำเภอ/ของต ำบล มีกำรด ำเนินงำนอ ำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน  หมำยถึง ทุก
อ ำเภอ และทุกต ำบลมีระบบ และกลไกกำรบริหำรจัดกำรกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภำพของพื้นที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และมผีลส ำเร็จทนัสถำนกำรณ์ โดยกำรมสี่วนร่วม
ของทุกภำคส่วน 

ผลงานย้อนหลัง - 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ทุกอ ำเภอ และทุกต ำบล 

แหล่งข้อมลู / 
 การจัดเก็บ 

ระบบข้อมลูของกรมควบคุมโรค / รำยงำน 506 /31 แฟ้ม,43 แฟ้ม /Folder/Nap Program /TBCM 
(TB) 

ความถี่ในการจัดเก็บ ทุก 6 เดือน 

สูตรค านวณ 1. (จ ำนวนอ ำเภอทีผ่่ำนเกณฑ์ประเมนิมำตรฐำนตำมคณุลักษณะ 2 ข้อ ร้อยละ 80  X 100)                                                                                 
จ ำนวนอ ำเภอ 32 อ ำเภอ 

2. (จ ำนวนต ำบลทีผ่่ำนเกณฑ์ประเมนิมำตรฐำนตำมคณุลักษณะ 2 ข้อ ร้อยละ 80  X 100)                                                                                 
จ ำนวนต ำบลทั้งหมด (286 ต ำบล) 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
(ใช้ในการประเมินผล
การด าเนินงาน) 

เชิงปริมำณ ผลกำรด ำเนินงำนทุกอ ำเภอ และทุกต ำบล ควบคมุโรคเข้มเข็งแบบยั่งยืนในปีงบประมำณ 
2558 ต้องผ่ำนเกณฑ์ประเมินมำตรฐำนตำมคุณลักษณะ 2 ข้อ ร้อยละ 80 ของคะแนนตำมคณุลักษณะ 
2 ข้อ  
 

คุณลักษณะท่ี 1 มีระบบระบาดวิทยาและทีมควบคุมโรคเคลื่อนที่เร็วท่ีดีระดับอ าเภอ 
คะแนนเต็ม 

 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 

1.1 ทีม SRRT อ าเภอและเครือข่ายมีความพร้อมและปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 1.1.1 ทีม SRRT ระดับอ ำเภอ ได้รบักำรประเมินโดยทีม SRRT ระดบั สคร 5 
และผำ่นมำตรฐำน   
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

-ผลกำรประเมินผำ่นเกณฑ์มำตรฐำน = 1 คะแนน 
     -ไม่มีกำรประเมินหรือผลกำรประเมินไมผ่่ำนเกณฑม์ำตรฐำน = 0 คะแนน 

 

1.1.2 มีกำรอบรม “กำรเฝ้ำระวังเหตุกำรณ”์ แก่ SRRT เครือข่ำยระดับต ำบล 
ครอบคลมุทุก รพ.สต.  
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
   -อบรมครบทุกรพ.สต.= 1 คะแนน 

 



 

   -อบรมไม่ครบทุกรพ.สต. = 0 คะแนน 

1.2 ทีม SRRT ระดับต าบลมีการด าเนินงานดังนี้   

 1.2.1  อสม.ทุกคนผ่ำนกำรอบรมกำรเฝำ้ระวังเหตุกำรณ ์ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

- อสม.ทุกคนในควำมรบัผิดชอบของ รพ.สต. ผ่ำนกำรอบรม =1คะแนน 
   -อสม.ผ่ำนกำรอบรมไม่ครบทุกคน = 0 คะแนน 

 

1.2.2มีข่ำวท่ีได้รับแจ้งอย่ำงน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง   

1.2.3มีกำรแจ้งข่ำวแก่เครือข่ำย อสม.ในพ้ืนท่ีหรือ สสอ.ในกรณีที่พบควำม
ผิดปกตหิรือมีกำรระบำด  

 

1.2.4มีกำรบันทึกข้อมูลกำรแจ้งข่ำวลงในโปรแกรมออนไลนไ์ด้อยำ่งถูกต้อง 
ได้แก่ แหล่งข่ำว ข้อควำมข่ำวชัดเจน ขนำดของปัญหำ กำรด ำเนินกำรหลังรับ
แจ้ง 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

- กำรบันทึกครบถ้วนให้คิดเป็นสดัสว่น= 0.5 คะแนน 
   -ไม่มีกำรบันทึก =0 คะแนน 

 

1.2.5มีกำรสอบสวนโรค/ภัยสุขภำพ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

- มีกำรสอบสวนโรค/ภัยสุขภำพอยำ่งน้อยปีละ 1 ครั้ง = 0.5 คะแนน 
   -ไม่มีกำรสอบสวนโรค/ภัยสุขภำพ =0 คะแนน 

 

1.2.6 มีกำรประชุมทีม SRRT เครอืข่ำยระดับต ำบลอย่ำงน้อยปีละ    
        ๒ ครั้ง 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

- มีกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 2 ครัง้ = 0.5คะแนน 
   -ไม่มีกำรประชุม = 0 คะแนน 

 

 1.2.7 มีเครือข่ำยกำรฝ้ำระวัง สอบสวนโรค เพื่อประโยชน์ ในกำรเฝ้ำระวัง
ป้องกันโรคติดต่อ เช่น เครือข่ำย mailgroups, facebook, กำรสอบสวนโรค
ร่วมกัน   
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

-  มีเครือข่ำยฯ = 0.5 คะแนน 
      -  ไม่มีเครือข่ำย ฯ = 0 คะแนน 

 

1.3 มีระบบข้อมลูและการเฝ้าระวังโรคและภัยสขุภาพทางระบาดวิทยา   

 1.3.1ระบบข้อมูลและกำรเฝ้ำระวงัโรคติดต่อมีคณุลักษณะดังนี้   

   1.3.1.1 มีควำมครอบคลุมของสถำนบริกำรที่ส่งรำยงำน  
เกณฑ์กำรให้คะแนน (คิดตำมสัดสว่น) 

- ครอบคลมุทุกแห่ง = 0.5 คะแนน  
   -ไม่ครบทุกแห่ง = 0 คะแนน 

 

  1.3.1.2 ข้อมูลทันเวลำเป็นปัจจบุัน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน (คิดตำมสัดสว่น) 

 



 

 -มีข้อมูลทันเวลำ = 0.5 คะแนน  
   -มีข้อมูลไม่ทันเวลำ = 0 คะแนน 

   1.3.1.3  มีกำรส ำรองข้อมูล 5 ปี  
เกณฑ์กำรให้คะแนน  

- มีข้อมูลส ำรองอย่ำงน้อย 5 ปีย้อนหลัง = 0.5 คะแนน  
   -มีข้อมูลส ำรอง < 5 ปีย้อนหลัง = 0 คะแนน 

 

   1.3.1.4  มีกำรจัดท ำหรือน ำเสนอรำยงำนสถำนกำรณ์ทุกเดือน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน (คิดตำมสัดสว่น) 

- มีสถำนกำรณ์ทุกเดือน = 0.5 คะแนน  
   -มีสถำนกำรณไ์ม่ทุกเดือน= 0 คะแนน 

 

1.3.2 ระบบข้อมลูและกำรเฝ้ำระวงัโรคไมต่ิดต่อมีคณุลักษณะดังนี้    

   1.3.2.1 มีกำรรำยงำนผู้ป่วยทุกไตรมำส  
เกณฑ์กำรให้คะแนน  

- มีรำยงำนครบทุกโรค = 0.5 คะแนน  
- ไม่มรีำยงำนหรือมีไมค่รบทุกโรค = 0 คะแนน 

 

 

   1.3.2.2 ส ำรองข้อมูล 5 ปี  
เกณฑ์กำรให้คะแนน (คิดเป็นสดัสว่น) 

- มีข้อมูลส ำรองอย่ำงน้อย 5 ปีย้อนหลัง = 0.3 คะแนน  
- มีข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี คิดเป็น 0.2 คะแนน 

 

 

   1.3.2.3 จัดท ำหรือน ำเสนอรำยงำนสถำนกำรณ์ทุก 6 เดือน  
เกณฑ์กำรให้คะแนน  

   - มี = 0.2 คะแนน  
     -ไม่มี = 0 คะแนน 

 

 1.3.3 ระบบข้อมลูและการเฝ้าระวังโรคและปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ มีคุณลักษณะ
ดังนี้   

 

   1.3.3.1 มีกำรเฝ้ำระวังหรือส ำรวจข้อมูลด้ำนพฤติกรรม หรือสิ่งแวดล้อมท่ีเป็น
ปัจจัยเสี่ยงของโรค/ภัยสุขภำพในพื้นที่ เช่น ดัชนีลูกน้ ำยุงลำย กำรละเมิด
กฎหมำยควบคุมเครื่องดื่มแอกอฮอลล์ กำรละเมิดกฎหมำยควบคุมกำรบริโภค
ยำสูบ กำรใช้ถุงยำงอนำมัย ฯลฯ  
เกณฑ์กำรให้คะแนน  

- มีกำรเฝ้ำระวัง = 0.5 คะแนน  
   - ไม่มีกำรเฝ้ำระวัง = 0 คะแนน 

 

   1.3.3.1 มีกำรจัดท ำสถำนกำรณ์โรค/ภยัสุขภำพ ท่ีมีปัจจัยพฤติกรรม 
สิ่งแวดล้อม ประกอบในกำรวิเครำะห์  
เกณฑ์กำรให้คะแนน (คิดตำมสัดสว่น) 

- มี = 0.5 คะแนน  
   -ไม่มี = 0 คะแนน 

 



 

 
 

คุณลักษณะท่ี 2 ผลส าเร็จของการควบคุมป้องกันโรคท่ีส าคัญตามนโยบายกระทรวง
สาธารณสุขเป็นปัญหาในพื้นที ่

คะแนนเต็ม 

 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 

2.1 โรคไข้เลือดออก  

 - อัตรำป่วยลดลงร้อยละ 20 จำกค่ำมัธยฐำนย้อนหลัง 5 ปี และต้องไมเ่กิดGen 
2  

- ไม่พบผู้ป่วยตำยด้วยโรคไขเ้ลือดออก  

 

- ค่ำ CI ใน สสอ /รพสต./วัด/รร. = 0    
- ค่ำHI ในชุมชน/หมู่บ้ำน ≤ 10   

 

2.2 โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน และอาหารเป็นพิษ 
-อัตรำป่วยลดลงจำกคำ่มัธยฐำนยอ้นหลัง 5ปี 
-มีแผนงำนโครงกำร ฯ,มีกำรวิเครำะห์สถำนกำรณโ์รคอุจจำระร่วงเฉยีบพลัน
และอำหำรเป็นพิษ 

 

2.3 โรคอหิวาตกโรค 
 - อัตรำป่วยลดลงจำกค่ำมัธยฐำนย้อนหลัง 5 ป ี
 - มีแผนงำนโครงกำร ฯ ,มีกำรวิเครำะหส์ถำนกำรณ์โรคอหิวำตกโรคและมีกำร
ด ำเนินกิจกรรมควบคมุโรคอหิวำตกโรค 

 

2.4 โรคมือ เท้า ปาก 
 -  อัตรำป่วยลดลงจำกค่ำมัธยฐำนย้อนหลัง 5 ปี 
 - มีแผนงำนโครงกำร ฯ ,มีกำรวิเครำะหส์ถำนกำรณ์โรคมือ เท้ำ ปำก  และมี
กำรด ำเนินกิจกรรมควบคุมโรคมือ เท้ำ ปำก 

 

2.5 การด าเนินงานโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค 
 -  ร้อยละ 100 ของโรงเรียนอนุบำลปลอดโรคสมัครเข้ำร่วมโครงกำร 
โรงเรียนอนุบำลปลอดโรค 
 - ร้อยละ 60 ของโรงเรียนอนุบำลปลอดโรค ต้องผ่ำนเกณฑ์ประเมนิ 28 ข้อ 
(เกณฑ์กำรประเมินท้ังหมด 35  ข้อ) 

 

2.6 โรคเลปโตสไปโรซีส 
- อ ำเภอมีกำรสรำ้งเครือข่ำยด้วยกระบวนกำรมสี่วนร่วมป้องกันควบคมุโรค
เลปโตสไปโรซีส ในระดับ อบต. 
-ไม่มผีู้เสยีชีวิตด้วยโรคเลปโตสไปโรซีส 

 

2.7 โรคพิษสุนัขบ้า 
-อ ำเภอมีกำรด ำเนินกำรสร้ำงพ้ืนท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบ้ำในระดับ อบต. และ
เทศบำล 
-ไม่มผีู้เสยีชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้ำ 

 



 

2.8 โรคไข้หวัดใหญ่ 
1. มีกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหมร่ะบบทำงเดิน
หำยใจ รวมทั้งไข้หวัดใหญ่ ด้ำนควำมร่วมมือพหภุำคีระดับอ ำเภอ ไดแ้ก่ 
    1.1 มีแผนปฏิบัติกำรบูรณำกำรป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ระบบ
ทำงเดินหำยใจ รวมทั้งไข้หวัดใหญ ่ระดับอ ำเภอ 
    1.2มีศูนย์ปฏิบัติกำรและคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
อุบัติใหม่ระบบทำงเดินหำยใจ รวมทั้งไข้หวัดใหญ่ ระดับอ ำเภอ 
-ไม่มีกำรด ำเนินงำนได้ 0, ด ำเนินงำนข้อใดข้อหนึ่งได้ 0.75ด ำเนินงำนครบทั้ง 2 
ข้อได้ 1.5 
2.มีกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหมร่ะบบทำงเดิน
หำยใจ รวมทั้งไข้หวัดใหญ่ ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข 
   2.1 โรงพยำบำลมีระบบกำรเฝ้ำระวังผู้ป่วยอำกำรคล้ำยไข้หวัดใหญ่ 
   2.2 โรงพยำบำล มีแนวทำงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรเฝ้ำระวังและกำรดูแลรักษำ
โรคตดิต่ออุบัติใหมร่ะบบทำงเดินหำยใจ รวมทั้งไข้หวัดใหญ่  

 

2.9 ผลการประเมินมาตรฐานการด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของหน่วย
บริการในระดับอ าเภอผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

- มีหน่วยบริกำรที่ประเมินผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด < ร้อยละ 80  
ได้ 0  คะแนน 

- ทุกหน่วยบริกำรที่ประเมินผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด ≥ ร้อยละ 80  
ได้ 14 คะแนน 

    การผ่านเกณฑ์ประเมิน ต้องได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80  
ของคะแนนรวม โดย 
 - หน่วยบริกำรภำยในโรงพยำบำลศูนย์ หรือโรงพยำบำลทั่วไปหรือ
โรงพยำบำลชุมชน คะแนนรวม 204 คะแนน (ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่ำ 164 
คะแนน) 
 - หน่วยบริกำร โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล คะแนนรวม 202 คะแนน 
(ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่ำ 162 คะแนน) 

 

2.10 
 

 - ไม่มีผู้ป่วยโปลิโอ  
 - ไม่มีผู้ป่วยโรคคอตีบ หรือ มีจ านวนผู้ป่วยลดลงเท่ากับหรือมากกว่า   
ร้อยละ 80     
 - อัตราป่วยด้วยโรคบาดทะยักในทารกแรกเกิด ไม่เกิน 1 : 1000    เด็กเกิด
มีชีพ 

- ไม่ผ่ำนเกณฑ์ ท้ัง 3 โรค  ได้  0  คะแนน 

- ผ่ำนเกณฑ์   ท้ัง 3 โรค   ได้  6 คะแนน  
 

 

2.11 
 
 
 

 ร้อยละ 100 ของอ าเภอมีการจดับริการด้านอาชีวอนามัยแก่คนท างานใน
สถานประกอบการ จ านวนเพ่ิมมากขึ้น ดังนี ้
   1) อ าเภอใหญ่  สถานประกอบการ  อย่างน้อยอ าเภอละ 5 แห่ง  

 



 

 
 

   2) อ าเภอกลาง สถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน  อย่างน้อยอ าเภอละ 
3 แห่ง 
   3) อ าเภอเล็ก   สถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน  อย่างน้อยอ าเภอละ 
1 แห่ง 
การประเมินคร้ังท่ี  1/2558 

1. สถำนประกอบกำร/วสิำหกิจชุมชนเป้ำหมำยมีคณะกรรมกำรฯ 
และแผนงำนกำรพัฒนำ=3คะแนน 
ทั้งนี้ให้ขอดูส ำเนำใบสมคัร หรือสรุปรำยชื่อกลุม่เป้ำหมำยใน
โครงกำรฯ   ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ (ไม่ค ำนึงถึงค ำสั่ง
เฉพำะ อำจเป็นค ำสั่งกรรมกำรอื่นๆ ที่มีหน้ำท่ีในกำรดูแลควำม
ปลอดภัย สุขภำพกำยใจ ของพนักงำนในสถำนประกอบกำร) 
แผนงำนไม่ก ำหนดแบบฟอรม์  (แต่แสดงให้เห็นถึงมีกำร
วำงแผนงำนโครงกำรที่จะพัฒนำสขุภำพและควำมปลอดภัย)  มี
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง = 1 คะแนน,  ไม่มีทั้ง 3 อย่ำง   = 0  
คะแนน 

2. มีหลักฐำนสมุดเยี่ยมและบันทึกกิจกรรมกำรสนับสนุนสถำน
ประกอบกำรมีทุกเดือนๆละ 1 ครั้ง = 3, มีไม่ครบทุกเดือน  
= 1, ไม่มี  = 0  คะแนน 

☑รพช.และสสอ. เกณฑ์กำรใหค้ะแนนเชิงคุณภำพ 
การประเมินคร้ังท่ี  2/2558 

1. สถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน    
1.1 สถำนประกอบกำร/วสิำหกิจชุมชนเป้ำหมำยมีกำรประเมิน

ตนเองเบื้องต้น  และแสดงหลักฐำน = 3คะแนน 
ทั้งนี้ให้ใช้แบบตรวจประเมิน (Audit Check List)  
ประเมินแต่ไม่มีหลักฐำนตำมก ำหนด (Audit Check List)  = 1 
คะแนน,   ไม่มีทั้ง 2 อย่ำง  = 0  คะแนน  

1.2 มีหลักฐำนสมุดเยี่ยมและบันทึกกิจกรรมกำรสนับสนุนสถำน
ประกอบกำรมีทุกเดือนๆละ 1 ครั้ง = 3,  
มีไม่ครบทุกเดือน = 1, ไมม่ี  = 0  คะแนน 

2.12 ร้อยละ 100 ของหน่วยบริกำรสำธำรณสุขในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข มีกำร
จัดบริกำรคลินิกอำชีวอนำมัยตำมเกณฑ์มำตรฐำนของส ำนักโรคจำกกำร
ประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 
ประเมินคร้ัง 1 (เชิงคุณภาพ) 

      ☑รพ.ช.,             ☑   รพ.สต. 
-ไม่มีกำรด ำเนินงำน = 0 คะแนน 
-ระดับเริ่มต้นพัฒนำ = ..... คะแนน 
-ระดับพื้นฐำน =.....คะแนน 
-ระดับดีขึ้นไป =.......  คะแนน 

      ☑ สสอ. (ใช้ผลการพัฒนาของ รพ.สต.ท้ังหมด) (เชิงปริมาณ) 

 



 

-มีผลกำรด ำเนินงำนไม่ครบทุกแหง่ = 0 คะแนน 
-มีจ ำนวน รพ.สต. ผ่ำนระดับพ้ืนฐำนไม่เกิน ร้อยละ 30 =.....คะแนน 
-มีจ ำนวน รพ.สต. ผ่ำนระดับพ้ืนฐำนมำกกว่ำร้อยละ 30 =......  คะแนน 
ประเมินคร้ัง2 (เชิงคุณภาพ) 

      ☑ รพ.ช.,          ☑      รพ.สต. 
-ไม่มีกำรด ำเนินงำน = 0 คะแนน 
-ระดับเริ่มต้นพัฒนำ = ..... คะแนน 
-ระดับพื้นฐำน =.....คะแนน 
-ระดับดีขึ้นไป =.......  คะแนน 

      ☑ สสอ. (ใช้ผลการพัฒนาของ รพ.สต.ท้ังหมด) (เชิงปริมาณ) 
-มีผลกำรด ำเนินงำนไม่ครบทุกแหง่ = 0 คะแนน 
-มีจ ำนวน รพ.สต. ผ่ำนระดับพ้ืนฐำนน้อยกว่ำ ร้อยละ 50 =.....คะแนน 
-มีจ ำนวน รพ.สต. ผ่ำนระดับพ้ืนฐำนตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป =......  คะแนน 

2.13 อัตราการเปลี่ยนของผลเสมหะจากบวกกลับเปน็ลบในช่วงระยะเวลาเข้มขน้ 
 (Conversion rate) มากกว่าร้อยละ 95 
 มากกว่าร้อยละ  95 
   - ร้อยละ 95  ขึ้นไป      50 คะแนน 
   - ร้อยละ 90-94           40 คะแนน 
   - ร้อยละ 85-89           30 คะแนน 
   - ร้อยละ  80-84           20 คะแนน 
     -น้อยกว่ำร้อยละ 79      10 คะแนน 
 

 

2.14 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราความส าเร็จการรักษาวัณโรคของอ าเภอ(Success rate) 
มากกว่าร้อยละ  92 
   -ร้อยละ     92  ขึ้นไป   50 คะแนน 
   -ร้อยละ  87-91          40 คะแนน 
   -ร้อยละ  82-86          30 คะแนน 
   -ร้อยละ  77-81          20 คะแนน 
   -น้อยกว่ำร้อยละ 77     10 คะแนน 

 

 
 

แผนงาน / โครงการ 1.โครงกำรป้องกันควบคุมโรคติดตอ่ส ำหรับประชำชน ในระดับอ ำเภอ/ต ำบล จังหวดันครรำชสีมำ ปี 
2558 

  2.โครงกำรอบรมเพื่อพัฒนำแนวทำงกำรรักษำ/ส่งต่อผู้ป่วยโรคไข้เลอืดออก                จังหวัด
นครรำชสมีำ ปี 2558 

3.โครงกำรประกวดผลกำรด ำเนินงำนอ ำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี 2558 
  4.โครงกำรอบรมชี้แจงกำรด ำเนินงำนโรงเรยีนอนุบำลปลอดโรคจังหวัดนครรำชสีมำ  



 

ปี 2558 

5.โครงกำรตรวจสอบมำตรฐำนคณุภำพเครื่องมืออุปกรณ์กำรท ำงำนกำรป้องกันควบคุมโรคโดยกำร
สอบเทียบอุปกรณ ์

6.โครงกำรประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนศูนย์ปฏิบัติกำรแก้ไขปญัหำกำรระบำดของโรคตดิต่อ 

7.โครงกำรตดิตำมก ำกับ และประเมินผลงำนโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เปน็ปัญหำในพ้ืนท่ี 

8.โครงกำรผลิตสื่อคัดกรองประชำชนเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหำกำรระบำดของโรคไข้หวัดใหญ่/
ไข้หวัดนก จังหวดันครรำชสมีำ 

9.โครงกำรอบรมเพื่อเผยแพร่ควำมรู้ และก ำหนดมำตรกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคในสถำนทีเ่สี่ยง
ต่อกำรเกิดโรค 

10.โครงกำรสถำนประกอบกำรปลอดโรค ปลอดภัย กำยใจ เป็นสุข 

11.โครงกำรพัฒนำระบบกำรจดับริกำรคลินิกอำชีวอนำมัยในสถำนบริกำรสำธำรณสุข 
 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงำนควบคุมโรค  สสจ.นม 

ชื่อผู้ประสาน/เบอร์
โทรศัพท์ 

นำงผิน สุบงกช โทร 0894245889 mail pin 867 @ gmail . Com 

ตัวชี้วัดที ่52 ....อัตราความส าเร็จการรักษาวัณโรคของอ าเภอ(Success rate) 
เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 92 

ความหมาย /
ค านิยาม 

จ านวนผู้ป่วยเสมหะพบเชือ้รายใหม่ที่ได้รับการ 
รักษาหายและรักษาครบรวมกัน(ราย) 
กำรรำยงำนตัวช้ีวัด ปีงบประมำณ  2558ประเมินผลกำรรักษำผู้ป่วยวัณโรคเสมหะพบเชื้อ 
รำยใหม่ที่ข้ึนทะเบยีนรักษำ  ทุกรำย   ย้อนหลัง 1 ปี(12-15 เดือน) 
การรักษาหาย(cure) (X) 
หมำยถึง     หมำยถึง  ผู้ป่วยวัณโรคเสมหะพบเชื้อที่ได้รับกำรรักษำจนครบก ำหนด และในระหว่ำง 
กำรรักษำมผีลกำรตรวจเสมหะเปลี่ยนเป็นลบ อย่ำงน้อย2 ครั้งโดยเน้นครั้งสุดท้ำยเมื่อสิ้นสุดกำร 
รักษำเปลีย่นเป็นลบด้วย 
การรักษาครบ(complete) (Y) 
หมำยถึง  ผู้ป่วยวัณโรคเสมหะพบเชื้อที่ได้รับกำรรักษำจนครบก ำหนด  ในระหว่ำงกำรรักษำมีผลกำร 
ตรวจเสมหะเปลี่ยนเป็นลบ แตไ่มม่ีผลกำรตรวจครั้งสุดท้ำยเมื่อสิ้นสดุกำรรักษำ 

ผลงาน 3 ปี
ย้อนหลัง 

กำรควบคุมวณัโรค 2552 2553 2554 2555 2556 
จ ำนวนผู้ป่วยวณัโรคเสมหะบวกในช่วง

ระยะเวลำ๑๒-๑๕เดือน 
991 1023 991 945 

 
863 

อัตรำกำรควำมส ำเร็จของกำร 
รักษำวัณโรค 

90.21 
(859) 

89.75 
(876) 

90.21 
(870) 

90.19 
(815) 

88.53 
(705) 

 

ประชากร
กลุ่มเป้า 
หมาย 

ผู้ป่วยเสมหะพบเชื้อรายใหม่ที่ได้รับการรักษา 
ที่ขึ้นทะเบียนรักษาในปี 2557 

แหล่งข้อมลู
การจัดเก็บ 

-รำยงำนเป็นรำยไตรมำสโดยใช้ข้อมูลจำกโปรแกรม TBCM 



 

ครั้งท่ี 1 รำยงำนในเดือนมกรำคมเป็นจ ำนวนผู้ป่วยที่รักษำหำยและรกัษำครบในช่วง                       เดือน  
1 ต.ค. 2556 - 31 ธ.ค.56 

ครั้งท่ี  2  รำยงำนในเดือนมีนำคม 
เป็นจ ำนวนผู้ป่วยท่ีรักษำหำยและรักษำครบในช่วง เดือน 1 ม.ค.57 -31  มี.ค.57 
ครั้งท่ี 3 รำยงำนในเดือน  มิถุนำยน 
 เป็นจ ำนวนผู้ป่วยท่ีรักษำหำยและรักษำครบในช่วง  เดือน 1เม.ย. 57-30 มิ.ย.57 
ครั้งท่ี 4 รำยงำนในเดือนกันยำยน 
เป็นจ ำนวนผู้ป่วยท่ีรักษำหำยและรักษำครบในช่วง เดือน 1 ก.ค. 57 – 30 ก.ย.57 
 
 
 
 

 
สูตรค านวณ 
 

                    A=(X+Y) 
                          Z 
A = ความส าเร็จของการรักษาวัณโรค 
X = ผู้ป่วยวัณโรคเสมหะพบเชื้อที่ 
      ได้รับกำรรักษำจนครบก ำหนด และในระหว่ำงกำรรักษำมีผลกำรตรวจเสมหะเปลี่ยนเป็นลบ 
      อย่ำงน้อย2 ครั้งโดยเน้นครั้งสุดท้ำยเมื่อสิ้นสุดกำรรักษำเปลี่ยนเป็นลบด้วย 
Y = ผู้ป่วยวณัโรคเสมหะพบเชื้อที่ได้รับกำรรักษำจนครบก ำหนด  ในระหว่ำงกำรรักษำมผีลกำร 
      ตรวจเสมหะเปลีย่นเป็นลบ แต่ไมม่ีผลกำรตรวจครั้งสุดท้ำยเมื่อสิ้นสุดกำรรักษำ 
Z = จ านวนผู้ป่วยเสมหะพบเชื้อรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนรักษาทั้งหมด  

เกณฑ์การให้
คะแนน 

(ใช้ในการ
ประเมินผล
การ
ด าเนินงาน) 

อัตราความส าเร็จของการรักษาวัณโรค มากกว่าร้อยละ  92 
ร้อยละ     92  ขึ้นไป   50 คะแนน 
ร้อยละ  87-91          40 คะแนน 
ร้อยละ  82-86          30 คะแนน 
ร้อยละ  77-81          20 คะแนน 

น้อยกว่ำร้อยละ 77     10 คะแนน 
 

มาตรการ/
กิจกรรม
ส าคัญ 

 

  
มาตรการ วัตถุประสงค ์ ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ระดับต าบล 

คัดกรองกลุ่ม
เสี่ยง 

เพื่อ early  
detect 
+early 
treatment 

คัดกรองในกลุ่ม
เสี่ยงเขตเทศบำล
นครนครรำชสีมำ 
+ รพ.เอกชน+
รพ.นอกสังกัด    
กลุ่มผูต้้องขัง 
สถำนสงเครำะห์   
แรงงำนข้ำมชำต ิ
-คนขับรถ

คัดกรองกลุ่มเสี่ยง 
 :ผู้สัมผัสร่วมบ้ำน 
ผู้ป่วย HIV   
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
ผู้ที่มีอำกำรไอมำกกว่ำ2 
สัปดำห ์

คัดกรองกลุ่ม
เสี่ยง 
 :ผู้สัมผัสร่วม
บ้ำน 
กลุ่มผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง 
ผู้ที่มีอำกำรไอ
มำกกว่ำ 
2 สัปดำห ์



 

โดยสำรของ
โรงงำน
อุตสำหกรรม 

ติดตำมกำร
รักษำ DOT 

1.เพื่อรักษำ
หำยขำด 
ในผู้ป่วยวัณ
โรค 
เสมหะบวก 
2.เพื่อรักษำ
หำยขำดใน
ผู้ป่วยวัณ
โรคดื้อยำ 
 

1.ด ำเนินกำร
ประสำนDOTใน
ผู้ป่วยวัณโรค
เสมหะบวก 
เขตเทศบำลนคร
นครรำชสมีำ + 
รพ.เอกชน+รพ.
นอกสังกัด    
กลุ่มผูต้้องขัง 
สถำนสงเครำะห์   
แรงงำนข้ำมชำต ิ
-คนขับรถ
โดยสำรของ
โรงงำน
อุตสำหกรรม 
2.  เยี่ยมบ้ำน
ผู้ป่วยวัณโรคดื้อ
ยำร่วมกับ 
 รพม.+รพช.+
รพ.สต 
.+อสม.  เดือนละ 
1 ครั้ง 
3.โทรถำมอำกำร
และเตือนกินยำ
ผู้ป่วยวัณโรคดื้อ
ยำ 
4.จัดประชุม
สรุปผลงำนเป็น
รำยโซน(รพช.+
สสอ.+ต ำบล 
MDR-TB และ 
case ที่ซับซ้อน) 
*ใช้งบประมาณ
กองทุนโลก 

1.จัดท ำ DOT ในผู้ป่วยวัณ
โรคเสมหะบวกในรูปแบบ 
case management โดย
คลินิกวัณโรค ดังนี ้
1. จัดท าท าเนียบ นสค. 
2. ให้ค ำปรึกษำ 
วัณโรคแก่ผู้ป่วย 
และญำติ  
3.ลงนำมใบยินยอมกำร
ติดตำมรักษำ 
4. จัดท ำ clinical 
guideline เฉพำะรำย
ให้กับ จนท.รพ.สต.ที่
รับผิดชอบหมู่บ้ำน/
ครอบครัวผู้ป่วย  
ส่งให้ภำยใน 3 วัน 
5. ผู้ประสำนงำนวัณโรค
ระดับ  สสอ./รพช. 
จัดท ำ line  group เยี่ยม
บ้ำนทุกสัปดำห์  
2เดือนแรกและทุกเดือน
ในระยะต่อเนื่อง 
6. คลินิกวัณโรคตดิตำม
เยี่ยม case ที่มีควำม
ซับซ้อนในพ้ืนท่ีต ำบล 
7.DOT  meeting  
ในต ำบลที่มผีู้ป่วย 
ซึ่งมีควำมซับซ้อน  
*ใช้งบ CUP 
 

1.รับ clinical 
guideline 
และติดตาม
เย่ียม 
ภายใน 1 
สัปดาห์และ
รายงานเข้า 
line group 
2.เลือกและ
ติว 
ผู้ทีท ำหน้ำท่ี
ก ำกับกินยำ
ต่อหน้ำ
(ครอบครัว
หรือ อสม.) 
3.เยี่ยมบ้ำน
ร่วมกับ คลินิก
วัณโรคในเขต 
นสค.
รับผิดชอบใน 
caseที่มีควำม
ซับซ้อน 
4.  นสค. 
เยี่ยมบ้ำน
ผู้ป่วย MDR-
TB  
เดือนละ2ครั้ง 
*ใช้งบ CUP 

มาตรการ วัตถุประสงค ์ ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ระดับต าบล 



 

เฝ้ำระวังดื้อยำ 
วัณโรคหลำย
ขนำน 
Re-On-Pre 

เพื่อ early  
detect 
+early 
treatment 
MDR-TB 

1.วำงระบบเฝำ้
ระวังฯ 
ในสถำนบริกำร
ทุกแห่ง(สังกัด 
สธ.+เอกชน+
นอกสังกัด) เป็น  
ระบบเดียวกัน 
2.ติดตำมผล C/S 
3. MDR-TB 
case manager 
ระดับจังหวดั
(ผชชว.)  
4. Audit  chart   
MDR-TB +  รพ.
มหำรำชฯ ปำก
ช่อง และ พิมำย 

1.ส่ง C/S ที่งำนชันสูตร  
สคร.5 นม. 
ในรำย Re-On-Pre 
2.ติดตำมผล C/S 

- 

 

กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ 

งำนควบคุมโรคเอดส์และวณัโรค 
 

ผู้ประสาน 
งาน / เบอร์
โทรศัพท์/e-
mail 

๑.นางสาวบุญช่วย นาสูงเนิน เบอร์มือถือ 0818795385 e-mail bunchoay@yahoo.com 
๒.นายอัครเดช วงศ์กีรติกุล เบอร์มือถือ 0898455088 e-mail korattb2552@gmail.comเบอร์โทร
ส านักงาน  044465542  โทรสาร 044465542   
ภายใน 044465010-4   ต่อ 440    โทรสาร 044465021   

ตัวชี้วัดที ่ 1.อ ำเภอผ่ำนเกณฑ์กำรด ำเนินงำนอ ำเภอควบคุมโรคเขม้แข็งแบบยั่งยืน   
(5 คุณลักษณะ ร้อยละ 80ของคะแนน) 
คุณลักษณะที่ 5 (กำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัยตำมเกณฑ์มำตรฐำนคลนิิกอำชีวอนำมัยในสถำนบริกำร
สำธำรณสุข) 

เป้าหมาย(เกณฑ์) ร้อยละ 100 ของหน่วยบริกำรสำธำรณสุขในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข มีกำรจดับริกำรคลินิกอำชีวอ
นำมัยตำมเกณฑ์มำตรฐำนของส ำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคมุโรค 

ความหมาย / ค า
นิยาม 

1.หน่วยบริการสาธารณสุข หมำยถึง รพ.สต. และ รพ.ช. ในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
นครรำชสมีำ ท่ีขึ้นกับกระทรวงสำธำรณสุข 
2.มาตรฐานคลินกิอาชีวอนามัยในสถานบริการ หมำยถึง แนวทำงที่ก ำหนดขึ้นเพื่อให้หน่วยบริกำร
สำธำรณสุขน ำมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัดบริกำรดำ้นอำชีวอนำมัยในสถำนบริกำร โดย 
2.1 มำตรฐำนของ รพ.สต. จ ำนวน 31 ข้อย่อย แบ่งเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.)ประเมินปัจจยั
น ำเข้ำ พันธกิจ แผนงำน และทรัพยำกรบุคคล ท่ีสนับสนุนกำรจดับรกิำรอำชีวอนำมัย 2.)กระบวนกำร
จัดบริกำรอำชีวอนำมัยส ำหรับบุคลำกรในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 3.)กำรจดับริกำรอำชีวอ
นำมัยเชิงรุกส ำหรับผู้ประกอบอำชีพในชุมชน และ 4.)กระบวนกำรให้บริกำรอำชีวอนำมัยเชิงรับ กำร
ดูแลต่อเนื่อง และกำรประเมินกำรให้บริกำรอำชีวอนำมัย 
2.2 มำตรฐำนของ รพ.ช. จ ำนวน 43 ข้อย่อย แบ่งเป็น 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.)กำรบริหำรจัดกำร
เพื่อสนับสนุนกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัย 2.)กำรมุ่งเน้นผูร้ับบริกำรทำงด้ำนอำชีวอนำมัย 3.)กำรจัดกำร

mailto:bunchoay@yahoo.com


 

ควำมรู้ด้ำนอำชีวอนำมยั 4.)กำรมุง่เน้นทรัพยำกรบุคคล 5.)กำรจัดกำรกระบวนกำรให้บริกำรของหน่วย
บริกำรอำชีวอนำมัยและกำรพัฒนำคุณภำพของกำรจดับริกำรอำชีวอนำมัย และ 6.)ผลกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรจดับริกำรอำชีวอนำมัย 

ผลงาน 3 ปีย้อนหลัง 1. ในระดับ รพ.สต. ปี 2557 มีกำรด ำเนินงำนร้อยละ  100 
2. ในระดับ รพ.ช. ปี 2557 มีกำรด ำเนินงำนร้อยละ  100 
ผลงานด้านคุณภาพ ข้อสังเกตจำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2557 ท่ีผ่ำนมำ พบว่ำ หน่วยงำนบริกำร
สำธำรณสุขมีกำรด ำเนินกิจกรรมตำมเกณฑ์มำตรฐำนในระดับต่ำงๆ ที่ก ำหนด แต่ขำดกำรพัฒนำ
ยกระดับมำตรฐำนให้สูงข้ึน รวมถงึกำรขำดข้อมูลเชิงประจักษ์ในกำรพัฒนำ และพบว่ำกระบวนกำร
หนุนเสรมิเพื่อกำรพัฒนำของหน่วยบริกำร รพ.สต. จำก สสอ. บำงแห่งยังเกิดควำมไม่ชัดเจน และไม่มี
กำรด ำเนินกิจกรรมอย่ำงเป็นรูปธรรม  

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ด ำเนินกำรใน รพ.ช. และ รพ.สต. ในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ ทุกแห่ง โดย มี 
สสอ. เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกระบวนกำรพัฒนำในระดับ รพ.สต. ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

แหล่งข้อมลูการ
จัดเก็บ 

-รพ.ช. และ รพ.สต. แหล่งข้อมลูได้แก่ รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแบบประเมินตนเองตำมเกณฑ์
มำตรฐำนกำรจัดบริกำรคลินิกอำชีวอนำมัย ท่ีออกโดยส ำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและ
สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข ปี 2557 และเอกสำรรำยละเอียดประกอบ
กระบวนกำรพัฒนำของหน่วยบริกำรแตล่ะแห่ง  
-ในระดับ สสอ. เอกสำรที่จัดเก็บได้แก่ แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนใน รพ.สต. และแบบสรุปผลกำร
ด ำเนินกิจกรรมในระดับอ ำเภอ 

 
สูตรค านวณ 
 

1.ระดับ รพ.ช. แบ่งเป็น 6 องค์ประกอบ แบ่งระดับกำรพัฒนำออกเป็น 4 ระดับ คือ 
1.1ระดับเริ่มต้นพัฒนำ ต้องผำ่นเกณฑ์ตำมองค์ประกอบท่ี 1 และ 5  
1.2ระดับพ้ืนฐำนต้องผ่ำนเกณฑ์ตำมองค์ประกอบท่ี 1,2,4 และ 5 
1.3ระดับดตี้องผ่ำนเกณฑ์ตำมองคป์ระกอบท่ี 1,2,3,4 และ 5 
1.4ระดับดมีำกต้องผ่ำนเกณฑต์ำมองค์ประกอบท่ี 1,2,3,4,5 และ 6 
2.ระดับ รพ.สต. แบ่งเป็น 4 องค์ประกอบ แบ่งระดับกำรพัฒนำออกเป็น 4 ระดับ คือ 
2.1ระดับเริ่มต้นพัฒนำต้องผ่ำนเกณฑ์ตำมองค์ประกอบท่ี 3 
2.2ระดับพ้ืนฐำนต้องผ่ำนเกณฑ์ตำมองค์ประกอบท่ี 1 และ 3 
2.3ระดับดตี้องผ่ำนเกณฑ์ตำมองคป์ระกอบท่ี 1,2  และ 3 
2.4ระดับดมีำกต้องผ่ำนเกณฑต์ำมองค์ประกอบท่ี 1,2,3 และ 4 
3.ระดับ สสอ. กำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน พิจำรณำจำก 
ขั้นที่ 1 ดูจ ำนวน รพ.สต. ที่ด ำเนนิกำร 
 

จ ำนวนรพ.สต. ที่มีกิจกรรมกำรด ำเนินกำรพัฒนำX 100 
จ ำนวน รพ.สต.ทั้งหมด ในพื้นที่รบัผิดชอบ 

 
ขั้นที่ 2 พิจำรณำจำกระดับขั้นของกำรพัฒนำผ่ำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนท่ีก ำหนด                   

เกณฑ์การให้คะแนน 
(ใช้ในการประเมินผล
การด าเนินงาน) 

ประเมินคร้ัง 1 (เชิงคุณภาพ) ประเมินคร้ัง2 (เชิงคุณภาพ) 
     รพ.ช.,           รพ.สต. 
 
-ไม่มีกำรด ำเนินงำน = 0 คะแนน 

     รพ.ช.,           รพ.สต. 
 
-ไม่มีกำรด ำเนินงำน = 0 คะแนน 

/ / 

 

/ / 

 



 

-ระดับเริ่มต้นพัฒนำ = ..... คะแนน 
-ระดับพื้นฐำน =.....คะแนน 
-ระดับดีขึ้นไป =.......  คะแนน 

-ระดับเริ่มต้นพัฒนำ = ..... คะแนน 
-ระดับพื้นฐำน =.....คะแนน 
-ระดับดีขึ้นไป =.......  คะแนน 

       สสอ. (ใช้ผลการพัฒนาของ รพ.สต.
ทั้งหมด) (เชิงปริมาณ) 
-มีผลกำรด ำเนินงำนไม่ครบทุกแหง่ = 0 
คะแนน 
-มีจ ำนวน รพ.สต. ผ่ำนระดับพ้ืนฐำนไม่เกิน 
ร้อยละ 30 =.....คะแนน 
-มีจ ำนวน รพ.สต. ผ่ำนระดับพ้ืนฐำนมำกกว่ำ
ร้อยละ 30 =......  คะแนน 

       สสอ. (ใช้ผลการพัฒนาของ รพ.สต.
ทั้งหมด) (เชิงปริมาณ) 
-มีผลกำรด ำเนินงำนไม่ครบทุกแหง่ = 0 คะแนน 
-มีจ ำนวน รพ.สต. ผ่ำนระดับพ้ืนฐำนน้อยกว่ำ 
ร้อยละ 50 =.....คะแนน 
-มีจ ำนวน รพ.สต. ผ่ำนระดับพ้ืนฐำนตั้งแต่ร้อย
ละ 50 ข้ึนไป =......  คะแนน 

หมายเหตุ  
1.กำรประเมินครั้งท่ี 1 ใช้รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของแต่ละสถำนบริกำรประกอบกำรปะเมิน 
2.กำรประเมินครั้งท่ี 2 เพื่อพิจำรณำกระบวนกำรพัฒนำ กำรด ำเนนิงำนและกำรผ่ำนระดับตำม
เกณฑ์มำตรฐำนในกำรประเมินครัง้ที่ 2 ใช้ผลกำรออกประเมินของผูร้ับผิดชอบงำนระดับจังหวัด 

 

มาตรการ/กิจกรรม
ส าคัญ 
 

มาตรการ  
1.ส่งเสรมิให้ประชำชนได้รับบริกำรอำชีวอนำมัยอย่ำงครอบคลุมและเป็นมำตรฐำน 
2.พัฒนำและสนับสนุนให้หน่วยบริกำรสำธำรณสุขมีกำรจดับริกำรคลินิกอำชีวอนำมัยที่เป็นมำตรฐำน 
ตำมเกณฑ์ก ำหนดของส ำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 
กิจกรรม 
ระดับจังหวัด 
1.อบรมเพื่อช้ีแจงรำยละเอียดเกณฑ์มำตรฐำนและฝึกปฏบิัติกระบวนกำรพัฒนำให้กับผู้รับผิดชอบ
ระดับอ ำเภอและทีมของ รพ.ช. ทุกอ ำเภอ 
2.ติดตำม กระตุ้น นเิทศ ผลกำรพฒันำระดับอ ำเภอและต ำบล และออกประเมินกระบวนกำรพัฒนำ
ระดับอ ำเภอเพื่อประเมินระดบัของกำรผ่ำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนท่ีก ำหนด   
ระดับอ าเภอ 
1.ช้ีแจง ท ำควำมเข้ำใจ รำยละเอยีดเกี่ยวกับเกณฑม์ำตรฐำน จัดเวทีเพ่ือวำงแผนกำรพัฒนำในระดับ
อ ำเภอ/ต ำบล 
2.วิเครำะห์ศักยภำพ รพ.สต. และก ำหนดพื้นที่เป้ำหมำยกำรพัฒนำในแต่ละระดบั 
3.ติดตำม ประเมิน สนับสนุน กระบวนกำรพัฒนำในระดับ รพ.สต. และสรุปผลกระบวนกำรพัฒนำ 
ระดับต าบล/ รพ.ช. 
1.ประเมินตนเองตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรจัดบริกำรคลินิกอำชีวอนำมัย 
2.วำงแผนและด ำเนินกระบวนกำรพัฒนำตำมเกณฑม์ำตรฐำน 
3.ประเมินผลกระบวนกำรพัฒนำหลังกำรด ำเนินกำร 

กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ งำนอำชีวอนำมัยและควบคุมโรคจำกสิ่งแวดล้อม กลุ่มงำนควบคุมโรค 

/ / 



 

 
ผู้ประสานงาน / 
เบอร์โทรศัพท์/e-
mail 

นำยก้อง เค็มกระโทก / 08 1730 0361 / E-mail : KEM.KORAT@GMAIL.COM 

 


