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รหัส : แผนงานควบคุมโรค เป้าหมายลดโรค มาตรการ และตวัชี้วดัมาตรการ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

รหัส 
แผนงาน/มาตรการ/ตัวชี้วัดมาตรการ 

แผนงาน เป้าหมายลดโรค มาตรการ ตัวชี้วัดมาตรการ 
แผนงานบริหารจัดการสนับสนุนการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

MA1   แผนการบริหารเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงาน (PMQA HR ADMIN)
 MA1_1 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (PMQA) 
 MA1_2 พัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร (HR) 
 MA1_3 บริหารจัดการทรัพยากรของหน่วยงาน (ADMIN)

แผนงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายใต้ Cluster CD
DP1   แผนงานควบคุมโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

  DP1_G1   1. กวาดล้างโรคโปลิโอให้หมดไป
  DP1_G2   2. กําจัดโรคหัดให้มีผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุ ไม่เกิน 1ต่อประชากรล้านคนภายในปี 2563
  DP1_G3   3. กําจัดโรคบาดทะยักในทารกแรกเกิด 
  DP1_G4   4. ลดอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
  DP1_1 มาตรการที่ 1 การเร่งรัดและรักษาระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนทุกชนิดในกลุ่มเป้าหมาย
    DP1_1_PI1 ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีนทุกชนิดในกลุ่มเป้าหมาย

DP2   แผนงานควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ํา
  DP2_G1   1. ร้อยละของเหตุการณ์การระบาดด้วยโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนไม่เกินค่าเป้าหมายของค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (ปี 

2554-2558)
  DP2_1 มาตรการที่ 1 โรงเรียนดําเนินงานป้องกันโรคอาหารเป็นพิษตามแนวทางของกรมควบคุมโรค
    DP2_1_PI1 ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่เข้าร่วมดําเนินการสามารถดําเนินการตามมาตรการป้องกันโรค

อาหารเป็นพษิ
DP3   แผนงานโรคพิษสุนัขบ้า

  DP3_G1   1. ไม่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ในปี 2560
  DP3_1 มาตรการที่ 1 ลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า
    DP3_1_PI1 ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้สัมผัสโรคได้รับการฉีดวัคซีนอย่างถูกต้องตามแนวทางเวชปฏิบัติฯ
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รหัส 
แผนงาน/มาตรการ/ตัวชี้วัดมาตรการ 

แผนงาน เป้าหมายลดโรค มาตรการ ตัวชี้วัดมาตรการ 
DP4       แผนงานโรคเลปโตสไปโรสิส 

  DP4_G1     1. ลดอัตราป่วยตายด้วยโรคเลปโตสไปโรสิสน้อยกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 
    DP4_1   มาตรการที่ 1 รู้เร็ว วินิจฉัยเร็ว รักษาโรคถูกต้อง 
      DP4_1_PI1 

  
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข มีความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วย 
และป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส 

      DP4_1_PI2   ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของประชาชนมีพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากโรคเลปโตสไปโรสิส 
DP5       แผนงานโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

  DP5_G1     1. ควบคุมไม่ให้เกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่ระบาดในคนเป็นวงกว้าง/จํากัดไม่ให้มีการแพร่เชื้อไปสู่พื้นที่อื่น 
    DP5_1   มาตรการที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคีเครือข่ายในการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติ

ใหม่ 
      DP5_1_PI1 

  
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และมีการดําเนินการตามแผนเตรียมความพร้อม 
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ (พ.ศ. 2560 - 2564)  

    DP5_2   มาตรการที่ 2 เฝ้าระวัง ป้องกัน เตรียมความพร้อม และควบคุมโรคในคน 
      DP5_2_PI1   ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนเหตุการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่สามารถควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง 

DP6       แผนงานโรคไข้หวัดใหญ่ 
  DP6_G1     1. อัตราป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ ไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูลปี 54 – 58 : ค่ามัธยฐานอัตราป่วยด้วยโรค

ไข้หวัดใหญ่ 5 ปยี้อนหลัง =97.08 ต่อประชากรแสนคน) 
    DP6_1   มาตรการที่ 1 การให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 
      DP6_1_PI1   ตัวชี้วัดที่ 1 ความครอบคลุมการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเป้าหมาย 
    DP6_2   มาตรการที่ 2 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในคน 
      DP6_2_PI1   ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อนมากกว่า 1 ครั้ง 
    DP6_3   มาตรการที่ 3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่ 
      DP6_3_PI1   ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่ 
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รหัส 
แผนงาน/มาตรการ/ตัวชี้วัดมาตรการ 

แผนงาน เป้าหมายลดโรค มาตรการ ตัวชี้วัดมาตรการ 
DP7       แผนงานป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก (HFMD) 

  DP7_G1     1. อัตราป่วยโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กอายุ 0 - 5 ปี ลดลง (ต่อแสนประชากร) 
    DP7_1   มาตรการที่ 1 การขับเคลื่อนการดําเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน

อนุบาล 
      DP7_1_PI1   ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของศูนย์เด็กเล็ก สามารถดําเนินงานได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด 
      DP7_1_PI2   ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของโรงเรียนอนุบาล สามารถดําเนินงานได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

DP8       แผนงานกําจัดโรคมาลาเรีย 
  DP8_G1     1. จํานวนอําเภอ/เขตที่ไม่มีการแพร่เชื้อมาลาเรีย 
    DP8_1   มาตรการที่ 1 เพิ่มความครอบคลุมการเฝ้าระวังโรค การตรวจรักษาเชิงรับ-เชิงรุกและการกําจัดเชื้อมาลาเรียดื้อยา 
      DP8_1_PI1   ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียได้รับการสอบประวัติภายใน 3 วัน 
      DP8_1_PI2   ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละผู้ป่วยมาลาเรียได้รับยารักษาตามนโยบายยารักษาแห่งชาติ 
    DP8_2   มาตรการที่ 2 การควบคุมยุงพาหะและการป้องกันตนเอง 
      DP8_2_PI1 

  

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของหลังคาเรือนในพื้นที่แพร่เชื้อมาลาเรีย (A1 และ A2) มีมุ้งชุบสารเคมี/มุ้งชุบ สารเคมี
ชนิดออกฤทธิ์ยาวนาน ในอัตรา 1 หลังต่อ 2 คนและ/หรือมีการพ่นเคมีชนิดมีฤทธิ์ตกค้างในช่วง 12 เดือนที่ผ่าน
มา 

    DP8_3   มาตรการที่ 3 วิจัยและกํากับติดตามประเมินผล 
      DP8_3_PI1   ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนหมู่บ้านที่มีการแพร่เชื้อในพื้นที่ 
    DP8_4   มาตรการที่ 4 ผลักดันนโยบาย & กลไกให้เกิดการทํางานและใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
      DP8_4_PI1   ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละจังหวัดที่มีการแพร่เชื้อมาลาเรียมีแผนงานกําจดัโรคมาลาเรีย 
    DP8_5   มาตรการที่ 5 พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สื่อสารความเสี่ยงและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
      DP8_5_PI1 

  
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของประชาชนในพื้นที่แพร่เชื้อมาลาเรียนอนในมุ้งชุบสารเคมี (LLIN/LLIHN/ITN) ในคืนก่อน
การสํารวจ 

  



4 
 

รหัส 
แผนงาน/มาตรการ/ตัวชี้วัดมาตรการ 

แผนงาน เป้าหมายลดโรค มาตรการ ตัวชี้วัดมาตรการ 
DP9       แผนงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 

  DP9_G1     1. ลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 
  DP9_G2     2. อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก 
    DP9_1   มาตรการที่ 1 การจัดการพาหะนําโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management-IVM) 
      DP9_1_PI1   ตัวชี้วัดที่ 1 ตําบลเสี่ยงสูงมีค่าดัชนีความชุกชุมของลูกน้ํายุงลาย (HI, CI) ตามเกณฑ์ที่กําหนด 
    DP9_2   มาตรการที่ 2 ประสิทธิภาพการควบคุมยุงพาหะ (Vector Control) 
      DP9_2_PI1 

  
ตัวชี้วัดที่ 1 หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (Communicable Disease Control Operation Unit-
CDCU) ในอําเภอเสี่ยงได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

    DP9_3   มาตรการที่ 3 ประสิทธิภาพระบบการรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออก 
DP10       แผนงานโรคเท้าช้าง 

  DP10_G1     1. รักษาระดับของการไม่แพร่โรค ให้อัตราการพบไมโครฟิลาเรีย/แอนติเจนโรคเท้าช้างน้อยกว่าร้อยละ 1 
    DP10_1   มาตรการที่ 1 เฝ้าระวังโรคเพื่อคงภาวะไม่แพร่โรคเท้าช้าง 
      DP10_1_PI1   ตัวชี้วัดที่ 1 อัตราการแพร่เชื้อพยาธิโรคเท้าช้างในยุงพาหะสายพันธุ์พม่า ในการเฝ้าระวังในพื้นที่ตัวแทน 
      DP10_1_PI2   ตัวชี้วัดที่ 2 อัตราการพบไมโครฟิลาเรียน้อยกว่าร้อยละ1 

DP11       แผนงานโรคลิชมาเนีย 
  DP11_G1     1. คงอุบัติการณข์องโรคให้อยู่ระดับต่ํากว่า 1 : 10,000 ประชากรในหน่วยพื้นที่ระดับอําเภอ 
    DP11_1   มาตรการที่ 1 รักษาระดับการไม่แพร่โรคลิชมาเนียในประเทศ 
      DP11_1_PI1   ตัวชี้วัดที่ 1 ความครอบคลุมของการเฝ้าระวังพาหะในพื้นที่ตัวแทน 

DP12       แผนงานควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 
  DP12_G1     1. อัตราการติดเชื้อภาพรวม (≤ 5 ครั้งต่อ 1,000 วันนอน)  
    DP12_1   มาตรการที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของการดําเนินงานป้องกันการติดเชื้อในรพ.ของรพ.ในเครือข่าย 
      DP12_1_PI1   ตัวชี้วัดที่ 1 อุบัติการณ์การติดเชื้อในโรงพยาบาล 
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รหัส 
แผนงาน/มาตรการ/ตัวชี้วัดมาตรการ 

แผนงาน เป้าหมายลดโรค มาตรการ ตัวชี้วัดมาตรการ 
DP13       แผนงานโรคหนอนพยาธิตามโครงการพระราชดําริฯ 

  DP13_G1     1. ลดอัตราการติดเชื้อหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในภาพรวมทั้งประเทศ 
  DP13_G2     2. ลดอัตราการติดเชื้อหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ที่สีแดงที่มีอัตราความชุกมากกว่าร้อยละ 10 
    DP13_1   มาตรการที่ 1 การค้นหาผู้ป่วยและการรักษา 
      DP13_1_PI1   ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของนักเรียนและประชาชนได้รับการตรวจ/รักษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
      DP13_1_PI2   ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของเครือข่ายพนักงานจุลทัศนกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอบรม 
      DP13_1_PI3   ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของเครือข่ายมีการรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริฯ 
    DP13_2   มาตรการที่ 2 การพัฒนาต้นแบบชุมชนและโรงเรียนควบคุมโรคหนอนพยาธิ 
      DP13_2_PI1   ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนชุมชนต้นแบบปลอดพยาธิที่ติดต่อผ่านดิน 
      DP13_2_PI2 

  
ตัวชี้วัดที่ 2 จํานวนโรงเรียนต้นแบบสุขภาพอนามัยหนึ่งเดียวเพื่อคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่โครงการ
ตามพระราชดําริฯ (ตชด., กศน., ปริยัติธรรม, สพฐ.) 

DP14       แผนงานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดี 
  DP14_G1     1. ลดอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่เสี่ยง 27 จังหวัด 
    DP14_1   มาตรการที่ 1 การเฝ้าระวังคัดกรองและการรักษา 
      DP14_1_PI1   ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนจังหวัดพื้นที่เสี่ยงมีการตรวจคัดกรองในกลุ่มเป้าหมายประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป 
    DP14_2   มาตรการที่ 2 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการตรวจวินิจฉัย 
      DP14_2_PI1   ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของเครือข่ายพนักงานจุลทัศนกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานการตรวจวินิจฉัย 
    DP14_3   มาตรการที่ 3 การพัฒนาตําบลต้นแบบป้องกันควบคุมและกําจัดพยาธิใบไม้ตับแบบบูรณาการ และสอดคล้องกับวิถี

ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
      DP14_3_PI1   ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนตําบลต้นแบบโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดี 
    DP14_4   มาตรการที่ 4 การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะ 
      DP14_4_PI1   ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของเครือข่ายตามมติสมัชชาสุขภาพมีแผนดําเนินงานกําจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดี 
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รหัส 
แผนงาน/มาตรการ/ตัวชี้วัดมาตรการ 

แผนงาน เป้าหมายลดโรค มาตรการ ตัวชี้วัดมาตรการ 
แผนงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายใต้ Cluster SALT 

DP15       แผนงานการดําเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
  DP15_G1     1. ร้อยละการติดเชื้อเอชไอวีในหญิงรับบริการฝากครรภ์อายุ 15-24 ปี ลดลง 
  DP15_G2     2. อัตราป่วยโรคหนองใน ในกลุ่มอายุ 15-24 ปี ลดลง (มัธยฐานระดับประเทศ) 
  DP15_G3     3. อัตราป่วยโรคซิฟิลิสในกลุ่มอายุ 15-24 ปี ลดลง 
  DP15_G4     4. ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ทราบสถานการณ์ติดเชื้อฯ ตนเอง 
  DP15_G5     5. ร้อยละของผู้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อเอชไอวีได้รับยาต้านไวรัสฯ 
  DP15_G6     6. ร้อยละของผู้ที่รับยาต้านไวรัสกดไวรัสสําเร็จ 
  DP15_G7     7. ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีประสบการณ์การถูกเลือกปฏิบัติระหว่างการรับบริการสุขภาพใน 12 เดือนที่ผ่านมา 
    DP15_1   มาตรการที่ 1 ขับเคลื่อนกระบวนการ  Reach-Recruit-Test-Treat-Retain 
      DP15_1_PI1   ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนประชากรที่เข้าถึงบริการ 
    DP15_2   มาตรการที่ 2 เร่งรัดการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติและจัดการสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการดําเนินงาน 
      DP15_2_PI1 

  
ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนจังหวัดที่มีการดําเนินงานรูปแบบการสร้างความเข้าใจและลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติ
จากเอดส์ในสถานบริการสุขภาพ 12 จังหวัด (1 จังหวัด /เขต ) 

    DP15_3   มาตรการที่ 3 พัฒนานโยบาย กฏหมาย  ระบบข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์และส่งเสริมการเป็นเจ้าของร่วมและการระดม
ทรัพยากรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 

      DP15_3_PI1   ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนจังหวัดที่มีและใช้ข้อมูลยุทธศาสตร์เพื่อจัดทําแผนยุติปัญหาเอดส์จังหวัด    
DP16       โครงการป้องกันและควบคุมโรคตับอักเสบจากไวรัส 

  DP16_G1     1. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน ในผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี เรื้อรัง ลดลง 
  DP16_G2     2. อุบัติการณ์ของผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ลดลง 
    DP16_1   มาตรการที่ 1 การพัฒนาระบบการป้องกันควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี 
          ตัวชี้วัด 1 ยุทธศาสตร์การป้องกันควบคุมโรคตับอักเสบ  
          ตัวชี้วัด 2 แนวทางการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบ 
          ตัวชี้วัด 3 การเฝ้าระวังโรคไวรัสตับอักเสบ 
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รหัส 
แผนงาน/มาตรการ/ตัวชี้วัดมาตรการ 

แผนงาน เป้าหมายลดโรค มาตรการ ตัวชี้วัดมาตรการ 
DP17   แผนงานควบคุมโรคเรื้อน

  DP17_G1   1. จํานวนผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับจํานวนที่กําหนด (ราย)
  DP17_G2   2. ร้อยละของจังหวัดเป้าหมายที่สามารถลดการตีตราของชุมชนที่มีต่อโรคเรื้อน (3/5 จังหวัด) (ตัวชี้วัดระดับประเทศ) 
  DP17_G3   3. ร้อยละของประชากรในจังหวัดเป้าหมายสามารถลดการตีตราของชุมชนที่มีต่อโรคเรื้อน (ตัวชี้วัดระดับพื้นที่)
  DP17_1 มาตรการที่ 1 การเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนในพื้นที่ที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยาและในผู้สัมผัสโรค
    DP17_1_PI1 ตัวชี้วัดที่ 1 อําเภอเป้าหมายที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยา ดําเนินกิจกรรมค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่
    DP17_1_PI2 ตัวชี้วัดที่ 2 อัตราความพิการระดับ 2 ในผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ต่อล้านประชากร
    DP17_1_PI3 ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่มีค่าเฉลี่ยระยะเวลาตั้งแต่เริ่มมีอาการของโรคเรื้อนจนได้รับการวินิจฉัยและ

รักษาโรคเรื้อนตามมาตรฐาน (since of onset : SOS) ไม่เกิน 12 เดือน
  DP17_2 มาตรการที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน
    ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของจังหวัดเป้าหมายที่ได้ดําเนินการสํารวจสภาพความพิการ ปัญหาสังคมเศรษฐกิจของผู้

ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน 
    ตัวชี้วัดที่ 2 จํานวนเครือข่ายเพื่อการฟื้นฟูสภาพผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อนที่สามารถนําความรู้ทักษะที่ได้ ไป

ใช้ในการพัฒนาเครือข่าย 
    ตัวชี้วัดที่ 3 จํานวนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อนที่จัดทําร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่

ภายหลังการบูรณการนิคมให้เป็นชุมชนทั่วไป
DP18   แผนงานควบคุมวัณโรค

  DP18_G1   1. ผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทที่ตรวจพบและรายงาน ร้อยละ 80
  DP18_G2   2. อัตราความสําเร็จการรักษาวัณโรคทุกประเภทมากกว่า ร้อยละ 85
  DP18_1 มาตรการที่ 1 เร่งรัดการค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย
    DP18_1_PI1 ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนประชากรกลุ่มเสี่ยงเป้าหมายที่ได้รับการคัดกรองเชิงรุกด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก (ราย) 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
    DP18_1_PI2 ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละผู้ป่วยที่มีประวัติการรักษาวัณโรคมาก่อนมีผลตรวจทดสอบความไวต่อยาวัณโรค
  DP18_2 มาตรการที่ 2 ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยตามมาตรฐานให้หายและกินยาครบ
    DP18_2_PI1 ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้ป่วยวัณโรคมีอัตราการขาดยาลดลง
    DP18_2_PI2 ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้ป่วยวัณโรคมีอัตราการตายลดลง
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รหัส 
แผนงาน/มาตรการ/ตัวชี้วัดมาตรการ 

แผนงาน เป้าหมายลดโรค มาตรการ ตัวชี้วัดมาตรการ 
แผนงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายใต้ Cluster NATI 

DP19       แผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
  DP19_G1     1. อัตราผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยรายใหม่ด้วยโรคเบาหวาน ไม่เพิ่มขึ้น (ต่อแสนปชก.) (รหัส E10 - E14 ทุกกลุ่มอายุ) 
  DP19_G2     2. อัตราผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยรายใหม่ด้วยโรคความดันโลหิตสูง ไม่เพิ่มขึ้น (ต่อแสนปชก.) (รหัส I10 - I15 ทุกกลุ่ม

อายุ) 
  DP19_G3     3. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับน้ําตาล/ความดันโลหิตได้ดี เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีที่

ผ่านมา 
    DP19_1   มาตรการที่ 1 มาตรการลดการเข้าถึงปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ 
      DP19_1_PI1   ตัวชีวัดที่ 1 ได้ร่างพระราชบัญญัติโรคไม่ติดต่อ พ.ศ. .... 
    DP19_2   มาตรการที่ 2 มาตรการด้านข้อมูลเฝ้าระวังสอบสวนโรค 
      DP19_2_PI1 

  
ตัวชี้วัดที่ 1 ระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโรคไม่ติดต่อ (Behavioral Risk Factor Surveillance 
System) 

    DP19_3   มาตรการที่ 3 มาตรการป้องกันระดับชุมชน  
      DP19_3_PI1 

  
ตัวชี้วัดที่ 1 พฤติกรรมเสี่ยงสําคัญ ตามบริบทของพื้นที่ ไม่เพิ่มขึ้นจากเดิม (บุหรี่/เหล้า/ภาวะน้ําหนักเกินและ
อ้วน) 

    DP19_4   มาตรการที่ 4 มาตรการป้องกันในสถานบริการสาธารณสุข 
      DP19_4_PI1   ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของการประเมินโอกาสเสี่ยง CVD ในผู้ป่วย DM HT 
      DP19_4_PI2   ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับน้ําตาล/ความดันโลหิตได้ดี 
    DP19_5   มาตรการที่ 5 กํากับติดตามประเมินผล 
      DP19_5_PI1   ตัวชี้วัดที่ 1 มีรายงานผลการติดตามประเมินแผนงานโรคไม่ติดต่อ 
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รหัส 
แผนงาน/มาตรการ/ตัวชี้วัดมาตรการ 

แผนงาน เป้าหมายลดโรค มาตรการ ตัวชี้วัดมาตรการ 
DP20       แผนงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

  DP20_G1     1. ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15-19 ปี 
  DP20_G2     2. ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป (ลิตรแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อคนต่อปี) 
    DP20_1   มาตรการที่ 1 ควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการควบคุมโฆษณา และส่งเสริมการขายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ (มาตรการที่องค์การอนามัยโลกแนะนําว่า เป็นมาตรการที่ควรดําเนินการมากที่สุดและมีความคุ้มค่าสูง 
(Best Buy Interventions ) 

      DP20_1_PI1 
  

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของจังหวัดที่รับผิดชอบมีการจัดทําและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จังหวัด 

      DP20_1_PI2   ตัวชี้วัดที่ 2 จํานวนการดําเนินการตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
      DP20_1_PI3   ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของสถานศึกษามีการดําเนินการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งในและรอบสถานศึกษา 
    DP20_2   มาตรการที่ 2 สื่อสารสาธารณะ เพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมและลดแรงสนับสนุนในการดื่ม (เป็นมาตรการสนับสนุน ตาม

ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ) 
      DP20_2_PI1 

  
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและมีความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพ
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

    DP20_3   มาตรการที่ 3 มาตรการระดับชุมชน (เป็นมาตรการรอง ตามยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ) 
      DP20_3_PI1   ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนรูปแบบชุมชนต้นแบบในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
      DP20_3_PI2   ตัวชี้วัดที่ 2 จํานวนชุมชนที่ดําเนินการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
      DP20_3_PI3   ตัวชี้วัดที่ 3 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบมีการจัดงานเทศกาลหรืองานประเพณีปลอดเหล้า  
    DP20_4   มาตรการที่ 4 สนับสนุนมาตรการคัดกรองและบําบัดรักษา 
      DP20_4_PI1 

  
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขที่ให้บริการด้านการบําบัดสุราได้ตามเกณฑ์ที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนด 
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รหัส 
แผนงาน/มาตรการ/ตัวชี้วัดมาตรการ 

แผนงาน เป้าหมายลดโรค มาตรการ ตัวชี้วัดมาตรการ 
DP21       แผนงานควบคุมการบริโภคยาสูบ 

  DP21_G1     1. อัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบันของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป (โดยรวม) ร้อยละ 
  DP21_G2     2. อัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15 – 18 ปี  
  DP21_G3     3. อัตราการได้รับควันบุหรี่มือสองของประชาชน 
    DP21_1   มาตรการที่ 1 เพิ่มกลไก พัฒนานโยบาย/กฎหมาย สร้างความร่วมมือ และการสื่อสารเพื่อป้องกันควบคุมการบริโภค

ยาสูบ 
      DP21_1_PI1   ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนร่างกฎหมาย/อนุบัญญัติ/นโยบายสาธารณะ /มาตรการเพื่อควบคุมยาสูบ 
      DP21_1_PI2 

  
ตัวชี้วัดที่ 2 จํานวนทีมต้นแบบเพื่อควบคุมยาสูบระดับจังหวัดในเขตสุขภาพ/จํานวนเครือข่ายต้นแบบ
ดําเนินการเพื่อควบคุมยาสูบระดับเขตสุขภาพและระดับจังหวัดในเขตสุขภาพ 

      DP21_1_PI3   ตัวชี้วัดที่ 3 จํานวนครั้งที่มีการสื่อสารเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ 
    DP21_2   มาตรการที่ 2 พัฒนาระบบ และเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการบริโภคยาสูบในประชากรกลุ่มเสี่ยง 
      DP21_2_PI1   ตัวชี้วัดที่ 1 มีระบบเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบระดับชาติ 
      DP21_2_PI2   ตัวชี้วัดที่ 2 จํานวนเครือข่ายที่ร่วมดําเนินการเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบ 
      DP21_2_PI3   ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของจํานวนโรงเรียนที่ร่วมดําเนินการโรงเรียนปลอดบุหรี่ตามเกณฑ์ที่กําหนด 
      DP21_2_PI4   ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของโรงเรียนที่มีนักเรียนมีอัตราการสูบบุหรี่ลดลง 
      DP21_2_PI5   ตัวชี้วัดที่ 5 จํานวนเครือข่ายครู/เยาวชนในการเฝ้าระวังแบบมีส่วนร่วม 
    DP21_3   มาตรการที่ 3 พัฒนากลไก รูปแบบ เพื่อสนับสนุนให้มีการบริการเพื่อให้ลด เลิกยาสูบ และระบบส่งต่อ 
      DP21_3_PI1   ตัวชี้วัดที่ 1 รูปแบบการดําเนินงานเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของเยาวชน 
      DP21_3_PI2 

  
ตัวชี้วัดที่ 2 เยาวชนกลุ่มเป้าหมายในโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ปี 60มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ได้ 

      DP21_3_PI3   ตัวชี้วัดที่ 3 สถานศึกษาต้นแบบ ที่มีบุคลากรที่ให้คําแนะนําการเลิกบุหรี่กับนักเรียน และส่งต่อสู่สถานบริการได้ 
      DP21_3_PI4   ตัวชี้วัดที่ 4 โรงพยาบาลภายในเขตรับผิดชอบมีการให้บริการช่วยเลิกบุหรี่ รพศ./รพท./รพช./รพสต. 
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รหัส 
แผนงาน/มาตรการ/ตัวชี้วัดมาตรการ 

แผนงาน เป้าหมายลดโรค มาตรการ ตัวชี้วัดมาตรการ 
DP22       แผนงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร 

  DP22_G1     1. ลดอัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน (ต่อแสนประชากร) 
    DP22_1   มาตรการที่ 1 ขับเคลื่อนการดําเนินงานป้องกันและลดการตายจากการจราจรทางถนน ผ่านระบบสุขภาพอําเภอและ

อําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งยั่งยืน (DHS/DC) 
      DP22_1_PI1 

  

ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนอําเภอที่มีการดําเนินงานป้องกนัการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนผ่านระบบสุขภาพ
อําเภอและอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งยั่งยืน (DHS/DC) และผ่านเกณฑ์ประเมินอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งระดับ
ดี ไม่น้อยกว่า 50% ของ241 อําเภอ 

    DP22_2   มาตรการที่ 2 การขับเคลื่อนการดําเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในเมืองใหญ่(City RTI) 
      DP22_2_PI1 

  
ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนหน่วยงาน (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ขับเคลื่อนการดําเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ในเมืองใหญ่ (City RTI/Urban RTI) 

    DP22_3   มาตรการที่ 3 การพัฒนาการสอบสวนการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
      DP22_3_PI1 

  
ตัวชี้วัดที่ 1มีระบบการจัดการข้อมูลจากการสอบสวนการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนและแสดงข้อมูลการ
สอบสวนการบาดเจ็บ(Dashboard)สําหรับใช้ประโยชน์ร่วมกันในระดับประเทศ/เขต/จังหวัด 

DP23       แผนงานป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ (จมน้ํา, พลัดตก หกล้ม และบาดเจ็บในเด็ก) 
  DP23_G1     1. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้าํของเด็กอายุต่ํากว่า 15 ปี 
  DP23_G2     2. อัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตก หกล้มในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป 
  DP23_G2     3. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บในเด็ก (Child Injury) 
        1.จมน้ํา 
    DP13_1   มาตรการที่ 1 สร้างทีมเครือข่ายผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา 
      DP13_1_PI1   ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) 
    DP23_2   มาตรการที่ 2 สื่อสารประชาสัมพันธ์ป้องกันการจมน้ํา 
      DP23_2_PI1   ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนหนังสือ/เอกสาร/สื่อ ป้องกันการจมน้ํา 
        2.การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ/การบาดเจ็บในเด็ก 
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รหัส 
แผนงาน/มาตรการ/ตัวชี้วัดมาตรการ 

แผนงาน เป้าหมายลดโรค มาตรการ ตัวชี้วัดมาตรการ 
    DP23_3   มาตรการที่ 3 สร้างเครือข่ายดําเนินงานป้องกันการบาดเจ็บโดยสถานบริการสาธารณสุข 
      DP23_3_PI1   ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนโรงพยาบาลนําร่องที่ดําเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม  ในผู้สูงอายุ 
      DP23_3_PI2 

  

ตัวชี้วัดที่ 2 จํานวนโรงพยาบาลนําร่องการใช้อุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยเพื่อป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (5 
อุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยที่สําคัญในเด็ก: คอกกั้นเด็ก หมวกจักรยาน หมวกนิรภัย เสื้อชูชีพ และที่นั่ง
นิรภัยสําหรับเด็ก)  

    DP23_4   มาตรการที่ 4 สื่อสารประชาสัมพันธ์ป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ/การบาดเจ็บในเด็ก 
      DP23_4_PI1   ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนหนังสือ/สื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 
      DP23_4_PI2   ตัวชี้วัดที่ 2 จํานวนหนังสือ/สื่อป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก 

แผนงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายใต้ Cluster Env-Occ 
DP24       แผนงานควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพกลุ่มแรงงานนอกระบบ/ภาคเกษตรกรรม 

  DP24_G1     1. อัตราป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพที่สําคัญในกลุ่มแรงงานนอกระบบ ลดลงจากปีที่ผ่านมา 
    DP24_1   มาตรการที่ 1 สร้างการจัดบริการอาชีวอนามัยให้แรงงานในชุมชน 
      DP24_1_PI1 

  
ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีการจัดบริการอาชีวอนามัย ให้แรงงานในชุมชน เพิ่มขึ้นปีละ อย่าง
น้อย ร้อยละ 10 

      DP24_1_PI2   ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของการยกระดับการจัดบริการอาชีวอนามัยให้แรงงานในชุมชน 
    DP24_2   มาตรการที่ 2 สร้างและพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายเพื่อการลดปัจจัยเสี่ยงในการทํางานของแรงงานในชุมชนและ

แรงงานนอกระบบ 
      DP24_2_PI1 

  
ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนพื้นที่ต้นแบบ ด้านอาชีวอนามัยที่มีการพัฒนาร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ อย่างน้อยจังหวัดละ 
1 แห่ง 
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รหัส 
แผนงาน/มาตรการ/ตัวชี้วัดมาตรการ 

แผนงาน เป้าหมายลดโรค มาตรการ ตัวชี้วัดมาตรการ 
DP25       แผนงานควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพภาคอุตสาหกรรม (กลุ่มวัยทํางาน) 

  DP25_G1     1. อัตราการประสบอันตรายจากการทํางาน (โรคและอุบัติเหตุจากการทํางาน) ต่อลูกจ้าง 1,000 ราย ลดลงจากปีที่ผ่าน
มา ร้อยละ 10  

    DP25_1   มาตรการที่ 1 สนับสนุนสถานประกอบการให้มีการดูแลสุขภาพผู้ประกอบอาชีพได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด 
      DP25_1_PI1 

  
ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 
เพิ่มขึ้นจาก ปีที่ผ่านมา (ยอดสะสม) 

      DP25_1_PI2 
  

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 10 ของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัยกายใจ
เป็นสุข มีการดําเนินงานผ่านเกณฑ์สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข  (ยอดสะสม) 

    DP25_2   มาตรการที่ 2 สนับสนุนให้มีการจัดบริการอาชีวอนามัยครบวงจรแก่สถานประกอบการ 
      DP25_2_PI1 

  
ตัวชี้วัดที่ 1 สถานประกอบการที่พนักงานมีโอกาสรับสัมผัสปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพ  ที่
สําคัญ 7 กลุ่มโรค มีการจัดบริการอาชีวอนามัยครบวงจร อย่างน้อยจังหวัดละ 2 แห่ง (ยอดสะสม) 

DP26       แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
  DP26_G1     1. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้รับการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 

30) 
    DP26_1    มาตรการที่ 1 การเฝ้าระวัง และคัดกรองทางสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

ของหน่วยบริการสาธารณสุข  
      DP26_1_PI1   ตัวชี้วัดที่ 1 จังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป   
      DP26_1_PI2   ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของ รพศ./รพท. สามารถจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 
    DP26_2   มาตรการที่ 2 บูรณาการดําเนินงานป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 
      DP26_2_PI1   ตัวชี้วัดที่ 1 อปท. มีการพัฒนาระบบในการจัดการปัญหาสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 
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รหัส 
แผนงาน/มาตรการ/ตัวชี้วัดมาตรการ 

แผนงาน เป้าหมายลดโรค มาตรการ ตัวชี้วัดมาตรการ 
แผนงานภายใต้ระบบควบคุมโรค 

SP27       แผนงานระบบงานระบาดวิทยา 
  SP27_G1     1. ร้อยละ 80 ของจังหวัด มีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถ

ปฏิบัติงานได้จริง 
    SP27_1   มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการและตอบโต้สถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  
      SP27_1_PI1   ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขสามารถดําเนินการได้ครบถ้วน 5 ขั้นตอน 
    SP27_2   มาตรการที่ 2 พัฒนาทีมตระหนักรู้สถานการณ์และทีมปฏิบัติการสอบสวนโรค เพื่อตอบโต้โรคและภัยสุขภาพได้อย่าง

รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 
      SP27_2_PI1 

  
ตัวชี้วัดที่ 1 ทีมตระหนักรู้สถานการณ์และทีมปฏิบัติการสอบสวนโรค สามารถเชื่อมต่อระบบข้อมูลการเฝ้าระวัง
เหตุการณ์ได้แบบ Real time มี 5 ขั้นตอน 

      SP27_2_PI2 
  

ตัวชี้วัดที่  2 หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดสามารถดําเนินการสอบสวนควบคุมโรคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

    SP27_3   มาตรการที่ 3 พัฒนาห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุข สําหรับงานป้องกันควบคุมโรค 
      SP27_3_PI1 

  
ตัวชี้วัดที่ 1 ห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุขสามารถดําเนินการตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสในโรคที่เป็นปัญหา
สําคัญ ( Influenza , Hand Foot Mouth, Zika) 

SP28       แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิตัล 
  SP28_G1     1. ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทาง

สาธารณสุข กรมควบคุมโรค และมีข้อมูลพร้อมนําเสนอผ่านสารสนเทศภายในเวลาที่กําหนด 
    SP28_1   มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการและตอบโต้สถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
      SP28_1_PI1 

  
ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค 
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รหัส 
แผนงาน/มาตรการ/ตัวชี้วัดมาตรการ 

แผนงาน เป้าหมายลดโรค มาตรการ ตัวชี้วัดมาตรการ 
SP29       โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงในระดับภูมิภาค 

        1. โครงการพัฒนาจังหวัดสุขภาพชายแดนให้ได้สมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR) 
    SP29_1   มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบควบคมุโรคและภัยสุขภาพสําหรับกลุ่มประชากรเฉพาะหรือในพื้นที่เฉพาะ ได้แก่ จังหวัด

ชายแดน 31 จังหวัด 
      SP29_1_PI1 

  
ตัวชี้วัดที่  1 จังหวัดชายแดน 31 จังหวัดมีสมรรถนะด้านการป้องกันควบคุมโรคให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้กําหนด
ไว้ 12 เป้าหมาย(การป้องกัน ตรวจจับ และตอบโต้ต่อภัยด้านสุขภาพ 12 ด้าน) 

        2. โครงการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 (IHR 2005) 
    SP29_2   มาตรการที่ 2 พัฒนาสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกประเทศ เพื่อการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ

ระหว่างประเทศ 
      SP29_2_PI1   ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของช่องทางเข้าออกประเทศที่มีการพัฒนาสมรรถนะได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด 
        3. โครงการพัฒนาเครือข่ายในการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระหว่างจังหวัด ชายแดน และจังหวัด

คู่ขนานประเทศเพื่อนบ้าน (Twin Cities) 
    SP29_3   มาตรการที่ 3 การพัฒนาภาคีเครือข่ายในประเทศ เพื่อการดําเนินงานป้องกันควบคมุโรคและภัยสุขภาพสําหรับจังหวัด

ชายแดนและจังหวัดคู่ขนานประเทศเพื่อนบ้าน 
      SP29_3_PI1 

  
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ และสมรรถนะในการดําเนินงานสร้างความร่วมมือด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคกับประเทศเพื่อนบ้านผ่านเกณฑ์การประเมิน 

    SP29_4   มาตรการที่ 4 การพัฒนาภาคีเครือข่ายระหว่างประเทศ เพื่อการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระหว่าง
จังหวัดชายแดนและจังหวัดคู่ขนานประเทศเพื่อนบ้านตามกรอบความร่วมมือข้อตกลง 

      SP29_4_PI1 
  

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละจังหวัดชายแดนที่เป็นเป้าหมาย มีการพัฒนาความร่วมมือด้านการ ป้องกันควบคุมโรค และ
ภัยสุขภาพ ร่วมกับจังหวัดชายแดนคู่ขนานประเทศเพื่อนบ้าน (Twin cities) ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

    SP29_5   มาตรการที่ 5 การนิเทศ ติดตามประเมินผล . โครงการพัฒนาเครือข่ายในการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพระหว่างจังหวัด ชายแดน และจังหวัดคู่ขนานประเทศเพื่อนบ้าน (Twin Cities) 

      SP29_5_PI1 
  

ตัวชี้วัดที่ 1 สรุปรายผลการดําเนินงานพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระหว่าง
จังหวัดชายแดน และจังหวัดชายแดนคู่ขนานประเทศเพื่อนบ้าน (Twin Cities) 
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รหัส 
แผนงาน/มาตรการ/ตัวชี้วัดมาตรการ 

แผนงาน เป้าหมายลดโรค มาตรการ ตัวชี้วัดมาตรการ 
    4. โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมด้านการป้องกันควบคุมโรคระดับนานาชาติ (International Disease Control 

Academy) 
    SP29_6   มาตรการที่ 6 พัฒนาระบบบริการและมาตรฐานศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติด้านการป้องกัน ควบคุมโรคระดับนานาชาติ 

ของกรมควบคุมโรค  (International Disease Control Academy) 
      SP29_6_PI1 

  
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมจากประเทศสมาชิกอาเซียนและนานาชาติ มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการฝึกอบรมด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับนานาชาต ิ

      SP29_6_PI2   ตัวชี้วัดที่ 2 จํานวนหลักสูตรการอบรมนานาชาติที่ได้รับการพัฒนา/ทบทวน อย่างน้อย 1 หลักสูตร/ปี 
    SP29_7   มาตรการที่ 7 พัฒนาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้รับบริการ และแหล่งทุน 
      SP29_7_PI1   ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนหลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย 5 หลักสูตร 
    SP29_8   มาตรการที่ 8 การติดตามประเมินผล โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมด้านการป้องกันควบคุมโรคระดับนานาชาติ 

(International Disease Control Academy) 
      SP29_8_PI1   ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนรายงานผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ (รายไตรมาส)   

แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ 
BP30       แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 

  BP30_G1     1. จํานวนช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศที่รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาตามแนวทางกฎอนามัย
ระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 

  BP30_G2     2. จํานวนจงัหวัดชายแดนที่รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อตาม
แนวชายแดนตามมาตรฐานที่กําหนด 

  BP30_G3     3. ร้อยละของเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการเสริมสร้างความสามารถในการดําเนินงานช่องทาง เข้าออกระหว่าง
ประเทศและในจังหวัดชายแดนที่รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 

    BP30_1   มาตรการที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพและระบบส่งต่อผู้ป่วย 
      BP30_1_PI1 

  
ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนโรงพยาบาลในจังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีศูนย์ประสานการส่งต่อผู้ป่วยข้ามแดนกับ
เมืองคู่ขนานประเทศเพื่อนบ้าน  

    BP30_2   มาตรการที่ 2 เพิ่มความสามารถในการจัดบริการสุขภาพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
      BP30_2_PI1   ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางกรมควบคุมโรค 
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รหัส 
แผนงาน/มาตรการ/ตัวชี้วัดมาตรการ 

แผนงาน เป้าหมายลดโรค มาตรการ ตัวชี้วัดมาตรการ 
BP31       แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 

  BP31_G1     1. ผลงานวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 
  BP31_G2     2. องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 
  BP31_G3     3. กรมควบคุมโรคมีบุคลากรที่มีศักยภาพในด้านการวิจัย จัดการความรู้ และการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มขึ้น 
    BP31_1   มาตรการที่ 1 ขับเคลื่อน และดําเนินการเพื่อเพิ่มการวิจัยรวมทั้งวิจัยประเมินเทคโนโลยีสร้างองค์ความรู้ และพัฒนา

นวัตกรรม เพื่อการป้องกันควบคมุโรค 
      BP31_1_PI1   ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนโครงการวิจัยทุกประเภทที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน  
      BP31_1_PI2   ตัวชี้วัดที่ 2 จํานวนองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน 
      BP31_1_PI3 

  
ตัวชี้วัดที่ 3 จํานวนเครือข่ายภายใน ประเทศและต่างประเทศ ที่มีกิจกรรมหรือโครงการร่วมหรือข้อตกลงความ
ร่วมมือในการสนับสนุนงานวิจัย 

    BP31_2   มาตรการที่ 2 ผลักดัน และส่งเสริมการนําผลงานวิจัยรวมทั้งผลการวิจัยประเมินเทคโนโลยี องค์ความรู้ และนวัตกรรม 
ไปใช้ประโยชน์ในการป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพอย่างเต็มที่  

      BP31_2_PI1 
  

ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนผลงานวิจัยที่ได้นําไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ในการป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ 

      BP31_2_PI2 
  

ตัวชี้วัดที่ 2 จํานวนองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้นําไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ในการป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ 

      BP31_2_PI3 
  

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผลงานวิจยัรวมทั้งวิจัยประเมินเทคโนโลยี องค์ความรู้ และนวัตกรรม ที่ได้รับการสื่อสาร
และเผยแพร่ถึงกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    BP31_3   มาตรการที่ 3 เร่งรัดพัฒนาศักยภาพด้านบุคลากร และระบบสนับสนุนของกรมควบคุมโรค สําหรับการวิจัย การจัดการ
ความรู้ และพัฒนานวัตกรรม  

      BP31_3_PI1   ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนบุคลากรที่มีศักยภาพด้านการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย (เป้าหมาย 109 คน) 
      BP31_3_PI2   ตัวชี้วัดที่ 2 จํานวนบุคลากรที่มีศักยภาพด้านการจัดการความรู้และพัฒนานวัตกรรม (เป้าหมาย 109 คน) 
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รหัส 
แผนงาน/มาตรการ/ตัวชี้วัดมาตรการ 

แผนงาน เป้าหมายลดโรค มาตรการ ตัวชี้วัดมาตรการ 
BP32       แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  BP32_G1     1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคมีความโปร่งใสในการดําเนินงาน (ITA) 
    BP32_1   มาตรการที่ 1 ป้องกันการทุจริต และสร้างความโปร่งใส 
      BP32_1_PI1 

  
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค 
โดยผ่านเกณฑ์ประเมินคุณธรรม 

 


