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แนวทางการติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และดูแลรักษาโรคในคน
วัตถุประสงค์
เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการดาเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 และรับทราบปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การกาจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย ภายในปี 2562 ระดับเขต
จังหวัด และพื้นที่
เป้าหมายการดาเนินงาน
1.
2.
3.
4.

เป้าหมาย
ปี 2560
ผู้สัมผัสสัตว์ที่ตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้าได้รับวัคซีนป้องกันโรค
100%
พิษสุนัขบ้าตามแนวทางเวชปฏิบัติ
จานวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า
0 ราย
อาเภอเสี่ยง* : มีการดาเนินการตามแผนป้องกันควบคุมโรค
90%
พิษสุนัขบ้า ตามมาตรการเชิงรุกที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
จังหวัดเสี่ยง** : คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
90%
(พชอ.) ทุกอาเภอ มีแผนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

ปี 2561
100%

ปี 2562
100%

ปี 2563
100%

0 ราย
95%

0 ราย
100%

0 ราย
100%

95%

100%

100%

เกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงาน

เกณฑ์ ที่ 1.1 : ระดับความส าเร็ จของการเร่ งรั ดก าจัดโรคพิ ษสุนั ขบ้า ตามโครงการสั ตว์ ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ (สาหรับจังหวัดเสี่ยง)
คาอธิบาย
การเร่งรัดกาจัดโรคพิษสุนัขบ้า หมายถึง การสนับสนุน ส่งเสริม ผลักดัน ให้เกิดการดาเนินงานสาคัญ สอดคล้อง
ตามกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คือ ไม่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่
สูตรการคานวณผลงาน : คิดตามขั้นตอนการดาเนินงานที่กาหนด
เกณฑ์การให้คะแนน : กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
ชื่อตัวชี้วัด
ระดับขั้นตอนของความสาเร็จ (Milestone)
ระดับคะแนน
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5
ระดับความสาเร็จของ
1

การเร่งรัดกาจัดโรค
1

พิษสุนัขบ้า
1

1

1
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โดยที่ :
ขั้นตอน
รายละเอียดการดาเนินงาน
1
ประชุมถ่ายทอดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ให้กับบุคลากรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2

3

4

5

เป้าหมาย :

เอกสาร/หลักฐานการประเมิน
1.1 โครงการประชุมถ่ายทอด โครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ”
1.2 สรุปผลการประชุมฯ
2.1 บูรณาการแผนงานโรคพิษสุนัขบ้าผ่านคณะกรรมการ
2.1 แผนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
โรคติดต่อระดับจังหวัด
สาหรับพื้นที่
2.2 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) ทุก 2.2 แผนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
อาเภอ มีแผนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ทุก พชอ. ในจังหวัดเสี่ยง**
3.1 อบรมความรู้เกี่ยวกับแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า ผลการประเมินความรู้ผู้เข้าอบรม
ในจังหวัดเสี่ยง**
3.1 แนวทางเวชปฏิบัติฯ
3.2 พัฒนาศักยภาพผู้ใช้ระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า 3.2 ระบบ ร.36
(ร.36) ในจังหวัดเสี่ยง**
สื่อสารความเสี่ยงเรื่องการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและ - หนังสือขอความร่วมมือจัดกิจกรรม
การลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัข/แมวกัด แก่ประชาชน /
รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
จัดกิจกรรมรณรงค์วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก เผยแพร่
- สื่อความรู้
ความรู้ ประชาสัมพันธ์ / สนับสนุนสื่อความรู้
- ผลการประเมินความรู้ประชาชน
เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการดาเนินโครงการสัตว์
สรุปรายงานการติดตามประเมินผล
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ความก้าวหน้าการดาเนินโครงการฯ
พร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
รอบ 6 เดือน ดาเนินการถึงขั้นตอนที่ 2
รอบ 9 เดือน ดาเนินการถึงขั้นตอนที่ 3
รอบ 12 เดือน ดาเนินการถึงขั้นตอนที่ 5

การรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน ทุกเดือน
เกณฑ์ที่ 1.2 : ระดับความสาเร็จของการเร่งรัดกาจัดโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ (สาหรับอาเภอเสี่ยง)
สูตรการคานวณผลงาน : คิดตามขั้นตอนการดาเนินงานที่กาหนด
เกณฑ์การให้คะแนน : กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 4 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
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ชื่อตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินงานเร่งรัด
กาจัดโรคพิษสุนัขบ้า
โดยที่ :
ขั้นตอน

ระดับ
คะแนน
1
1
1
1

ระดับขั้นตอนของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4





รายละเอียดการดาเนินงาน

1

ประชุมถ่ายทอดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ให้กับบุคลากรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2

อาเภอเสี่ยง* ทาแผนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ตามมาตรการเชิงรุกที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
สื่อสารความเสี่ยงเรื่องการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าแก่
ประชาชน / จัดกิจกรรมรณรงค์วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โลก เผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์ / สนับสนุนสื่อความรู้

3

4

ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการดาเนินโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานฯ
เป้าหมาย :
รอบ 6 เดือน ดาเนินการถึงขั้นตอนที่ 2
รอบ 9 เดือน ดาเนินการถึงขั้นตอนที่ 3
รอบ 12 เดือน ดาเนินการถึงขั้นตอนที่ 4
การรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน ทุกเดือน

เอกสาร/หลักฐานการประเมิน
- โครงการประชุมถ่ายทอด “โครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ”
- สรุปผลการประชุมฯ
แผนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ตามมาตรการเชิงรุก
- หนังสือขอความร่วมมือจัดกิจกรรม
รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
- สื่อความรู้
- ผลการประเมินความรู้ประชาชน
เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
สรุปรายงานการติดตามประเมินผล
ความก้าวหน้าการดาเนินโครงการฯ
พร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ
1. โครงการประชุมถ่ายทอด “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ” หมายถึง การประชุม
ที่ประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยาย/อภิปราย ชี้แจงความเป็นมาของโครงการ การขับเคลื่อนการดาเนินโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผล และการรายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการฯ ซึ่งอาจจัดตัง้ เป็นโครงการเดี่ยวหรือ
บูรณาการเข้ากับการประชุมอื่น
2. แผนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ควรครอบคลุมมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน ของกระทรวง
สาธารณสุข พิจารณาปรับตามสถานการณ์และปัญหาของพื้นที่ ดังภาคผนวก 1
3. อาเภอเสี่ยง* และจังหวัดเสี่ยง** สามารถศึกษาเกณฑ์การคัดเลือกและรายชื่อที่ทาการประเมิน ดังภาคผนวก 2
4. แบบประเมินความรู้สาหรับบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า ผู้ใช้ระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษ
สุนัขบ้า (ร.36) และแบบประเมินความรู้ของประชาชน สามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://thaigcd.ddc.moph.go.th (สานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค)
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เกณฑ์ ที่ 2 : ร้ อ ยละของผู้ สั มผั ส สั ต ว์ ที่ ต รวจพบเชื้อ พิ ษ สุ นัข บ้ าได้รับ วั ค ซี นป้ อ งกัน โรคพิษ สุ นัขบ้า
ตามแนวทางเวชปฏิบัติ (ดาเนินการทุกพื้นที่ที่สัตว์ตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้า)

คาอธิบาย
1. ผู้สัมผัสโรค หมายถึง ผู้ที่ถูกกัด ข่วน เลีย ชาแหละ หรือรับประทานอาหารที่ปรุงจากสัตว์ที่ตรวจพบเชื้อโรค
พิษสุนัขบ้า หรือคนที่ตรวจพบว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า
2. ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนั ขบ้ าตามแนวทางเวชปฏิบัติ หมายถึง ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และ
อิมมูโนโกลบุลิน ตามระดับความเสี่ยง
- สัมผัสครั้งแรก : IM ครบ 5 เข็ม หรือ ID เข็ม
- สัมผัสซ้า : ภายใน 6 เดือน ฉีด 1 เข็ม หรือเกิน 6 เดือน ฉีด 2 เข็ม
สูตรการคานวณ
ร้อยละของผู้สัมผัสโรคที่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างถูกต้อง = จานวนผู้สัมผัสโรคที่ได้รับวัคซีนครบชุด X 100
จานวนผู้สัมผัสโรคทั้งหมด
= ร้อยละ....................
ทั้งนี้ ให้ดาเนินการและรายงานตามแบบฟอร์มการค้นหาติดตามผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน
ป้องกันหลังสัมผัสโรค (Post-Exposure prophylaxis) ดังภาคผนวก 3

กลไกการติดตามประเมินผล
- ติดตามประเมินความก้าวหน้าการดาเนินโครงการตามแผนในทุกยุทธศาสตร์ โดยใช้กลไกการตรวจราชการแบบ
บูรณาการของสานักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
- ติดตามผลการดาเนินงานระบบปกติ โดยผนวกในภารกิจพื้นฐานของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (สสจ.)
และคณะผู้นิเทศงานของกรมควบคุมโรค (สคร.)

ระยะเวลาการรายงาน
1. รายงาน ทุกวันที่ 15 ของเดือน
1.1 ข้อมูลความก้าวหน้า / ปัญหาอุปสรรค ของโครงการฯ
1.2 รายงานการค้นหาติดตามผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันหลังสัมผัสโรค
(Post-Exposure prophylaxis) ตามแบบฟอร์ม Rabies1, Rabies2, Rabies3
2. รายงานผลเป้าหมายตัวชี้วัด ตามระยะเวลา
- รอบ 6 เดือน
ดาเนินการถึงขั้นตอนที่ 2
- รอบ 9 เดือน
ดาเนินการถึงขั้นตอนที่ 3
- รอบ 12 เดือน ดาเนินการถึงขั้นตอนที่ 5
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ขั้นตอนการรายงานการดาเนินโครงการฯ
1. สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
- ประสาน ติดตาม รวบรวม และรายงานผลการดาเนินงาน ส่งสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
2. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- ประสาน ติดตาม รวบรวม รายละเอียดการดาเนินงาน เอกสาร/หลักฐานการประเมิน และรายงานผลการ
ดาเนินงานภาพรวมของจังหวัด ส่งสานักงานป้องกันควบคุมโรค
3. สานักงานป้องกันควบคุมโรค
- ประสาน กากับติดตาม สรุปรายละเอียดการดาเนินงาน ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร/หลักฐาน และ
ประเมินผลการดาเนินงานของจังหวัดที่รับผิดชอบ
- สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการฯ เป็นภาพรวมของเขต ส่งสานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
4. สานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
- ประสาน กากับติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานป้องกันควบคุมโรค
- วิเคราะห์และสรุปผลความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการฯ เป็นภาพรวมทั้งประเทศ เสนอต่อคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการดาเนินโครงการฯ ต่อไป
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