แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
กรมควบคุมโรค
สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข (/) Prevention Promotion&Protection Excellence (/) Service Excellence ( ) People Excellence ( ) Governance Excellence
ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

Prevention Promotion & Protection Excellence
แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
1) โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
1.
โครงการพัฒนา 1. เพื่อพัฒนาระบบ
ร้อยละ 100 ของ
ระบบจัดการ
จัดการภาวะฉุกเฉิน
จังหวัดมีศูนย์
ภาวะฉุกเฉินทาง ทางสาธารณสุขระดับ ปฏิบัติการภาวะ
สาธารณสุข
พื้นที่และเครือข่าย
ฉุกเฉิน (EOC)
ระดับพื้นที่และ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะ และทีมตระหนักรู้
เครือข่ายศูนย์ ฉุกเฉิน กรมควบคุม
สถานการณ์
ปฏิบัติการภาวะ โรค
(SAT) ที่สามารถ
ฉุกเฉิน กรม
2. เพื่อสร้างความรู้
ปฏิบัติงานได้จริง
ควบคุมโรค
ความเข้าใจให้กับ
บุคลากรเครือข่ายการ
จัดการภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขรองรับ

ตัวชี้วัด

กิจกรรม/ขั้นตอนการ

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

Small
success
ไตรมาส 1

Small
success
ไตรมาส 2

Small
success
ไตรมาส 3

Small
success
ไตรมาส 4

ดาเนินงาน

ร้อยละ 85
ของจังหวัด มี
ผู้บัญชาการ
เหตุการณ์ตาม
โครงสร้างศูนย์
ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน
(EOC) ระดับ
จังหวัด ที่ผ่าน
หลักสูตร ICS
สาหรับ
ผู้บริหาร

ร้อยละ 85
ของจังหวัด มี
การเฝ้าระวัง
ตรวจจับ และ
ประเมิน
สถานการณ์
การเกิดโรค
และภัย
สุขภาพ (SAT
ภาวะปกติ
และ SAT
ภาวะฉุกเฉิน)

ร้อยละ 85
ของจังหวัด มี
รายงานการ
วิเคราะห์
ระดับความ
เสี่ยงสาคัญ
ของโรคและ
ภัยสุขภาพ
ระดับจังหวัด

ร้อยละ 100
ของจังหวัด มี
แผนเผชิญเหตุ
(Incident
Action Plan:
IAP) ของ
เหตุการณ์
สาคัญโดย
กาหนดวิธี
ปฏิบัติการ
พร้อมข้อสั่ง
การไปยัง

กิจกรรมที่ 1 การประชุม
ราชการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ระบบบัญชาการเหตุการณ์และ
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
สาหรับผู้บริหาร
กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาผู้บัญชาการ
เหตุการณ์เพื่อรองรับศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและ
ระบบบัญชาการเหตุการณ์
สาหรับผู้บริหาร ปี 2561
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาความ

3,647,880

กรมควบคุมโรค/
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข(กอง
สาธารณสุข
ฉุกเฉิน)

๑
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
Small
success
ไตรมาส 1

การปฏิบัติงานศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
พื้นที่เขตสุขภาพระดับ
จังหวัด
3. เพือ่ สนับสนุนความ
พร้อมในการ
บัญชาการเหตุการณ์
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข
พื้นที่เขตสุขภาพระดับ
จังหวัด
3.)โครงการควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อและภัยสุขภาพ
2.

โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
ป้องกันควบคุม
โรคเบาหวาน
และความดัน
โลหิตสูงใน
ระบบสุขภาพ
ระดับอาเภอ

1. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของทีมสห
วิชาชีพในการจัดระบบ
บริการป้องกันควบคุม
โรคเบาหวานความดัน
โลหิตสูงในระบบ
สุขภาพระดับอาเภอ
2. เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และพัฒนาการ

1.จานวน
บุคลากรจาก
ทีมสหวิชาชีพของ
DHS ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
ในการจัดระบบ
บริการป้องกัน
ควบคุม
โรคเบาหวาน

1. มีชุดสื่อ
การสอน 1
ชุด เรื่อง (ชุด
สื่อการสอน
เพื่อเสริมสร้าง
สมดุลสุขภาพ
ที่เหมาะสม)
2. บุคลการ
ทีมสหวิชาชีพ

Small
success
ไตรมาส 2
และมีทีม
ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน
ทาง
สาธารณสุข

Small
success
ไตรมาส 3

1. คู่มือ NCD
CLinic Plus
2,400 เล่ม
2. บุคลการ
ทีมสหวิชาชีพ
ได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพเรื่อง
การจัดระบบ

ร้อยละ
ประชากร
Pre-DMใน
เขตรับผิดชอบ
ของปีที่ผ่านมา
ได้รับการ
ตรวจน้าตาล
ซ้าและได้รับ
คาแนะนาเพื่อ

Small
success
ไตรมาส 4
หน่วยงาน

- บุคลากรได้
แลกเปลีย่ น
เรียนรู้การ
ดาเนินงาน
NCD Clinic
Plus ดีเด่น
ระดับเขตและ
ประเทศ
จานวน 50

กิจกรรม/ขั้นตอนการ

งบประมาณ

หน่วยงานที่

ดาเนินงาน

(บาท)

รับผิดชอบ

พร้อมเครือข่ายการปฏิบัติงาน
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ใน
พื้นที่ระดับเขตสุขภาพและ
ส่วนกลาง(Situation
Awareness Team: SAT)

1 แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและ
คณะทางานพัฒนาระบบบริการ
ป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูงใน NCD
Clinic Plus
2 พัฒนาระบบบริการป้องกัน
ควบคุมโรคเบาหวานความดัน
โลหิตสูงใน NCD Clinic Plus
4 จัดทา Supplement for

4,700,000

กรมควบคุมโรค

๒
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ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

จัดระบบบริการ
ป้องกันควบคุม
โรคเบาหวานความดัน
โลหิตสูงในระบบ
สุขภาพระดับอาเภอ

เป้าหมาย
Small
success
ไตรมาส 1
ความดันโลหิตสูง ได้รับการ
2. รายงานผลการ พัฒนา
ถอดบทเรียนการ ศักยภาพเรื่อง
จัดระบบบริการ การจัดระบบ
ป้องกันควบคุม
บริการป้องกัน
โรคเบาหวาน
ควบคุมโรค
ความดันโลหิตสูง DM HT ใน
ในระบบสุขภาพ ระบบสุขภาพ
ระดับอาเภอ
ระดับอาเภอ
DHS
(4Interventi
ons) จานวน
250 คน
3.ร้อยละ
ประชากร
Pre-DM ใน
เขตรับผิดชอบ
ของปีที่ผ่านมา
ได้รับการ
ตรวจน้าตาล

ตัวชี้วัด
Small
Small
success
success
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
บริการป้องกัน ปรับเปลีย่ น
ควบคุมโรค
พฤติกรรม
DM HT ใน
≥ร้อยละ 90
ระบบสุขภาพ
ระดับอาเภอ
DHS
(4Interventi
ons) จานวน
250 คน

Small
success
ไตรมาส 4
คน
-ร้อยละผู้ป่วย
เบาหวานราย
ใหม่จาก PreDM ไม่เกิน
ร้อยละ 2.40

กิจกรรม/ขั้นตอนการ

งบประมาณ

หน่วยงานที่

ดาเนินงาน

(บาท)

รับผิดชอบ

NCD Clinic Plus
5 จ้างเหมาทาสื่อเรื่อง“ชุดสื่อ
การสอนเพื่อเสริมสร้างสมดุล
สุขภาพที่เหมาะสม”
6 อบรมพัฒนาศักยภาพในการ
จัดบริการตามรูปแบบฯแก่
ทีมสหวิชาชีพของ DHS
7 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ถอดบทเรียนการดาเนินงาน

3.ร้อยละ
ประชากร
Pre-DM ใน
เขตรับผิดชอบ
ของปีที่ผ่านมา
ได้รับการ
ตรวจน้าตาล
ซ้าและได้รับ
คาแนะนาเพื่อ
ปรับเปลีย่ น

๓
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ลาดับ

3.

ชื่อโครงการ

โครงการป้องกัน
และลดการตาย
จากอุบัติเหตุ
ทางถนนใน
ทศวรรษแห่ง
ความปลอดภัย
ทางถนน
ปีงบประมาณ
2561

วัตถุประสงค์

1. เพื่อขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานป้องกันและ
ลดการตายจาก
การจราจรทางถนน
ระดับอาเภอ 2. เพื่อ
พัฒนารูปแบบการ
ดาเนินงานป้องกันการ
บาดเจ็บจาก
การจราจรทางถนนใน
เมืองใหญ่ (City RTI)
3. เพื่อพัฒนาการ
จัดการข้อมูล การ
สอบสวนการบาดเจ็บ
และพัฒนาการะบวน
การติดตามประเมินผล

เป้าหมาย

- มีเวทีเสริมพลัง
เครือข่าย
ขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน
ระดับอาเภอ (DRTI) และ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
(1 ครั้ง) (ไตรมาส
ที่ 2)
- มีดาเนินงาน
ป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนนระดับ
อาเภอ (D-RTI)
ปี 2 ในอาเภอ

ตัวชี้วัด
Small
success
ไตรมาส 1
ซ้าและได้รับ
คาแนะนาเพื่อ
ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม
≥ร้อยละ 30
- เสนอข้อมูล
การตายที่เป็น
ทางการต่อ
ศปถ. ประเทศ
(ส่วนกลาง) จัดอบรม
พัฒนา
ศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ Is
online (รพ.
A, S, M1)
เป้าหมาย
ประเทศ
ไตรมาสที่ 1

Small
success
ไตรมาส 2
พฤติกรรม
≥ร้อยละ 80

Small
success
ไตรมาส 3

Small
success
ไตรมาส 4

- เวทีเสริม
พลังเครือข่าย
ขับเคลื่อนการ
ดาเนินงาน DRTI 1 ครั้ง
- จัดกิจกรรม
รณรงค์
ป้องกัน
อุบัติเหตุทาง
ถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่
ปี 2561 1
ครั้ง
- มีการชี้เป้า
จุดเสีย่ งผ่าน

- จัดกิจกรรม
รณรงค์
ป้องกัน
อุบัติเหตุทาง
ถนนช่วง
เทศกาล
สงกรานต์ ปี
2561 1
ครั้ง- อาเภอที่
ดาเนินการ DRTI ตาม
เป้าหมาย
(322 อาเภอ)
- มีการ
รายงานผล

- มีระบบ
รายงาน IS
online อย่าง
น้อยร้อยละ
80
- มีอาเภอ DRTI ผ่าน
เกณฑ์ระดับดี
อย่างน้อยร้อย
ละ 50 (161
อาเภอ)
- มีอาเภอ DRTI ผ่าน
เกณฑ์ระดับดี
ขึ้นไป มี

กิจกรรม/ขั้นตอนการ

งบประมาณ

หน่วยงานที่

ดาเนินงาน

(บาท)

รับผิดชอบ

1. เวทีเสริมพลังเครือข่ายและ 4,500,000
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพื่อ
ขับเคลื่อนการป้องกันอุบัตเิ หตุ
ทางถนนระดับอาเภอ (D-RTI)
2. การประชุมติดตามผลการ
ดาเนินงานการป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนนในระดับอาเภอ (D-RTI)
3. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล
การดาเนินงานป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนนระดับอาเภอ (D-RTI)
4. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญพัฒนา
รูปแบบการติดตามประเมินผล
Quick win/สอบสวนการ
บาดเจ็บ/ข้อมูล 3 ฐาน
5. การอบรมพัฒนาศักยภาพ

กรมควบคุมโรค

๔
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ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

ในระดับจังหวัด

เป้าหมาย
Small
success
ไตรมาส 1
เสี่ยงสูงสองอันดัน การเสียชีวิต
แรกและอาเภอที่ จากอุบัติเหตุ
เหลืออีก 30%
ทางถนนไม่เกิน
(322 อาเภอ)
2,735 คน
(ไตรมาสที่ 3) มีการขับเคลื่อน
การดาเนินงาน
ป้องกันการ
บาดเจ็บจาก
การจราจรทาง
ถนนในเมืองใหญ่
(City RTI) 12
เทศบาล (ไตรมาส
ที่ 3) - มีรูปแบบ
การติดตาม
ประเมินผลการ
ดาเนินงานของ
จังหวัด (Quick
win) 1 รายงาน
(ไตรมาสที่ 2)

ตัวชี้วัด
Small
success
ไตรมาส 2
ศปถ. ทุก
จังหวัด (760
จุด) (สสจ.)จังหวัด
รายงานบูรณา
การข้อมูลการ
ตายครบทุก
จังหวัด (สสจ.)
ไตรมาสที่ 2
การเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุ
ทางถนน
สะสมไม่เกิน
5,696 คน

Small
success
ไตรมาส 3
การสอบสวน
ผ่าน
Investigation
online ตาม
เกณฑ์ไตรมาส
ที่ 3 การ
เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทาง
ถนน สะสมไม่
เกิน 8,459
คน

Small
success
ไตรมาส 4
จานวน
ผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทาง
ถนนลดลง
เป้าหมายร้อย
ละ 30 (50
อาเภอ)
- มีหน่วยงาน
(เทศบาล
เมือง/เทศบาล
นคร/องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น) มีการ
ขยายพื้นที่การ
ดาเนินงาน
ป้องกันการ
บาดเจ็บจาก
การจราจรทาง
ถนนในเมืองใหญ่

กิจกรรม/ขั้นตอนการ

งบประมาณ

หน่วยงานที่

ดาเนินงาน

(บาท)

รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ IS
Online
6. ติดตามการดาเนินงานและลง
พื้นที่สอบสวนการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนน
7.การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เมือง
ใหญ่ (City RTI)
8. การประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนในเมืองใหญ่
(City RTI) (2 ครั้ง)
9. ลงพื้นที่ติดตามการ
ดาเนินงาน
10. การประชุมราชการ
คณะกรรมการ/ผู้เชี่ยวชาญ/
คณะทางาน/นักวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับงานป้องกันการ
บาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุทางถนน

๕
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ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
Small
success
ไตรมาส 1

Service Excellence
แผนงานที่ 8 การพัฒนาโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ
1)โครงการเฉลิมพระเกียรติ
4. โครงการรณรงค์ 1) เพื่อขับเคลื่อน
- ประชาชนอายุ - ร้อยละ 5
กาจัดปัญหา
นโยบายสาธารณะด้าน 15 ปีขึ้นไปใน
(31 ตาบล)
พยาธิใบไม้ตับ การควบคุมโรคโรค
ตาบลเป้าหมาย
และมะเร็งท่อ
พยาธิใบไม้ตับ และ
ได้รับการคัดกรอง
น้าดีเพื่อราลึกใน มะเร็งท่อน้าดี
โดยการตรวจ

Small
success
ไตรมาส 2

Small
success
ไตรมาส 3

Small
success
ไตรมาส 4
(City RTI) อย่าง
น้อย 7
หน่วยงาน ไตร
มาสที่ 4 อัตรา
การเสียชีวติ จาก
อุบัติเหตุทาง
ถนน สะสมไม่
เกิน 10,917
คน (ไม่เกิน 16
ต่อประชากรแสน
คน)

- ร้อยละ 30 - ร้อยละ 70 - ร้อยละ
(184 ตาบล) ( 430 ตาบล) 100 (613
ตาบล)

กิจกรรม/ขั้นตอนการ

งบประมาณ

หน่วยงานที่

ดาเนินงาน

(บาท)

รับผิดชอบ

(2 ครั้ง)หมายเหตุ โครงการนี้
เป็นส่วนหนึ่งภายใต้ ยุทธศาสตร์
แผนแม่บทความปลอดภัยทาง
ถนน พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งมี
หลายภาคส่วนดาเนินการ
ร่วมกัน เพื่อลดอัตราการ
บาดเจ็บและเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน ประกอบด้วย
กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
คมนาคม สานักงานตารวจ
แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
เป็นต้น

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการ
ป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้
ตับและมะเร็ง ท่อน้าดี
2. จัดทาสื่อเพื่อการขับเคลื่อน

2,650,000 กรมควบคุมโรค

๖
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
Small
success
ไตรมาส 1

พระมหา
กรุณาธิคณ
ุ ของ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร
มหาภูมิพลอ
ดุลยเดช พร้อม
ทั้งถวายเป็น
พระราชกุศลแด่
สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ
พระบรมราชินีน
าถ ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา
84 พรรษา

2) เพื่อให้ประชาชน
และเยาวชนในพื้นที่
เป้าหมายการ
ดาเนินการได้รับ
ความรู้และมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี
ในการป้องกันโรค
พยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้าดี
3) เพื่อค้นหา
ประชากรกลุ่มเสี่ยงโรค
พยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้าดีในพื้นที่
ภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และให้การรักษา

อุจจาระ รักษา
และได้รับการ
ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมทุกราย
ใน 613 ตาบล
(คัดกรองตาบลละ
905 ราย ใน
พื้นที่ดาเนินการ
ใหม่ 397 ตาบล
จานวน
359,285 ราย
และติดตามตรวจ
ผู้ติดโรคซ้าใน
พื้นที่ดาเนินการ
เดิม 216 ตาบล)
- การขับเคลื่อน
นโยบายฯด้านการ
ควบคุมโรคโรค
พยาธิใบไม้ตับ (1
เรื่อง)

Small
success
ไตรมาส 2

Small
success
ไตรมาส 3

Small
success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการ

งบประมาณ

หน่วยงานที่

ดาเนินงาน

(บาท)

รับผิดชอบ

นโยบายสุขภาพประเด็นโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี
3. การประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อน/คณะกรรมการ
วิชาการ ยุทธศาสตร์การป้องกัน
ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้าดี และการประชุม/
ตืดตามผลการดาเนินงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากรในการจัด
กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการแก้ไขปัญหาโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี

๗
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ลาดับ

5.

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการควบคุม เพื่อเร่งรัดการดูแล
วัณโรค
รักษาผู้ตดิ เชื้อวัณโรค
และผูป้ ่วยตาม
มาตรฐานให้หายและ
กินยาครบ

เป้าหมาย
Small
success
ไตรมาส 1
อัตราความสาเร็จ ไม่น้อยกว่า
การรักษาผู้ป่วย ร้อยละ 70
วัณโรคปอดราย ของจังหวัด มี
ใหม่ มากกว่า รายงานผล
หรือ เท่ากับร้อย การวิเคราะห์
ละ 85
สถานการณ์
และ
แผนงาน/
แผนปฏิบัติ
การ

ตัวชี้วัด
Small
success
ไตรมาส 2
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70
ของจังหวัด
ดาเนินงาน
ตามแผนงาน/
แผนปฏิบัติ
การ

Small
success
ไตรมาส 3
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70
ของจังหวัด
ดาเนินงาน
ตามแผนงาน/
แผนปฏิบัติ
การ

Small
success
ไตรมาส 4
อัตรา
ความสาเร็จ
การรักษา
ผู้ป่วยวัณโรค
ปอดรายใหม่
มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ
85

กิจกรรม/ขั้นตอนการ

งบประมาณ

หน่วยงานที่

ดาเนินงาน

(บาท)

รับผิดชอบ

1.การดาเนินงานและติดตามผล 13,630,800
การเร่งรัดคัดกรองวัณโรคใน
(รวม)
เรือนจา
2.พัฒนามาตรฐานเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการชันสูตรวัณโรคใน
เรือนจาดื้อยาที่รวดเร็ว
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรงาน
วัณโรค
4. เร่งรัดการค้นหาวัณโรค วัณ
โรคดื้อยาเชิงรุก (active case
finding) และพัฒนาระบบการ
ดูแลรักษาวัณโรค วัณโรคดื้อยา
โดยผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
(Patient Centered Care)
5.เสริมสร้างความร่วมมือ
เครือข่ายภาครัฐและเอกชนใน
การพัฒนางานวัณโรค
6.การเฝ้าระวังเฃิงรุกในการใช้
ยารักษาวัณโรครายการใหม่ดูแล
รักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลาย

กรมควบคุมโรค

๘
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ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
Small
success
ไตรมาส 1

Small
success
ไตรมาส 2

Small
success
ไตรมาส 3

Small
success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการ

งบประมาณ

หน่วยงานที่

ดาเนินงาน

(บาท)

รับผิดชอบ

ขนานชนิดรุนแรงมาก XDR-TB
7. การเฝ้าระวังและการใช้
ประโยชน์ข้อมูลวัณโรค ปี
2561
8. พัฒนาคู่มือแนวทางการ
ป้องกันควบคุมวัณโรค
9. การถ่ายทอดความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมวัณโรค และการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมที่มี
คุณภาพ
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