
หมวด 1.ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP & P Excellence) 
แผนท่ี 3. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 
โครงการท่ี 5. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ช่ือตัวช้ีวัด 15. ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ใหสงบได ภายใน 21 – 28 วัน  
คํานิยาม 1. โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมายถึง การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท้ังท่ีมี

อาการและไมมีอาการ โดยมีผลตรวจทางหองปฏิบัติการยืนยันเปนบวก  
2. ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให
สงบได ภายใน 21 - 28 วัน หมายถึง ณ วันท่ีมีรายงานพบผูปวยไดรับการยืนยันเปนผูปวยโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายแรกของเหตุการณ (Event) เม่ือติดตามสถานการณไป 28 วัน
แลว หลังจากนั้นไมพบผูปวยยืนยันรายใหมเกิดข้ึน  
หมายเหตุ : จังหวัดสามารถควบคุมเหตุการณ (Event) การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ทุกเหตุการณใหสงบไดภายใน 21 – 28 วัน โดยดําเนินการตามกิจกรรมหลักภายใตแผนงาน
รองรับนโยบายมุงเนนของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (House 
Model) ประเด็น เพ่ิมศักยภาพความม่ันคงทางสุขภาพในการจัดการกับโรคโควิด 19 

เกณฑเปาหมาย :  

ตัวช้ีวัด 
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563   
(Base line) 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหสงบได ภายใน 
21 – 28 วัน  

- รอยละ 100 
(76 จังหวัด 
และ กทม.) 

รอยละ 100 
(76 จังหวัด 
และ กทม.) 

รอยละ 100 
(76 จังหวัด 
และ กทม.) 

 

วัตถุประสงค  เพ่ือใหจังหวัดมีความพรอมรับมือการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ประชากร
กลุมเปาหมาย 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จํานวน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 

วิธีการจัดเก็บขอมูล กรมควบคุมโรค : กองระบาดวิทยา  
จํานวนจังหวัดท่ีเกิดเหตุการณ (Event) การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจํานวน
จังหวัดสามารถควบคุมเหตุการณ (Event) การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหสงบได
ภายใน 21 - 28 วัน (ฐานขอมูล DDC COVID-19 กรมควบคุมโรค)  

แหลงขอมูล 
 

กรมควบคุมโรค : กองระบาดวิทยา 
ใ ช แ หล ง ข อ มู ล จ ากฐ านข อ มู ล  DDC COVID-19  กรมควบ คุม โ ร ค , โ ป ร แกรม  JIT, 
obreport2020@gmail.com 

รายการขอมูล 1 จํานวนเหตุการณ (Event) การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีจังหวัดสามารถ
ควบคุมใหสงบไดภายใน 21-28 วัน 

รายการขอมูล 2 จํานวนเหตุการณ (Event) การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีไดรับแจงท้ังหมด 
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  
 

ระดับจังหวัด : รอยละของเหตุการณ (Event) การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ี
จังหวัดสามารถควบคุมใหสงบไดภายใน 21 - 28 วัน 
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สูตรคํานวณตัวช้ีวัด        (A/B) X 100 
         A  =  จํานวนเหตุการณ (Event) การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019          
ท่ีจังหวัดสามารถควบคุมใหสงบไดภายใน 21-28 วัน  
          B = จํานวนเหตุการณ (Event) การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีไดรับ
แจงท้ังหมด 
ระดับประเทศ : จํานวนจังหวัดท่ีสามารถควบคุมสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให
สงบได ภายใน 21 – 28 วัน 
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด        (A/B) X 100 
         A  =  จํานวนจังหวัดท่ีสามารถควบคุมเหตุการณ (Event) การระบาดโรคติดเชื้อ 
                 ไวรัสโคโรนา 2019 ใหสงบไดภายใน 21-28 วัน 
         B = จํานวนจังหวัดท่ีเกิดเหตุการณ (Event) การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
                ท่ีไดรับแจงท้ังหมด 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาสท่ี 1 – 4 
เกณฑการประเมิน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี เปาหมาย/ตัวช้ีวัด 
รอบ 
3 

เดือน 

รอบ 
6 

เดือน 

รอบ 
9 

เดือน 

รอบ 
12 

เดือน 

1 
ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019  (COVID-19) ใหสงบได ภายใน 21 – 28 
วัน 

√ √ √ √ 

จังหวัด : รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน  
ท่ี ตัวช้ีวัด 1 คะแนน 2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 คะแนน 5 

คะแนน 
1 รอยละของเหตุการณ 

(Event) การระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ี
จังหวัดสามารถควบคุมให
สงบไดภายใน 21 - 28 วัน 

รอยละ 
60 

รอยละ 
70 

รอยละ 
80 

รอยละ 90 รอยละ 
100 

 

ประเทศ : รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน  
ท่ี ตัวช้ีวัด 1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4  

คะแนน 
5 คะแนน 

1 จํานวนจังหวัดท่ีสามารถ
ควบคุมสถานการณโรคติด
เชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-
19) ใหสงบไดภายใน 21 – 
28 วัน 

55 
จังหวัด 

 

60 
จังหวัด 

 

65 
จังหวัด 

 

70 
จังหวัด 

 

(76 จังหวัด 
และ กทม.) 
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วิธีการประเมินผล :  จังหวัด :  
ท่ี ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน หนวยงาน

รับผิดชอบ 
1 รอยละของเหตุการณ (Event) 

การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ท่ี จั งหวัดสามารถ
ควบคุมใหสงบไดภายใน 21 - 28 
วัน 

ตรวจสอบจํานวนจังหวัดท่ี
เ กิด เหตุ การณ  (Event) 
การระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 และจํานวน
จังหวัดท่ีสามารถควบคุม
เหตุการณ (Event) การ
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ใหสงบได
ภายใน 21-28 วัน  จาก
ฐานขอมูล DDC COVID-
19 กรมควบคุมโรค 

- สสจ. 
- สํานักงานปองกัน
ควบคุมโรค (สคร.)/
สถาบันปองกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง 
(สปคม.) 

 

ประเทศ :  
ท่ี ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน หนวยงาน

รับผิดชอบ 
1 จํานวนจังหวัดท่ีสามารถควบคุม

เหตุการณ (Event) การระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  ใหสงบได ภายใน 
21 – 28 วัน  
 

ตรวจสอบจํานวนจังหวัดท่ี
เ กิด เหตุ การณ  (Event) 
การระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โ ค โ ร น า  2 0 1 9   แ ล ะ
จํานวนจังหวัดสามารถ
ควบคุมเหตุการณ (Event) 
การระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ใหสงบได
ภายใน 21-28 วัน  จาก
ฐานขอมูล DDC COVID-
19 กรมควบคุมโรค 

กองระบาดวิทยา 
กรม คร. 

หมายเหตุ : จังหวัดไมพบเหตุการณ (Event) การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหถือวา
สามารถดําเนินการตามมาตรการปองกันควบคุมโรคไดดี ทําใหไมเกิดเหตุการณการระบาด
ภายในจังหวัด การประเมินใหไดคะแนนระดับ 5 คะแนน 
 

เอกสารสนับสนุน :   
รายละเอียดขอมูล
พ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 

Baseline data หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในรอบ

ปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ทุกจั งหวัดสามารถควบคุมสถานการณ 
โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ใหสงบได ภายใน 21 – 28 วัน 

จังหวัด ตัวชี้วัดใหม 2564 
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ผูใหขอมูลทางวิชาการ 
/ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

กรมควบคุมโรค 
1. แพทยหญิงวลัยรัตน  ไชยฟู                ผูอํานวยการกองระบาดวิทยา 
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 0 2590 3800 โทรศัพทมือถือ : 081 716 8365 
   โทรสาร : 0 2590 3845                   E-mail : - 

หนวยงานประมวลผล
และจัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

กรมควบคุมโรค 
1. นางสาวกีรติกานต กลัดสวัสดิ์  กองระบาดวิทยา 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 0 2590 3803 โทรศัพทมือถือ : 081 698 9866  
    โทรสาร : 0 2590 3845  E-mail : k.kiratikarn@gmail.com 
2. นางภัคนี สิริปูชกะ   กองยุทธศาสตรและแผนงาน  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 0 2590 3084 โทรศัพทมือถือ : 081 343 0544 
    โทรสาร : 0 2965 9588      E-mail : puckanee@gmail.com 

ผูรับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดําเนนิงาน 

กรมควบคุมโรค 
1. แพทยหญิงวลัยรัตน  ไชยฟู                ผูอํานวยการกองระบาดวทิยา 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 0 2590 3800 โทรศัพทมือถือ : 081 716 8365 
2. นางสาวกีรติกานต กลัดสวัสดิ์  กองระบาดวิทยา 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 0 2590 3803 โทรศัพทมือถือ : 081 698 9866  
    โทรสาร : 0 2590 3845  E-mail : k.kiratikarn@gmail.com 
3. ผูอํานวยการ                                  กองยทุธศาสตรและแผนงาน 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 0 2590 3084 โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร : 0 2965 9588      E-mail :  
4. หัวหนากลุมติดตามและประเมินผล       กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 0 2590 3257 โทรศัพทมือถือ : - 
    โทรสาร : 0 2965 9588      E-mail : evaluation.m@ddc.mail.go.th 
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