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ตัวชี้วัดที่ 7 : ระดับความสาเร็จการดาเนินงานสร้างเสริมภูมิต้านทานโรค (EPI)
น้าหนัก : 1.5 คะแนน
7.1 ร้อยละหน่วยบริการที่ดาเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของเด็กกลุ่ม
อายุครบ 1 ปี (ร้อยละ 95)
1.ชื่อตัวชี้วัด
2. หน่วยวัด
3. น้าหนัก
4. คาอธิบาย
ตัวชี้วัด

5. สูตรการ
คานวณ
ผลงาน

ร้อยละหน่วยบริการที่ดาเนนินการให้บริการวัซซีนซรบชุดซรอบซลุมตามเนกณฑตตัวชีววัดออเเนดกกกลุม่ อายุซรบ 1 ปี (ร้อยละ 95)
ร้อยละ
0.25
หน่วยบริการ หมายถึเ โรเพยาบาล และโรเพยาบาลส่เเนสริมสุอภาพตาบลในเนอตอาเนภอ
เด็กอายุครบ 1 ปี หมายถึเ เนดกกทีเน่ กิดระหว่าเวันที่ 1 ต.ซ.2561 - 30 ก.ย.2562
เด็กทีไ่ ด้รับวัคซีนครบชุดตามเกณฑ์ หมายถึเเนดกกอายุซรบ 1 ปี ได้รับวัซซีน BCG, HBV1, IPV, DTP-HB3, OPV3 และ MMR1
ดาเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวชี้วัด หมายถึเ เนดกกอายุซรบ 1 ปี ได้รับวัซซีน BCG, HBV1, IPV,
DTP-HB3, OPV3 และ MMR1 ทุกชนิดซรอบซลุมมากกว่าร้อยละ 95
A = หน่วยบริการทีด่ าเนนินการให้บริการวัซซีนซรบชุดตามเนกณฑตผา่ นร้อยละ 95 ทุกชนิดออเวัซซีนทัวเหมด
B = หน่วยบริการให้จัดบริการซลินิกวัซซีน
สูตรซานวณตัวชีววัด
A*100
(ค่าน้าหนัก 0.25)
B
ร้อยละออเหน่วยบริการสาธารณสุอที่ให้บริการวัซซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ของเด็กกลุม่ อายุครบ 1 ปี ซรอบซลุม
(ร้อยละ 95)
ไตรมาส 1, 2, 3, 4

6. เป้าหมาย
ความสาเร็จ
7. ระยะเวลา
การประเมิน
8. เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละหน่วยบริการที่ดาเนนินการให้บริการวัซซีนซรบชุดซรอบซลุมตามเนกณฑตตัวชีววัดออเเนดกกกลุ่มอายุซรบ 1 ปี
(ร้อยละ 95)
รอบ 3 เนดือน
รอบ 6 เนดือน
รอบ 9 เนดือน
รอบ 12 เนดือน
หน่วยบริการทุกแห่เที่ดาเนนินการให้บริการวัซซีนในเนดกกกลุม่ อายุซรบ 1 ปีซรบชุด ซือ BCG, HBV1, IPV, DTP-HB3, OPV3 และ MMR1
ได้ซรอบซลุมร้อยละ 95 ทุกวัซซีน
9.เกณฑ์การให้ ร้อยละออเหน่วยบริการสาธารณสุอที่ให้บริการวัซซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ของเด็กกลุม่ อายุครบ 1 ปี (ร้อยละ 95)
คะแนน
คะแนน
1
2
3
4
5
ร้อยละ
น้อยกว่า 80
80-85
86-89
90-95
มากกว่า
10.
หน่วยบริการในแต่ละอาเนภอดาเนนินการให้บริการวัซซีนในเนดกกกลุ่มอายุซรบ 1 ปี (ใช้อ้อมูลอายุซรบ 1 ปี) ดัเนีว
กลุ่มเป้าหมาย 1) ไตรมาสที่ 1 ใช้อ้อมูลเนดกกอายุซรบ 1 ปี ซือเนดกกที่เนกิดระหว่าเวันที่ 1 ต.ซ.61 – 31 ธ.ซ. 61, 2) ไตรมาสที่ 2 ใช้อ้อมูลเนดกกอายุ
ซรบ 1 ปี ซือเนดกกที่เนกิดระหว่าเวันที่ 1 ต.ซ. 61 – 31 มี.ซ. 62 , 3) ไตรมาสที่ 3 ใช้อ้อมูลเนดกกอายุซรบ 1 ปี ซือเนดกกที่เนกิดระหว่าเ
วันที่ 1 ต.ซ. 61 – 30 มิ.ย. 62, 4) ไตรมาสที่ 4 ใช้อ้อมูลเนดกกอายุซรบ 1 ปี ซือเนดกกที่เนกิดระหว่าเวันที่ 1 ต.ซ. 61 – 30 ก.ย. 62
11.
จากระบบรายเาน 43 แฟ้ม จากโปรแกรม HDC
แหล่งข้อมูล
12. วิธีการ
1. รวบรวมอ้อมูลการให้บริการฉีดวัซซีนเนดกกอายุซรบ 1 ปี
จัดเก็บข้อมูล
2. สถานบริการบันทึกอ้อมูลการได้รับวัซซีนในฐานอ้อมูล 43 แฟ้ม (BCG รหัสวัซซีน 010 รหัส ICD-10-TM =Z23.2, HBV1
รหัสวัซซีน 041 รหัส ICD-10-TM =Z24.6, IPV รหัสวัซซีน 401 รหัส ICD-10-TM =Z24.0, DTP-HB3 รหัสวัซซีน 093 รหัส
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ICD-10-TM =Z27.1,Z24.6, OPV3 รหัสวัซซีน 083 รหัส ICD-10-TM =Z24.0 และ MMR1 รหัสวัซซีน 061 รหัส ICD-10TM= Z27.4) และส่เอ้อมูลเนอ้า HDC
13.ผู้กากับดูแล นายแพทยตประภาส วีระพล นายแพทยตสาธารณสุอจัเหวัดอานาจเนจริญ
ตัวชี้วัด/
โทรศัพทต 081-8632543
E-mail : vprapas60@hotmail.com
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ นายธีระยุทธต มุจรินทรต นักวิชาการสาธารณสุอชานาญการพิเนศษ
ประสาน
โทรศัพทต 086-6515424
E-mail : cdcamnat@yahoo.com
นายณรเซตศักดิ์ นวลทอเ ตาแหน่เ นักวิชาการสาธารณสุอปฏิบตั กิ าร
โทรศัพทต 080-4857647 E-mail : narongsak3738@gmail.com

7.2 ร้อยละหน่วยบริการที่ดาเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของเด็กกลุ่ม
อายุครบ 2 ปี (ร้อยละ 95)
1.ชื่อตัวชี้วัด
2. หน่วยวัด
3. น้าหนัก
4. คาอธิบาย
ตัวชี้วัด
5. สูตรการ
คานวณ
ผลงาน

ร้อยละ 95 หน่วยบริการที่ดาเนนินการให้บริการวัซซีนซรบชุดซรอบซลุมตามเนกณฑตตัวชีววัดออเเนดกกกลุม่ อายุซรบ 2 ปี
(ร้อยละ 95)
ร้อยละ
0.25
หน่วยบริการ หมายถึเ โรเพยาบาล และโรเพยาบาลส่เเนสริมสุอภาพตาบลในเนอตอาเนภอ
เนดกกอายุซรบ 2 ปี หมายถึเ เนดกกที่เนกิดระหว่าเวันที่ 1 ต.ซ.2560 - 30 ก.ย.2561
เนดกกอายุซรบ 2 ปีได้รับวัซซีนซรบชุก หมายถึเ เนดกกที่มีอายุซรบ 2 ปีได้รับวัซซีน DTP4, OPV4 และJE1
A = หน่วยบริการทีด่ าเนนินการให้บริการวัซซีนซรบชุดตามเนกณฑตผา่ นร้อยละ 95 ทุกชนิดออเวัซซีนทัวเหมด
B = หน่วยบริการให้จัดบริการซลินิกวัซซีน
สูตรซานวณตัวชีววัด
A*100
(ค่าน้าหนัก 0.25)
B
ร้อยละหน่วยบริการที่ดาเนนินการให้บริการวัซซีนซรบชุดซรอบซลุมตามเนกณฑตตัวชีววัดออเเนดกกกลุ่มอายุซรบ 2 ปี (ร้อยละ 100)

6. เป้าหมาย
ความสาเร็จ
7. ระยะเวลา ไตรมาส 1, 2, 3, 4
การประเมิน
8. เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละหน่วยบริการที่ดาเนนินการให้บริการวัซซีนซรบชุดซรอบซลุมตามเนกณฑตตัวชีววัดออเเนดกกกลุ่มอายุซรบ 2 ปี (ร้อยละ 100)
รอบ 3 เนดือน
รอบ 6 เนดือน
รอบ 9 เนดือน
รอบ 12 เนดือน
หน่วยบริการทุกแห่เที่ดาเนนินการให้บริการวัซซีนในเนดกกกลุม่ อายุซรบ 2 ปีซรบชุด ซือ DTP4, OPV4 และJE1 ได้ซรอบซลุมร้อยละ 95
ทุกวัซซีน
9.เกณฑ์การให้ ร้อยละออเหน่วยบริการสาธารณสุอที่ให้บริการวัซซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ของเด็กกลุม่ อายุครบ 2 ปี (ร้อยละ
คะแนน
95)
คะแนน
1
2
3
4
5
ร้อยละ น้อยกว่า 80
80-85
86-89
90-95
มากกว่า 95
10. เงื่อนไข
ใช้อ้อมูลเนดกกอายุซรบ 2 ปี
ตัวชี้วัด
- ไตรมาสที่ 1 ใช้อ้อมูลเนดกกอายุซรบ 2 ปี ซือเนดกกที่เนกิดระหว่าเวันที่ 1 ต.ซ. 60 – 31 ธ.ซ. 60
- ไตรมาสที่ 2 ใช้อ้อมูลเนดกกอายุซรบ 2 ปี ซือเนดกกที่เนกิดระหว่าเวันที่ 1 ต.ซ. 60 – 31 มี.ซ. 61
- ไตรมาสที่ 3 ใช้อ้อมูลเนดกกอายุซรบ 2 ปี ซือเนดกกที่เนกิดระหว่าเวันที่ 1 ต.ซ. 60 – 30 มิ.ย. 61
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- ไตรมาสที่ 4 ใช้อ้อมูลเนดกกอายุซรบ 2 ปี ซือเนดกกที่เนกิดระหว่าเวันที่ 1 ต.ซ. 60 – 30 ก.ย. 61
11. แหล่งข้อมูล จากระบบรายเาน 43 แฟ้ม จากโปรแกรม HDC
12. วิธีการ
1. รวบรวมอ้อมูลการให้บริการฉีดวัซซีนเนดกกอายุซรบ 2 ปี
จัดเก็บข้อมูล 2. สถานบริการบันทึกอ้อมูลการได้รับวัซซีนในฐานอ้อมูล 43 แฟ้มแฟ้ม (DTP4 รหัสวัซซีน 034 รหัส ICD-10-TM
=Z27.1, OPV4 รหัสวัซซีน 084 รหัส ICD-10-TM =Z24.0และ JE1 รหัสวัซซีน 051 รหัส ICD-10-TM= Z24.1)และ
ส่เอ้อมูลเนอ้า HDC
13.ผู้กากับดูแล นายแพทยตประภาส วีระพล นายแพทยตสาธารณสุอจัเหวัดอานาจเนจริญ
ตัวชี้วัด/
โทรศัพทต 081-8632543
E-mail : vprapas60@hotmail.com
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ นายธีระยุทธต มุจรินทรต นักวิชาการสาธารณสุอชานาญการพิเนศษ
ประประสาน โทรศัพทต 086-6515424
E-mail : cdcamnat@yahoo.com
ตัวชี้วัด
นายณรเซตศักดิ์ นวลทอเ ตาแหน่เ นักวิชาการสาธารณสุอปฏิบตั กิ าร
โทรศัพทต 080-4857647 E-mail : narongsak3738@gmail.com

7.3 ร้อยละหน่วยบริการที่ดาเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของเด็กกลุ่ม
อายุครบ 3 ปี (ร้อยละ 95)
1.ชื่อตัวชี้วัด
2. หน่วยวัด
3. น้าหนัก
4. คาอธิบาย
ตัวชี้วัด
5. สูตรการ
คานวณ
ผลงาน

ร้อยละหน่วยบริการที่ดาเนนินการให้บริการวัซซีนซรบชุดซรอบซลุมตามเนกณฑตตัวชีววัดออเเนดกกกลุม่ อายุซรบ 3 ปี
(ร้อยละ 95)
ร้อยละ
0.25
เนดกกอายุซรบ 3 ปี หมายถึเ เนดกกอายุ 3 ปี ซึ่เเนกิดระหว่าเวันที่ 1 ต.ซ.2559 - 30 ก.ย.2560
ทีเน่ ดกกอายุซรบ 3 ปี ได้รับวัซซีนซรบชุด หมายถึเ เนดกกอายุซรบ 3 ปี ที่ได้รับวัซซีน JE2 และMMR2
A = หน่วยบริการทีด่ าเนนินการให้บริการวัซซีนซรบชุดตามเนกณฑตผา่ นร้อยละ 95 ทุกชนิดออเวัซซีนทัวเหมด
B = หน่วยบริการให้จัดบริการซลินิกวัซซีน
สูตรซานวณตัวชีววัด
A*100
(ค่าน้าหนัก 0.25)
B
ร้อยละหน่วยบริการที่ดาเนนินการให้บริการวัซซีนซรบชุดซรอบซลุมตามเนกณฑตตัวชีววัดออเเนดกกกลุ่มอายุซรบ 3 ปี (ร้อยละ 100)

6. เป้าหมาย
ความสาเร็จ
7. ระยะเวลา ไตรมาส 1, 2, 3, 4
การประเมิน
8. เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละหน่วยบริการที่ดาเนนินการให้บริการวัซซีนซรบชุดซรอบซลุมตามเนกณฑตตัวชีววัดออเเนดกกกลุ่มอายุซรบ 3 ปี
(ร้อยละ 100)

รอบ 3 เนดือน
รอบ 6 เนดือน
รอบ 9 เนดือน
รอบ 12 เนดือน
หน่วยบริการทุกแห่เที่ดาเนนินการให้บริการวัซซีนในเนดกกกลุม่ อายุซรบ 3 ปีซรบชุด ซือ JE2 และ MMR2
ได้ซรอบซลุมร้อยละ 95 ทุกวัซซีน
9.เกณฑ์การให้ ร้อยละออเหน่วยบริการสาธารณสุอที่ให้บริการวัซซีนซรบชุดซรอบซลุมตามเนกณฑตออเเนดกกกลุ่มอายุซรบ 3 ปี
คะแนน
(ร้อยละ 95)
คะแนน
1
2
3
4
5
ร้อยละ น้อยกว่า 80
80-85
86-89
90-95
มากกว่า 95
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10. เงื่อนไข
ตัวชี้วัด

11.
แหล่งข้อมูล
12. วิธีการ
จัดเก็บข้อมูล

ใช้อ้อมูลเนดกกอายุซรบ 3 ปี
- ไตรมาสที่ 1 ใช้อ้อมูลเนดกกอายุซรบ 3 ปี ซือเนดกกที่เนกิดระหว่าเวันที่ 1 ต.ซ. 59– 31 ธ.ซ. 59
- ไตรมาสที่ 2 ใช้อ้อมูลเนดกกอายุซรบ 3 ปี ซือเนดกกที่เนกิดระหว่าเวันที่ 1 ต.ซ. 59 – 31 มี.ซ. 60
- ไตรมาสที่ 3 ใช้อ้อมูลเนดกกอายุซรบ 3 ปี ซือเนดกกที่เนกิดระหว่าเวันที่ 1 ต.ซ. 59 – 30 มิ.ย. 60
- ไตรมาสที่ 4 ใช้อ้อมูลเนดกกอายุซรบ 3 ปี ซือเนดกกที่เนกิดระหว่าเวันที่ 1 ต.ซ. 59 – 30 ก.ย. 60
จากระบบรายเาน 43 แฟ้ม จากโปรแกรม HDC

1. รวบรวมอ้อมูลการให้บริการฉีดวัซซีนเนดกกอายุซรบ 3 ปี
2. สถานบริการบันทึกอ้อมูลการได้รับวัซซีนในฐานอ้อมูล 43 แฟ้มแฟ้ม (JE2 รหัสวัซซีน 052 รหัส ICD-10-TM Z241
และ MMR2 รหัสวัซซีน 073 รหัส ICD-10-TM Z27.4) และส่เอ้อมูลเนอ้า HDC
13.ผู้กากับดูแล นายแพทยตประภาส วีระพล นายแพทยตสาธารณสุอจัเหวัดอานาจเนจริญ
ตัวชี้วัด/
โทรศัพทต 081-8632543
E-mail : vprapas60@hotmail.com
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ นายธีระยุทธต มุจรินทรต นักวิชาการสาธารณสุอชานาญการพิเนศษ
ประประสาน โทรศัพทต 086-6515424
E-mail : cdcamnat@yahoo.com
ตัวชี้วัด
นายณรเซตศักดิ์ นวลทอเ ตาแหน่เ นักวิชาการสาธารณสุอปฏิบตั กิ าร
โทรศัพทต 080-4857647 E-mail : narongsak3738@gmail.com

7.4 ร้อยละหน่วยบริการที่ดาเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของเด็กกลุ่ม
อายุครบ 5 ปี (ร้อยละ 95)
1.ชื่อตัวชี้วัด
2. หน่วยวัด
3. น้าหนัก
4. คาอธิบาย
ตัวชี้วัด
5. สูตรการ
คานวณ
ผลงาน

ร้อยละหน่วยบริการที่ดาเนนินการให้บริการวัซซีนซรบชุดซรอบซลุมตามเนกณฑตตัวชีววัดออเเนดกกกลุม่ อายุซรบ 5 ปี
(ร้อยละ 95)
ร้อยละ
0.25
เนดกกอายุซรบ 5 ปี หมายถึเ เนดกกทีม่ ีอายุซรบ 5 ปี ซึ่เเนกิดระหว่าเวันที่ 1 ต.ซ.2558 - 30 ก.ย.2559
เนดกกอายุซรบ 5 ปีที่ได้รับวัซซีนทุกประเนภทตามเนกณฑต หมายถึเ เนดกกที่อายุซรบ 5 ปี ได้รับวัซซีน DTP5 และ OPV5
A = หน่วยบริการทีด่ าเนนินการให้บริการวัซซีนซรบชุดตามเนกณฑตผา่ นร้อยละ 95 ทุกชนิดออเวัซซีนทัวเหมด
B = หน่วยบริการให้จัดบริการซลินิกวัซซีน
สูตรซานวณตัวชีววัด
A*100
(ค่าน้าหนัก 0.25)
B
ร้อยละหน่วยบริการที่ดาเนนินการให้บริการวัซซีนซรบชุดซรอบซลุมตามเนกณฑตตัวชีววัดออเเนดกกกลุ่มอายุซรบ 5 ปี (ร้อยละ 95)

6. เป้าหมาย
ความสาเร็จ
7. ระยะเวลา ไตรมาส 1, 2, 3, 4
การประเมิน
8. เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละหน่วยบริการที่ดาเนนินการให้บริการวัซซีนซรบชุดซรอบซลุมตามเนกณฑตตัวชีววัดออเเนดกกกลุ่มอายุซรบ 5 ปี
(ร้อยละ 95)
รอบ 3 เนดือน
รอบ 6 เนดือน
รอบ 9 เนดือน
รอบ 12 เนดือน
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หน่วยบริการทุกแห่เที่ดาเนนินการให้บริการวัซซีนในเนดกกกลุม่ อายุซรบ 5 ปีซรบชุด ซือ DTP5 และ OPV5 ได้ซรอบซลุมร้อยละ 95 ทุก
วัซซีน
9.เกณฑ์การให้ ร้อยละออเหน่วยบริการสาธารณสุอที่ให้บริการวัซซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ของเด็กกลุม่ อายุครบ 5 ปี
คะแนน
(ร้อยละ 95)
คะแนน
1
2
3
4
5
ร้อยละ น้อยกว่า 80
80-85 ออเ
86-89
90-95
มากกว่า
10. เงื่อนไข
ใช้อ้อมูลเนดกกอายุซรบ 5 ปี
ตัวชี้วัด
- ไตรมาสที่ 1 ใช้อ้อมูลเนดกกอายุซรบ 5 ปี ซือเนดกกที่เนกิดระหว่าเวันที่ 1 ต.ซ. 58 - 31 ธ.ซ. 58
- ไตรมาสที่ 2 ใช้อ้อมูลเนดกกอายุซรบ 5 ปี ซือเนดกกที่เนกิดระหว่าเวันที่ 1 ต.ซ. 58 - 31 มี.ซ. 59
- ไตรมาสที่ 3 ใช้อ้อมูลเนดกกอายุซรบ 5 ปี ซือเนดกกที่เนกิดระหว่าเวันที่ 1 ต.ซ. 58 – 30 มิ.ย. 59
- ไตรมาสที่ 4 ใช้อ้อมูลเนดกกอายุซรบ 5 ปี ซือเนดกกที่เนกิดระหว่าเวันที่ 1 ต.ซ. 58 – 30 ก.ย. 59
11.
จากระบบรายเาน 43 แฟ้ม จากโปรแกรม HDC
แหล่งข้อมูล
12. วิธีการ
1. รวบรวมอ้อมูลการให้บริการฉีดวัซซีนเนดกกอายุซรบ 5 ปี
จัดเก็บข้อมูล 2. สถานบริการบันทึกอ้อมูลการได้รับวัซซีนในฐานอ้อมูล 43 แฟ้ม (DTP5 รหัสวัซซีน 035 รหัส ICD-10-TM Z27.1
และ OPV5 รหัสวัซซีน 085 รหัส ICD-10-TM Z24.0) และส่เอ้อมูลเนอ้า HDC
13. ผู้กากับ
นายแพทยตประภาส วีระพล นายแพทยตสาธารณสุอจัเหวัดอานาจเนจริญ
ดูแลตัวชี้วัด/ โทรศัพทต 081-8632543
E-mail : vprapas60@hotmail.com
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ นายธีระยุทธต มุจรินทรต นักวิชาการสาธารณสุอชานาญการพิเนศษ
ประประสาน โทรศัพทต 086-6515424
E-mail : cdcamnat@yahoo.com
ตัวชี้วัด
นายณรเซตศักดิ์ นวลทอเ ตาแหน่เ นักวิชาการสาธารณสุอปฏิบตั กิ าร
โทรศัพทต 080-4857647 E-mail : narongsak3738@gmail.com

7.5 ร้อยละหน่วยบริการที่ดาเนินการให้บริการวัคซีนหัดครอบคลุมตามโครงการรณรงค์ให้วัคซีน
ป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็ก 1-12 ปี ตามแผนเร่งรัดการกาจัดโรคหัดของประเทศไทย พ.ศ. 2562-2563
1.ชื่อตัวชี้วัด
2. หน่วยวัด
3. น้าหนัก
4. คาอธิบาย
ตัวชี้วัด

5. สูตรการ
คานวณ
ผลงาน

ร้อยละ หน่วยบริการที่ดาเนนินการให้บริการวัซซีนหัดซรอบซลุมตามเนกณฑตโซรเการรณรเซตให้วัซซีนป้อเกันโรซหัดในกลุม่
เนดกก 1-12 ปี ตามแผนเนร่เรัดการกาจัดโรซหัดออเประเนทศไทย พ.ศ. 2562-2563 (ร้อยละ 95)
ร้อยละ
0.25
- เนดกกไทยและเนดกกต่าเชาติ อายุ 1 – ต่ากว่า 7 ปี ที่ไม่เนซยได้รับวัซซีนป้อเกันโรซหัด-ซาเทูม-หัดเนยอรมัน (MMR/MR)
หรือได้รับไม่ซรบตามเนกณฑต ให้ได้รับวัซซีนป้อเกันโรซหัด-ซาเทูม-หัดเนยอรมัน (MMR) กาหนดรณรเซตช่วเเนดือน
มกราซม-มีนาซม 2563
- เนดกกเนดกกไทยและเนดกกต่าเชาติ อายุ 7 – 12 ปี ที่ไม่เนซยได้รับวัซซีนป้อเกันโรซหัด-ซาเทูม-หัดเนยอรมัน (MMR/MR) หรือ
ได้รับไม่ซรบตามเนกณฑต ให้ได้รับวัซซีนป้อเกันโรซหัด-หัดเนยอรมัน (MR) กาหนดรณรเซตช่วเเนดือน ตุลาซม-ธันวาซม 2562
1. รายเานผลการปฏิบตั ิเานการรณรเซตให้วัซซีนMMR ในกลุ่มเนดกกอายุ 1 – ต่ากว่า 7 ปี และประเนมินผลซวาม
ซรอบซลุมการได้รับวัซซีนป้อเกันโรซหัดในพืวนที่รับผิดชอบ ตามแบบฟอรตม แบบ MMR3 โดยมีวิธีการซานวณ ดัเนีว
1.1 ผลการปฏิบัติเานการรณรเซตให้วัซซีนMMR (ร้อยละ)
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= จานวนเนดกก อายุ 1 – ต่ากว่า 7 ปี ในพืวนที่รับผิดชอบที่ได้รบั วัซซีน MMR ในช่วเการรณรเซตฯซรัวเนีว x 100
จานวนเนดกกกลุม่ เนป้าหมายในการรณรเซต อายุ 1 – ต่ากว่า 7 ปี ในพืวนที่สารวจได้
1.2 ซวามซรอบซลุมการได้รับวัซซีนป้อเกันโรซหัด ในกลุม่ เนดกกอายุ 1 – ต่ากว่า 7 ปี ในพืวนที่ (ร้อยละ)
= จานวนเนดกก อายุ 1 – ต่ากว่า 7 ปี ในพืวนที่รับผิดชอบที่ได้รบั วัซซีน MMR
ในช่วเการรณรเซตฯซรัวเนีวหรือเนซยได้รับวัซซีน MMR/MR มาแล้ว x 100
จานวนเนดกกกลุม่ เนป้าหมายในการรณรเซต อายุ 1 – ต่ากว่า 7 ปี ในพืวนที่สารวจได้
2. รายเานผลการปฏิบตั ิเานการรณรเซตให้วัซซีนMR ในกลุ่มเนดกกอายุ 7 – 12 ปี และประเนมินผลซวามซรอบซลุมการ
ได้รับวัซซีนป้อเกันโรซหัดในพืวนที่รับผิดชอบ ตามแบบฟอรตม แบบ MR3 โดยมีวิธีการซานวณ ดัเนีว
2.1 ผลการปฏิบัติเานการรณรเซตให้วัซซีนMR (ร้อยละ)
= จานวนเนดกก อายุ 7 – 12 ปี ในพืวนที่รับผิดชอบที่ได้รับวัซซีน MR ในช่วเการรณรเซตฯซรัวเนีว x 100
จานวนเนดกกกลุม่ เนป้าหมายในการรณรเซต อายุ 7 – 12 ปี ในพืวนที่สารวจได้
2.2 ซวามซรอบซลุมการได้รับวัซซีนป้อเกันโรซหัด ในกลุม่ เนดกกอายุ 7 – 12 ปี ในพืวนที่ (ร้อยละ)
= จานวนเนดกก อายุ 7 – 12 ปี ในพืวนที่รับผิดชอบที่ได้รับวัซซีน MR
ในช่วเการรณรเซตฯซรัวเนีวหรือเนซยได้รับวัซซีน MMR/MR มาแล้ว x 100
จานวนเนดกกกลุม่ เนป้าหมายในการรณรเซต อายุ 7 – 12 ปี ในพืวนที่สารวจได้
ร้อยละหน่วยบริการที่ดาเนนินการให้บริการวัซซีนหัด ตามโซรเการรณรเซตให้วัซซีนป้อเกันโรซหัดในกลุ่มเนดกก 1-12 ปี
(ร้อยละ 95)
ไตรมาส 1, 2,

6. เป้าหมาย
ความสาเร็จ
7. ระยะเวลา
การประเมิน
8. เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละหน่วยบริการที่ดาเนนินการให้บริการวัซซีนหัด ตามโซรเการรณรเซตให้วัซซีนป้อเกันโรซหัดในกลุ่มเนดกก 1-12
ปี ตามแผนเนร่เรัดการกาจัดโรซหัดออเประเนทศไทย พ.ศ. 2562-2563 (ร้อยละ 95)
รอบ 3 เนดือน
รอบ 6 เนดือน
หน่วยบริการทุกแห่เที่ดาเนนินการให้บริการวัซซีนหัดตามโซรเการรณรเซตให้วัซซีนป้อเกันโรซหัดในกลุ่มเนดกก 1-12 ปี ตามแผนเนร่เรัดการ
กาจัดโรซหัดออเประเนทศไทย พ.ศ. 2562-2563 ได้ซรอบซลุมร้อยละ 95
9.เกณฑ์การให้ ร้อยละออเหน่วยบริการสาธารณสุอที่ให้บริการวัซซีนหัด ตามโซรเการรณรเซตให้วัซซีนป้อเกันโรซหัดในกลุ่มเนดกก 1-12
คะแนน
ปี ตามแผนเนร่เรัดการกาจัดโรซหัดออเประเนทศไทย พ.ศ. 2562-2563 (ร้อยละ 95)
คะแนน
1
2
3
4
5
ร้อยละ
น้อยกว่า 80
80-85 ออเ
86-89
90-95
มากกว่า
10. เงื่อนไข
1. เนดกกไทยและเนดกกต่าเชาติ อายุ 1 – ต่ากว่า 7 ปี ที่ไม่เนซยได้รับวัซซีนป้อเกันโรซหัด-ซาเทูม-หัดเนยอรมัน (MMR/MR)
ตัวชี้วัด
หรือได้รับไม่ซรบตามเนกณฑต
2. เนดกกเนดกกไทยและเนดกกต่าเชาติ อายุ 7 – 12 ปี ที่ไม่เนซยได้รบั วัซซีนป้อเกันโรซหัด-ซาเทูม-หัดเนยอรมัน (MMR/MR) หรือ
ได้รับไม่ซรบตามเนกณฑต
11.
1. จากรายเานผลการปฏิบัติเานการรณรเซตให้วัซซีน MMR ในกลุ่มเนดกกอายุ 1 – ต่ากว่า 7 ปี และประเนมินผลซวาม
แหล่งข้อมูล
ซรอบซลุมการได้รับวัซซีนป้อเกันโรซหัดในพืวนที่รับผิดชอบ ตามแบบฟอรตม (แบบ MMR3)
2.จากรายเานผลการปฏิบัติเานการรณรเซตให้วัซซีน MMR ในกลุ่มเนดกกอายุ 7 – 12 ปี และประเนมินผลซวามซรอบซลุม
การได้รับวัซซีนป้อเกันโรซหัดในพืนว ที่รับผิดชอบ ตามแบบฟอรตม (แบบ MR3)
3.จากระบบรายเาน ผ่านหน้าเนวกบไซตตกรมซวบซุมโรซ http://meas.ddc.moph.go.th/
12. วิธีการ
1. สถานบริการ (รพ.สต./WBC/ศูนยตบริการสาธารณสุอ) จัดทารายเานผลการปฏิบตั ิเานและซวามซรอบซลุมการได้รับ
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จัดเก็บข้อมูล

วัซซีน MMR ในเนดกกอายุ 1 – ต่ากว่า 7 ปี ตามแบบฟอรตม (แบบ MMR3) และวัซซีน MR ในเนดกก 7 – 12 ปี ตาม
แบบฟอรตม (แบบ MR3) ในเนอตรับผิดชอบแยกเนป็นรายพืวนที่ (หมู่ที่/หมู่บ้าน/ศูนยตพัฒนาเนดกกเนลกก/โรเเนรยี น) โดยสะสมผล
การรณรเซตฯ ตัวเแต่วันเนริม่ ให้วัซซีนจนถึเปัจจุบัน ส่เให้สานักเานสาธารณสุออาเนภอ/โรเพยาบาลแม่อา่ ย ทุกวันศุกร์
ของสัปดาห์
2. สานักเานสาธารณสุออาเนภอ/โรเพยาบาลแม่อ่าย (CUP) รวบรวมแบบรายเานผลการปฏิบตั ิเานการรณรเซตให้วัซซีน
ตามแบบฟอรตม (แบบ MMR3) และ (แบบ MR3) ออเแต่ละสถานบริการในพืวนที่สรุปเนป็นภาพออเอาเนภอ และรายเาน
ผลการปฏิบตั ิเานผ่านเนวกบไซตต กรมซวบซุมโรซ http://meas.ddc.moph.go.th/ ทุกวันจันทร์ ของสัปดาห์
3. สถานบริการบันทึกอ้อมูลการได้รับวัซซีน MMR/MR เนป็นรายบุซซลผ่านฐานอ้อมูลชุดมาตรฐานด้านสุอภาพ กอเ
ยุทธศาสตรตและแผนเาน กระทรวเสาธารสุอ โดย MMRC รหัสวัซซีน 076 (ICD_10_TM ใช้รหัส Z27.4)
MRC รหัสวัซซีน 074 (ICD_10_TM ใช้รหัส Z24.4 และ Z24.5)
13. ผู้กากับ
นายแพทยตประภาส วีระพล นายแพทยตสาธารณสุอจัเหวัดอานาจเนจริญ
ดูแลตัวชี้วัด/ โทรศัพทต 081-8632543
E-mail : vprapas60@hotmail.com
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ นายธีระยุทธต มุจรินทรต นักวิชาการสาธารณสุอชานาญการพิเนศษ
ประประสาน โทรศัพทต 086-6515424
E-mail : cdcamnat@yahoo.com
ตัวชี้วัด
นายณรเซตศักดิ์ นวลทอเ ตาแหน่เ นักวิชาการสาธารณสุอปฏิบตั กิ าร
โทรศัพทต 080-4857647 E-mail : narongsak3738@gmail.com

7.6 ร้อยละหน่วยบริการที่ดาเนินการให้บริการวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก (dT) ในผู้ใหญ่ครอบคลุมตาม
แนวทางการให้บริการในคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ (ร้อยละ 30)
1.ชื่อตัวชี้วัด
2. หน่วยวัด
3. น้าหนัก
4. คาอธิบาย
ตัวชี้วัด

5. สูตรการ
คานวณ
ผลงาน

ร้อยละหน่วยบริการที่ดาเนนินการให้บริการวัซซีนวัซซีนซอตีบ-บาดทะยัก (dT) ในผู้ใหญ่ ซรอบซลุมตามแนวทาเการ
ให้บริการในซลินิกวัซซีนผู้ใหญ่ (ร้อยละ 30)
ร้อยละ
0.25
ซวามซรอบซลุมการได้รับวัซซีนซอตีบ-บาดทะยัก ในผู้ใหญ่ หมายถึเ ร้อยละออเผู้ใหญ่ที่มีอายุซรบ 20, 30, 40, 50,
60,...., ปี ในเวดที่รายเาน ที่ได้รับวัซซีนซอตีบ-บาดทะยัก ซรบตามเนกณฑต จากผู้ทมี่ ีอายุซรบ 20, 30, 40, 50, 60,...., ปี
ที่อาศัยอยู่จริเในพืวนที่รับผิดชอบทัเว หมด ในเวดที่รายเาน person ตามเนกณฑตมาตรฐานโซรเสร้าเ 43 แฟ้ม
(สถานการณตอยู่อาศัย type area = 1, 3)
A = หน่วยบริการทีด่ าเนนินการให้บริการวัซซีนซอตีบ-บาดทะยัก ในผู้ใหญ่ ตามเนกณฑต ผ่านร้อยละ 30
B = หน่วยบริการให้จัดบริการซลินิกวัซซีน
สูตรซานวณตัวชีววัด
A*100
(ค่าน้าหนัก 0.25)
B
ร้อยละหน่วยบริการที่ดาเนนินการให้บริการวัซซีนซอตีบ-บาดทะยัก (dT) ในผู้ใหญ่ ซรอบซลุมตามเนกณฑตตัวชีววัด
(ร้อยละ 95)

6. เป้าหมาย
ความสาเร็จ
7. ระยะเวลา
ไตรมาส 1, 2, 3, 4
การประเมิน
8. เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละหน่วยบริการที่ดาเนนินการให้บริการวัซซีนซอตีบ-บาดทะยัก (dT) ในผู้ใหญ่ ตามแนวทาเการให้บริการใน
ซลินิกวัซซีนผู้ใหญ่ (ร้อยละ 100)
รอบ 3 เนดือน
รอบ 6 เนดือน
รอบ 9 เนดือน
รอบ 12 เนดือน
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หน่วยบริการทุกแห่เที่ดาเนนินการให้บริการวัซซีนซอตีบ-บาดทะยัก (dT) ในผู้ใหญ่ ซรอบซลุมตามแนวทาเการให้บริการในซลินิกวัซซีน
ผู้ใหญ่
9.เกณฑ์การให้ หน่วยบริการสาธารณสุอที่ให้บริการวัซซีนซอตีบ-บาดทะยัก (dT) ในผู้ใหญ่ ซรอบซลุมตามแนวทาเการให้บริการใน
คะแนน
ซลินิกวัซซีนผู้ใหญ่ ซรอบซลุมร้อยละ 30
คะแนน
1
2
3
4
5
ร้อยละ น้อยกว่า 15
15-19
20-24
25-29
มากกว่าหรือเนท่ากับ 30
10. เงื่อนไข
ผู้ที่มีอายุซรบ 20, 30, 40, 50, 60,...., ปี ที่อาศัยอยู่จริเในพืวนที่รับผิดชอบทัวเหมด ในเวดที่รายเาน person ตาม
ตัวชี้วัด
เนกณฑตมาตรฐานโซรเสร้าเ 43 แฟ้ม (สถานการณตอยู่อาศัย type area = 1, 3)
11.
จากระบบรายเาน 43 แฟ้ม จากโปรแกรม HDC
แหล่งข้อมูล
12. วิธีการ
1. รวบรวมอ้อมูลการให้บริการฉีดวัซซีน
จัดเก็บข้อมูล 2. สถานบริการบันทึกอ้อมูลการได้รับวัซซีนในฐานอ้อมูล 43 แฟ้ม (dT รหัส 106 รหัส ICD-10-TM ใช้รหัส Z23.5,
Z23.6) และส่เอ้อมูลเนอ้า HDC
13. ผู้กากับ
นายแพทยตประภาส วีระพล นายแพทยตสาธารณสุอจัเหวัดอานาจเนจริญ
ดูแลตัวชี้วัด/ โทรศัพทต 081-8632543
E-mail : vprapas60@hotmail.com
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ นายธีระยุทธต มุจรินทรต นักวิชาการสาธารณสุอชานาญการพิเนศษ
ประประสาน โทรศัพทต 086-6515424
E-mail : cdcamnat@yahoo.com
ตัวชี้วัด
นายณรเซตศักดิ์ นวลทอเ ตาแหน่เ นักวิชาการสาธารณสุอปฏิบตั กิ าร
โทรศัพทต 080-4857647 E-mail : narongsak3738@gmail.com

