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30.3 ร้อยละของโรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน มีค่า CI = 0 จากสุ่มประเมินไขว้จากระดับอ าเภอ 
(ร้อยละ 80) 802004 

 
ตัวชี้วัดระดับผลกระทบ (Impact Indicators)  
o อัตราป่วยด้วยโรคไขเ้ลือดออกระดับอ าเภอ ไม่เกิน 50 ต่อแสนประชากร (น  าหนัก 1 คะแนน) 
o ไม่พบหมู่บ้าน/ชุมชน ที่เกิด Generationที่ 2 (น  าหนัก 1 คะแนน)   
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (Output Indicators)  
 
o ค่าดัชนีลูกน  ายุงลายใน หมู่บ้าน/ชุมชน /โรงพยาบาล/วัด/โรงเรยีน การสุ่มประเมินจากระดับจังหวดั 
   ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (น  าหนัก 1 คะแนน) 
 
3. ค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายใน หมู่บ้าน/ชุมชน /โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน การสุ่มประเมินจากระดับจังหวัด ตามเกณฑ์ที่

ก าหนด 
1.ชื่อตัวชี้วัด  ค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายใน หมู่บ้าน/ชุมชน /โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน การสุ่มประเมินจากระดับ

จังหวัด ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. หน่วยวัด  ร้อยละ  
3. น้ าหนกั  1 
4. ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 

1. หมู่บ้าน/ชุมชน หมายถึง หมู่บ้าน/ชุมชน ในแต่ละอ าเภอ  
2. โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน หมายถึง โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน ในแต่ละอ าเภอ  
3. ระดับจังหวัดหมายถึง ทีมประเมินดัชนีความชุกลูกน  ายุงลายในระดับจังหวัด โดยการจับฉลากใน

วันท่ีประเมิน เดือนละ 1 ครั ง อ าเภอละ 2 หมู่บ้าน/ชุมชน และจะ
ประเมิน โรงเรียนและวัด ที่อยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน นั น ประเมิน หลังจาก
การจัดสัปดาหร์ณรงค ์ 

5. สูตรการค านวณ 
   ผลงาน 
 

                 ค่าดัชนีลูกน  ายุงลายใน หมู่บ้าน/ชุมชน /โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน 
ค่าน้ าหนัก      
  ค่า HI  = 0.5  ค่า  CI =  0.5     

6. เป้าหมายความส าเร็จ  มีการประเมิน ดัชนีลูกน  ายุงลายในหมู่บ้าน/ชุมชน โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียนและพบค่า ดัชนีลูกน  า
ยุงลาย ตามเกณฑ์ ก าหนด 

7. ระยะเวลาการประเมิน ปีละ 6 ครั ง 
8. เกณฑ์การประเมิน :  
     รายงาน ช่วงเดือน มีนาคม 2563 – สิงหาคม 2563 
9.เกณฑ์การให้คะแนน  
 

อ าเภอมีการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน  ายุงลายและการจัดการสภาพแวดล้อมท่ีเอื อต่อการเกิดโรค
ไข้เลือดออก  

1. ค่าเฉลี่ยดัชนลีูกน  าในหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน มีค่า HI > 25 และ   CI >  15  
ของอ าเภอจากสุ่มประเมิน ได ้1 คะแนน 

2. ค่าเฉลี่ยดัชนลีูกน  าในหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน มีค่า HI = 20-25 และ CI = 10 - 
15  ของอ าเภอจากสุ่มประเมิน ได้ 2 คะแนน 

http://www.amno.moph.go.th/dashboard2020/report.php?id=802004
http://www.amno.moph.go.th/dashboard2020/report.php?id=802004


212 

3. ค่าเฉลี่ยดัชนลีูกน  าในหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน มีค่า HI = 15-20 และ CI = 5 - 10  
ของอ าเภอจากสุ่มประเมิน ได ้3 คะแนน 

4. ค่าเฉลี่ยดัชนลีูกน  าในหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน มีค่า HI = 10-15 และ CI = 0 - 5  
ของอ าเภอจากสุ่มประเมิน ได ้4 คะแนน  

5. ค่าเฉลี่ยดัชนลีูกน  าในหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน มีค่า HI < 10 และ CI = 0  ของ
อ าเภอจากสุม่ประเมิน ได ้5 คะแนน  

10. กลุม่เป้าหมาย สุ่มประเมินไขว้การควบคุมโรคไขเ้ลือดออก ในหมู่บ้าน / ชุมชน โรงพยาบาล/วดั/โรงเรยีน  

11. แหล่งข้อมลู  รายงานการสุ่มประเมินประเมินไขว้ ดัชนีลูกน  ายุงลาย จากการสุม่ประเมินของจังหวัด 
12 วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
 

รวบรวมข้อมลู การสุ่มประเมินประเมินไขว้ ดัชนีลูกน  ายุงลาย จากการสุ่มประเมินของจังหวัด 

13.ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประประสาน

ตั
ว
ชี้
วั
ด  

  
 

นายแพทย์ประภาส  วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัอ านาจเจริญ 
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