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30.4 ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน มีค่าHI < 10 จากสุ่มประเมินจากระดับจังหวัด (ร้อยละ 80) 802005 
 

ตัวชี้วัดระดับผลกระทบ (Impact Indicators)  
o อัตราป่วยด้วยโรคไขเ้ลือดออกระดับอ าเภอ ไม่เกิน 50 ต่อแสนประชากร (น้ าหนัก 1 คะแนน) 
o ไม่พบหมู่บ้าน/ชุมชน ที่เกิด Generationที่ 2 (น้ าหนัก 1 คะแนน)   
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (Output Indicators)  
o ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หน่วยงานราชการ/สถานทีส่าธารณะ  มีการจดักิจกรรม 
   ควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายพร้อมส ารวจและรายงานค่าดัชนีลกูน้ ายุงลายทุกวันศุกร ์ตามเกณฑท์ี่ก าหนด  
   (น้ าหนัก 0.5 คะแนน) (ร้อยละ 80) 
o ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน /โรงพยาบาล/วัด/โรงเรยีน มีค่าดัชนีลกูน้ ายุงลายจากการสุม่ประเมินไขว้จาก  
   ระดับอ าเภอตามเกณฑ์ที่ก าหนด (น้ าหนัก 0.5 คะแนน) (ร้อยละ 80)  
o ค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายใน หมู่บ้าน/ชุมชน /โรงพยาบาล/วัด/โรงเรยีน การสุ่มประเมินจากระดับจังหวดั 
   ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (น้ าหนัก 1 คะแนน) 
o ร้อยละของต าบล มคีวามพร้อมวัสดุอุปกรณ์เคมีภณัฑ์ในการควบคุมพาหะเพื่อป้องกันควบคุมโรค 
   ไข้เลือดออกตามเกณฑ์ที่ก าหนด (น้ าหนัก 0.25 คะแนน) (ร้อยละ 80) 
o ร้อยละของต าบล มคีวามพร้อมทีมในการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามเกณฑ์ที่ก าหนด (น้ าหนัก 0.25 
   คะแนน) (ร้อยละ 80) 
o ร้อยละของจ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  ได้รับรายงานตามมาตรการ  3-3-1-5-14-21-28    
    ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (น้ าหนัก 0.125 คะแนน) (ร้อยละ 80) 
o ร้อยละของจ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  มีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพรโ่รค      
    ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (น้ าหนัก 0.125 คะแนน) (ร้อยละ 80) 
o ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน  มีการจัดประชุมประชาคมในหมู่บา้นมีข้อตกลงมาตรการควบคุมแหล่ง 
   เพาะพันธ์ุยุงลาย (น้ าหนัก 0.25 คะแนน) (ร้อยละ 80) 

 
2. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน /โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน มีค่าดัชนลีูกน้้ายุงลายจากสุม่ประเมินไขวจ้ากระดับ

อ้าเภอตามเกณฑ์ที่ก้าหนด (ร้อยละ 80)  
1.ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน มีค่าHI < 10 (ร้อยละ 80) 

ร้อยละของโรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน มีค่้า CI = 0 (ร้อยละ 80) 
2. หน่วยวัด  ร้อยละ  
3. น้้าหนกั  0.50 
4. ค้าอธิบายตัวชี้วัด  
 

1. หมู่บ้าน/ชุมชน หมายถึง หมู่บ้าน/ชุมชน ในแต่ละอ าเภอ  
2. โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน หมายถึง โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน ในแต่ละอ าเภอ  
3. ควบคุมพาหะ หมายถึง สามารถควบคุมลูกน้ ายุงลายตัวอ่อนและยุงตัวเต็มวัย จากการส ารวจ ค่า
ดัชนีลูกน้ ายุงลาย  HI < 10 และ CI = 0 
4. การจัดการแหล่งเพาะพันธ์ุยุง หมายถึง การจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพาะพันธ์ุ ลูกน้ า
ยุงลาย และสภาพแวดล้อมที่เอื้อตอ่การเกิดโรค เช่น สถานท่ีมีน้ าขัง พื้นที่รกร้างท่ีอยู่ใกล้แหล่งชุมชน 
5. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ/สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง  แต่งตั้งทีม
ประเมินไขว้ ดัชนีความชุกลูกน้ ายงุลายเดือนละ 1 ครั้ง โดยในสถานบริการสาธารณสุข 1 แห่ง ต้อง
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ประเมิน 1 หมู่บ้าน  1 โรงเรียน 1 วัด และประเมินทุกวันจันทรส์ัปดาห์ที่ 3  ของเดือนพร้อมกันทั้ง
จังหวัด เริ่มมีนาคม 2563 ถึง เดือน สิงหาคม 2563 โดยผู้ประเมิน ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน 
อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน เจ้าหนา้ที่สาธารณสุข  (ไม่ใช้หมู่บ้าน โรงเรียน วัด ที่สถานบริการ
สาธารณสุขน้ันรับผดิชอบ จับฉลากวันประเมิน) พร้อมสรุปผลการประเมินส่ง จังหวัด ภายในวันอังคาร
สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน 

5. สูตรการค้านวณ 
        ผลงาน 
 

          1.  ค่า HI จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีค่า HI < 10 × 100  
                  จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับการสุ่มประเมิน  
          2.  ค่า CI จ านวนโรงพยาบาล/วัด/โรงเรยีนที่มีค่า CI = 0 × 100  
                 จ านวนโรงพยาบาล/วัด/โรงเรียนท่ีได้รับการสุ่มประเมนิ 
ค่าน้้าหนัก       
  ค่า HI  = 0.25  ค่า  CI =  0.25     

6. เป้าหมายความส้าเร็จ  ร้อยละของหมู่บา้น/ชุมชน/โรงพยาบาล/วัด/โรงเรยีน ที่ถูกสุ่มประเมิน (ร้อยละ 80) 
7. ระยะเวลาการประเมิน ปีละ 6 ครั้ง 
8. เกณฑ์การประเมิน :  
รายงาน ช่วงเดือน มีนาคม 2563 – สิงหาคม 2563   
รอบ เดือน มีนาคม รอบ เดือน เมษายน รอบ เดือน 

พฤษภาคม 
รอบ เดือน มิถุนายน รอบ  เดือน  

กรกฎาคม 
รอบ  สิงหาคม  

> 80 % > 80 % > 80 % > 80 % > 80 % > 80 % 

 
9.เกณฑ์การให้คะแนน  
 

อ าเภอมีการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายและการจัดการสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเกิดโรค
ไข้เลือดออก  ค่า HI  CI 
1. ค่าเฉลี่ยจ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน ที่มีค่า HI < 10 และ CI = 0 น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 ของหมู่บ้าน ที่ถูกสุ่มประเมิน ได ้1 คะแนน  
2. ค่าเฉลี่ยจ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน ที่มีค่า HI < 10 และ CI = 0 ร้อยละ 50-
59 ของหมู่บ้านที่ถูกสุ่มประเมิน ได้ 2 คะแนน  
3. ค่าเฉลี่ยจ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน ที่มีค่า HI < 10 และ CI = 0 ร้อยละ 60-
69 ของหมู่บ้านที่ถูกสุ่มประเมิน ได้ 3 คะแนน  
4. ค่าเฉลี่ยจ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน ที่มีค่า HI < 10 และ CI = 0 ร้อยละ 70-
79 ของหมู่บ้านทีถู่กสุ่มประเมิน ได้ 4 คะแนน  
5. ค่าเฉลี่ยจ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน ที่มีค่า HI < 10 และ CI = 0 ร้อยละ 80-
100 ของหมู่บ้านที่ถูกสุ่มประเมิน ได ้5 คะแนน 

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

11. แหล่งข้อมลู  รายงานการสุ่มประเมินไขว้ของสถานบริการสาธารณสุข 
 

12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
 

Cup  รวบรวม รายงานผลการงานผลการสุ่มประเมินไขว้ของสถานบริการสาธารณสุข หลังจาก 
ด าเนินการแล้ว ภายใน 1 สัปดาห ์ ( จ านวน 6 ครั้ง) ให้ สนง.สสจ.อจ. รับทราบ  

13.ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด/ นายแพทย์ประภาส  วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัอ านาจเจริญ 
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ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประประสาน
ตัวชี้วัด  
  
 

โทรศัพท์ 081-8632543       E-mail : vprapas60@hotmail.com       
นายธีระยุทธ์  มุจรินทร์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ 086-6515424       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 
นายพลากร วุฒิเสลา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ 090-2410098       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 
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