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30.5 ร้อยละของโรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน มีค่า CI = 0 จากสุ่มประเมินไขว้จากระดับจังหวัด  

(ร้อยละ 80) 802006 
 

ตัวชี้วัดระดับผลกระทบ (Impact Indicators)  

o อัตราปว่ยด้วยโรคไข้เลอืดออกระดับอ าเภอ ไมเ่กิน 50 ตอ่แสนประชากร (น้ าหนัก 1 คะแนน) 

o ไมพ่บหมูบ้่าน/ชุมชน ท่ีเกิด Generationท่ี 2 (น้ าหนัก 1 คะแนน)   

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (Output Indicators)  

o ร้อยละของหมูบ้่าน/ชุมชน/โรงเรียน/ศูนยเ์ด็ก/วัด/หนว่ยงานราชการ/สถานท่ีสาธารณะ  มกีารจัดกิจกรรม 

   ควบคุมแหลง่เพาะพันธ์ุยุงลายพร้อมส ารวจและรายงานค่าดชันีลูกน้ ายุงลายทุกวันศุกร์ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

   (น้ าหนัก 0.5 คะแนน) (ร้อยละ 80) 

o ร้อยละของหมูบ้่าน/ชุมชน /โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน มคี่าดัชนลีูกน้ ายุงลายจากการสุ่มประเมินไขว้จาก  

   ระดับอ าเภอตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (น้ าหนัก 0.5 คะแนน) (ร้อยละ 80)  

o ค่าดัชนลีูกน้ ายุงลายใน หมู่บ้าน/ชุมชน /โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน การสุม่ประเมินจากระดับจังหวัด 

   ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (น้ าหนัก 1 คะแนน) 

o ร้อยละของต าบล มคีวามพร้อมวัสดุอุปกรณเ์คมีภัณฑ์ในการควบคุมพาหะเพื่อป้องกันควบคุมโรค 

   ไข้เลอืดออกตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (น้ าหนัก 0.25 คะแนน) (ร้อยละ 80) 

o ร้อยละของต าบล มคีวามพร้อมทีมในการควบคุมโรคไข้เลอืดออกตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (น้ าหนัก 0.25 

   คะแนน) (ร้อยละ 80) 

o ร้อยละของจ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลอืดออก  ได้รับรายงานตามมาตรการ  3-3-1-5-14-21-28    

    ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (น้ าหนัก 0.125 คะแนน) (ร้อยละ 80) 

o ร้อยละของจ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลอืดออก  มคีวามทันเวลาในการควบคุมแหลง่แพร่โรค      

    ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (น้ าหนัก 0.125 คะแนน) (ร้อยละ 80) 

o ร้อยละของหมูบ้่าน/ชุมชน  มกีารจัดประชุมประชาคมในหมู่บ้านมีขอ้ตกลงมาตรการควบคุมแหลง่ 

   เพาะพันธ์ุยุงลาย (น้ าหนัก 0.25 คะแนน) (ร้อยละ 80) 

 

2. ร้อยละของหมู่บา้น/ชุมชน /โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน มคี่าดัชนีลูกน้้ายุงลายจากสุ่มประเมนิไขว้

จากระดบัอ้าเภอตามเกณฑท์ีก่้าหนด (ร้อยละ 80)  

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

ร้อยละของโรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน มคี่้า CI = 0 (ร้อยละ 80) 

2. หนว่ยวดั  ร้อยละ  

3. น้้าหนัก  0.50 

4. ค้าอธบิายตัวชี้วดั  

 

1. หมูบ้่าน/ชุมชน หมายถงึ หมูบ้่าน/ชุมชน ในแต่ละอ าเภอ  

2. โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน หมายถงึ โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน ในแต่ละอ าเภอ  

3. ควบคุมพาหะ หมายถงึ สามารถควบคุมลูกน้ ายุงลายตัวอ่อนและยุงตัวเต็มวัย จากการ

ส ารวจ ค่าดัชนลีูกน้ ายุงลาย  HI < 10 และ CI = 0 

4. การจัดการแหลง่เพาะพันธ์ุยุง หมายถงึ การจัดการสภาพแวดลอ้มท่ีเอื้อตอ่การเพาะพันธ์ุ 

http://www.amno.moph.go.th/dashboard2020/report.php?id=802006
http://www.amno.moph.go.th/dashboard2020/report.php?id=802006
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ลูกน้ ายุงลาย และสภาพแวดลอ้มท่ีเอื้อตอ่การเกิดโรค เชน่ สถานท่ีมีน้ าขัง พื้นท่ีรกรา้งที่อยู่ใกล้

แหลง่ชุมชน 

5. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ/สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง  

แตง่ตัง้ทีมประเมินไขว้ ดัชนคีวามชุกลูกน้ ายุงลายเดอืนละ 1 ครัง้ โดยในสถานบริการ

สาธารณสุข 1 แห่ง ต้องประเมิน 1 หมูบ้่าน  1 โรงเรียน 1 วัด และประเมินทุกวันจันทร์สัปดาห์ท่ี 

3  ของเดอืนพร้อมกันท้ังจังหวัด เร่ิมมนีาคม 2563 ถึง เดือน สิงหาคม 2563 โดยผู้ประเมิน 

ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน เจ้าหนา้ทีส่าธารณสุข  (ไมใ่ชห้มูบ้่าน 

โรงเรียน วัด ที่สถานบริการสาธารณสุขนัน้รับผิดชอบ จับฉลากวันประเมิน) พรอ้มสรุปผลการ

ประเมินส่ง จังหวัด ภายในวันองัคารสัปดาห์ท่ี 3 ของเดอืน 

5. สูตรการค้านวณ 

        ผลงาน 

 

          1.  ค่า HI จ านวนหมูบ้่าน/ชุมชนท่ีมีคา่ HI < 10 × 100  

                  จ านวนหมูบ้่าน/ชุมชน ท่ีได้รับการสุม่ประเมิน  

          2.  ค่า CI จ านวนโรงพยาบาล/วัด/โรงเรียนท่ีมีคา่ CI = 0 × 100  

                 จ านวนโรงพยาบาล/วัด/โรงเรียนท่ีได้รับการสุม่ประเมิน 

ค่าน้า้หนัก       

  ค่า HI  = 0.25  ค่า  CI =  0.25     

6. เป้าหมายความสา้เร็จ  ร้อยละของหมูบ้่าน/ชุมชน/โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน ท่ีถูกสุ่มประเมิน (ร้อยละ 80) 

7. ระยะเวลาการประเมิน ปีละ 6 ครัง้ 

8. เกณฑ์การประเมิน :  

รายงาน ชว่งเดอืน มนีาคม 2563 – สิงหาคม 2563   

รอบ เดอืน 

มนีาคม 

รอบ เดอืน 

เมษายน 

รอบ เดอืน 

พฤษภาคม 

รอบ เดอืน 

มถิุนายน 

รอบ  เดอืน  

กรกฎาคม 

รอบ  สิงหาคม  

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

 
9.เกณฑ์การให้คะแนน  

 

อ าเภอมกีารควบคุมแหลง่เพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลายและการจดัการสภาพแวดลอ้มท่ีเอื้อตอ่การ

เกิดโรคไข้เลือดออก  ค่า HI  CI 

1. ค่าเฉลี่ยจ านวนหมูบ้่าน/ชุมชน/โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน ท่ีมีค่า HI < 10 และ CI = 0 นอ้ยกว่า 

ร้อยละ 50 ของหมู่บ้าน ท่ีถูกสุ่มประเมิน ได้ 1 คะแนน  

2. ค่าเฉลี่ยจ านวนหมูบ้่าน/ชุมชน/โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน ท่ีมีค่า HI < 10 และ CI = 0 ร้อยละ 

50-59 ของหมู่บ้านท่ีถูกสุ่มประเมิน ได้ 2 คะแนน  

3. ค่าเฉลี่ยจ านวนหมูบ้่าน/ชุมชน/โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน ท่ีมีค่า HI < 10 และ CI = 0 ร้อยละ 

60-69 ของหมู่บ้านท่ีถูกสุ่มประเมิน ได้ 3 คะแนน  

4. ค่าเฉลี่ยจ านวนหมูบ้่าน/ชุมชน/โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน ท่ีมีค่า HI < 10 และ CI = 0 ร้อยละ 

70-79 ของหมู่บ้านท่ีถูกสุ่มประเมนิ ได้ 4 คะแนน  

5. ค่าเฉลี่ยจ านวนหมูบ้่าน/ชุมชน/โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน ท่ีมีค่า HI < 10 และ CI = 0 ร้อยละ 

80-100 ของหมู่บ้านท่ีถูกสุ่มประเมิน ได ้5 คะแนน 

10. กลุ่มเป้าหมาย  สุ่มประเมินไขว้การควบคุมโรคไข้เลอืดออก ในหมู่บ้าน / ชุมชน โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน ทุก
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แห่ง 

11. แหลง่ข้อมูล  รายงานการสุม่ประเมินไขว้ของสถานบริการสาธารณสุข 

 

12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล  

 

Cup  รวบรวม รายงานผลการงานผลการสุม่ประเมินไขว้ของสถานบริการสาธารณสุข หลังจาก 

ด าเนนิการแล้ว ภายใน 1 สัปดาห์  ( จ านวน 6 ครัง้) ให้ สนง.สสจ.อจ. รับทราบ  

13.ผู้ก้ากับดูแลตัวชีว้ัด/ 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประประสาน

ตัวชี้วัด  

  

 

นายแพทยป์ระภาส  วรีะพล นายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดอ านาจเจรญิ 

โทรศัพท์ 081-8632543       E-mail : vprapas60@hotmail.com       

นายธีระยุทธ์  มุจรินทร์   นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ 

โทรศัพท์ 086-6515424       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 

นายพลากร วุฒเิสลา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

โทรศัพท์ 090-2410098       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 
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