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30.6 ร้อยละของตำบลมีควำมพร้อมวัสดุอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ในกำรควบคุมพำหะ
เพื่ อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (ร้อยละ 80) 802007

ตัวชี้วัดระดับผลกระทบ (Impact Indicators)
o อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกระดับอาเภอ ไม่เกิน 50 ต่อแสนประชากร (น้าหนัก 1 คะแนน)
o ไม่พบหมู่บ้าน/ชุมชน ที่เกิด Generationที่ 2 (น้าหนัก 1 คะแนน)
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (Output Indicators)
o ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หน่วยงานราชการ/สถานทีส่ าธารณะ มีการจัดกิจกรรม
ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพร้อมสารวจและรายงานค่าดัชนีลกู น้ายุงลายทุกวันศุกร์ ตามเกณฑ์ที่กาหนด
(น้าหนัก 0.5 คะแนน) (ร้อยละ 80)
o ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน /โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน มีค่าดัชนีลกู น้ายุงลายจากการสุม่ ประเมินไขว้จาก
ระดับอาเภอตามเกณฑ์ที่กาหนด (น้าหนัก 0.5 คะแนน) (ร้อยละ 80)
o ค่าดัชนีลูกน้ายุงลายใน หมู่บ้าน/ชุมชน /โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน การสุ่มประเมินจากระดับจังหวัด
ตามเกณฑ์ที่กาหนด (น้าหนัก 1 คะแนน)
o ร้อยละของตาบล มีความพร้อมวัสดุอุปกรณ์เคมีภณ
ั ฑ์ในการควบคุมพาหะเพื่อป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกตามเกณฑ์ที่กาหนด (น้าหนัก 0.25 คะแนน) (ร้อยละ 80)
o ร้อยละของตาบล มีความพร้อมทีมในการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามเกณฑ์ที่กาหนด (น้าหนัก 0.25
คะแนน) (ร้อยละ 80)
o ร้อยละของจานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ได้รับรายงานตามมาตรการ 3-3-1-5-14-21-28
ตามเกณฑ์ที่กาหนด (น้าหนัก 0.125 คะแนน) (ร้อยละ 80)
o ร้อยละของจานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก มีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค
ตามเกณฑ์ที่กาหนด (น้าหนัก 0.125 คะแนน) (ร้อยละ 80)
o ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดประชุมประชาคมในหมู่บา้ นมีข้อตกลงมาตรการควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย (น้าหนัก 0.25 คะแนน) (ร้อยละ 80)
4. ร้อยละของตาบล มีความพร้อมวัสดุอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตามเกณฑ์ที่
กาหนด (ร้อยละ 80)
1.ชื่อตัวชี้วัด
ร้อยละของตาบล มีความพร้อมวัสดุอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ในการควบคุมพาหะเพื่อป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก (ร้อยละ 80)
2. หน่วยวัด
ร้อยละ
3. น้าหนัก
0.25
4. คาอธิบายตัวชี้วัด
1. ตาบล หมายถึง สถานบริการสาธารณสุข/เทศบาล/อบต. ในแต่ละอาเภอ
2. ความพร้อมวัสดุอุปกรณ์เคมีภณ
ั ฑ์ตาบล ประกอบด้วย
2.1 น้ายาเคมี อย่างน้อย
12 ลิตร
2.2 ทรายกาจัดลูกน้า อย่างน้อย 5 ถัง ๆ ละ 25 กก.
2.3 เครื่องพ่นหมอกควัน อย่างน้อย 2 เครื่อง
2.4 spray knock down (กระป๋อง) อย่างน้อย 10 กระป๋อง/สถานบริการ
2.5 น้ามันเชื้อเพลิง และงบประมาณดาเนินงาน จากเทศบาล/อบต.
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5. สูตรการคานวณ
ผลงาน
6. เป้าหมายความสาเร็จ

( ตาบลที่มีความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วยตั้งแต่ ข้อ2.1 - 2.5)
จานวนตาบล ที่มีความพร้อมวัสดุอุปกรณ์เคมีภณ
ั ฑ์ × 100
จานวนตาบลทั้งหมด
ร้อยละของตาบล มีความพร้อมวัสดุอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ในการควบคุมพาหะเพื่อป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก (ร้อยละ 80)
ปีละ 2 ครั้ง

7. ระยะเวลาการประเมิน
8. เกณฑ์การประเมิน :
รายงาน ช่วงเดือน เมษายน และ เดือน มิถุนายน
รอบ เดือน เมษายน
> 80 %
9.เกณฑ์การให้คะแนน

10. กลุม่ เป้าหมาย
11. แหล่งข้อมูล
12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล
13.ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด/
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประประสาน
ตัวชี้วัด

รอบ เดือน มิถุนายน
> 80 %

อาเภอมีความพร้อมวัสดุอุปกรณ์เคมีภณ
ั ฑ์ในการควบคุมพาหะเพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
1. จานวนตาบลมีความพร้อม น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของตาบล ทั้งหมด ได้ 1 คะแนน
2. จานวนตาบลมีความพร้อม ร้อยละ 50-59 ของตาบล ทั้งหมด ได้ 2 คะแนน
3. จานวนตาบลมีความพร้อม ร้อยละ 60-69 ของตาบลทั้งหมด ได้ 3 คะแนน
4. จานวนตาบลมีความพร้อม ร้อยละ 70-79 ของตาบลทั้งหมด ได้ 4 คะแนน
5. จานวนตาบลมีความพร้อม ร้อยละ 80-100 ของตาบลทั้งหมด ได้ 5 คะแนน
ตาบล ทั้งหมด
รายงานความพร้อมวัสดุอุปกรณ์เคมีภณ
ั ฑ์
รวบรวมข้อมูล ความพร้อมวัสดุอปุ กรณ์เคมีภณ
ั ฑ์
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