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30.8 ร้อยละของจ ำนวนผู้ปว่ยโรคไข้เลือดออก ได้รับรำยงำนตำมมำตรกำร 3-3-1-5-14-21-28  

(ร้อยละ 80) 802009 

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) 
 

6. ร้อยละของจ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้รับรายงานตามมาตรการ  3-3-1-5-14-21-28 ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด (ร้อยละ 80) 

1.ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละของจ านวนผู้ป่วยโรคไขเ้ลอืดออก  ได้รับรายงานตามมาตรการ   
3-3-1-5-14-21-28 (ร้อยละ 80)   

2. หน่วยวัด  ร้อยละ  
3. น้ าหนกั  0.125 
4. ค าอธิบาย
ตัวชี้วัด  
 

โรคไข้เลือดออก หมายถึง โรคที่วินิจฉัยตามเกณฑ์ทางคลินิก และ/ หรือ มีผลตามเกณฑ์ทางห้องปฏิบตัิการว่าด้วยไข้เลือดออกทุก
กลุ่มอาการ (DF,DHF และ DSS) โดยใช้รหสัโรคตามรายงาน 506 รหัส 26,27 และ 66    
มาตรการการด าเนินการป้องกันควบคุมโรคในแต่ละระดับ 

1.มาตรการ  3-3-1-5-14-21-28 (7 ข้อ) 

        1) 3 แรก คือ 3 ช่ัวโมง รพ.เมื่อพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกภายใน 3 ช่ัวโมง ต้องแจ้งข่าวให้สถานบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี

ทราบ(บันทึกใน รง.โรคเร่งด่วน/R506dashboard) 

2) 3 ที่สอง คือ 3 ช่ัวโมงภายใน 3 ช่ัวโมงหลังไดร้ับการแจ้งข่าวทีมสอบสวนโรคม ี

http://www.amno.moph.go.th/dashboard2020/report.php?id=802009
http://www.amno.moph.go.th/dashboard2020/report.php?id=802009
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การควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนโดยใช้สเปรย์ก าจัดยุงป่วยในบ้านผู้ป่วย/ส ารวจและท าลายลูกน้ ารอบบ้านผู้ป่วย(บันทึกใน รง.

โรคเร่งด่วน/R506dashboard) 

3) 1 คือ ภายใน 1 วัน ต่อมา ต้องด าเนินการ 1.สอบสวนโรคเฉพาะรายและหาผู้ป่วยรายแรก(แบบ รง.สอบสวน) 2.แจ้ง

ชุมชนและนัดประชาคม 3.ควบคุมโรค 3.1พ่นหมอกควันก าจัดยุงลายตัวเตม็วัยครั้งที่ 1 ในรัศมีอย่างน้อย 100 เมตรหรือตาม

ระยะทางที่ต่อเนื่องจากการสอบสวนโรค อย่างน้อยร้อยละ80 ของหลังคาเรือน  วัด โรงเรียน ทุกแห่ง และพ่นหมอกควันก าจดั

ยุงลายตัวเต็มวัยครั้งท่ี 2 (Knock down)ในวันต่อมา(บันทึกผล วดป./จ านวนหลังคาเรือนทั้งหมดที่เสี่ยง/จ านวนหลังคาเรือนท่ีพ่น)  

3.2ส ารวจและก าจัดลูกน้ าทุกหลังคาเรือน รร.,วัด,ส่วนราชการ รวมทั้งท่อระบายน้ าในชุมชนนับเป็น CI(บันทึกผลส ารวจก่อนท าลาย

แหล่ง HI/CI)  3.3ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์การป้องกันและอาการสงสัย3.4ประชาคม(หาข้อตกชุมชน หรือมีข้อตกลงแล้วให้

ทบทวนเน้นย้ า) 

  4) 5 คือ 1.รณรงค์ ก าจัดลูกน้ ายุงลาย Big cleaning Day บ้าน รร.,วัด,ส่วนราชการ ,ท่อระบายน้ า โดยประเมินจากค่า

ดัชนีลูกน้ ายุงลาย ภายใน 5 วันต้องเป็นศูนย์ คือ ไม่พบลูกน้ ายุงลายและ  ให้ ค่า HI,CI =0(บันทึกผลคา่ HI,CI หากเกิน>0 ต้องหา

สาเหตุและแกไ้ข) 2.พ่นหมอกควันก าจัดยุงลายตัวเต็มวัยครั้งท่ี 3 ในรัศมีอย่างน้อย 100 เมตรหรือตามระยะทางที่ต่อเนื่องจากการ

สอบสวนโรค อย่างน้อยร้อยละ80 ของหลังคาเรือน  วัด โรงเรยีน ทุกแห่ง(บันทึกผล วดป./จ านวนหลงัคาเรือนทั้งหมดที่เสี่ยง/

จ านวนหลังคาเรือนท่ีพ่น) 

  5) 14 คือ ภายใน 14 วันควบคมุโรคสงบไมม่ีผู้ป่วยรายใหม่  ให้ด าเนินการควบคมุแหล่งโรค1.รณรงค์ ก าจัดลูกน้ ายุงลาย 

Big cleaning Day บ้าน รร.,วัด,สว่นราชการ ,ท่อระบายน้ า โดยประเมินจากคา่ดัชนีลูกน้ ายุงลาย ภายใน 5 วันต้องเป็นศูนย์ คือ ไม่

พบลูกน้ ายุงลายและ  ให้ ค่า HI,CI =0(บันทึกผลคา่ HI,CI หากเกิน>0 ต้องหาสาเหตุและแกไ้ข)  

แต่หากพบผู้ป่วยเพิ่มในช่วง 7 วันท่ีผ่านมา ให้ ท ากิจกรรม 2.พ่นหมอกควันก าจัดยุงลายตัวเต็มวัยครัง้ที่ 4 ในรัศมีอย่าง

น้อย 100 เมตรหรือตามระยะทางที่ต่อเนื่องจากการสอบสวนโรค อย่างน้อยร้อยละ80 ของหลังคาเรือน  วัด โรงเรียน ทุกแห่ง 

  6) 21 คือรณรงค์ ภายใน 21 วันควบคุมโรคสงบไม่มผีู้ป่วยรายใหม่  ให้ด าเนินการควบคมุแหล่งโรค1.รณรงค์ ก าจัดลูกน้ า

ยุงลาย Big cleaning Day บ้าน รร.,วัด,ส่วนราชการ ,ท่อระบายน้ า โดยประเมินจากค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย ภายใน 5 วันต้องเป็น

ศูนย์ คือ ไม่พบลูกน้ ายุงลายและ  ให้ ค่า HI,CI =0(บันทึกผลค่า HI,CI หากเกิน>0 ต้องหาสาเหตุและแก้ไข)  

แต่หากพบผู้ป่วยเพิ่มในช่วง 7วันท่ีผ่านมา ให้ ท ากิจกรรม 2.พ่นหมอกควันก าจัดยุงลายตัวเต็มวัยครัง้ที่ 5 ในรัศมีอย่าง

น้อย 100 เมตรหรือตามระยะทางที่ต่อเนื่องจากการสอบสวนโรค อย่างน้อยร้อยละ80 ของหลังคาเรือน  วัด โรงเรียน ทุกแห่ง 

  7) 28 คือ ไม่พบผู้ป่วยอีกหลังวันเริ่มป่วยของผู้ป่วยรายแรก 28 วัน ถือว่าควบคุมโรคไดไ้ม่เกดิผู้ป่วยระลอกสอง (Second 

generation)  แต่ถ้าพบผู้ป่วยรายใหม่ในวันที่ 29 นับว่ามีการระบาดระลอกที่2 ให้ด าเนินกิจกรรมแบบเข้มข้น ตามมาตรการ   3-

3-1-5-14-21-28   

    แนวทางการรายงาน  

 - การรายงาน มาตรการ 3 แรก และ 3ที่ 2 ให้รายงาน ภายในวันที่ 2 หลังจากลงพื้นที ่ 

 - มาตรการ 1 ให้รายงาน ภายในวันท่ี 3 หลังจากลงพื้นที ่ 

 - มาตรการ 5 ให้รายงาน ภายในวันท่ี 6  หลังจากลงพื้นที ่ 
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 - มาตรการ 14 ให้รายงาน ภายในวันที่ 15  หลังจากลงพื้นที ่ 

 - มาตรการ 21 ให้รายงาน ภายในวันที่ 22  หลังจากลงพื้นที ่ 

 - มาตรการ 28 ให้รายงาน ภายในวันที่ 29  หลังจากลงพื้นที ่ 
     พื้นที่ท่ีพบผู้ป่วยรายใหม่ ให้รายงาน ตามแบบรายงานติดตาม ตามมาตรการ 3-3-1-5-14-21-28  
   ( รายงานทาง Line กลุ่มทีมจัดการควบคุมโรคไข้เลือดออก จนกว่าไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ 28 วัน) 

2.การควบคุมก ากับติดตามการด าเนินงานในพื้นที่ (1 ข้อ) 
1.ทีม SRRT อ าเภอ ให้ลงพื้นที่ ที่เกิดโรคต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ทุกแห่งและรายงานผลการควบคุมโรคตามแบบ
รายงาน ให้กับผู้บริหารระดับอ าเภอและจังหวัดทราบภายใน 48 ช่ัวโมงหลังการติดตาม  

                       (รายงานทางLine ทีมจัดการโรคไขเ้ลือดออก) 

              (หากไม่ผ่านเกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่ง ใน 8 ข้อ ถือว่า ตกเกณฑ์)  
  

5. สูตรการ
ค านวณ
ผลงาน 

จ านวนผู้ป่วยไข้เลือดออกไดร้ับรายงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด × 100  
          จ านวนผู้ป่วยไข้เลือดออกทั้งหมด          

6. เป้าหมาย
ความส าเร็จ  

ร้อยละของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้รับรายงานตามเกณฑ์ (ร้อยละ 80) 

7. ระยะเวลา
การประเมิน 

1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

8. เกณฑ์การประเมิน :  
     รายงานการสุ่มประเมิน 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
> 80 % > 80 % > 80 % > 80 % 

 
9.เกณฑ์การ
ให้คะแนน  
 

อ าเภอมีการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายและการจัดการสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก  
1. จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้รับรายงานตามเกณฑ ์น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของอ าเภอ 
 ได ้1 คะแนน  
2. จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้รับรายงานตามเกณฑ ์ร้อยละ 50-59 ของอ าเภอ 
  ได ้2 คะแนน  
3. จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้รับรายงานตามเกณฑ ์ร้อยละ 60-69 ของอ าเภอ 
 ได ้3 คะแนน  
4. จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้รับรายงานตามเกณฑ ์ร้อยละ 70-79 ของอ าเภอ 
  ได ้4 คะแนน  
5. จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้รับรายงานตามเกณฑ ์ร้อยละ 80-100 ของอ าเภอ  ได ้5 คะแนน 

10. 
กลุ่มเป้าหมาย 

ใช้ข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต ่1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
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11. 
แหล่งข้อมลู  

รายงาน 506 และรายงานทางLine ทีมจัดการโรคไข้เลือดออก 

12 วิธีการ
จัดเก็บข้อมลู  

รวบรวมข้อมลูผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจาก รง.506 และรวบรวมรายงานตามมาตรการ   3-3-1-5-14-21-28  ทางLine ทีมจัดการ
โรคไขเ้ลือดออก 

13.ผู้ก ากับ
ดูแลตัวชี้วัด/ 
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ประ
ประสาน
ตัวชี้วัด  

นายแพทยป์ระภาส  วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัอ านาจเจริญ 
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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