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30.9 ร้อยละของจำนวนผู้ปว
่ ยไรคโข้เลือดออก มีควำมทันเวลำในกำรควบคุมแหล่งแพร่ไรค
(ร้อยละ 80) 802010

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)
7. ร้อยละของจานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก มีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค
ตามเกณฑ์ที่กาหนด (ร้อยละ 80)
1.ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของจานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก มีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค (ร้อยละ 80)
2. หน่วยวัด ร้อยละ
3. น้าหนัก
0.125
4. คาอธิบาย
ความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค หมายถึง พื้นทีท่ ี่ได้รับการยืนยันจากการรายงาน/ สอบสวนผู้ป่วย โดย สสอ.
ตัวชี้วัด
รพท รพช รพ.สต ศูนย์บริการสาธารณสุข ว่าเป็นแหล่งแพร่โรค ได้รบั การควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากวันเวลา ที่ได้รับ
แจ้ง จากรพท. รพช . สสจ. ว่ามีผปู้ ่วย ตามมาตรการ 3-3-1-5-14-21-28
เน้น ตาม มาตรการ 3-3-1
1. 3 แรก คือ 3 ชั่วโมง รพ.เมื่อพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกภายใน 3 ชั่วโมง ต้องแจ้งข่าวให้สถานบริการสาธารณสุขใน
พื้นที่ทราบ(บันทึกใน รง.โรคเร่งด่วน/R506dashboard)
2. 3 ที่สอง คือ 3 ชั่วโมงภายใน 3 ชั่วโมงหลังได้รับการแจ้งข่าวทีมสอบสวนโรคมี
การควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนโดยใช้สเปรย์กาจัดยุงป่วยในบ้านผู้ป่วย/สารวจและทาลายลูกน้ารอบบ้านผู้ป่วย(บันทึกใน
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รง.โรคเร่งด่วน/R506dashboard)
3. 1 คือ ภายใน 1 วัน ต่อมา ต้องดาเนินการ 1.สอบสวนโรคเฉพาะรายและหาผู้ป่วยรายแรก(แบบ รง.สอบสวน) 2.แจ้ง
ชุมชนและนัดประชาคม 3.ควบคุมโรค 3.1พ่นหมอกควันกาจัดยุงลายตัวเต็มวัยครั้งที่ 1 ในรัศมีอย่างน้อย 100 เมตรหรือตาม
ระยะทางที่ต่อเนื่องจากการสอบสวนโรค อย่างน้อยร้อยละ80 ของหลังคาเรือน วัด โรงเรียน ทุกแห่ง และพ่นหมอกควันกาจัด
ยุงลายตัวเต็มวัยครั้งที่ 2 (Knock down)ในวันต่อมา(บันทึกผล วดป./จานวนหลังคาเรือนทั้งหมดที่เสี่ยง/จานวนหลังคาเรือนที่
พ่น) 3.2สารวจและกาจัดลูกน้าทุกหลังคาเรือน รร.,วัด,ส่วนราชการ รวมทั้งท่อระบายน้าในชุมชนนับเป็น CI(บันทึกผลสารวจ
ก่อนทาลายแหล่ง HI/CI) 3.3ให้สขุ ศึกษาประชาสัมพันธ์การป้องกันและอาการสงสัย3.4ประชาคม(หาข้อตกชุมชน หรือมี
ข้อตกลงแล้วให้ทบทวนเน้นย้า)
5. สูตรการ
จานวนผู้ป่วยไข้เลือดออกมีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค × 100
คานวณ
จานวนผู้ป่วยไข้เลือดออกทั้งหมด
ผลงาน
6. เป้าหมาย ร้อยละของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค (ร้อยละ 80)
ความสาเร็จ
7. ระยะเวลา 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563
การประเมิน
8. เกณฑ์การประเมิน :
รายงานการสอบสวนเบื้องต้น (รง.48 ชั่วโมง) ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – กันยายน 2563 > 80 %
9.เกณฑ์การ อาเภอมีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค
ให้คะแนน
1. จานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค ตามเกณฑ์น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของอาเภอ ได้ 1
คะแนน
2. จานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค ตามเกณฑ์ ร้อยละ 50-59 ของอาเภอ
ได้ 2 คะแนน
3. จานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค ตามเกณฑ์ ร้อยละ 60-69 ของอาเภอ
ได้ 3 คะแนน
4. จานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค ตามเกณฑ์ ร้อยละ 70-79 ของอาเภอ
ได้ 4 คะแนน
5. จานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค ตามเกณฑ์ ร้อยละ 80-100 ของอาเภอ ได้ 5 คะแนน
10.
ใช้ข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
กลุ่มเป้าหมาย
11.
แบบรายงานติดตามควบคุมกากับกรณีเกิดโรคไข้เลือดออก
แหล่งข้อมูล
12 วิธีการ
Cup รายงาน ผล ตามแบบรายงานแบบรายงานติดตามควบคุมกากับกรณีเกิดโรคไข้เลือดออก ภายใน 3 วัน หลังจากรับแจ้งโรค
จัดเก็บข้อมูล ให้ สนง.สสจ.รับทราบ
13.ผู้กากับ
นายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ
ดูแลตัวชี้วัด/ โทรศัพท์ 081-8632543
E-mail : vprapas60@hotmail.com
ผู้รับผิดชอบ/ นายธีระยุทธ์ มุจรินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
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ผู้ประ
ประสาน
ตัวชี้วัด

โทรศัพท์ 086-6515424
E-mail : cdcamnat@yahoo.com
นายพลากร วุฒิเสลา นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ 090-2410098
E-mail : cdcamnat@yahoo.com

