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30.11 อัตราปว่ยด้วยโรคโข้เลือดออกระดับอ าเภอ โม่เกิน 50 ต่อแสนประชากร 802012 

 

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) 
 

9. อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกระดับอ าเภอ ไม่เกิน 50 ต่อแสนประชากร 

1.ชื่อตัวชี้วัด  อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกระดับอ าเภอ ไม่เกิน 50 ต่อแสนประชากร 
2. หน่วยวัด  ต่อแสนประชากร 
3. น้ าหนกั  1 
4. ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 

โรคไข้เลือดออก หมายถึง โรคที่วินิจฉัยตามเกณฑ์ทางคลินิก และ/ หรือ มีผลตามเกณฑ์ทาง
ห้องปฏิบัติการว่าด้วยไขเ้ลือดออกทุกกลุ่มอาการ (DF,DHF และ DSS) โดยใช้รหัสโรคตามรายงาน 
506 รหัส 26,27 และ 66    

5. สูตรการค านวณ 
   ผลงาน 

          =         จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก x 100,000 
                                  จ านวนประชาชนกลางปี                 

6. เป้าหมายความส าเร็จ  อัตราป่วยไม่เกิน 50 ต่อแสนประชากร 
7. ระยะเวลาการประเมิน 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
8. เกณฑ์การประเมิน :  
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 ติดตามข้อมูลใน รง.506 ทุกเดือน 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

< 10% < 20% < 40% < 50% 

 
9.เกณฑ์การให้คะแนน  
 

เกณฑ์การให้คะแนน ตัวช้ีวัด ดังนี ้ 
1. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกต่อแสนประชากร < 50 ต่อแสนประชากร ได ้5 คะแนน  
2. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกต่อแสนประชากร ≥  50 – 55  ได ้4 คะแนน  
3. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกต่อแสนประชากร ≥  56 – 59  ได ้3 คะแนน  
4. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกต่อแสนประชากร ≥ 60 – 65  ได ้2 คะแนน  
5. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกต่อแสนประชากร ≥ 66   ได ้1 คะแนน 

10. กลุม่เป้าหมาย ใช้ข้อมูลอัตราป่วยต่อแสนประชากร ตั้งแต ่1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

11. แหล่งข้อมลู  รายงาน 506  
12 วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
 

รวบรวมข้อมลูผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจาก รง.506 แล้วน าไปหาอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก 
ต่อแสนประชากร / 2 ครั้งต่อปี ทกุ 6 เดือน 
 

13.ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประประสาน
ตัวชี้วัด  
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