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30.12 ไม่พบหมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีเกิด Generationท่ี 2 (ร้อยละ 80) 802013 

 
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) 
 

10. ไม่พบหมู่บ้าน/ชุมชน ที่เกิด Generationที่ 2   
1.ชื่อตัวชี้วัด  ไม่พบหมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีเกิด Generationที่ 2   
2. หน่วยวัด  ร้อยละ  
3. น้้าหนกั  1 
4. ค้าอธิบายตัวชี้วัด  
 

1. หมู่บ้าน/ชุมชน หมายถึง หมู่บ้าน/ชุมชน ในแต่ละอ าเภอ  
2. เกิด Generationที่ 2  ของโรคไข้เลือดออก หมายถึง  ยังพบผู้ป่วยมีวันเริม่ป่วยหลัง 28 วัน นับจาก
ผู้ป่วยรายแรก 

5. สูตรการค้านวณ 
        ผลงาน 

จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีพบผู้ป่วยโรคไขเ้ลือกออก เกิด Generationที ่2  × 100 
                                จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด   

6. เป้าหมายความส้าเร็จ  ไม่พบหมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีเกิด Generationที่ 2   
7. ระยะเวลาการประเมิน ปีละ 2 ครั้ง 
8. เกณฑ์การประเมิน :  
รายงานการสุ่มประเมิน ทุก 6 เดอืน   

http://www.amno.moph.go.th/dashboard2020/report.php?id=802013
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รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
> 80 % > 80 % > 80 % > 80 % 

 
9.เกณฑ์การให้คะแนน  
 

อ าเภอไม่พบหมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีเกิด Generationที่ 2   
1. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ท่ีเกิด Generationที่ 2 เกินร้อยละ 1.5 ของ
หมู่บ้าน/ชุมชน ท้ังหมด ได ้1 คะแนน 
2. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ท่ีเกิด Generationที่ 2 ไม่เกิน  ร้อยละ 1.5 ของ
หมู่บ้าน/ชุมชน ท้ังหมด ได ้2 คะแนน 
3. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ท่ีเกิด Generationที่ 2 ไม่เกิน  ร้อยละ 1 ของ
หมู่บ้าน/ชุมชน ท้ังหมด ได ้3 คะแนน  
4. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ท่ีเกิด Generationที่ 2 ไม่เกิน  ร้อยละ 0.5 ของ
หมู่บ้าน/ชุมชน ท้ังหมด ได ้4 คะแนน  
5. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ไม่พบผูป้่วยโรคไข้เลือดออก ท่ีเกิด Generation ที่ 2 ทั้งหมด  ได ้5 คะแนน 

10. กลุม่เป้าหมาย  หมู่บ้าน/ชุมชน  ทั้งหมด 

11. แหล่งข้อมลู  ใช้ข้อมูลอัตราป่วยต่อแสนประชากร ตั้งแต ่1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมลูผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจาก รง.506 
13.ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด/ 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประประสาน
ตัวชี้วัด  
  
 

นายแพทย์ประภาส  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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