โครงการพัฒนาเครือขายและเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันโรคไขเลือดออก
เทศบาลตําบลวังหวา อําเภอศรีประจันต) จังหวัดสุพรรณบุรี
**************************************
๑.หลักการและเหตุผล
โรคไขเลื อดออกเปนปญหาสาธารณสุ ขที่ มี ความสํ าคั ญมาจนถึ งปจจุ บั นและมี การแพร' ระบาดของโรคอย' าง
กวางขวาง โดยพบผูป,วยทุกจังหวัดในทุกภาคของประเทศ ผูป,วยโรคไขเลือดออกพบไดทุกกลุ'มอายุ ประเทศไทยได
ดํา เนิ น การควบคุมโรคไขเลื อดออกมากว' า ๕๐ ป3 สามารถลดอั ตราการเสียชี วิ ตจากอั ตราป, วยตายลงไดไม'เกิ นรอยละ ๐.๒
กล'าวคือ มีผูป,วยโรคไขเลือดออก ๑,๐๐๐ คน มีโอกาสเสียชีวิตไม'เกิน ๒ คน แต'อัตราการติดเชื้อในบางป3ยังสูงถึง
๑๐๐,๐๐๐ ราย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดดําเนินการพยากรณ;โรคไขเลือดออกในป3 พ.ศ. ๒๕๕๘
คาดการณ;ว'าจะมีผูป,วยสูงกว'าป3 พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ'านมา ซึ่งพบผูป,วยมากถึง ๖๐,๐๐๐ – ๗๐,๐๐๐ ราย ซึ่งปญหานี้
ไม'อาจแกไขไดดวยหน'วยงานใดเพียงหน'วยงานเดียว เพราะเปนปญหาที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบของหน'วย
ราชการหลายภาคส'วน ซึ่งตองหันหนามาร'วมกันคิดร'วมกันทํา พรอมดวยมาตรการปAองกันควบคุมโรคล'วงหนา โดยใหทุก
หน' วยงานช' วยกั น สรางเสริ มสภาพแวดลอมในชุ มชน เพื่ อลดความเสี่ ย งต' อการระบาดของไขเลื อดออกและให
ประชาชนตระหนั ก และมี ส' วนร' วมในการปA องกั นโรค โดยส' วนกลางใหการสนั บสนุ นเผยแพร' ข อมู ลข' าวสาร เทคโนโลยี
การปAองกันควบคุมโรค เปAาหมายหลักในการดําเนินการอยู'ที่อาสาสมัครสาธารณสุขหมู'บาน โรงพยาบาลส'งเสริม
สุขภาพตําบลและองค;กรปกครองส'วนทองถิ่น โดยการสนับสนุนใหชุมชนสามารถเฝAาระวัง ควบคุมโรคไขเลือดออก
ไดดวยตนเอง เพื่อใหชุมชนมีการพัฒนาศักยภาพ มีความเขมแข็ง สามารถวิเคราะห;ปญหา วางแผนดําเนินการ
แกไขและประเมิ นผลการดํ าเนิน การไดดวยตนเอง แต'สํ าหรับในพื้น ที่มีไขเลื อดออกสูงจํา เปนตองมีมาตรการ
เขมแข็งเพื่ อเร'งรัดการควบคุมโรคไขเลือดออกโดยเฉพาะในระดั บตําบลหรื อทองถิ่นอย' างมีประสิทธิภาพ โดย
กําหนดกลยุทธ;เพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการกําจัดลูกน้ํายุงลายในชุมชน สรางการมีส'วนร'วมในการดําเนินการ
ลดแหล'งเพาะพันธุ;ยุงลายและทําลายตัวเต็มวัยเพื่อตัดวงจรชีวิตพาหะนําโรคใหลดลงมากที่สุด ซึ่งจะช'วยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการปAองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในระดับตําบลหรือทองถิ่นได
เทศบาลตําบลวังหวา ใหความสําคัญกับการปAองกันโรคไขเลือดออกตามแนวทางการพัฒนาเครือข'าย
การปA องกั น ควบคุ มโรคไขเลื อดออกของกรมควบคุ มโรคและสอดคลองกั บ ยุ ทธศาสตร; การพั ฒ นาของจั งหวั ด
สุพรรณบุรี ประกอบกับไดรับการประสานงานจากอําเภอศรีประจันต;ใหองค;กรปกครองส'วนทองถิ่น ดําเนินการ
กํากับและติดตามประเมินผลความชุกชุมของลูกน้ํายุงลาย รวมทั้งพิจารณาสนับสนุนการปAองกันโรคไขเลือดออก
ในพื้นที่ตําบลวังหวา จึงจัดทําโครงการ “พัฒนาเครือข'ายและเพิ่มประสิทธิภาพการปAองกันโรคไขเลือดออก” เพื่อส'งเสริม
การปAองกันโรคไขเลือดออกแบบบูรณาการ การมีส'วนร'วมของชุมชน เพื่อหามาตรการและแนวทางการเตรียม
ความพรอมรั บ สถานการณ; การระบาดของโรคไขเลื อดออกและดํา เนิน การเฝA า ระวัง ปAองกั น และควบคุ มโรค
ไขเลือดออกอย'างเขมขนและเปนไปอย'างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

-๒๒.วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการปAองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกภายในพื้นที่ตําบลวังหวา
ไดอย'างมีประสิทธิภาพ
๒.๒ เพื่อวิเคราะห;สถานการณ;ของโรคไขเลือดออกและแจงการพบผูป,วยโรคไขเลือดออกใหกับเครือข'าย
ไดอย'างรวดเร็ว
๒.๓ เพื่อใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ และมีพฤติกรรมที่ถูกตองในการปAองกันโรคไขเลือดออก
อย'างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ
๒.๔ เพื่อใหประชาชนมีส'วนร'วมในการปAองกันโรคไขเลือดออก
๒.๔ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปAองกันโรคไขเลือดออก โดยสามารถลดจํานวนผูป,วยโรคไขเลือดออก
ในพื้นที่ตําบลวังหวาได
๓.เปาหมาย
๓.๑ การพัฒนาเครือข'ายปAองกันโรคไขเลือดออก
- ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังหวา
- พนักงานเทศบาลตําบลวังหวา
- กํานัน ผูใหญ'บาน
- บุคลากรดานสาธารณสุข ไดแก' เจาหนาที่โรงพยาบาลส'งเสริมสุขภาพตําบลวังหวา เจาหนาที่
โรงพยาบาลส'งเสริมสุขภาพตําบลบานคลองชะโดและอาสาสมัครสาธารณสุขหมู'บานตําบลวังหวา
๓.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการปAองกันโรคไขเลือดออก
- ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลวังหวา
- โรงเรียนในพื้นที่ตําบลวังหวา จํานวน ๕ โรงเรียน
- วัดในพื้นที่ตําบลวังหวา จํานวน ๓ แห'ง
๔.ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลาดําเนินงานโครงการฯ จัดทําในป3งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต'วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยการดําเนินงานจะแยกเปนรายไตรมาส ดังนี้
ไตรมาสที่ ๑ เดือน ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ไตรมาสที่ ๓ เดือน เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ไตรมาสที่ ๔ เดือน กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

-๓๕.ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
๕.๑ ศึกษา รวบรวมปญหาและความตองการของประชาชน โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ
ประชาชนในทองถิ่น เพื่อหาขอสรุปของปญหาและจัดทําโครงการเพื่อเสนอโครงการต'อผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ
การดําเนินงานโครงการฯ
๕.๒ วางแผนการดําเนินงานโครงการและกําหนดรูปแบบขั้นตอนการดําเนินงานโครงการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การจัดกระบวนการสรางเครือข'ายปAองกันโรคไขเลือดออก
๑) ดํ า เนิ น การสรางเครื อ ข' า ยปA อ งกั น โรคไขเลื อ ดออกตํ า บลวั ง หวา โดยการแต' ง ตั้ ง
คณะกรรมการเครือข'ายปAองกันโรคไขเลือดออกตําบลวังหวา
ขั้นตอนที่ ๒ การจัดกระบวนการพัฒนาเครือข'ายปAองกันโรคไขเลือดออกตําบลวังหวา
๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการเครือข'ายปAองกันโรคไขเลือดออกตําบล
วังหวา เพื่อวางแผนกําหนดทิศทางและกิจกรรมที่จะดําเนินงาน
๒) การประชุมเพื่อพัฒนาเครือข'ายปAองกันโรคไขเลือดออกตําบลวังหวา เปนรายไตรมาส
เพื่อใหกรรมการฯ ทราบถึงสถานการณ;โรคไขเลือดออกและติดตามผลการดําเนินงานอย'างต'อเนื่อง
ขั้นตอนที่ ๓ การจัดกระบวนการมีส'วนร'วมของชุมชน
๑) การประชาสั มพั นธ; ใหประชาชนในพื้ นที่ ทราบถึ งการจั ดตั้ งเครื อข' ายปA องกั นโรคไขเลื อดออก
ตําบลวังหวา และแนวทางการดําเนินงานผ'านทางหอกระจายข'าว เสียงตามสาย ปAายประชาสัมพันธ; แผ'นพับและ
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู'บาน
ขั้นตอนที่ ๔ การดําเนินงานตามกิจกรรมต'างๆ ดังนี้
๑) กิจกรรมการรณรงค;ใส'ทรายเพื่อกําจัดลูกน้ํายุงลาย โดยอาสาสมัครสาธารณสุขหมู'บาน
แต'ละหมู'บาน ร'วมเดินรณรงค;ใส'ทรายในภาชนะบรรจุน้ําตามครัวเรือน วัด และโรงเรียน รวมทั้งแจกจ'ายทราย
กําจัดลูกน้ํายุงลายไวใหแต'ละครัวเรือนดวย โดยจัดทําเปนรายไตรมาสป3ละ ๔ ครั้ง
๒) กิจกรรมการกําจัดตัวแก'ยุงลาย โดยการฉีดพ'นน้ํายากําจัดยุงลายหรือฉีดพ'นหมอกควัน
ตามครัวเรือน วัด และโรงเรียนทุกแห'งในพื้นที่ตําบลวังหวา
๓) กิจกรรมการสํารวจลูกน้ํายุงลาย การสํารวจและทําลายแหล'งน้ําขังหรือแหล'งเพาะพันธุ;
ยุงลาย โดยอาสาสมัครสาธารณสุขหมู'บาน ตามครัวเรือน วัด และโรงเรียน
๔) กิจกรรมการรณรงค;ใหประชาชนมีส'วนร'วมในการปAองกันโรคไขเลือดออกของชุมชน
การประชาสัมพันธ;เผยแพร'ความรูแก'ประชาชนเกี่ยวกับโรคไขเลือดออก การติดต'อของโรค และการปAองกันโรค
รวมทั้ง ขอความร'วมมือจากประชาชนในการใส'ทรายกําจัดลูกน้ํายุงลายในภาชนะบรรจุน้ํา รวมทั้งการแนะนํา
พฤติ ก รรมที่ พึ งประสงค; คื อ การดู แ ลสิ่ งแวดลอมไม' ใหเปนแหล' ง เพาะพั น ธุ; ยุ ง ลายและรณรงค; ใ หประชาชน
มีพฤติกรรมการเก็บ “เก็บใหเกลี้ยง ไม'เลี้ยงยุงลาย” ไดแก' การเก็บขยะ การเก็บบาน และการเก็บน้ําใหมิดชิด
เพื่อไม'ใหยุงลายวางไข' รวมทั้งการใชมาตรการ ๕ ป ไดแก' ปRดฝาภาชนะ เปลี่ยนน้ําทุกสัปดาห; ปล'อยปลากินลูกน้ํา
ปรับปรุงสิ่งแวดลอม และปฏิบัติเปนประจํา

-๔๕) กิจกรรมในการควบคุมโรคกรณีที่มีรายงานพบผูป,วยไขเลือดออก โดยขอความร'วมมือ
จากสถานพยาบาล เมื่ อ มี ผู ป, ว ยโรคไขเลื อดออกในพื้ น ที่ ตํ า บลวั งหวาไปรั บ การรั กษา ใหสถานพยาบาลหรื อ
หน'วยงานตนสังกัดรายงานให รพ.สต. ทราบในทันที เพื่อให รพ.สต. รายงานต'อคณะกรรมการเครือข'ายและส'งทีม
ควบคุมโรคเร็ว (SRRT) ไปยังครัวเรือนของผูป,วย ภายใน ๒๔ ชั่วโมง และดําเนินการตามมาตรการควบคุมโรค ดังนี้
- การฉีดพ'นน้ํายากําจัดยุงลาย ในรัศมี ๑๐๐ เมตรของครัวเรือนผูป,วย จํานวน ๓ ครั้ง
แต'ละครั้ง มีระยะเวลาห'างกัน ๗ วัน
- การสํารวจความชุกของลูกน้ํายุงลายในบริเวณครัวเรือนผูป,วยและบริเวณใกลเคียง
พรอมทั้งทําลายแหล'งเพาะพันธุ;ยุงลายดวยการใส'ทรายตามภาชนะบรรจุน้ําต'างๆ
- การปรั บ สภาพแวดลอมบริ เ วณครั ว เรื อนผู ป, ว ยและบริ เ วณใกลเคี ย ง ใหสะอาด
มีระเบียบ เพื่อปAองกันไม'ใหเปนแหล'งเพาะพันธุ;ยุงลาย
- การใหความรู แก' ส มาชิ กในครั ว เรื อนผู ป, ว ย และครั ว เรื อนใกลเคี ย ง เกี่ ย วกั บโรค
ไขเลือดออก เพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปAองกันโรคไขเลือดออกไม'ใหเกิดการระบาดซ้ํา
ขั้นตอนที่ ๕ การสรุปและวิเคราะห;ผลการดําเนินงาน
๑) คณะกรรมการเครือข'ายฯ ร'วมกันวิเคราะห;ผลและสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรมต'างๆ
พรอมทั้งหาแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
๒) รายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารทองถิ่นทราบ
๖.ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๖.๑ มีคําสั่งแต'งตั้งคณะกรรมการเครือข'ายปAองกันโรคไขเลือดออกตําบลวังหวา อย'างเปนลายลักษณ;อักษร
๖.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข'ายปAองกันโรคไขเลือดออกตําบลวังหวา อย'างนอย ๔ ครั้ง
๖.๓ คณะกรรมการเครือข'ายไดรับรูสถานการณ;ของโรคไขเลือดออกและแนวทางการดําเนินงานปAองกัน
ควบคุมโรค (ประเมินผลจากสรุปบันทึกการประชุม)
๖.๔ รอยละ ๙๐ ของครัวเรือนในพื้นที่ตําบลวังหวา ไดรับการฉีดพ'นน้ํายากําจัดยุงลาย อย'างนอยป3ละ ๒ ครั้ง
๖.๕ รอยละ ๙๐ ของครัวเรือนในพื้นที่ตําบลวังหวา ไดรับการใส'ทรายกําจัดลูกน้ํายุงลายตามภาชนะ
บรรจุน้ํา อย'างนอยป3ละ ๔ ครั้ง
๖.๖ สมาชิ ก ของครั ว เรื อ นในพื้ น ที่ ตํ า บลวั ง หวา ไม' น อยกว' า รอยละ ๙๐ ไดรั บ ความรู เกี่ ย วกั บ โรค
ไขเลือดออกและแนวทางปAองกันโรค
๖.๗ ทุกครัวเรือนที่มีผูป,วยโรคไขเลือดออก ไดรับการควบคุมโรคโดยทีมควบคุมโรคเร็ว (SRRT) ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
๖.๘ มีการสรุปผลและรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ

-๕๗.สถานที่ดําเนินการ
๗.๑ ครัวเรือนในพื้นที่หมู'ที่ ๑ - ๗ ตําบลวังหวา
๗.๒ โรงเรียนในพื้นที่ตําบลวังหวา
๗.๓ วัดในพืน้ ที่ตําบลวังหวา
๘.งบประมาณ
งบประมาณที่ ใชในการดํ าเนิ นงานโครงการ “พั ฒนาเครื อข' ายและเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการปA องกั นโรคไขเลื อดออก”
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน'วยงานต'างๆ ดังนี้
๘.๑ งบประมาณจากเทศบาลตํ าบลวั งหวา ตามเทศบั ญญั ติ งบประมาณรายจ' าย ประจํ าป3 งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดลอม เพื่ อจ' ายเปนค' าทรายกํ าจั ดลู กน้ํ ายุ งลาย ชนิ ดบรรจุ ซองชา จํ านวน ๒๑ ถั ง
ราคาถังละ ๒,๔๐๐ บาท เปนเงินจํานวน ๕๐,๔๐๐ บาท (หาหมื่นสี่รอยบาทถวน)
๘.๒ งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบลวังหวา เพื่อ
เปนค'าใชจ'าย ดังนี้
- ค' าใชจ' ายในการฉี ดพ'นน้ํ ายากํ าจั ดยุ งลายตามครั วเรือน วั ด และโรงเรี ยนในพื้ นที่ ครั้ งละ ๑๐,๘๐๐ บาท
จํานวน ๒ ครั้ง เปนเงินจํานวน ๒๑,๖๐๐ บาท
- ค' าใชจ' ายในการฉี ดพ' นน้ํ ายากําจั ดยุงลายเพื่ อควบคุ มโรคกรณี ที่มีรายงานผู ป, วยโรคไขเลื อดออกในพื้ นที่
ตั้งไวจํานวน ๑๐ ราย ๆละ ๑,๕๐๐ บาท เปนเงินจํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
รวมค' าใชจ' า ยที่ ขอรั บ การสนั บ สนุ น จากกองทุ น หลั กประกั น สุ ขภาพในระดั บ ทองถิ่ น หรื อพื้ น ที่
เทศบาลตําบลวังหวา เปนเงินจํานวน ๓๖,๖๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันหกรอยบาทถวน) โดยทุกรายการสามารถ
ถัวเฉลี่ยจ'ายไดในโครงการฯ
รวมงบประมาณโครงการทั้งสิ้นจํานวน ๘๗,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ6วน)
๙.ผู6รับผิดชอบโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลวังหวา อําเภอศรีประจันต; จังหวัดสุพรรณบุรี
๑๐.ผลที่คาดว:าจะได6รับ
๑๐.๑ สามารถพัฒนาเครือข'ายปAองกันโรคไขเลือดออกตําบลวังหวา
๑๐.๒ ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของปญหาโรคไขเลือดออก และใหความร'วมมือในการดําเนินการ
กําจัดยุงลายและทําลายแหล'งเพาะพันธุ;ยุงลาย
๑๐.๓ สามารถปAองกันและควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออกและลดอัตราป,วยโรคไขเลือดออกของ
ประชาชนในพื้นที่ตําบลวังหวา ไดอย'างมีประสิทธิภาพ

-6๑๑.ผู6เขียนโครงการ
(ลงชื่อ)...................................................ผูเขียนโครงการ
(นางสาวณฤดี เผือกประพันธ;)
เจาพนักงานส'งเสริมสุขภาพ ๕ รก.หัวหนากองสาธารณสุขฯ
๑๒.ผู6เสนอโครงการ
(ลงชื่อ).............................................ผูเสนอโครงการ
(นางสาววาสนา กิจประชากร)
ปลัดเทศบาล
๑๓.ผู6อนุมัติโครงการ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)..................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายจองสินกิจ เที่ยงธรรม)
นายกเทศมนตรีตําบลวังหวา

