
 
โครงการพัฒนาเครือข�ายและเพ่ิมประสิทธิภาพการป�องกันโรคไข�เลือดออก 

เทศบาลตําบลวังหว�า  อําเภอศรีประจันต)  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

************************************** 
 
๑.หลักการและเหตุผล  

 

โรคไข�เลือดออกเป�นป�ญหาสาธารณสุขท่ีมีความสําคัญมาจนถึงป�จจุบันและมีการแพร'ระบาดของโรคอย'าง           
กว�างขวาง โดยพบผู�ป,วยทุกจังหวัดในทุกภาคของประเทศ ผู�ป,วยโรคไข�เลือดออกพบได�ทุกกลุ'มอายุ ประเทศไทยได�
ดําเนินการควบคุมโรคไข�เลือดออกมากว'า ๕๐ ป3 สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากอัตราป,วยตายลงได�ไม'เกินร�อยละ ๐.๒       
กล'าวคือ มีผู�ป,วยโรคไข�เลือดออก ๑,๐๐๐ คน มีโอกาสเสียชีวิตไม'เกิน ๒ คน แต'อัตราการติดเชื้อในบางป3ยังสูงถึง 
๑๐๐,๐๐๐ ราย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได�ดําเนินการพยากรณ;โรคไข�เลือดออกในป3 พ.ศ. ๒๕๕๘ 
คาดการณ;ว'าจะมีผู�ป,วยสูงกว'าป3 พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่ีผ'านมา ซ่ึงพบผู�ป,วยมากถึง ๖๐,๐๐๐ – ๗๐,๐๐๐ ราย ซ่ึงป�ญหานี้
ไม'อาจแก�ไขได�ด�วยหน'วยงานใดเพียงหน'วยงานเดียว เพราะเป�นป�ญหาท่ีเก่ียวข�องกับความรับผิดชอบของหน'วย
ราชการหลายภาคส'วน ซ่ึงต�องหันหน�ามาร'วมกันคิดร'วมกันทํา พร�อมด�วยมาตรการปAองกันควบคุมโรคล'วงหน�า โดยให�ทุก
หน'วยงานช'วยกันสร�างเสริมสภาพแวดล�อมในชุมชน เพ่ือลดความเสี่ยงต'อการระบาดของไข�เลือดออกและให�
ประชาชนตระหนักและมีส'วนร'วมในการปAองกันโรค โดยส'วนกลางให�การสนับสนุนเผยแพร'ข�อมูลข'าวสาร เทคโนโลยี              
การปAองกันควบคุมโรค เปAาหมายหลักในการดําเนินการอยู'ท่ีอาสาสมัครสาธารณสุขหมู'บ�าน โรงพยาบาลส'งเสริม
สุขภาพตําบลและองค;กรปกครองส'วนท�องถ่ิน โดยการสนับสนุนให�ชุมชนสามารถเฝAาระวัง ควบคุมโรคไข�เลือดออก
ได�ด�วยตนเอง เพ่ือให�ชุมชนมีการพัฒนาศักยภาพ มีความเข�มแข็ง สามารถวิเคราะห;ป�ญหา วางแผนดําเนินการ
แก�ไขและประเมินผลการดําเนินการได�ด�วยตนเอง แต'สําหรับในพ้ืนท่ีมีไข�เลือดออกสูงจําเป�นต�องมีมาตรการ
เข�มแข็งเพ่ือเร'งรัดการควบคุมโรคไข�เลือดออกโดยเฉพาะในระดับตําบลหรือท�องถ่ินอย'างมีประสิทธิภาพ โดย
กําหนดกลยุทธ;เพ่ือพัฒนากลไกการบริหารจัดการกําจัดลูกน้ํายุงลายในชุมชน สร�างการมีส'วนร'วมในการดําเนินการ
ลดแหล'งเพาะพันธุ;ยุงลายและทําลายตัวเต็มวัยเพ่ือตัดวงจรชีวิตพาหะนําโรคให�ลดลงมากท่ีสุด ซ่ึงจะช'วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปAองกันและควบคุมโรคไข�เลือดออกในระดับตําบลหรือท�องถ่ินได� 

 

เทศบาลตําบลวังหว�า ให�ความสําคัญกับการปAองกันโรคไข�เลือดออกตามแนวทางการพัฒนาเครือข'าย   
การปAองกันควบคุมโรคไข�เลือดออกของกรมควบคุมโรคและสอดคล�องกับยุทธศาสตร;การพัฒนาของจังหวัด
สุพรรณบุรี ประกอบกับได�รับการประสานงานจากอําเภอศรีประจันต;ให�องค;กรปกครองส'วนท�องถ่ิน ดําเนินการ
กํากับและติดตามประเมินผลความชุกชุมของลูกน้ํายุงลาย รวมท้ังพิจารณาสนับสนุนการปAองกันโรคไข�เลือดออก  
ในพ้ืนท่ีตําบลวังหว�า จึงจัดทําโครงการ “พัฒนาเครือข'ายและเพ่ิมประสิทธิภาพการปAองกันโรคไข�เลือดออก” เพ่ือส'งเสริม    
การปAองกันโรคไข�เลือดออกแบบบูรณาการ การมีส'วนร'วมของชุมชน เพ่ือหามาตรการและแนวทางการเตรียม
ความพร�อมรับสถานการณ;การระบาดของโรคไข�เลือดออกและดําเนินการเฝAาระวัง ปAองกัน และควบคุมโรค
ไข�เลือดออกอย'างเข�มข�นและเป�นไปอย'างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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๒.วัตถุประสงค� 
 

๒.๑ เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการปAองกันและควบคุมโรคไข�เลือดออกภายในพ้ืนท่ีตําบลวังหว�า    
ได�อย'างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๒ เพ่ือวิเคราะห;สถานการณ;ของโรคไข�เลือดออกและแจ�งการพบผู�ป,วยโรคไขเลือดออกให�กับเครือข'าย
ได�อย'างรวดเร็ว 
 ๒.๓ เพ่ือให�ประชาชนมีความรู� ความเข�าใจ และมีพฤติกรรมท่ีถูกต�องในการปAองกันโรคไข�เลือดออก
อย'างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๔ เพ่ือให�ประชาชนมีส'วนร'วมในการปAองกันโรคไข�เลือดออก 
 ๒.๔ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปAองกันโรคไข�เลือดออก โดยสามารถลดจํานวนผู�ป,วยโรคไข�เลือดออก
ในพ้ืนท่ีตําบลวังหว�าได� 
 

๓.เป�าหมาย 
 

 ๓.๑ การพัฒนาเครือข'ายปAองกันโรคไข�เลือดออก 
  - ผู�บริหารท�องถ่ินและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังหว�า 
  - พนักงานเทศบาลตําบลวังหว�า 
  - กํานัน ผู�ใหญ'บ�าน 
  - บุคลากรด�านสาธารณสุข ได�แก' เจ�าหน�าท่ีโรงพยาบาลส'งเสริมสุขภาพตําบลวังหว�า เจ�าหน�าท่ี
โรงพยาบาลส'งเสริมสุขภาพตําบลบ�านคลองชะโดและอาสาสมัครสาธารณสุขหมู'บ�านตําบลวังหว�า 
 

 ๓.๒ การเพ่ิมประสิทธิภาพการปAองกันโรคไข�เลือดออก  
  - ครัวเรือนในพ้ืนท่ีตําบลวังหว�า  
  - โรงเรียนในพ้ืนท่ีตําบลวังหว�า จํานวน   ๕  โรงเรียน 
  - วัดในพ้ืนท่ีตําบลวังหว�า จํานวน   ๓  แห'ง 
 

๔.ระยะเวลาดําเนินการ 
  

 ระยะเวลาดําเนินงานโครงการฯ จัดทําในป3งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้ังแต'วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยการดําเนินงานจะแยกเป�นรายไตรมาส ดังนี้ 
 ไตรมาสท่ี ๑ เดือน ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ไตรมาสท่ี ๒ เดือน มกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ไตรมาสท่ี ๓ เดือน เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ไตรมาสท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  
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๕.ข้ันตอนและวิธีดําเนินการ 
 

 ๕.๑ ศึกษา รวบรวมป�ญหาและความต�องการของประชาชน โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ
ประชาชนในท�องถ่ิน เพ่ือหาข�อสรุปของป�ญหาและจัดทําโครงการเพ่ือเสนอโครงการต'อผู�มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ
การดําเนินงานโครงการฯ  
 ๕.๒ วางแผนการดําเนินงานโครงการและกําหนดรูปแบบข้ันตอนการดําเนินงานโครงการ ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี ๑ การจัดกระบวนการสร�างเครือข'ายปAองกันโรคไข�เลือดออก 

๑) ดําเนินการสร�างเครือข'ายปAองกันโรคไข�เลือดออกตําบลวังหว�า โดยการแต'งต้ัง
คณะกรรมการเครือข'ายปAองกันโรคไข�เลือดออกตําบลวังหว�า  
 ข้ันตอนท่ี ๒ การจัดกระบวนการพัฒนาเครือข'ายปAองกันโรคไข�เลือดออกตําบลวังหว�า 

๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการเครือข'ายปAองกันโรคไข�เลือดออกตําบล   
วังหว�า เพ่ือวางแผนกําหนดทิศทางและกิจกรรมท่ีจะดําเนินงาน 

๒) การประชุมเพ่ือพัฒนาเครือข'ายปAองกันโรคไข�เลือดออกตําบลวังหว�า เป�นรายไตรมาส 
เพ่ือให�กรรมการฯ ทราบถึงสถานการณ;โรคไข�เลือดออกและติดตามผลการดําเนินงานอย'างต'อเนื่อง 
 ข้ันตอนท่ี ๓ การจัดกระบวนการมีส'วนร'วมของชุมชน 

๑) การประชาสัมพันธ;ให�ประชาชนในพ้ืนท่ีทราบถึงการจัดต้ังเครือข'ายปAองกันโรคไข�เลือดออก    
ตําบลวังหว�า และแนวทางการดําเนินงานผ'านทางหอกระจายข'าว เสียงตามสาย ปAายประชาสัมพันธ; แผ'นพับและ
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู'บ�าน 
 ข้ันตอนท่ี ๔ การดําเนินงานตามกิจกรรมต'างๆ ดังนี้ 
    ๑) กิจกรรมการรณรงค;ใส'ทรายเพ่ือกําจัดลูกน้ํายุงลาย โดยอาสาสมัครสาธารณสุขหมู'บ�าน       
แต'ละหมู'บ�าน ร'วมเดินรณรงค;ใส'ทรายในภาชนะบรรจุน้ําตามครัวเรือน วัด และโรงเรียน รวมท้ังแจกจ'ายทราย
กําจัดลูกน้ํายุงลายไว�ให�แต'ละครัวเรือนด�วย โดยจัดทําเป�นรายไตรมาสป3ละ ๔ ครั้ง 
    ๒) กิจกรรมการกําจัดตัวแก'ยุงลาย โดยการฉีดพ'นน้ํายากําจัดยุงลายหรือฉีดพ'นหมอกควัน
ตามครัวเรือน วัด และโรงเรียนทุกแห'งในพ้ืนท่ีตําบลวังหว�า  
    ๓) กิจกรรมการสํารวจลูกน้ํายุงลาย การสํารวจและทําลายแหล'งน้ําขังหรือแหล'งเพาะพันธุ;
ยุงลาย โดยอาสาสมัครสาธารณสุขหมู'บ�าน ตามครัวเรือน วัด และโรงเรียน 
    ๔) กิจกรรมการรณรงค;ให�ประชาชนมีส'วนร'วมในการปAองกันโรคไข�เลือดออกของชุมชน     
การประชาสัมพันธ;เผยแพร'ความรู�แก'ประชาชนเก่ียวกับโรคไข�เลือดออก การติดต'อของโรค และการปAองกันโรค 
รวมท้ัง ขอความร'วมมือจากประชาชนในการใส'ทรายกําจัดลูกน้ํายุงลายในภาชนะบรรจุน้ํา รวมท้ังการแนะนํา
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค; คือ การดูแลสิ่งแวดล�อมไม'ให�เป�นแหล'งเพาะพันธุ;ยุงลายและรณรงค;ให�ประชาชน          
มีพฤติกรรมการเก็บ “เก็บให�เกลี้ยง ไม'เลี้ยงยุงลาย” ได�แก' การเก็บขยะ การเก็บบ�าน และการเก็บน้ําให�มิดชิด   
เพ่ือไม'ให�ยุงลายวางไข' รวมท้ังการใช�มาตรการ ๕ ป ได�แก' ปRดฝาภาชนะ เปลี่ยนน้ําทุกสัปดาห; ปล'อยปลากินลูกน้ํา 
ปรับปรุงสิ่งแวดล�อม และปฏิบัติเป�นประจํา 
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    ๕) กิจกรรมในการควบคุมโรคกรณีท่ีมีรายงานพบผู�ป,วยไข�เลือดออก โดยขอความร'วมมือ
จากสถานพยาบาล เม่ือมีผู�ป,วยโรคไข�เลือดออกในพ้ืนท่ีตําบลวังหว�าไปรับการรักษา ให�สถานพยาบาลหรือ
หน'วยงานต�นสังกัดรายงานให� รพ.สต. ทราบในทันที เพ่ือให� รพ.สต. รายงานต'อคณะกรรมการเครือข'ายและส'งทีม
ควบคุมโรคเร็ว (SRRT) ไปยังครัวเรือนของผู�ป,วย ภายใน ๒๔ ชั่วโมง และดําเนินการตามมาตรการควบคุมโรค ดังนี้ 
     - การฉีดพ'นน้ํายากําจัดยุงลาย ในรัศมี ๑๐๐ เมตรของครัวเรือนผู�ป,วย จํานวน ๓ ครั้ง 
แต'ละครั้ง มีระยะเวลาห'างกัน ๗ วัน 
     - การสํารวจความชุกของลูกน้ํายุงลายในบริเวณครัวเรือนผู�ป,วยและบริเวณใกล�เคียง
พร�อมท้ังทําลายแหล'งเพาะพันธุ;ยุงลายด�วยการใส'ทรายตามภาชนะบรรจุน้ําต'างๆ 
     - การปรับสภาพแวดล�อมบริเวณครัวเรือนผู�ป,วยและบริเวณใกล�เคียง ให�สะอาด          
มีระเบียบ เพ่ือปAองกันไม'ให�เป�นแหล'งเพาะพันธุ;ยุงลาย 
     - การให�ความรู�แก'สมาชิกในครัวเรือนผู�ป,วย และครัวเรือนใกล�เคียง เก่ียวกับโรค
ไข�เลือดออก เพ่ือให�เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปAองกันโรคไข�เลือดออกไม'ให�เกิดการระบาดซํ้า 
 ข้ันตอนท่ี ๕ การสรุปและวิเคราะห;ผลการดําเนินงาน 

๑) คณะกรรมการเครือข'ายฯ ร'วมกันวิเคราะห;ผลและสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรมต'างๆ 
พร�อมท้ังหาแนวทางการแก�ไขป�ญหาท่ีเกิดข้ึน 

๒) รายงานผลการดําเนินงานให�ผู�บริหารท�องถ่ินทราบ 
 

๖.ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 

๖.๑ มีคําสั่งแต'งต้ังคณะกรรมการเครือข'ายปAองกันโรคไข�เลือดออกตําบลวังหว�า อย'างเป�นลายลักษณ;อักษร 
๖.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข'ายปAองกันโรคไข�เลือดออกตําบลวังหว�า อย'างน�อย ๔ ครั้ง 
๖.๓ คณะกรรมการเครือข'ายได�รับรู�สถานการณ;ของโรคไข�เลือดออกและแนวทางการดําเนินงานปAองกัน

ควบคุมโรค (ประเมินผลจากสรุปบันทึกการประชุม) 
๖.๔ ร�อยละ ๙๐ ของครัวเรือนในพ้ืนท่ีตําบลวังหว�า ได�รับการฉีดพ'นน้ํายากําจัดยุงลาย อย'างน�อยป3ละ ๒ ครั้ง  
๖.๕ ร�อยละ ๙๐ ของครัวเรือนในพ้ืนท่ีตําบลวังหว�า ได�รับการใส'ทรายกําจัดลูกน้ํายุงลายตามภาชนะ

บรรจุน้ํา อย'างน�อยป3ละ ๔ ครั้ง 
๖.๖ สมาชิกของครัวเรือนในพ้ืนท่ีตําบลวังหว�า ไม'น�อยกว'าร�อยละ ๙๐ ได�รับความรู�เก่ียวกับโรค

ไข�เลือดออกและแนวทางปAองกันโรค 
๖.๗ ทุกครัวเรือนท่ีมีผู�ป,วยโรคไข�เลือดออก ได�รับการควบคุมโรคโดยทีมควบคุมโรคเร็ว (SRRT) ภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 
๖.๘ มีการสรุปผลและรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ 
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๗.สถานท่ีดําเนินการ 
 

 ๗.๑ ครัวเรือนในพ้ืนท่ีหมู'ท่ี ๑ - ๗ ตําบลวังหว�า  

 ๗.๒ โรงเรียนในพ้ืนท่ีตําบลวังหว�า  

 ๗.๓ วัดในพ้ืนท่ีตําบลวังหว�า 
 

๘.งบประมาณ 
             

 งบประมาณท่ีใช�ในการดําเนินงานโครงการ “พัฒนาเครือข'ายและเพ่ิมประสิทธิภาพการปAองกันโรคไข�เลือดออก”       
ได�รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน'วยงานต'างๆ ดังนี้ 
 ๘.๑ งบประมาณจากเทศบาลตําบลวังหว�า ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ'าย ประจําป3งบประมาณ                       
พ.ศ. ๒๕๕๘ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม เพ่ือจ'ายเป�นค'าทรายกําจัดลูกน้ํายุงลาย ชนิดบรรจุซองชา จํานวน ๒๑ ถัง              
ราคาถังละ ๒,๔๐๐ บาท เป�นเงินจํานวน ๕๐,๔๐๐ บาท (ห�าหม่ืนสี่ร�อยบาทถ�วน) 
 ๘.๒ งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท�องถ่ินหรือพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลวังหว�า เพ่ือ
เป�นค'าใช�จ'าย ดังนี้ 
  - ค'าใช�จ'ายในการฉีดพ'นน้ํายากําจัดยุงลายตามครัวเรือน วัด และโรงเรียนในพ้ืนท่ี ครั้งละ ๑๐,๘๐๐ บาท    
จํานวน ๒ ครั้ง เป�นเงินจํานวน ๒๑,๖๐๐ บาท 
  - ค'าใช�จ'ายในการฉีดพ'นน้ํายากําจัดยุงลายเพ่ือควบคุมโรคกรณีท่ีมีรายงานผู�ป,วยโรคไข�เลือดออกในพ้ืนท่ี        
ต้ังไว�จํานวน ๑๐ ราย ๆละ ๑,๕๐๐ บาท เป�นเงินจํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
 รวมค'าใช�จ'ายท่ีขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท�องถ่ินหรือพ้ืนท่ี
เทศบาลตําบลวังหว�า เป�นเงินจํานวน ๓๖,๖๐๐ บาท (สามหม่ืนหกพันหกร�อยบาทถ�วน) โดยทุกรายการสามารถ  
ถัวเฉลี่ยจ'ายได�ในโครงการฯ 
  

รวมงบประมาณโครงการท้ังส้ินจํานวน ๘๗,๐๐๐ บาท (แปดหม่ืนเจ็ดพันบาทถ6วน) 
 

๙.ผู6รับผิดชอบโครงการ 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม เทศบาลตําบลวังหว�า อําเภอศรีประจันต; จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

๑๐.ผลท่ีคาดว:าจะได6รับ 
 

 ๑๐.๑ สามารถพัฒนาเครือข'ายปAองกันโรคไข�เลือดออกตําบลวังหว�า 
 ๑๐.๒ ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของป�ญหาโรคไข�เลือดออก และให�ความร'วมมือในการดําเนินการ
กําจัดยุงลายและทําลายแหล'งเพาะพันธุ;ยุงลาย 
 ๑๐.๓ สามารถปAองกันและควบคุมการระบาดของโรคไข�เลือดออกและลดอัตราป,วยโรคไข�เลือดออกของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลวังหว�า ได�อย'างมีประสิทธิภาพ 
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๑๑.ผู6เขียนโครงการ 
 
 
 

    (ลงชื่อ)...................................................ผู�เขียนโครงการ 
                                    (นางสาวณฤดี  เผือกประพันธ;) 
                                              เจ�าพนักงานส'งเสริมสุขภาพ ๕ รก.หัวหน�ากองสาธารณสุขฯ 
 
๑๒.ผู6เสนอโครงการ 

  
     (ลงชื่อ).............................................ผู�เสนอโครงการ 
                                                                (นางสาววาสนา  กิจประชากร) 
                                                                           ปลัดเทศบาล 
         
๑๓.ผู6อนุมัติโครงการ 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

  
    (ลงชื่อ)..................................................ผู�อนุมัติโครงการ 
             (นายจองสินกิจ  เท่ียงธรรม) 
                                               นายกเทศมนตรีตําบลวังหว�า 

 


