แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจาปีง
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค
ประเด็น ที่ 9 การควบคุมโรคไข้เลือดออก
สภาพปัญหา หรือ GAP จากสถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 5 ปีย้อนหลัง มีรายงานจากการวินจิ ฉัยของแพทย์พบผู้ป่วยไข้เลือดออกทุกปี มีอัตราป่วย
ตามลาดับ และพบว่าคนในครัวเรือนส่วนใหญ่ขาดจิตสานึกและความตระหนักในการป้องกันและควบคุมโรค ทีมควบคุมโรคจากท้องถิ่นขาดทักษะ
วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อ
ผลลัพธ์ระดับพื้นที่ ( Key Results KRs) ของแต่ละหน่วยงาน ตามบทบาทภารกิจ ) ต้องการเห็นหรือได้อะไรที่ดีขึ้น/ หรือGAP อะไรจะหมดไป /
ย้อนหลังของจังหวัดน่าน
กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่
รายละเอียด
ลาดับ
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
เป้าหมาย
งบประมาณ
1 โครงการเฝ้าระวัง
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกเครือข่าย
สุขภาพอาเภอเวียงสา

เพือ่ ลดอัตราการป่วย 1.กาหนดแนวทางในการ
ด้วยโรคไข้เลือดออก สื่อสารแจ้งรายงาน เมื่อมี
ลดลงร้อยละ 20 ของ การระบาดของโรค
ค่ามัธยฐาน 5 ปี
ย้อนหลังของจังหวัด
(ค่ามัธยฐาน 5 ปี ของ
จังหวัดปี 61 เท่ากับ
40)

เจ้าหน้าทีร่ ับผิดชอบ ไม่ใช้งบประมาณ
งานสถานบริการละ 1
คน

2.กาหนดแนวทางในการ เจ้าหน้าทีร่ ับผิดชอบ ไม่ใช้งบประมาณ
วินจิ ฉัยให้ชัดเจน และมีการ งานสถานบริการละ 1
ยืนยันการวินจิ ฉัยก่อนการ คน
แจ้งการระบาด
3.ประชุมชี้แจงและส่งเสริม
ให้ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ
แก่กลุ่มเป้าหมาย จานวน 3
ครั้ง

ผู้นาชุมชนหมู่ละ 1 คน
อสม.หมู่ละ 1 คน ครู
อนามัยโรงเรียน แห่ง
ละ 1 คน

ค่าอาหารว่าง
127x25=3,175บาท
ค่าอาหารว่าง
127x25=3,175 บาท
ค่าอาหารว่าง
66x25=1,650 บาท

4.ประชุมชี้แจงทบทวน
ผู้นาชุมชนหมู่ละ 1 คน ไม่ใช้งบประมาณ
มาตรการควบคุมป้องกัน
อสม.หมู่ละ 1 คน
โรคระดับอาเภอ ตาบล
หมู่บา้ น และประกาศใช้ให้
รับทราบอย่างทัง่ ถึง
5.กาหนดแนวทางและ
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของ
SRRT ระดับอาเภอ ดาบล
ให้ชัดเจน และมีการนิเทศ
ติดตามอย่างต่อเนือ่ ง

เจ้าหน้าทีร่ ับผิดชอบ ไม่ใช้งบประมาณ
งานอปท.แห่งละ 1 คน
เจ้าหน้าทีร่ ับผิดชอบ
งานสถานบริการละ 1
คน

6.ประชุมชี้แจงและจัดทา
หนังสือชี้แจงแนวทางกรอบ
การดาเนินงานและชี้แจง
แนวทางในการควบคุมโรค
ตามบทบาทหน้าทีข่ อง
อปท. ให้รับทราบและ
พร้อมปฏิบตั ิ จานวน 1
ครั้ง
7.สรุปโครงการและ
รายงานผล

เจ้าหน้าทีร่ ับผิดชอบ
งานอปท.แห่งละ 1 คน
เจ้าหน้าทีร่ ับผิดชอบ
งานสถานบริการละ 1
คน

ค่าอาหารว่าง
50x25x2=2,500บาท
ค่าอาหารกลางวัน
50x70=3,500 บาท

ไม่ใช้งบประมาณ

รวมเป็นเงิน
..........................................
(นางเวณิกา โนทา)
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
ผู้เสนอแผน

..........................................
(นายชุมพล สุทธิ)
รองประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข
ระดับอาเภอ (คปสอ.)เวียงสา
ผู้เห็นชอบแผน

รณสุขจังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้เลือดออกทุกปี มีอัตราป่วย 333.33,136.17,153.19,139.00 และ 42.55 ต่อแสนประชากร ในปี 2557 - 2561
คุมโรคจากท้องถิ่นขาดทักษะ และวิธีการทีถูกต้องในการพ่นเคมีกาจัดยุงตัวเต็มวัย รวมถึงมีการใช้เครือ่ งพ่นสารเคมีที่ไม่
ะ 20 ของค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังของจังหวัด (ค่ามัธยฐาน 5 ปี ของจังหวัดปี 61 เท่ากับ 40)
หรือGAP อะไรจะหมดไป / ระดับพื้นที่ อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐาน 5 ปี
จานวนเงิน
(บาท)

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4 ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เวณิกา
เจษฎา
บรรจง

เวณิกา
เจษฎา
บรรจง
เป็นเงิน 8,000
บาท

เวณิกา
เจษฎา
บรรจง

เวณิกา
เจษฎา
บรรจง
0.00
เวณิกา
เจษฎา
บรรจง

เป็นเงิน 6,000
บาท
เวณิกา
เจษฎา
บรรจง

เวณิกา
เจษฎา
บรรจง
14,000 บาท
..........................................
(นายกฤตพงษ์ โรจนภิภาต)
ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข
ระดับอาเภอ (คปสอ.) เวียงสา
ผู้เห็นชอบแผน

............................................
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
ผู้อนุมัติแผน

