
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค
ประเด็น ที่ 9 การควบคุมโรคไข้เลือดออก

1 โครงการเฝ้าระวัง
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกเครือข่าย
สุขภาพอ าเภอเวียงสา

เพือ่ลดอัตราการปว่ย
ด้วยโรคไข้เลือดออก
ลดลงร้อยละ 20 ของ
ค่ามัธยฐาน 5 ปี
ย้อนหลังของจังหวัด 
(ค่ามัธยฐาน 5 ป ีของ
จังหวัดป ี61 เทา่กับ 
40)

1.ก าหนดแนวทางในการ
ส่ือสารแจ้งรายงาน เมื่อมี
การระบาดของโรค

เจ้าหนา้ทีรั่บผิดชอบ
งานสถานบริการละ 1 
คน

ไม่ใช้งบประมาณ

2.ก าหนดแนวทางในการ
วินจิฉัยใหช้ัดเจน และมีการ
ยืนยันการวินจิฉัยก่อนการ
แจ้งการระบาด

เจ้าหนา้ทีรั่บผิดชอบ
งานสถานบริการละ 1 
คน

ไม่ใช้งบประมาณ

3.ประชุมชี้แจงและส่งเสริม
ใหค้วามรู้ผ่านช่องทางต่างๆ
แก่กลุ่มเปา้หมาย จ านวน 3
 คร้ัง

ผู้น าชุมชนหมู่ละ 1 คน
 อสม.หมู่ละ 1 คน  ครู
อนามัยโรงเรียน แหง่
ละ 1 คน

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

4.ประชุมชี้แจงทบทวน
มาตรการควบคุมปอ้งกัน
โรคระดับอ าเภอ ต าบล 
หมู่บา้น และประกาศใช้ให้
รับทราบอย่างทัง่ถึง

ผู้น าชุมชนหมู่ละ 1 คน
 อสม.หมู่ละ 1 คน

ไม่ใช้งบประมาณ

5.ก าหนดแนวทางและ
หนา้ทีค่วามรับผิดชอบของ 
SRRT ระดับอ าเภอ  ด าบล
ใหช้ัดเจน และมีการนเิทศ
ติดตามอย่างต่อเนือ่ง

เจ้าหนา้ทีรั่บผิดชอบ
งานอปท.แหง่ละ 1 คน
เจ้าหนา้ทีรั่บผิดชอบ
งานสถานบริการละ 1 
คน

ไม่ใช้งบประมาณ

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

สภาพปัญหา หรือ GAP จากสถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 5 ปีย้อนหลัง มรีายงานจากการวินิจฉัยของแพทย์พบผู้ป่วยไข้เลือดออกทุกปี มอัีตราป่วย 333.33,136.17,153.19,139.00 และ 42.55 ต่อแสนประชากร ในปี 2557 - 2561 
ตามล าดับ  และพบว่าคนในครัวเรือนส่วนใหญ่ขาดจิตส านึกและความตระหนักในการป้องกันและควบคุมโรค ทีมควบคุมโรคจากท้องถ่ินขาดทักษะ และวิธีการทีถูกต้องในการพ่นเคมกี าจัดยุงตัวเต็มวัย รวมถึงมกีารใช้เครือ่งพ่นสารเคมทีี่ไม่
วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) ของแต่ละหน่วยงาน  เพ่ือลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 20 ของค่ามธัยฐาน 5 ปีย้อนหลังของจังหวัด (ค่ามธัยฐาน 5 ปี ของจังหวัดปี 61 เท่ากับ 40)
ผลลัพธ์ระดับพ้ืนที่ (  Key Results KRs) ของแต่ละหน่วยงาน ตามบทบาทภารกิจ) ต้องการเห็นหรือได้อะไรที่ดีข้ึน/ หรือGAP  อะไรจะหมดไป / ระดับพ้ืนที่  อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 20 ของค่ามธัยฐาน 5 ปี
ย้อนหลังของจังหวัดน่าน

ล าดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/พ้ืนที่

เป้าหมาย
รายละเอียด
งบประมาณ



6.ประชุมชี้แจงและจัดท า
หนงัสือชี้แจงแนวทางกรอบ
การด าเนนิงานและชี้แจง
แนวทางในการควบคุมโรค
ตามบทบาทหนา้ทีข่อง 
อปท. ใหรั้บทราบและ
พร้อมปฏิบติั  จ านวน 1  
คร้ัง

เจ้าหนา้ทีรั่บผิดชอบ
งานอปท.แหง่ละ 1 คน
เจ้าหนา้ทีรั่บผิดชอบ
งานสถานบริการละ 1 
คน

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

7.สรุปโครงการและ
รายงานผล

ไม่ใช้งบประมาณ

รวมเป็นเงิน
..........................................      ..........................................

(นางเวณิกา  โนทา)     (นายชุมพล  สุทธิ)

ผู้เหน็ชอบแผน

ต าแหนง่ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพเิศษ รองประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข 
ผู้เสนอแผน              ระดับอ าเภอ (คปสอ.)เวียงสา



ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เวณิกา  
เจษฎา  
บรรจง

เวณิกา  
เจษฎา  
บรรจง

เปน็เงิน 8,000 
บาท

เวณิกา  
เจษฎา  
บรรจง

เวณิกา  
เจษฎา  
บรรจง

0.00

เวณิกา  
เจษฎา  
บรรจง

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

สภาพปัญหา หรือ GAP จากสถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 5 ปีย้อนหลัง มรีายงานจากการวินิจฉัยของแพทย์พบผู้ป่วยไข้เลือดออกทุกปี มอัีตราป่วย 333.33,136.17,153.19,139.00 และ 42.55 ต่อแสนประชากร ในปี 2557 - 2561 
ตามล าดับ  และพบว่าคนในครัวเรือนส่วนใหญ่ขาดจิตส านึกและความตระหนักในการป้องกันและควบคุมโรค ทีมควบคุมโรคจากท้องถ่ินขาดทักษะ และวิธีการทีถูกต้องในการพ่นเคมกี าจัดยุงตัวเต็มวัย รวมถึงมกีารใช้เครือ่งพ่นสารเคมทีี่ไม่
วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) ของแต่ละหน่วยงาน  เพ่ือลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 20 ของค่ามธัยฐาน 5 ปีย้อนหลังของจังหวัด (ค่ามธัยฐาน 5 ปี ของจังหวัดปี 61 เท่ากับ 40)
ผลลัพธ์ระดับพ้ืนที่ (  Key Results KRs) ของแต่ละหน่วยงาน ตามบทบาทภารกิจ) ต้องการเห็นหรือได้อะไรที่ดีข้ึน/ หรือGAP  อะไรจะหมดไป / ระดับพ้ืนที่  อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 20 ของค่ามธัยฐาน 5 ปี
ย้อนหลังของจังหวัดน่าน

จ านวนเงิน 
(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



เปน็เงิน 6,000 
บาท

เวณิกา  
เจษฎา  
บรรจง

เวณิกา  
เจษฎา  
บรรจง

14,000 บาท

ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข 

     ..........................................
    (นายกฤตพงษ์  โรจนภิภาต) ............................................

ผู้เหน็ชอบแผน ผู้อนมุัติแผน

 
           ระดับอ าเภอ (คปสอ.) เวียงสา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนา่น


