
 

แผนงานโครงการดูแลสุขภาพตามประเด็นสุขภาพ Essential Care  

แผนงานโครงการที่ 1  

 

      1. ชื่อโครงการ  เฝาระวงั ปองกัน ควบคุม โรคติดตอ ในพืน้ที่และโรคตดิตอตามฤดูกาล อําเภอดอยเตา  

๒๕๕8 

2. ประเด็น Essential Care เรื่อง เฝาระวัง ปองกัน ควบคุม โรคตดิตอ ในพืน้ที่และโรคติดตอตามฤดูกาล 

3. เปนโครงการใหม หรือ ตอยอดขยายผลจากโครงการเดมิ ป 2557 

 เปนโครงการใหม ป 2558  /  เปนโครงการที่ยอยอดขยายผลจากโครงการเดมิ ป 2557 

สถานการณ / สภาพปญหา  

 

4. งบประมาณ (มีการจัดการทรัพยากรรวมกันโดยยึดเปาหมายเครือขายสุขภาพ) 

แหลงงบประมาณ จํานวนงบประมาณ (บาท) 

งานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคสําหรับพื้นที่              

( P.P. Area Based) 

อยูในระหวางการพิจารณาโครงการ 

 

5. กิจกรรมหลักของแผนงานโครงการ 

ลําดับ กิจกรรมหลัก กลุมเปาหมาย พื้นที่ดาํเนนิการ 

(หมูบาน/ตําบล/

อําเภอ) 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

1 ป ระชุ ม ชี้ แ จ ง เจ าห น าที่ ใน ก าร

ดํ า เนิ น งาน โครงการและชี้ แจง

วัตถุประสงคเพื่อขยายกลุมในการ

ดําเนินงานในระดับตําบล 

เจาหนาท่ีสาธารณสุข 

 

 

 
แกนนํา SRRT 

ระดับตําบล 

 
เจาหนาท่ีสาธารณสุข 

/แกนนํา SRRT ระดับตําบล 

 

เจาหนาท่ีสาธารณสุข 

พื้นท่ีอําเภอดอยเตา 

43 หมูบาน 

1  ต.ค.57 

ถึง 

30 ก.ย. 58 

2 อบรมแกนนําเพื่อใหความรูเรื่องการ

ปองกันโรคในโรคติดตอในพื้นที่

ใหแกแกนนํา SRRT ระดับตําบล 

3 ร ณ ร ง ค ค ว บ คุ ม แ ล ะ ป อ ง กั น

โรคติดตอในชุมชนเพื่อสรางความ

ตระหนักในการชวยกันปองกันโรค 

4 มีการจัดลําดับความสําคัญของ

ปญหาในการจัดทําโครงการในการ

ปองกันโรคติดตอ 

4.1 โครงการปองกันและแกไขปญหา

โรควัณโรค 

ผูปวยในกลุม 7 ประเภท

หลัก 

พื้นท่ีอําเภอดอยเตา 

43 หมูบาน 

 

4.2 โครงการปองกันและแกไขปญหา

โรคมือเทาปากในเขตศูนยเด็กเล็ก

และโรงเรยีนในเขตอําเภอดอยเตา 

 

เด็กเล็กท่ีมีอายุ 0–14 ป 

ในเขตอําเภอดอยเตา 

 

พื้นท่ีอําเภอดอยเตา 

43 หมูบาน 

 



4.3 โครงการปองกันและแกไขปญหา

โรคไขเลือดออก 

 (ระยะของการเกิดโรค) 

 

ประชาชนอําเภอดอยเตา 

 

พื้นท่ีอําเภอดอยเตา 

43 หมูบาน 

 

4.4 กิจกรรมแกไขปญหาเรื่องอาหาร

เปนพิษและโรคอุจราระรวง 

 

ประชาชนอําเภอดอยเตา 

พื้นท่ีอําเภอดอยเตา 

43 หมูบาน 

 

5 จัดทําแนวทางการสอบสวนโรค

ไขเลือดออกและการเขียนรายงานที่

เปนมาตรฐานและมีคุณภาพสราง

ระบบการประเมินมาตรฐานและ

คุณภาพในการสอบสวนโรค 

 

 

เจาหนาท่ีสาธารณสุข 

  

6 พัฒนา/ฟนฟูศักยภาพของบุคลากร

ในควบคุมโรค อยางนอยปละ ๑ 

ครั้ง 

- สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ ในการ

ค ว บ คุ ม โ ร ค  ร ว ม ทั้ ง สื่ อ

ประชาสัมพันธ 

- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานควบคุม

โรคติดตอในพื้นท่ีและโรคติดตอตาม

ฤดูกาล 

 

 

เจาหนาท่ีสาธารณสุข 

  

7 การสงตอขอมูลระหวางพื้นที่ /

หนวยงาน 

- การเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมขอมูล

มีการวิ เคราะหความทัน เวลา 

ครบถวน และถูกตองของขอมูล

ใน รง.506 

 

 

เจาหนาท่ีสาธารณสุข 

  

 

6) ตัวชี้วัดแผนงานโครงการ 

6.1 ลดอัตราปวยและอัตราตายของโรคไขเลือดออกและระงับหรือหยุดการระบาดของโรคฯตาง 

6.2 หนวยงานปกครองสวนทองถิ่น (อบต. , เทศบาล) ดําเนินการรวมกับทีมชุดเฉพาะกิจ

เคลื่อนที่ เร็วสาธารณสุข (SURVEILANCE RAPID RESPONSE TEAM) ในการควบคุมโรค

ไขเลือดออกรอยละ 80  



6.3  มีการพัฒนา/ฟนฟูศักยภาพของบุคลากรควบคุมโรค อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

6.4 สถานบริการสาธารณสุขไดรับการนิเทศติดตามการดําเนินงาน เฝาระวังควบคุม

ปองกันโรคติดตอในพื้นที่และโรคตามฤดูกาล จากโรงพยาบาลดอยเตาและสํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอตามแผนการนเิทศติดตามอยางนอย  ๒  ครั้ง  ตอป                  

 6.5 จัดใหมีระบบแจงทีม SRRT ระดับพื้นที่ กรณีเกิดการระบาด (Index case, death case) 

6.6 มกีารเฝาระวังโรคจากระบบ รง.๕๐๖ และการติดตามสถานการณ/แนวโนมการระบาดของ

โรคติดตอ อยางไกลชิดและเปนระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ผลลัพธการพัฒนาระบบสขุภาพระดับอําเภอตามองคประกอบ UCARE 

 

ไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ 2558  (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2557) 

รายการประเมิน ระดับการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

เกณฑ 1  Unity District Health team ขั้นที่ 3 

มีการดําเนินงานของทีม SRRT ที่เขมแข็งให

มากขึ้นและมีการเพิ่มแกนนํา SRRT ระดับ

ตําบลเพื่อพัฒนางานตอยอดงานควบคุมโรค

อยางยั่งยืน 

เกณฑ 2  Customer Focus ขั้นที่ 2 

สรางความเชื่อม่ันตอประชาชนดวยการ

ดําเนินงานในการสงเสริม ปองกัน ลดอัตรา

การระบาดของโรค สรางชองทางการรายงาน

เหตุการณผิดปกติทางสุขภาพหรือเหตุการณ

ทางสาธารณสุขเพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการ

รับมอืกับสถานการณการระบาด 

เกณฑ 3  Community participation ขั้นที่ 3 

สรางแนวคิดระหวางภาคีเครือขาย SRRTใน

ชุมชน โดยการจัดเวทีประชาคมแลกเปลี่ยน

เรียนรูในการปองกันและควบคุมโรคโดยการมี

สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและสราง

ความตระหนักดวยตนเองของประชาชน เพื่อ

สรางพลังในการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวคิด 

เอ็มพาวเวอรเมนท คือ เนนผูปฏิบัติงานมี

อํานาจ คิดเอง ทําเองและแกไขปญหาเอง 

เกณฑ 4  Appreciation ขั้นที่ 3 

สรางแนวคดิใหมๆเพ่ือใหชุมชนเกิดการพัฒนา

สรางระบบการดูแลตนเองหรือสรางนวัตกรรม

ในการปองกันและควบคุมโรค 

เกณฑ 5  Resource sharing ขั้นที่ 3 

บรหิารจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคาให

เกิดงานท่ีมีคุณภาพ สรางเครือขายแนวรวม 

ระบบ SRRT โดยการดึง อปท.ในพ้ืนท่ีทําใหเกิด

ความตระหนักและมกีารสนับสนุนทรัพยากร

และวัสดุอุปกรณในการปองกันและควบคุมโรค 

เกณฑ 6  Essential care ขั้นที่ 3 

มีการจัดระบบดูแลสุขภาพอยางบูรณาการ

ระหว างประชาชน  –ห น วยงานภาค รัฐ-

หนวยงานเอกชน ใหเกิดการขับเคลื่อนการ

ปองกันและควบคุมโรคติดตอในชุมชนอยางมี

คุณภาพและประสทิธภิาพ 

 

 



 

 

3. ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

ปญหา   

1.อปท.ยังไมเล็งเห็นถึงความสําคัญของปญหาการระบาดของโรคติดตอเทาที่ควร โดยสวนใหญจะมองกอตอเมื่อ

ปญหาการระบาดไดเกิดขึ้นแลว ซึ่งเหตุการณณอืาจจะลุกลามบานปลาย สิน้เปลืองงบประมาณ บุคลากร และ

ทรัพยากรโดยใชเหต ุ

2.ประชาชนยังมองปญหาการระบาดเปนเร่ืองไกลตัว ไมมีความตระหนักถึงภัยที่อาจจะเกิดขึ้น 

3.ดานงบประมาณในการจัดอบรม / ฟนฟู แกนนําดาน SRRT ในระดับตําบลยังไมเพียงพอ ทําใหการสราง

เครอืขายเฝาระวังโรคในระดับตาํบล เกิดการชะงักไมสามารถตอยอดได 

ขอเสนอแนะ  

1. สรางความตระหนักและแสดงเหตุผลและวิสัยทัศน ชี้ใหเห็นถึงปญหาในการเกิดโรคระบาดในชมุชนแก

ผูบริหารในทองถิ่น  

2. สรางความเขาใจใหประชาชนเกิดความตระหนักในการดูแลปองกันตนเองในการปองกันและควบคุม

โรคติดตอ 

3. สรางเครือขายโดยการถอดบทเรยีน ถายทอดความรู ในรูปแบบของครู ก.  


