
การด าเนินงานพัฒนาการป้องกันควบคุมโรคร่วมกบัจังหวัด ปีงบประมาณ 2560 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 

แผนงานควบคุมโรคไข้เลือดออก 
--------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลรำชธำนี ด ำเนินงำนพัฒนำกำรป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
ร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วยขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

1.จัดท าระบบข้อมูลเฝ้าระวังโรคตามแนวปฏิบัติ 5 มิติ 
จังหวัดศรีสะเกษและส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลรำชธำนี ได้ร่วมกันจัดท ำระบบ

ข้อมูลเฝ้ำระวังโรคไข้เลือดออกตำมแนวปฏิบัติ 5 มิติ ประกอบด้วย 
   Determinants จำกกำรตรวจสอบจำกกำรตรวจสอบควำมไวของยุงพำหะน ำโรคต่อสำรเคมีที่ใช้ใน

กำรควบคุมโรคไข้เลือดออก ในอ ำเภอกันทรลักษ์ และอ ำเภอเบญจลักษณ์ ปี 2559 พบว่ำ ยุงมีอัตรำกำรตำยต่อ 
Deltamethin, Cypermethrine, และ Permethrine  ที่อ ำเภอกันทรลักษ์ เท่ำกับ 25, 28 และ 1 และที่อ ำเภอ
เบญจลักษณ์ เท่ำกับ 23, 10 และ 4 ตำมล ำดับ ดังแสดงในตำรำงที่ 1 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ ยุงมีควำมต้ำนทำนต่อสำรเคมี
สูง นอกจำกนี้ ยังมีกำรประเมินค่ำดัชนีลูกน้ ำยุงลำย เพื่อให้ทรำบถึงควำมหนำแน่นของแหล่งเพำะพันธุ์ ในพ้ืนที่อ ำเภอ
เสี่ยง 2 อ ำเภอได้แก่ อ ำเภอกันทรลักษ์ และอ ำเภอขุนหำญ ผลปรำกฏว่ำ ในเดือนเมษำยน 2560 อ ำเภอกันทรลักษ ์ มีค่ำ 
HI > 10 ที่หมู่ 3 บ้ำนตำลอย ต ำบลจำนใหญ่ (HI=22.5) ค่ำ CI > 0 ที่วัด (CI = 10) ส่วนอ ำเภอขุนหำญ มีค่ำ HI > 10 
ที่หมู่ 2 บ้ำนจองกอ ต ำบลกันทรอม (HI= 15) และค่ำ CI > 0 ที่วัด (CI = 3.33) ดังแสดงในตำรำงที่ 2 และในเดือน 
มิถุนำยน 2560 อ ำเภอกันทรลักษ์ มีค่ำ HI > 10 ที่หมู่ 3 บ้ำนไฮ ต ำบลกระแซง  (HI= 35) ค่ำ CI > 0 ที่วัด (CI = 25)   
ส่วนอ ำเภอขุนหำญ มีค่ำ HI > 10 ที่หมู่ 2 บ้ำนจองกอ ต ำบลกันทรอม (HI= 22.5) และค่ำ CI > 0 ที่โรงเรียน (CI = 22.2) 
ดังแสดงในตำรำงที่ 3 
  Rish Behaviours พบว่ำ พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อโรคไข้เลือดออกได้แก่ พฤติกรรมยุงพำหะ พฤติกรรม
กำรป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัดของประชำชนยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่ และพฤติกรรมควบคุมแหล่ง
เพำะพันธุ์ยุงลำยที่ไม่ครอบคลุม ซ่ึงจำกกำรด ำเนินงำนสุ่มประเมินดัชนีลูกน้ ำยุงลำยในพ้ืนที่ 5 จังหวัด 11 อ ำเภอเสี่ยง 
พบว่ำ ส่วนใหญ่พบในภำชนะหลัก ได้แก่ อ่ำงน้ ำใช้ และภำชนะอ่ืนๆที่ไม่ใช้ ได้แก่ ยำงรถยนต์  และเศษขยะรอบ
บริเวณบ้ำน 
  Program response จังหวัดศรีสะเกษมี (1) นวัตกรรมควบคุมยุงลำย ได้แก่ นวัตกรรมปูนขำว
น้อยหน่ำก ำจัดลูกน้ ำยุงลำย อ ำเภอขุนหำญ, นวัตกรรมธนำคำรขยะ เพ่ือลดแหล่งเพำะพันธุ์  อ ำเภอภูสิงห์ (2) กำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อมและกำรก ำจัดลูกน้ ำยุงพำหะ (3) ควำมครอบคลุมกำรให้ควำมรู้แก่ประชำชนในกำรป้องกันโรค
ไข้เลือดออก และ (4) กำรวิเครำะห์หำสำเหตุกำรเสียชีวิตเพ่ือพัฒนำกระบวนกำรรักษำ 
  Morbidity/Mortality ในปี 2559 (1 มกรำคม - 2 ธันวำคม 2559) จังหวัดศรีสะเกษ พบผู้ป่วย 
1,201 รำย คิดเป็นอัตรำป่วย 81.97 ต่อแสนประชำกร เสียชีวิต 2 รำย มีพ้ืนที่เกิดโรค 22 อ ำเภอ ส่วนในปี 2560 (1 
มกรำคม - 9 มีนำคม 2560) พบผู้ป่วย 32 รำย คิดเป็นอัตรำ 2.22 ต่อแสนประชำกร ยังไม่มีผู้เสียชีวิต  
  Event-based จังหวัดศรีสะเกษ มีเหตุกำรณ์ outbreak ที่อ ำเภอโนนคูณ ในช่วงต้นเดือนมิถุนำยน 
2560 มีผู้ป่วยที่ต ำบลหนองกุง 8 รำย และต ำบลโนนค้อ 2 รำย  

 



ตำรำงที่ 1   ผลกำรทดสอบควำมไวของยุงพำหะน ำโรคต่อสำรเคมีที่ใช้ในกำรควบคุมโรคไข้เลือดออก (susceptibility test) จังหวัดศรีสะเกษ 

 



ตำรำงที่ 2  ผลกำรส ำรวจลูกน้ ำยุงลำยประจ ำเดือนเมษำยน 2560 อ ำเภอเสี่ยงใน 5 จังหวัด 

 
 

ตำรำงที่ 3  ผลกำรส ำรวจลูกน้ ำยุงลำยประจ ำเดือนมิถุนำยน 2560 อ ำเภอเสี่ยงใน 5 จังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตำรำงที่ 4  สรุปอัตรำส่วนร้อยละกำรสุ่มประเมินดัชนีลูกน้ ำยุงลำย 11 อ ำเภอเสี่ยงใน 5 จังหวัด   
   ช่วงเดือนมกรำคม – เมษำยน 2560  (ค่ำ HI >10 และ ค่ำ CI>0) 

สถานที ่ มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน 
หมู่บ้ำน (HI) 81.8 45.5 72 63 
โรงเรียน (CI) 0 12.1 11.1 16.7 
วัด (CI) 11.1 15.4 22.2 41.7 
โรงพยำบำล (CI) 16.7 0 0 33.3 
โรงงำน (CI) 0 0 0 0 
โรงแรม (CI) 0 0 0 0 

 

แผนภูมิที่ 1  สรุปอัตรำส่วนร้อยละกำรสุ่มประเมินดัชนีลูกน้ ำยุงลำย 11 อ ำเภอเสี่ยง5 จังหวัด 
               ช่วงเดือนมกรำคม – เมษำยน2560 (ค่ำ HI >10 และ ค่ำ CI>0) 
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2. ถ่ายทอดมาตรการการควบคุมโรคให้กับจังหวัด 
กรมควบคุมโรค ถ่ำยทอดมำตรกำรกำรควบคุมโรคให้กับจังหวัด ดังนี้ 
 1) ส ำนักโรคติดต่อน ำโดยแมลงถ่ำยทอดมำตรกำรกำรควบคุมโรคให้กับจังหวัด โดยกำรจัดประชุม

เชิงปฏิบัติกำรถ่ำยทอดนโยบำยกำรด ำเนินงำนโรคไข้เลือดออก ประจ ำปี พ.ศ. 2560 และ พรบ.ควบคุมโรคติดต่อ 
พ.ศ.2558 โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยประกอบด้วย เจ้ำหน้ำที่ สสจ. สคร. และ NGO รวม 70 คน ด ำเนินกำรในวันที่ 19-20 
ธันวำคม 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพ่ือถ่ำยทอดนโยบำย ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย กำรด ำเนินงำนโรค
ไข้เลือดออก ประจ ำปี พ.ศ. 2560 และ พรบ.ควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ให้ระดับจังหวัด และเพ่ือให้เกิดแผน
ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคเลือดออก ร่วมกันระหว่ำง กรมควบคุมโรค ส ำนักปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข และจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

 2) ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลรำชธำนีถ่ำยทอดมำตรกำรกำรควบคุมโรคให้กับ
จังหวัดโดยกำรประชุมพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยทีมขับเคลื่อน IVM และ ทีม CDC unit ในกำรควบคุมโรคอย่ำงมี
ประสิทธิภำพประจ ำปี 2560 โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยประกอบด้วย เจ้ำหน้ำที่ สสจ. สสอ. รพท. รพช. รวม 75 คน 
ด ำเนินกำร ระหว่ำงวันที่ 30 พฤศจิกำยน2559 – 2 ธันวำคม2559  ณ จังหวัดอุบลรำชธำนี วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำ
ศักยภำพเครือข่ำยทีมขับเคลื่อน IVM และ ทีม CDC unit ในกำรควบคุมโรคอย่ำงมีประสิทธิภำพและพัฒนำทักษะ
ของ ทีม CDC unit ในกำรควบคุมโรค (ดังเอกสำรแนบหมำยเลข 1) 

 

3. มีแผนปฏิบัติการควบคุมโรคของจังหวัด 
แผนปฏิบัติกำรของจังหวัดศรีสะเกษในกำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (ผลักดันให้ทุกอ ำเภอ

ด ำเนินกำร) ประกอบด้วย 

กิจกรรม งบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 
1. ประชุมพัฒนำศักยภำพ
เครือข่ำยป้องกันควบคุมโรคที่
มียุงลำยเป็นพำหะน ำโรค 
(ดังเอกสำรแนบหมำยเลข 2) 

30,000 - ผู้รับผิดชอบงำนควบคุม
ไข้เลือดออก/ซิก้ำ ของ รพช. 
รพ.สต. อปท. 
- ผู้รับผิดชอบงำนพ่นสำรเคมี
ของอ ำเภอ 

22 อ ำเภอ 

2. ขอควำมร่วมมือด ำเนิน
กิ จ ก ร รม ป้ อ ง กั น ค วบคุ ม
โรคติดต่อน ำโดยยุง 

- หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 6 ร 22 อ ำเภอ 

 
4. การนิเทศ หรือ Coaching หรือ KM หรือ Workshop หรือสัมมนา หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เป็นการ

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของจังหวัด 
 1) ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลรำชธำนีสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรของ

จังหวัด โดยจัดโครงกำรประชุมพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยทีมขับเคลื่อน IVM และ ทีม CDC unit ในกำรควบคุมโรค 
ปีงบประมำณ 2560 ให้กับบุคลำกรที่รับผิดชอบงำนควบคุมโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่ 5 จังหวัด จ ำนวน 75 คน 



 

ระหว่ำงวันที่ 30 พฤศจิกำยน2559 – 2 ธันวำคม2559 ณ จังหวัดอุบลรำชธำนีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำศักยภำพ
เครือข่ำยทีมขับเคลื่อน IVM และ ทีม CDC unit ในกำรควบคุมโรคอย่ำงมีประสิทธิภำพและพัฒนำทักษะของทีม CDC 
unit ในกำรควบคุมโรค (ดังเอกสำรแนบหมำยเลข 1) 

 2) สนับสนุนกำรเตรียมควำมพร้อมรับมือกำรระบำดของโรค โดยสนับสนุนวิทยำกรเพ่ือพัฒนำทักษะ
ของเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนพ่นสำรเคมีในกำรดูแลรักษำเครื่องพ่นหมอกควัน จ ำนวน 3 ครั้ง กลุ่มเป้ำหมำย ประกอบด้วย
ทีมพ่นสำรเคมขีอง อปท. รพ.สต. จ ำนวน 180 คน (ดังเอกสำรแนบหมำยเลข 3)  

 3) สนับสนุนกำรประเมินค่ำดัชนีลูกน้ ำยุงลำยในพ้ืนที่อ ำเภอเสี่ยงสูงไข้เลือดออก ระหว่ำงเดือน 
มกรำคม ถึง มิถุนำยน ดังข้อมูลในตำรำงที่ 2, 3, 4 และแผนภูมิที่ 1 ปรำกฎในหน้ำที่ 3 และ 4 (ดังเอกสำรแนบ
หมำยเลข 4) 

 4) สนับสนุนกำรควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ที่มีกำรระบำด จ ำนวน 2 ครั้ง 
 5) สนับสนุนกำรรณรงค์ไข้เลือดออก วันไข้เลือดออกอำเซียน วันที่ 15 มิถุนำยน 60 ต ำบลหนองกุง 

อ ำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ (ดังเอกสำรแนบหมำยเลข 5) 
 
5. ประเมินผลการด าเนินงานของจังหวัด 
 1) ประเมินกิจกรรมกำรประชุมพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยป้องกันควบคุมโรคที่มียุงลำยเป็นพำหะน ำ

โรคตำมเป้ำหมำยของโครงกำร พบว่ำ กลุ่มเป้ำหมำยผู้เข้ำประชุมของหน่วยงำน อปท. ให้ควำมร่วมมือในกำรเข้ำร่วม
ประชุมมำกกว่ำร้อยละ 80  

  2) จังหวัดศรีสะเกษ ได้ประเมินติดตำมผลกำรด ำเนินงำนควบคุมแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย กำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกอำคำรบ้ำนเรือน ในหมู่บ้ำน วัด โรงเรียน หน่วยงำนต่ำงๆ ให้มีควำมสะอำด โล่ง 
อำกำศสำมำรถถำ่ยเทได้สะดวก เพื่อไม่ให้เป็นที่อำศัยและวำงไข่ของยุงลำย โดยส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
ได้นิเทศติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนใน 22 อ ำเภอ พร้อมสุ่มประเมินค่ำดัชนีควำมชุกลูกน้ ำยุงลำยในหมู่บ้ำน วัด 
โรงเรียน ในระหว่ำงวันที่ 15 กุมภำพันธ์ ถึงวันที่ 3 มีน ำคม 2560 พบมีหมู่บ้ำนผ่ำนเกณฑ์ (ค่ ำ HI ≤ 10) จ ำนวน 3 
หมู่บ้ำน คิดเป็นร้อยละ 13.63 โรงเรียนผ่ำนเกณฑ์ (ค่ ำ CI = 0) จ ำนวน 8 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 36.36 วัดผ่ำน
เกณฑ์ (ค่ ำ CI = 0) จ ำนวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.36 ภำชนะที่พบลูกน้ ำส่วนใหญ่อยู่ในห้องน้ ำ คิดเป็นร้อยละ 
45.35 โอ่งน้ ำใช้ (โอ่งมังกร) คิดเป็นร้อยละ 38.8 และภำชนะอ่ืนๆ เช่น อ่ำงน้ ำให้สัตว์เลี้ยง น้ ำแช่ผัก เป็นต้น คิดเป็น
ร้อยละ 15.85 

3) ประเมินผลกำรด ำเนินงำนเปรียบเทียบกับค่ ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด อัตรำป่วยต่อแสนประชำกรของ
จังหวัดศรีสะเกษ เท่ำกับ 90 และอัตรำตำยเทำ่กับ 0 สรุปคือทั้งสองตัวชี้วัดผ่ำนเกณฑ์ค่ำเป้ำหมำย 

อัตราป่วยต่อแสนประชากร ลดลงร้อยละ 16 (เป้าหมายตัวชี้วัด) 
ค่ำเป้ำหมำย 482 – 77.12 = 404.88 
จังหวัดศรีสะเกษ 90 

อัตราป่วยตาย (ร้อยละ) ไม่เกิน 0.11 (เป้าหมายตัวชี้วัด) 
ค่ำเป้ำหมำย 0.11 
จังหวัดศรีสะเกษ 0 



 

 
ปัญหา/อุปสรรค 
  1) หน่วยงำนที่มีบทบำทในกำรเตรียมควำมพร้อมรับมือกำรระบำดของโรค โดยเฉพำะ อปท. มีควำม

เข้ำใจไม่ถูกต้องเท่ำท่ีควรในเรื่องกำรใช้เครื่องพ่นหมอกควันที่ถูกวิธี รวมถึงมีกำรหมุนเวียนของบุคลำกรในพ้ืนที่ 
  2) ควำมร่วมมือของประชำชนในกำรท ำลำยแหล่งเพำะพันธุ์มีน้อย ไม่ครอบคลุมพ้ืนที่เสี่ยง  
  3) ไม่สำมำรถเข้ำไปฉีดพ่นสำรเคมีในบ้ำนเรือนได้ครอบคลุม เนื่องจำกประชำชนออกไปท ำงำนนอก

พ้ืนที่ และหรือ ประชำชนไม่ยินยอมให้เข้ำไปฉีดพ่นสำรเคมีภำยในตัวบ้ำน 
ดังรำยงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนควบคุมโรคไข้เลือดออกของจังหวัดศรีสะเกษ  (เอกสำรแนบ

หมำยเลข 6) 
 

----------------------------------------------------------- 
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แบบรายงานการประเมินผลการด าเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกของจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยน าเข้า(Inputs) 

 

ภาคี / เครือข่าย
(participant) 

กิจกรรม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ผลลัพธ ์

(Outcomes - Impacts) 
   

- ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับ
อ าเภอ เจ้าหน้าที่ อปท. 
- สนับสนุนกิจกรรมป้องกัน
ควบคุมโรคท่ีมียุงลายเป็น
พาหะน าโรค 
- ตรวจประเมินการควบคุม
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
- งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 

1.  โครงการประชุมพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายป้องกัน
ควบคุมโรคท่ีมียุงลายเป็นพาหะ
น าโรค 

- จัดประชุมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 
- ด าเนินกิจกรรมควบคุมป้องกัน
โรคไข้เลือดออกใน 22 อ าเภอ 

- ผู้รับผิดชอบงานควบคุม
โรคไข้เลือดออก / ซิก้า 
ของ รพช. / รพ.สต. / 
อปท. 
- ผู้รับผิดชอบงานพ่น
สารเคมีของอ าเภอ รวม 
22 อ าเภอ 
- บ้าน วัด โรงเรียน 
หน่วยงานต่างๆ ในชุมชน 

ผลลัพธ์ของกิจกรรมโครงการ 

1. จ านวนหมู่บ้านผ่านเกณฑ์ (ค่า HI  10) 
    = 3 หมู่บ้าน (13.63%) 
2.  โรงเรียนผ่านเกณฑ์ (ค่า CI = 0) 
    = 8  โรงเรียน (36.36 %) 
3. ภาชนะท่ีพบลูกน  าส่วนใหญ่อยู่ในห้องน  า 
= 45.35%  เป็นโอ่งน  าใช้38.8 % และ 
      ภาชนะอ่ืนๆ เช่นอ่างน  าให้สัตว์เลี ยง 
      น  าแช่ผัก ฯลฯ 15.85%  

ผลการด าเนินงานเทียบค่าเป้าหมายตัวชี วัด 
- อัตราป่วยต่อแสนประชากร = 90  
(เป้าหมาย 404.88 หรือลดลง 16%) 
- อัตราป่วยตาย = 0 
(เป้าหมาย ไม่เกิน 0.11) 

โครงการ/ กิจกรรม 

(Projects / Activities) 
ผลผลิต 

(Outputs) 
  

- จัดการประชุมในวันที่ 29 
ธันวาคม 59 กลุ่มเป้าหมาย 
เข้าร่วมประชุมมากกว่า 80 % 

- มีการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานใน 22 อ าเภอ 
ตั งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ –3 
มีนาคม 60 

เอกสารแนบหมายเลข 6 



 
 

ปัญหา / อุปสรรค 
1. หน่วยงานที่มีบทบาทในการเตรียมความพร้อมรับมมือการระบาดของโรคโดยเฉพาะ อปท. มีความเข้าใจไม่ถูกต้องเท่าที่ควรในเรื่องการใช้เครื่องพ่นหมอกควันที่ถูก

วิธี รวมถึงมีการหมุนเวียนของบุคลากรในพื นที่ 
2. ความร่วมมือของประชาชนในการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์มีน้อย ไม่ครอบคลุมพื นที่เสี่ยง 
3. ไม่สามารถเข้าไปฉีดพ่นสารเคมีในบ้านเรือนได้ครอบคลุม เนื่องจากประชาชนออกไปท างานนอกพื นที่และหรือประชาชนไม่ยินยอมให้เข้าไปฉีดพ่นสารเคมีภายใน

ตัวบ้าน 
 
 

ผู้รายงาน นายชาตรี   ราศีบุษย์ 
              นายเชิดชัย   อาจวิชัย 

นางฤชุอร จอมทอง 
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