
แบบเลนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เวียงใต้

เร่ืองขอส่ง โครงการ ขุมขนรอบรู้โรคไข้เลือดออก จิตอาสา ปราบยุง ตำบลเวียงใต้

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นทีองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ประจำปีงบประมาณ 2562

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้

ด้วย หน่วยงาน โรงพยาบาลปาย มีความประสงค์จะจัดทำโครงการ ขุมขนรอบรู้โรคไข้เลือดออก จิตอาสา 

ปราบยุง ตำบลเวียงใต้ ในปีงบประมาณ 2562 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้เป็นเงิน 73,600 บาท ( เจ็ดหม่ืนสามพันหกร้อยบาทถ้วน ) โดยมีรายละเอียด 

แผนโครงการ ดังน้ี

ส่วนที่ 1 ะ รายละเอียดโครงการ (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)

(] 1.หสักการและเหตุผล

จากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในพ้ืนท่ีอำเภอปายในปีงบประมาณ 2559 ท่ีพบว่ามี

สถานการณ์ท่ีรุนแรง โดยมีจำนวนผู้ป่วยท้ังส้ิน 232 ราย เฉพาะในเขตตำบลเวียงใต้มีจำนวนผู้ป่วยสูงถึง 115 คน 

จากสถิตติข้อมูลแสดงให้เห็นว่า โรคไข้เลือดออกไต้กลายเป็นโรคประจำถ่ินท่ีสามารถพบผู้ป่วยไต้ตลอดถ้ายังมีพาหะ 

ของโรคและแหล่งเพาะพันธุต่างๆ ในปีน้ีจากการประขุมถอดบทเรียนแกนนำสุขภาพของขุมซนในเขต อบต.เวียงใต้ 

แล้ว พบว่า ขุมซนยังขาดความตระหนัก และความเข้าใจในการร่วมด้วยช่วยกันดูแลครัวเรือน ท้ังในส่วนของบ้าน วัด 

โรงเรียน และการดูแลส่ิงแวดล้อมในท่ีสาธารณะของขุมซน นอกจากนี้ การสำรวจลูกน้ํายุงลายในขุมซน โดย อสม.ซอง 

แต่ละขุมขนท่ีรับผิดซอบแล้ว การตรวจเช็คซ้ําโดยการสุ่มไขว้โดยทีมพ่ีเล้ียงและ อสม.หมู่บ้านอื่น ก็จะทำให้สามารถ 

ประเมินผลการสำรวจของผู้รับผิดขอบแต่ละขุมขนแต่ละหมู่บ้านไต้ดีฃ้ีน ตลอดถึงเป็นการช่วยกระตุ้นให้แต่ละขุมซน 

ดูแลจัดการสำรวจลูกน้ํายุงลายให้ดีข้ึน เพ่ือมิให้ทีมสุ่มไขว้หมู่บ้านอ่ืนเข้ามาตรวจพบได้ นับเป็นกลยุทธวิธีหน่ึงท่ีส่งผลดี 

ต่อการควบคุมป้องกันโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล โรงพยาบาลปาย จึงจัดทำโครงการขุมซนรอบรู้ โรคไข้เลือดออก 

จิตอาสา ปราบยุง ตำบลเวียงใต้ ๆน้ีข้ึนในปี 2562 นี้ เพ่ีอสร้างการมีส่วนร่วมของขุมซนด้วยกลยุทธจิตอาสา และสร้าง 

ความรอบรู้ต้านโรคไข้เลือดออกในขุมขนรวมถึงการตรวจเช็คซ้ําลูกน้ํายุงลายจากการสุ่มไขว้ของแต่ละหมู่บ้านท้ังน้ีเพ่ีอ 

ร่วมด้วยช่วยกันแถ้ไฃป้ญหาโรคไข้เลือดออกในพ้ืนท่ีของตำบลเวียงใต้

2 .2. 2. วัตถุประสงค์/ตัวซี้วัด

2.1 เพ่ือสนับสนุนการตำเนินกิจกรรมต่างๆในการแถ้ไขป้ญหาโรคระบาดประจำถ่ินโดยการสร้างความรอบ 

รู้เร่ืองโรคไข้เลือดออก ภายในขุมซน และกิจกรรมตรวจเช็คปริมาณลูกน้ํายุงลายในขุมซนโดย อสม.ของแต่ละขุมซน

ตัวขี้,วัด ร้อยละ 80 ซองทุกหมู่บ้านมีค่าดัซนิลูกน้ํายุงลายในครัวเรือน (HI) ไม่เกิน 10

2.2 เพ่ีอให้สามารถควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในขุมซนไต้โดยสร้างการมีส่วน

ร่วมจากทุกภาคส่วนและการจัดการโรคในขุมขนและเพ่ีอสร้างความต่ืนตัวและมีการกระตุ้นการสำรวจลูกน้ํายุงลาย 

อย่างต่อเน่ือง

ตัวขี้วัด ร้อยละ 100 ของขุมซนในเขต อบต.เวียงใต้ร่วมเป็นทีมสุ่มสำรวจเพ่ีอสำรวจขุมขน ร่วม 

ตรวจเช็คปริมาณ ลูกน้ํายุงลายของขุมซน ตลอดจน การดูแลไม่ให้มีลูกน้ํายุงลายในเขตรับผิดขอบขุมซนของตนเอง



2. วิธีดำเนินการ

2.1 กิจกรรมสร้างความรอบเด้านไฃ้เลือดออกให้กับชุมขน

2.1.1 บ้าน ทุกหลังคาเรือนใบชุมชนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับไข้เลือดออก โดยผ่าน 

ทางหอกระจายข่าว หมู่บ้าน แผ่นพับประซาสัมพันธ์ ป้ายไวนิลประซาสัมพันธ์ และกิจกรรมการประชุมประจำเดือน 

ซองหมู่บ้าน สามารถเนินแกนน่าสุขภาพในครัวเรือนเร่ืองโรคไข้เลือดออกของชุมซน และมีความเนินจิตอาสาท่ีจะร่วม 

ปราบยุงลายต้านภัยไข้เลือดออกในชุมซน (ในหมู่บ้านที่พื้นที่กว้างให้แบ่งพื้นที่เนินปิอก เนินโซน เนินคุ้ม เพ่ือร่วม 

ดูแลในเซต ในโซนซองตนเอง)

2.1.2 วัด /  ศาสนสถาน วัดและศาสนสถานในเซต ชุมซน อบต.เวียงใต้ มีความรู้ความเข้าใจ 

เก่ียวกับไข้เลือดออก โดยผ่านทางส่ือประซาสัมพันธ์ แผ่นพับประซาสัมพันธ์ ป้ายไวนิลประซาสัมพันธ์ สามารถเนิน 

แกนน่าสุขภาพ เร่ืองโรคไข้เลือดออกของชุมซน และมีความเนินจิตอาสาท่ีจะร่วมปราบยุงลายต้านภัยไข้เลือดออกใน 

ชุมชน

2.1.3 โรงเรียน/สถานศึกษา ทุกโรงเรียนในเซตอบต.เวียงใต้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

ไข้เลือดออก โดยผ่านทางส่ือประซาสัมพันธ์ แผ่นพันประซาสัมพันธ์ ป้ายไวนิลประซาสัมพันธ์ สามารถเนินแกนนำ 

สุขภาพ เร่ืองโรคไข้เลือดออกของชุมซน และมีความเนินจิตอาสาท่ีจะร่วมปราบยุงลายต้านภัยไข้เลือดออกในชุมซน

2.1.4 สถานประกอบการ/สถานที่ราซการ ในเซต อบต.เวียงใต้ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

ไข้เลือดออก โดยผ่านทางส่ือประซาสัมพันธ์ แผ่นพับประซาสัมพันธ์ และการประชุมซองทางซมรมผู้ประกอบการและ 

การประชุมของส่วนราซการ ฯ สามารถเนินแกนน่าสุขภาพ เร่ืองโรคไข้เลือดออกซองชุมซน และมีความเนินจิตอาสาท่ี 

จะร่วมปราบยุงลายต้านภัยไข้เลือดออกในชุมซน

2.2 กิจกรรมจิตอาสา ปราบยุง

กิจกรรม ร่วมด้วย1ช่วยกัน บ๊ิกคลืนน่ิงเดย์ ในชุมซน เดือนละ 1 คร้ัง จำนวน 5 ชุมชน โดย กลุ่มจิต 

อาสาทุกภาคีเครือข่ายในชุมซน มาร่วมด้วยช่วยกัน ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ก่อนฤดูระบาด ในเดือน กพ.หรือ 

มี.ค และ ในซ่วงฤดูระบาด ( พ.ค -ก.ย ) อย่างต่อเน่ือง เดือนละ 1 คร้ัง

2.3 กิจกรรมลุ่มเช็ค ความชุกซองลูกน้ํายุงลายในชุมซน โดย อสม. (สุ่มไขว้)

2.3.1 กิจกรรม ประชุม จัดต้ังทีม และ แม่ทัพน่าสุ่มไขว้ของแต่ละหมู่บ้าน ทีมละ 8 - 1 0  คน

2.3.2 จัดตารางการสุ่มไขว้ของแต่ละหมู่บ้าน โดย ใน 3 สัปดาห์แรก จะดูแลกำจัดลูกน้ํายุงลายในเขต 

รับผิดซอบชุมซนของตัวเอง และ สัปดาห์สุดท้าย ซองทุกเดือน จะเนินการออกสุ่มไขว้หมู่บ้านชุมซนอ่ืน โดยใช้เกณฑ์ 

การสุ่มไขว้ดังน้ี

1. หมู่บ้านที่มีหลังคาเรือนต่ํากว่า 100 หลัง สำรวจ ให้ได้มากท่ีสุด

2. หมู่บ้านที่มีจำนวนหลังคาเรือน 100-199 หลัง สำรวจ 45 หลังคาเรือน

3. หมู่บ้านที่มีจำนวนหลังคาเรือน 200-299 หลัง สำรวจ 51 หลังคาเรือน

4. หมู่บ้านที่มีจำนวนหลังคาเรือน 300-399 หลัง สำรวจ 54 หลังคาเรือน

5. หมู่บ้านที่มีจำนวนหลังคาเรือนมากกว่า 400 หลัง สำรวจ 55 หลังคาเรือน



2.3.3 กิจกรรม ประเมินผล สรุปผลการลุ่มไขว้ รายเดือน แจ้งคืนข้อมูล ให้กับชุมชน ผู้นำ'ชุมชน และ อสม.ใน 

พ้ืนท่ี เพ่ือรับทราบสถานการณ์และความชุกของลูกน้ํายุงลายจากการลุ่มสำรวจไขว้ เพื่อประเมินผลการลงสำรวจและ 

การดูแลภายในชุมชนเร่ือง ลูกน้ํายุงลาย

3. กลุ่มเป้าหมาย

5 ชุมชนในในเขต อบต.เวียงใต้

3.1 หมู่ 5 บ้านนํ้าฮู

3.2 หมู่ 5 บ้านสันติชล

3.3 หมู่ 6 บ้านห้วยปู

3.4 หมู่ 7 บ้านใหม่สหสัมพันธ์

3.5 หมู่ 8 บ้านแสงทองเวียงใต้

4. สถานทีด่ำเนินการ

5 ชุมชน ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย

5. วิธีดำเนินการ

5.1 กิจกรรมสร้างความรอบรู้ต้านไข้เลือดออกให้กับชุมชน

5.1.1 บ้าน ทุกหลังคาเรือนในชุมชนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับไข้เลือดออก โดยผ่าน 

ทางหอกระจายข่าว หมู่บ้าน แผ่นพับประซาสัมพันธ์ ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมการประชุมประจำเดือน 

ของหมู่บ้าน สามารถเบ็เนแกนนำสุขภาพในครัวเรือนเร่ืองโรคไข้เลือดออกของชุมชน และมีความเป็นจิตอาสาที่จะร่วม 

ปราบยุงลายต้านภัยไข้เลือดออกในชุมชน ( ในหมู่บ้านท่ีพ้ืนท่ีกว้าง ให้แบ่งพ้ืนท่ีเป็น'ปิอก เป็นโซน เป็นคุ้ม เพ่ือร่วม 

ดูแลในเขต ในโซนของตนเอง)

5.1.2 วัด /  คาสนสถาน วัดและคาสนสถานในเขต ชุมชน อบต.เวียงใต้ มีความรู้ความเข้าใจ 

เก่ียวกับไข้เลือดออก โดยผ่านทางส่ือประซาสัมพันธ์ แผ่นพับประซาสัมพันธ์ ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ สามารถเป็น 

แกนนำสุขภาพ เร่ืองโรคไข้เลือดออกของชุมชน และมีความเป็นจิตอาสาท่ีจะร่วมปราบยุงลายต้านภัยไข้เลือดออกใน 

ชุมชน

5.1.3 โรงเรียน /สถานศึกษา ทุกโรงเรียนในเขต อบต.เวียงใต้ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

ไข้เลือดออก โดยผ่านทางส่ือประซาสัมพันธ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิลประซาสัมพันธ์ สามารถเป็นแกนนำ 

สุขภาพ เร่ืองโรคไข้เลือดออกของชุมชน และมีความเป็นจิตอาสาท่ีจะร่วมปราบยุงลายต้านภัยไข้เลือดออกในชุมชน

5.1.4 สถานประกอบการ/สถานท่ีราชการ ในเขต อบต.เวียงใต้ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

ไข้เลือดออก โดยผ่านทางส่ือประซาสัมพันธ์ แผ่นพับประซาสัมพันธ์ และการประชุมของทางชมรมผู้ประกอบการและ 

การประชุมของส่วนราชการ ฯ สามารถเป็นแกนนำสุขภาพ เร่ืองโรคไข้เลือดออกของชุมชน และมีความเป็นจิตอาสาท่ี 

จะร่วมปราบยุงลายต้านภัยไข้เลือดออกในชุมชน

5.2 กิจกรรมจิตอาสา ปราบยุง

กิจกรรม ร่วมด้วยช่วยกัน บ๊ืเกคลืนน่ิงเดย์ ในชุมชน เดือนละ 1 คร้ัง จำนวน 5 ชุมชน โดย กลุ่มจิต 

อาสาทุกภาคีเครือข่ายในชุมชน มาร่วมด้วยช่วยกัน ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ก่อนฤดูระบาด ในเดือน กพ.หรือ 

มี.ค และ ในช่วงฤดูระบาด ( พ.ค -ก.ย ) อย่างต่อเน่ือง เดือนละ 1 คร้ัง



5.3 กิจกรรมสุ่มเช็ค ความขุกฃองลูกน้ํายุงลายในขุมซน โดย อสม. (สุ่มไขว้)

5.3.1 กิจกรรม ประขุม จัดต้ังทีม และ แม่ทัพนำสุ่มไขว้ของแต่ละหมู่บ้าน ทีมละ 8 - 1 0  คน

5.3.2 จัดตารางการสุ่มไขว้ของแต่ละหมู่บ้าน โดย ใน 3 สัปดาห์แรก จะดูแลกำจัดลูกน้ํายุงลายในเขต 

รับผิดชอบขุมซนของตัวเอง และ สัปดาห์สุดท้าย ซองทุกเดือน จะเป็นการออกสุ่มไขว้หมู่บ้านขุมซนอ่ืน โดยใช้เกณฑ์ 

การสุ่มไขว้ดังน้ี

1. หมู่บ้าน'ท่ีมี'หลังคาเรือนต่ําก'ว่า 100 หลัง สำรวจ ให์ได้มากท่ีสุด

2. หมู่บ้านที่มีจำนวนหลังคาเรือน 100-199 หลัง สำรวจ 45 หลังคาเรือน

3. หมู่บ้านที่มีจำนวนหลังคาเรือน 200-299 หลัง สำรวจ 51 หลังคาเรือน

4. หมู่บ้านที่มีจำนวนหลังดาเรือน 300-399 หลัง สำรวจ 54 หลังคาเรือน

5. หมู่บ้านท่ีมีจำนวนหลังคาเรือนมากกว่า 400 หลัง สำรวจ 55 หลังคาเรือน

5.3.3 กิจกรรม ประเมินผล สรุปผลการสุ่มไขว้ รายเดือน แจ้งคืนข้อมูล ให้กับขุมซน ผู้นำขุมขน และ อสม.ใน 

พ้ืนท่ี เพ่ือรับทราบสถานการณ์และความซุกซองลูกน้ํายุงลายจากการสุ่มสำรวจไขว้ เพ่ือประเมินผลการลงสำรวจและ 

การดูแลภายในขุมซนเร่ือง ลูกน้ํายุงลาย

กุมภาพันธ์ - กันยายน 2562 

7. งบประมาณ

ขอใช้งบประมาณ โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบล 

เวียงใต้ หมวดท่ี 2 สนับสนุนหน่วยบริการสาธารณสุข จำนวน 79,250 บาท ( เจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาท 

ถ้วน) ดังรายละเอียด

7.1 กิจกรรมสร้างความรอบรู้ด้านไข้เลือดออกให้กับชุมขน

- ค่าจัดทำสปอต แจกหอกระจายข่าว/วิทยุชุมซน/ส่ือโซเชียล

- ค่ารถประซาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี

1,500 บาท 

3,000 บาท

ค่าอาหารว่างการประชุมชุมซนๆละ 600 บาท จำนวน 5 ชุมซน 3,000 บาท

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานนอกเวลาจำนวน 2 คนๆละ!00 บาท

จำนวน 5 ครัง ( 5 ชุมซน ) 1,000 บาท

ค่าป้ายประซาสัมพันธ์ ขนาด 3*1 เมตร ๆละ 150 บาท (ขุมซนละ 2 ผืน )

จำนวน 5 ขุมซน 4,500 บาท

รวม กิจกรรมที่ 5.1 13.000 บาท



7.2 กิจกรรมจิตอาสา ปราบยุง

- ก่อนฤดูระบาด 1 คร้ัง ( ก.พ หรือ มี.ค 62) ฤดูระบาด 5 คร้ัง ( พ.ค -  ก.ย 62)

5.2.1 ชุม'ซน'น้ําฮู ม.ร ตำบลเวียงใต้ จำนวน 50 คน

ค่าอาหารว่าง จำนวน 50 คนๆละ 25 บาท จำนวน 6 คร้ัง 

รวมเบ็เนเงิน 7,500 บาท

5.2.2 ชุมขนสันติชล ม.ร ตำบลเวียงใต้ จำนวน 50 คน

ค่าอาหารว่าง จำนวน 50 คนๆละ 25 บาท จำนวน 6 คร้ัง 

รวมเป็นเงิน 7,500 บาท

5.2.3 ชุมชนห้วยปู ม.6 ตำบลเวียงใต้ จำนวน 50 คน

ค่าอาหารว่าง จำนวน 50 คนๆละ 25 บาท จำนวน 6 คร้ัง 

รวมเป็นเงิน 7,500 บาท

5.2.4 ชุมชนบ้านใหม่ สหสัมพันธ์ ม.7 ตำบลเวียงใต้ จำนวน 50 คน 

ค่าอาหารว่าง จำนวน 50 คนๆละ 25 บาท จำนวน 6 คร้ัง 

รวมเป็นเงิน 7,500 บาท

5.2.5 ชุมชนแสงทองเวียงใต้ ม.8 ตำบลเวียงใต้ จำนวน 50 คน 

ค่าอาหารว่าง จำนวน 50 คนๆละ 25 บาท จำนวน 6 คร้ัง 

รวมเป็นเงิน 7,500 บาท

- ค่าวัสดุอุปกรณ์การพัฒนาส่ิงแวดล้อม เช่น ถุงมือ ถุงดำ ไม้กวาด คร้ังละ 500 บาท /  ชุมชน 

จำนวน 5 ชุมชน จำนวน 6 คร้ัง รวมเป็นเงิน 15,000 บาท

- ค่า'ปิายกิจกรรม จิตอาสา จำนวน 1 ผืน ขนาด 4*1 เมตร ๆละ!50บาท รวม 600 บาท

รวมกิจกรรมที่ 5.2______________________________ 53.100 บาห

7.3 กิจกรรม แม่ทัพนำสุ่มไขว้ เดือนละ 1 คร้ัง

-ค่าอาหารว่างทีมสุ่มจำนวน6 0 คนๆละ25 บาทรวม5 เดือน(พ.ค-ก.ย)เป็นเงิน 7,500 บาท 

รวมกิจกรรมที่ 5.3___________7.500 บาท

รวมงบประมาณที่ฃอสนับสนุนท้ังสิ้น

กิจกรรมที่ 5.1 +5.2+5.3_________73.600 บาท

( เจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

( งบประมาณสามารถคละจ่ายได้ทุกรายการ)



8. การประเมินผล

8.1 ประเมินผลค่าดัซนีลูกน้ํายุงลายในครัวเรือน (HI) และค่าดัชนีซี้วัดค่าลูกนํ้ายุงลายในที่สาธารณะ(ต)

8.2 ประเมินผลจากจำนวนครั้ง/จำนวนคนเข้าร่วมในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน

8.3 ประเมินผลจากจำนวนผู้ป่วยในเขต อบต.เวียงใต้

9. ผลท่ีคาดว่าจะไต้รับ

ชุมชนหมู่บ้าน ในพ้ืนท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ มีความรอบรู้ มีความเข้าใจในเร่ืองโรคไข้เลือดออก 

และมีความเป็นจิตอาสาในการช่วยสำรวจลูกน้ํายุงลาย รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ ร่วมด้วยช่วยกัน ทุกภาคส่วน 

และมีระบบตรวจเซคซ้ําจากการสุ่มไขว้ของ อสม.และ การนำชองพ่ีเล้ียงชองแต่ละหมู่บ้านท่ีเข้มแข็ง ส่งผลให้เป็น 

ชุมขนปลอดลูกน้ํายุงลายต่อไป



□  7.4.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)] 

□  7.4.8.1 อื่นๆ (ระบ ุ).....................................

ลงซื่อ........^ ะ!̂ ..!.̂ ^^? ^? ............... ผู้เขียนโครงการ
( นายเจริญคักด้ิ เลิศมงคล )

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

ลงซื่อ......... !$ ..̂ ? C...... ^ !!? !.............ผู้เห็นขอบโครงการ
( นางพีรัญซน์ คำสม )
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ^'

หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและอ^คัรัวม โรงพยาบาลปาย

ลงซื่อ......................... ............................. ผู้เสนอโครงการ
( นายวัฒบขัย วิเศษสมิต )

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลปาย



ส่วนที่ 2 ะ ผลการพิจารณาแผนงาน/โดรงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เวียงใต้ ครั้งที่..!

..โไ.:.‘(ป.:...?:'ว!ี..?:........  ผลการพิจารณา โครงการ ดังน้ี

[วีนี้อนุมัติงบประมาณ เพ่ือสนับสบุนัโครงการ
1พ,ร า ะ .................. นีH้น้ีวีวีพว ี<?...... .ร ุ่^ ร ว ี.®<?. ...(วี.วีวี1..

พ)ร.0๙!5 น ี้̂ .น ีh้ไ ? : ! : ^ ว .ีน ีน้ ี]้ ว .ี ร !ุ ร ?ุ น ุ̂ '?......Y................V .............  ..................... ใ...
□  ไม่อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสบุบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เพราร

72562 เม่ือวันท่ี

ฉา ; m ฐ . ! โ น ี ้ โ

หมายเหตุเพ่ิมเติม (ถ้ามี)

0/ ให้รายงานผลคุวามสำเร็จของแผนงาบ/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม (ส่วนที่ 3) ภายใบวับท่ี 
&} °) ffTSVnm j น ี้!

ลงช่ือ
น ี้"

WLp 0^
( นัายวีระซัย แสงทองอร่าม)

ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ 
เดือน................... พ.ศ..............วันท่ี.



รายงานการประชุมแกนน่าสุขภาพหมู่บ้านเขต อบต.เวียงใต้ 
ครังท ๑ / ๒๕๖๒

วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเอื้องแคทรียา โรงพยาบาลปาย

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๔๕ น.

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งท่ีประชุมทราบ โดย เจริญศกด เลิศมงคล ผู้รับผิดขอบและผู้ประสานงาน 
๑. สถานการณ์ไข้เลือดออกท่ีผ่านมาของอำเภอปาย

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ ในช่วง ๕ ปีท่ีผ่านมา พบว่าโรคไข้เลือดออกในอำเภอ 
ปาย ได้กลายเป็นโรคประจำถิ่น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีผู้'ป่วย จำนวน ๒๖๓ คน คิดเป็น ๘๖๒.๒๙ ต่อ 
แสนประซากร ในปี ๒๕๕๗ มีผู้'ป่วย'ท้ังส้ิน ๓๓ คนคิดเป็น ๑๐๙.๗๖๒ ต่อแสนประซากร ในปี ๒๕๕๘ มี 
ผู้ป่วย ๓๔ ราย คิดเป็น ๑๑๓.๐๘๘ ต่อแสนประซากร และในปี ๒๕๕๙ เป็นปีท่ีมีการระบาดของโรค 
ไข้เลือดออกอย่างรุนแรง โดยมีจำนวนผู้ป่วยสูงถึง ๒๓๒ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๗๗๒ ต่อแสนประซากร 
ในปี ๒๕๖๐ มีจำนวนผู้ป่วย ๓๘ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๑๐๑.๙๘ ต่อแสนประซากร และในปี ๒๕๖๑ ท่ี 
ผ่านมา มีจำนวนผู้ป่วย ๗๕ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๒๗๐.๙๖ ต่อแสนประซากร สำหรับสาเหตุของการ 
ระบาดเกิดจากหลายปัจจัย ท้ังเทคนิคการควบคุมโรค ความร่วมมือร่วมใจของชุมซน เช้ือ'ใวรัสเดงกิท่ี 
ระบาด การถ่ายเทของประซากรซ่ึงเป็นเมืองท่องเท่ียว การแกไขปัญหาโรคไข้เลือดออกต้องเกิดจากการ 
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และแกไขปัญหา ตลอดจนอุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนของตำบลเวียง 
ใต้ท่ีเป็นเหมือนจุดไข่แดง เป็นเหมือน จุดศูนย์กลางของเมืองจึงต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากชุมซนและ
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของปี ๒๕๖๑ท่ีผ่านมาของ ๕ ชุมซนในเขต อบต.เวียงใต้
บ้านน่าฮู 
บ้านลันติซล 
บ้านห้วย'ปู 
บ้านใหม่สหสัมพันธ์ 
บ้านแสงทองเวียงใต้

หมู่ที ๕ ตำบลเวียงใต้ มีจำนวนผู้ป่วย ๑ ราย
หมู่ที่ ๕ ตำบลเวียงใต้ มีจำนวนผู้ป่วย ๗ ราย
หมู่ที่ ๖ ตำบลเวียงใต้ (ชุมซนเขต อบต.เวียงใต้) ไม่พบผู้ป่วย
หมู่ที่ ๗ ตำบลเวียงใต้ มีจำนวนผู้ป่วย ๑๓ ราย
หมู่ที่ ๘ ตำบลเวียงใต้ มีจำนวนผู้ป่วย ๑๖ คน

ที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ ๓ เรื่องลืบเนื่องจากการประชุม
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วาระที่ ๔ เร่ืองเสนอพิจารณา และอื่นๆ
ผู้รับผิด,ชอบ ซอให้แกนนำแต่ละชุมซนนำเสนอผลการดำเนินงานและผลลัพธ์รวมถึงป้ญหาอุปสรรคและ 

แนวทางท่ีจะดำเนินการร่วมกันต่อไปในปีนี้
หมู่ที่ ๕ บ้านนาฮ : ปีท่ีผ่านมา มี อสม. ออกสำรวจลูกน้ีายุงลาย ทุกสัปดาห้ในเขตรับผิดชอบมีการพัฒนา 

หมู่บ้านทุกๆเดือนๆละ ๑ คร้ัง หากมีคนไฃ้ท่ีติดมาจากท่ีอ่ืน และทาง อสม.ทราบ ทุกคนจะร่วมกันป้องกัน 

ออกสำรวจ บริเวณใกล้ๆช่วยกันป้องกันอย่างเร่งด่วน

ผลลัพธ์,ท่ีเกิด'ข้ึนก็ดือ มีผู้'ป่วยเพียง ๑ ราย ติดมาจากท่ีอื่น ไม่พบการระบาดของโรคในชุมซน ดัซน้ีซ้ีวัดความ 

ชุกชุมลูกน้ีายุงลายยังพบได้แต่ไม่สูงเกินไป

สำหรับป้ญหา และ อุปสรรคน้ันส่วนใหญ่ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดื จากทางชุมซน และ อสม. และ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวซ้อง ไม่พบป้ญหาอุปสรรค จะมีก็เพียงป้ญหาท่ีเกสเฮาทํไม่ยอมให้เข้าสำรวจ และ รีสอร์ทที่ 
ปล่อยไว้เป็นรีสอร์ทร้าง สำหรับป้จจัยท่ีทำให้งานสำเร็จ มาจากชุมซนเข้มแข็ง ผู้นำ/แกนนำ /ทุกฝ่าย,ให้ความ 
ร่วมมีอมีกฎกติกาซองหมู่บ้าน ปรับหลังคาเรือนท่ีไม่ให้ความร่วมมือ หลังละ ๓๐๐ บาทแล้วเอาเงินไปจ้างคน 
มาทำความสะอาดให้

การดำเนินการต่อไป เพ่ือให้ชุมซนปลอดภัยจากไข้เลือดออกโดยการ
- เอาคนในชุมซน หลังคาเรือนละคน มาอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและให้เกิดความตระหนัก 

ในเร่ืองโรคไข้เลือดออก

ประซาสัมพันธ์เสียงตามสายบ่อยๆ

ร่วมด้วยช่วยกันเป็นจิตอาสาในชุมซน ดูแลสถานท่ีสาธารณะ มีการพัฒนาส่ิงแวดล้อม บ้าน วัด 

โรงเรียน ภายในชุมซนอย่างต่อเน่ือง

หมู่ที่ ๕ บ้านสันติซล : .ปีท่ีผ่านมา สำรวจลูกน้ีายุงลาย มีการประชุมหมู่บ้านหาแนวทางร่วมกัน พัฒนา 

หมู่บ้านในวันสำคัญๆ เช่น วันแม่ วันพ่อ วันตรุษจีน วันรณรงค์ต้านภัยไข้เลือดออก และให้มีการเพ่ิมจำนวน 

อสม.ซองหมู่บ้านในการทำงาน ปีท่ีผ่านมาพบผู้ป่วยในหมู่บ้าน จำนวน ๗ ราย แต่ ก็ยังอยู่ในสถานการณ์ท่ียัง 

ไม่รุนแรง พอท่ีจะร่วมด้วยช่วยกันควบคุมโรคได้จากการร่วมด้วยช่วยกันซองชุมซนทำให้ ถนนสะอาด ท่ีรกร้าง 

ลดลง ลดแหล่งเพาะพันธ์ลูกนี้ายุงลาย สำหรับส่วนซองป้ญหา/อุปสรรคนั้นเดิมมีจำนวน อสม.น้อย ประซากร 

มาก ทำงานไม่ท่ัวถึงและในฤดูฝน ทางเข้าหมู่บ้านเฉอะแฉะ เข้ายาก รวมถึงมีบ้านท่ีไม่มีคนพักอาศัย ทำให้!ม่มี 

คนดูแลบ้าน บ้านเรือนเป็นพื้นที่สูง เป็นตรอก ซอกซอย เวลาใข้รถยนต์พ่นยุงทำให้เข้าได้!ม่ท่ัวถึง อยากให้!ข้ 

เคร่ืองพ่นแบบสะพายเข้าไปด้วย



3

สำหรับในปีน้ีอยากให้มีกิจกรรมร่วมด้วย ช่วยกันของชุมซนในการพัฒนาส่ิงแวดล้อมของ

ชุมซนอย่างต่อเน่ือง และอยากให้มีการ สร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองโรคไข้เลือดออก

ให้กับซาวบ้านภายในชุมซนและให้ซาวบ้านให้ความร่วมมือ ให้ทุกหลังคาเรือน ทำความสะอาดรอบบ้าน 

ซองตัวเอง อสม.จะเข้าไปสำรวจทุกบ้านอย่างต่อเนื่อง

หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยปู : ปีท่ีผ่านมา ร่วมมือกันออกสำรวจลูกน้ํายุงลาย อาทิตย์ละ ๑ คร้ัง ในเซต 
รับผิดชอบแนะนำซาวบ้านช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกนํ้ายุงลาย ให้รักษาสภาพแวดล้อมในชุมซนไม่ให้มี 
น้ําฃัง แจกทรายอเบท ทุกคร้ังเม่ือลงพ้ืนท่ีสำรวจผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึน ทำให้การแพร่พันธ์ซองลูกน้ํายุงลายลดลง 
ไม่มีผู้ป่วยในเซตชุมซน สำหรับในส่วนซองปีญหา/อุปสรรค ก็มีบ้างท่ีไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากซาวบ้าน ( 
บางส่วน) บางบ้านปิดประตู ไม่สามารถเข้าไปสำรวจได้ สำหรับในปีนี้จะเตรียมความพร้อมในการออกสำรวจ 
ลูกน้ํายุงลายก่อนฤดูระบาด อสม.ในกลุ่มต้องสละเวลาร่วมมือกันอย่างพร้อมเพรียงซอความร่วมมือจาก 
ซาวบ้าน ให้ความสะดวกในการออกสำรวจทุกคร้ัง

หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่สหสัมพันธ์ : ในปีท่ีผ่านมา มีกิจกรรม บ็๊กคลืนน่ืงเดย์ ร่วมกับชุมซนเดือนละ ๑ 
คร้ัง ร่วมกับอำเภอ /อบต/ทหาร สำรวจลูกนํ้าอาทิตย์ละ ๑ คร้ัง ในเซตรับผิดชอบซองตนเอง ร่วมลงพ้ืนท่ีกับ 
หมอพ่ีเล้ียง (ตอนมืเคสไข้เลือดออก) ลงพ้ืนท่ีลุ่มไขว้กับหมู่บ้านอื่นๆ มืพี่บ้อง/เพื่อน อสมจิตอาสา./ทหาร /มา 
ช่วยกันพัฒนาสิ่งแวดล้อม/สำรวจลูกนํ้า มีการทำประซาคมในหมู่บ้าน ครัวเรือนไหนปล่อยให้มืลูกน้ํา โดย 
ไม่ได้รับการแก่ไซหลังจากท่ีตรวจพบ ปรับครัวเรือนละ ๕๐ บาท และมืพ่ีเล้ียงเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มาให้ 
ความรู้เร่ืองโรคไข้เลือดออก ในที่ประชุมประจำเดือน ผลลัพธ์การดำเนินงานทำให้ ส่ิงแวดล้อมซองชุมซนดื
ข้ึนชุมซนมืส่วนร่วมมากข้ึนกว่าเดิม สำหรับปิญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานดือ จำนวน อสม.น้อย จำนวน 
ครัวเรือน เยอะ ดูแลได้ไม่ท่ัวถึง สภาพแวดล้อมท่ียังไม่ได้รับการกำจัด และซาวบ้านยังซาดความรู้ ความเข้าใจ 
ในเร่ืองโรคไข้เลือดออก สำหรับปิจจัยบวกซองชุมซนดือ อสม.ร่วมมือกัน /แกนนำให้ความสำคัญ การปีองกัน 
ไข้เลือดออกมากข้ึน แต่ก็ยังมืคนในชุมซนท่ีไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมการปีองกันไข้เลือดออกในชุมซน 
สภาพแวดล้อมในชุมซนยังไม่สะอาดเท่าท่ีควร ในปีน้ีอยากให้มืการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับไข้เลือดออก ให้ 
ตระหนักถึงพิษภัยซองโรคไข้เลือดออก ซองบประมาณในการลงพ้ืนท่ีสำรวจลูกน้ํา ( เพ่ีอเปีนขวัญและกำลังใจ 
ให้ อสม. จัดกิจกรรม ประกวดครัวเรือนน่าอยู่ ส่ิงแวดล้อมสดใส เพ่ีอเปีนการกระตุ้นให้ทุกคนมืส่วนร่วม 
จัดซ้ืออุปกรณ์ในการลงพ้ืนท่ีสำรวจให้กับ อสม. ( ไฟฉาย ร่ม เส้ือกันฝน ถุงดำ ถุงมือ)

หมู่ที่ ๘ บ้านแสงทองเวียงใต้ : ปีท่ีผ่านมา อสม.ออกสำรวจลูกน้ํายุงลายทุกสัปดาห์ (ทุกๆวันศุกร์) 

ช่วยกันบอกซาวบ้านให้ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ํายุงลาย พัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุง 

ผลลัพธ์การดำเนินงาน เกิดการระบาดซองโรคในช่วง เดือน มิ.ย มีจำนวนผู้ป่วยในหมู่บ้าน จำนวน ๑๖ คน 

ยังมืค่าดัชนีความชุกซองลูกน้ํายุงลายในครัวเรือนท่ีชุกอยู่ พบลูกนํ้ายุงลายเยอะ สำหรับ ปิญหา อุปสรรค 

เจ้าซองบ้านไม่ให้ความร่วมมือ เจ้าซองบ้านไม่ดูแลบ้านเรือนตัวเอง บ้าน1ไม่มืคนอยู่ ปล่อยท้ิงร้างไว้ เข้าไปดู 

ไม่ได้ จำนวนหลังคาเรือนเยอะ พ้ืนท่ีกว้าง อสม.ดูแลไม่ท่ัวถึง จำนวน หลังคาเรือน ๘๘๘ หลังคาเรือน /  

จำนวน อสม.๑๕ คน สำหรับปิจจัยบวกซองหมู่บ้าน ภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุนเปีนอย่างดื สำหรับปิจจัย 

ลบดือ เซตพ้ืนท่ีกว้าง อสม.มีน้อย ดูแลไม่ท่ัวถึง
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สำหรับในปีนี้จะร่วมด้วยช่วยกัน เพ่ือลดโรคไข้เลือดออก ในพ้ืนท่ี โดยการออกสำรวจก่อนท่ีฤดูฝนจะมา 
รณรงค์บอกซาวบ้านให้รู้ก่อน สร้างความรู้ ความเข้าใจกับซาวบ้านให้มากข้ึน และจะประสานงานแหล่งเสี่ยง 

เช่นลู่รถยนต์ให้เก็บยางรถยนต์เข้าในท่ีร่ม จัดเก็บให้เป็นระเบียบก่อนฤดูระบาด ชิงเผา วัสดุที่จะเป็นแหล่ง 

เพาะพันธ์

ผู้ดำเนินการประชุม : ปีท่ีผ่านมา จะเห็นได้ว่า บีญหาซองแต่ละหมู่บ้าน มีเหมือนๆกันคือ บีญหาเร่ือง

การจัดการส่ิงแวดล้อมในชุมซน ท้ัง บ้าน วัด โรงเรียน และท่ีสาธารณะ ซ่ึงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจในการ 

เป็นจิตอาสาซองชุมซนมาร่วมด้วยช่วยกันในการดูแลและจัดการส่ิงแวดล้อมซองชุมซน บ้าน วัด โรงเรียน 

สถานท่ีสาธารณะ สถานประกอบการต่างๆ และบีญหาในด้านซองการซาดความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับ 

ไข้เลือดออก ทำให้ซาดความตระหนัก ควรต้องมืการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความรอบรู้สุฃภาพด้าน 

ไข้เลือดออกเพ่ิมเติมมากข้ึน และเพิ่มความเข้มข้นและต่อเนื่องในการสำรวจลูกนํ้ายุงลายรวมถึงการสุ่มเซ็คกัน 

ระหว่างหมู่บ้านเป็นการเติมเต็มให้กันในชุมซนซ่ึงจะได้จัดทำตามแผนงานโครงการต่อไป

ปีดประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น นายเจริญคักด เลิศมงคล ผู้บันทึก/พิมพ์การประชุม


