
 

ติดดาว Profile รพ.สต.บ้านนายอ  ปีงบประมาณ 2563 

ข้อมูลทั่วไป 

ODOP อ ำเภอ  ช่ือ  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
OTOP ต ำบล (รพ.สต.) ช่ือ  การแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน 
ช่ือหน่วยบริกำร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนายอ 
ท่ีอยู่ เลขท่ี  5 หมู่ท่ี  4  ต ำบลสร้ำงค้อ  อ ำเภอภูพำน  จังหวัดสกลนคร 

ประเภท / ระดับ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล  ขนำดกลำง  (M) 
ประชำกร/หลังคำเรือน ประชำกรท้ังหมด 3,905  คน / 1,005 หลังเรือน 
ต้นสังกัด ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภูพำน 
ระดับอ ำเภอ 
ประธำน คปสอ. 
รองประธำน คปสอ. 
 

 
 
                  

ลงช่ือ....................................................... 
(นำยประจักร  เหิกขุนทด) 

ประธำน คปสอ.ภูพำน 
วันท่ี  20  เดือน กรกฎำคม  พ.ศ. 2563 

 
 
 

ลงช่ือ....................................................... 
( นำยณัฐวุฒิ อุตนำม ) 

รองประธำน  คปสอ. ภูพำน 
วันท่ี  20  เดือน กรกฎำคม  พ.ศ. 2563 

ระดับต ำบล 
สสอ. 
ผอ.รพ.สต. 

 
 
 

ลงช่ือ....................................................... 
( นำยณัฐวุฒิ อุตนำม ) 

ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอภูพำน 
วันท่ี  20  เดือน กรกฎำคม  พ.ศ. 2563 

 
 
 

ลงช่ือ....................................................... 
(นำยพงศ์ศักดิ์ พรหมอุดม) 

ต ำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้ำนนำยอ 
วันท่ี  20  เดือน กรกฎำคม  พ.ศ. 2563 

ผู้ประสำนงำน 1 ช่ือ-สกุล นายตะวัน กุดวงค์แก้ว 
 ต ำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 e-mail hc_bannayor@outlook.co.th โทรศัพท์ 093-7839191 
ผู้ประสำนงำน 2 ช่ือ-สกุล นางสาวทิตยา  ศรีพุทธา 
 ต ำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 e-mail hc_bannayor@outlook.co.th โทรศัพท์ 090-5928292 

 

วันท่ีส่ง........................................เวลำ..................  วันท่ีรับ......................................เวลำ.................. 
ผู้ส่ง(ตัวบรรจง)......................................   ผู้รับ(ตัวบรรจง)...................................... 

 
 
 
 
 
 

 

กำรระบำดของโรคไข้เลือดออก 



ส่วนที่  1 บริบทชุมชน 
(เช่ือมโยงกับควำมจ ำเปนนด้ำนสุขภำพและกำรจัดบริกำรท้ังปัจจุบันและแนวโน้มในอนำคต) 

 

1.1 สภาพทางกายภาพและสังคมของชุมชน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่อ (“ปัญหา/ความจ าเป็น/
ความต้องการด้านสุขภาพ”ที่สัมพันธ์กับ 5 กลุ่มวัยตามประเด็น ODOP/ OTOP และ 3PA :อุบัติเหตุทาง
ท้องถนน,CKD,LTC) ของผู้คนในชุมชน ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคต)  
 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำยอ  เปนน  รพ.สต.ขนำดกลำง  รับผิดชอบท้ังหมด  7  
หมู่บ้ำน  1,005 หลังคำเรือน จ ำนวนประชำกรท้ังหมด 3,905 คน ลักษณะเปนนชุมชนชนบท  เปนนหมู่บ้ำน
ติดกัน บำงหมู่บ้ำนเปนนชุมชนแออัด  มีถนนหลวง สกลนคร – กำฬสินธุ์ตัดผ่ำน    ท ำให้มีรถยนต์ขับผ่ำนไปมำ
จ ำนวนมำก  ข้ำงทำงมีตลำดกลำงดงต้ังแผงขำยส้ินค้ำ  ของฝำก  ของป่ำ ผู้คนต่ำงถิ่นแวะเวียนมำซื้อของฝำก
เปนนประจ ำ หมู่บ้ำนส่วนใหญ่ติดกับป่ำอุทยำนแห่งชำติภูพำน   ชำวบ้ำนยังลักลอบน ำขยะไปท้ิงข้ำงทำงหรือท้ิง
ในป่ำ ซึ่งท ำให้เปนนแหล่งรังโรค และเนื่องจำกพื้นท่ีอยู่บนภูเขำจึงมีสภำพแห้งแล้ง  ประชำชนขำดแคลนน้ ำใช้ใน
ฤดูแล้ง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำไม่ดีนัก  หน้ำแล้งบำงหมู่บ้ำนไม่มีน้ ำอุปโภคบริโภค  ท ำให้บ้ำนแต่ละหลังคำเรือน
ต้องกักเก็บน้ ำไว้ในถังหรือโอ่งน้ ำเปนนเวลำนำนโดยไม่ขัดล้ำง  สภำพบริเวณบ้ำนส่วนใหญ่ยังไม่สะอำดเรียบร้อย 
มีขยะ เปือกผลไม้ กะลำมะพร้ำว ภำชนะของใช้ต่ำงๆ ฯลฯ    ประชำชนส่วนใหญ่ นับถือศำสนำพุทธ  ยังยึดถือ
ขนบท ำเนียมประเพณีด้ังเดิม ฮีดสิบสอง คลองสิบส่ีให้กำรนับถือผู้อวุโสในหมู่บ้ำน  ควำมสัมพันธ์ของคนใน
ชุมชนเปนนแบบพี่น้องอำศัยเกื้อกูลกัน ผู้น ำชนชนเข้มแข็ง  เทศบำลให้กำรสนับสนุนงำนด้ำนสุขภำพเปนนอย่ำงดี  
อำหำรกำรกินอุดมสมบูรณ์  โดยเฉพำะผลไม้ อำทิเช่น มะขำมหวำน  น้อยหน่ำ ล ำไย สับปะรด แก้วมังกร เปนน
ต้น  มีตลำดขำยอำหำรผักผลไม้ทุกวัน   ประชนชนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพท ำกำรเกษตร  ท ำสวน ท ำไร่  ท ำ
นำ  เล้ียงสัตว์ หำของป่ำ  ปลูกยำงพำรำรอบนอกของหมู่บ้ำน  สภำพเศรษฐกิจดี  กำรคมนำคมสะดวก  อยู่
ห่ำงจำกตัวจังหวัดสกลนคร  55  กิโลเมตร  ใช้เวลำเดินทำงประมำณ  1  ช่ัวโมง ห่ำงจำกโรงพยำบำลพร
อำจำรย์แบน ธ นำกโร 23 กิโลเมตร ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 20 นำที   จำกบริบทของชุมชุนดังกล่ำวมำ
ข้ำงต้น  จะเห็นได้ว่ำเปนนพื้นท่ีรับผิดชอบของ รพ.สต.บ้ำนนำยอ ท้ัง 7 หมู่บ้ำนเปนนพื้นท่ีเส่ียงต่อกำรเกิดโรค
ไข้เลือดออก ซึ่งอัตรำป่วยด้วยโรคไข้โรคออก ปี 2558-2562 คือ 0, 159.91, 26.46, 26.15,156.45 ต่อแสน
ประชำกร ตำมล ำดับ และกุล่มผู้ป่วยส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มวัยท างาน อายุ ต้ังแต่  15 – 59  ปี   

 1.2 ศักยภาพของผู้น าชุมชน และภาคีเครือข่ายในการจัดการกับ “ปัญหา/ความจ าเป็น/ความ
ต้องการด้านสุขภาพของชุมชน ที่สัมพันธ์กับ 5 กลุ่มวัย” (ตามประเด็น ODOP/OTOP และ 3 PA:
อุบัติเหตุทางท้องถนน,CKD,LTC)ของผู้คนในชุมชน ทั้งปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  

โรคไข้เลือดออก  นับเปนนปัญหำส ำคัญเร่งด่วน ของชุมชนในเขตรับผิดชอบของ  รพ.สต.บ้ำนนำยอ  ซึ่ง
ชุมชนได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญเปนนอย่ำงมำก  มีกำรน ำปัญหำโรคไข้เลือดออกไปเสนอเปนนประเด็น
เร่งด่วนในกำรแก้ปัญหำในพื้นท่ีในสภำเทศบำลต ำบลสร้ำงค้อ  ปี 2563  ได้จัดท ำแผนแก้ไขปัญหำและอนุมัติ
งบประมำณสนับสนุนกิจกรรมในกำรควบคุมโรคไข้เลือดออก ได้แก่  กิจกรรมป้องกันโรคก่อนกำระบำด 
สนับสนุนทรำยอะเบทและน้ ำยำให้ทุกหมู่บ้ำนในเขตต ำลสร้ำงค้อ ท้ัง 23 หมู่บ้ำน สนับสนุนน้ ำมันพ่นหมอก
ควัน พ่นวัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  สถำนท่ีสำธำรณะ  ก่อนกำรระบำด  และใน ปีงบประมำณ 2562 
เทศบำลต ำบลสร้ำงค้อได้ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ให้  รพ.สต.บ้ำนนำยอ จ ำนวน 2 เครื่อง วงเงินท้ังส้ิน  
118,000 บำท   กองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบลสร้ำงค้อได้อนุมัติงบประมำณโครงกำรแก้ไขปัญหำโรค
ไข้เลือดออกในทุกๆปี  และจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำน รพ.สต. ได้แต่งต้ังคณะกรรมกำร SRRT 
ระดับ รพ.สต. ซึ่งประกอบด้วยนำยกเทศมนตรี  ครูอนำมัย โรงเรียน  ผู้น ำชุมชน อสม. เจ้ำหน้ำท่ี รพ.สต. ซึ่งมี



หน้ำท่ีด ำเนินกำรสอบสวนควบคุมโรคในพื้นท่ีนอกจำกนั้นยังมีภำคีเครือข่ำยท่ีมีส่วนร่วมในกำรไขปัญหำโรค
ไข้เลือดออกหลำยภำคส่วนภำคี  ดังนี้ 

ภาคีเครือข่าย บทบาทหน้าที ่
1. โรงพยาบาลชุมชน 1. รักษำพยำบำล DHF 
 2. จัดท ำ CPG ในกำรดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 
 3. ทีมสหวิชำชีพในกำรติดตำมเยี่ยมผู้ป่วยไข้เลือดออก 
 4. พัฒนำบุคลำกร ,เจ้ำหน้ำท่ีทีม SRRT 
 5. ระบบรับ – ส่ง  ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 
 6.Consult  รพ.สต.ในกำรดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 
2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 1.ประสำนงำนในภำพของ  DHS 
 2.จัดกำรระบบฐำนข้อมูลผู้ป่วย 
 3.นิเทศ  ก ำกับ  ติดตำม 
3. รพ.สต. 1.จัดระบบบริกำรป้องกันกำรเกิดDHF เดือนละครั้ง,สุ่มลูกน้ ำยุงลำย 
 2.บริกำรด้ำนกำรป้องกัน ส่งเสริมสุขภำพในผู้ป่วย 
 3.ติดตำมเยี่ยมบ้ำน 
4. อสม. 1.จัดท ำทะเบียนผู้ป่วย  DHF ,สุ่มลูกน้ ำยุงลำย 
 2.ร่วมคัดกรองและติดตำมเยี่ยมบ้ำน 
 3.ดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออกต่อเนื่องในชุมชน 
5. อปท. 1.สนับสนุนงบประมำณในกำรรณรงค์ ป้องกันกำรเกิดDHF 
 2.จัดโครงกำรกิจกรรมเพื่อป้องกันกำรเกิดไข้เ ลือดออกให้กับ

ประชำชน 
 3.ร่วมวำงนโยบำยกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำในชุมชน 
 4.ขับเคล่ือนกิจกรรมตำมแนวทำงธรรมนูญสุขภำพ 
6. ผู้น าชุมชน 1.ก ำหนดนโยบำยสุขภำพระดับชุมชน 
 2.ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันกำรเกิดไข้เลือดออกในชุมชน 
 3.ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ควำมรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก และกำรป้องกัน 
 

1.3 ทุนทางสังคมและความพร้อมของชุมชนในการจัดการกับ “ปัญหา/ความจ าเป็น/ความต้องการด้าน
สุขภาพ” ของผู้คนในชุมชน ที่สัมพันธ์กับ 5 กลุ่มวัย  ตามประเด็น ODOP/ OTOP และ 3PA : อุบัติเหตุ
ทางท้องถนน, CKD, LTC)ทั้งปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เช่น ภูมิปัญญา(ทั้งที่เป็นเทคโนโลยีและผู้รู้
จริงท าจริงเห็นผลจริงๆ) ความคิด/ความเชื่อ ทรัพยากร/องค์กร/กลุ่มคน/การจัดการ/ระบบ ที่มีอยู่ใน
ชุมชน ฯลฯ  

ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพท ำกำรเกษตร  ปลูกข้ำว ท ำไร่มันส ำปะหลัง  ท ำสวนยำงพำรำ  ท ำ
ให้มีรำยได้ดี มีถนนเส้นหลักตัดผ่ำนหน้ำ รพ.สต. ส่งผลให้มีกำรเข้ำถึงบริกำรท่ีดีขึ้น มีศักยภำพในกำรส่ือสำร
ข้อมูลได้สะดวก  รวดเร็ว  โดยใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีและกำรใช้ App. Line   ท ำให้กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรด้ำน
สุขภำพได้ดีและชัดเจนมำกขึ้น    รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลกำรประสำนงำน  เช่น กำรส่งต่อข้อมูล
ระหว่ำงสถำนบริกำรถึงผู้ป่วย  ระหว่ำงผู้ป่วยกับ อสม.ท่ีรับผิดชอบโซนหรือหลังคำเรือน    กำรสนับสนุน



งบประมำณในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ จำก อปท.  ส่งผลให้กำรจัดระบบกำรดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออกได้ดี และลด
กำรเกิดภำวะแทรกซ้อนท่ีรุนแรง พัฒนำศักยภำพ  จนท.ผู้ให้กำรดูแลผู้ป่วยในชุมชน นอกจำกนั้นในภำพของ
เครือข่ำยบริกำรสุขภำพและ รพ.สต.  ได้จัดให้มีแพทย์รับผิดชอบให้ค ำปรึกษำแก่  จนท.รพ.สต.ได้ตลอดเวลำ  
มีกำรจัดระบบในกำรดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องเช่ือมโยงจำก รพช.  สู่  รพ.สต. สู่ ชุมชน   พร้อมท้ังได้พัฒนำศักยภำพ 
อสม. ให้เปนน อสม.เช่ียวชำญ  เพื่อติดตำมเยี่ยมบ้ำนผู้ป่วยท่ีรับผิดชอบ   จัดระบบส่งต่อโดย อปท. เพื่อ
ให้บริกำรผู้ป่วยได้อย่ำงรวดเร็วในยำมฉุกเฉิน 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลพื้นฐานของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
(สะท้อนให้เห็นถึงควำมพร้อมในกำรจัดบริกำรเพื่อตอบสนองควำมจ ำเปนนด้ำนสุขภำพของประชำชน/ 

กลุ่มเป้ำหมำยส ำคัญ/โจทย์หลักของพื้นท่ี ของCUP และแต่ละรพ.สต.) 
2.1  ลักษณะหน่วยบริการ  เช่น ขนำด รพ. , ขนำด รพ.สต. ,ภำระงำน, จ ำนวนประชำกรแยกตำมกลุ่มวัย/
Setting/ภำระโรค ฯลฯ 
บุคลากร : 

บุคลากร จ านวน 
(คน) 

สัดส่วน: 
ประชากรที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
 ประจ า สนับสนนุ 

แพทย์ - / 1 1 : 3,905 - ให้ค ำปรึกษำและConsult 
case ทำงโทรศัพท์ 

เภสัชกร - / 1 1 : 3,905 -จ่ำยยำในคลินิกโรคเรื้อรัง 
พยำบำล / - 1 1 : 3,905  

นักวิชำกำรสำธำรณสุข / - 1 1 : 3,905  

จพง.สำธำรณสุข / - 2 1 : 1,953  

นักกำยภำพบ ำบัด - / 1 1 : 3,905 -ดูแลผู้ป่วยเตียง 3,เตียง 4 

นักกำรแพทย์แผนไทย -/ - 1 1 : 3,905  

จพง.ทันตะ  

/ - 1 1 : 3,905 
-ออกตรวจฟันนักเรียน  หญงิ
ต้ังครรภ์  และทำฟูออไรด์วำ
นิชเด็ก 

 

ประชากรแยกตามกลุ่มวัย 

กลุ่มวัย 
เพศ 

รวม(ราย) หมายเหตุ 
หญิง(ราย) ชาย(ราย) 

กลุ่มแม่และเด็ก  
- แม่ (หญิงต้ังครรภ์) 
- เด็ก (อำยุ 0 – 5 ปี ) 

    
7 - 7  
69 74 143  

กลุ่มวัยเรียน (อำยุ 6 – 14 ปี) 247 228 475  
กลุ่มวัยรุ่น (อำยุ 15 – 19 ปี) 118 94 212  

กลุ่มวัยท ำงำน (อำยุ20 – 59 ปี) 1,239 1,192 2,431  

กลุ่มผู้สูงอำยุ (อำยุ 60 ปี ขึ้นไป) 292 328 620  



หมายเหตุแบ่งกลุ่มวัยตามกรมอนามัย 

1. ผู้สูงอำยุท้ังหมด  620  คน แบ่งเปนน  กลุ่มติดสังคม 599  คน กลุ่มติดบ้ำน  16 คน และกลุ่มติดเตียง 
5 คน 

2. ผู้พิกำร  102  คน 
3. ปี 2563 ไม่มี Case Palliative  Care 
4. ผู้ป่วยเบำหวำนท้ังหมด  180  คน 
5. กลุ่มเส่ียงเบำหวำนท้ังหมด   17 คน 

 
ภาระงานหน่วยบริการ (รพ.สต.) 

ผู้ป่วย 
จ านวนผู้ป่วยทั้งปี 

ปี 2561 (คน) ปี 2562(คน) 
ปี 2563 (คน) 

(ข้อมูล ณ 19 มิ.ย. 2563) 
ANC (ฝำกครรภ์)  17 12 7 

WCC (คลินิกสุขภำพเด็กดีและพัฒนำกำรเด็ก)  238 193 100 

OPD + ER  
(ผู้ป่วยตรวจโรคท่ัวไปและรับบริกำรห้องฉุกเฉิน)  

14,507 8,433 6,067 

บริกำรแผนไทย 2,335 2,245 656 

วำงแผนครอบครัว 55 58 89 

คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง DM 52 58 61 

คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง HT   76 78 86 

คลินิกไตวำยเรื้อรัง (CKD)  - - - 

กำรเยี่ยมบ้ำน (รวมทุกประเภท)  421 246 95 

การสอบสวนโรค (ทีม SRRT) 
จ านวนคร้ังในการสอบสวนโรคต่อป ี

ปี 2561 (คร้ัง) 
ปี 2562 
(คร้ัง) 

ปี 2563 (คร้ัง) 
(ข้อมูล ณ 19 มิ.ย. 2563) 

รง.506 25 18 11 

สอบสวนโรค 3  6 1 

 
5 อันดับกลุ่มโรค/ภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาในพื้นที่ 
 1.  กำรแก้ไขปัญหำกำรระบำดโรคไข้เลือดออกในชุมชน 
 2.  ปัญหำผลกระทบจำกกำรใช้สำรสำรเคมีในกำรเกษตร ต.สร้ำงค้อ 
 3. ปัญหำโรคเบำหวำน 
 4.  ปัญหำยำเยำวชนติดยำเสพติด 
 5.  ผู้สูงอำยุขำดคนดูแล 



2.2  โครงสร้างและลักษณะการบริหารภายในองค์กร  เครือข่าย เป็นเง่ือนไขที่เอื้อต่อการพัฒนาคนและระบบบริการปฐมภูมิ เช่น วิธีบริหารเ ครือข่าย, ทรัพยากร  คน/เงิน/
ครุภัณฑ์ ฯลฯ  ทั้งในด้านการบริหารภายใน CUP และการบริหารร่วมกับภาคี เครือข่ายภายนอกสาธารณสุข (ที่สอดคล้องกับ ODOP/ OTOP และ 3 PA : อุบัติเหตุทางท้องถนน, 
CKD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Swot 
ธรรมนูญสุขภำพ 

ปัญหำชุมชน P&P OTOP 
 

ผังหมู่บ้าน 
( F- Floder)  

(แบบส ำรวจลูกน้ ำยุงลำย) 

KPI /POLICY/QOF 
 

สสอ 
(ก ากับ/ติดตาม/ประเมินผล) 

 

คปสอ 
(ODOP) 

 

(รพ.สต+คป.สอ ติดดาว)  
 ระบบสุขภาพอ าเภอ  

 

โรคไข้เลือดออก 
 

บูรณาการ 
- กองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบล 
-PPA 

กพค. กวป. 

กวช. 

ยุทธศำสตร์ 
สุขภำพ 

 

สภาสุขภาพ DHS 
 นำยอ ำเภอประสำนเครือข่ำย 
- ผอ.รพ./หัวหน้ำทีม 
บริกำรขับเคลื่อนสุขภำพ 
- CUP Board 
- คปสอ. 
 
 

UCCARE  
 

หน่วยบริกำรคุณภำพ 
 

หมู่บ้าน 

ภำคีเครือข่ำย- 
-ชมรมผู้สงูอำยุ   อปท 
-โรงเรียน…วิสำหกิจชุมชน 
-ผูน้  ำชมุชน  อสม  
ตวัแทนชมุชน 

ผู้น ำชุมชน (ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ) 
 

คณะกรรมกำร 
SRRT ระดับ 
รพ.สต 

ครอบครัว 
สะท้อนกำรเย่ียมโดย 
- กำรก ำจัดลูกน้ ำยุงลำย 
- กำรก ำจัดขยะ/แหลง่
เพำะพันธ์ยุง 
-กำรควบคุมโรค 



2.3 สมรรถนะหลักขององค์กร (core competency) (ความเชี่ยวชาญเฉพาะขององค์กร) ให้สอดคล้อง
กับ ODOP/OTOP 
 รพ.สต.บ้ำนนำยอมีควำมสำมำรถในกำรควบคุมโรคไข้เลือดออก มีเจ้ำหน้ำท่ีท่ีมีควำมรู้
ควำมสำมำรถผ่ำนกำรอบรม พัฒนำควำมรู้เรื่องกำรควบคุมป้องกันโรคติดต่อทุกปี  มีทีม SRRT ท่ีเข้มแข็งซึ่ง
ประกอบด้วยนำยกเทศมนตรี  ครูโรงเรียน  ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  ผู้น ำชุมชน  อสม. และเจ้ำหน้ำท่ี
สำธำรณสุข  ซึ่งบุคคลเหล่ำนี้ได้รับกำรอบรมพัฒนำควำมรู้ในกำรควบคุมโรคทุกปี  มีอำสำสมัครส่ือสำรควำม
เส่ียงมำลำเรีย ประจ ำหมู่บ้ำนออกให้ควำมรู้เรื่องโรคมำลำเรียและโรคไข้เลือดออกทุกหลังคำเรือน  มีกำรสร้ำง
เครือข่ำยในกำรดูแลผู้ป่วย  กำรเฝ้ำระวังโรค ควบคุมป้องกันโรค 
 

ส่วนที่  3  ค่านิยมหลัก 
(เปนนแนวคิดหลักหรือหลักกำรที่ยึดเหนี่ยว หรือ วิธีกำรหลักในกำรออกแบบและจัดระบบบริกำรของหน่วย

บริกำร 
ท้ังท่ีเปนนลำยลักษณ์อักษรและเปนนควำมรับรู้/แนวปฏิบัติ หรือ วัฒนธรรมหรือข้อพิจำรณำของ ผู้บริหำรและ

ผู้ปฏิบัติงำน(ท่ีสอดคล้องกับ ODOP/ OTOP และ 3PA : อุบัติเหตุทำงท้องถนน, CKD, LTC) 
ค่านิยมหลัก:CARE =ป้องกัน ควบคุมโรค อย่ำงรวดเร็วโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

ค่านิยม ความหมาย 
ยกตัวอย่างการน าค่านิยม/แนวปฏิบัติ  

ที่น าไปปฏิบัติจนเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กร 

Community Participation กำรมีส่วนร่วม กำรจัดกิจกรรมภำคีเครือข่ำยทุกภำคส่วนมี
ส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรม  ต้ังแต่ขั้นตอน
กำรวำงแผน   กำรด ำ เนินงำนและกำร
ประเมินผล  เช่น  กิจกรรมควบคุมป้องกัน
โรคไข้เลือดออกตำมโครงกำรกองทุนต ำบล  
กำรออกควบคุมโรคเมื่อพบ Case กำรร่วม
สอบสวนโรค   

Activeness ท ำงำนเชิงรุก มีกำรท ำงำนในเชิงรุก เช่น กำรออกไปรณรงค์
ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันโรค   

Rapid response ตอบสนองรวดเร็ว เมื่ อเกิดเหตุกำรณ์ระบำดของโรค ออก
สอบสวนและควบคุมโรคอย่ำงรวดเร็ว 

E - learning ใฝ่หำควำมรู้ มีกำรพัฒนำหำควำมรู้ใหม่ๆ พัฒนำตนเองอยู่
เสมอ 

 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 การออกแบบและจัดบริการสุขภาพแบบองค์รวม ต่อเนื่อง 
 

เปนนบริกำรท่ีสำมำรถแสดงให้เห็นถึงควำมยึดโยงกับค่ำนิยมหลัก โดยผสมผสำนกำรจัดบริกำร 
ส่งเสริม ป้องกัน รักษำ และฟื้นฟู ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยหลักหรือประเด็นสุขภำพหลัก (ODOP: เบำหวำน, 
ไข้เลือดออก, อุจจำระร่วง OTOP : ไข้เลือดออก, เบำหวำน, CKD และ 3 PA: อุบัติเหตุทำงถนน,CKD,LTC) 
ซึ่งมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนำให้เปนนระบบและมีผลลัพธ์ท่ีชัดเจน ท้ังนี้ ขอให้น ำเสนอพัฒนำกำรของกำรจัดบริกำร ใน
พื้นท่ีเอง จนกระท่ังน ำไปสู่กำรพัฒนำเปนนระบบบริกำรสุขภำพที่ครอบคลุมทุก รพ.สต. ใน CUP 
 

4.1.Unity district Health Team :เขียนเล่ำถึงกระบวนกำรได้มำซึ่งปัญหำส ำคัญของชุมชนและกำร
ด ำเนินงำนร่วมกัน (ODOP/ OTOP) 

จำกกำรคืนข้อมูลให้ชุมชนในเวทีประชำคมและธรรมนูญสุขภำพ   รวมท้ังกำรน ำเสนอข้อมูลให้ภำคี
รับทรำบในเวทีประชุมสภำสุขภำพอ ำเภอ   ภำคีทุกภำคส่วนได้ร่วมวิเครำะห์ข้อมูลและจัดล ำดับควำมส ำคัญ
ของปัญหำ   ภำคีได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของปัญหำและควำมจ ำเปนนท่ีจะต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหำโรค
ไข้เลือดออกในบริบทต่ำงๆ  

 

4.2. Customer Focus:ใครคือกลุ่มเป้ำหมำย/และสัมพันธ์กับกลุ่มวัยใดบ้ำง 
 เนื่องจำกพื้นในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.บ้ำนนำยอ  มีสภำพบริบทของพื้นท่ีเส่ียงต่อกำรระบำด
ของโรคไข้เลือดออก  ประชำชนในเขตพื้นท่ี จ ำนวน  3,905 คน  จึงเปนนกลุ่มเส่ียงต่อกำรเกิดโรคไข้เลือดออก 
โดยเฉำะกลุ่มท ำงำน  อำยุ 15 – 59 ปี  จ ำนวน 2,643  คน  ซึ่งสถิติอัตรำป่วยต่อแสนประชำกร  5 ปี 
ย้อนหลัง ต้ังแต่ปี 2558-2562 คือ 0, 159.91, 26.46, 26.15 ,156.45 ต่อแสนประชำกร  ตำมล ำดับ 

 จำกกำรประเมินปัญหำในพื้นท่ีพบว่ำ  ประชำชนส่วนใหญ่มีควำมตระหนักในกำรป้องกันโรค
ไข้เลือดออก  แต่บำงส่วนยังขำดควำมรู้ในกำรป้องกันโรคไข้เลือดออก  ขำดกำรประชำสัมพันธ์ที่ต่อเนื่อง  
ประชำชนในพื้นท่ีมีต้องกำรให้หมู่บ้ำนของตนเองปลอดจำกโรคไข้เลือดออก  เปนนหมู่บ้ำนท่ีปลอดจำกลูกน้ ำ
ยุงลำย  และเปนนชุมชนเข้มแข็งร่วมมือกันในกำรป้องกันโรคระบำดท่ีพื้นท่ี 

4.3.Community Participation:กระบวนกำรจัดกำรปัญหำร่วมกันท้ังชุมชนอย่ำงไร 
 รพ.สต.บ้ำนนำยอ มีภำคีเครือข่ำยทีมเฝ้ำระวังและเคล่ือนท่ีเร็ว (SRRT) ระดับต ำบล ท่ีท ำหน้ำท่ีใน
กำรเฝ้ำระวังโรคไข้เลือดออก  โดยมีกระบวนดังนี้   
    
 ระยะก่อนเกิดโรค  
 
 1. สุ่มส ำรวจดัชนีลูกน้ ำยุงลำย เพื่อหำค่ำ HI/CI เปนนประจ ำทุกเดือน โดยให้ อสม.ให้รำยงำน รพ.สต. 
และ รพ.สต.รำยงำน สสอ. เพื่อรวบรวมส่งจังหวัด 
 2. ท ำลำยยุงตัวแก่ โดยกำรพ่นสำรเคมีในโรงเรียน  ศูนย์เด็กเล็กก่อนเปิดภำคเรียน 
 3. วิเครำะห์สถำนกำรณ์เกิดโรคในพื้นท่ีเปนนประจ ำทุกสัปดำห์ และทุกเดือน พร้อมรำยงำนให้สภำ
สุขภำพอ ำเภอได้รับทรำบ เพื่อหำแนวทำงแก้ไขปัญหำร่วมกัน 
 4. ประสำนกำรด ำเนินงำนกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น อปท. โรงเรียน เพื่อเตรียมควำมพร้องในกำร
ควบคุมโรค 



 5.จัดเตรียมเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆให้พร้อมอยู่เสมอ โดยประสำนภำคี
เครือข่ำย สภำสุขภำพอ ำเภอ ร่วมจัดท ำแผนในกำรจัดซื้อ จัดหำวัสดุ อุปกรณ์เคมีภัณฑ์ ในกำรควบคุมโรค 
 6. กำรประชำสัมพันธ์ให้ต่อเนื่อง ทำงหอกระจำยข่ำว วิทยุชุมชน เน้นให้เกิดกำรปฏิบัติจริง ตำม
นโยบำย 3 เก็บ 3 โรค ดังนี้ เก็บบ้ำน ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลำยเกำะพัก เก็บขยะ เศษภำชนะไม่ให้เปนนแหล่ง
เพำะพันธุ์ของยุงลำย และเก็บน้ ำ ปิดให้มิดชิดหรือเปล่ียนถ่ำยน้ ำทุกสัปดำห์ไม่ให้ยุงลำยวำงไข่ ป้องกันโรคจำก
ยุงลำย 
 7. ให้ควำมรู้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน  โดยเน้นกำรส ำรวจยุงลำย กำรท ำลำยแหล่งเพำะพันธุ์ลูกน้ ำ
ยุงลำย 
 8. สถำนท่ีรำชกำร เปนนเขตปลอดลูกน้ ำยุงลำย 
 
 

ระยะเกิดการระบาดของโรคหรือมีการรายงานในพื้นที่ ต้ังแต่ 2 รายขึ้นไป  
 
 1. ใช้มำตรกำร 3-3-1 คือ เมื่อพบผู้ป่วยศูนย์ระบำดอ ำเภอภูพำนแจ้ง รพ.สต. ภำยใน 3 ช่ัวโมง เมื่อ 
รพ.สต.ได้รับแจ้งว่ำพบผู้ป่วย ทีม SRRT รพ.สต.บ้ำนนำยอ ออกสอบสวนควบคุมโรคภำยใน 3 ช่ัวโมง และ
เจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุข เทศบำลสร้ำงค้อ และ อสม.ออกควบคุมโรคท ำลำยแหล่งเพำะพันธุ์ยุง ใส่ทรำยอะเบท 
และพ่นหมอกควันตำมมำตรกำรควบคุมโรค ภำยใน 1 วัน 

2. สอบสวนโรคทันที (ภำยใน 24 ช่ัวโมง)หลังจำกได้รับแจ้งว่ำพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในพื้นท่ี เพื่อ
ศึกษำเวลำกำรเริ่มป่วยและต ำแหน่งท่ีอยู่กำรแพร่เช้ือ โดยซักถำมผู้ป่วยช่วงก่อนเวลำประมำณ ๒ สัปดำห์ก่อน
วันเริ่มป่วย จะได้ทรำบกลุ่มประชำกรท่ีเส่ียงต่อกำรติดเช้ือ 
 3. ควบคุมหรือลดยุงตัวเต็มวัย โดยกำรพ่นหมอกควัน หรือพ่นฝอยละออง ให้ด ำเนินกำรทันทีหลัง
ได้รับแจ้งผู้ป่วยท่ีเกิดขึ้น ในบ้ำนผู้ป่วยและหลังคำเรือนท่ีใกล้เคียงรัศมี 100 เมตร และพ่น 2 ครั้งห่ำงกัน 7วัน 
 4. ท ำลำยแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำยทุกหลังคำเรือนในรัศมี 100 เมตร จำกบ้ำนผู้ป่วยและใส่ทรำยทีมี
ฟอส 
 
 ระยะหลังเกิดโรค  
 
 1. การเฝ้าระวังและป้องกันโรค 
  - เน้นคุณภำพกำรรำยงำนท่ีถูกต้อง ทันเวลำ 
  - จัดระบบกำรสุ่มตรวจแหล่งเพำะพันธ์ลูกน้ ำยุงลำย เพื่อติดตำม ก ำกับและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนโดยทีม SRRT ระดับ รพ.สต. 
  - พัฒนำกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยและชุมชนในกำรป้องกันและควบคุม
โรค เน้นกำรใช้เทคนิคประชำคมหมู่บ้ำนในกำรป้องกันโรค 
  - สนับสนุนกำรสร้ำงชุมชนเข้มแข็ง โดยกำรด ำเนินงำนหมู่บ้ำนปลอดลูกน้ ำยุงลำยอย่ำงยั่งยืน 
โดยกำรประกวดและรณรงค์กำรท ำลำยแหล่งเพำะพันธุ์ลูกน้ ำยงุลำยในระดับครัวเรือน และกำรสร้ำงมำตรกำร
โดยกำรใช้นวัตกรรมกำรปักธงแสดงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดลูกน้ ำ 
  - สนับสนุนกิจกรรมป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน โดยเน้นให้มีกิจกรรมกำร
ก ำจัดแหล่งเพำะพันธุ์ลูกน้ ำยุงลำย 



  - สรุปวิเครำะห์และแนวทำงแก้ไขปัญหำ จัดท ำรำยงำนเพื่อเสนอใน กำรประชุมเครือข่ำย 
SRRT และ สภำสุขภำพอ ำเภอ 
 กระบวนการการรักษาและส่งต่อ  
 1. เฝ้ำระวังผู้ป่วยท่ีมีอำกำรเข้ำนิยำมโรค โดยเน้นวันท่ีเริ่มป่วยเปนนส ำคัญ ประกอบกับอำกำรท่ี
ปรำกฏโดยมีพี่เล้ียงในระดับโรงพยำบำลให้ค ำปรึกษำ  (ซักประวัติ และ คัดกรอง Tourniguet test) 
 2. ผู้ป่วยทุกรำยเข้ำนิยำมต้องรำยงำนศูนย์ระบำดวิทยำระดับอ ำเภอ พร้อมประสำนงำนร่วมกับทีม
รักษำในโรงพยำบำล เพื่อกำรส่งต่อท่ีมีคุณภำพ 
 3.  ยึดแบบรำยงำนกำรวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกเบ้ืองต้น เปนนแนวทำงในกำรเฝ้ำระวังโรค ค้นหำโรค
และกำรส่งต่อ 
 

4.4.Appreciation:ปัญหำดังกล่ำวได้รับกำรแก้ไข เกิดกำรพัฒนำคนและเกิดคุณค่ำท้ังในหน่วยงำนและ
ชุมชนอย่ำงไร 
 - มีกำรพัฒนำศักยภำพทีมเฝ้ำระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว (SRRT) ระดับอ ำเภอและต ำบล โดยกำร
อบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรเฝ้ำระวังโรคไข้เลือดออกในชุมชน 
 - มีกำรพัฒนำผู้ปฏิบัติงำนระบำดวิทยำ ระดับ รพ.สต.  โดยผู้ปฏิบัติงำนรำยงำนกำรสอบสวนโรค
เบ้ืองต้นให้กับศูนย์ระบำดวิทยำเมื่อพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 
 - มีกำรจัดท ำ Flow chart กำรรำยงำนเมื่อพบผู้ป่วยไข้เลือดออก  
 - มีกำรท ำ War room ในกรณีท่ีเกิด case ไข้เลือดออก  
 - สนับสนุนกำรสร้ำงชุมชนเข้มแข็ง โดยกำรด ำเนินงำนหมู่บ้ำนปลอดลูกน้ ำยุงลำยอย่ำงยั่งยืน โดยกำร
ประกวดและรณรงค์กำรท ำลำยแหล่งเพำะพันธุ์ลูกน้ ำยุงลำยในระดับครัวเรือน และกำรสร้ำงมำตรกำรโดยกำร
ใช้นวัตกรรมกำรปักธงแสดงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดลูกน้ ำ 
 -มีกำรจัดต้ังกองทุนธนำคำรขยะในหมู่บ้ำนเพื่อแก้ไขปัญหำขยะในพื้นท่ีๆ ส่งผลให้เกิดน้ ำขังเปนนแหล่ง
เพำะพันธุ์ลูกน้ ำยุงลำย 
 

4.5.Resource Sharing and Human Development:กำรแบ่งปันทรัพยำกร ท้ัง คน เงิน วัสดุ/อุปกรณ์ 
เพื่อตอบโจทย์กำรแก้ปัญหำดังกล่ำวนั้นอย่ำงไร และมีกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ วิชำกำร ให้แก่บุคลำกรและภำคี
เครือข่ำยท้ังชุมชนอย่ำงไรบ้ำง 
 รพ.สต.บ้ำนนำยอ  มีกระบวนกำรกำรด ำเนินงำนในกำรคววบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก คือ มี
ศูนย์ระบำดวิทยำอ ำเภอภูพำน โรงพยำบำลพระอำจำรย์แบน ธนำกโร เปนนแม่ข่ำยในกำรรับผู้ป่วยท่ีมีนิยำม
เข้ำข่ำยโรคไข้เลือดออก เพื่อวินิจฉัยและรักษำโดยทีมแพทย์และสหวิชำชีพ อีกท้ังกำรสนับสนุนทำงด้ำนกำร
พัฒนำควำมรู้ให้กับทีมเฝ้ำระวังและเคล่ือนท่ีเร็ว (SRRT) ระดับต ำบลและอ ำเภอในกำรป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก  นอกจำกนี้ โรคไข้เลือดออกยังเปนนประเด็นเร่งด่วนในกำรแก้ปัญหำในพื้นท่ีในสภำเทศบำลต ำบล
สร้ำงค้อ  ได้จัดท ำแผนแก้ไขปัญหำและอนุมัติงบประมำณสนับสนุนกิจกรรมในกำรควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ได้แก่  กิจกรรมป้องกันโรคก่อนกำระบำด สนับสนุนทรำยอะเบทและน้ ำยำให้ทุกหมู่บ้ำนในเขตต ำลสร้ำงค้อ 
ท้ัง 23 หมู่บ้ำน สนับสนุนน้ ำมันพ่นหมอกควัน พ่นวัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  สถำนท่ีสำธำรณะ  ก่อน
กำรระบำด  และใน ปีงบประมำณ 2562 เทศบำลต ำบลสร้ำงค้อได้ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ให้ รพ.สต.บ้ำน
นำยอ จ ำนวน 2 เครื่อง วงเงินท้ังส้ิน  118,000 บำท   กองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบลสร้ำงค้อได้อนุมัติ
งบประมำณโครงกำรแก้ไขปัญหำโรคไข้เลือดออกในทุกๆ ปี  จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำน รพ.
สต. ได้แต่งต้ังคณะกรรมกำร SRRT ระดับ รพ.สต. ซึ่งประกอบด้วยนำยกเทศมนตรี  ครูอนำมัย โรงเรียน  



ผู้น ำชุมชน อสม. เจ้ำหน้ำท่ี รพ.สต. ซึ่งมีหน้ำท่ีด ำเนินกำรสอบสวนควบคุมโรคในนอกจำกนั้นยังมีภำคี
เครือข่ำยท่ีมีส่วนร่วมในกำรไขปัญหำผู้ป่วยหลำยภำคส่วน 
  

4.6. Essential Care  :  ส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำระบบบริกำรตำมประเด็นดังกล่ำวอย่ำงไร 
- เกิดระบบ  (Flow chart) กำรรำยงำนเมื่อพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 
- มีเครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวังและเคล่ือนท่ีเร็ว (SRRT) ระดับ รพ.สต. / ต ำบล / อ ำเภอ ท่ีมี

ประสิทธิภำพ 
 - มีนวัตกรรมหมู่บ้ำนปลอดลูกน้ ำยุงลำยอย่ำงยั่งยืน 

- มีกำรจัดท ำธนำคำรขยะในหมู่บ้ำนเดือนละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 5 การจัดระบบสนับสนนุ 
(กำรออกแบบระบบท่ีสอดคล้องกับ ODOP/OTOP) 

 

ระบบ 
การออกแบบระบบที่สอดคล้องกับ 

ODOP/OTOP 
หมายเหตุ 

เกณฑ์มำตรฐำนงำนเภสัชกรรม กำรจัดท ำป้ำยส่ือสำรเรื่องควำมรู้เรื่องยำ 
แนวทำงกำรรักษำโรคไข้เลือดออก   

 

เกณฑ์ระบบข้อมูลข่ำวสำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

- กำรจัดท ำฐำนข้อมูลผู้ป่วยผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก แยกเปนนรำยปี แบ่งตำม Time 
Place Person  
- เฝ้ำระวังกำรระบำดของโรค โดย อสม. โดย
ใช้หลัก รู้เร็ว แจ้งเร็ว ควบคุมเร็ว 
- บันทึกลง แบบบันทึกเห็นกำรณ์ผิดปกติใน
ชุมชนและระบบรำยงำน 506 
- แจ้งข่ำว ทำงโทรศัพท์  App Line ทำง 
Face book 

 

เกณฑ์กำรประเมินด้ำนกำรป้องกันและ
ควบคุมกำรติดเช้ือ 

-เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์โรคไข้เลือดออกใน
ชุมชน 
-เฝ้ำระวังดัชนีลูกน้ ำยุง 
-ใส่ ทรำยอะเบส พ่นหมอกควันฆ่ำยุงตัวแก่ 
-ดูแลบ้ำนเรือน ตำมนโยบำย 3 เก็บ 

 

CQI/ นวัตกรรม/ R2R/ วิจัย - ผลงำนวิจัย เรื่อง กำรรับรู้ของประชำชนต่อ
กำรปฏิบัติงำนควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออกของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน  บ้ำนสร้ำงแก้ว  หมู่ท่ี 5  
ต ำบลสร้ำงค้อ อ ำเภอภูพำน  จังหวัด
สกลนคร รพ.สต.บ้ำนนำยอ ปี 2559 

 

ระบบคุณภำพและมำตรฐำนทำง
ห้องปฏิบัติกำรด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข 

-รพ.สต. ท ำ Tourniquet test ใน Case ท่ี
สงสัย 
- TT ให้ผลบวก ส่งตัวไป รพ.ตรวจ Lap 
ทุก Case 

 

เกณฑ์ 3 ดี Healthy work place, 5ส -จัดจุดคัดกรองไข้เลือดออก ,โรคไข้หวัดใหญ่
และจุดคัดกรอง COVID-19 

 

 



ส่วนที่ 6 ผลลัพธ์ของการจัดบริการ 
(ท่ีสอดคล้องกับ ODOP/ OTOP ) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ตัวชี้วัดจาก ODOP 

1. ตัวชี้วัดการด าเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 

- อัตรำป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกิน 50 ต่อแสน
ประชำกร 

< 50 26.15 156.45 0 

- ค่ำ HI  ไม่เกินร้อยละ 10  < 10 9.40 9.85 8.50 

- อัตรำตำยด้วยโรคไข้เลือดออก < 0.2 0 0 0 

 
 จำกตำรำง พบว่ำ ผลกำรด ำเนินกำรโรคไข้เลือดออก ในปี 2561-2562 ยังมีอัตรำป่วยท่ีสูงกว่ำเกณฑ์ 
(ไม่เกิน 50 ต่อแสนประชำกร) โดยเฉพำะปี 2562 มีอัตรำป่วย 156.45 ต่อแสนประชำกรตำมล ำดับ และในปี 
2563 ยังไม่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ซึ่งจำกกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ ทำง SRRT ระดับ รพ.สต.  จัดท ำ
โครงกำรควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีกิจกรรมในกำรรณรงค์ท ำควำมสะอำดหมู่บ้ำน กำรก ำจัดลูกน้ ำยุงลำย 
กำรสร้ำงมำตรกำรในกำรขจัดลูกน้ ำยุงลำยในครัวเรือน โดยกำรท ำนวัตกรรมธงปลอดลูกน้ ำ ครัวเรือนปลอด
โรคไข้เลือดออก แต่ก็ยังไม่ประสบผลส ำเร็จ ดังนั้น ในปี 2563 ทีม SRRT ระดับรพ.สต. จึงมีแผนกำรท ำ
ประชำคมหมู่บ้ำนในกำรหำปัญหำและแนวทำงแก้ไขปัญหำโดยกำรมี ส่วนร่วมในกำรป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน เพื่อให้ชุมชนปลอดโรคไข้เลือดออก ก่อนท่ีจะถึงระยะกำรระบำดของโรคต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DM  
Self Care 

อ าเภอ 

ชุมชน 
UCCARE 

ครอบครัว ต าบล 

- สะท้อนกำรเย่ียมโดย
ทีมสหวิชำชีพ 
- สอบถำมกำรดูแล 
- อำหำร 
- ยำ 
- กำรออกก ำลังกำย 
- กำรดูแลแผล 
- กำรรับกำรรักษำ 
- ขยะติดเชื้อ 
 

- ธรรมนูญสุขภำพต ำบล 
- กองทุนหลักประกัน
สุขภำพต ำบล 
- สภำสุขภำพต ำบล 
- PCU Board 

- ชมรมผู้สูงอำยุ 
- ภำคีเครือข่ำย  
- ชมรม อสม. 
 
- กำรออกก ำลังกำย 
- กำรดูแลแผล 
- กำรรับกำรรักษำ 
- ขยะ 
 

- CUP Board 
- คปสอ. 
- หัวหน้ำ/ส่วนรำชกำร 
- สภำสุขภำพอ ำเภอ 
 
- กำรออกก ำลังกำย 
- กำรดูแลแผล 
- กำรรับกำรรักษำ 
- ขยะ 
 

- นำยอ ำเภอประสำน
เครือข่ำย 
- ผอ.รพ./หัวหน้ำทีม 
บริกำรขับเคลื่อนสุขภำพ 
 
- กำรออกก ำลังกำย 
- กำรดูแลแผล 
- กำรรับกำรรักษำ 
- ขยะ 
 

- นโยบำย 
- ประชุม/วำระ คปสอ. 
- MOU สุขภำพ 
 

หมู่บ้าน 

ผู้น ำชุมชน (ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ) 
 

ผู้ปกครองท้องที ่
- ก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน  
- แพทย์ประจ ำต ำบล 
- สำรวัตรก ำนัน 
 
- กำรออกก ำลังกำย 
- กำรดูแลแผล 
- กำรรับกำรรักษำ 
- ขยะ 
 

ผู้บริหำรท้องถิ่น 
- ท้องถิ่น  
- อบต./อปท. 
- สภำเทศบำล 
 
- กำรออกก ำลังกำย 
- กำรดูแลแผล 
- กำรรับกำรรักษำ 
- ขยะ 
 

สำยสุขภำพ 
- อสม.  
- บุคคลตัวอย่ำง 
 

- ควบคม/รำยงำน
สถำนกำรณ์  
- ใช้มำตรกำรทำงสังคม
เพื่อควบคุมกำรบริโภค
อำหำรกำรออกก ำลังกำย 
 
- กำรออกก ำลังกำย 
- กำรดูแลแผล 
- กำรรับกำรรักษำ 
- ขยะ 
 

- ผลักดันมำตรกำรทำง
สังคม  
- จัดบริกำรภำยใต้กองทุน 
- สนับสนุนในกำร
ด ำเนินงำน 
 
- กำรออกก ำลังกำย 
- กำรดูแลแผล 
- กำรรับกำรรักษำ 
- ขยะ 
 

- เปิดหลักสูตรในโรงเรียน
ส ำหรับ อสม.  
- ส ำรวจข้อมูล 
- เย่ียมบ้ำน 
- แกนน ำด้ำนสุขภำพ 

อปท. 
- ตลำดสด 
- ตลำดนัด 
- กองทุนฯ 

นำยอ ำเภอ 
(สภำสุขภำพอ ำเภอ) 

วัด รพ.สต. 
- ทีมสหวิชำชีพ 
-ทีม FCT ระดับต ำบล 
- อสม. 

โรงพยำบำล 
- ทีมสหวิชำชีพ 
-ทีม FCT ระดับอ ำเภอ 

โรงเรียน 

ภำคเอกชน 
- ร้ำนค้ำ    - ร้ำนขำยยำ 

ต ำรวจ 



CPG การดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 
  

แนวทางการรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกเดงก่ีที่ รพ.สต.  ในระยะ 2 วันแรก ของไข้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ไข้สูง > 38 องศำเซลเซียส ไม่เกิน 2 วัน 

          ท ำ tourniquet  test 

  ผลบวก    ผลลบ 

1. ประวัติเลือดออก เช่น เลือดก ำเดำ 

อำเจียน  / ถ่ำยเปนนเลือด 

2. อำเจียน / ปวดท้อง / ขำดน้ ำ 

1. ให้กำรรักษำตำมอำกำรดังน้ี 

เช็ดตัวด้วยน้ ำอุ่น หรือน้ ำธรรมดำ 

ให้ยำลดไข้เมื่อมีไข้สูงมำกกว่ำ 39 องศำเซลเซียสด้วย 
paracetamal ขนำด 10 mg / kg / dose ทุก 4-6 ชม 

ด่ืมน้ ำเกลือแร่หรือน้ ำผลไม้ 
แนะน ำอำกำรผิดปกติที่ต้องน ำส่ง รพ . 

 ปวดท้องมำก  อำเจียน 

 กระสับกรส่ำยซึมลง 

 เลือดออก / อำกำรเลวลง 

 ไม่รับประทำนอำหำรและน้ ำ 

 ผิวหนังเย็น เหงื่อออก 

 ปัสสำวะออกน้อย 
2. นัดตรวจซ้ ำทุกวัน และท ำ tt test ทุกวัน 

3. ถ้ำมีอำกำรเพ่ิมเติมให้รักษำตำมอำกำร หรือส่งต่อ 

 มี ไม่ม ี

1. ส่งต่อ รพ. 
2. ให้กำรรักษำ

เท่ำท่ีจ ำเปนน
ก่อนส่งต่อ 

ให้กำรรักษำเบื้องต้น ตำม
หัวข้อกำรดูแลผู้ป่วยไข้เดงกี่
ระยะไข้  ข้อ 1- 4   

 TT  -TT+ 

 

ส่งต่อ รพ. 
ส่งต่อ รพ.  เมื่อมี
ไข้เกิน 3 วัน 



แนวทางการรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกเดงก่ี  ที่ รพ.สต.  เม่ือมีไข้ 3  วัน หรือ มากกว่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไข้สูง > 38.5 องศำเซลเซียส  3 วัน หรือมำกว่ำ 
และ Tournique  test + หรือ - 

  มีอำกำรช็อก  ไม่มีอำกำรช็อก 

 เหงื่อออก  ตัวเย็น มือ- เท้ำเย็น   ตัวลำย 
 กระสับกระส่ำย ร้องกวนมำกในเด็กน้อย 
 ปัสสำวะน้อยลง 
 ชีพจรเบำเร็ว  pulse pressure  แคบ ≤ 20 mmHg 

หรือควำมดันโลหิตต่ ำ 

Tourniquet  test + หรือ - 

ให้ส่งต่อ รพ . เพ่ือวินิจฉัย และรักษำ 

อำยุ <  5 ปี 
อำยุ >  5 ปี 

1. เจำะ Hct เปนน base line กำรรักษำ 
2. ให้ 5%D2NSS หรือ LRS หรือ NSS  10 cc/ kg / hr 
3. ให้ ออกซิเจน ( ถ้ำท ำได้ ) 
4. ส่งต่อ รพ . ทันที 

1. เจำะ Hct เปนน base line กำรรักษำ 
2. ให้ 5%D2NSS หรือ LRS หรือ NSS 10 cc/ 

kg / hr 
3. ให้ ออกซิเจน ( ถ้ำท ำได้ ) 
4. ส่งต่อ รพ . ทันที 

      ถ้ำวัดควำมดันโลหิต หรือจับชีพจร หรือผู้ป่วยตัวเย็นมำก / ตัวเขียว / ตัวลำย 

1. เจำะ Hct เปนน base line กำรรักษำ 
2. ให้ 5%D2NSS หรือ LRS หรือ NSS   10 cc/ kg / Hr  เปนนเวลำนำน 5-10 นำที จนกว่ำจะจับชีพจรได้  หรือ

เริ่มวัดควำมดันโลหิตได้  จึงลด Rate   ลงเปนน 7   5     cc/hr 
3. ให้ ออกซิเจน ( ถ้ำท ำได้ ) 
4. ส่งต่อ รพ . ทันที 
 



Warning sign และ v/s ผิดปกติ 

Warning sign และ v/s ปกติ 

แนวทางการดูแลผู้ป่วย ไข้เลือดออก/เดงกี/ไข้เลือดออกช็อก 
 

                                           

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 
 

อำกำรและอำกำรแสดง ไข้สูง 38องศำ(3-7วัน) ปวดศีรษะ ปวดกล้ำมเน้ือ ปวดกระดูกหรือข้อต่อ มี
ผื่น มีเลือดออก 

ผู้ป่วยที่มีไข้ ≤3วัน ผู้ป่วยที่มีไข้ 4-10 วัน 

V/Sผิด ปกติ  Tourniquet test/ตรวจร่ำงกำยพบตับโตกดเจ็บ  

ตรวจหำ อำกำร/อำกำรแสดงที่เปนนสัณญำณอันตรำย(Warning signs 

Negative 

- ตรวจหำสำเหตุของไข้เฉียบพลันอื่นๆ  

ติดตำมอำกำรผู้ป่วยทุก 1-2วัน จนผู้ป่วยไม่มีไข้
ติดต่อกัน 2 วัน                                                            

- ติดตำมอำกำรและอำกำรแสดงไข้เด็งกี 

- ตรวจหำ warningsignแนะน ำด่ืมน้ ำบ่อยๆ                                                                   

- ระมัดระวังกำรให้ยำลดไข้ (para)หลีกเลี่ยงกำรให้ยำ
ที่มำจ ำเปนนเช่นยำNSAIDs ,H2-  blocker     

 

 

Consult ER รพ.พบธ 

( ER รำยงำนแพทย์) 

 

-Positive 

-Systemic Inflammatory Respone Syndrome(SIRS) 

พบอำกำรอย่ำงน้อย 2 ข้อ 

- Temp > 38 องศำหรือ < 36 องศำ 

- Hear rate > 90 /min 

- RR > 20 /min 

- WBC > 12,000 หรือ < 4,000 

 

กำรพยำบำล 

- ให้ O2 support  keep o2 sat  ≥ 95 % 

- ให้ เปิดเส้นให้ IV Fluid  

- Retain foley catheter 

- เจำะLab ตำมควำมเหมำะสม 

 (ปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเห็นของแพทย์) 

 

Refer รพ.พบธ. 



 
 

Profile ร.พ.สต.ติดดาว 
 
 
 

 
 
 

Profile รพ.สต.บ้านนายอ 
ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 

 


