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รายงานผลการด าเนินงาน 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการและการประเมินโครงการ 

โรคไข้เลือดออกนับเป็นปัญหาสาธารณสุขไทยตลอดมา เพราะไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่สร้างความ
สูญเสียชีวิตและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและความความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ  ทั้งที่ทุกฝ่าย
ได้ช่วยกันรณรงค์ป้องกันและควบคุมมาโดยตลอด และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างทั้งภาครัฐและเอกชน 
พบว่าปัญหาโรคไข้เลือดออกไม่ได้ลดลงมากนัก ยังคงเป็นปัญหาส าคัญในระดับประเทศเรื่อยมา โดยพบว่าปี 
2561 ผู้ป่วยไข้เลือดออกในประเทศไทยจ านวน  73,679 คน คิดเป็นอัตราการป่วย 112.61 ต่อแสนประชากร
และใน จังหวัดสกลนครพบผู้ป่วยจ านวน 307  คน คิดเป็นอัตราป่วย  26.79  ต่อแสนประชากร  

อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เป็นอีกพ้ืนที่หนึ่งที่มีปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน  ในปี ๒๕๕7 – ๒๕61 เท่ากับ 83.70 (35 ราย) ,141.09 (59 
ราย) , 141.09 (59 ราย) , 138.70 (58 ราย) และ 73.34 (33 ราย)  ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ และ
หากแยกอัตราการป่วยรายต าบลพบว่า ต าบลบ้านเหล่าพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 180.73 (13 ราย)  ต าบลหนอง
แปน 94.18 (7 ราย)   ต าบลเจริญศิลป์ 82.27 (8ราย)  ต าบลทุ่งแก 27.80(2ราย) และต าบลโคกศิลา 
41.53(4ราย) ต่อแสนประชากร  (ท่ีมา : ระบบสารสนเทศโรคที่ต้องเฝ้าระวัง อ.เจริญศิลป์) จากข้อมูลเบื้องต้นจะ
พบว่าผู้ป่วยไข้เลือดออกในปี 2561 มีอัตราการป่วยด้วยไข้เลือดออกมากว่าเกณฑ์มาตรฐานคือ  73.34 ซึ่งเกิน
50ต่อแสนประชากร) ไม่มีผู้ป่วยตายด้วยไข้เลือดออกในพ้ืนที่อ าเภอเจริญศิลป์ จะเห็นได้ว่าอัตราป่วยมีแนวโน้ม
สูงขึ้น การระบาดของโรคไข้เลือดออกส่วนมากจะพบผู้ป่วยในช่วงเดือนมีนาคม – ตุลาคมของทุกปี  ซึ่งตรงกับการ
เปิดภาคเรียนพอดีและชีวนิสัยของยุงชอบออกหากินเวลากลางวันจึงสันนิฐานได้ว่าการแพร่เชื้อและการกระจาย
โรค จะเกิดขึ้นได้ทั้งชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ด้วยเหตุนี้ การควบคุมโรคจะต้องอาศัยความร่วมมือทั้ง
จาก ชุมชน โรงเรียน องค์การบริหารส่วนต าบล  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่มีมาอย่างต่อเนื่อง  ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการ
แก้ไขปัญหา จากการตั้งรับไปสู่นโยบายเชิงรุกโดยใช้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงสภาพ
ปัญหาของโรคไข้เลือดออก เกิดความรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง พร้อมทั้งหาวิธีการแก้ไข ซึ่ง
ปัญหาของโรคไข้เลือดออกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม  ดังนั้น การด าเนินงานป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก จึงต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยเน้นให้
ประชาชนเห็นความส าคัญและถือเป็นภารกิจที่ต้องช่วยกัน กระตุ้นและชักน าให้ประชาชน องค์กรชุมชน ตลอดจน
เครือข่ายสุขภาพให้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงเป็นกิจกรรมส าคัญที่ต้องเร่งรัดด าเนินการ 

ปัจจุบันในอ าเภอเจริญศิลป์ พบว่าสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก ยังทวีความรุนแรงและมีผู้ป่วยมาก
ขึ้น ซึ่งจ าเป็นต้องท าการควบคุมป้องกันและรณรงค์เพ่ือให้สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกกลับอยู่ในสภาวะที่ไม่
รุนแรงและเพ่ือเป็นการป้องกันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการตระหนักในปัญหาของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อ าเภอเจริญศิลป์ ทางโรงพยาบาลเจริญศิลป์จึงจัดท าโครงการ ชุมชนร่วมใจท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและ
ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖2      
2. วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 

๑. เพ่ือลดอัตราป่วยและไม่มีผู้ป่วยตาย ด้วยโรคไข้เลือดออก 
๒. เพ่ือก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และก าจัดลูกน้ ายุงลายในชุมชน วัด และสถานที่ราชการ 
๓. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกท่ีถูกวิธี และเหมาะสม 
๔. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนท ากิจกรรมในการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
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๕. เพ่ือกระตุ้นและปลุกจิตส านึกให้ประชาชนเกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญของการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก 

3. วิธีการด าเนินงาน 
๑. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
๒. จัดท าค าสั่งพร้อมแต่งตั้งคณะท างานโครงการ โครงการชุมชนร่วมใจท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

และป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖2 
๓. เขียนโครงการ เพ่ือขออนุมัติเงินสนับสนุนโครงการ 
๔. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อบต. โรงเรียน ชุมชน รพ.สต. และอ่ืนๆ ร่วมกันวางแผนด าเนินการ 
๕. แจ้งผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม .) และภาคีเครือข่าย ผู้

เกี่ยวข้องฯ 
๖. อบรมความรู้และประชาสัมพันธุ์โรคไข้เลือดออกให้แกนน าประจ าครอบครัวทุกหลังคาเรือน 
๗. ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธุ์  เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก  และขอความร่วมมือให้

ประชาชนท าลายแหล่งเพาะพันธุ์และก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
๘. รณรงค์และท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายในหมู่บ้านร่วมกับโรงเรียน แกนน าประจ าครอบครัว 

และ(อสม.) โดยวิธี 
 ทางกายภาพ  รณรงค์เคาะประตูบ้านในชุมชนร่วมโรงเรียน พร้อมร่วมกันด าเนินการท าลายแหล่ง

เพาะพันธุ์ยุงลาย ในชุมชนและโรงเรียน 
 ใช้สารเคมี  ใส่สารเคมีทรายอะเบทในตุ่มน้ าใช้ในครัวเรือน และโรงเรียน โดย อสม . และพ่นสารเคมี

ก าจัดยุงลายในพื้นที่เสี่ยงและพ้ืนที่เกิดโรคทันทีเม่ือมีการระบาด 
 ทางชีวภาพ  ส่งเสริมความรู้ให้แกนน าประจ าครอบครัวในชุมชนเกี่ยวการปลูกพืชไล่ยุง  เช่นตะไคร้

หอมไล่ยุง การเลี้ยงปลากินลูกน้ า เช่น ปลาหางนกยูง 
๙. แกนน าประจ าครอบครัวส ารวจลูกน้ ายุงลายด้วยตัวเองทุกสัปดาห์ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขใน

เขตรับผิดชอบ 
๑๐. จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงผลงานหรือนวัตกรรมการป้องกันควบคุมลูกน้ ายุงลาย 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 มิถุนายน – สิงหาคม 2562 
 
5. ผลการประเมินโครงการ 

๑. สามารถลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกให้เหลือไม่เกิน ๗๙ ต่อแสนประชากร 
  ๒.ท าให้ประชาชนในชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและมี พฤติกรรมที่ถูกต้อง

เหมาะสม การป้องกันไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออก 
  ๓. ประชาชนให้ความร่วมมือในการด าเนินการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 

    ๔. ท าให้ประชาชนท ากิจกรรมในการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
ท าให้สามารถลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายภายในบ้าน ชุมชน วัด โรงเรียนให้น้อยลง 
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6. สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรม   ดังนี้ 
  จากการจัดท าประชุมโครงการครัวเรือนและสถานที่สาธารณะปลอดลูกน้ ายุงลาย ต าบลเจริญศิลป์  
อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร  ปี 2562ได้ใช้งบประมาณตามรายการต่อไปนี้ 
จากเงินบ ารุงโรงพยาบาลเจริญศิลป์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,100 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่าย
ดังนี้ 

- ค่าอาหารกลางวันการจัดอบรมความรู้และประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออกจ านวน 190 คนๆละ50 บาท 
จ านวน 2 วัน                  เป็นเงิน 19,000 บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มการจัดอบรมความรู้และประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออกจ านวน 190 คนๆละ 
25 บาทจ านวน 2 มื้อจ านวน 2 วัน               เป็นเงิน 19,000 บาท 

- ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิลในการรณรงค์จ านวน 27 ป้ายๆละ 300 บาท    เป็นเงิน 8,100 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน นักเรียน, ครู, อสม, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและแกนน าประจ าครอบครัว ในการจัด

ประชุมเวทีแลกเปลี่ย นเรียนรู้ จ านวน 40 คนๆ ละ 50 บาทจ านวน 1 วัน เป็นเงิน 2,000 บาท   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม นักเรียน, ครู, อสม, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและแกนน าประจ าครอบครัว    ใน

การจดัประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จ านวน 40 คนๆ ละ 25 บาทจ านวน 2 มื้อ จ านวน 1 วัน เป็น       
เงิน 2,000 บาท   

7. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
1. ระยะช่วงเวลาการจัดโครงการในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงเวลาในการด านา ท าให้ประชาชนบ่าง

ส่วนไม่ตะหนักถึงการท าลายแหล่งเพราะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย  
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ภาพกิจกรรม  
 

 
 

1. ประชุมคณะท างานระดับต าบลประชุมชี้แจงแนวทางการท างาน 
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2. อบรมความรู้และประชาสัมพันธุ์โรคไข้เลือดออกให้แกนน าประจ าครอบครัวทุกหลังคาเรือน 
 

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 
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วันที่ 9 สิงหาคม 2562 
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3. รณรงค์และท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายในหมู่บ้านร่วมกับโรงเรียน แกนน าประจ าครอบครัว 
และ(อสม.) 
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4. จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันควบคุมลูกน้ ายุงลาย 
 

 

 
 
 

 
 


