
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง



อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด  อ าเภอปางศิลาทอง  ปี  2559 - 2561
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ชาย หญิง



สาเหตุการเสียชีวิตจ าแนกตามกลุ่มอายุ
กลุ่มอายุ ล าดับที่ 1 ล าดับที่  2 ล าดับที่  3

2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562

0 – 4 ปี อุบัติเหตุ 
(1)

จมน  า (1)

5 – 14 ปี อุบัติเหตุ 
(1) , จมน  า 
(1)

กล้ามเนื อ
หัวใจตาย (1)

อุบัติเหตุ  (1)

15 – 19 ปี อุบัติเหตุ 
(1)

อุบัติเหตุ (1)

20 – 59  ปี มะเร็ง (7) มะเร็ง (8) อุบัติเหตุ  (7) อุบัติเหตุ (4) , 
ไตวาย (4) , 
ตับแข็ง (4) , 
หัวใจหยุดเต้น
(4)

หัวใจหยุดเต้น 
(6)

มะเร็ง  (5) จมน  า (3) อุบัตเหตุ (3) , 
ไตวาย (3)

หัวใจหยุดเต้น  
(3)

60  ปีขึ นไป มะเร็ง (18) มะเร็ง (15) สมองเสื่อม
(13)

ความดันโลหิต
สูง (9)

ปอดบวม 
(13)

มะเร็ง  (9) ไตวาย (8) ไตวาย (10) ,
หัวใจหยุดเต้น 
(10)    

หัวใจล้มเหลว  
(6)



สาเหตุการเสียชีวิตจ าแนกเพศ  ปี  2562
กลุ่มอายุ ชาย หญิง

0 – 4 ปี

5 – 14 ปี อุบัติเหตุ  (1)

15 – 19 ปี

20 – 59  ปี มะเร็ง (3)  อุบัติเหตุ  (3)  ไตวายเรื อรัง , ติดเชื อในกระแส
เลือด , ฆ่าตัวตาย , จมน  า , ปอดบวม , เบาหวาน , มีน  าใน
ช่องเยื่อหุ้มปอด , หัวใจเต้นผิดจังหวะ , หัวใจหยุดเต้น , 
ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากไวรัส (1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1)

อุบัติเหตุ (4) , มะเร็ง (2) , หัวใจหยุดเต้น (2) , 
เลือดออกในสมอง (1)

60  ปีขึ นไป มะเร็ง  (9) , สมองเสื่อม (6) , อุบัติเหตุ (3) , ไตวายเรื อรัง (3) 
, การหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน (3) , หัวใจล้มเหลว (3) , 
กล้ามเนื อหัวใจตายเฉียบพลัน (2) , หัวใจเต้นผิดจังหวะ (2) , 
กล้ามเนื อหัวใจตายเฉียบพลัน (2) , โรคความดันโลหิตสูง ,    
ติดเชื อ , เบาหวาน , อัมพาต (1,1,1,1)

สมองเสื่อม (7) , หัวใจล้มเหลว (3) , มะเร็ง (1) ,    
ติดเชื อ (1) , กล้ามเนื อหัวใจตายเฉียบพลัน (1) ,    
โรคความดันโลหิตสูง (1) ,  โรคระบบไหลเวียนเลือด 
(1)



โครงการพัฒนาการดี สูงดีสมส่วน อ าเภอปางศิลาทอง ปี 2563 

ปิดช่องว่าง (gap) เพื่อยกระดับระบบพัฒนาการเด็กของอ าเภอปางศิลาทองให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน 

Gap 1  เด็กทุกคนในอ าเภอปางศลิาทอง ต้องได้รับการตรวจ
พัฒนาการ ครบ 100 % 

ผลงาน ปี 2562
เป้าหมาย 848 คน คัดกรองได้ 803 คิดเป็นร้อยละ 94.69
ไม่ได้รับการคัดกรอง จ านวน 46 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.31 ????????????

สาเหตุ (วิเคราะห์เด็กที่ไม่ได้รับการตรวจพัฒนาการ)
• ไม่อยู่ในพื้นที่(ไป-มา)/มารับบรกิารเป็นครั้งคราว (วัคซีน)

ร้อยละ 64.44
• ติดตามไม่ได้/ไม่ยอมมา/ไม่เห็นความส าคัญ/ไม่ให้ความร่วมมือ/

ร้อยละ 35.56

แนวทางการด าเนนิงานเพือ่แกไ้ขปญัหา 

Gap 2 การค้นหาเดก็สงสัยล่าช้า/เด็กพฒันาการลา่ช้า 

สาเหตุของปัญหา 
1. เจ้าหน้าท่ีของรพ./รพ.สต.เปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานใหม่
2. ความช านาญในการใช้เครื่องมือตรวจประเมินพัฒนาการ

2. พัฒนาศักยภาพบคุลากรงานพฒันาการเดก็ปฐมวัย

1.พัฒนาระบบมาตรฐานการด าเนนิงานพฒันาการเดก็ 
(ปิดช่องว่างของปัญหา)

1. กิจกรรมอบรมฟ้ืนฟูทักษะเจ้าหน้าท่ีในการใช้เครื่องมือ DSPM 
อ.ปางศิลาทอง ปี 2563 (พ่ีสอนน้อง)

2. กิจกรรมอบรมใช้เครื่องมือ DSPM ส าหรับครูศูนย์เด็กเล็ก/ครูอนุบาล
อ.ปางศิลาทอง ปี 2563 (สร้างเครือข่ายเพื่อค้นหาเด็กท่ีมีปัญหาเข้าถึงบริการ)

ข้อตกลงภายใน อ.ปางศิลาทอง
• หากเด็กอยู่ในพื้นที่ไม่ถึง 6 เดือน ห้ามเปลี่ยนเป็น type 1 แต่

ให้บริการตามปกติ 
• ถ้าเด็กอยู่ในพื้นที่เกิน 6 เดือน เปลี่ยนเป็น type 1 ถ้าต้องได้รับการ

ตรวจพัฒนาการ ให้เก็บความครอบคลุม

• ประชุมคณะท างาน ทุก 3 เดือน/สสอ.ติดตามผลการด าเนินงานทุก
เดือนและแจ้งเตือน Line Group พัฒนาการ อ.ปางศิลาทอง 

พัฒนาระบบการติดตาม 
• “ทีมเครือข่ายช่วยด้วย”
• “ทีมระดับอ าเภอช่วยกัน”

63.54
78.16 94.69

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ร้อยละเด็กปฐมวัยได้รับ
การประเมินพัฒนาการ



Gap 3 เด็กที่ต้องไดร้ับการตรวจ TEDA4I ไม่ได้รับการ
ตรวจ/กระตุ้นไม่ครบ

ปิดช่องว่าง (gap) เพื่อยกระดับระบบพัฒนาการเด็กของอ าเภอปางศิลาทองให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน 

การแบ่งโชนการตรวจ TEDA4I อ าเภอปางศิลาทอง 

รพ.ปางศิลาทอง 
(แม่ข่าย)

ต าบลหินดาต
(รพ.สต.หินดาต)

ต าบลปางตาไว
รพ.สต.เพชรเจริญ

รพ.สต.คลองปลาสร้อย 
ต าบลโพธิ์ทอง

รพ.สต.
ท่าขึ้น

รพ.สต.
หนองหล่ม

1. ระบบการส่งตอ่
2. กระตุ้นไม่ครบเกณฑ์/ไม่มาตามนัด (ร้อยละ 50)

- เดินทางไม่สะดวก/อยู่กับตายาย  ร้อยละ 66
- ไม่เห็นความส าคัญ/ไม่ยอมรับ     ร้อยละ 34

สาเหตุของปัญหา

*ส่งต่อเพื่อพบแพทย์กรณีเด็กมีโรคร่วม/ความผิดปกติแต่ก าเนิด
/มีปัญหาแทรกซ้อน

ส่งต่อ ส่งต่อ

การพัฒนาระบบสง่ต่อเพือ่ตรวจประเมิน TEDA4I

โครงการพัฒนาการดี สูงดีสมส่วน อ าเภอปางศิลาทอง ปี 2563 

**สสอ.ติดตามเพื่อแจ้งเตือนช่วงเวลาที่ต้องติดตามเด็ก/ระบบข้อมูลผ่านทาง
Line Group พัฒนาการ อ.ปางศิลาทอง 

กรณีเด็กที่ไม่มาตามนัด/ไม่สามารถมาตรวจได้
- ทีมระดับอ าเภอ/อสม. ลงติดตามเย่ียมบ้านเพื่อสร้าง

ความตระหนักให้ผู้แลเด็กและหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน

- ประสาน อบต.กรณีผู้ปกครองไม่สามารถน าเด็กมาเข้ารับ
บริการได้

แนวทางการด าเนนิงานเพือ่แกไ้ขปญัหา 

รพ.ก าแพงเพชร 



ตารางแสดงผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ  

รายละเอียดตัวช้ีวัด ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน  เป้าหมาย ≥ 68 
%

63.06 66.01 66.31 66.51

ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กชายที่อายุ  12  ปี  ≥ 154
ซ.ม.

149.25 151.08 149.74 149.19

ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กหญิงที่อายุ  12  ปี  ≥ 155
ซ.ม.

150.01 150.32 149.30 149.19

เด็กวัยเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน  ≤ 
2.05%

11.06 11.15 8.94 9.60

เด็กอายุ  6-14  ปี  มีภาวะผอม  ≤ 5% 6.85 6.71 7.92 5.13

เด็กอายุ  6-14 ปี มีภาวะเต้ีย  ≤ 5% 5.33 4.45 3.47 3.46

สภาพปัญหา

• ผลการด าเนินงาน พบว่า  เด็กนักเรียนและ
ผู้ปกครอง  ยังขาดด้านความตระหนักใน
เรื่องการรับประทานอาหารที่ปฏิบตัิได้น้อย 
และการออกก าลังกายขาดความต่อเนื่อง

โครงการเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน  ฉลาดเติบโตสมวัย  อ าเภอปางศิลาทอง  ปี  2563สร้าง



แนวทางการขับเคลื่อน
1. ประสานความร่วมมือให้โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางกาย  โดยด าเนินงานควบคู่ไปกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

2. โรงเรียนมีการบูรณาการด้านเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

3. ด าเนินการร่วมกับโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมให้นักรียนทุกคนได้ออกก าลังกายหลายรูปแบบ

4. จัดกิจกรรมการออกก าลังกายในเด็กท่ีมีปัญหา  

เด็กอ้วน  ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ  5 วันๆละ  60 นาที

เด็กผอม  ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ  5  วันๆละ  30 นาที

เด็กเตี ย   ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ  5  วันๆละ  30 นาที

5. อบรมแกนน านักเรียน  เพื่อให้แกนน านักเรียนน าออกก าลังกาย

6. ให้ความรู้ในเร่ืองโภชนาการ  เช่น  การจัดท าเมนูอาหาร  โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

7. ติดตามการด าเนินงาน  เดือนละ  1  ครั ง  ตั งกลุ่ม  Line  โรงเรียน

8.  ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  



ตารางแสดงผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ  

รายละเอียดตัวช้ีวัด ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

จ านวนผู้ป่วย DM ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี เป้าหมาย ≥ 40 % 36.03 43.61 29.47 10.18

ผู้ป่วย HT ควบคุมความดันโลหิตได้ดี  เป้าหมาย ≥ 50% 48.58 42.87 45.54 32.73

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทองซ่อม ประเด็นปัญหาผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง  

สภาพปัญหา จากผลการด าเนินการ  พบว่า

1. มีพฤติกรรมรับประทานอาหารหวาน  มัน  เค็ม
2. ขาดการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง
3. การรับประทานยาไม่ถูกต้อง

รายละเอียดตัวช้ีวัด ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

อัตราผู้ป่วย DM รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน  เป้าหมาย ≤ 2.05% 36.03 43.61 29.47 10.18



โครงการปรับพฤติกรรม  เปลี่ยนชีวิต  พิชิตโรคเบาหวาน  อ าเภอปางศิลาทอง  ปี  2563

1.  พัฒนาระบบการจัดบริการเพ่ือลดเสี่ยง  และควบคุมโรค

แนวทางการขับเคลื่อน

1. ตรวจน  าตาลซ  าในกลุ่ม  Pre  DM และประเมิน

ความพร้อม

2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงท่ีมีค่า  100 – 125

มก.% ด้วย  3อ  2 ส  ตั งเป้าหมายร่วมกัน

3. บันทึกข้อมูลในสมุดบันทึกการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพด้วยหลัก  3  อ  2  ส

4. นัดเจาะเลือดซ  า  1 เดือนหลังการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม  ถ้าในรายท่ียังมีค่า 100 – 125 มก.%

ให้ความรู้แยกตามปัจจัยเสี่ยงท่ีพบ

2.  พัฒนาระบบการติดตาม
แนวทางการขับเคลื่อน

1. อสม.ติดตามเยี่ยมบ้านกลุ่มเสี่ยงและส่งขอ้มูลที่ติดตาม
ผลให้  รพ.สต.

- 1  เดือน  ในรายที่มีค่า 100 – 125 มก.%
- 3  เดือน  ในรายที่มีค่าปกติเพื่อเฝ้าระวัง

กลุ่มเสี่ยง



โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเพ่ือลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน  ปี  2563

1.  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุม่ปว่ยโรคเบาหวานความดันโลหิตสงู 

แนวทางการขับเคลื่อน

ผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับน  าตาลไม่ได้

1.  คัดเลือกผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ี  HbA1c  มากกว่า  7  ประเมิน Stage of Change

2.  วางแผนเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใชทั้กษะการเสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivational

Interviewing : MI)

3.  นัดติดตาม  1 เดือน 

4.  เยี่ยมบ้านผู้ปว่ยเบาหวานเพ่ือสร้างการรับรู้ร่วมกัน และหาแนวทางการปฏิบัติพฤติกรรมเพ่ือ

ควบคุมระดับน  าตาลระหว่างผู้ป่วยและครอบครัว
- จัดท าแผนเยี่ยมบ้านติดตามผูป้่วย สัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 3- 4 ราย   
- น าเสนอผลระดับน  าตาลผู้ป่วย เชื่อมโยงถึงโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนเพ่ือสร้างการ

รับรู้ให้ผู้ป่วย และครอบครัว 
- ร่วมกันหาปัจจัยท่ีมีผลต่อการควบคุมระดับน  าตาลของผู้ป่วยแต่ละราย  และให้ผู้ป่วยระบุปัจจัยท่ี

ท าให้ตนเองควบคุมระดับน  าตาลไม่ได้      
- ก าหนดเป้าหมายในการควบคุมระดับน  าตาลโดยผู้ปว่ยวางแผนร่วมกับครอบครัว เพ่ือให้เกิดความ

ต่อเนื่องในการปฏิบัติพฤติกรรมดูแลสุขภาพ 
- อสม. ติดตามการปฏิบัติพฤติกรรมต่อเนื่องทุกสัปดาห์ และมีการน าข้อมูลการติดตามมาให้ รพ.สต.

5.  ตรวจ HbA1c หลังติดตามเยี่ยมบ้าน

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมระดับความดันไม่ได้

1.  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรายบุคคล

2.  อสม.  ติดตามเยี่ยมบ้านทุก  1 เดือน   คืนข้อมูลให้  รพ.สต

2. พัฒนาระบบการจัดการข้อมูล
แนวทางการขับเคลื่อน

1.  ส ารวจข้อมูลผู้ป่วยและจัดท าทะเบียน
ให้เป็นปัจจุบัน

2.  คืนข้อมูลสถานการณ์โรคให้กับ  อบต.  
และชุมชน  

3.ระบบการติดตาม
แนวทางการขับเคลื่อน

1.  ติดตามในรายที่ขาดนัด
2.  เยี่ยมบ้าน

กลุ่มป่วย



โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนโดยขับเคลื่อนของ พชอ. อ าเภอปางศิลาทอง ปี 2563 

สถานการณ์อุบตัเิหตทุางถนน อ.ปางศลิาทอง ปี 2562

กลุ่มเสียชีวิตมากที่สุด

อับดับ 2 วัยสูงอายุ 
ร้อยละ 33.33

อับดับ 1 กลุ่มวัยท างานร้อยละ 66.67 

ปัจจัยเสี่ยง

ไม่สวมหมวกนิรภัยและ
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 
ร้อยละ 100 อับดับที่ 2 ถนนสายรอง

ร้อยละ 16.67

ถนนที่เกิดอบุัตเิหตมุากที่สดุ

อับดับ 1 ถนนในหมู่บ้าน
ร้อยละ 83.33

รายละเอียดตัวช้ีวัด ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

อัตราการเสียชีวิตจาก
การบาดเจ็บทางถนน

19.57
(≤ 16 ต่อ

แสน)

3.26
(≤ 16 ต่อ

แสน)

13.04
(≤ 24.29
ต่อแสน)

13.03
(≤ 24.29
ต่อแสน)

อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน

19.57

3.26

13.04 13.03

ปี  2562 ปี  2561 ปี  2560 ปี  2559

ประเภทรถที่เกดิอุบตัเิหตมุากที่สุด

อับดับที่ 1 รถจักรยานยนต์
ร้อยละ 67 

อับดับที่ 2 รถยนต์ 
ร้อยละ 33



โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนโดยขับเคลื่อนของ พชอ. อ าเภอปางศิลาทอง ปี 2563 

1. คืนข้อมูลให้กับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอปางศิลาทอง เพื่อยกประเด็นเร่ืองอุบัติเหตุเป็น
ประเด็นขับเคลื่อนการด าเนินงาน

2. มาตรการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรโดยศปถ.อ าเภอ/พชอ.อ าเภอปางศิลาทอง 
เพื่อบูรณาการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

1. ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้มาตรการการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในองค์กรและประชาชนในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ โดยเน้นกลุ่มวัยท างาน

2. ตั้งด่านตรวจชุมชน เพื่อตรวจเตือนการสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย โดยเฉพาะถนนในหมู่บ้าน
3. สร้างมาตรการ โดยให้ทุกสถานประกอบการ/สถานท่ีราชการ ในอ าเภอปางศิลาทอง เป็นพื้นท่ีท่ีต้องสวมหมวก

นิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย 100 %
4. ร่วมมือกับทีมสวบสวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร

มาตรการ/แนวทางการแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร



LOGO
YOUR SITE HERE

แนวทางการด าเนินงานป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

อ าเภอปางศิลาทอง  ปี 2563
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Median 0 1 2 2 2 5 1 2 0 1 1 1

ปี 2560 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

ปี 2561 0 0 0 2 14 26 11 2 1 1 1 0

ปี 2562 0 0 0 4 3 10 4 4 0 1

มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

จ านวนผู้ป่วย/ตาย และอัตราป่วย/อัตราปว่ยตาย ด้วยโรคไข้เลือดออก เปรียบเทียบ ปี 2560 - 2562  

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร ปี 2560 - 2562 

ปี 2562 2561 2560

ป่วย (ราย) 23 56 2

ตาย (ราย) 1 0 0

อัตราป่วยต่อแสน 75.04 182.70 6.56

อัตราป่วยตาย(%) 4.35 0 0
จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (DF,DHF,DSS) ปี 2560-2562  จ าแนกรายเดือน เปรียบเทียบ ค่า Median 5 ปีย้อนหลัง
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ปี 2560 พบผู้ป่วย 2 ราย
ปี 2561 พบผู้ป่วย 56 ราย พบผู้ป่วยสูงสุดร้อยละ 46.43

ในเดือนมิถุนายน 
ปี 2562 พบผู้ป่วย 23 ราย (ณ 19 ตุลาคม 262) 

พบผู้ป่วยสูงสุดร้อยละ 43.48 ในเดือนมิถุนายน
เช่นเดียวกัน
ซึ่งทั้งปี 2561 และ 2562 พบผู้ป่วยมากที่สุดในพื้นที่ต าบล

หินดาต คิดเป็นร้อยละ 44.64 ในปี 2561 และร้อยละ 69.57
ในปี 2562  ของผู้ป่วยทั้งหมด  โดยพบผู้ป่วย Gen2 ปี 25612 
หมู่บ้าน (ม.9,12 ต.หินดาต) ปี 2562 3 หมู่บ้าน (ม 3,13
ต.หินดาต //ม.12 ต.โพธ์ิทอง)



จ านวนผู้ป่วย  จ าแนกตามกลุ่มอายุ  ปี 2560 - 2562
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ปี 2560 พบผู้ป่วย 2 ราย  กลุ่มอายุกระจายกัน 
ปี 2561 พบผู้ป่วย 56 ราย พบผู้ป่วยสูงสุดกลุ่มอายุ 10-14 ปี ร้อยละ 33.93 รองลงมากลุ่มอายุ 5-9 ปี ร้อยละ  21.43
ปี 2562 พบผู้ป่วย 23 ราย (ณ 19 ตุลาคม 262)  พบผู้ป่วยสูงสุดกลุ่มอายุ  15 – 19 ปี ร้อยละ 34.78 รองลงมากลุ่มอายุ

10-14 ปี  ร้อยละ  26.09 และกลุ่มอายุ 25-29 ปี ร้อยละ 13.04



มาตรการด าเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 

1. การจัดกิจกรรมรณรงค์ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย (กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเพ่ือก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  โดยเน้นในโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน 
2. จัดทีมประเมินค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายระดับต าบล   โดยเฉพาะพ้ืนที่แพร่ระบาดสูง 
3. ติดตามประเมินการสอบสวนควบคุมโรค ตามมาตรการ Hotline (3-3-1) และ 
ควบคุมตามมาตรการ Day 1-3-7 ต่อเนื่อง ทุก 7 วันจนสถานการณ์โรคสงบ 
4. การประชาสัมพันธ์   สื่อสารความเสี่ย   โรคไข้เลือดออกในกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยในคลินิก
โรคเร้ือรัง คลินิกฝากครรภ์และแจ้งเตือนคลนิิก ร้านขายยาไม่ให้จ่ายยา NSAIDs ใน
ผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออก 
5.  คืนข้อมูลให้กับผู้น าท้องท่ี/ท้องถิ่น และประสานขอความร่วมมือกับ อปท. ในการ
ป้องกันควบคุมโรค  
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เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

ขอขอบคุณ


