โครงการกาจัดพยาธิใบไม้ตบั มะเร็งท่อน้ าดี
จังหวัดนครพนม
การกาจัดพยาธิ
ใบไม้ตบั &สิ่งแวดล้อม
ต้นน้ า

ตรวจคัดกรอง
พยาธิใบไม้ตบั
กลางน้ า

ตรวจคัดกรอง
มะเร็งท่อน้ าดี
ปลายน้ า
5 มาตรการ

มาตรการที่ 1 การจัดการสิ่งแวดล้อม
มาตรการที่ 2 การป้ องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตบั

มาตรการที่ 3 การวินิจฉัยรักษา
มาตรการที่ 4 การดูแลต่อเนื่องที่บา้ น
มาตรการที่ 5 การบริหารจัดการ

การดาเนินงาน ปี 2562
พื้นที่ตาบลเป้าหมาย 24 ตาบล
อาเภอ

ตาบล

ธาตุพนม

ฝั่งแดง

อุ่มเหม้า

นาแก

พุ่มแก

นาคู่

นาหว้า

นางัว

เหล่าพัฒนา

บ้านแพง

นาเข

นางัว

ปลาปาก

มหาชัย

โคกสูง

โพนสวรรค์

นาหัวบ่อ

ศรีสงคราม

ท่าบ่อสงคราม

บ้านค้อ
สามผง

เมือง

กุรุคุ

อาจสามารถ

ท่าอุเทน

โนนตาล

ไชยบุรี

เรณูนคร

ท่าลาด

หนองย่างชิ้น

นาทม

หนองซน

วังยาง

หนองโพธิ์

นาหนาด

อปท.ในพื้นที่ 24 ตำบล
โคกสี

โรงเรียนใน 24 ตำบล

ตำบลละ 905 รำย

ตำบลละ 1,000 รำย

งบประมาณและค่าตอบแทน ปี 2562
รายการ

จานวน

1.ค่าตอบแทนการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล
Isan Cohort ดังนี้
- แบบ Cca-01 และ Cca-02

20บ./ราย

สิ่งสนับสนุนให้พื้นที่
คุรุภัณฑ์
เครื่องอัลตร้าซาวน์
จานวน 12 เครื่อง
กล้องจุลทรรศน์
จานวน 12 เครื่อง

จานวน
สนับสนุนให้ รพ.แห่งละ1เครื่อง
สนับสนุนให้ สสอ. แห่งละ1เครื่อง

2.การตรวจอัลตร้าซาวด์โดยแพทย์
- แบบมีภาพ

100บ./ราย

วัสดุอุปกรณ์

จานวน

- แบบไม่มีภาพ

50บ./ราย

ตลับตรวจอุจจาระ
จานวน12,000 ตลับ

สนับสนุนให้ตาบลเป้าหมาย
ตาบลละ 1,000 ตลับ

ชุดตรวจหาไข่พยาธิ
จานวน 24 ชุด

สนับสนุนให้ตาบลเป้าหมาย
ตาบลละ 2 ชุด

งบอุดหนุนโครงการรณรงค์กาจัดปัญหาพยาธิ
100,000บ./
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดีเพือ่ ราลึกในพระมหา
ตาบล
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมทัง้ ถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา
84 พรรษา

แนวทางการปรับเปลี่ยนให้บริการวัคซีน ปี 2562
วัคซีน DTP-HB เปลี่ยนเป็ น DTP-HB-Hib (Hib : Heamophilus influenzae type b)
กรมควบคุมโรคภายใต้คาแนะนาของคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคมุ ้ กันโรค ได้พิจารณาการนา
DTP-HB-Hib มาทดแทน DTP-HB ปรับเปลี่ยนการให้บริการวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคมุ ้ กันโรค
ซึ่งคาดว่าจะเริ่มให้บริการแก่กลุ่มเป้ าหมาย ช่วงเดือนมิถุนายน 2562 เป็ นต้นไป
วัคซีนจะสร้างภูมิป้องกันการติดเชื้อ
ฮีโมฟี ลุส อินฟูเอนซา ชนิดบี
ซึ่งเป็ นสาเหตุหลักของ
โรคเยือ่ หุม้ สมองอักเสบ
ในเด็กเล็กที่อายุต ่ากว่า 2 ปี
สามารถติดต่อได้ในระบบทางเดิน
หายใจหรือจากากรสัมผัสเชื้อโดยตรง

หลักเกณฑ์การให้วคั ซีน
DTP-HB-Hib
จานวน 3 โด๊ส
กลุม่ เป้ าหมายเด็ก อายุ 2, 4 และ
6 เดือน
(กรณีรบั วัคซีนล่าช้า ให้แต่ละโด๊สห่างกัน
อย่างน้อย 4 สัปดาห์)

โดยให้ใช้ DTP-HB ให้หมดก่อน
จึงเริ่มใช้ DTP-HB-Hib

หลักเกณฑ์การบันทึกวัคซีนใน 43แฟ้ ม
รหัส
วัคซีน

วัคซีน

อายุ/
เป้ าหมาย

D21

DTP-HB-Hib 1

2 เดือน

D22

DTP-HB-Hib 2

4 เดือน

D23

DTP-HB-Hib 3

6 เดือน

รหัส
ICD10TM
Z27.1,Z24.
6,Z24.1

แนวทางการให้บริการในคลินิกวัคซีนผูใ้ หญ่ ปี 2562
การให้บริการวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุม้ กันโรคที่มีความจาเป็ นตามความเสี่ยงทางสุขภาพของ
แต่ละบุคคล กาหนดประมาณเดือนละ 1 ครั้งหรือตามบริบทของหน่วยบริการ ซึ่งมีรูปแบบการดาเนินงาน ดังนี้
รายละเอียด

วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก
(dT)

วัคซีนไข้หวัดใหญ่
(Influenza)

วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน
(MR)

กลุม่ เป้ าหมาย

1.ประชากร อายุต้งั แต่ 20ปี
ขึ้ นไป โดยจะให้เมื่ออายุครบ
20,30,40ปี ไปจนตลอดชีวิต
2.หญิงตั้งครรภ์

หญิงตั้งครรภ์ที่มี
อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
(สามารถให้ได้ต้งั แต่
14 สัปดาห์)

รูปแบบบริการ

คลินิกวัคซีนผูใ้ หญ่

คลินิก ANC

กาหนดเริ่มดาเนินการ

มีนาคม 2562

มิถุนายน 2562

จัดในลักษณะเดียวกับ
งานอนามัยโรงเรียน
ภายใต้คลินิกวัคซีนผูใ้ หญ่
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2562

เป้ าหมายดาเนินงาน

ความครอบคลุม ร้อยละ 30

ความครอบคลุม ร้อยละ 90

ความครอบคลุม ร้อยละ 95

นักศึกษาชั้นปี ที่1
ที่ศึกษาทางการแพทย์
และสาธารณสุขทุกคน

