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คานา
ปั จจุบนั โรคไข้เลือดออกเป็ นปั ญหาทั้งระดับประเทศทั้งไทย และกลุ่มประเทศอาเซี่ ยน รวมทั้งกลุ่มประเทศในเขต
ซึ่ งมีอุณหภูมิเหมาะสมในการแพร่ พนั ธุ์ของยุงลายพาหะและการเจริ ญเติบโตได้ดีของเชื้อไวรัสเดงกี่ในตัวยุงลาย

ร้อนชื้ น

กลุ่มประเทศอาเซี่ ยนจึงได้ยกระดับของปั ญหานี้ให้เป็ นความร่ วมมือระหว่างประเทศที่จะช่วยกันลดปั ญหาการป่ วย

ดังนั้น

และการเสี ยชีวติ ลง จึงได้มีการลงนามความตกลง (MOU) ในระดับประเทศและกาหนดให้ทุกวันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี
เป็ นวันรณรงค์ ASEAN DENGUE DAY เพื่อให้หน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่ วนรวมทั้งประชาชนได้ตระหนักและมีส่วน
ร่ วมในการแก้ไขปั ญหาโรคไข้เลือดออก
จากความสาคัญดังกล่าว กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข ได้นาแนวทางการดาเนินจัดการแมลงพาหะนาโรค
แบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management : IVM) ซึ่งเป็ นนโยบายขององค์การอนามัยโลก (WHO) ได้เสนอแนะให้
ทุกประเทศมีการนาไปประยุกต์ใช้อย่างจริ งจังเพื่อลดปั ญหาในภาพรวมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

ดังนั้นสานักงานป้ องกัน

ควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสี มา โดยศูนย์อา้ งอิงด้านโรคติดต่อนาโดยแมลง จึงได้จดั ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนา
ความรู ้และประสบการณ์ให้แก่หน่วยงานเครื อข่าย ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุ ข เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2555 ที่
โรงแรมราชพฤกษ์แกรนด์โฮเต็ล จังหวัดนครราชสี มา และมอบหมายให้ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงทั้ง 4 แห่ง ได้
ร่ วมกับหน่วยงานเครื อข่าย ได้แก่ สสจ. สสอ. โรงพยาบาลทุกระดับ เทศบาล อบต. ศูนย์เด็กเด็ก โรงเรี ยนทุกระดับ หมู่บา้ น
และชุมชนดาเนินงานพัฒนาตาบลต้นแบบ IVM ขึ้นรวม 19 ตาบล ใน 19 อาเภอเสี่ ยงสู ง และเพื่อให้มีการนาหลักการ
ดังกล่าวไปปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม และเพื่อให้ผดู้ าเนินงานได้เข้าใจลาดับ ขั้นตอนและวิธีการมากยิง่ ขึ้น จึงได้จดั ทาแนว
ทางการดาเนิ นงาน พร้อมทั้งตัวอย่างเบื้องต้นฉบับนี้ข้ ึน เพื่อใช้เป็ นคู่มือดาเนินงาน
เนื้อหาประกอบด้วย หลักการของการจัดการแมลงพาหะนาโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management :
IVM) ซึ่ งได้คดั บางส่ วนจากสใลด์บรรยายของอาจารย์บุญเสริ ม

อ่วมอ่อง สานักโรคติดต่อนาโดยแมลง จากนั้นจะเป็ น

ขั้นตอนการดาเนิ นงาน พร้อมตัวอย่าง รวมทั้งได้นา พรบ.(ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขที่เกี่ยวข้องบางส่ วน) มารวมไว้ใน
คู่มือเล่มนี้ และส่ วนสุ ดท้ายจะเป็ นเกณฑ์การประเมินทั้งส่ วนการดาเนินงานระดับตาบล และการประเมินโรงเรี ยนที่เข้าร่ วม
โครงการ
เนื่องจากเป็ นแนวทางการดาเนินงานเบื้องต้นที่มีการเรี ยบเรี ยงขึ้นเป็ นครั้งแรก ดังนั้นเนื้ อหา และตัวอย่างรวมทั้ง
เกณฑ์การประเมินจึงอาจจะยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร จึงขอให้ผทู ้ ี่จะใช้คู่มือนี้ พิจารณานาไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสภาพปั ญหา
และบริ บทของแต่ละพื้นที่ดว้ ย และหากมีขอ้ เสนอแนะเพื่อร่ วมมือกันพัฒนา ท่านสามารถส่ งข้อเสนอแนะมาได้ที่
apirat19@gmail.com ขอขอบคุณ ไว้ ณ โอกาสนี้
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หลักการของ จัดการแมลงพาหะนาโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management : IVM)
จากสใลด์ บรรยายของ อาจารย์ บุญเสริม อ่วมอ่อง
ปัญหาการควบคุมแมลงนาโรค
โรคติดต่อนาโดยแมลงยังเป็ นปั ญหาสุ ขภาพที่สาคัญของท้องถิ่น
ปั ญหาการยอมรับมาตรการการควบคุมแมลงนาโรคที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ทาให้การควบคุมแมลงนาโรคไม่ครอบคลุม
ปั ญหาการต้านทานของยุงและลูกน้ าต่อสารเคมีควบคุมแมลงนาโรค
บทบาทการจัดการพาหะนาโรค มีหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมาก จาเป็ นต้องมีเจ้าภาพและผูใ้ ห้ความร่ วมมือที่
เหมาะสม
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกทาให้ตอ้ งเลือกใช้มาตรการควบคุมแมลงนาโรคที่เหมาะสม
Integrated Vector Management
•
•
•
•

เป็ นกระบวนการตัดสิ นใจบริ หารจัดการประชากรแมลงพาหะนาโรค เพื่อที่จะยับยั้งการแพร่ เชื้อโรคติดต่อนาโดยแมลง
ซึ่งประกอบด้วย








การเลือกสรรวิธีการควบคุมพาหะนาโรค ภายใต้ความรู ้ทางชีววิทยาของพาหะ การแพร่ เชื้อ และอัตราการเกิดโรค
การดาเนิ นการโดยใช้วธิ ี การหลายวิธีที่สอดรับกัน
มีการร่ วมมือกันระหว่างหน่วยงานสาธารณสุ ข ส่ วนราชการอื่น องค์กร เอกชนที่เกี่ยวข้องหรื อได้รับผลกระทบ
จากแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนาโรค
มีขอ้ ตกลงภายในชุมชนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต่องานควบคุมพาหะนาโรค
ดาเนินการภายใต้แนวทางสาธารณสุ ขและกฎหมาย
ใช้สารเคมีอย่างสมเหตุสมผล
ภายใต้การบริ หารจัดการที่ดี

วัตถุประสงค์ ของ IVM ในประเทศไทย
• เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่ วมต่อการควบคุมแมลงพาหะนาโรค
• เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการควบคุมแมลงพาหะนาโรค
• เพื่อนามาตรการที่เหมาะสมมาผสมผสานอย่างเป็ นระบบ โดยคานึงถึงความปลอดภัยต่อ คน สัตว์ สิ่ งแวดล้อม
• เพื่อใช้สารเคมีอย่างสมเหตุสมผล
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ทาไมองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้ องเป็ นเจ้ าภาพ IVM
• IVM เป็ นการแก้ปัญหาในท้องถิ่น การดาเนิ นการโดยส่ วนกลางอาจจะไม่เหมาะสมกับท้องถิ่น
• อปท. ทราบ พื้นที่ ปั ญหา วัฒนธรรมและสังคม วิถีชีวติ ในท้องถิ่น
• อปท. เป็ นหน่วยงานของรัฐที่ใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชนมากที่สุด
• อปท. มีบทบาทหน้าที่ตอ้ งดาเนินการควบคุมแมลงพาหะนาโรคในพื้นที่รับผิดชอบ ตาม พระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
• อปท. มีงบประมาณและทรัพยากรด้านการควบคุมยุงพาหะนาโรค
• อปท. สามารถระดมทรัพยากรและความร่ วมมือได้มากกว่าหน่วยงานอื่น
การจัดการยุงลายพาหะนาโรค เป็ นหลักการที่ตอ้ งอาศัยข้อมูลสภาพปั ญหาและบริ บทของแต่ละพื้นที่เป็ นหลัก การ
แก้ปัญหาจึงต้องใช้ท้ งั หลักการทางสังคม ทางกฏหมาย การมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย หลักวิชาการ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และการประเมินผล ซึ่ งเป็ นหลักการเดียวกับ “อาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยัง่ ยืน” ของกรมควบคุมโรค ซึ่งต้อง
แก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ ต่อเนื่อง นัน่ เอง แต่เป็ นการประยุกต์ใช้เฉพาะเรื่ องโรคไข้เลือดออก และเหมาะสมกับการดานิ น
งานในระดับตาบล และหมู่บา้ นมากกว่าระดับอาเภอเพราะจะทาให้สามารถวางแผน ประสานงาน ควบคุมกากับ ได้อย่างเป็ น
รู ปธรรม
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แนวทางการดาเนินงานพัฒนาตาบลต้ นแบบจัดการยุงลายพาหะนาโรคไข้ เลือดออกแบบผสมผสาน
อภิรัตน์ โสกาปัง
ขั้นตอนและรายละเอียดการดาเนินงาน
ขั้นเตรียมการ
1.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลง ลงพื้นที่ประสานงานกับ สสจ. และ สสอ. ประสาน รพ.สต. และ อปท.ที่เป็ นตาบล
พื้นที่เป้ าหมาย เพื่อ
1.1 พิจารณาจานวนหมู่บา้ นที่จะดาเนินการ กรณี ที่ตาบลนั้นมีหมู่บา้ นหลายหมู่ อาจจะร่ วมกับ สสอ.และ รพ.สต. ใน
การเลือกเพียงบางหมู่บา้ นมาดาเนินการ ตามความเหมาะสม
1.2 ประสานขอรายชื่อกรรมการที่จะร่ วมดาเนินงาน IVM (ตามแบบฟอร์มกรรมการ) ซึ่งกรรมการ ควรประกอบไป
ด้วย ผูร้ ับผิดชอบงานจาก สสอ. รพ.สต. เทศบาล/อบต. ตัวแทนครู อสม. ประจาหมู่บา้ น ผูน้ าหมู่บา้ น จานวน
กรรมการขึ้นอยูก่ บั ขนาดของตาบลนั้น
1.3 ประสานเตรี ยมข้อมูล นาเข้าประกอบการประชุม ในวันประชุมทาแผน IVM ตาบล ซึ่งข้อมูลควรประกอบด้วย
1.3.1 สถานการณ์ขอ้ มูลผูป้ ่ วย/ตายโรคไข้เลือดออก 5 ปี ย้อนหลัง ของตาบล และรายหมู่บา้ น (แหล่งข้อมูล
จาก สสอ.หรื อ รพ.สต.)
1.3.2 ข้อมูลค่า HI CI และสิ่ งแวดล้อมรายหมู่บา้ น (แหล่งข้อมูลจากการสารวจก่อนดาเนินงานของ ศตม.)
1.3.3 จานวนหมู่บา้ น โรงเรี ยน วัด ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก (แหล่งข้อมูลจาก รพ.สต.)
1.3.4 แผนงานโครงการโรคไข้เลือดออกปี ปั จจุบนั ของตาบลต้นแบบ เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการทาแผน
IVM บางโครงการอาจจะมีกิจกรรมที่เป็ น IVM อยูแ่ ล้วก็สามารถบูรณาการลงในแผน IVM ได้เลย
1.3.5 สภาพการณ์ปัญหา และความตระหนัก ความร่ วมมือของประชาชนในการป้ องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
1.3.6 ข้อมูลทรัพยากร สารเคมี เครื่ องพ่นเคมี บุคลากรพ่นเคมีที่ผา่ นการอบรมและการบริ หารจัดการ
ระหว่างหน่วยงานภายในตาบล
1.3.7 นัดวันจัดประชุม และนัดสถานที่ประชุม พร้อมทั้งเตรี ยมเรื่ องการจัดอาหารและ อาหารว่างให้
เรี ยบร้อย
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2. ศตม.รวบรวมรายชื่ อกรรมการแต่ละตาบล เพื่อออกหนังสื อเชิ ญประชุ ม หรื อจะตกลงให้ รพ.สต. หรื อ อบต.หรื อ เทศบาล

เป็ นผูอ้ อกหนังสื อเชิ ญก็ได้ เมื่อออกหนังสื อเชิญแล้วให้ ศตม.ประสานเครื อข่ายระดับตาบลเป็ นระยะเพื่อทราบปั ญหา
อุปสรรคต่างๆ และดูวา่ มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมครบตามที่เชิ ญหรื อไม่ หากมีปัญหาจะได้แก้ไขทัน
3. ศตม. ลงประเมินค่าดัชนี ลูกน้ ายุงลาย และสารวจสิ่ งแวดล้อมในหมู่บา้ นเพื่อเป็ นข้อมูลตัวแทนตาบลนาเข้าที่ประชุ มทา
แผน IVM ตาบล ต้องสารวจพร้อมๆ กับวันที่ลงประสานงานหรื อหลังที่ลงประสานงานแล้ว ทั้งนี้เพราะบางตาบลที่มี
หมู่บา้ นมากเกินกาหนดที่จะดาเนินการได้ ก็ให้สารวจหลังวันที่ได้จานวนหมู่บา้ นแน่นอนแล้วก็ได้
3.1 สารวจหมู่บา้ นละ 40 หลังคาเรื อน ตามเกณฑ์ของสานักโรคติดต่อนาโดยแมลง พร้อมโรงเรี ยน วัด และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โดยตาบลที่มีต่ากว่า 10 หมู่บา้ น ให้สารวจทุกหมู่บา้ น ถ้าตาบลนั้นมีมากกว่า 10 หมู่บา้ น ให้
สารวจร้อยละ 50 ของจานวนหมู่บา้ น เมื่อสารวจแล้วให้วเิ คราะห์ค่าดัชนีลูกน้ ารายหมู่บา้ น ทั้งค่า HI CI และร้อย
ละของภาชนะที่พบลูกน้ ายุงลายจากมากไปน้อย เพื่อนาเสนอให้กรรมการในที่ประชุมรับทราบปั ญหา
3.2 การสารวจสิ่ งแวดล้อม ให้บนั ทึกลงด้านหลังแบบสารวจ (กอ.1) รายหมู่บา้ น เกี่ยวกับ ความสะอาดหมู่บา้ น
ความชื้น แหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลายนอกชายคา เช่น ยางล้อรถยนต์เก่า ขยะ พลาสติก กะลามะพร้าว ฯลฯ แล้ว
พิจารณาว่าหมู่บา้ นนี้มีความเสี่ ยงต่อการเพาะพันธุ์ของยุงลายมากหรื อไม่
3.3 ข้อมูลอื่นๆ ที่ทีมสารวจเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ในการทาแผน IVM หมู่บา้ น เช่น เสี ยงสะท้อนของประชาชน
เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ในเรื่ องความตระหนัก ความร่ วมมือ ความต้องการสิ่ งสนับสนุน ให้จดบันทึก
รายละเอียดมาด้วย
ขั้นการจัดประชุ มทาแผน
4. ขั้นตอนการจัดประชุมทาแผน IVM ตาบล (เฉพาะปี งบประมาณ 2556 ที่ ศตม.จะพัฒนาตาบลต้นแบบ IVM )
หลังจากที่ ศตม. ได้ดาเนินการในข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 เรี ยบร้อยแล้ว ให้ ศตม. เตรี ยมการจัดประชุม โดย
4.1 จัดทีม กาหนดผูร้ ับผิดชอบ กาหนดบทบาทหน้าที่ ให้ชดั เจน
4.2 ยืมเงินทดรองราชการมาที่ สคร. โดยแนบโครงการมาตามระเบียบและตามระบบ ล่วงหน้าก่อนวันจัดประชุม
4.3 เตรี ยมแฟ้ ม เอกสาร และข้อมูลนาเข้าสาหรับการประชุม ให้พร้อม รวมทั้งกาหนดผูบ้ รรยาย ผูน้ าเสนอแต่ละ
ประเด็นหัวข้อ
4.4 เตรี ยมเอกสารแบบฟอร์ มฏีกา สาหรับการเบิกจ่ายตามระเบียบ และควรมี จนท.การเงิน ไปดาเนินการให้
เรี ยบร้อย
4.5 เดินทางไปจัดประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ตามนัดหมาย
4.6 เมื่อดาเนินการประชุมเสร็ จแล้ว ให้ผรู้ ับผิดชอบแผนของ ศตม. สรุ ปผลการดาเนินงาน และ สรุ ปการใช้จ่าย
งบประมาณให้ ศูนย์อา้ งอิงโรคติดต่อนาโดยแมลงทราบภายใน 1 สัปดาห์
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5. เนื้อหาการจัดประชุมทาแผน IVM
5.1 ระยะเวลาจัดประชุม 1 วัน
5.2 เนื้อหาการประชุม ประกอบด้วย
5.2.1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกและปัญหาของตาบล ข้อมูลทรัพยากร สารเคมี เครื่ องพ่นเคมี น้ ามัน
งบประมาณ และการบริ หารจัดการกี่ยวกับการป้ องควบคุมโรคไข้เลือดออกของตาบลโดย รพ.สต.หรื อ ศตม.
5.2.2 นาเสนอผลสารวจค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย ภาชนะเสี่ ยงสู ง สิ่ งแวดล้อมเสี่ ยงรายหมู่บา้ นโดย ศตม.
5.2.3 จัดลาดับความเสี่ ยงรายหมู่บา้ น (ดังตัวอย่าง)
ตัวอย่าง แนวทางหลักการจัดระดับหมู่บ้าน/ชุ มชนเสี่ ยงต่ อการเกิดและแพร่ กระจายโรคไข้ เลือดออก
1. ข้อมูลการเกิดโรคไข้เลือดออก รายหมู่บา้ น 5 ปี ย้อนหลัง โดยใช้หลักระดับภูมิคุม้ กันชุ มชน(Herd Immunity )ต่อ
โรคไข้เลือดออก ดังนี้
- หมู่บา้ นที่มีผปู ้ ่ วยทุกปี หรื อ 3 ปี ย้อนหลังนับจากปี ที่ผา่ นมา

มีความเสี่ ยงระดับ 1

- หมู่บา้ นที่มีผปู ้ ่ วย 3 ปี ติดต่อหรื อไม่ติดต่อกัน

มีความเสี่ ยงระดับ 2

- หมู่บา้ นที่มีผปู ้ ่ วย 1-2 ปี แรก แต่เว้นมาถึงปี ที่ผา่ นมา

มีความเสี่ ยงระดับ 3

- หมู่บา้ นที่มีผปู ้ ่ วย 2-3 ปี แรก แต่เว้นมาถึงปี ที่ผา่ นมา

มีความเสี่ ยงระดับ 4

- หมู่บา้ นที่ไม่เคยมีผปู ้ ่ วยเลย 5 ปี ผ่านมา

มีความเสี่ ยงระดับ 5

2. หมู่บา้ นที่มีค่าร้อยละดัชนีลูกน้ าในครัวเรื อนเทียบเกณฑ์มาตรฐาน กรมควบคุมโรค แบ่งเป็ น 5 ระดับ (ใช้ขอ้ มูลที่มี
การสารวจหลังสุ ดก่อนการทาแผน)
- หมู่บา้ นที่มีค่าดัชนีลูกน้ า ร้อยละHI= 0

มีความเสี่ ยงระดับ 1

- หมู่บา้ นที่มีค่าดัชนีลูกน้ า ร้อยละHI= 1-10

มีความเสี่ ยงระดับ 2

- หมู่บา้ นที่มีค่าดัชนีลูกน้ า ร้อยละHI= 11-20

มีความเสี่ ยงระดับ 3

- หมู่บา้ นที่มีค่าดัชนีลูกน้ า ร้อยละHI= 21-30

มีความเสี่ ยงระดับ 4

- หมู่บา้ นที่มีค่าดัชนีลูกน้ า ร้อยละHI> 30

มีความเสี่ ยงระดับ 5

3. ลักษณะหมู่บา้ น/ชุมชน ที่มีความเสี่ ยง
- หมู่บา้ นเดี่ยวไม่มีตลาดหรื อแหล่งท่องเที่ยว

มีความเสี่ ยงระดับ 1

- หมู่บา้ นเดี่ยวและมีตลาดหรื อแหล่งท่องเที่ยว

มีความเสี่ ยงระดับ 2

- หมู่บา้ นแบบกลุ่มบ้านสองหมู่ติดต่อกันขึ้นไปแต่ไม่มีตลาดหรื อแหล่งท่องเที่ยว มีความเสี่ ยงระดับ 3
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- หมู่บา้ นแบบกลุ่มบ้านสองหมู่ติดต่อกันขึ้นไปและมีตลาดหรื อแหล่งท่องเที่ยว มีความเสี่ ยงระดับ 4
- หมู่บา้ นหรื อชุมชนทันสมัย(กึ่งเขตเมือง)และมีตลาดหรื อแหล่งท่องเที่ยว
4. สิ่ งแวดล้อมและความเสี่ ยงต่อการมีแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลายมากในชุมชน

มีความเสี่ ยงระดับ 5
โดยใช้ขอ้ มูลจากการสารวจของแต่ละ

หมู่บา้ นพร้อมกับการสารวจลูกน้ า หรื อสารวจอื่นๆ จากนั้นใช้ขอ้ พิจารณาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ โดยคณะกรรมการ
จัดทาแผนร่ วมกันพิจารณาจัดลาดับคะแนนรายหมู่บา้ น ดังนี้
- หมูบ่ า้ นสะอาด เป็ นระเบียบ ระบบการระบายน้ าดี

ระบบกาจัดขยะและภาชนะเหลือใช้ดี
มีความเสี่ ยงระดับ 1

- หมู่บา้ นสะอาดพอควร เป็ นระเบียบพอควร ระบบการระบายน้ าดี พอควร ระบบกาจัดขยะและภาชนะเหลือใช้ดี
พอควร

มีความเสี่ ยงระดับ 2

- หมู่บา้ นสะอาดพอควร เป็ นระเบียบพอควร ระบบการระบายน้ าไม่ดี ระบบกาจัดขยะและภาชนะเหลือใช้ไม่ดี
(หรื อดีสองส่ วนไม่ดีสองส่ วน ด้านใดก็ได้ใน 4 อย่าง)

มีความเสี่ ยงระดับ 3

- หมู่บา้ นสะอาดพอควร เป็ นระเบียบไม่ดี ระบบการระบายน้ าไม่ดี ระบบกาจัดขยะและภาชนะเหลือใช้ไม่ดี (หรื อดี
หนึ่งส่ วนไม่ดีสามส่ วน ด้านใดก็ได้ใน 4 อย่าง)

มีความเสี่ ยงระดับ 4

- หมู่บา้ นไม่สะอาด ไม่เป็ นระเบียบ ระบบการระบายน้ าไม่ดี ระบบกาจัดขยะและภาชนะเหลือใช้ไม่ดี (ไม่ดีท้ งั 4
อย่าง)

มีความเสี่ ยงระดับ 5

5. ความตระหนักและความร่ วมมือของผูน้ าหมู่บา้ นและประชาชนในหมู่บา้ น

(อาจจะพิจารณาจากความร่ วมมือของ

กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น อสม. โรงเรี ยน ครู นักเรี ยน และภาพรวมการมีส่วนร่ วมของชุมชนนั้น) ซึ่ งผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานในพื้นที่
จะสามารถใช้ขอ้ มูลจากการลงไปทางานในแต่ะชุมชนหมู่บา้ นที่ผา่ นมา

แล้วเสนอให้คณะกรรมการจัดทาแผน

ร่ วมกันพิจารณาจัดลาดับคะแนนรายหมู่บา้ นเทียบเกณฑ์ ดังนี้
- หมู่บา้ นมีความตระหนักต่อปั ญหายุงลาย และมีร่วมมือดี
- หมู่บา้ นมีความตระหนักต่อปั ญหายุงลายน้อย มีความร่ วมมือดี
- หมู่บา้ นขาดความตระหนักต่อปั ญหายุงลายปานกลาง มีความร่ วมมือปานกลาง
- หมู่บา้ นขาดความตระหนักต่อปั ญหายุงลายมาก ขาดความร่ วมมือมาก
-หมู่บา้ นขาดความตระหนักต่อปั ญหายุงลายมากที่สุด ขาดความร่ วมมือมากที่สุด
จากนั้นนาคะแนนมาลงตารางรายหมู่บา้ นดังนี้

มีความเสี่ ยงระดับ 1
มีความเสี่ ยงระดับ 2
มีความเสี่ ยงระดับ 3
มีความเสี่ ยงระดับ 4
มีความเสี่ ยงระดับ 5
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ตารางระดับความเสี่ ยงต่ อการเกิดโรคไข้ เลือดออกรายหมู่บ้าน
ตาบล กาปัง อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสี มา ปี 2556
หมู่
ที่

ชื่อหมู่บา้ น

เกณฑ์
ผูป้ ่ วย
ย้อนหลัง

ค่าความเสี่ ยง
ดัชนีลูกน้ าHI

ลักษณะ
หมู่บา้ น/
ชุมชนเสี่ ยง

ลักษณะ
สิ่ งแวดล้อม
เสี่ ยง

1
2
3
4
5
6
7
8

บ้านชาด
บ้านกะเสี ยว
บ้านกาปั ง
บ้านจอก
บ้านหนองแวง
บ้านนา
บ้านจาน
บ้านอ้อ

1
2
3
5
5
5
5
5

3
1
2
5
4
4
4
3

1
1
1
2
2
5
5
5

2
2
2
2
2
4
4
4

ความ
ตระหนักและ
ความร่ วมมือ
ของชุมชน
1
3
3
3
3
4
4
5

คะแนน
รวม

7
9
11
17
16
22
22
22

ระดับ
ความ
เสี่ ยง 3
ระดับ
ต่า
ต่า
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
สูง
สูง

ระดับความเสี่ ยง 3 ระดับ= คะแนนต็มรวม 5 ข้อ =25/3 (<9=เสี่ ยงน้อย,9-18=เสี่ ยงปานกลาง และ >18 เสี่ ยงสู ง)
หมายเหตุ ตัวอย่างนี้เป็ นเพียงแนวทางเบื้องต้น ซึ่ งแต่ละพื้นที่สามารถใช้เกณฑ์อื่นเพิม่ เข้ามาร่ วมพิจารณาหรื อตัดเกณฑ์
ปรับเกณฑ์บางตัว บางข้อให้เหมาะสมได้
5.2.4 นาเสนอหลักการจัดการพาหะนาโรคแบบผสมผสาน เน้นแต่ละวิธีการ ความเหมาะสมแต่ละสภาพ
ปัญหา เพื่อให้กรรมการเรี ยนรู้ เข้าใจ และเลือกวิธีการปฏิบตั ิที่เหมาะสมได้เอง (ศตม. ประยุกต์จากไฟล์ของอาจารย์
บุญเสริ ม อ่วมอ่อง)
5.2.5 ทาแผน IVM รายหมู่บา้ น โดยเรี ยงลาดับความเสี่ ยงสู ง ปานกลางและระดับต่า ประกอบการเลือกว
ธีการของ IVM โดยทีม ศตม. สสอ./รพช. รพ.สต. อปท. ร่ วมพิจารณากับคณะกรรมการ IVM ตาบล เน้น
ให้ความสาคัญกับหมู่บา้ นเสี่ ยงสู งและปานกลางควรใช้วธิ ีการ IVM ที่หลากหลายวิธีและเหมาะสมกับ
สภาพปั ญหาให้มากที่สุด

ส่ วนหมู่บา้ นเสี่ ยงต่าอาจจะไม่จาเป็ นต้องใช้วธิ ี การที่หลากหลาย

แต่ใช้วธิ ี ที่

ประหยัด และชาวบ้านยอมรับ โดย
5.2.5.1 นาเสนอข้อมูล ตามข้อ 5.2.1 – 5.2.3 เพื่อให้คณะกรรมการฯ ที่เข้าร่ วมประชุมอภิปราย
ประเด็นปั ญหาและสิ่ งที่ตอ้ งการจะแก้ไขปั ญหาโรคไข้เลือดออก ซื่งเป็ นไปตามหลักการ
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ของ IVM

คือผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีส่วนร่ วมในการรับทราบ และร่ วมหาวิธีการแก้ไข

ปั ญหาร่ วมกันเอง บนพื้นฐานของข้อมูลของแต่ละพื้นที่
5.2.5.2 เมื่อให้เวลาอภิปรายแล้ว ให้ดูตวั อย่างแผน (ตามตัวอย่าง) เพื่อให้เข้าใจรู ปแบบและ
รายละเอียดในแผน
5.2.5.3 เมื่อดูตวั อย่างแล้ว ให้ต้ งั เป้ าประสงค์ รายหมู่บา้ น หรื อเป้ าประสงค์เดียวกันทั้งตาบลก็ได้
ทั้งนี้เป้ าประสงค์ตอ้ งมาจากสภาพปั ญหาที่นาเสนอและอภิปรายไปแล้ว (ปั ญหาและสิ่ งที่
ต้องการจะแก้ไข) ดังนั้น เป้ าประสงค์จึงเป็ นเหมือน แนวทางและจุดหมายที่จะแก้ปัญหา
ในตัวเดียวกัน
5.2.5.4 เมื่อตั้งเป้ าประสงค์แล้ว ให้เลือกวิธีการ IVM ที่เหมาะสมที่จะตอบเป้ าประสงค์ และให้
เป้ าประสงค์น้ นั บรรลุจุดหมาย

และระดับความเสี่ ยงของหฒุ่บา้ นโดยวิธีการ IVM ที่

คณะกรรมการการเลือกนั้นให้นามาใส่ ในช่องตามตารางแผน
5.2.5.5 ทีม ศตม. และสสอ./รพ. ต้องเป็ นพี่เลี้ยงร่ วมพิจารณาและให้ขอ้ เสนอแนะ ว่าวิธีการต่างๆ
ของ IVM ที่กรรมการเลือกมานั้น ต้องสนับสนุ นกัน ไม่เป็ นวิธีที่ไปลดประสิ ทธิ ภาพกับ
อีกวิธีอื่นๆ ที่เลือกมาทั้งหมดตามหลักการของ IVM และชื่อวิธีการต่างๆ อาจจะแปลงเป็ น
ชื่อกิจกรรมได้เลย

นอกจากนี้ ตอ้ งให้ขอ้ เสนอแนะด้านความเหมาะสมกับความถี่

ระยะเวลา ผูร้ ับผิดชอบ การจัดระดมงบประมาณ ทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์ การติดตาม
ประเมินผลของแผนงาน ให้เป็ นข้อตกลงในที่ประชุมให้เสร็ จสิ้ น

1.Input ข้ อมูล สถานการณ์โรค ปั ญหา

สรุ ป ขั้นตอนประชุมทาแผน IVM

ดัชนีลกู น ้า าาชนเสสีงย
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สิย แวดล้ อม แหล่ สพาเพันธุ์ ความตรเหนัก ความร่วมมือขอ ปรเชาชน
ชุมชน ลักษณเชุมชน แผน านโคร การทียมีองู่ วัสดุอปุ กรณ์ แลเ
บปรเมาณแก่ ผู้สข้ าร่วมปรเชุม
2.จัดรเดับความสสีงย

ต่อโรคไข้ สลือดออกรางหมูบ่ ้ าน

3.สปิ ดอาิปรางปรเสด็นปั ญหา ทียสกียงวข้ อ

กับการดาสนิน านป้อ กัน

ควบคุมโรคไข้ สลือดออกขอ ตาบล(ผู้มีสว่ นได้ สว่ นสสีง ตัวแทนชุมชน
แลเหน่วง านทียมีหน้ าทียรับผิดชอบ) : หาข้ อสรุปปรเสด็นปั ญหาร่วมกัน

4.กาหนดสป้าปรเส ค์: จุดมุ่

หมางร่วมกัน

5.สลือกวิธีการ IVM ทียสหมาเสม : สพืยอตอบสป้าปรเส

6.กาหนดแนวทา

ค์

วิธีดาสนินการ บทบาท จัดสิย สนับสนุนการแก้ ปัญหา

ร่วมกัน ตามรเดับความสสีงย ขอ หมูบ่ ้ าน
7.ล

รางลเสอีงดในตารา แผนรางหมูบ่ ้ าน

6. ผลผลิตจากโครงการ
เมื่อดาเนินงานเสร็ จสิ้ นปี งบประมาณแล้ว ให้ ศตม. จัดเก็บหลักฐานต่างๆดังนี้
6.1 แผน IVM รายหมู่บา้ น ตามแบบฟอร์ ม เมื่อทาแผนครบทุกหมู่บา้ นให้รวมเล่มแผนเสนอให้ประธาน
คณะกรรมการ IVM ลงนามรับรองแผน
6.2 เอกสารลงนามคารับรองระดับตาบล (MOU) เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบและให้พนั ธสัญญาว่าจะร่ วมมือกัน
ดาเนินงานตามแผน IVM ให้บรรลุเประสงค์ที่ต้ งั ไว้
6.3 มีเอกสารคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาตาบลต้นแบบจัดการยุงลายพาหะนาโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน
(Integrated Vectors Management : IVM) ลงนามโดย นายก อบต. หรื อ ปลัด อบต. (ถ้าพื้นที่เป็ นเขตเทศบาล ให้ลงนามโดย
นายกเทศมนตรี หรื อ ปลัด)
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6.4 สรุ ปรายงานผลการดาเนินงาน ร่ วมกันระหว่าง ศตม. สสจ. สสอ. รพ. เทศบาล อบต. และคณะกรรมการ IVM
ระดับตาบล
7. การติดตามสนับสนุน
ศตม.ร่ วมกับ สสจ. สสอ./รพ. และ อบต. เทศบาล รพ.สต. ลงติดตามสนับสนุน ให้คาปรึ กษาเพื่อให้เกิดการ
ดาเนินงานได้ตามแผนในรู ปแบบพี่เลี้ยง (Coaching) อย่างเป็ นทางการ 1 ครั้ง หลังการจัดประชุมทาแผนแล้วไม่เกิน 1 เดือน (
ส่ วนที่ไม่เป็ นทางการให้ ศตม.และ นคม. ติดตามสนับสนุ นช่องทางอื่นๆอย่างใกล้ชิดต่อเนื่ อง เช่น ทางโทรศัพท์ การลงไป
ดาเนินการกิจกรรมอื่นๆ หรื อทางสื่ ออีเล็กโทรนิคอื่นๆ ) โดย
7.1 ศตม.ร่ วมกับ สสจ. กาหนดแผนลงติดตามสนับสนุน และแจ้งประสาน สสอ. รพ.สต. และเทศบาล/อบต ผ่าน
เครื อข่าย
7.2 นัดกลุ่มเป้ าหมายเพื่อลงไปพบปะพูดคุย และให้คาปรึ กษา
7.3 สรุ ปบทเรี ยนและผลการลงติดตามสนับสนุน
8. การประเมินผล
เมื่อการดาเนินการทาแผน และ ศตม. สสจ. สสอ./รพ. ลงติดตามสนับสนุนแล้ว ให้เวลากรรมการระดับตาบลได้
ดาเนินงานตามแผน IVM ที่จดั ทาไว้แล้ว หลังจากนั้นศตม. จะลงไปติดตามประเมินผลเพื่อดูวา่ การดาเนินงานได้ผลเป็ น
อย่างไรบ้าง โดย
8.1 ศตม. ประเมินค่าดัชนีลูกน้ า และสิ่ งแวดล้อมในหมู่บา้ นที่ดาเนิ นการ เพื่อเปรี ยบเทียบกับก่อนดาเนินการว่ามีการ
พัฒนาดีข้ ึนกว่าเดิมหรื อไม่
8.2 ศตม. สสจ. สสอ./รพ. ประเมินตามแผนรายหมู่บา้ นว่ามีการดาเนิ นการตามแผน IVM ได้หรื อไม่ ผลเป็ นอย่างไร
มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง
8.3 มีตาบลใดที่สามารถพัฒนาข้อบัญญัติตาบลเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมหรื อการจัการปั ญหายุงลายเกิดขึ้นหรื อไม่ หรื อมี
มีนวัตกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้าง
8.4 ประเมินโรงเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการ
8.5 ประเมินในภาพรวมของตาบลผ่านเกณฑ์การประเมินหรื อไม่
9. การสร้างแรงจูงใจ
9.1 ตาบลต้นแบบที่ผา่ นการประเมินตามเกณฑ์ จะได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ในนามของกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ งจะมอบแก่หน่วยงานหลักที่ร่วมดาเนินการได้แก่ อบต.หรื อเทศบาล และ รพ.สต. ในตาบลนั้น
9.2 โรงเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการและผ่านเกณฑ์การประเมินผล จะได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ในนามของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข

14

9.3 โรงเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการและผ่านเกณฑ์การประเมินระดับเขต ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ในนามของ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข
9.4 การสร้างแรงจูงใจด้วยวิธีการอื่นๆ ของตาบล ให้พิจารณาร่ วมกันช่วงทาแผนงาน เช่น การมอบรางวัล ยกช่อง
ชมเชย ตั้งแต่ระดับ บุคคล (บุคคลตัวอย่าง บุคคลต้นแบบ) ระดับครัวเรื อน (ครัวเรื อนตัวอย่าง) และระดับชุมชน อาจจะตั้ง
รางวัลจูงใจ หรื อ การประกวดระดับครอบครัว ประกวดหมู่บา้ น และมีการจัดสรรเงินรางวัล ในส่ วนหน่วยงาน เช่น โรงเรี ยน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก หรื อหน่วยราชการ ที่ผา่ นการประเมินผล คณะกรรมการก็อาจจะพิจารณาจัดหาของรางวัลเพื่อสร้าง
แรงจูงใจ เป็ นต้น
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ภาคผนวก
แบบฟร์ อมรายชื่อกรรมการพัฒนาตาบลต้ นแบบจัดการยุงลายพาหะนาโรคไข้ เลือดออกแบบผสมผสาน
(Integrated Vectors Management : IVM)
ตาบล……………………..อาเภอ ………………….จังหวัด ……………………………ปี พ.ศ. ……………
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง(ถ้ามี)

หน่วยงาน/หมู่บา้ น

หมายเหตุ

แบบฟอร์ มแผนการดาเนินงานจัดการยุงลายพาหะนาโรคไข้ เลือดออกแบบผสมผสาน
( Integrated Vectors Management : IVM)
หมู่บา้ น ……………………………………ระดับความเสี่ ยง ( ) ต่า ( ) ปานกลาง ( ) สู ง
ตาบล……………………..อาเภอ ………………….จังหวัด ……………………………ปี พ.ศ. ……………
เป้ าประสงค์ในการดาเนินการ ………………………………………………………………
ลาดับ

วิธีการควบคุมยุงลายที่
เลือกใช้

ความถี่ที่
ดาเนินการ

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

ผูด้ าเนินการ

การวัดผล
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ตัวอย่าง : แบบฟอร์ มแผนการดาเนินงานจัดการยุงลายพาหะนาโรคไข้ เลือดออกแบบผสมผสาน ( Integrated Vectors Management : IVM)
หมู่บา้ น กาปั ง ระดับความเสี่ ยง ปานกลาง
ตาบล…กาปั ง…………..อาเภอ …โนนไทย……….จังหวัด …นครราชสี มา………ปี พ.ศ. 2556
เป้ าประสงค์ในการดาเนินการ 1. เพื่อลดค่าดัชนีลูกน้ าในหมู่บา้ น วัด โรงเรี ยน และศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน ทุกเดือน
2. เพื่อปรับปรุ งสิ่ งแวดล้อมในครัวเรื อน และในหมู่บา้ น ชุมชนไม่ให้เป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลาย และแหล่งก่อเชื้อโรคต่างๆ
ลา วิธีการควบคุม ความถี่ที่ดาเนินการ
ดับ ยุงลายที่เลือกใช้
1. ปิ ดฝาโอ่งเก็บน้ า ทาตลอดทุกวัน ทุก
ดื่มให้มิดชิดทุก ครอบครัว
ใบ

2.

ใส่ ทรายกาจัด
ลูกน้ าเฉพาะอ่าง
ซิ เมนต์น้ าอาบ
และอ่างซิ เมนต์
ราดส้วม ทุกหลัง

ทุก3 เดือน
รอบที่ 1 วันที่ 5 มค.
รอบที่ 2 วันที่ 5 เมย.
รอบที่ 3 วันที่ 5 กค.
รอบที่ 4 วันที่ 5 ตค.

วัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้
ฝาโอ่ง ผ้าปิ ด
ปากโอ่งใช้
เชือกมัดให้
แน่น หรื อ ผ้า
ตาข่ายเขียว
ปิ ดโอ่ง
อบต./
เทศบาล/รพ.
สต./นคม./ศต
ม. สนับสนุน
ทรายกาจัด
ลูกน้ าแก่
หมู่บา้ น

ผูด้ าเนินการ

การวัดผล /การแก้ไขปั ญหา

เจ้าของบ้านทุกหลัง

อสม. สารวจทุกหลังแต่ละหลังมีโอ่งเก็บน้ าดื่มกี่ใบ มีการผิดฝา
มิดชิดกี่ใบ รวบรวมรายงานให้คณะกรรมการทราบเดือนละครั้ง
หากพบปั ญหาเช่นการขาดวัสดุอุปกรณ์ ให้เสนอคณะกรรมการ
IVM ระดับตาบล หาวิธีการช่วยเหลือแก่หมู่บา้ น

เจ้าของบ้านและ อสม.
รพ.สต. อบต. เทศบาล ช่วย
วางแผน ให้คาปรึ กษา ควบคุม
กากับ

อสม. สารวจลูกน้ ายุงลายทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน ตามแบบฟอร์ม
แล้วเสนอผลให้ รพ.สต.และ อบต./เทศบาลวิเคราะห์วา่ มีหมู่บา้ นใด
มีค่าดัชนีลูกน้ าเกินมาตรฐานเสี่ ยงต่อการเกิดไข้เลือดออก ถ้ามีให้
เข้าไปร่ วมกับชุมชนแก้ปัญหาโดยการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้าน
ทราบ หรื อ ร่ วมมือกับโรงเรี ยนนานักเรี ยนออกร่ วมรณรงค์กาจัด
ลูกน้ าและแหล่งเพาะพันธุ์ทนั ที
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3. ใส่ ทรายกาจัด
ลูกน้ าเฉพาะอ่าง
ซิ เมนต์น้ าอาบ
และอ่างซิ เมนต์
ราดส้วมในวัด
โรงเรี ยน และ
ศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็กทุกแห่ง
รวมถึงสถานที่
ราชการได้แก่
รพ.สต. อบต.
เทศบาล
โรงเรี ยน
4. พ่นสารเคมีกรณี
ที่จาเป็ น และ
ตามความ
เหมาะสม

ความถี่ที่ดาเนินการ
ทุก3 เดือน
รอบที่ 1 วันที่ 5 มค.
รอบที่ 2 วันที่ 5 เมย.
รอบที่ 3 วันที่ 5 กค.
รอบที่ 4 วันที่ 5 ตค.

วัสดุอุปกรณ์
ผูด้ าเนินการ
ที่ใช้
อบต./
อสม. ครู นักเรี ยน พี่เลี้ยงเด็ก
เทศบาล/รพ.
สต./นคม./ศต
ม. สนับสนุน
ทรายกาจัด
ลูกน้ าแก่
หมู่บา้ น
รพ.สต.
สนับสนุน
แบบฟอร์ม
สารวจลูกน้ า

4.1กรณี มีผปู ้ ่ วยเกิดขึ้น เครื่ องพ่น
ในหมู่บา้ น
สารเคมีที่
พร้อมใช้งาน
สานเคมี
น้ ามันผสม
รถยนต์

คณะกรรมการฯ ที่ต้ งั ขึ้นระดับ
ตาบลเป็ นผูจ้ ดั หาวัสดุอุปกรณ์ให้
พร้อม รวมทั้งกาหนดบทบาท
หน้าที่ ความรับผิดชอบ
งบประมาณ และร่ วมพิจารณา
ความเหมาะสมในการที่เห็นว่า
ต้องพ่นสารเคมีและประเมินผล
การพ่นด้วย

การวัดผล /การแก้ไขปั ญหา
ในช่วงเปิ ดเทอม ครู มอบหมายนักเรี ยนให้ดาเนินแบบจิตอาสา และ
ให้นกั เรี ยน สารวจลูกน้ าในวัด โรงเรี ยน และศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมและจิตอาสา จิตสานึก โดยดาเนินการทุกวัน
ศุกร์ ถ้าพบลูกน้ าให้ดาเนินการกาจัดลูกน้ าทันที

- กรณี มีผปู ้ ่ วยเกิดในหมู่บา้ นให้ รพ.สต. สอบสวนโรค หาแหล่ง
โรค พ่นเคมีกาจัดแหล่งโรคทุกแหล่ง และรอบๆบ้านผูป้ ่ วยรัศมี 100
เมตร (ตามความเหมาะสม) การพ่นทั้งหมู่บา้ นหรื อไม่ข้ ึนกับข้อมูล
การสอบสวนโรคว่ามีความเสี่ ยงหรื อไม่ดว้ ย
- ผูพ้ น่ เคมีควรเป็ นผูท้ ี่ผา่ นการอบรมเทคนิคการพ่นเคมีก่อน
- ควรทาการพ่นเคมี 2 รอบ ห่างกัน 7 วัน
- หลังพ่นเคมีแล้ว 2 รอบ ไม่ควรมีผปู ้ ่ วยที่ติดเชื้ อจากแหล่งเดียวกัน
ของหมู่บา้ นภายใน 2 สัปดาห์เป็ นต้นไป ถือว่าโรคสงบ
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ความถี่ที่ดาเนินการ
4.2 การพ่นสารเคมี
ก่อนเปิ ดเทอม

วัสดุอุปกรณ์
ผูด้ าเนินการ
ที่ใช้
เครื่ องพ่น
เช่นเดียวกับการพ่นในหมู่บา้ น
สารเคมีที่
พร้อมใช้งาน
สารเคมี
น้ ามันผสม
รถยนต์

5

ทาการรณรงค์
กาจัดลูกน้ าและ
แหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย

เดือน มีนาคม 1 ครั้ง ถุงดาเก็บขยะ
และพฤษภาคม 1 ครั้ง น้ าเครื่ องดื่ม
ทุกหมูบา้ น วัด
ขนม อาหาร
โรงเรี ยน สถานที่
ราชการ ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก

6.

จัดประกวด
หมู่บา้ น
สิ่ งแวดล้อมดีศรี
ตาบล ประจาปี

ตลอดปี
เน้นการกาจัดขยะใน
ครัวเรื อน รอบๆบ้าน
ในหมู่บา้ น จัดการวิง่
แวดล้อมให้สะอาด
จัดระบบระบายน้ าเสี ย

แต่ละหมู่บา้ น
ดาเนินการเอง
โดยผูน้ าและ
คณะกรรมกา
ร รวมทั้ง
ประชาชน

-คณะกรรมการฯ
ผูน้ าชุมชน โรงเรี ยน
ทุกหมู่บา้ น
นคม/ศตม
-วางแผนและสนับสนุน
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และ
ร่ วมจัดรณรงค์
คณะกรรมการ
ผูน้ าชุมชน
รพ.สต. อบต. เทศบาล
นคม./ศตม

การวัดผล /การแก้ไขปั ญหา
การพ่นสารเคมีในโรงเรี ยนก่อนเปิ ดเทอม 1 สัปดาห์ทุกโรงเรี ยนใน
ตาบล จะช่วยลดโอกาสเสี่ ยงในการเกิด แพร่ กระจายของโรค
ไข้เลือดออกลงได้ ถ้าหากมีนกั เรี ยนที่ป่วย หรื อมีอาการเป็ น
ไข้เลือดออกเล็กน้อย แต่ไม่ทราบหรื อไม่ได้ไปตรวจรักษา มาแพร่
เชื้อในโรงเรี ยน ดังนั้นการกาจัดยุงลายให้หมดไปก่อนเปิ ดเทอมก็
จะสามารถตัดวงจรการติดต่อของโรคระหว่างคนกับยุงลายได้
ระดับหนึ่ง
1.การรณรงค์เดือนมีนาคมก่อนฤดูฝน 1 ครั้งเป็ นการเก็บขยะและทา
ความสะอาดชุมชน ก่อนที่จะถึงฤดูฝนทาให้ลดจานวนภาชนะเหลือ
ทิ้ง รวมทั้งขยะที่จะเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ได้มาก ลดโอกาสเสี่ ยง
ในช่วงฤดูฝนได้ดี หากทาทุกหมู่บา้ นในตาบล
2. การรณรงค์ในเดือนพฤษภาคม เป็ นต้นฤดูฝนเพื่อลดจานวน
ภาชนะขังน้ าทั้งในบ้านและรอบๆบ้านลงอีกครั้ง ต่อจากครั้งที่ 1 จะ
ช่วยลดโอกาสการระบาดลงโรคได้หากมีผปู ้ ่ วยเกิดขึ้นหรื อแพร่ เข้า
มาในหมู่บา้ นก็จะระบาดน้อยลง
-กรรมการจัดทาโครงการ
-จัดหาเงินรางวัล หรื อของรางวัลจูงใจ
-ประชุม แจ้ง ประชาสัมพันธ์โครงการให้ทุกหมู่บา้ นรับทราบ
ตั้งกรรมการประกวด
-ประกาศผล จัดมอบรางวัลเชิ ดชูเกียรติแก่หมู่บา้ นที่ชนะเลิศ
ประจาปี
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7

ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่ อต่างๆ
อย่างต่อเนื่ อง

ความถี่ที่ดาเนินการ
ในชุมชน ระบบกาจัด
ขยะและมลพิษ ความ
เป็ นระเบียบเรี บร้อย
ของรั้ว บ้านเรื อน
ถนน สัตว์เลี้ยง และ
กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์
ลาย ยุงราคาญ หนู
ฯลฯ
ทุกสัปดาห์ เดือน

วัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้

ผูด้ าเนินการ

การวัดผล /การแก้ไขปั ญหา
-ในเกณฑ์การประกวดให้การประเมินค่าดัชนีลูกน้ าทุกหมู่บา้ นด้วย
โดย ตาบลจัดทีมประเมินเอง หรื อประเมินไขว้หมู่บา้ น หรื อ
ประสานขอทีมประเมินจาก นคม./ศตม.

หอกระจาย
ข่าว
วิทยุชุมชน
การประชุม
หมู่บา้ น

ผูน้ า รพ.สต. อบต. เทศบาล

- ข้อมูล/ข่าวเกี่ยวกับผูป้ ่ วยไข้เลือดออก
- ข้อมูลผลการสารวจลูกน้ าของ อสม. แต่ละหมู่บา้ น
- แจ้งข้อมูลวิธีการป้ องกันตนเอง
- ขอความร่ วมมือประชาชนในการกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์และลูกน้ า
ยุงลายในครัวเรื อนตนเอง

หมายเหตุ การทาแผนคณะกรรมการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องแบ่งบทบาทความรับผิดชอบ และระบุการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณให้ชดั เจน ด้วยทุกครั้ง
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ตัวอย่าง
บันทึกความร่วมมือ
ในการก้าจัดลูกน้ายุงลาย ห่างไกลไข้เลือดออก
ระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน องค์การบริหารส่วนต้าบล สาธารณสุขอ้าเภอ
และเครือข่ายความร่วมมือ ในต้าบล ก้าปัง อ้าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
......................................................

บันทึกความร่วมมือฉบับนี้จดั ทาขึน้ เมือ่ วันที่ 11 กันยายน 2555 ระหว่างสถานหมูบ่ ้าน/ชุมชน องค์การ
บริหารส่วนตาบล สาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และเครือข่ายความร่วมมือ ในตาบลกาปัง อาเภอ
อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งรวมกันเป็น “ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ” มีเจตจานงที่จะดาเนินการพัฒนา
ส่งเสริม สนับสนุน ให้หมู่บา้ น/ชุมชน วัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานที่ราชการในตาบลกาปัง อาเภอ
อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ร่วมใจกันกาจัดลูกน้ายุงลายด้วยวิธีการดาเนินงานพัฒนาตาบลต้นแบบจัดการ
ยุงลายพาหะนาโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน(Integrated Vectors Management : IVM) เพื่อป้องกันภัยห่างไกล
โรคไข้เลือดออก ตามบทบาทหน้าทีข่ องแต่ละฝ่าย ดังนี้
1. โรงเรียน วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานที่ราชการ บริหารจัดการและดาเนินการให้ปลอดลูกน้ายุงลาย
และยุงตัวเต็มวัย อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
2. หน่วยงานสาธารณสุข พัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน อสม. และประชาชน ให้มีความรู้ ทัศนคติ และ
สามารถดาเนินงานจัดการยุงลายพาหะนาโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน(Integrated Vectors Management : IVM)
ตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. องค์การบริหารส่วนตาบล พัฒนาสิ่งแวดล้อมและ สนับสนุนการวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณดาเนินงาน
ของหน่วยงานสาธารณสุข และชุมชน วัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4. คณะกรรมการมีหน้าที่จัดทาแผนงาน เร่งรัดและส่งเสริมสนับสนุนให้หมู่บ้าน ชุมชน และเครือ ข่าย วัด
โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานที่ราชการ ดาเนินงานตามแผนงาน IVM อย่างต่อเนื่อง
๕. คณะกรรมการมีหน้าที่ให้คาปรึกษา และร่วมประเมินผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาตาบลต้นแบบ
จัดการยุงลายพาหะนาโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน(Integrated Vectors Management : IVM) ของตาบล
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บันทึกความร่วมมือฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ลงนาม เป็นระยะเวลา 12 เดือน
(มกราคม 2556 – ธันวาคม 2556)
บันทึกความร่วมมือนี้ ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ได้พิจารณาข้อความแล้ว เห็นว่าตรงตามเจตนารมณ์ทุก
ประการ จึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน และยึดถือไว้หน่วยงานละ 1 ฉบับ

ลงชื่อ ..............................................
(

ลงชื่อ ..............................................
)

(

)

ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ลงชื่อ ..............................................

ลงชื่อ ..............................................

(

)

ตาแหน่ง

(

)

ตาแหน่ง

พยาน

พยาน
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ตัวอย่าง
ค้าสั่งต้าบล ก้าปัง อ้าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
......................................................
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาตาบลต้นแบบ จัดการยุงลายพาหะนาโรคไข้เลือดออก
แบบผสมผสาน(Integrated Vectors Management : IVM) ของตาบล

คาสั่งฉบับนี้จัดทาขึน้ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 ระหว่างสถานหมู่บา้ น/ชุมชน องค์การบริหารส่วน
ตาบล สาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และเครือข่ายความร่วมมือ ในตาบลกาปัง อาเภออาเภอโนน
ไทย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งรวมกันเป็น “ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ” มีเจตจานงที่จะดาเนินการพัฒนา ส่งเสริม
สนับสนุน ให้หมู่บ้าน/ชุมชน วัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานที่ราชการในตาบลกาปัง อาเภออาเภอโนน
ไทย จังหวัดนครราชสีมา ร่วมใจกันกาจัดลูกน้ายุงลายด้วยวิธีการดาเนินงานพัฒนาตาบลต้นแบบจัดการยุงลายพาหะนา
โรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน(Integrated Vectors Management : IVM) เพื่อป้องกันภัยห่างไกลโรคไข้เลือดออก
ดังมีรายนาม ต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นาย เทวา รักษาประชา นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกาปัง ประธานกรรมการ
นางเทวี ทวีโชค
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ รองประธาน
นายวจี ชอบบรรยาย
ผู้อานวยการดรงเรียนกาปัง
รองประธาน
นางแสวง หาโชค
นักวิชาการสาธารสุขชานาญการ กรรมการ
นายอาสา ช่วยประชา
ประธานอสม. ตาบลกาปัง
กรรมการ
นางสาวถวิล แสวงรัก
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลกาปัง กรรมการ
พระครูบริรกั ษ์อาทร เจ้าอาวาสวัดกาปัง
กรรมการ
นางสาวกิง่ แก้ว แรงเงา เจ้าพนักงานสาธารสุข อบต.กาปัง
กรรมการ
นางสอน สามีขยาด
ประธาน อสม. ซาด
กรรมการ
……..ควรเชิญประธาน อสม.หมู่บ้านละ 1 ท่าน เข้าร่วมเป็นกรรมการให้ครบหรือท่านอื่นตามที่
เห็นสมควร

20. นางสาวกิง่ แก้ว แรงเงา

เจ้าพนักงานสาธารสุข อบต.กาปัง

กรรมการและเลขานุการ
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โดย คณะกรรมการมีบทบาทหน้าทีข่ องแต่ละฝ่าย ดังนี้
1. โรงเรียน วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานที่ราชการ บริหารจัดการและดาเนินการให้ปลอดลูกน้ายุงลาย
และ ยุงตัวเต็มวัย อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง และเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนสม่าเสมอ
2. หน่วยงานสาธารณสุข พัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน อสม. และประชาชน ให้มีความรู้ ทัศนคติ และ
สามารถดาเนินงานจัดการยุงลายพาหะนาโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน(Integrated Vectors Management : IVM)
ตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. องค์การบริหารส่วนตาบล พัฒนาสิ่งแวดล้อมและ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณดาเนินงานของ
หน่วยงานสาธารณสุข หมู่บ้าน ชุมชน วัด โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4. คณะกรรมการมีหน้าที่จัดทาแผนงาน เร่งรัดและส่งเสริมสนับสนุนให้หมู่บ้าน ชุมชน และเครือข่าย วัด
โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานที่ราชการ ดาเนินงานตามแผนงาน IVM อย่างต่อเนื่อง
๕. คณะกรรมการมีหน้าที่ให้คาปรึกษา และร่วมประเมินผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาตาบลต้นแบบ
จัดการยุงลายพาหะนาโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน(Integrated Vectors Management : IVM) ของตาบล

ทั้ง นี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป
สัง่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

ลงชือ่
(นาย เทวา รักษาประชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกาปัง

28

(ร่ าง) เกณฑ์ การประเมินตาบลต้ นแบบ
โครงการพัฒนาตาบลต้ นแบบ จัดการยุงลายพาหะนาโรคไข้ เลือดออกแบบผสมผสาน
(Integrated Vectors Management : IVM)

ตาบล…………….อาเภอ………….จังหวัด………..
จานวนหมู่บา้ นที่เข้าร่ วมโครงการ………………….หมู่
ตัวชี้วดั กิจกรรม

ระดับคะแนน

1.มีคาสัง่ คณะกรรมการ โครงการพัฒนาตาบลต้นแบบ
จัดการยุงลายพาหะนาโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน
(Integrated Vectors Management : IVM) ของตาบล
ชัดเจน

0 = ไม่มีคาสัง่
10 = มีคาสัง่ ชัดเจน

2. มีการประชุมทาแผนกิจกรรม IVM รายหมู่บา้ น

0=ไม่มี
5=มีการประชุม แต่ได้แผนIVM ไม่
ครบทุกหมู่บา้ น
10=มีการประชุม แต่ได้แผนIVM
ครบทุกหมู่บา้ น
3. มีเครื อข่ายเข้าร่ วมดาเนินงาน ครบ 4 ภาคส่วน ได้แก่ 0=มี 2 ภาคส่วน
รพ.สต. อบต./เทศบาล โรงเรี ยน และชุมชน
5= มี3 ภาคส่วน
10= มีครบ 4 ภาคส่วน
4.คณะกรรมการมีการประชุมเพื่อติดตามหรื อ
0=ไม่มีการประชุม
ประเมินผลระหว่างดาเนินการหลังทาแผน (เมษายน5= มีการประชุม 1 ครั้ง
กรกฏาคม)
10= = มีการประชุม 2 ครั้งขึ้นไป
5.หมู่บา้ นที่เข้าร่ วมโครงการสามารถดาเนินงานตามแผน 0=ดาเนินการได้ไม่ถึงร้อยละ 50
IVM ของหมูบ่ า้ นได้ร้อยละ 50 ของหมู่บา้ นทั้งหมด
10= ดาเนินการได้เท่ากับร้อยละ 50
20= ดาเนินการได้มากกว่าร้อยละ
50

คะแนน เอกสารหลักฐาน
เต็ม/ได้
10
หนังสื อคาสัง่
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ

10

10

10

20

เอกสารแผน IVM
ตาบลแยกราย
หมู่บา้ น มีประธาน
คณะกรรมการเซ็น
รับรองแผน
เอกสารคาสัง่
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
รายงานการประชุม
ภาพถ่ายกิจกรรม
หลักฐานจากการ
ประเมินผลการ
ดาเนินงานของ
คณะกรรมการและ
ทีมประเมินของศต
ม.
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ตัวชี้วดั กิจกรรม

ระดับคะแนน

6.มีการจัดทาเอกสารคาสัญญา(MOU) โครงการพัฒนา
ตาบลต้นแบบ จัดการยุงลายพาหะนาโรคไข้เลือดออก
แบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management :
IVM) ของตาบลชัดเจน

0=ไม่ได้ทา MOU
5=ทา MOU ภานใน 3เดือนหลังวัน
ประชุมทาแผน
10=ทา MOU ภานใน 2 เดือนหลัง
วันประชุมทาแผน
0=ไม่ผา่ นเกณฑ์
10
10=ผ่านเกณฑ์

7.ผลการสารวจลูกน้ ายุงลายหมู่บา้ น ผ่านเกณฑ์ค่า
HI < 10 ร้อยละ 80 ณ วันที่ลงประเมิน ของทีม ศตม.

คะแนน เอกสารหลักฐาน
เต็ม/ได้
10
เอกสาร MOU

8.ผลการสารวจลูกน้ ายุงลายในโรงเรี ยน ศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็ก วัด ณ วันที่ลงประเมิน ของทีม ศตม. ผ่านเกณฑ์
CI = 0 ร้อยละ 80

0=ไม่ผา่ นเกณฑ์
10=ผ่านเกณฑ์

9.ผลการควบคุมโรคไข้เลือดออกของตาบล ตั้งแต่
มกราคม – กรกฏาคม 2556

0=มีรายงานผูป้ ่ วย(รวมImport case) 10
แต่เกิด second generation
5=มีรายงานผูป้ ่ วย แต่ไม่เกิดเกิด
second generation
10=ไม่มีรายงานผูป้ ่ วยเกิดขึ้นเลย

รวม เต็ม 100 คะแนน ได้

10

คะแนน ผล ( ) ผ่าน หมายถึงได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป ( ) ไม่ผา่ น

หมายเหตุ ตาบลที่ผา่ นการประเมินจะได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ในนามกรมควบคุมโรค
ลงชื่อ……………………………ผูป้ ระเมิน ลงชื่อ……………………………ผูป้ ระเมิน
ลงชื่อ……………………………ผูป้ ระเมิน ลงชื่อ……………………………ผูป้ ระเมิน
วันที่ ……………………………….

บันทุกผลการ
สารวจของทีม
ประเมินจาก นคม./
ศตม.
บันทึกผลการ
สารวจของทีม
ประเมินจาก นคม./
ศตม.
รายงาน จาก สสจ.
รายงานการ
สอบสวนโรค และ
รายงนผลการ
ควบคุมโรค
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(ร่ าง) เกณฑ์ การประกวดโรงเรี ยน – ชุ มชนปลอดลูกนา้ ยุงลาย
โครงการพัฒนาตาบลต้ นแบบ จัดการยุงลายพาหะนาโรคไข้ เลือดออกแบบผสมผสาน

(Integrated Vectors Management : IVM)
ชื่อโรงเรี ยน……………………………..ตาบล…………….อาเภอ………….จังหวัด………..
ประเภทโรงเรี ยน ( ) อนุบาล ( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษา ( ) ขยายโอกาส
ตัวชี้วดั กิจกรรม

ระดับคะแนน

1.มีคาสัง่ หรื อการมอบหมายครู เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
กิจกรรมเกี่ยวกับการกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ า และ
ยุงลายของโรงเรี ยนชัดเจน
2. โรงเรี ยนมีแผนการเรี ยนการสอนเสริ มประสบการณ์
แก่นกั เรี ยนเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก

0 = ไม่มีคาสัง่
5 = มีคาสัง่ ชัดเจน

3. โรงเรี ยนมีการจัดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์การณ์
เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก เช่น การประกวดภาพวาด
ภาพถ่าย เรี ยงความ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้ หรื อ
อื่นๆ
4.โรงเรี ยนมีแผนงาน มีกิจกรรมกาจัดลูกน้ าในโรงเรี ยน
และมีการบันทึกผลการสารวจกาจัดลูกน้ าในโรงเรี ยน
ทุก 7 วัน (เฉพาะช่วงเปิ ดเทอม)
5.โรงเรี ยนมีการส่งเสริ มให้นกั เรี ยนทานวัตกรรมป้ องกัน
โรคไข้เลือดออก เช่น ทาตะใคร้หอมทากันยุง ธูป เทียน
หอมจุดกันยุง หรื อกิจกรรมป้ องกันยุงกัดอื่นๆ

คะแนน
เต็ม/ได้
5

เอกสารหลักฐาน
หนังสื อคาสัง่

0=ไม่มี
10
5=มีแผนแต่ไม่มีเอกสารแสดงว่ามีการ
ดาเนินงาน
10=มีแผน มีเอกสารแสดงว่ามีการเรี ยน
การสอนชัดเจน
0=ไม่มี
10
5= มีอย่างน้อย 1 กิจกรรม
10= มีต้ งั แต่ 2 กิจกรรมขึ้นไป

แผนการสอนและ
เอกสารแสดง
รายละเอียดว่ามีการ
เรี ยนการสอน

0=ไม่มี
10= มีแต่ไม่ต่อเนื่อง
15= มีครบถ้วน ต่อเนื่องทุกสัปดาห์
0=ไม่มี
10= มี

แผนและบันทึกผล
การสารวจและกาจัด
ลูกน้ ายุงลาย
หลักฐานนวัตกรรมที่
นักเรี ยนจัดทา

15

10

หลักฐานของนักเรี ยน
ที่ส่งครู หรื อจัดแสดง
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ตัวชี้วดั กิจกรรม

ระดับคะแนน

6.โรงเรี ยนร่ วมทากิจกรรมเกี่ยวกับการกาจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ ลูกน้ ายุงลายและปรับปรุ งสิ่ งแวดล้อมใน
หมู่บา้ นในเขตบริ การของโรงเรี ยน ร่ วมกับ อสม.หรื อ
ประชาชน ในช่วง มกราคม-สิ งหาคม 2556

0=ไม่ได้ร่วมกิจกรรม
10=มีกิจกรรมร่ วมกับชุมชน1ครั้ง
15=มีกิจกรรมร่ วมกับชุมชน2ครั้ง
20=มีกิจกรรมร่ วมกับชุมชน3ครั้งขึ้น
ไป

คะแนน
เต็ม/ได้
20

7.ผลการสารวจลูกน้ ายุงลายในโรงเรี ยน ณ วันที่รับการ
ประเมิน (ร้อยละของภาชนะที่พบลูกน้ ายุงลาย CI)

CI>10 = 0 คะแนน
10
CI=6-10 =1 คะแนน
CI=1-5= 5 คะแนน
CI=0 = 10คะแนน
8.สภาพแวดล้อมในห้องเรี ยน และสิ่ งแวดล้อมนอก
0=ไม่ผา่ นเกณฑ์
10
อาคารเรี ยน และอาคารอื่นมีความสะอาด การระบายน้ าดี 5=ผ่านเกณฑ์สองประเด็น
ไม่มีขยะและแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย ไม่รกรุ งรังเอื้อ 8=ผ่านเกณฑ์สามประเด็น
ต่อการเกาะพักของยุงลาย
10=ผ่านเกณฑ์ทุกประเด็น
9.ผลการทดสอบความรู ้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกใน
0=ผ่านน้อยกว่า 5 คน
10
นักเรี ยน
5= ผ่าน 5 คน
8=ผ่าน 6-7 คน
10= ผ่าน 8 คนขึ้นไป
รวม เต็ม 100 คะแนน ได้
คะแนน ผล ( ) ผ่าน หมายถึงได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป ( ) ไม่ผา่ น

หมายเหตุ โรงเรี ยนที่ผา่ นการประเมินจะได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ในนามกรมควบคุมโรค
ลงชื่อ……………………………ผูป้ ระเมิน ลงชื่อ……………………………ผูป้ ระเมิน
ลงชื่อ……………………………ผูป้ ระเมิน ลงชื่อ……………………………ผูป้ ระเมิน
วันที่ ……………………………….

เอกสารหลักฐาน
บันทึกรายงาน
กิจกรรม ภาพถ่าย
และการสัมภาษณ์
ผูน้ า ประชาชนใน
หมู่บา้ นที่เข้าไปร่ วม
กิจกรรม
บันทึกผลการสารวจ
ของทีมประเมินจาก
นคม./ศตม.
จากการประเมินโดย
ทีมประเมิน

คะแนนตาม
แบบทดสอบ 10 ข้อ
สุ่มนักเรี ยน 10 คน
(ยกเว้นระดับอนุบาล)
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สคร. 5 นครราชสี มา หมายถึง สานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสี มา
ศตม. หมายถึง ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลง
นคม. หมายถึง หน่วยควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลง
สสจ. หมายถึง สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
สสอ. หมายถึง สานักงานธารณสุ ขอาเภอ
รพ.สต. หมายถึง โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
อปท. หมายถึงองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล อบต. องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
IVM หมายถึง คาย่อของ Integrated Vectors Management = การจัดการแมลงพาหะนาโรคแบบผสมผสาน

