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ค าน า 

ปัจจุบนัโรคไขเ้ลือดออกเป็นปัญหาทั้งระดบัประเทศทั้งไทย และกลุ่มประเทศอาเซ่ียน รวมทั้งกลุ่มประเทศในเขต

ร้อนช้ืน ซ่ึงมีอุณหภูมิเหมาะสมในการแพร่พนัธ์ุของยุงลายพาหะและการเจริญเติบโตไดดี้ของเช้ือไวรัสเดงก่ีในตวัยงุลาย 

ดงันั้น กลุ่มประเทศอาเซ่ียนจึงไดย้กระดบัของปัญหาน้ีใหเ้ป็นความร่วมมือระหวา่งประเทศท่ีจะช่วยกนัลดปัญหาการป่วย

และการเสียชีวติลง จึงไดมี้การลงนามความตกลง (MOU) ในระดบัประเทศและก าหนดใหทุ้กวนัท่ี 15 มิถุนายน ของทุกปี 

เป็นวนัรณรงค ์ASEAN DENGUE  DAY   เพื่อใหห้น่วยงาน  องคก์รทุกภาคส่วนรวมทั้งประชาชนไดต้ระหนกัและมีส่วน

ร่วมในการแกไ้ขปัญหาโรคไขเ้ลือดออก 

จากความส าคญัดงักล่าว กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดน้ าแนวทางการด าเนินจดัการแมลงพาหะน าโรค

แบบผสมผสาน (Integrated Vectors  Management : IVM) ซ่ึงเป็นนโยบายขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดเ้สนอแนะให้

ทุกประเทศมีการน าไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งจริงจงัเพื่อลดปัญหาในภาพรวมอยา่งมีประสิทธิภาพ  ดงันั้นส านกังานป้องกนั

ควบคุมโรคท่ี 5 จงัหวดันครราชสีมา  โดยศูนยอ์า้งอิงดา้นโรคติดต่อน าโดยแมลง จึงไดจ้ดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันา

ความรู้และประสบการณ์ใหแ้ก่หน่วยงานเครือข่าย ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข เม่ือวนัท่ี 13-14 ธนัวาคม 2555 ท่ี

โรงแรมราชพฤกษแ์กรนด์โฮเตล็ จงัหวดันครราชสีมา และมอบหมายให ้ ศูนยค์วบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงทั้ง 4 แห่ง ได้

ร่วมกบัหน่วยงานเครือข่าย ไดแ้ก่ สสจ. สสอ. โรงพยาบาลทุกระดบั เทศบาล อบต. ศูนยเ์ด็กเด็ก โรงเรียนทุกระดบั หมู่บา้น

และชุมชนด าเนินงานพฒันาต าบลตน้แบบ IVM ข้ึนรวม 19 ต าบล ใน 19 อ าเภอเส่ียงสูง  และเพื่อใหมี้การน าหลกัการ

ดงักล่าวไปปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม และเพื่อใหผู้ด้  าเนินงานไดเ้ขา้ใจล าดบั ขั้นตอนและวธีิการมากยิง่ข้ึน จึงไดจ้ดัท าแนว

ทางการด าเนินงาน พร้อมทั้งตวัอยา่งเบ้ืองตน้ฉบบัน้ีข้ึน เพื่อใชเ้ป็นคู่มือด าเนินงาน   

เน้ือหาประกอบดว้ย หลกัการของการจดัการแมลงพาหะน าโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vectors  Management : 

IVM) ซ่ึงไดค้ดับางส่วนจากสใลดบ์รรยายของอาจารยบุ์ญเสริม   อ่วมอ่อง ส านกัโรคติดต่อน าโดยแมลง จากนั้นจะเป็น

ขั้นตอนการด าเนินงาน พร้อมตวัอยา่ง รวมทั้งไดน้ า พรบ.(ประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีเก่ียวขอ้งบางส่วน) มารวมไวใ้น

คู่มือเล่มน้ี และส่วนสุดทา้ยจะเป็นเกณฑก์ารประเมินทั้งส่วนการด าเนินงานระดบัต าบล และการประเมินโรงเรียนท่ีเขา้ร่วม

โครงการ 

เน่ืองจากเป็นแนวทางการด าเนินงานเบ้ืองตน้ท่ีมีการเรียบเรียงข้ึนเป็นคร้ังแรก ดงันั้นเน้ือหา และตวัอยา่งรวมทั้ง 

เกณฑก์ารประเมินจึงอาจจะยงัไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร จึงขอใหผู้ท่ี้จะใชคู้่มือน้ี พิจารณาน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบัสภาพปัญหา 

และบริบทของแต่ละพื้นท่ีดว้ย และหากมีขอ้เสนอแนะเพื่อร่วมมือกนัพฒันา ท่านสามารถส่งขอ้เสนอแนะมาไดท่ี้ 

apirat19@gmail.com  ขอขอบคุณ ไว ้ณ โอกาสน้ี 

mailto:apirat19@gmail.com%20%20ขอขอบคุณ
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หลกัการของ จัดการแมลงพาหะน าโรคแบบผสมผสาน  (Integrated Vectors  Management : IVM)  

จากสใลด์บรรยายของ อาจารย์ บุญเสริม  อ่วมอ่อง 

ปัญหาการควบคุมแมลงน าโรค 

• โรคติดต่อน าโดยแมลงยงัเป็นปัญหาสุขภาพท่ีส าคญัของทอ้งถ่ิน 
• ปัญหาการยอมรับมาตรการการควบคุมแมลงน าโรคท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั  ท าใหก้ารควบคุมแมลงน าโรคไม่ครอบคลุม 
• ปัญหาการตา้นทานของยงุและลูกน ้าต่อสารเคมีควบคุมแมลงน าโรค 
• บทบาทการจดัการพาหะน าโรค  มีหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งมาก  จ  าเป็นตอ้งมีเจา้ภาพและผูใ้หค้วามร่วมมือท่ี

เหมาะสม 
• การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกท าใหต้อ้งเลือกใชม้าตรการควบคุมแมลงน าโรคท่ีเหมาะสม 

Integrated Vector Management  

เป็นกระบวนการตดัสินใจบริหารจดัการประชากรแมลงพาหะน าโรค  เพื่อท่ีจะยบัย ั้งการแพร่เช้ือโรคติดต่อน าโดยแมลง 

ซ่ึงประกอบดว้ย 

 การเลือกสรรวธีิการควบคุมพาหะน าโรค  ภายใตค้วามรู้ทางชีววทิยาของพาหะ  การแพร่เช้ือ  และอตัราการเกิดโรค 

 การด าเนินการโดยใชว้ธีิการหลายวธีิท่ีสอดรับกนั 

 มีการร่วมมือกนัระหวา่งหน่วยงานสาธารณสุข  ส่วนราชการอ่ืน  องคก์ร  เอกชนท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บผลกระทบ
จากแหล่งเพาะพนัธ์ุพาหะน าโรค 

 มีขอ้ตกลงภายในชุมชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่องานควบคุมพาหะน าโรค 

 ด าเนินการภายใตแ้นวทางสาธารณสุขและกฎหมาย 

 ใชส้ารเคมีอยา่งสมเหตุสมผล 

 ภายใตก้ารบริหารจดัการท่ีดี 

 

วตัถุประสงค์ของ IVM ในประเทศไทย 

• เพื่อใหชุ้มชนมีส่วนร่วมต่อการควบคุมแมลงพาหะน าโรค  

•  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมแมลงพาหะน าโรค  

•  เพื่อน ามาตรการท่ีเหมาะสมมาผสมผสานอยา่งเป็นระบบ  โดยค านึงถึงความปลอดภยัต่อ คน   สัตว ์ ส่ิงแวดลอ้ม  

•  เพื่อใชส้ารเคมีอยา่งสมเหตุสมผล  
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ท าไมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นเจ้าภาพ IVM 

• IVM เป็นการแกปั้ญหาในทอ้งถ่ิน   การด าเนินการโดยส่วนกลางอาจจะไม่เหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน  

• อปท.  ทราบ พื้นท่ี ปัญหา  วฒันธรรมและสังคม  วถีิชีวติในทอ้งถ่ิน  

• อปท. เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีใกลชิ้ดและเขา้ถึงประชาชนมากท่ีสุด 

• อปท. มีบทบาทหนา้ท่ีตอ้งด าเนินการควบคุมแมลงพาหะน าโรคในพื้นท่ีรับผิดชอบ  ตาม พระราชบญัญติัก าหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

• อปท. มีงบประมาณและทรัพยากรดา้นการควบคุมยงุพาหะน าโรค  

• อปท. สามารถระดมทรัพยากรและความร่วมมือไดม้ากกวา่หน่วยงานอ่ืน 

การจดัการยงุลายพาหะน าโรค เป็นหลกัการท่ีตอ้งอาศยัขอ้มูลสภาพปัญหาและบริบทของแต่ละพื้นท่ีเป็นหลกั การ

แกปั้ญหาจึงตอ้งใชท้ั้งหลกัการทางสังคม  ทางกฏหมาย  การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  หลกัวชิาการ  ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน และการประเมินผล ซ่ึงเป็นหลกัการเดียวกบั “อ าเภอควบคุมโรคเขม้แขง็แบบยัง่ยนื” ของกรมควบคุมโรค ซ่ึงตอ้ง

แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ ต่อเน่ือง  นัน่เอง แต่เป็นการประยกุตใ์ชเ้ฉพาะเร่ืองโรคไขเ้ลือดออก และเหมาะสมกบัการด านิน

งานในระดบัต าบล และหมู่บา้นมากกวา่ระดบัอ าเภอเพราะจะท าใหส้ามารถวางแผน ประสานงาน ควบคุมก ากบั ไดอ้ยา่งเป็น

รูปธรรม 
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แนวทางการด าเนินงานพฒันาต าบลต้นแบบจัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลอืดออกแบบผสมผสาน 

อภิรัตน ์ โสก าปัง 

ขั้นตอนและรายละเอยีดการด าเนินงาน 

ขั้นเตรียมการ 

1.ศูนยค์วบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง ลงพื้นท่ีประสานงานกบั สสจ. และ สสอ. ประสาน รพ.สต. และ อปท.ท่ีเป็นต าบล

พื้นท่ีเป้าหมาย เพื่อ 

1.1 พิจารณาจ านวนหมู่บา้นท่ีจะด าเนินการ กรณีท่ีต าบลนั้นมีหมู่บา้นหลายหมู่ อาจจะร่วมกบั สสอ.และ รพ.สต. ใน

การเลือกเพียงบางหมู่บา้นมาด าเนินการ ตามความเหมาะสม 

1.2 ประสานขอรายช่ือกรรมการท่ีจะร่วมด าเนินงาน IVM (ตามแบบฟอร์มกรรมการ) ซ่ึงกรรมการ ควรประกอบไป

ดว้ย  ผูรั้บผดิชอบงานจาก สสอ. รพ.สต.  เทศบาล/อบต.  ตวัแทนครู   อสม. ประจ าหมู่บา้น  ผูน้  าหมู่บา้น จ านวน

กรรมการข้ึนอยูก่บัขนาดของต าบลนั้น 

1.3 ประสานเตรียมขอ้มูล น าเขา้ประกอบการประชุม ในวนัประชุมท าแผน IVM  ต าบล ซ่ึงขอ้มูลควรประกอบดว้ย  

1.3.1 สถานการณ์ขอ้มูลผูป่้วย/ตายโรคไขเ้ลือดออก 5 ปียอ้นหลงั ของต าบล และรายหมู่บา้น (แหล่งขอ้มูล

จาก สสอ.หรือ รพ.สต.) 

1.3.2 ขอ้มูลค่า HI  CI และส่ิงแวดลอ้มรายหมู่บา้น (แหล่งขอ้มูลจากการส ารวจก่อนด าเนินงานของ ศตม.) 

1.3.3 จ านวนหมู่บา้น  โรงเรียน วดั  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (แหล่งขอ้มูลจาก รพ.สต.) 

1.3.4 แผนงานโครงการโรคไขเ้ลือดออกปีปัจจุบนัของต าบลตน้แบบ เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการท าแผน 

IVM บางโครงการอาจจะมีกิจกรรมท่ีเป็น IVM อยูแ่ลว้ก็สามารถบูรณาการลงในแผน IVM  ไดเ้ลย 

1.3.5 สภาพการณ์ปัญหา และความตระหนกั ความร่วมมือของประชาชนในการป้องกนัควบคุมโรค

ไขเ้ลือดออก 

1.3.6 ขอ้มูลทรัพยากร  สารเคมี   เคร่ืองพน่เคมี  บุคลากรพน่เคมีท่ีผา่นการอบรมและการบริหารจดัการ

ระหวา่งหน่วยงานภายในต าบล  

1.3.7 นดัวนัจดัประชุม และนดัสถานท่ีประชุม พร้อมทั้งเตรียมเร่ืองการจดัอาหารและ อาหารวา่งให้

เรียบร้อย 
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2. ศตม.รวบรวมรายช่ือกรรมการแต่ละต าบล เพื่อออกหนงัสือเชิญประชุม หรือจะตกลงให ้รพ.สต. หรือ อบต.หรือ เทศบาล   
    เป็นผูอ้อกหนงัสือเชิญก็ได ้เม่ือออกหนงัสือเชิญแลว้ให ้ศตม.ประสานเครือข่ายระดบัต าบลเป็นระยะเพื่อทราบปัญหา  
    อุปสรรคต่างๆ และดูวา่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมครบตามท่ีเชิญหรือไม่ หากมีปัญหาจะไดแ้กไ้ขทนั 
3.  ศตม. ลงประเมินค่าดชันีลูกน ้ายงุลาย  และส ารวจส่ิงแวดลอ้มในหมู่บา้นเพื่อเป็นขอ้มูลตวัแทนต าบลน าเขา้ท่ีประชุมท า 
    แผน IVM ต าบล  ตอ้งส ารวจพร้อมๆ กบัวนัท่ีลงประสานงานหรือหลงัท่ีลงประสานงานแลว้ ทั้งน้ีเพราะบางต าบลท่ีมี 
    หมู่บา้นมากเกินก าหนดท่ีจะด าเนินการได ้ก็ใหส้ ารวจหลงัวนัท่ีไดจ้  านวนหมู่บา้นแน่นอนแลว้ก็ได ้

3.1  ส ารวจหมู่บา้นละ 40  หลงัคาเรือน  ตามเกณฑข์องส านกัโรคติดต่อน าโดยแมลง พร้อมโรงเรียน วดั  และศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก โดยต าบลท่ีมีต ่ากวา่ 10  หมู่บา้น  ใหส้ ารวจทุกหมู่บา้น ถา้ต าบลนั้นมีมากกวา่ 10 หมู่บา้น  ให้

ส ารวจร้อยละ 50  ของจ านวนหมู่บา้น เม่ือส ารวจแลว้ให้วเิคราะห์ค่าดชันีลูกน ้ารายหมู่บา้น ทั้งค่า HI  CI  และร้อย

ละของภาชนะท่ีพบลูกน ้ายงุลายจากมากไปนอ้ย เพื่อน าเสนอใหก้รรมการในท่ีประชุมรับทราบปัญหา 

3.2 การส ารวจส่ิงแวดลอ้ม ใหบ้นัทึกลงดา้นหลงัแบบส ารวจ (กอ.1) รายหมู่บา้น เก่ียวกบั ความสะอาดหมู่บา้น 

ความช้ืน  แหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลายนอกชายคา  เช่น  ยางลอ้รถยนตเ์ก่า  ขยะ  พลาสติก  กะลามะพร้าว ฯลฯ  แลว้

พิจารณาวา่หมู่บา้นน้ีมีความเส่ียงต่อการเพาะพนัธ์ุของยงุลายมากหรือไม่ 

3.3  ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีทีมส ารวจเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ในการท าแผน IVM  หมู่บา้น เช่น เสียงสะทอ้นของประชาชน

เก่ียวกบัโรคไขเ้ลือดออก ในเร่ืองความตระหนกั  ความร่วมมือ  ความตอ้งการส่ิงสนบัสนุน ใหจ้ดบนัทึก

รายละเอียดมาดว้ย 

 ข้ันการจัดประชุมท าแผน  

4. ขั้นตอนการจดัประชุมท าแผน IVM  ต าบล (เฉพาะปีงบประมาณ 2556 ท่ี ศตม.จะพฒันาต าบลตน้แบบ IVM ) 

 หลงัจากท่ี ศตม. ไดด้ าเนินการในขอ้ 1  ขอ้ 2 และขอ้ 3 เรียบร้อยแลว้ ให ้ศตม. เตรียมการจดัประชุม โดย 

 4.1 จดัทีม  ก าหนดผูรั้บผิดชอบ  ก าหนดบทบาทหนา้ท่ี ใหช้ดัเจน 
 4.2  ยมืเงินทดรองราชการมาท่ี สคร. โดยแนบโครงการมาตามระเบียบและตามระบบ ล่วงหนา้ก่อนวนัจดัประชุม 
 4.3 เตรียมแฟ้ม  เอกสาร และขอ้มูลน าเขา้ส าหรับการประชุม  ใหพ้ร้อม รวมทั้งก าหนดผูบ้รรยาย ผูน้ าเสนอแต่ละ
ประเด็นหวัขอ้ 
 4.4 เตรียมเอกสารแบบฟอร์มฏีกา ส าหรับการเบิกจ่ายตามระเบียบ และควรมี จนท.การเงิน ไปด าเนินการให้
เรียบร้อย 

4.5 เดินทางไปจดัประชุมตามวนั  เวลา และสถานท่ี ตามนดัหมาย 
 4.6 เม่ือด าเนินการประชุมเสร็จแลว้ ใหผู้รั้บผดิชอบแผนของ ศตม. สรุปผลการด าเนินงาน และ สรุปการใชจ่้าย
งบประมาณให ้ศูนยอ์า้งอิงโรคติดต่อน าโดยแมลงทราบภายใน 1 สัปดาห์  



8 
 

5. เน้ือหาการจดัประชุมท าแผน IVM 

 5.1 ระยะเวลาจดัประชุม  1 วนั 
 5.2 เน้ือหาการประชุม  ประกอบดว้ย 
  5.2.1 สถานการณ์โรคไขเ้ลือดออกและปัญหาของต าบล ขอ้มูลทรัพยากร สารเคมี เคร่ืองพน่เคมี น ้ามนั 
งบประมาณ และการบริหารจดัการก่ียวกบัการป้องควบคุมโรคไขเ้ลือดออกของต าบลโดย รพ.สต.หรือ ศตม. 
  5.2.2  น าเสนอผลส ารวจค่าดชันีลูกน ้ายงุลาย ภาชนะเส่ียงสูง ส่ิงแวดลอ้มเส่ียงรายหมู่บา้นโดย ศตม. 
  5.2.3  จดัล าดบัความเส่ียงรายหมู่บา้น (ดงัตวัอยา่ง) 
 
ตัวอย่าง  แนวทางหลกัการจัดระดับหมู่บ้าน/ชุมชนเส่ียงต่อการเกดิและแพร่กระจายโรคไข้เลอืดออก 

1. ขอ้มูลการเกิดโรคไขเ้ลือดออก รายหมู่บา้น 5 ปี ยอ้นหลงั โดยใชห้ลกัระดบัภูมิคุม้กนัชุมชน(Herd Immunity )ต่อ

โรคไขเ้ลือดออก  ดงัน้ี 

- หมู่บา้นท่ีมีผูป่้วยทุกปี หรือ 3 ปียอ้นหลงันบัจากปีท่ีผา่นมา  มีความเส่ียงระดบั 1 

- หมู่บา้นท่ีมีผูป่้วย 3 ปี ติดต่อหรือไม่ติดต่อกนั    มีความเส่ียงระดบั 2 

- หมู่บา้นท่ีมีผูป่้วย  1-2 ปีแรก แต่เวน้มาถึงปีท่ีผา่นมา  มีความเส่ียงระดบั 3 

- หมู่บา้นท่ีมีผูป่้วย 2-3 ปีแรก  แต่เวน้มาถึงปีท่ีผา่นมา  มีความเส่ียงระดบั 4 

- หมู่บา้นท่ีไม่เคยมีผูป่้วยเลย 5 ปีผา่นมา    มีความเส่ียงระดบั 5 

2. หมู่บา้นท่ีมีค่าร้อยละดชันีลูกน ้าในครัวเรือนเทียบเกณฑม์าตรฐาน กรมควบคุมโรค แบ่งเป็น 5 ระดบั (ใชข้อ้มูลท่ีมี

การส ารวจหลงัสุดก่อนการท าแผน) 

- หมู่บา้นท่ีมีค่าดชันีลูกน ้า ร้อยละHI= 0   มีความเส่ียงระดบั 1 

- หมู่บา้นท่ีมีค่าดชันีลูกน ้า ร้อยละHI= 1-10  มีความเส่ียงระดบั 2 

- หมู่บา้นท่ีมีค่าดชันีลูกน ้า ร้อยละHI= 11-20  มีความเส่ียงระดบั 3 

- หมู่บา้นท่ีมีค่าดชันีลูกน ้า ร้อยละHI= 21-30  มีความเส่ียงระดบั 4 

- หมู่บา้นท่ีมีค่าดชันีลูกน ้า ร้อยละHI> 30   มีความเส่ียงระดบั 5 

3. ลกัษณะหมู่บา้น/ชุมชน ท่ีมีความเส่ียง 

- หมู่บา้นเด่ียวไม่มีตลาดหรือแหล่งท่องเท่ียว  มีความเส่ียงระดบั 1 

- หมู่บา้นเด่ียวและมีตลาดหรือแหล่งท่องเท่ียว  มีความเส่ียงระดบั 2 

- หมู่บา้นแบบกลุ่มบา้นสองหมู่ติดต่อกนัข้ึนไปแต่ไม่มีตลาดหรือแหล่งท่องเท่ียว  มีความเส่ียงระดบั 3 
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- หมู่บา้นแบบกลุ่มบา้นสองหมู่ติดต่อกนัข้ึนไปและมีตลาดหรือแหล่งท่องเท่ียว    มีความเส่ียงระดบั 4 

- หมู่บา้นหรือชุมชนทนัสมยั(ก่ึงเขตเมือง)และมีตลาดหรือแหล่งท่องเท่ียว         มีความเส่ียงระดบั 5 

4. ส่ิงแวดลอ้มและความเส่ียงต่อการมีแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลายมากในชุมชน  โดยใชข้อ้มูลจากการส ารวจของแต่ละ

หมู่บา้นพร้อมกบัการส ารวจลูกน ้า หรือส ารวจอ่ืนๆ จากนั้นใชข้อ้พิจารณาเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์ โดยคณะกรรมการ

จดัท าแผนร่วมกนัพิจารณาจดัล าดบัคะแนนรายหมู่บา้น ดงัน้ี 

- หมูบ่า้นสะอาด เป็นระเบียบ ระบบการระบายน ้าดี   ระบบก าจดัขยะและภาชนะเหลือใชดี้  

มีความเส่ียงระดบั 1 

- หมู่บา้นสะอาดพอควร เป็นระเบียบพอควร ระบบการระบายน ้าดี พอควร  ระบบก าจดัขยะและภาชนะเหลือใชดี้

พอควร       มีความเส่ียงระดบั 2 

- หมู่บา้นสะอาดพอควร เป็นระเบียบพอควร ระบบการระบายน ้าไม่ดี  ระบบก าจดัขยะและภาชนะเหลือใชไ้ม่ดี 

(หรือดีสองส่วนไม่ดีสองส่วน ดา้นใดก็ไดใ้น 4 อยา่ง)   มีความเส่ียงระดบั 3 

- หมู่บา้นสะอาดพอควร เป็นระเบียบไม่ดี ระบบการระบายน ้าไม่ดี  ระบบก าจดัขยะและภาชนะเหลือใชไ้ม่ดี (หรือดี

หน่ึงส่วนไม่ดีสามส่วน ดา้นใดก็ไดใ้น 4 อยา่ง)  มีความเส่ียงระดบั 4 

- หมู่บา้นไม่สะอาด ไม่เป็นระเบียบ ระบบการระบายน ้าไม่ดี  ระบบก าจดัขยะและภาชนะเหลือใชไ้ม่ดี (ไม่ดีทั้ง 4 

อยา่ง)                    มีความเส่ียงระดบั 5 

5. ความตระหนกัและความร่วมมือของผูน้ าหมู่บา้นและประชาชนในหมู่บา้น (อาจจะพิจารณาจากความร่วมมือของ

ก านนั ผูใ้หญ่บา้น อสม. โรงเรียน ครู นกัเรียน และภาพรวมการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น) ซ่ึงผูท่ี้ปฏิบติังานในพื้นท่ี

จะสามารถใชข้อ้มูลจากการลงไปท างานในแต่ะชุมชนหมู่บา้นท่ีผา่นมา  แลว้เสนอใหค้ณะกรรมการจดัท าแผน

ร่วมกนัพิจารณาจดัล าดบัคะแนนรายหมู่บา้นเทียบเกณฑ ์ดงัน้ี 

- หมู่บา้นมีความตระหนกัต่อปัญหายงุลาย และมีร่วมมือดี         มีความเส่ียงระดบั 1 
 - หมู่บา้นมีความตระหนกัต่อปัญหายงุลายนอ้ย มีความร่วมมือดี        มีความเส่ียงระดบั 2 
 - หมู่บา้นขาดความตระหนกัต่อปัญหายงุลายปานกลาง มีความร่วมมือปานกลาง    มีความเส่ียงระดบั 3 

- หมู่บา้นขาดความตระหนกัต่อปัญหายงุลายมาก ขาดความร่วมมือมาก                  มีความเส่ียงระดบั 4 
-หมู่บา้นขาดความตระหนกัต่อปัญหายงุลายมากท่ีสุด ขาดความร่วมมือมากท่ีสุด    มีความเส่ียงระดบั 5 

 

จากนั้นน าคะแนนมาลงตารางรายหมู่บา้นดงัน้ี 
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ตารางระดับความเส่ียงต่อการเกดิโรคไข้เลอืดออกรายหมู่บ้าน 

ต าบล ก าปัง  อ าเภอโนนไทย  จังหวดันครราชสีมา ปี 2556 

หมู่
ท่ี 

ช่ือหมู่บา้น เกณฑ์
ผูป่้วย

ยอ้นหลงั 

ค่าความเส่ียง
ดชันีลูกน ้ าHI 

ลกัษณะ
หมู่บา้น/
ชุมชนเส่ียง 

ลกัษณะ
ส่ิงแวดลอ้ม

เส่ียง 

ความ
ตระหนกัและ
ความร่วมมือ
ของชุมชน 

คะแนน
รวม 

ระดบั
ความ
เส่ียง 3 
ระดบั 

1 บา้นชาด 1 3 1 2 1 7 ต ่า 
2 บา้นกะเสียว 2 1 1 2 3 9 ต ่า 
3 บา้นก าปัง 3 2 1 2 3 11 ปานกลาง 
4 บา้นจอก 5 5 2 2 3 17 ปานกลาง 
5 บา้นหนองแวง 5 4 2 2 3 16 ปานกลาง 
6 บา้นนา 5 4 5 4 4 22 สูง 
7 บา้นจาน 5 4 5 4 4 22 สูง 
8 บา้นออ้ 5 3 5 4 5 22 สูง 

ระดบัความเส่ียง 3 ระดบั= คะแนนตม็รวม 5 ขอ้ =25/3   (<9=เส่ียงนอ้ย,9-18=เส่ียงปานกลาง และ >18 เส่ียงสูง)  

หมายเหตุ  ตวัอยา่งน้ีเป็นเพียงแนวทางเบ้ืองตน้ ซ่ึงแต่ละพื้นท่ีสามารถใชเ้กณฑอ่ื์นเพิ่มเขา้มาร่วมพิจารณาหรือตดัเกณฑ ์

ปรับเกณฑบ์างตวั บางขอ้ให้เหมาะสมได ้

5.2.4 น าเสนอหลกัการจดัการพาหะน าโรคแบบผสมผสาน เนน้แต่ละวธีิการ ความเหมาะสมแต่ละสภาพ

ปัญหา เพื่อใหก้รรมการเรียนรู้ เขา้ใจ และเลือกวธีิการปฏิบติัท่ีเหมาะสมไดเ้อง (ศตม. ประยกุตจ์ากไฟลข์องอาจารย์

บุญเสริม  อ่วมอ่อง) 

5.2.5 ท าแผน IVM รายหมู่บา้น โดยเรียงล าดบัความเส่ียงสูง   ปานกลางและระดบัต ่า  ประกอบการเลือกว

ธีการของ IVM  โดยทีม ศตม. สสอ./รพช. รพ.สต. อปท. ร่วมพิจารณากบัคณะกรรมการ IVM ต าบล  เนน้

ใหค้วามส าคญักบัหมู่บา้นเส่ียงสูงและปานกลางควรใชว้ธีิการ IVM ท่ีหลากหลายวธีิและเหมาะสมกบั

สภาพปัญหาใหม้ากท่ีสุด ส่วนหมู่บา้นเส่ียงต ่าอาจจะไม่จ  าเป็นตอ้งใชว้ธีิการท่ีหลากหลาย แต่ใชว้ธีิท่ี

ประหยดั และชาวบา้นยอมรับ โดย 

5.2.5.1 น าเสนอขอ้มูล ตามขอ้ 5.2.1 – 5.2.3 เพื่อใหค้ณะกรรมการฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุมอภิปราย

ประเด็นปัญหาและส่ิงท่ีตอ้งการจะแกไ้ขปัญหาโรคไขเ้ลือดออก ซ่ืงเป็นไปตามหลกัการ
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ของ IVM  คือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วมในการรับทราบ และร่วมหาวธีิการแกไ้ข

ปัญหาร่วมกนัเอง บนพื้นฐานของขอ้มูลของแต่ละพื้นท่ี 

5.2.5.2 เม่ือใหเ้วลาอภิปรายแลว้ ใหดู้ตวัอยา่งแผน (ตามตวัอยา่ง) เพื่อใหเ้ขา้ใจรูปแบบและ

รายละเอียดในแผน 

5.2.5.3 เม่ือดูตวัอยา่งแลว้  ใหต้ั้งเป้าประสงค ์ รายหมู่บา้น หรือเป้าประสงคเ์ดียวกนัทั้งต าบลก็ได ้

ทั้งน้ีเป้าประสงคต์อ้งมาจากสภาพปัญหาท่ีน าเสนอและอภิปรายไปแลว้ (ปัญหาและส่ิงท่ี

ตอ้งการจะแกไ้ข) ดงันั้น เป้าประสงคจึ์งเป็นเหมือน แนวทางและจุดหมายท่ีจะแกปั้ญหา

ในตวัเดียวกนั 

5.2.5.4 เม่ือตั้งเป้าประสงคแ์ลว้ ใหเ้ลือกวธีิการ IVM ท่ีเหมาะสมท่ีจะตอบเป้าประสงค ์ และให้

เป้าประสงคน์ั้นบรรลุจุดหมาย  และระดบัความเส่ียงของหฒุ่บา้นโดยวธีิการ IVM ท่ี

คณะกรรมการการเลือกนั้นใหน้ ามาใส่ในช่องตามตารางแผน 

5.2.5.5 ทีม ศตม. และสสอ./รพ. ตอ้งเป็นพี่เล้ียงร่วมพิจารณาและใหข้อ้เสนอแนะ วา่วธีิการต่างๆ

ของ IVM ท่ีกรรมการเลือกมานั้น ตอ้งสนบัสนุนกนั ไม่เป็นวธีิท่ีไปลดประสิทธิภาพกบั

อีกวธีิอ่ืนๆ ท่ีเลือกมาทั้งหมดตามหลกัการของ IVM และช่ือวธีิการต่างๆ อาจจะแปลงเป็น

ช่ือกิจกรรมไดเ้ลย นอกจากน้ีตอ้งใหข้อ้เสนอแนะดา้นความเหมาะสมกบัความถ่ี 

ระยะเวลา  ผูรั้บผิดชอบ  การจดัระดมงบประมาณ ทรัพยากร วสัดุอุปกรณ์ การติดตาม

ประเมินผลของแผนงาน ใหเ้ป็นขอ้ตกลงในท่ีประชุมใหเ้สร็จส้ิน 
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สรุป ขั้นตอนประชุมท าแผน IVM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ผลผลิตจากโครงการ 

 เม่ือด าเนินงานเสร็จส้ินปีงบประมาณแลว้ ให ้ศตม. จดัเก็บหลกัฐานต่างๆดงัน้ี 
 6.1 แผน IVM รายหมู่บา้น ตามแบบฟอร์ม เม่ือท าแผนครบทุกหมู่บา้นใหร้วมเล่มแผนเสนอใหป้ระธาน
คณะกรรมการ IVM ลงนามรับรองแผน 
 6.2 เอกสารลงนามค ารับรองระดบัต าบล (MOU) เพื่อใหค้ณะกรรมการรับทราบและใหพ้นัธสัญญาวา่จะร่วมมือกนั
ด าเนินงานตามแผน IVM ใหบ้รรลุเประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 6.3 มีเอกสารค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาต าบลตน้แบบจดัการยงุลายพาหะน าโรคไขเ้ลือดออกแบบผสมผสาน 
(Integrated Vectors  Management : IVM)  ลงนามโดย นายก อบต. หรือ ปลดั อบต. (ถา้พื้นท่ีเป็นเขตเทศบาล ใหล้งนามโดย
นายกเทศมนตรี หรือ ปลดั) 

1.Input ข้อมลู สถานการณ์โรค ปัญหา  ดชันีลกูน า้ าาชนเสสียง  

สิย แวดล้อม แหล ่สพาเพนัธุ์ ความตรเหนกั ความร่วมมือขอ ปรเชาชน 

ชมุชน ลกัษณเชมุชน แผน านโคร การทียมีองู ่วสัดอุปุกรณ์ แลเ

 บปรเมาณแก่ ผู้ สข้าร่วมปรเชมุ 

3.สปิดอาิปรางปรเสด็นปัญหา ทียสกียงวข้อ กบัการด าสนิน านป้อ กนั

ควบคมุโรคไข้สลอืดออกขอ ต าบล(ผู้มีสว่นได้สว่นสสงี ตวัแทนชมุชน 

แลเหนว่ง านทียมีหน้าทียรับผิดชอบ) : หาข้อสรุปปรเสด็นปัญหาร่วมกนั 

6.ก าหนดแนวทา  วิธีด าสนินการ บทบาท จดัสิย สนบัสนนุการแก้ปัญหา

ร่วมกนั ตามรเดบัความสสียง ขอ หมูบ้่าน 

4.ก าหนดสป้าปรเส ค์: จดุมุ ่หมางร่วมกนั 

5.สลอืกวธีิการ IVM ทียสหมาเสม : สพืยอตอบสป้าปรเส ค์ 

7.ล รางลเสอีงดในตารา แผนรางหมูบ้่าน 

2.จดัรเดบัความสสียง ตอ่โรคไข้สลอืดออกรางหมูบ้่าน 
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 6.4 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ร่วมกนัระหวา่ง ศตม. สสจ. สสอ. รพ. เทศบาล อบต. และคณะกรรมการ IVM 
ระดบัต าบล 
7. การติดตามสนบัสนุน 

  ศตม.ร่วมกบั สสจ. สสอ./รพ. และ อบต. เทศบาล รพ.สต. ลงติดตามสนบัสนุน ใหค้  าปรึกษาเพื่อใหเ้กิดการ
ด าเนินงานไดต้ามแผนในรูปแบบพี่เล้ียง (Coaching) อยา่งเป็นทางการ 1 คร้ัง หลงัการจดัประชุมท าแผนแลว้ไม่เกิน 1 เดือน ( 
ส่วนท่ีไม่เป็นทางการให ้ศตม.และ นคม. ติดตามสนบัสนุนช่องทางอ่ืนๆอยา่งใกลชิ้ดต่อเน่ือง เช่น ทางโทรศพัท ์ การลงไป
ด าเนินการกิจกรรมอ่ืนๆ หรือทางส่ืออีเล็กโทรนิคอ่ืนๆ ) โดย 
 7.1 ศตม.ร่วมกบั สสจ. ก าหนดแผนลงติดตามสนบัสนุน และแจง้ประสาน สสอ. รพ.สต. และเทศบาล/อบต ผา่น
เครือข่าย 
 7.2 นดักลุ่มเป้าหมายเพื่อลงไปพบปะพดูคุย และใหค้  าปรึกษา 
 7.3 สรุปบทเรียนและผลการลงติดตามสนบัสนุน 
8. การประเมินผล 

 เม่ือการด าเนินการท าแผน และ ศตม. สสจ. สสอ./รพ. ลงติดตามสนบัสนุนแลว้  ใหเ้วลากรรมการระดบัต าบลได้

ด าเนินงานตามแผน  IVM ท่ีจดัท าไวแ้ลว้  หลงัจากนั้นศตม. จะลงไปติดตามประเมินผลเพื่อดูวา่การด าเนินงานไดผ้ลเป็น

อยา่งไรบา้ง โดย 

 8.1 ศตม. ประเมินค่าดชันีลูกน ้า และส่ิงแวดลอ้มในหมู่บา้นท่ีด าเนินการ เพื่อเปรียบเทียบกบัก่อนด าเนินการวา่มีการ
พฒันาดีข้ึนกวา่เดิมหรือไม่ 
 8.2 ศตม. สสจ. สสอ./รพ. ประเมินตามแผนรายหมู่บา้นวา่มีการด าเนินการตามแผน IVM ไดห้รือไม่ ผลเป็นอยา่งไร 
มีปัญหาอุปสรรคอะไรบา้ง 
 8.3 มีต าบลใดท่ีสามารถพฒันาขอ้บญัญติัต าบลเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มหรือการจกัารปัญหายงุลายเกิดข้ึนหรือไม่ หรือมี
มีนวตักรรมอะไรเกิดข้ึนบา้ง 
 8.4 ประเมินโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
 8.5 ประเมินในภาพรวมของต าบลผา่นเกณฑก์ารประเมินหรือไม่ 
9. การสร้างแรงจูงใจ 

 9.1 ต  าบลตน้แบบท่ีผา่นการประเมินตามเกณฑ ์จะไดรั้บมอบใบประกาศเกียรติคุณ ในนามของกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงจะมอบแก่หน่วยงานหลกัท่ีร่วมด าเนินการไดแ้ก่  อบต.หรือเทศบาล  และ รพ.สต. ในต าบลนั้น 
 9.2 โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการและผา่นเกณฑก์ารประเมินผล จะไดรั้บมอบใบประกาศเกียรติคุณ ในนามของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
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 9.3 โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการและผา่นเกณฑก์ารประเมินระดบัเขต ไดรั้บมอบใบประกาศเกียรติคุณ ในนามของ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 9.4 การสร้างแรงจูงใจดว้ยวิธีการอ่ืนๆ ของต าบล ใหพ้ิจารณาร่วมกนัช่วงท าแผนงาน เช่น การมอบรางวลั ยกช่อง
ชมเชย ตั้งแต่ระดบั บุคคล (บุคคลตวัอยา่ง  บุคคลตน้แบบ) ระดบัครัวเรือน (ครัวเรือนตวัอยา่ง) และระดบัชุมชน  อาจจะตั้ง
รางวลัจูงใจ หรือ การประกวดระดบัครอบครัว ประกวดหมู่บา้น และมีการจดัสรรเงินรางวลั ในส่วนหน่วยงาน เช่น โรงเรียน 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หรือหน่วยราชการ ท่ีผา่นการประเมินผล คณะกรรมการก็อาจจะพิจารณาจดัหาของรางวลัเพื่อสร้าง
แรงจูงใจ เป็นตน้ 
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ภาคผนวก 

แบบฟร์อมรายช่ือกรรมการพฒันาต าบลต้นแบบจัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลอืดออกแบบผสมผสาน 

(Integrated Vectors  Management : IVM) 

ต าบล……………………..อ าเภอ ………………….จังหวดั ……………………………ปี พ.ศ. …………… 

ล าดบั ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง(ถา้มี) หน่วยงาน/หมู่บา้น หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     
 

แบบฟอร์มแผนการด าเนินงานจัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลอืดออกแบบผสมผสาน  

( Integrated Vectors  Management : IVM) 

หมู่บา้น  ……………………………………ระดบัความเส่ียง (   ) ต ่า  (    ) ปานกลาง   (   ) สูง 

ต าบล……………………..อ าเภอ ………………….จงัหวดั ……………………………ปี พ.ศ. …………… 

เป้าประสงคใ์นการด าเนินการ  ……………………………………………………………… 

ล าดบั วธีิการควบคุมยงุลายท่ี
เลือกใช ้

ความถ่ีท่ี
ด าเนินการ 

วสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ ผูด้  าเนินการ การวดัผล 
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ตัวอย่าง : แบบฟอร์มแผนการด าเนินงานจัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลอืดออกแบบผสมผสาน ( Integrated Vectors  Management : IVM) 

หมู่บา้น  ก าปัง  ระดบัความเส่ียง  ปานกลาง 

ต าบล…ก าปัง…………..อ าเภอ …โนนไทย……….จงัหวดั …นครราชสีมา………ปี พ.ศ. 2556 

เป้าประสงคใ์นการด าเนินการ  1. เพื่อลดค่าดชันีลูกน ้าในหมู่บา้น  วดั โรงเรียน และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน ทุกเดือน 

            2. เพื่อปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มในครัวเรือน และในหมู่บา้น ชุมชนไม่ใหเ้ป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลาย และแหล่งก่อเช้ือโรคต่างๆ 

ล า 
ดบั 

วธีิการควบคุม
ยงุลายท่ีเลือกใช ้

ความถ่ีท่ีด าเนินการ วสัดุอุปกรณ์
ท่ีใช ้

ผูด้  าเนินการ การวดัผล /การแกไ้ขปัญหา 

1. ปิดฝาโอ่งเก็บน ้า
ด่ืมใหมิ้ดชิดทุก
ใบ 
 

ท าตลอดทุกวนั ทุก
ครอบครัว 

ฝาโอ่ง  ผา้ปิด
ปากโอ่งใช้
เชือกมดัให้
แน่น หรือ ผา้
ตาข่ายเขียว
ปิดโอ่ง 

เจา้ของบา้นทุกหลงั อสม. ส ารวจทุกหลงัแต่ละหลงัมีโอ่งเก็บน ้าด่ืมก่ีใบ มีการผดิฝา
มิดชิดก่ีใบ รวบรวมรายงานใหค้ณะกรรมการทราบเดือนละคร้ัง 
หากพบปัญหาเช่นการขาดวสัดุอุปกรณ์ ให้เสนอคณะกรรมการ
IVM ระดบัต าบล หาวธีิการช่วยเหลือแก่หมู่บา้น 

2. ใส่ทรายก าจดั
ลูกน ้าเฉพาะอ่าง
ซิเมนตน์ ้าอาบ 
และอ่างซิเมนต์
ราดส้วม ทุกหลงั 

ทุก3 เดือน 
รอบท่ี 1 วนัท่ี 5 มค. 
รอบท่ี 2 วนัท่ี 5 เมย. 
รอบท่ี 3 วนัท่ี 5 กค. 
รอบท่ี 4 วนัท่ี 5 ตค. 

อบต./
เทศบาล/รพ.
สต./นคม./ศต
ม. สนบัสนุน
ทรายก าจดั
ลูกน ้าแก่
หมู่บา้น 

เจา้ของบา้นและ อสม. 
รพ.สต.  อบต.  เทศบาล  ช่วย
วางแผน ใหค้  าปรึกษา ควบคุม
ก ากบั 

อสม. ส ารวจลูกน ้ายงุลายทุกวนัท่ี 25 ของทุกเดือน ตามแบบฟอร์ม
แลว้เสนอผลให ้รพ.สต.และ อบต./เทศบาลวเิคราะห์วา่มีหมู่บา้นใด
มีค่าดชันีลูกน ้าเกินมาตรฐานเส่ียงต่อการเกิดไขเ้ลือดออก ถา้มีให้
เขา้ไปร่วมกบัชุมชนแกปั้ญหาโดยการประชาสัมพนัธ์ใหช้าวบา้น
ทราบ หรือ ร่วมมือกบัโรงเรียนน านกัเรียนออกร่วมรณรงคก์ าจดั
ลูกน ้าและแหล่งเพาะพนัธ์ุทนัที 
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ล า 
ดบั 

วธีิการควบคุม
ยงุลายท่ีเลือกใช ้

ความถ่ีท่ีด าเนินการ วสัดุอุปกรณ์
ท่ีใช ้

ผูด้  าเนินการ การวดัผล /การแกไ้ขปัญหา 

3. ใส่ทรายก าจดั
ลูกน ้าเฉพาะอ่าง
ซิเมนตน์ ้าอาบ 
และอ่างซิเมนต์
ราดส้วมในวดั 
โรงเรียน และ
ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กทุกแห่ง 
รวมถึงสถานท่ี
ราชการไดแ้ก่ 
รพ.สต. อบต. 
เทศบาล 
โรงเรียน 

ทุก3 เดือน 
รอบท่ี 1 วนัท่ี 5 มค. 
รอบท่ี 2 วนัท่ี 5 เมย. 
รอบท่ี 3 วนัท่ี 5 กค. 
รอบท่ี 4 วนัท่ี 5 ตค. 

อบต./
เทศบาล/รพ.
สต./นคม./ศต
ม. สนบัสนุน
ทรายก าจดั
ลูกน ้าแก่
หมู่บา้น 
รพ.สต. 
สนบัสนุน
แบบฟอร์ม
ส ารวจลูกน ้า 

อสม. ครู  นกัเรียน  พี่เล้ียงเด็ก ในช่วงเปิดเทอม ครู มอบหมายนกัเรียนใหด้ าเนินแบบจิตอาสา และ
ใหน้กัเรียน ส ารวจลูกน ้าในวดั  โรงเรียน และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมและจิตอาสา จิตส านึก โดยด าเนินการทุกวนั
ศุกร์ ถา้พบลูกน ้าใหด้ าเนินการก าจดัลูกน ้าทนัที   

4. พน่สารเคมีกรณี
ท่ีจ าเป็น และ
ตามความ
เหมาะสม 

4.1กรณีมีผูป่้วยเกิดข้ึน
ในหมู่บา้น 
 

เคร่ืองพน่
สารเคมีท่ี
พร้อมใชง้าน 
สานเคมี  
น ้ามนัผสม 
รถยนต ์ 

คณะกรรมการฯ ท่ีตั้งข้ึนระดบั
ต าบลเป็นผูจ้ดัหาวสัดุอุปกรณ์ให้
พร้อม รวมทั้งก าหนดบทบาท
หนา้ท่ี ความรับผดิชอบ 
งบประมาณ และร่วมพิจารณา
ความเหมาะสมในการท่ีเห็นวา่
ตอ้งพน่สารเคมีและประเมินผล
การพน่ดว้ย 

- กรณีมีผูป่้วยเกิดในหมู่บา้นให ้รพ.สต. สอบสวนโรค หาแหล่ง
โรค พ่นเคมีก าจดัแหล่งโรคทุกแหล่ง และรอบๆบา้นผูป่้วยรัศมี 100 
เมตร (ตามความเหมาะสม)  การพน่ทั้งหมู่บา้นหรือไม่ข้ึนกบัขอ้มูล
การสอบสวนโรควา่มีความเส่ียงหรือไม่ดว้ย 
- ผูพ้น่เคมีควรเป็นผูท่ี้ผา่นการอบรมเทคนิคการพน่เคมีก่อน 
- ควรท าการพน่เคมี 2 รอบ  ห่างกนั 7 วนั 
- หลงัพน่เคมีแลว้ 2 รอบ ไม่ควรมีผูป่้วยท่ีติดเช้ือจากแหล่งเดียวกนั
ของหมู่บา้นภายใน 2 สัปดาห์เป็นตน้ไป ถือวา่โรคสงบ 
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ล า 
ดบั 

วธีิการควบคุม
ยงุลายท่ีเลือกใช ้

ความถ่ีท่ีด าเนินการ วสัดุอุปกรณ์
ท่ีใช ้

ผูด้  าเนินการ การวดัผล /การแกไ้ขปัญหา 

 
 

 4.2 การพน่สารเคมี
ก่อนเปิดเทอม 

เคร่ืองพน่
สารเคมีท่ี
พร้อมใชง้าน 
สารเคมี  
น ้ามนัผสม 
รถยนต ์  

เช่นเดียวกบัการพน่ในหมู่บา้น การพน่สารเคมีในโรงเรียนก่อนเปิดเทอม 1 สัปดาห์ทุกโรงเรียนใน
ต าบล จะช่วยลดโอกาสเส่ียงในการเกิด แพร่กระจายของโรค
ไขเ้ลือดออกลงได ้ถา้หากมีนกัเรียนท่ีป่วย หรือมีอาการเป็น
ไขเ้ลือดออกเล็กนอ้ย แต่ไม่ทราบหรือไม่ไดไ้ปตรวจรักษา มาแพร่
เช้ือในโรงเรียน ดงันั้นการก าจดัยงุลายใหห้มดไปก่อนเปิดเทอมก็
จะสามารถตดัวงจรการติดต่อของโรคระหวา่งคนกบัยงุลายได้
ระดบัหน่ึง 

5 ท าการรณรงค์
ก าจดัลูกน ้าและ
แหล่งเพาะพนัธ์ุ
ยงุลาย  

เดือน มีนาคม 1 คร้ัง 
และพฤษภาคม 1  คร้ัง 
ทุกหมูบา้น วดั 
โรงเรียน สถานท่ี
ราชการ  ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก 

ถุงด าเก็บขยะ 
น ้าเคร่ืองด่ืม 
ขนม อาหาร 

-คณะกรรมการฯ 
ผูน้ าชุมชน  โรงเรียน 
ทุกหมู่บา้น 
นคม/ศตม 
-วางแผนและสนบัสนุน
งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์และ
ร่วมจดัรณรงค ์

1.การรณรงคเ์ดือนมีนาคมก่อนฤดูฝน 1 คร้ังเป็นการเก็บขยะและท า
ความสะอาดชุมชน ก่อนท่ีจะถึงฤดูฝนท าใหล้ดจ านวนภาชนะเหลือ
ทิ้ง รวมทั้งขยะท่ีจะเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุไดม้าก ลดโอกาสเส่ียง
ในช่วงฤดูฝนไดดี้ หากท าทุกหมู่บา้นในต าบล 
2. การรณรงคใ์นเดือนพฤษภาคม เป็นตน้ฤดูฝนเพื่อลดจ านวน
ภาชนะขงัน ้าทั้งในบา้นและรอบๆบา้นลงอีกคร้ัง ต่อจากคร้ังท่ี 1 จะ
ช่วยลดโอกาสการระบาดลงโรคไดห้ากมีผูป่้วยเกิดข้ึนหรือแพร่เขา้
มาในหมู่บา้นก็จะระบาดนอ้ยลง 

6. จดัประกวด
หมู่บา้น
ส่ิงแวดล้อมดีศรี
ต าบล ประจ าปี 

ตลอดปี 
เนน้การก าจดัขยะใน
ครัวเรือน รอบๆบา้น 
ในหมู่บา้น จดัการวิง่
แวดลอ้มใหส้ะอาด 
จดัระบบระบายน ้าเสีย 

แต่ละหมู่บา้น
ด าเนินการเอง
โดยผูน้ าและ
คณะกรรมกา
ร รวมทั้ง
ประชาชน 

คณะกรรมการ 
ผูน้ าชุมชน 
รพ.สต.  อบต. เทศบาล 
นคม./ศตม 

-กรรมการจดัท าโครงการ 
-จดัหาเงินรางวลั หรือของรางวลัจูงใจ 
-ประชุม แจง้ ประชาสัมพนัธ์โครงการใหทุ้กหมู่บา้นรับทราบ 
ตั้งกรรมการประกวด 
-ประกาศผล จดัมอบรางวลัเชิดชูเกียรติแก่หมู่บา้นท่ีชนะเลิศ
ประจ าปี 
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ล า 
ดบั 

วธีิการควบคุม
ยงุลายท่ีเลือกใช ้

ความถ่ีท่ีด าเนินการ วสัดุอุปกรณ์
ท่ีใช ้

ผูด้  าเนินการ การวดัผล /การแกไ้ขปัญหา 

  ในชุมชน ระบบก าจดั
ขยะและมลพิษ ความ
เป็นระเบียบเรีบร้อย
ของร้ัว บา้นเรือน 
ถนน สัตวเ์ล้ียง และ
ก าจดัแหล่งเพาะพนัธ์ุ
ลาย ยงุร าคาญ หนู 
ฯลฯ 

  -ในเกณฑก์ารประกวดใหก้ารประเมินค่าดชันีลูกน ้าทุกหมู่บา้นดว้ย 
โดย ต าบลจดัทีมประเมินเอง หรือประเมินไขวห้มู่บา้น หรือ 
ประสานขอทีมประเมินจาก นคม./ศตม. 

7 ประชาสัมพนัธ์
ผา่นส่ือต่างๆ
อยา่งต่อเน่ือง 

ทุกสัปดาห์  เดือน หอกระจาย
ข่าว 
วทิยชุุมชน 
การประชุม
หมู่บา้น 

ผูน้ า  รพ.สต. อบต. เทศบาล - ขอ้มูล/ข่าวเก่ียวกบัผูป่้วยไขเ้ลือดออก 
- ขอ้มูลผลการส ารวจลูกน ้าของ อสม. แต่ละหมู่บา้น 
- แจง้ขอ้มูลวธีิการป้องกนัตนเอง 
- ขอความร่วมมือประชาชนในการก าจดัแหล่งเพาะพนัธ์ุและลูกน ้า
ยงุลายในครัวเรือนตนเอง 

 

หมายเหตุ การท าแผนคณะกรรมการ/หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้งแบ่งบทบาทความรับผิดชอบ และระบุการสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์ งบประมาณใหช้ดัเจน ดว้ยทุกคร้ัง 
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ตัวอย่าง 
บันทึกความร่วมมือ 

ในการก้าจัดลูกน ้ายุงลาย ห่างไกลไข้เลือดออก 

ระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน องค์การบริหารส่วนต้าบล สาธารณสุขอ้าเภอ  
และเครือข่ายความร่วมมอื ในต้าบล ก้าปัง อ้าเภอโนนไทย จงัหวัดนครราชสีมา 

...................................................... 

 

บันทึกความรว่มมือฉบบันี้จดัท าขึน้เมือ่วนัที่ 11 กันยายน 2555 ระหว่างสถานหมูบ่้าน/ชุมชน องค์การ
บริหารส่วนต าบล สาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพ และเครือข่ายความร่วมมือ ในต าบลก าปงั อ าเภอ
อ าเภอโนนไทย จังหวดันครราชสีมา ซึ่งรวมกันเปน็ “ภาคีเครอืข่ายความรว่มมือ” มีเจตจ านงที่จะด าเนนิการพัฒนา 
ส่งเสริม สนับสนุน ใหห้มู่บา้น/ชุมชน วดั  โรงเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานที่ราชการในต าบลก าปัง อ าเภอ
อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสมีา รว่มใจกนัก าจดัลูกน้ ายุงลายด้วยวิธีการด าเนินงานพัฒนาต าบลต้นแบบจัดการ

ยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน(Integrated Vectors  Management : IVM)  เพื่อป้องกันภัยห่างไกล
โรคไข้เลือดออก ตามบทบาทหน้าทีข่องแต่ละฝ่าย ดังนี้ 

1. โรงเรียน วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานที่ราชการ บริหารจัดการและด าเนินการให้ปลอดลูกน้ ายุงลาย 
และยุงตัวเต็มวัย อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  

2. หน่วยงานสาธารณสุข พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน อสม. และประชาชน ให้มีความรู้ ทัศนคติ      และ
สามารถด าเนินงานจัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน(Integrated Vectors  Management : IVM) 
ตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. องค์การบริหารส่วนต าบล พัฒนาสิ่งแวดล้อมและ สนับสนุนการวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณด าเนินงาน
ของหน่วยงานสาธารณสุข  และชุมชน  วัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

4.  คณะกรรมการมีหน้าที่จัดท าแผนงาน เร่งรัดและส่งเสริมสนับสนุนให้หมู่บ้าน ชุมชน และเครือข่าย วัด  
โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานที่ราชการ ด าเนินงานตามแผนงาน IVM อย่างต่อเนื่อง 

๕. คณะกรรมการมีหน้าที่ให้ค าปรึกษา และร่วมประเมินผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาต าบลต้นแบบ 
จัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน(Integrated Vectors  Management : IVM) ของต าบล 
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บันทึกความร่วมมือฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ลงนาม เป็นระยะเวลา 12 เดือน 

(มกราคม 2556 – ธันวาคม 2556)  

บันทึกความร่วมมือนี้ ภาคีเครือข่ายความร่วมมือได้พิจารณาข้อความแล้ว เห็นว่าตรงตามเจตนารมณ์ทุก
ประการ จึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน และยึดถือไว้หน่วยงานละ 1 ฉบับ 

 

 

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

      (                                      ) 

ต าแหน่ง 

 

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

      (                                      ) 

ต าแหน่ง 

 

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

      (                                      ) 

ต าแหน่ง 

 

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

      (                                      ) 

ต าแหน่ง 

 

                      พยาน                                                  พยาน 
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ตัวอย่าง 
ค้าสั่งต้าบล ก้าปัง อ้าเภอโนนไทย จงัหวัดนครราชสีมา 

...................................................... 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาต าบลตน้แบบ จัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออก 

        แบบผสมผสาน(Integrated Vectors  Management : IVM) ของต าบล 

ค าสั่งฉบับนี้จัดท าขึน้เมื่อวันที่ 11 กนัยายน 2555 ระหวา่งสถานหมู่บา้น/ชุมชน องค์การบริหารส่วน
ต าบล สาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ และเครือข่ายความร่วมมือ ในต าบลก าปงั อ าเภออ าเภอโนน
ไทย จังหวดันครราชสีมา ซึ่งรวมกันเป็น “ภาคีเครือขา่ยความร่วมมือ” มีเจตจ านงที่จะด าเนนิการพัฒนา ส่งเสรมิ 
สนับสนนุ ให้หมู่บ้าน/ชุมชน วดั  โรงเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็และสถานที่ราชการในต าบลก าปงั อ าเภออ าเภอโนน
ไทย จังหวดันครราชสีมา รว่มใจกันก าจดัลูกน้ ายุงลายด้วยวิธีการด าเนินงานพัฒนาต าบลต้นแบบจัดการยุงลายพาหะน า

โรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน(Integrated Vectors  Management : IVM)  เพื่อปอ้งกันภัยหา่งไกลโรคไข้เลือดออก 
ดังมรีายนาม ต่อไปนี ้

1. นาย เทวา  รกัษาประชา นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลก าปัง  ประธานกรรมการ 
2. นางเทวี   ทวีโชค  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ รองประธาน 
3. นายวจ ี ชอบบรรยาย ผู้อ านวยการดรงเรียนก าปงั  รองประธาน 
4. นางแสวง หาโชค  นักวชิาการสาธารสขุช านาญการ กรรมการ 
5. นายอาสา  ชว่ยประชา  ประธานอสม. ต าบลก าปัง  กรรมการ 
6. นางสาวถวิล  แสวงรัก หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ต าบลก าปัง กรรมการ 
7. พระครบูริรกัษ์อาทร เจ้าอาวาสวดัก าปัง   กรรมการ 
8. นางสาวกิง่แกว้  แรงเงา เจ้าพนักงานสาธารสขุ อบต.ก าปัง กรรมการ 
9. นางสอน สามีขยาด  ประธาน อสม. ซาด   กรรมการ 

……..ควรเชิญประธาน อสม.หมู่บ้านละ 1 ท่าน เขา้รว่มเป็นกรรมการใหค้รบหรอืท่านอื่นตามที่
เห็นสมควร 

20. นางสาวกิง่แก้ว  แรงเงา เจ้าพนักงานสาธารสขุ อบต.ก าปัง กรรมการและเลขานุการ 
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โดย คณะกรรมการมีบทบาทหน้าทีข่องแต่ละฝ่าย ดังนี้ 

1. โรงเรียน วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานที่ราชการ บริหารจัดการและด าเนินการให้ปลอดลูกน้ ายุงลาย
และ  ยุงตัวเต็มวัย อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง และเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนสม่ าเสมอ 

2. หน่วยงานสาธารณสุข พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน อสม. และประชาชน ให้มีความรู้ ทัศนคติ      และ
สามารถด าเนินงานจัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน(Integrated Vectors  Management : IVM) 
ตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. องค์การบริหารส่วนต าบล พัฒนาสิ่งแวดล้อมและ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณด าเนินงานของ
หน่วยงานสาธารณสุข  หมู่บ้าน ชุมชน  วัด โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

4.  คณะกรรมการมีหน้าที่จัดท าแผนงาน เร่งรัดและส่งเสริมสนับสนุนให้หมู่บ้าน ชุมชน และเครือข่าย วัด  
โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานที่ราชการ ด าเนินงานตามแผนงาน IVM อย่างต่อเนื่อง 

๕. คณะกรรมการมีหน้าที่ให้ค าปรึกษา และร่วมประเมินผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาต าบลต้นแบบ 
จัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน(Integrated Vectors  Management : IVM) ของต าบล 

ท้ัง นี้ ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  2556 เป็นต้นไป 

สัง่ ณ วันที่  1  มกราคม  2556 

 

 

                           ลงชือ่ 

(นาย เทวา  รกัษาประชา) 

นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลก าปัง 
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(ร่าง) เกณฑ์การประเมินต าบลต้นแบบ 

โครงการพฒันาต าบลต้นแบบ จัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลอืดออกแบบผสมผสาน  

(Integrated Vectors  Management : IVM) 

ต าบล…………….อ าเภอ………….จงัหวดั……….. 

จ านวนหมู่บา้นท่ีเขา้ร่วมโครงการ………………….หมู่ 

ตวัช้ีวดักจิกรรม ระดบัคะแนน คะแนน
เตม็/ได้ 

เอกสารหลกัฐาน 

1.มีค  าสัง่คณะกรรมการ โครงการพฒันาต าบลตน้แบบ 
จดัการยงุลายพาหะน าโรคไขเ้ลือดออกแบบผสมผสาน 
(Integrated Vectors  Management : IVM) ของต าบล
ชดัเจน 
 

0 = ไม่มีค  าสัง่ 
10 = มีค  าสัง่ชดัเจน 

10 หนงัสือค าสัง่
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

2. มีการประชุมท าแผนกิจกรรม IVM รายหมู่บา้น  0=ไม่มี 
5=มีการประชุม แต่ไดแ้ผนIVM ไม่
ครบทุกหมู่บา้น 
10=มีการประชุม แต่ไดแ้ผนIVM 
ครบทุกหมู่บา้น 

10 เอกสารแผน IVM 
ต าบลแยกราย
หมู่บา้น มีประธาน
คณะกรรมการเซ็น
รับรองแผน 

3. มีเครือข่ายเขา้ร่วมด าเนินงาน ครบ 4 ภาคส่วน ไดแ้ก่ 
รพ.สต. อบต./เทศบาล โรงเรียน และชุมชน 

0=มี 2 ภาคส่วน 
5= มี3 ภาคส่วน 
10= มีครบ 4 ภาคส่วน 

10 เอกสารค าสัง่
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

4.คณะกรรมการมีการประชุมเพื่อติดตามหรือ
ประเมินผลระหวา่งด าเนินการหลงัท าแผน (เมษายน-
กรกฏาคม) 

0=ไม่มีการประชุม 
5= มีการประชุม 1 คร้ัง 
10= = มีการประชุม 2 คร้ังข้ึนไป 

10 รายงานการประชุม 
ภาพถ่ายกิจกรรม 

5.หมู่บา้นท่ีเขา้ร่วมโครงการสามารถด าเนินงานตามแผน 
IVM ของหมู่บา้นไดร้้อยละ 50 ของหมู่บา้นทั้งหมด 
 
 
 

0=ด าเนินการไดไ้ม่ถึงร้อยละ 50 
10= ด าเนินการไดเ้ท่ากบัร้อยละ 50 
20= ด าเนินการไดม้ากกวา่ร้อยละ 
50  
 

20 หลกัฐานจากการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานของ
คณะกรรมการและ
ทีมประเมินของศต
ม. 
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ตวัช้ีวดักจิกรรม ระดบัคะแนน คะแนน
เตม็/ได้ 

เอกสารหลกัฐาน 

6.มีการจดัท าเอกสารค าสญัญา(MOU) โครงการพฒันา
ต าบลตน้แบบ จดัการยงุลายพาหะน าโรคไขเ้ลือดออก
แบบผสมผสาน (Integrated Vectors  Management : 
IVM) ของต าบลชดัเจน 

0=ไม่ไดท้ า MOU 
5=ท า MOU ภานใน 3เดือนหลงัวนั
ประชุมท าแผน 
10=ท า MOU ภานใน 2 เดือนหลงั
วนัประชุมท าแผน 

10 เอกสาร MOU 

7.ผลการส ารวจลูกน ้ ายงุลายหมู่บา้น ผา่นเกณฑค์่า 
 HI < 10  ร้อยละ 80  ณ วนัท่ีลงประเมิน ของทีม ศตม. 

0=ไม่ผา่นเกณฑ ์
10=ผา่นเกณฑ ์

10 บนัทุกผลการ
ส ารวจของทีม
ประเมินจาก นคม./
ศตม. 

8.ผลการส ารวจลูกน ้ ายงุลายในโรงเรียน ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็  วดั  ณ วนัท่ีลงประเมิน ของทีม ศตม. ผา่นเกณฑ ์ 
CI = 0 ร้อยละ 80  

0=ไม่ผา่นเกณฑ ์
10=ผา่นเกณฑ ์

10 บนัทึกผลการ
ส ารวจของทีม
ประเมินจาก นคม./
ศตม. 

9.ผลการควบคุมโรคไขเ้ลือดออกของต าบล ตั้งแต่ 
มกราคม –  กรกฏาคม 2556 

0=มีรายงานผูป่้วย(รวมImport case)
แต่เกิด second generation 
5=มีรายงานผูป่้วย แต่ไม่เกิดเกิด 
second generation 
10=ไม่มีรายงานผูป่้วยเกิดข้ึนเลย 
 
 

10 รายงาน จาก สสจ. 
รายงานการ
สอบสวนโรค และ
รายงนผลการ
ควบคุมโรค 

รวม      เตม็ 100  คะแนน   ได ้          คะแนน ผล (   ) ผา่น หมายถึงไดค้ะแนนร้อยละ 70 ข้ึนไป (   ) ไม่ผา่น 

หมายเหตุ ต  าบลท่ีผา่นการประเมินจะไดรั้บมอบใบประกาศเกียรติคุณ ในนามกรมควบคุมโรค  

ลงช่ือ……………………………ผูป้ระเมิน  ลงช่ือ……………………………ผูป้ระเมิน 

ลงช่ือ……………………………ผูป้ระเมิน ลงช่ือ……………………………ผูป้ระเมิน 

วนัท่ี ………………………………. 
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(ร่าง) เกณฑ์การประกวดโรงเรียน – ชุมชนปลอดลูกน า้ยุงลาย 

โครงการพฒันาต าบลต้นแบบ จัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลอืดออกแบบผสมผสาน  

(Integrated Vectors  Management : IVM) 

ช่ือโรงเรียน……………………………..ต าบล…………….อ าเภอ………….จงัหวดั……….. 

ประเภทโรงเรียน (  ) อนุบาล  (  ) ประถมศึกษา (   ) มธัยมศึกษา (   ) ขยายโอกาส 

ตวัช้ีวดักจิกรรม ระดบัคะแนน คะแนน
เตม็/ได้ 

เอกสารหลกัฐาน 

1.มีค  าสัง่หรือการมอบหมายครู เป็นผูรั้บผดิชอบ
กิจกรรมเก่ียวกบัการก าจดัแหล่งเพาะพนัธ์ุ ลูกน ้ า และ
ยงุลายของโรงเรียนชดัเจน  

0 = ไม่มีค  าสัง่ 
5 = มีค  าสัง่ชดัเจน 

5 หนงัสือค าสัง่ 

2. โรงเรียนมีแผนการเรียนการสอนเสริมประสบการณ์
แก่นกัเรียนเก่ียวกบัโรคไขเ้ลือดออก  

0=ไม่มี 
5=มีแผนแต่ไม่มีเอกสารแสดงวา่มีการ
ด าเนินงาน 
10=มีแผน มีเอกสารแสดงวา่มีการเรียน
การสอนชดัเจน 

10 แผนการสอนและ
เอกสารแสดง
รายละเอียดวา่มีการ
เรียนการสอน 

3. โรงเรียนมีการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์การณ์
เก่ียวกบัโรคไขเ้ลือดออก เช่น การประกวดภาพวาด 
ภาพถ่าย เรียงความ การประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้ หรือ
อ่ืนๆ  

0=ไม่มี 
5= มีอยา่งนอ้ย 1 กิจกรรม 
10= มีตั้งแต่ 2 กิจกรรมข้ึนไป 

10 หลกัฐานของนกัเรียน
ท่ีส่งครูหรือจดัแสดง 

4.โรงเรียนมีแผนงาน มีกิจกรรมก าจดัลูกน ้ าในโรงเรียน 
และมีการบนัทึกผลการส ารวจก าจดัลูกน ้ าในโรงเรียน
ทุก 7 วนั (เฉพาะช่วงเปิดเทอม) 

0=ไม่มี 
10= มีแต่ไม่ต่อเน่ือง 
15= มีครบถว้น ต่อเน่ืองทุกสปัดาห์ 

15 แผนและบนัทึกผล
การส ารวจและก าจดั
ลูกน ้ ายงุลาย 

5.โรงเรียนมีการส่งเสริมใหน้กัเรียนท านวตักรรมป้องกนั
โรคไขเ้ลือดออก เช่น ท าตะใคร้หอมทากนัยงุ ธูป เทียน
หอมจุดกนัยงุ หรือกิจกรรมป้องกนัยงุกดัอ่ืนๆ 
 
 
 

0=ไม่มี 
10= มี 
 
 
 
 
 

10 หลกัฐานนวตักรรมท่ี
นกัเรียนจดัท า 



31 
 

ตวัช้ีวดักจิกรรม ระดบัคะแนน คะแนน
เตม็/ได้ 

เอกสารหลกัฐาน 

6.โรงเรียนร่วมท ากิจกรรมเก่ียวกบัการก าจดัแหล่ง
เพาะพนัธ์ุ ลูกน ้ ายงุลายและปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มใน
หมู่บา้นในเขตบริการของโรงเรียน ร่วมกบั อสม.หรือ 
ประชาชน ในช่วง มกราคม-สิงหาคม 2556 

0=ไม่ไดร่้วมกิจกรรม 
10=มีกิจกรรมร่วมกบัชุมชน1คร้ัง 
15=มีกิจกรรมร่วมกบัชุมชน2คร้ัง 
20=มีกิจกรรมร่วมกบัชุมชน3คร้ังข้ึน
ไป 

20 บนัทึกรายงาน
กิจกรรม ภาพถ่าย 
และการสมัภาษณ์
ผูน้ า ประชาชนใน
หมู่บา้นท่ีเขา้ไปร่วม
กิจกรรม 

7.ผลการส ารวจลูกน ้ ายงุลายในโรงเรียน ณ วนัท่ีรับการ
ประเมิน (ร้อยละของภาชนะท่ีพบลูกน ้ ายงุลาย CI) 

CI>10 = 0 คะแนน 
 CI=6-10 =1 คะแนน 
CI=1-5= 5 คะแนน 
CI=0 = 10คะแนน 

10 บนัทึกผลการส ารวจ
ของทีมประเมินจาก 
นคม./ศตม. 

8.สภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียน และส่ิงแวดลอ้มนอก
อาคารเรียน และอาคารอ่ืนมีความสะอาด การระบายน ้ าดี 
ไม่มีขยะและแหล่งเพาะพนัธ์ุลูกน ้ ายงุลาย ไม่รกรุงรังเอ้ือ
ต่อการเกาะพกัของยงุลาย 

0=ไม่ผา่นเกณฑ ์
5=ผา่นเกณฑส์องประเด็น 
8=ผา่นเกณฑส์ามประเดน็ 
10=ผา่นเกณฑทุ์กประเด็น 

10 จากการประเมินโดย
ทีมประเมิน 

9.ผลการทดสอบความรู้เก่ียวกบัโรคไขเ้ลือดออกใน
นกัเรียน 

0=ผา่นนอ้ยกวา่ 5 คน 
5= ผา่น 5 คน 
8=ผา่น 6-7 คน 
10= ผา่น 8 คนข้ึนไป 

10 คะแนนตาม
แบบทดสอบ 10 ขอ้ 
สุ่มนกัเรียน 10 คน
(ยกเวน้ระดบัอนุบาล) 

รวม      เตม็ 100  คะแนน   ได ้          คะแนน ผล (   ) ผา่น หมายถึงไดค้ะแนนร้อยละ 70 ข้ึนไป (   ) ไม่ผา่น 

หมายเหตุ โรงเรียนท่ีผา่นการประเมินจะไดรั้บมอบใบประกาศเกียรติคุณ ในนามกรมควบคุมโรค  

ลงช่ือ……………………………ผูป้ระเมิน  ลงช่ือ……………………………ผูป้ระเมิน 

ลงช่ือ……………………………ผูป้ระเมิน ลงช่ือ……………………………ผูป้ระเมิน 

วนัท่ี ………………………………. 
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สคร. 5  นครราชสีมา หมายถึง  ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 5 จงัหวดันครราชสีมา  

ศตม. หมายถึง ศูนยค์วบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง 

นคม. หมายถึง หน่วยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง 

สสจ. หมายถึง  ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั 

สสอ. หมายถึง  ส านกังานธารณสุขอ าเภอ 

รพ.สต. หมายถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

อปท. หมายถึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ เทศบาล   อบต.  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

IVM หมายถึง ค ายอ่ของ Integrated Vectors Management = การจดัการแมลงพาหะน าโรคแบบผสมผสาน 

 

 

                 


