
บทสรุปผู้บริหาร 

การจัดการความรู้ เร่ือง : บทเรียนต าบลต้นแบบการด าเนินงานปอ้งกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยใช้หลักการจัดการ
พาหะน าโรคแบบผสมผสาน (IVM) พื้นทีเ่ขตบริการที่ 9 ปี 2556 

จากนโยบายตามจุดเน้นของกรมควบคุมโรคด้านการควบคุมโรคไข้เลือดออกท่ีจะน าแนวคิดการจัดการพาหะน าโรค
แบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management : IVM) มาใช้เป็นกลยุทธ์หลักในปี 2556 ศูนย์อ้างอิงด้านโรคติดต่อน า
โดยแมลง ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดท าโครงการพัฒนาต าบลต้นแบบในการจัดการพาหะน า
โรคแบบผสมผสานในพื้นท่ีอ าเภอเส่ียงสูงจ านวน 19 อ าเภอๆ ละ 1 ต าบล เพื่อให้ทีมปฏิบัติงานได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
และถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกัน จึงได้น าการจัดการความรู้ (KM Process) มาใช้ร่วมกับการปฏิบัติงานตามโครงการ 
เพื่อเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงาน IVM ให้มีประสิทธิภาพยั่งยืนขึ้น ผลจัดการความรู้สรุปได้ดังนี้ 
 1. ต าบลท่ีผ่านการประเมินเป็นต าบลต้นแบบ จ านวน 13 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 68.42 (จาก 19 ต าบล) 

 - จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง ต าบลกุดพิมาน อ าเภอด่านขุนทด ต าบลหนองระ
เวียง อ าเภอพิมาย ต าบลท่าลาดขาว อ าเภอโชคชัย และต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเมือง 
 - จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ ต าบลเจาทอง อ าเภอภักดีชุมพล ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอภูเขียว ต าบลบ้านเป้า อ าเภอ
เกษตรสมบูรณ์  
 - จังหวัดสุรินทร์ ต าบลไพนขลา อ าเภอชุมพลบุรี ต าบลเมืองลีง อ าเภอจอมพระ ต าบลส าโรงทาบ อ าเภอ
ส าโรงทาบ ต าบลปราสาททนง อ าเภอปราสาท และต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมือง  

 2. ต าบลท่ีไม่ผ่านการประเมินเป็นต าบลต้นแบบ จ านวน 6 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 31.58 
   - จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ ต าบลห้วยต้อน อ าเภอเมือง  
   - จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ ต าบลบ้านสิงห์ อ าเภอนางรอง ต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ ต าบลท่าม่วง 
อ าเภอสตึก และต าบลสะแกโพรง อ าเภอเมือง 

3. ต าบลท่ีเป็นต้นแบบโดยมีคะแนนสูงท่ีสุดร้อยละ 100 คือ ต าบลท่าลาดขาว อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  
 4. การด าเนินการท่ีต าบลต้นแบบด าเนินการได้ดีท่ีสุด 3 ล าดับ (ร้อยละ 100.00) คือ ด้านการมีเครือข่ายเข้าร่วม
ด าเนินงาน ด้านการจัดท าเอกสารค าสัญญา (MOU) ท่ีชัดเจน และค าส่ังคณะกรรมการโครงการพัฒนาต าบลต้นแบบฯของ
ต าบลชัดเจน  

 5. การด าเนินการท่ีต าบลต้นแบบด าเนินการได้ไม่ดี คือ ผลการส ารวจลูกน้ ายุงลายหมู่บ้านผ่านเกณ์์ค่า HI≤10 

ร้อยละ 80 (ร้อยละ 22.22) ผลการส ารวจลูกน้ ายุงลายในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัด ผ่านเกณ์์CI≤10 ร้อยละ 80 
(ร้อยละ 50.00) และผลการควบคุมโรคไข้เลือดออกของต าบลต้ังแต่มกราคม-กรกฎาคม 2556 (ร้อยละ 58.33) ตามล าดับ 

 

 



ปัญหาและอุปสรรค 
 1. การประสานงานท่ีขาดความต่อเนื่อง  จะท าให้เกิดปัญหาการพัฒนาต าบลต้นแบบ IVM 
 2. ปัญหาด้านเวลาท่ีไม่ตรงกัน ระหว่างหน่วยงานของ อปท.กับ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงท าให้การติดตาม
สนับสนุนเกิดความไม่ต่อเนื่อง 
 3. บางหน่วยงานยังไม่เห็นความส าคัญของการน ากระบวนการ IVM มาใช้ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จึง
ให้ความร่วมมือน้อย 

4. การพัฒนาและผลักดันน าข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมและยุงลาย เป็นไปได้ ค่อนข้างยาก 
เนื่องจากต้องใช้เวลาพัฒนาและขั้นตอนในการท าประชาพิจารณ์มาก และบางพื้นท่ีมีความขัดแย้งกันเองในองค์กรและชุมชน
จึงไม่สามารถจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ 

5. บางต าบลมีขนาดใหญ่มาก และอยากให้ด าเนินการครบทุกหมู่บ้าน ท าให้ขาดการติดตามท่ีครอบคลุมให้ได้ทุก
พื้นท่ี 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. ผู้บริหารบางเครือข่ายให้ความส าคัญและสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม  เพราะกลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น เช่น รพ.

สต.บ้านเป้า  สนับสนุนงบประมาณเพิ่ม  เทศบาลบ้านแก้ง  บริหารจัดการงบประมาณจ านวนจ ากัด กับกลุ่มเป้าหมายจ านวน
มากได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ต้องมีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง สร้างความคุ้นเคย เพื่อก้าวสู่ความส าเร็จ 
 3. ในต าบลส่วนใหญ่ท่ีประสบความส าเร็จจะมีเจ้าภาพหลักท่ีชัดเจน โดยเฉพาะเทศบาลหรือ อบต. 
 4. ใช้การผลักดันให้พื้นท่ีเป็นเจ้าของกิจกรรมเองร่วมกันคิดวิเคราะห์สถานการณ์ของโรค บันทึกความร่วมมือ คิด
แผนงานโครง และปฏิบัติตามแผนท่ีคิดเอง 

5. พื้นท่ีเป้าหมายส่วนใหญ่มีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกับหลัก IVM 
6. บางพื้นท่ีท่ีไม่สามรถผลักดันข้อบัญญัติได้ มีการออกมาตรการทางสังคมท่ีใช้ทดแทน เช่น ข้อบังคับหมู่บ้านหรือ

ต าบล 
7. ศูนย์อ้างอิงด้านโรคติดต่อน าโดยแมลง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรเครือข่ายท่ีจะพัฒนาเป็นต าบลต้นแบบ 

IVM ท าให้เครือข่ายมีความเข้าใจหลักการของการด าเนินการการจัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน 
8.ศูนย์อ้างอิงด้านโรคติดต่อน าโดยแมลง โดยคุณอภิรัตน์ โสก าปัง ได้จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินการการจัดการ

ยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน เชิงปฏิบัติการให้เครือข่าย ท าให้เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับบริบทในพื้นท่ี 

ข้อค้นพบ 
 1. จากผลการด าเนินการจะเห็นได้ว่าต าบลท่ีพัฒนาสามารถเป็นต้นแบบให้กับต าบลอื่นๆ ได้ คือ ต าบลท่าลาดขาว 
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา และต าบลบ้านแก้งอ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งสามารถเป็นต าบลต้นแบบ (Best 
Practice) ด้านการด าเนินการจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสานได้ และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับต าบลอื่นๆ   



2. ในการประสานงานกับหน่วยงานในพื้นท่ีและชุมชน  ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง และรูปแบบการประสานงานควร
เน้นในลักษณะแบบเป็นพี่เป็นน้องกัน นอกเหนือจากรูปแบบการประสานงานแบบเป็นทางการ 
 3. โครงการท่ีด าเนินการจะประสบความส าเร็จได้ง่ายข้ึนถ้าในพื้นท่ีมีคณะกรรมการท่ีเข้มแข็ง 

4. การด าเนินการท่ีจะประสบความส าเร็จจะต้องมีการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการด าเนินการแต่ละครั้ง แล้วน า
บทเรียนดังกล่าวมาปรับใช้ในการด าเนินการในขั้นตอนต่อไปครั้งต่อไป  

ข้อเสนอแนะ 
1. จากผลการพัฒนาต าบลต้นแบบในด้านท่ีต าบลต้นแบบด าเนินการได้ดีควรมีการติดตามสนับสนุนเพื่อให้เกิดความ

ยั่งยืนและรักษากระบวนการด าเนินการไว้  
 2. ในบางต าบลท่ีพื้นท่ีด าเนินการได้ไม่ดีควรมีกิจกรรมการติดตามสนับสนุนเพื่อหาปัญหา และอุปสรรคเพื่ออาจปรับ
แนวทางหรือกลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อให้เกิดการด าเนินการอย่างมีประสิทธิผลในปีต่อไป  

3. การพัฒนาต าบลต้นแบบด้าน IVM เป็นกระบวนการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลในการเลือกวิธีการในการควบคุมพาหะ
น าโรคโดยใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพื่อลดหรือหยุดยั้งการแพร่กระจายโรค ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นการท างานเชิง
ระบบ จึงจ าเป็นต้องใช้เวลาในพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
 

หมายเหตุ  *ต าบลท่าม่วง อ าเภอสตึก ด าเนินการไม่ครบกระบวนการ เน่ืองจากยังไม่พร้อมที่จะด าเนินการ 
**การวิเคราะห์ผลการด าเนินการที่ต าบลต้นแบบทีด่ าเนินการได้ดีที่สุดและไม่ดี 3 ล าดับ จะไม่นับรวมผลการด าเนินการของอ าเภอ
ท่าม่วง เน่ืองจากด าเนินการไม่ครบกระบวนการ และไม่สามารถให้คะแนนการประเมินได้ 

 



การจัดการความรู้ เร่ือง : บทเรียนต าบลต้นแบบการด าเนินงานปอ้งกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยใช้หลักการจัดการ
พาหะน าโรคแบบผสมผสาน (IVM) พื้นทีเ่ขตบริการที่ 9 ปี 2556 

 
หลักการและเหตุผล   
 เป้าหมายการลดโรคไข้เลือดออกในระดับประเทศก าหนดให้ลดอัตราป่วยลงร้อยละ 25 จากค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง 
และลดอัตราป่วยตายลงร้อยละ 0.12  ภายในปี 2559  แต่อัตราป่วยก็ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ท้ังนี้สาเหตุท่ีโรค
ไข้เลือดออกมีการแพร่กระจายอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของชุมชนเมืองและแหล่งท่องเท่ียว มีการ
เคล่ือนย้ายประชากรสูง ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งรังโรค และขาดนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการป้องกัน
ควบคุมโรค เป็นต้น กรมควบคุมโรคจึงได้มีนโยบายด้านการควบคุมโรคไข้เลือดออก  โดยน าแนวคิดการจัดการพาหะน าโรค
แบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management : IVM) มาใช้เป็นกลยุทธ์หลักในปี 2556 นี้ ซึ่งเป็นข้อแนะน าของ
องค์การอนามัยโลกให้ทุกประเทศท่ีประสบปัญหาโรคไข้เลือดออกน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี 
ศูนย์อ้างอิงด้านโรคติดต่อน าโดยแมลง ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา จึงได้น านโยบายตามจุดเน้นของ
กรมฯในการน าแนวคิดการจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสานมาผลักดันใช้ในพื้นท่ี ภายใต้โครงการพัฒนาอ าเภอเข้มแข็ง
ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นท่ีอ าเภอเส่ียงสูงเขตสาธารณสุขท่ี 14 ปี 2556 โดยมีเป้าหมายคือต าบลในอ าเภอเส่ียง
สูง 19 อ าเภอ เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการลดโรคและประชาชนมีสุขภาพดี  ตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาอ าเภอควบคุม
โรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน และตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของกรมควบคุมโรคท่ีจะ“เป็นองค์กรช้ันน าระดับนานาชาติท่ีสังคมเช่ือถือ
และไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการภายในปี 2563”   

วัตถุประสงค์ของโครงการ  
วัตถุประสงค์หลัก  
       เพื่อให้หน่วยงานเครือข่ายในพื้นท่ีอ าเภอเส่ียงสูงสามารถประยุกต์ใช้แนวทางการจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสาน
ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 

วิธีการด าเนินการ 
 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานโดยน าการจัดการความรู้ KM Process 6 ขั้นตอนมาประยุกต์ใช้ และใช้เครื่องมือ 
Community of Practice  (Cop) ประชุมเชิงปฏิบัติการ Coaching และ Summative evaluation เป็นต้น ซึ่งแผนการ
ปฏิบัติงานน าเสนอเป็นแผนจัดการความรู้สรุปได้ดังนี้ 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ 

หมายเหตุ 

1. การบ่งชี้ความรู้ 
ประชุมคณะท างาน (KM Team) เพ่ือจัดท าโครงการ  

 
KM Team ของ
ศูนย์อ้างอิงฯและ 
ศตม.ทั้ง 4 แห่ง 

 

 
Cop 

 
KMP 1 

 



2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (แสวงหาความรู้โดยพฒันาความรู้ให้
กลุ่มเป้าหมาย) 

   

 2.1 จัดประชุม KM Team เพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการ จัดท า action plan  ผ่านการ
ประชุมติดตามงานครั้งที่ 1  

KM Team ของ
ศูนย์อ้างอิงฯและ 
ศตม.ทั้ง 4 แห่ง 

Cop 
 

KMP 2 
 

 2.2 ค้นคว้า เตรียมเน้ือหา จัดประชุมเพ่ือพัฒนาความรู้  และทบทวนบริบทของแต่
ละพ้ืนที่ ประยุกต์ใช้หลักการ IVM และข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในจังหวัดของตนเองอย่างไร 

KM Team ของ
ศูนย์อ้างอิงฯและ 
ศตม.ทั้ง 4 แห่ง 

ประชุมเชงิ
ปฏิบัติการ 

KMP 2 
 

 2.3 จัดประชุมผลักดันให้พื้นที่มีแผนกิจกรรม และจัดท าข้อตกลงร่วมกัน (MOU) 
โดยศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง 

ศตม.ทั้ง 4 แห่ง ประชุมเชงิ
ปฏิบัติการ 

KMP 2 
 

 2.4 จัดประชุม KM Team เพ่ือถอดบทเรียนจากการติดตามลงสนับสนุนพ้ืนที่ของ
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง ผ่านการประชุมติดตามงานครั้งที่ 2 

KM Team ของ
ศูนย์อ้างอิงฯและ 
ศตม.ทั้ง 4 แห่ง 

Cop 
 

KMP 2 
 

 2.5 การลงสนับสนุนพ้ืนที่โดยศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง : การติดตามผล
การด าเนินงาน ครั้งที่ 2 โดยการดูโครงการที่พ้ืนที่ได้จัดท าตาม MOU / แนว
ทางการด าเนินงานของพ้ืนที่  

ศตม.ทั้ง 4 แห่ง Coaching 
 

KMP 2 
 

 2.6 จัดประชุม KM Team เพ่ือถอดบทเรียนจากการติดตามลงสนับสนุนพ้ืนที่ของ
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง ผ่านการประชุมติดตามงานครั้งที่ 3 

KM Team ของ
ศูนย์อ้างอิงฯและ 
ศตม.ทั้ง 4 แห่ง 

Cop 
 

KMP 2 
 

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
สังเคราะห์และรวบรวมองคค์วามรู้จากท่ีค้นคว้าและจากการจัดประชุมการจัดการ
พาหะน าโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน โดย KM Team น ามาจัดหมวดหมู่ แบ่ง
หัวข้อให้ชัดเจน และท าเป็นสรุปการถอดบทเรียน เก็บไว้เป็นฐานข้อมูลในคลัง
ความรู้ 

 
KM Team ของ
ศูนย์อ้างอิงฯและ 
ศตม.ทั้ง 4แห่ง 

 

 
ฐานความรู้ 

 
KMP 3 

 

4. การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ในด้านโรคไข้เลือดออก ให้ข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงฐานความรู้ 

 
ผู้เชี่ยวชาญให้
ข้อเสนอแนะ 

 
ระบบพี่เลี้ยง 

 
KMP 4 

 
5. การเข้าถึงความรู้ 

น าฐานความรู้ที่ผ่านการปรับแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญมาจัดพิมพ์ ส่งผ่านทางหนังสือ
ราชการ หรือ e-mail หรือผ่านเว็บไซด์ของศูนย์ฯ หรือ Social Media 

 
KM Team 

ของหน่วยงาน 

 
-ฐานความรู้ 
-เว็บไซต์ 

- หนังสือราชการ 
- e-mail 

-Social Media 

 
KMP 5 

 



6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
- ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- น าความรู้เผยแพร่บนเว็บไซต์/เวทีตลาดนัดความรู้/หนังสือราชการ/e-mail 

 
KM Team 

ของหน่วยงาน 

 
- เวทีของ
หน่วยงาน 

-หนังสือราชการ 
-เว็บไซต์ 
- e-mail 

 
KMP 6 

 

7. การเรียนรู้ 
- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเครือข่าย/ผู้เก่ียวข้อง/ผู้สนใจ ที่สนใจจะน าหลักการจัดการ
พาหะน าโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานไปใช้ในพ้ืนที่ โดยน าสรุปบทเรียนดังกล่าว
ไปใช้เป็นแนวทางในการท างาน  ตลอดจนใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพ่ือพัฒนา
แนวทางหลักการจัดการพาหะน าโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานให้มีคุณภาพต่อไป 
ผ่านช่องทางเว็บไซด์/หนังสือราชการ/e-mail/Social Media 

 
KM Team 

ของหน่วยงาน 

 
-หนังสือราชการ 

-เว็บไซต์ 
- e-mail  

- Social Media 

 
KMP 7 

 
ผลการด าเนินการ 
1. การประชุมเพื่อหาหัวข้อในการจัดท าการจัดการความรู้ 
 ตามท่ีกรมควบคุมโรค และส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 5 ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ในหน่วยงาน ศูนย์อ้างอิง
ด้านโรคติดต่อน าโดยแมลง และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงท่ี 5.1-5.4 (KM Team) จึงได้ด าเนินการพูดคุยเรื่องการ
จัดการความรู้ในหน่วยงาน โดยใช้เครื่อง Cop และได้ข้อสรุปในเรื่อง“บทเรียนต าบลต้นแบบการด าเนินงานป้องกันควบคุม
โรคไข้เลือดออก โดยใช้หลักการจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสาน (IVM)” เนื่องจากวิธีการดังกล่าวเป็นนวัตกรรมใหม่ในการ
น าไปประยุกต์ใช้กับพื้นท่ี ซึ่ง KM Team มองว่าน่าจะมีการถอดบทเรียนในแต่ละครั้งท่ีลงติดตามงานในพื้นท่ี จากนั้นน ามา
สรุปบทเรียนเป็นภาพรวมเมื่อส้ินสุดโครงการ เพื่อการด าเนินการขยายพื้นท่ี โดยในปีถัดไปจะได้น าบทเรียนดังกล่าวไปใช้
ประกอบหรือเป็นแนวทางขับเคล่ือนในการด าเนินงาน อีกท้ังหน่วยงานอื่นๆ ท่ีสนใจอาจหยิบน าไปขยายผลประยุกต์ใช้ต่อไป
ได้  
 

2. การจัดท าแผนการจัดการความรู้ (action plan)  
ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการความรู้ (action plan) ตามแบบฟอร์มท่ี 2 โดยการประชุมระดมสมอง ของ KM 

Team โดยใช้เครื่อง Cop ผ่านเวทีการประชุมสัญจรครั้งท่ี 1 ของศูนย์อ้างอิงด้านโรคติดต่อน าโดยแมลง ซึ่งแผนการจัดการ
ความรู้ดังกล่าวมีการน าหลัก KMP 7 ขั้นตอนมาใช้ในการจัดท าแผนฯ จากนั้นจัดส่งให้กลุ่มพัฒนาองค์กรในวันท่ี 10 มกราคม 
2556  

 

3. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ และประสบการณ์การจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสาน 
 ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันท่ี 13-14 ธันวาคม 2555  โรงแรมราชพฤกษ์ อ .เมือง                
จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานเครือข่ายในพื้นท่ีอ าเภอเส่ียงสูงมีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการ



พาหะน าโรคแบบผสมผสาน และสามารถประยุกต์ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยใช้เครื่องมือประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ผลการประชุมสามารถสรุปได้ดังนี้ 

3.1 มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 107 คน  มีหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วม 75 หน่วยงาน    
3.2 ด าเนินการคัดเลือกต าบลต้นแบบ IVM ใน 19  อ าเภอๆ ละ 1 ต าบล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

3.3 กิจกรรมการจัดประชุม มีการให้ความรู้หลักการ ความหมาย แนวทางในการจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสาน 
(Integrated Vector Management; IVM)  

3.4 แบ่งกลุ่มเป็นจังหวัดเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ ตลอดจนพิจารณาบริบทในพื้นท่ีตนเอง  และออกแบบการด าเนินการ
เพื่อพัฒนาต าบลให้เป็นต้นแบบด้าน IVM  

4. การจัดประชุมและติดตามสนับสนุนการพัฒนาต าบลต้นแบบในพื้นที่คร้ังที่ 1 
ด าเนินการจัดประชุมติดตามงานการพัฒนาต าบลต้นแบบ IVM และด าเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือ 

Cop ผ่านการประชุมสัญจรครั้งท่ี 2 วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2556 ผลการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

จังหวัด อ าเภอ ต าบลที่จะพัฒนา 
นครราชสีมา ปากช่อง ปากช่อง 

 ด่านขุนทด กุดพิมาน 
 โชคชัย ท่าลาดขาว 
 หนองระเวียง พิมาย 
 เมือง หนองกระทุ่ม 

บุรีรัมย์ นางรอง บ้านสิงห์ 
 ทะเมนชัย ล าปลายมาศ 
 สตึก ท่าม่วง 
 เมือง สะแกโพรง 

ชัยภูมิ ภักดีชุมพล เจาทอง 
 ภูเขียว บ้านแก้ง 
 เกษตรสมบูรณ ์ บ้านเป้า 
 เมือง ห้วยตอน 

สุรินทร ์ ชุมพลบุร ี ไพรขลา 
 ส าโรงทาบ ส าโรงทาบ 
 จอมพระ เมืองลีง 
 ศรีขรภูม ิ หนองบัว 
 ปราสาท ปราสาททนง 
 เมือง เทนมีย์ 



จังหวัดชัยภูมิ  ด าเนินการจัดประชุมพัฒนาต าบลต้นแบบ IVM ครบตามเป้าหมายจ านวน 4 พื้นท่ี ได้แก่ ต าบลบ้าน
เป้า อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอภูเขียว ต าบลเจาทอง อ าเภอภักดีชุมพล และ ต าบลห้วยต้อน อ าเภอเมือง 
จ.ชัยภูม ิ

จังหวัดบุรีรัมย์  ด าเนินการจัดประชุมพัฒนาต าบลต้นแบบ IVM จ านวน 2 พื้นท่ี ได้แก่ ต าบลบ้านสิงห์ อ าเภอ
นางรอง และต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ (เหลือต าบลท่าม่วง อ าเภอสตึก และต าบลสะแกโพรง 
อ าเภอเมือง ) 

จังหวัดสุรินทร์  ด าเนินการจัดประชุมพัฒนาต าบลต้นแบบ IVM ครบตามเป้าหมายจ านวน 6 พื้นท่ี ได้แก่ ต าบลเทน
มีย์ อ าเภอเมือง ต าบลปราสาททนง อ าเภอปราสาท ต าบลเมืองลีง อ าเภอจอมพระ ต าบลระแงง อ าเภอศีขรภูมิ ต าบลส าโรง
ทาบ อ าเภอส าโรงทาบ และต าบลไพรขลา อ าเภอชุมพลบุรี 

จังหวัดนครราชสีมา  ด าเนินการจัดประชุมพัฒนาต าบลต้นแบบ IVM จ านวน 2 พื้นท่ี ได้แก่ ต าบลหนองกระทุ่ม 
อ าเภอเมือง ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง (เหลือต าบลกุดพิมาน อ าเภอด่านขุนทด ต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย และ
ต าบลท่าลาดขาว อ าเภอโชคชัย) 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. พื้นท่ีเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความสนใจและร่วมมือเป็นอย่างดี และมีคณะกรรมการท่ีเข้มแข็ง 
2. มีการเตรียมความพร้อมของทีม ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง โดยการจัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจใน

เนื้อหาโครงการก่อนลงจัดประชุมกับพื้นท่ี โดยใช้คู่มือแนวทางการด าเนินการการจัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออกแบบ
ผสมผสาน ของศูนย์อ้างอิงโรคติดต่อน าโดยแมลงเป็นเครื่องมือ 

3. หน่วยงานเครือข่ายเป้าหมายส่วนใหญ่มีความสนใจและมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกับหลัก IVM  
4. หน่วยงานในพื้นท่ีมีความเข้มแข็ง 
5. บางพื้นท่ีมีผู้น าชุมชนมาร่วมการประชุม เช่น พระ ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น เพื่อโน้มน้าวจิตใจชาวบ้าน 
6. หน่วยงานในพื้นท่ีมีการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน 
7. มีการแบ่งบุคลากรรับผิดชอบในแต่ละอ าเภอ และมีการซักซ้อมแผนการ เนื้อหาของโครงการการจัดประชุมให้กับ

ผู้รับผิดชอบ และบุคคลากรท่ีเกี่ยวข้องก่อนการจัดประชุม 

ปัญหาและอุปสรรค 
1. บางหน่วยงานไม่ให้ความส าคัญหรือให้ความร่วมมือน้อย 
2. บุคลากรท่ีเข้ามาร่วมอบรมเป็นบุคลากรภายนอกท่ีมาจากหลายหน่วยงาน และจ านวนของผู้เข้าประชุมท่ีมาก

เกินไป ท าให้ควบคุมและการจัดการประชุมหรือกิจกรรมท าได้ยากขึ้น  
3. การผลักดันน าข้อบัญญัติไปใช้ค่อนข้างยาก เนื่องจากบางพื้นท่ีมีความขัดแย้งในองค์กร  
4. พื้นท่ีบางต าบลมีขนาดใหญ่ ส่งผลต่อการจัดการท าได้ยากขึ้น 
5. เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลายหน่วยงานท าให้ การก าหนดเวลาเป็นไปได้ยาก เนื่องจากเวลาว่างไม่ตรงกัน 
6. การจัดการท าได้ยากเนื่องจากบางชุมชนชาวบ้านมีภารกิจส่วนตัวมาก  



7. ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจไม่ได้เข้าร่วมประชุมท าให้ไม่สามารถตัดสินใจได้ 
8. ต้องใช้เวลามากพอสมควรในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและวิเคราะห์ปัญหากับชาวบ้าน  
9. การแบ่งทีมด าเนินการบางพื้นท่ีหัวหน้าทีมยังไม่มีความช านาญในเนื้อหาในบางประเด็น ท าให้ต้องใช้เวลาในการ

ทบทวนความเข้าใจ 

ประเด็นแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
1. จากการจัดประชุมในพื้นท่ีท้ัง 4 แห่ง รูปแบบการด าเนินการจัดประชุมควรเน้นวิธีการท่ีพาชุมชนมีส่วนร่วมโดย

การคิดเองท าเอง วิเคราะห์ปัญหาเอง ท าให้ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของปัญหา และจะด าเนินการแก้ไขเองต่อไป 
2. โครงการท่ีด าเนินการจะประสบความส าเร็จได้ง่ายข้ึนถ้าในพื้นท่ีมีคณะกรรมการท่ีเข้มแข็ง 
3. การประสานงานกับหน่วยงานในพื้นท่ีและชุมชน  ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง และรูปแบบการประสานงานควรเน้น

ในลักษณะแบบเป็นพี่เป็นน้องกัน นอกเหนือจากรูปแบบการประสานงานแบบเป็นทางการ 
4. การท า KM ท าให้คนท่ีมี Tacit Knowledge มาแชร์ให้คนอื่นได้รับประสบการณ์ในการท างานของตนเอง 
6. ในระยะเริ่มต้นก่อนการด าเนินงาน ควรใช้หลัก 4 M (Man, Money, Management, Material) มาใช้วิเคราะห์

ในการเตรียมความพร้อมของงาน 
 7. ท างานโดยยึดหลักการใช้ ครู ก เป็นส่ือกลางในการเข้าไปประสานงานกับผู้น าชุมชน ท าให้ประสบความส าเร็จได้
ง่ายข้ึน 

8. ใช้วิธีการให้แต่ละหน่วยงานก าหนดบทบาทหน้าท่ีของตนเองแล้วน ามารวมกันและจัดท าแผน ท าให้ง่ายและ
ประหยัดเวลา 

9. ใช้วิธีการศึกษาคนและชุมชนก่อนการด าเนินการ เช่น แกนน าชุมชน พระ ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น แล้วให้กลุ่ม
บุคคลดังกล่าว โน้มน้าวชุมชนให้ร่วมด าเนินการ 

10. ท างานโดยยึดหลักการใช้ Guideline เดียวกัน เน้นวิธีการซักซ้อมแผนและกิจกรรมแก่บุคลากร เพื่อความเข้าใจ 
ง่ายและสะดวกต่อการจัดการโครงการ 

11. มีการดึงศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีแต่ละคน ทีมงานได้ร่วมกันเรียนรู้เรื่องการจัดการแมลงพาหะน าโรคแบบ
ผสมผสาน (IVM) และสามารถน าไปถ่ายทอดสู่ชุมชนได้อย่างเป็นระบบ 

12. ใช้กระบวนการเป็นพี่เล้ียงให้กับชุมชน ในการวิเคราะห์ปัญหาตลอดจนคิดร่างแผนงานโครงการ 
13. มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการจัดประชุมแต่ละครั้ง แล้วน าบทเรียนดังกล่าวมาปรับใช้ในการจัดประชุมครั้ง

ต่อไป  

5. การจัดประชุมและติดตามสนับสนุนการพัฒนาต าบลต้นแบบในพื้นที่คร้ังที่ 2 
ด าเนินการจัดประชุมติดตามงานการพัฒนาต าบลต้นแบบ IVM และด าเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผ่านการประชุม

สัญจรครั้งท่ี 3 วันท่ี 7 พฤษภาคม 2556 ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามผลการติดตามสนับสนุนการพัฒนาต าบลต้นแบบ 
โดยใช้ เครื่องมือ Coaching จากนั้นจึงน าผลการติดตามสนับสนุนดังกล่าวมารายงานผลต่อท่ีประชุมและด าเนินการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือ Cop ผลการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ สามารถสรุปได้ดังนี้ 



จังหวัดชัยภูมิ  ด าเนินการติดตามการพัฒนาต าบลต้นแบบ IVM โดยเน้นเรื่องการจัดท าแผนงานโครงการ ท า MOU 
และค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ 

จังหวัดบุรีรัมย์  ด าเนินการติดตามการพัฒนาต าบลต้นแบบ IVM โดยเน้นเรื่องการสุ่มส ารวจลูกน้ ายุงลาย การ
วิเคราะห์ปัญหาก่อนฤดูการระบาด และหาแนวทางการแก้ปัญหา 

จังหวัดสุรินทร์  ด าเนินการติดตามการพัฒนาต าบลต้นแบบ IVM ซึ่งรอบท่ี 1 ด าเนินการเดือนมีนาคม และรอบท่ี 2 
อยู่ระหว่างวางแผนติดตามในเดือนพฤษภาคม  

จังหวัดนครราชสีมา  ด าเนินการติดตามการพัฒนาต าบลต้นแบบ IVM และข้อบัญญัติ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ   
1. พื้นท่ีต าบลต้นแบบ IVM บางแห่งให้ความส าคัญกับแผนต าบล 
2. ใช้เทคโนโลยีด้าน IT เช่น การสแกนข้อมูล การรับส่งข้อมูลผ่าน E-mail เป็นต้น ท าให้การส่ือสาร ส่งข้อมูลท าได้

ง่ายสะดวก และรวดเร็วขึ้นขึ้น  
3. หน่วยงานเครือข่ายโดยเฉพาะแกนหลักท่ีร่วมพัฒนาต าบลต้นแบบลงพื้นท่ีส ารวจแหล่งเพาะพันธุ์ด้วยตนเอง น า

ข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหา และร่วมหาแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อเตรียมตัวก่อนการระบาด  
4. การเชิญโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาต าบลต้นแบบ IVM  เน้นวิธีการใช้บุคลากรเข้าไปช้ีแจงและพบปะ

กับผู้บริหารโรงเรียนในพื้นท่ี 
5. ใช้วิธีการด าเนินโครงการตามแนวทางและแบบฟอร์มตามท่ีคุณอภิรัตน์ โสก าปัง จัดท าขึ้นท าให้ง่ายต่อการ

ด าเนินการ และพื้นท่ีเข้าใจได้ง่ายข้ึน  
6. ใช้การประสานงานผ่านทางโทรศัพท์เพิ่มเติมจากการประสานผ่านทางหนังสือราชการ 

ปัญหาและอุปสรรค   
1. พื้นท่ีต าบลต้นแบบ IVM บางแห่งติดปัญหาเรื่องการจัดท า MOU  
2. การขับเคล่ือนการประกวดโรงเรียนซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการพัฒนาต าบลต้นแบบไม่สามารถด าเนินการได้

เนื่องจากอยู่ระหว่างปิดภาคเรียน 
3. การผลักดันข้อบัญญัติด้านโรคไข้เลือดออก ไม่สามารถผลักดันและน าไปบังคับใช้ได้อย่างชัดเจนและจริงจัง 

ประสบปัญหาเรื่องของฐานคะแนนเสียงของนักการเมืองท้องถิ่น 
4. แผนกิจกรรมการควบคุมโรคท่ีคิดเมื่อน าไปใช้ในบางพื้นท่ีไม่เหมาะสม เช่น แผนการพ่นพื้นท่ีท่ีมีการเล้ียงไหม ซึ่ง

สวนทางกับแผนท่ีชาวบ้านร่วมคิด 
5. การจัดเก็บหลักฐานท่ีด าเนินการแต่ละกิจกรรมท่ีเป็นท้ังเอกสารและรูปถ่ายพื้นท่ียังไม่ได้วางแผนจัดเก็บท่ีชัดเจน

ท าให้อาจส่งปัญหาต่อการประเมินเมื่อส้ินสุดโครงการ 
6. การจัดท าแผนยังไม่ชัดเจนและครอบคุลม 
7. เครือข่ายมีภารกิจค่อนข้างมาก ท าให้มีปัญหาในเรื่องเวลาการลงกิจกรรม การก าหนดวันประชุมค่อนข้างยาก 



ประเด็นแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
1. บางต าบล เช่น ต าบลห้วยต้อน ประชาชนยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือ ท าให้ค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย (House Index) 

ยังสูง โดยเฉพาะในกรณีเกิดการระบาดโรคไข้เลือดออก ยังคงพบลูกน้ ายุงลายในบ้านผู้ป่วย แสดงให้เห็นการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนยังมีน้อย ซึ่งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ีจึงมีกิจกรรมพิเศษ โดยการจัดต้ังทีมเฉพาะกิจลงส ารวจลูกน้ ายุงลายส ารวจ
ซ้ า (Re-check) จากโปรแกรมปกติท่ี อสม.จะเป็นผู้ส ารวจ โดยการจ้างประชาชนในหมู่บ้าน คนละ 200 บาทต่อเดือน ส ารวจ
ทุกวันศุกร์  

2. บางพื้นท่ีมีปัญหาเรื่องระบบการจัดการ มี 2 รพ.สต. ซึ่งมีเพียง 1 รพ.สต.เท่านั้นท่ีร่วมโครงการ การจัดท าแผน
ระดับต าบลจึงท าได้ไม่ชัดเจน จึงได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและได้ขอสรุปโดยการเชิญ รพ.สต.ท่ีไม่ได้ร่วมโครงการร่วมจัดท า
แผนระดับต าบลท าให้มีแผนท่ีชัดเจนร่วมกัน และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

3. การประกวดโรงเรียน พบปัญหาบางโรงเรียนมีขนาดเล็กมากมีครู 3 คน นักเรียน 13 คน ท าให้อาจส่งผลต่อการ
ประเมินเนื่องจากขนาดโรงเรียนและจ านวนนักเรียนท่ีไม่เท่ากัน ซึ่งน ามาเปรียบเทียบกันไม่ได้ 

4. กรณีการประกวดโรงเรียน โดยอาจต้องพิจารณาเรื่องขนาดโรงเรียนท่ีสมัครเข้ารับการประเมิน ซึ่งฝากให้ทีมการ
ประกวดโรงเรียนทบทวนก่อนลงประกวดโรงเรียนด้วย 

5. พื้นท่ีอ าเภอโนนดินแดง ประสบปัญหาการใช้ข้อบัญญัติ เนื่องจากมีการเปล่ียนขั้วทางการเมืองท้องถิ่นท าให้การ
บังคับใช้ข้อบัญญัติท าได้ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งได้แก้ปัญหาโดยการน าข้อบัญญัติท่ีมีอยู่ผสมผสานกับข้อบัญญัติการก าจัดขยะ แล้ว
น าไปบังคับใช้ 

6. ชุดกิจกรรมท่ีลงไปในบางพื้นท่ี เริ่มมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถสังเกตจากข้อมูลการประเมินก่อนเริ่มลงกิจกรรมและ
ช่วงการติดตามต าบลต้นแบบ 

7. บางพื้นท่ีท่ียังไม่ได้จัดท าข้อบัญญัติหรือจัดท าแล้วแต่ยังไม่บังคับใช้อย่างจริงจัง อาจแก้ปัญหาโดยการยกตัวอย่าง
พื้นท่ีท่ีประสบความส าเร็จในการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยการน าข้อบัญญัติมาบังคับใช้เปรียบเทียบกับพื้นท่ีท่ีไม่ได้มี
การจัดท าข้อบัญญัติ 

8. บางพื้นท่ีอาจจ าเป็นต้องมีการจัดท าโล่ ใบประกาศให้กับ อปท. รพ.สต. และโรงเรียน เพื่อเป็นก าลังใจให้กับผู้ท า
งาน  

9. การท างานโดยยึดหลักการใช้แนวทางท่ีศูนย์อ้างอิงจัดท าขึ้นท าให้ง่ายต่อการติดตาม พื้นท่ีด าเนินการเข้าใจได้ง่าย
ขึ้น และสามารถประเมินผลได้อย่างถูกต้อง  

10. บางพื้นท่ีไม่สามารถผลักดันร่างข้อบัญญัติขึ้นได้ แต่ใช้วิธีการผลักดันในรูปข้อบังคับภายในหมู่บ้าน 
11. การแก้ปัญหาพื้นท่ีท่ีระบุในโครงการไม่ให้ความสนใจการผลักดันการใช้ พรบ. และข้อบัญญัติ อาจใช้วิธีการ

สอบถามความคิดเห็นก่อนการผลักดันการออก พรบ.และข้อบัญญัติ 
12. ควรให้พื้นท่ีศึกษาโครงการประชุมร่วมกัน ก่อนการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ ควรศึกษาและช้ีแจงประโยชน์ใน

การด าเนินการตามโครงการ เพื่อให้พื้นท่ีเห็นประโยชน์และยินดีเข้าร่วมโครงการ ส่งผลต่อความร่วมมือได้ง่ายข้ึน 
13. อยากให้มีการชี้แจงจัดท าเอกสารให้พื้นท่ีได้ศึกษา ประชุมและตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ และเมื่อพื้นท่ีเข้าใจแล้ว

และตัดสินใจเข้าร่วมโครงการจะท าให้พื้นท่ีด าเนินการได้ง่ายและถูกต้องเป้าหมายของโครงการก็จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ 



14. ปัญหาเครือข่ายมีภารกิจค่อนข้างมาก แก้ปัญหาโดยการใช้วิธีการปรับแผน และพยายามประสานงานกัน
บ่อยครั้งขึ้น 

15. ปัญหาพื้นท่ียังเข้าใจว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นหน้าท่ีของ สคร. แก้ปัญหาโดยการใช้วิธีการช้ีแจง ท าความเข้าใจ
เพื่อให้เห็นถึงความส าคัญของโครงการ 

16. ทีมงานการขับเคล่ือนผลักดันต าบลต้นแบบต้องช้ีแจงให้เห็นบทบาทของตนเอง เมื่อลงกิจกรรมควรทบทวนหา
ปัญหา และประเมินตนเอง แล้วน าการเรียนรู้นั้นมาใช้ประโยชน์ในการด าเนินการในขั้นตอนต่อไป จะท าให้การด าเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ และเจ้าหน้าท่ีในพื้นท่ีจะให้ความร่วมมือมากขึ้นได้ ถ้าหากมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยความเป็นมิตร 
ลักษณะเหมือนเป็นพี่-น้อง ไม่ควรวางตัวแบบเจ้านาย-ลูกน้อง  

17. สนับสนุนแนวคิดของคุณสุนันทาและคุณประวิทย์ เรื่องควรให้พื้นท่ีศึกษาโครงการ ประชุมร่วมกัน ก่อนการ
ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ ควรศึกษาและช้ีแจงประโยชน์ในการด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้  

18. การแก้ปัญหาการผลักดัน พรบ.และข้อบัญญัติในพื้นท่ีอาจท ากาสอบถามความคิดเห็นของ อปท.นั้นเพื่อใช้ความ
คิดเห็นดังกล่าวมาบันทึกในสรุปผลโครงการเมื่อส้ินสุดโครงการเพื่อใช้ช้ีแจงเหตุผลในช่วงการประเมินผลส าเร็จของโครงการ 

19. ควรผลักดันให้เครือข่ายจัดเก็บเอกสารและภาพถ่ายกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้ง่ายต่อการประเมินผลตาม
โครงการต่อไป 

 

6. สรุปผลการพัฒนาต าบลต้นแบบ IVM  
ด าเนินการพัฒนาต าบลต้นแบบและประเมินการพัฒนาโดยศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงท่ี 5.1-5.4 จากนั้นน า

ผลการประเมินฯ น ามาเขียนเป็นบทสรุปผลการพัฒนาต าบลต้นแบบ ใช้เครื่องมือ Cop และSummative Evaluation โดย 
KM Team ผลการพัฒนาต าบลต้นแบบ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

จังหวัดนครราชสีมา 
ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง 
1. ด้านการจัดต้ังคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 

มีการจัดท าบันทึกความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2556 ระหว่างหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบล 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อ านวยการโรงเรียน และอาสาสมัครสาธารณสุข และได้มีการจัดต้ัง
คณะกรรมการโครงการพัฒนาต าบลต้นแบบจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสาน ตามค าส่ังท่ี 49/2556 วันท่ี 21 มกราคม 
2556 ลงนามโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
 

2. ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ทางระบาดวิทยาโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย ตาย ด้วยโรคไข้เลือดออกของต าบล 
2.1 ปี พ.ศ. 2551 จ านวนผู้ป่วย 4 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 35.45 ต่อแสนประชากร 
2.2 ปี พ.ศ. 2552 จ านวนผู้ป่วย 3 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 26.36 ต่อแสนประชากร 



2.3 ปี พศ. 2553 จ านวนผู้ป่วย 15 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 130.99 ต่อแสนประชากร 
2.4 ปี พศ. 2554 จ านวนผู้ป่วย 8 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 69.03 ต่อแสนประชากร 
2.5 ปี พศ. 2555 จ านวนผู้ป่วย 14 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 120.09 ต่อแสนประชากร  
2.6 ปี พศ. 2556 จ านวนผู้ป่วย  69   รายคิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 588.33 ต่อแสนประชากร  

การวิเคราะห์ข้อมูลค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย(HI, CI)  
 ก่อนด าเนินการ หลังด าเนินการ 

ค่า HI ค่า CI ค่า HI ค่า CI 
หมู่บ้าน 9.06 2.18 18.54 6.25 
โรงเรียน  11.11  0.00 

วัด  33.33  0.00 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  0.00  0.00 

หมายเหตุ ส ารวจก่อนด าเนินงาน ณ วันที่ 11 มกราคม 2556 ส ารวจหลังด าเนินงาน ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 

3. ด้านการวางแผนการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน  
 มีการจัดท าแผนการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลภายใต้โครงการประชาร่วมใจต้านภัยโรคติดต่อ โดยมีกิจกรรม
จัดท าแผนงานและการติดตามนิเทศในโรงเรียนและชุมชน การจัดตังทีม SRRT จัดอบรมให้ความรู้ รณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
และการส ารวจลูกน้ ายุงลายทุกเดือน เป็นต้น  

4. ด้านการระดมทรัพยากรหรือความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง องค์กรหรือชุมชนเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 มีการระดมทรัพยากรหรือความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรและชุมชน ได้แก่ รพ.สต. CUP อบต.  อสม. โรงเรียน 
และผู้น า/กรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งสามารถสังเกตได้จากแผนงานในโครงการ งบประมาณได้จากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น  
 

5. ด้านการประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 
จากเกณฑ์การประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตัวชี้วัดกิจกรรม ระดับคะแนน 
คะแนน
เต็ม/ได้ 

เอกสารหลักฐาน 

1.มีค าสั่งคณะกรรมการ โครงการพัฒนาต าบลต้นแบบ
จัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน
(Integrated Vectors Management : IVM) ของต าบล
ชัดเจน 

0 = ไม่มีค าสั่ง 
10 = มีค าสั่งชัดเจน 

10 หนังสือค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

2.มีการประชุมท าแผนกิจกรรม IVM รายหมู่บ้าน 0 = ไม่ม ี
5 = มีการประชุม แต่ได้แผน IVM 

10 เอกสารแผน IVM ต าบล
แยกรายหมู่บ้าน มีประธาน



ไม่ครบทุกหมู่บ้าน 
10 = มีการประชุม แต่ได้แผน 
IVM ครบทุกหมู่บ้าน 

คณะกรรมการเซ็นรับรอง
แผน 

3.มีเครือข่ายเข้าร่วมด าเนินงาน ครบ 4 ภาคส่วน ได้แก่ 
รพ.สต. อบต./เทศบาล โรงเรียน และชุมชน 

0 = มี 2 ภาคส่วน 
5 = มี 3 ภาคส่วน 
10 = มีครบ 4 ภาคส่วน 

10 เอกสารค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

4.คณะกรรมการมีการประชุมเพ่ือติดตามหรือประเมินผล
ระหว่างด าเนินการหลังท าแผน (เมษายน-กรกฎาคม) 

0 = ไม่มีการประชุม 
5 = มีการประชุม 1 ครัง้ 
10 = มีการประชุม 2 ครั้งข้ึนไป 

10 รายงานการประชุมภาพถ่าย
กิจกรรม 

5.หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการสามารถด าเนินงานตามแผน 
IVM ของหมู่บ้านได้ร้อยละ 50 ของหมู่บ้านทั้งหมด 

0 = ด าเนินการได้ไม่ถึงร้อยละ 50 
10 = ด าเนินการได้เท่ากับร้อยละ 
50 
20 = ด าเนินการได้มากกว่าร้อย
ละ 50 

20 หลักฐานจากการประเมินผล
การด าเนินงานของ
คณะกรรมการและทีม
ประเมินของศตม. 

6.มีการจัดท าเอกสารค าสัญญา(MOU) โครงการพัฒนา
ต าบลต้นแบบ จัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออก
แบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management : 
IVM) ของต าบลชัดเจน 

0 = ไม่ได้ท า MOU 
5 = ท า MOU ภายใน 3 เดือน
หลังวันประชุมท าแผน 
10 = ท า MOU ภายใน 3 เดือน
หลังวันประชุมท าแผน 

10 เอกสาร MOU 

7.ผลการส ารวจลูกน้ ายุงลายหมู่บ้าน ผ่านเกณฑ์ค่า 
HI≤10 ร้อยละ 80 ณ วันที่ลงประเมิน ของทีม ศตม. 

0 = ไม่ผ่านเกณฑ์ 
10 = ผ่านเกณฑ์ 
 

0 บันทึกผลการส ารวจของทีม
ประเมินจาก นคม./ศตม. 

8.ผลการส ารวจลูกน้ ายุงลายในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก วัด ณ วันที่ลงประเมิน ของทีม ศตม.  ผ่านเกณฑ์
CI≤10 ร้อยละ 80 

0 = ไม่ผ่านเกณฑ์ 
10 = ผ่านเกณฑ์ 
 

10 บันทึกผลการส ารวจของทีม
ประเมินจาก นคม./ศตม. 

9.ผลการควบคุมโรคไข้เลือดออกของต าบล ต้ังแต่
มกราคม-กรกฎาคม 2556 

0 = มีรายงานผู้ป่วย(รวมImport 
case) แต่เกิด second 
generation 
5 = มีรายงานผู้ป่วย แต่ไม่เกิด 
second generation 
10 = ไม่มีรายงานผู้ป่วยเกิดข้ึน
เลย 

0 รายงาน จาก สสจ.รายงาน
การสอบสวนโรค และ
รายงานผลการควบคุมโรค 

รวมคะแนน 80  
หมายเหตุ ต าบลต้นแบบต้องได้คะแนนร้อยละ 70 ข้ึนไป จึงจะผ่านเกณฑ์การประเมิน 

สรุปจากการพัฒนาต าบลต้นแบบ (IVM) ของ พบว่า ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง ได้คะแนน ร้อยละ 80  
“ผ่านเกณฑ์การประเมินต าบลต้นแบบ (IVM)” 



ต าบลกุดพิมาน อ าเภอด่านขุนทด 
1. ด้านการจัดต้ังคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 

มีการจัดท าบันทึกความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2556 ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน โรงเรียน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข และผู้ใหญ่บ้าน โดยมีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอด่านขุนทด และศูนย์
ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงท่ี 5.4 ปากช่องเป็นพยาน และได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการโครงการพัฒนาต าบลต้นแบบ
จัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสาน ตามค าส่ังท่ี 47/2556 วันท่ี 7 มีนาคม 2556 ลงนามโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
กุดพิมาน 

2. ด้านการจัดต้ังคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย ตาย ด้วยโรคไข้เลือดออกของต าบล 

2.1 ปี พ.ศ. 2551 จ านวนผู้ป่วย 9 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 82.64 ต่อแสนประชากร 
2.2 ปี พ.ศ. 2552 จ านวนผู้ป่วย 11 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 100.94 ต่อแสนประชากร 
2.3 ปี พศ. 2553 จ านวนผู้ป่วย 27 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 247.62 ต่อแสนประชากร 
2.4 ปี พศ. 2554 จ านวนผู้ป่วย 42 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 384.47 ต่อแสนประชากร 
2.5 ปี พศ. 2555 จ านวนผู้ป่วย 29 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 265.52 ต่อแสนประชากร  
2.6 ปี พศ. 2556 จ านวนผู้ป่วย 13 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 118.83 ต่อแสนประชากร  

การวิเคราะห์ข้อมูลค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย (HI, CI)  
 ก่อนด าเนินการ หลังด าเนินการ 

ค่า HI ค่า CI ค่า HI ค่า CI 
หมู่บ้าน 7.86 1.47 6.56 0.80 
โรงเรียน  23.81  0.00 

วัด  1.92  0.00 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  -  - 

หมายเหตุ ส ารวจก่อนด าเนินงาน ณ วันที่ 14 มกราคม 2556 ส ารวจหลังด าเนินงาน ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 

3. ด้านการวางแผนการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน  
 มีการจัดท าแผนการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลภายใต้โครงการจัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออกแบบ
ผสมผสาน โดยมีกิจกรรมการควบคุมลูกน้ ายุงลาย การส ารวจลูกน้ ายุงลายในชุมชน โรงเรียน วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกเดือน 
การพ่นสารเคมีกรณีเกิดโรค รณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย และจัดประกวดหมู่บ้านส่ิงแวดล้อมดี เป็นต้น  
4. ด้านการระดมทรัพยากรหรือความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง องค์กรหรือชุมชนเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 มีการระดมทรัพยากรหรือความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรและชุมชน ได้แก่ รพ.สต. อบต.  อสม. โรงเรียน 
นักเรียน และผู้น า/กรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งสามารถสังเกตได้จากแผนงานในโครงการ  



5. ด้านการประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 
จากเกณฑ์การประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตัวชี้วัดกิจกรรม ระดับคะแนน 
คะแนน
เต็ม/ได้ 

เอกสารหลักฐาน 

1.มีค าสั่งคณะกรรมการ โครงการพัฒนาต าบลต้นแบบ
จัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน
(Integrated Vectors Management : IVM) ของต าบล
ชัดเจน 

0 = ไม่มีค าสั่ง 
10 = มีค าสั่งชัดเจน 

10 หนังสือค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

2.มีการประชุมท าแผนกิจกรรม IVM รายหมู่บ้าน 0 = ไม่ม ี
5 = มีการประชุม แต่ได้แผน IVM 
ไม่ครบทุกหมู่บ้าน 
10 = มีการประชุม แต่ได้แผน 
IVM ครบทุกหมู่บ้าน 

10 เอกสารแผน IVM ต าบล
แยกรายหมู่บ้าน มีประธาน
คณะกรรมการเซ็นรับรอง
แผน 

3.มีเครือข่ายเข้าร่วมด าเนินงาน ครบ 4 ภาคส่วน ได้แก่ 
รพ.สต. อบต./เทศบาล โรงเรียน และชุมชน 

0 = มี 2 ภาคส่วน 
5 = มี 3 ภาคส่วน 
10 = มีครบ 4 ภาคส่วน 

10 เอกสารค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

4.คณะกรรมการมีการประชุมเพ่ือติดตามหรือประเมินผล
ระหว่างด าเนินการหลังท าแผน (เมษายน-กรกฎาคม) 

0 = ไม่มีการประชุม 
5 = มีการประชุม 1 ครัง้ 
10 = มีการประชุม 2 ครั้งข้ึนไป 

10 รายงานการประชุมภาพถ่าย
กิจกรรม 

5.หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการสามารถด าเนินงานตามแผน 
IVM ของหมู่บ้านได้ร้อยละ 50 ของหมู่บ้านทั้งหมด 

0 = ด าเนินการได้ไม่ถึงร้อยละ 50 
10 = ด าเนินการได้เท่ากับร้อยละ 
50 
20 = ด าเนินการได้มากกว่าร้อย
ละ 50 

20 หลักฐานจากการประเมินผล
การด าเนินงานของ
คณะกรรมการและทีม
ประเมินของศตม. 

6.มีการจัดท าเอกสารค าสัญญา(MOU) โครงการพัฒนา
ต าบลต้นแบบ จัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออก
แบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management : 
IVM) ของต าบลชัดเจน 

0 = ไม่ได้ท า MOU 
5 = ท า MOU ภายใน 3 เดือน
หลังวันประชุมท าแผน 
10 = ท า MOU ภายใน 3 เดือน
หลังวันประชุมท าแผน 

10 เอกสาร MOU 

7.ผลการส ารวจลูกน้ ายุงลายหมู่บ้าน ผ่านเกณฑ์ค่า 
HI≤10 ร้อยละ 80 ณ วันที่ลงประเมิน ของทีม ศตม. 

0 = ไม่ผ่านเกณฑ์ 
10 = ผ่านเกณฑ์ 
 

10 บันทึกผลการส ารวจของทีม
ประเมินจาก นคม./ศตม. 

8.ผลการส ารวจลูกน้ ายุงลายในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก วัด ณ วันที่ลงประเมิน ของทีม ศตม.  ผ่านเกณฑ์
CI≤10 ร้อยละ 80 

0 = ไม่ผ่านเกณฑ์ 
10 = ผ่านเกณฑ์ 
 

10 บันทึกผลการส ารวจของทีม
ประเมินจาก นคม./ศตม. 

9.ผลการควบคุมโรคไข้เลือดออกของต าบล ต้ังแต่ 0 = มีรายงานผู้ป่วย(รวมImport 5 รายงาน จาก สสจ.รายงาน



มกราคม-กรกฎาคม 2556 case) แต่เกิด second 
generation 
5 = มีรายงานผู้ป่วย แต่ไม่เกิด 
second generation 
10 = ไม่มีรายงานผู้ป่วยเกิดข้ึน
เลย 

การสอบสวนโรค และ
รายงานผลการควบคุมโรค 

รวมคะแนน 95  
หมายเหตุ ต าบลต้นแบบต้องได้คะแนนร้อยละ 70 ข้ึนไป จึงจะผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 

สรุปจากการพัฒนาต าบลต้นแบบ (IVM) ของ พบว่า ต าบลกุดพิมาน อ าเภอด่านขุนทด ได้คะแนน ร้อยละ 95  
“ผ่านเกณฑ์การประเมินต าบลต้นแบบ (IVM)” 

 

ต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย 
1. ด้านการจัดต้ังคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 

มีการจัดท าบันทึกความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2556 ระหว่างส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพิมาย 
องค์การบริหารส่วนต าบล โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และก านัน ด้านการจัดต้ังคณะกรรมการโครงการพัฒนา
ต าบลต้นแบบจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสาน ตามค าส่ังท่ี 19/2556 วันท่ี 29 เมษายน 2556 ลงนามโดยนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองระเวียง 
2. ด้านการจัดต้ังคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย ตาย ด้วยโรคไข้เลือดออกของต าบล 

2.1 ปี พ.ศ. 2551 จ านวนผู้ป่วย 25 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 223.31 ต่อแสนประชากร 
2.2 ปี พ.ศ. 2552 จ านวนผู้ป่วย 4 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 35.53 ต่อแสนประชากร 
2.3 ปี พศ. 2553 จ านวนผู้ป่วย 8 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 70.83 ต่อแสนประชากร 
2.4 ปี พศ. 2554 จ านวนผู้ป่วย 25 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 220.02 ต่อแสนประชากร 
2.5 ปี พศ. 2555 จ านวนผู้ป่วย 10 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 87.86 ต่อแสนประชากร  
2.6 ปี พศ. 2556 จ านวนผู้ป่วย 4 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 34.97 ต่อแสนประชากร  

การวิเคราะห์ข้อมูลค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย(HI, CI)  
 ก่อนด าเนินการ หลังด าเนินการ 

ค่า HI ค่า CI ค่า HI ค่า CI 
หมู่บ้าน 7.00 1.09 5.25 0.70 
โรงเรียน  0.00  0.00 

วัด  0.00  1.15 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  -  - 

หมายเหตุ ส ารวจก่อนด าเนินงาน ณ วันที่ 21 มกราคม 2556 ส ารวจหลังด าเนินงาน ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 



3. ด้านการวางแผนการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน  
 มีการจัดท าแผนการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลภายใต้แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมจัดท าแผนงานโครงการ รณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย  การส ารวจลูกน้ า
ยุงลายในชุมชน โรงเรียน วัด  PCU รายสัปดาห์ การควบคุมลูกน้ ายุงลาย การพ่นสารเคมี จัดประกวดหมู่บ้านสะอาด เป็นต้น  

4. ด้านการระดมทรัพยากรหรือความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง องค์กรหรือชุมชนเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 มีการระดมทรัพยากรหรือความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรและชุมชน ได้แก่ รพ.สต. อบต. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ 
อสม.ซึ่งสามารถสังเกตได้จากแผนงานในโครงการ  
5. ด้านการประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 
จากเกณฑ์การประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตัวชี้วัดกิจกรรม ระดับคะแนน 
คะแนน
เต็ม/ได้ 

เอกสารหลักฐาน 

1.มีค าสั่งคณะกรรมการ โครงการพัฒนาต าบลต้นแบบ
จัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน
(Integrated Vectors Management : IVM) ของต าบล
ชัดเจน 

0 = ไม่มีค าสั่ง 
10 = มีค าสั่งชัดเจน 

10 หนังสือค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

2.มีการประชุมท าแผนกิจกรรม IVM รายหมู่บ้าน 0 = ไม่ม ี
5 = มีการประชุม แต่ได้แผน IVM 
ไม่ครบทุกหมู่บ้าน 
10 = มีการประชุม แต่ได้แผน 
IVM ครบทุกหมู่บ้าน 

10 เอกสารแผน IVM ต าบล
แยกรายหมู่บ้าน มีประธาน
คณะกรรมการเซ็นรับรอง
แผน 

3.มีเครือข่ายเข้าร่วมด าเนินงาน ครบ 4 ภาคส่วน ได้แก่ 
รพ.สต. อบต./เทศบาล โรงเรียน และชุมชน 

0 = มี 2 ภาคส่วน 
5 = มี 3 ภาคส่วน 
10 = มีครบ 4 ภาคส่วน 

10 เอกสารค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

4.คณะกรรมการมีการประชุมเพ่ือติดตามหรือประเมินผล
ระหว่างด าเนินการหลังท าแผน (เมษายน-กรกฎาคม) 

0 = ไม่มีการประชุม 
5 = มีการประชุม 1 ครัง้ 
10 = มีการประชุม 2 ครั้งข้ึนไป 

10 รายงานการประชุมภาพถ่าย
กิจกรรม 

5.หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการสามารถด าเนินงานตามแผน 
IVM ของหมู่บ้านได้ร้อยละ 50 ของหมู่บ้านทั้งหมด 

0 = ด าเนินการได้ไม่ถึงร้อยละ 50 
10 = ด าเนินการได้เท่ากับร้อยละ 
50 
20 = ด าเนินการได้มากกว่าร้อย
ละ 50 

20 หลักฐานจากการประเมินผล
การด าเนินงานของ
คณะกรรมการและทีม
ประเมินของศตม. 

6.มีการจัดท าเอกสารค าสัญญา(MOU) โครงการพัฒนา
ต าบลต้นแบบ จัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออก

0 = ไม่ได้ท า MOU 
5 = ท า MOU ภายใน 3 เดือน

10 เอกสาร MOU 



แบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management : 
IVM) ของต าบลชัดเจน 

หลังวันประชุมท าแผน 
10 = ท า MOU ภายใน 3 เดือน
หลังวันประชุมท าแผน 

7.ผลการส ารวจลูกน้ ายุงลายหมู่บ้าน ผ่านเกณฑ์ค่า 
HI≤10 ร้อยละ 80 ณ วันที่ลงประเมิน ของทีม ศตม. 

0 = ไม่ผ่านเกณฑ์ 
10 = ผ่านเกณฑ์ 
 

10 บันทึกผลการส ารวจของทีม
ประเมินจาก นคม./ศตม. 

8.ผลการส ารวจลูกน้ ายุงลายในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก วัด ณ วันที่ลงประเมิน ของทีม ศตม.  ผ่านเกณฑ์
CI≤10 ร้อยละ 80 

0 = ไม่ผ่านเกณฑ์ 
10 = ผ่านเกณฑ์ 
 

0 บันทึกผลการส ารวจของทีม
ประเมินจาก นคม./ศตม. 

9.ผลการควบคุมโรคไข้เลือดออกของต าบล ต้ังแต่
มกราคม-กรกฎาคม 2556 

0 = มีรายงานผู้ป่วย(รวมImport 
case) แต่เกิด second 
generation 
5 = มีรายงานผู้ป่วย แต่ไม่เกิด 
second generation 
10 = ไม่มีรายงานผู้ป่วยเกิดข้ึน
เลย 

5 รายงาน จาก สสจ.รายงาน
การสอบสวนโรค และ
รายงานผลการควบคุมโรค 

รวมคะแนน 85  
หมายเหตุ ต าบลต้นแบบต้องได้คะแนนร้อยละ 70 ข้ึนไป จึงจะผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

สรุปจากการพัฒนาต าบลต้นแบบ (IVM) ของ พบว่า ต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย ได้คะแนน รอ้ยละ 85  
“ผ่านเกณฑ์การประเมินต าบลต้นแบบ (IVM)” 

 

ต าบลท่าลาดขาว อ าเภอโชคชัย 
1. ด้านการจัดต้ังคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 

มีการจัดท าบันทึกความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2556 ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโชคชัย และได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการ
โครงการพัฒนาต าบลต้นแบบจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสาน ตามค าส่ังวันท่ี 1 มกราคม 2556 ลงนามโดยนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 

2. ด้านการจัดต้ังคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย ตาย ด้วยโรคไข้เลือดออกของต าบล 

2.1 ปี พ.ศ. 2551 ไม่พบผู้ป่วย 
2.2 ปี พ.ศ. 2552 จ านวนผู้ป่วย 2 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 53.29 ต่อแสนประชากร 
2.3 ปี พศ. 2553 จ านวนผู้ป่วย 20 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 531.21 ต่อแสนประชากร 
2.4 ปี พศ. 2554 จ านวนผู้ป่วย 4 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 104.98 ต่อแสนประชากร 



2.5 ปี พศ. 2555 จ านวนผู้ป่วย 4 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 104.11 ต่อแสนประชากร  
2.6 ปี พศ. 2556 ไม่พบผู้ป่วย  

การวิเคราะห์ข้อมูลค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย(HI, CI)  
 ก่อนด าเนินการ หลังด าเนินการ 

ค่า HI ค่า CI ค่า HI ค่า CI 
หมู่บ้าน 2.19 0.53 5.23 0.70 
โรงเรียน  0.00  - 

วัด  0.00  - 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  0.00  - 

หมายเหตุ ส ารวจก่อนด าเนินงาน ณ วันที่ 16 มกราคม 2556 ส ารวจหลังด าเนินงาน ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 

3. ด้านการวางแผนการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน  
 มีการจัดท าแผนการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลภายใต้โครงการจัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออกแบบ
ผสมผสาน โดยมีกิจกรรมการวิเคราะห์ปัญหาของโรค จัดล าดับพื้นท่ีเส่ียง การท าประชาคม รณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย จัด
กิจกรรมในโรงเรียนให้โรงเรียนนักเรียนมีส่วนร่วม จัด Big Cleaning Day ในชุมชน โรงเรียน วัด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้
ความรู้กับชุมชน และจัดท านวัตกรรมการควบคุมพาหะน าโรคของต าบล 
เป็นต้น  

4. ด้านการระดมทรัพยากรหรือความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง องค์กรหรือชุมชนเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 มีการระดมทรัพยากรหรือความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรและชุมชน ได้แก่ แกนน าประชาชน รพ.สต. อบต. วัด 
โรงเรียน ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อสม. และประชาชน ซึ่งสามารถสังเกตได้จากแผนงานในโครงการ  
 

5. ด้านการประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 
จากเกณฑ์การประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตัวชี้วัดกิจกรรม ระดับคะแนน 
คะแนน
เต็ม/ได้ 

เอกสารหลักฐาน 

1.มีค าสั่งคณะกรรมการ โครงการพัฒนาต าบลต้นแบบ
จัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน
(Integrated Vectors Management : IVM) ของต าบล
ชัดเจน 

0 = ไม่มีค าสั่ง 
10 = มีค าสั่งชัดเจน 

10 หนังสือค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

2.มีการประชุมท าแผนกิจกรรม IVM รายหมู่บ้าน 0 = ไม่ม ี
5 = มีการประชุม แต่ได้แผน IVM 
ไม่ครบทุกหมู่บ้าน 

10 เอกสารแผน IVM ต าบล
แยกรายหมู่บ้าน มีประธาน
คณะกรรมการเซ็นรับรอง



10 = มีการประชุม แต่ได้แผน 
IVM ครบทุกหมู่บ้าน 

แผน 

3.มีเครือข่ายเข้าร่วมด าเนินงาน ครบ 4 ภาคส่วน ได้แก่ 
รพ.สต. อบต./เทศบาล โรงเรียน และชุมชน 

0 = มี 2 ภาคส่วน 
5 = มี 3 ภาคส่วน 
10 = มีครบ 4 ภาคส่วน 

10 เอกสารค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

4.คณะกรรมการมีการประชุมเพ่ือติดตามหรือประเมินผล
ระหว่างด าเนินการหลังท าแผน (เมษายน-กรกฎาคม) 

0 = ไม่มีการประชุม 
5 = มีการประชุม 1 ครัง้ 
10 = มีการประชุม 2 ครั้งข้ึนไป 

10 รายงานการประชุมภาพถ่าย
กิจกรรม 

5.หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการสามารถด าเนินงานตามแผน 
IVM ของหมู่บ้านได้ร้อยละ 50 ของหมู่บ้านทั้งหมด 

0 = ด าเนินการได้ไม่ถึงร้อยละ 50 
10 = ด าเนินการได้เท่ากับร้อยละ 
50 
20 = ด าเนินการได้มากกว่าร้อย
ละ 50 

20 หลักฐานจากการประเมินผล
การด าเนินงานของ
คณะกรรมการและทีม
ประเมินของศตม. 

6.มีการจัดท าเอกสารค าสัญญา(MOU) โครงการพัฒนา
ต าบลต้นแบบ จัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออก
แบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management : 
IVM) ของต าบลชัดเจน 

0 = ไม่ได้ท า MOU 
5 = ท า MOU ภายใน 3 เดือน
หลังวันประชุมท าแผน 
10 = ท า MOU ภายใน 3 เดือน
หลังวันประชุมท าแผน 

10 เอกสาร MOU 

7.ผลการส ารวจลูกน้ ายุงลายหมู่บ้าน ผ่านเกณฑ์ค่า 
HI≤10 ร้อยละ 80 ณ วันที่ลงประเมิน ของทีม ศตม. 

0 = ไม่ผ่านเกณฑ์ 
10 = ผ่านเกณฑ์ 
 

10 บันทึกผลการส ารวจของทีม
ประเมินจาก นคม./ศตม. 

8.ผลการส ารวจลูกน้ ายุงลายในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก วัด ณ วันที่ลงประเมิน ของทีม ศตม.  ผ่านเกณฑ์
CI≤10 ร้อยละ 80 

0 = ไม่ผ่านเกณฑ์ 
10 = ผ่านเกณฑ์ 
 

10 บันทึกผลการส ารวจของทีม
ประเมินจาก นคม./ศตม. 

9.ผลการควบคุมโรคไข้เลือดออกของต าบล ต้ังแต่
มกราคม-กรกฎาคม 2556 

0 = มีรายงานผู้ป่วย(รวมImport 
case) แต่เกิด second 
generation 
5 = มีรายงานผู้ป่วย แต่ไม่เกิด 
second generation 
10 = ไม่มีรายงานผู้ป่วยเกิดข้ึน
เลย 

10 รายงาน จาก สสจ.รายงาน
การสอบสวนโรค และ
รายงานผลการควบคุมโรค 

รวมคะแนน 100  
หมายเหตุ ต าบลต้นแบบต้องได้คะแนนร้อยละ 70 ข้ึนไป จึงจะผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

สรุปจากการพัฒนาต าบลต้นแบบ (IVM) ของ พบว่า ต าบลท่าลาดขาว อ าเภอโชคชัย ได้คะแนนร้อยละ 100  
“ผ่านเกณฑ์การประเมินต าบลต้นแบบ (IVM)” 

 



ต าบลนองกระทุ่ม อ าเภอเมือง 
1. ด้านการจัดต้ังคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 

มีการจัดท าบันทึกความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2556 ระหว่างอาสาสมัครสาธารณสุข ผู้ใหญ่บ้าน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียน และองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีการจัดท าบันทึกแยกเป็นรายหมู่บ้าน และได้มีการ
จัดต้ังคณะกรรมการโครงการพัฒนาต าบลต้นแบบจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสาน ตามค าส่ังวันท่ี 5 มีนาคม 2556 ลงนาม
โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่ม 

2. ด้านการจัดต้ังคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย ตาย ด้วยโรคไข้เลือดออกของต าบล 

2.1 ปี พ.ศ. 2551 จ านวนผู้ป่วย 19 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 325.18 ต่อแสนประชากร 
2.2 ปี พ.ศ. 2552 จ านวนผู้ป่วย 1 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 16.99 ต่อแสนประชากร 
2.3 ปี พศ. 2553 จ านวนผู้ป่วย 8 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 135.11 ต่อแสนประชากร 
2.4 ปี พศ. 2554 จ านวนผู้ป่วย 20 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 334.50 ต่อแสนประชากร 
2.5 ปี พศ. 2555 จ านวนผู้ป่วย 3 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 49.65 ต่อแสนประชากร  
2.6 ปี พศ. 2556 จ านวนผู้ป่วย 1 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 16.17 ต่อแสนประชากร  

การวิเคราะห์ข้อมูลค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย(HI, CI)  
 ก่อนด าเนินการ หลังด าเนินการ 

ค่า HI ค่า CI ค่า HI ค่า CI 
หมู่บ้าน 14.52 3.62 14.52 3.66 
โรงเรียน  0.00  0.00 

วัด  0.56  0.00 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  0.00  0.00 

หมายเหตุ ส ารวจก่อนด าเนินงาน ณ วันที่ 15 มกราคม 2556 ส ารวจหลังด าเนินงาน ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2556 

3. ด้านการวางแผนการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน  
 มีการจัดท าแผนการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลโดยแยกแผนงานรายหมู่บ้าน ภายใต้แผนการด าเนินงาน
จัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน โดยมีกิจกรรมการป้องกันและควบคุมพาหะน าโรค เช่น การปิดฝาโอ่ง 
เป็นต้น การส ารวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและควบคุมก าจัดในชุมชน โรงเรียน วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ่นสารเคมีเมื่อเกิดการ
ระบาดของโรค ส่ือสารประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก เป็นต้น  
 
 



4. ด้านการระดมทรัพยากรหรือความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง องค์กรหรือชุมชนเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 มีการระดมทรัพยากรหรือความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรและชุมชน ได้แก่ โรงเรียน ศตม./นคม. อบต. รพ.สต. 
วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อสม. และประชาชน ซึ่งสามารถสังเกตได้จากแผนงานในโครงการ  
 

5. ด้านการประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 
จากเกณฑ์การประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตัวชี้วัดกิจกรรม ระดับคะแนน 
คะแนน
เต็ม/ได้ 

เอกสารหลักฐาน 

1.มีค าสั่งคณะกรรมการ โครงการพัฒนาต าบลต้นแบบ
จัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน
(Integrated Vectors Management : IVM) ของต าบล
ชัดเจน 

0 = ไม่มีค าสั่ง 
10 = มีค าสั่งชัดเจน 

10 หนังสือค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

2.มีการประชุมท าแผนกิจกรรม IVM รายหมู่บ้าน 0 = ไม่ม ี
5 = มีการประชุม แต่ได้แผน IVM 
ไม่ครบทุกหมู่บ้าน 
10 = มีการประชุม แต่ได้แผน 
IVM ครบทุกหมู่บ้าน 

10 เอกสารแผน IVM ต าบล
แยกรายหมู่บ้าน มีประธาน
คณะกรรมการเซ็นรับรอง
แผน 

3.มีเครือข่ายเข้าร่วมด าเนินงาน ครบ 4 ภาคส่วน ได้แก่ 
รพ.สต. อบต./เทศบาล โรงเรียน และชุมชน 

0 = มี 2 ภาคส่วน 
5 = มี 3 ภาคส่วน 
10 = มีครบ 4 ภาคส่วน 

10 เอกสารค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

4.คณะกรรมการมีการประชุมเพ่ือติดตามหรือประเมินผล
ระหว่างด าเนินการหลังท าแผน (เมษายน-กรกฎาคม) 

0 = ไม่มีการประชุม 
5 = มีการประชุม 1 ครัง้ 
10 = มีการประชุม 2 ครั้งข้ึนไป 

10 รายงานการประชุมภาพถ่าย
กิจกรรม 

5.หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการสามารถด าเนินงานตามแผน 
IVM ของหมู่บ้านได้ร้อยละ 50 ของหมู่บ้านทั้งหมด 

0 = ด าเนินการได้ไม่ถึงร้อยละ 50 
10 = ด าเนินการได้เท่ากับร้อยละ 
50 
20 = ด าเนินการได้มากกว่าร้อย
ละ 50 

20 หลักฐานจากการประเมินผล
การด าเนินงานของ
คณะกรรมการและทีม
ประเมินของศตม. 

6.มีการจัดท าเอกสารค าสัญญา(MOU) โครงการพัฒนา
ต าบลต้นแบบ จัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออก
แบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management : 
IVM) ของต าบลชัดเจน 

0 = ไม่ได้ท า MOU 
5 = ท า MOU ภายใน 3 เดือน
หลังวันประชุมท าแผน 
10 = ท า MOU ภายใน 3 เดือน
หลังวันประชุมท าแผน 

10 เอกสาร MOU 

7.ผลการส ารวจลูกน้ ายุงลายหมู่บ้าน ผ่านเกณฑ์ค่า 
HI≤10 ร้อยละ 80 ณ วันที่ลงประเมิน ของทีม ศตม. 

0 = ไม่ผ่านเกณฑ์ 
10 = ผ่านเกณฑ์ 
 

0 บันทึกผลการส ารวจของทีม
ประเมินจาก นคม./ศตม. 



8.ผลการส ารวจลูกน้ ายุงลายในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก วัด ณ วันที่ลงประเมิน ของทีม ศตม.  ผ่านเกณฑ์
CI≤10 ร้อยละ 80 

0 = ไม่ผ่านเกณฑ์ 
10 = ผ่านเกณฑ์ 
 

0 บันทึกผลการส ารวจของทีม
ประเมินจาก นคม./ศตม. 

9.ผลการควบคุมโรคไข้เลือดออกของต าบล ต้ังแต่
มกราคม-กรกฎาคม 2556 

0 = มีรายงานผู้ป่วย(รวมImport 
case) แต่เกิด second 
generation 
5 = มีรายงานผู้ป่วย แต่ไม่เกิด 
second generation 
10 = ไม่มีรายงานผู้ป่วยเกิดข้ึน
เลย 

5 รายงาน จาก สสจ.รายงาน
การสอบสวนโรค และ
รายงานผลการควบคุมโรค 

รวมคะแนน 75  
หมายเหตุ ต าบลต้นแบบต้องได้คะแนนร้อยละ 70 ข้ึนไป จึงจะผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

สรุปจากการพัฒนาต าบลต้นแบบ (IVM) ของ พบว่า ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเมือง ได้คะแนนร้อยละ 75  
“ผ่านเกณฑ์การประเมินต าบลต้นแบบ (IVM)” 

 

จังหวัดชัยภูมิ 
ต าบลเจาทอง อ าเภอภักดีชุมพล 
1. ด้านการจัดต้ังคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 

มีการจัดท าบันทึกความร่วมมือ (MOU) เมื่อเดือน 1 มกราคม 2556 ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ใหญ่บ้าน 
ก านัน โรงเรียน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการโครงการต าบลต้นแบบจัดการยุงลายพาหะ
น าโรคไข้เลือดออกของต าบลเจาทอง ตามค าส่ังท่ี 50/2556 วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2556 ลงนามโดยนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเจาทอง  

2. ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ทางระบาดวิทยาโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย ตาย ด้วยโรคไข้เลือดออกของต าบล 
2.1 ปี พ.ศ. 2551 จ านวนผู้ป่วย 13 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 217.97 ต่อแสนประชากร 
2.2 ปี พ.ศ. 2552 จ านวนผู้ป่วย 18 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 305.29 ต่อแสนประชากร 
2.3 ปี พศ. 2553 จ านวนผู้ป่วย 2 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 33.60 ต่อแสนประชากร 
2.4 ปี พศ. 2554 จ านวนผู้ป่วย 6 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 100.69 ต่อแสนประชากร 
2.5 ปี พศ. 2555 จ านวนผู้ป่วย 8 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 133.94 ต่อแสนประชากร  
2.6 ปี พศ. 2556 จ านวนผู้ป่วย 16 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 267.87 ต่อแสนประชากร  
 
 
 



การวิเคราะห์ข้อมูลค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย(HI, CI)  
 ก่อนด าเนินการ หลังด าเนินการ 

ค่า HI ค่า CI ค่า HI ค่า CI 
หมู่บ้าน 9.69 1.47 11.56 2.06 
โรงเรียน  0.00  0.00 

วัด  3.21  4.90 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  0.00  0.00 

หมายเหตุ ส ารวจก่อนด าเนินงาน ณ วันที่ 17-18 มกราคม 2556 ส ารวจหลังด าเนินงาน ณ วันที่ 12-13 มิถุนายน 2556 

3. ด้านการวางแผนการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน  
 มีการจัดท าแผนการด าเนินงาน ภายใต้โครงการพัฒนาต าบลต้นแบบควบคุมโรคแบบผสมผสาน ซึ่งเบิกจาก
งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปี 2556 แต่ไม่มีรายละเอียดท่ีชัดเจนแสดงในเอกสาร 

4. ด้านการระดมทรัพยากรหรือความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง องค์กรหรือชุมชนเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 มีการระดมทรัพยากรหรือความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรและชุมชนแต่ไม่ชัดเจน สามารถสังเกตได้เพียงจาก
บันทึกความร่วมมือ   
 

5. ด้านการประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 
จากเกณฑ์การประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตัวชี้วัดกิจกรรม ระดับคะแนน 
คะแนน
เต็ม/ได้ 

เอกสารหลักฐาน 

1.มีค าสั่งคณะกรรมการ โครงการพัฒนาต าบลต้นแบบ
จัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน
(Integrated Vectors Management : IVM) ของ
ต าบลชัดเจน 

0 = ไม่มีค าสั่ง 
10 = มีค าสั่งชัดเจน 

10 หนังสือค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

2.มีการประชุมท าแผนกิจกรรม IVM รายหมู่บ้าน 0 = ไม่ม ี
5 = มีการประชุม แต่ได้แผน IVM 
ไม่ครบทุกหมู่บ้าน 
10 = มีการประชุม แต่ได้แผน 
IVM ครบทุกหมู่บ้าน 

5 เอกสารแผน IVM ต าบล
แยกรายหมู่บ้าน มี
ประธานคณะกรรมการ
เซ็นรับรองแผน 

3.มีเครือข่ายเข้าร่วมด าเนินงาน ครบ 4 ภาคส่วน ได้แก่ 
รพ.สต. อบต./เทศบาล โรงเรียน และชุมชน 

0 = มี 2 ภาคส่วน 
5 = มี 3 ภาคส่วน 
10 = มีครบ 4 ภาคส่วน 

10 เอกสารค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

4.คณะกรรมการมีการประชุมเพ่ือติดตามหรือ 0 = ไม่มีการประชุม 10 รายงานการประชุม



ประเมินผลระหว่างด าเนินการหลังท าแผน (เมษายน-
กรกฎาคม) 

5 = มีการประชุม 1 ครัง้ 
10 = มีการประชุม 2 ครั้งข้ึนไป 

ภาพถ่ายกิจกรรม 

5.หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการสามารถด าเนินงานตาม
แผน IVM ของหมู่บ้านได้ร้อยละ 50 ของหมู่บ้าน
ทั้งหมด 

0 = ด าเนินการได้ไม่ถึงร้อยละ 50 
10 = ด าเนินการได้เท่ากับร้อยละ 
50 
20 = ด าเนินการได้มากกว่าร้อย
ละ 50 

20 หลักฐานจากการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานของ
คณะกรรมการและทีม
ประเมินของศตม. 

6.มีการจัดท าเอกสารค าสัญญา(MOU) โครงการพัฒนา
ต าบลต้นแบบ จัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออก
แบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management 
: IVM) ของต าบลชัดเจน 

0 = ไม่ได้ท า MOU 
5 = ท า MOU ภายใน 3 เดือน
หลังวันประชุมท าแผน 
10 = ท า MOU ภายใน 3 เดือน
หลังวันประชุมท าแผน 

10 เอกสาร MOU 

7.ผลการส ารวจลูกน้ ายุงลายหมู่บ้าน ผ่านเกณฑ์ค่า 
HI≤10 ร้อยละ 80 ณ วันที่ลงประเมิน ของทีม ศตม. 

0 = ไม่ผ่านเกณฑ์ 
10 = ผ่านเกณฑ์ 
 

0 บันทึกผลการส ารวจของ
ทีมประเมินจาก นคม./
ศตม. 

8.ผลการส ารวจลูกน้ ายุงลายในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก วัด ณ วันที่ลงประเมิน ของทีม ศตม.  ผา่นเกณฑ์
CI≤10 ร้อยละ 80 

0 = ไม่ผ่านเกณฑ์ 
10 = ผ่านเกณฑ์ 
 

10 บันทึกผลการส ารวจของ
ทีมประเมินจาก นคม./
ศตม. 

9.ผลการควบคุมโรคไข้เลือดออกของต าบล ต้ังแต่
มกราคม-กรกฎาคม 2556 

0 = มีรายงานผู้ป่วย(รวมImport 
case) แต่เกิด second 
generation 
5 = มีรายงานผู้ป่วย แต่ไมเ่กิด 
second generation 
10 = ไม่มีรายงานผู้ป่วยเกิดข้ึน
เลย 

5 รายงาน จาก สสจ.
รายงานการสอบสวน
โรค และรายงานผลการ
ควบคุมโรค 

รวมคะแนน 80  
หมายเหตุ ต าบลต้นแบบต้องได้คะแนนร้อยละ 70 ข้ึนไป จึงจะผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

สรุปจากการพัฒนาต าบลต้นแบบ (IVM) ของ พบว่า ต าบลเจาทอง อ าเภอภักดีชุมพลได้คะแนน ร้อยละ 80  
“ผ่านเกณฑ์การประเมินต าบลต้นแบบ (IVM)” 

 
ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอภูเขียว 
1. ด้านการจัดต้ังคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 
มีการจัดท าบันทึกความร่วมมือ (MOU) เมื่อเดือน 18 มีนาคม 2556 ระหว่างเทศบาลต าบล ก านัน ประธานกลุ่มพื้นท่ี
การศึกษาภูเขียว อาสาสมัครสาธารณสุข และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการโครงการต าบล



ต้นแบบจัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออกของเทศบาลต าบลบ้านแก้ง ตามค าส่ังท่ี 3/2556 วันท่ี 1 มีนาคม 2556 ลง
นามโดยนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบ้านแก้ง  

2. ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ทางระบาดวิทยาโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย ตาย ด้วยโรคไข้เลือดออกของต าบล 
2.1 ปี พ.ศ. 2551 ไม่พบผู้ป่วย 
2.2 ปี พ.ศ. 2552 จ านวนผู้ป่วย 3 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 44.03 ต่อแสนประชากร 
2.3 ปี พศ. 2553 จ านวนผู้ป่วย 1 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 14.61 ต่อแสนประชากร 
2.4 ปี พศ. 2554 ไม่พบผู้ป่วย 
2.5 ปี พศ. 2555 จ านวนผู้ป่วย 7 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 101.76 ต่อแสนประชากร  
2.6 ปี พศ. 2556 จ านวนผู้ป่วย 9 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 130.04 ต่อแสนประชากร  

การวิเคราะห์ข้อมูลค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย(HI, CI)  
 ก่อนด าเนินการ หลังด าเนินการ 

ค่า HI ค่า CI ค่า HI ค่า CI 
หมู่บ้าน 20.75 4.31 11.50 2.14 
โรงเรียน  0.00  2.04 

วัด  0.00  0.00 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  7.69  0.00 

หมายเหตุ ส ารวจก่อนด าเนินงาน ณ วันที่ 17-18 มกราคม 2556 ส ารวจหลังด าเนินงาน ณ วันที่ 12-13 มิถุนายน 2556 

3. ด้านการวางแผนการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน  
 มีการจัดท าแผนการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลภายใต้โครงการจัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออกแบบ
ผสมผสานเทศบาลต าบลบ้านแก้ง โดยมีกิจกรรมการป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์โดยการปิดฝาภาชนะ การควบคุมก าจัดลูกน้ า
ยุงลายโดยใช้สารเคมีในชุมชน โรงเรียน วัด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ่นสารเคมีเมื่อเกิดการระบาดของโรค รณรงค์ก าจัดลูกน้ า
ยุงลาย นวตกรรมทางสังคมท่ีเกิดขึ้นได้แก่ จัดประกวดหมู่บ้านส่ิงแวดล้อมดี ภายใต้โครงการหมู่บ้านน่าอยู่หน้าบ้านน่ามองทุก
หมู่บ้าน และมีการพัฒนาข้อบังคับหมู่บ้าน  และการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ืออย่างต่อเนื่อง เป็นต้น  

4. ด้านการระดมทรัพยากรหรือความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง องค์กรหรือชุมชนเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 มีการระดมทรัพยากรหรือความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรและชุมชน ได้แก่ ประชาชน อสม. เทศบาล รพ.สต. ครู 
นักเรียน และ นคม./ศตม. ซึ่งสามารถสังเกตได้จากแผนงานในโครงการ 
 

5. ด้านการประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 
จากเกณฑ์การประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้ 



ตัวชี้วัดกิจกรรม ระดับคะแนน 
คะแนน
เต็ม/ได้ 

เอกสารหลักฐาน 

1.มีค าสั่งคณะกรรมการ โครงการพัฒนาต าบลต้นแบบ
จัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน
(Integrated Vectors Management : IVM) ของ
ต าบลชัดเจน 

0 = ไม่มีค าสั่ง 
10 = มีค าสั่งชัดเจน 

10 หนังสือค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

2.มีการประชุมท าแผนกิจกรรม IVM รายหมู่บ้าน 0 = ไม่ม ี
5 = มีการประชุม แต่ได้แผน IVM 
ไม่ครบทุกหมู่บ้าน 
10 = มีการประชุม แต่ได้แผน 
IVM ครบทุกหมู่บ้าน 

5 เอกสารแผน IVM ต าบล
แยกรายหมู่บ้าน มี
ประธานคณะกรรมการ
เซ็นรับรองแผน 

3.มีเครือข่ายเข้าร่วมด าเนินงาน ครบ 4 ภาคส่วน ได้แก่ 
รพ.สต. อบต./เทศบาล โรงเรียน และชุมชน 

0 = มี 2 ภาคส่วน 
5 = มี 3 ภาคส่วน 
10 = มีครบ 4 ภาคส่วน 

10 เอกสารค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

4.คณะกรรมการมีการประชุมเพ่ือติดตามหรือ
ประเมินผลระหว่างด าเนินการหลังท าแผน (เมษายน-
กรกฎาคม) 

0 = ไม่มีการประชุม 
5 = มีการประชุม 1 ครัง้ 
10 = มีการประชุม 2 ครั้งข้ึนไป 

5 รายงานการประชุม
ภาพถ่ายกิจกรรม 

5.หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการสามารถด าเนินงานตาม
แผน IVM ของหมู่บ้านได้ร้อยละ 50 ของหมู่บ้าน
ทั้งหมด 

0 = ด าเนินการได้ไม่ถึงร้อยละ 50 
10 = ด าเนินการได้เท่ากับร้อยละ 
50 
20 = ด าเนินการได้มากกว่าร้อย
ละ 50 

20 หลักฐานจากการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานของ
คณะกรรมการและทีม
ประเมินของศตม. 

6.มีการจัดท าเอกสารค าสัญญา(MOU) โครงการพัฒนา
ต าบลต้นแบบ จัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออก
แบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management 
: IVM) ของต าบลชัดเจน 

0 = ไม่ได้ท า MOU 
5 = ท า MOU ภายใน 3 เดือน
หลังวันประชุมท าแผน 
10 = ท า MOU ภายใน 3 เดือน
หลังวันประชุมท าแผน 

10 เอกสาร MOU 

7.ผลการส ารวจลูกน้ ายุงลายหมู่บ้าน ผ่านเกณฑ์ค่า 
HI≤10 ร้อยละ 80 ณ วันที่ลงประเมิน ของทีม ศตม. 

0 = ไม่ผ่านเกณฑ์ 
10 = ผ่านเกณฑ์ 
 

0 บันทึกผลการส ารวจของ
ทีมประเมินจาก นคม./
ศตม. 

8.ผลการส ารวจลูกน้ ายุงลายในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก วัด ณ วันที่ลงประเมิน ของทีม ศตม.  ผา่นเกณฑ์
CI≤10 ร้อยละ 80 

0 = ไม่ผ่านเกณฑ์ 
10 = ผ่านเกณฑ์ 
 

10 บันทึกผลการส ารวจของ
ทีมประเมินจาก นคม./
ศตม. 

9.ผลการควบคุมโรคไข้เลือดออกของต าบล ต้ังแต่
มกราคม-กรกฎาคม 2556 

0 = มีรายงานผู้ป่วย(รวมImport 
case) แต่เกิด second 
generation 

5 รายงาน จาก สสจ.
รายงานการสอบสวน
โรค และรายงานผลการ



5 = มีรายงานผู้ป่วย แต่ไมเ่กิด 
second generation 
10 = ไม่มีรายงานผู้ป่วยเกิดข้ึน
เลย 

ควบคุมโรค 

รวมคะแนน 75  
หมายเหตุ ต าบลต้นแบบต้องได้คะแนนร้อยละ 70 ข้ึนไป จึงจะผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

สรุปจากการพัฒนาต าบลต้นแบบ (IVM) พบว่า ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอภูเขียว ได้คะแนนร้อยละ 75  
“ผ่านเกณฑ์การประเมินต าบลต้นแบบ (IVM)” 

 

ต าบลบ้านเป้า อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
1. ด้านการจัดต้ังคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 

มีการจัดท าบันทึกความร่วมมือ (MOU) เมื่อเดือน 12 มีนาคม 2556 ระหว่างเทศบาลต าบล โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบล โรงเรียน ก านัน อาสาสมัครสาธารณสุข และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีการจัดท าบันทึก
ความร่วมมือโดยแยกหมู่บ้าน รวม 24 ฉบับ และได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการโครงการต าบลต้นแบบจัดการยุงลายพาหะน า
โรคไข้เลือดออก ตามค าส่ังท่ี 465/2555 วันท่ี 27 ธันวาคม 2555 ลงนามโดยนายอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 

2. ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ทางระบาดวิทยาโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย ตาย ด้วยโรคไข้เลือดออกของต าบล 
2.1 ปี พ.ศ. 2551 ไม่พบผู้ป่วย 
2.2 ปี พ.ศ. 2552 ไม่พบผู้ป่วย 
2.3 ปี พศ. 2553 จ านวนผู้ป่วย 7 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 112.43 ต่อแสนประชากร 
2.4 ปี พศ. 2554 ไม่พบผู้ป่วย 
2.5 ปี พศ. 2555 จ านวนผู้ป่วย 4 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 50.33 ต่อแสนประชากร  
2.6 ปี พศ. 2556 จ านวนผู้ป่วย 1 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 12.52 ต่อแสนประชากร  

การวิเคราะห์ข้อมูลค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย(HI, CI)  
 ก่อนด าเนินการ หลังด าเนินการ 

ค่า HI ค่า CI ค่า HI ค่า CI 
หมู่บ้าน 14.69 2.57 17.19 4.81 
โรงเรียน  0.00  1.18 

วัด  0.00  0.00 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  -  - 

หมายเหตุ ส ารวจก่อนด าเนินงาน ณ วันที่ 17-18 มกราคม 2556 ส ารวจหลังด าเนินงาน ณ วันที่ 12-13 มิถุนายน 2556 



3. ด้านการวางแผนการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน  
 มีการจัดท าแผนการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลภายใต้แผนการด าเนินการจัดการยุงลายพาหะน าโรค
ไข้เลือดออกแบบผสมผสาน โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ ส ารวจลูกน้ าพร้อมให้ความรู้ ให้
ความรู้ในโรงเรียนผ่านเสียงตามสายและหน้าเสาธง ก าจัดลูกน้ ายุงลายโดยใช้วิธีทางกายภาพ และเคมี พ่นสารเคมีเมื่อเกิดการ
ระบาดของโรค รณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย และใช้ข้อบังคับต าบล เป็นต้น  

4. ด้านการระดมทรัพยากรหรือความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง องค์กรหรือชุมชนเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 มีการระดมทรัพยากรหรือความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรและชุมชน ได้แก่ ประชาชน อสม. อบต. รพ.สต. ครู 
นักเรียน และผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งสามารถสังเกตได้จากแผนงานในโครงการ 
 

5. ด้านการประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 
จากเกณฑ์การประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตัวชี้วัดกิจกรรม ระดับคะแนน 
คะแนน
เต็ม/ได้ 

เอกสารหลักฐาน 

1.มีค าสั่งคณะกรรมการ โครงการพัฒนาต าบลต้นแบบ
จัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน
(Integrated Vectors Management : IVM) ของ
ต าบลชัดเจน 

0 = ไม่มีค าสั่ง 
10 = มีค าสั่งชัดเจน 

10 หนังสือค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

2.มีการประชุมท าแผนกิจกรรม IVM รายหมู่บ้าน 0 = ไม่ม ี
5 = มีการประชุม แต่ได้แผน IVM 
ไม่ครบทุกหมู่บ้าน 
10 = มีการประชุม แต่ได้แผน 
IVM ครบทุกหมู่บ้าน 

5 เอกสารแผน IVM ต าบล
แยกรายหมู่บ้าน มี
ประธานคณะกรรมการ
เซ็นรับรองแผน 

3.มีเครือข่ายเข้าร่วมด าเนินงาน ครบ 4 ภาคส่วน ได้แก่ 
รพ.สต. อบต./เทศบาล โรงเรียน และชุมชน 

0 = มี 2 ภาคส่วน 
5 = มี 3 ภาคส่วน 
10 = มีครบ 4 ภาคส่วน 

10 เอกสารค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

4.คณะกรรมการมีการประชุมเพ่ือติดตามหรือ
ประเมินผลระหว่างด าเนินการหลังท าแผน (เมษายน-
กรกฎาคม) 

0 = ไม่มีการประชุม 
5 = มีการประชุม 1 ครัง้ 
10 = มีการประชุม 2 ครั้งข้ึนไป 

10 รายงานการประชุม
ภาพถ่ายกิจกรรม 

5.หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการสามารถด าเนินงานตาม
แผน IVM ของหมู่บ้านได้ร้อยละ 50 ของหมู่บ้าน
ทั้งหมด 

0 = ด าเนินการได้ไม่ถึงร้อยละ 50 
10 = ด าเนินการได้เท่ากับร้อยละ 
50 
20 = ด าเนินการได้มากกว่าร้อย
ละ 50 

10 หลักฐานจากการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานของ
คณะกรรมการและทีม
ประเมินของศตม. 



6.มีการจัดท าเอกสารค าสัญญา(MOU) โครงการพัฒนา
ต าบลต้นแบบ จัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออก
แบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management 
: IVM) ของต าบลชัดเจน 

0 = ไม่ได้ท า MOU 
5 = ท า MOU ภายใน 3 เดือน
หลังวันประชุมท าแผน 
10 = ท า MOU ภายใน 3 เดือน
หลังวันประชุมท าแผน 

10 เอกสาร MOU 

7.ผลการส ารวจลูกน้ ายุงลายหมู่บ้าน ผ่านเกณฑ์ค่า 
HI≤10 ร้อยละ 80 ณ วันที่ลงประเมิน ของทีม ศตม. 

0 = ไม่ผ่านเกณฑ์ 
10 = ผ่านเกณฑ์ 
 

0 บันทึกผลการส ารวจของ
ทีมประเมินจาก นคม./
ศตม. 

8.ผลการส ารวจลูกน้ ายุงลายในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก วัด ณ วันที่ลงประเมิน ของทีม ศตม.  ผา่นเกณฑ์
CI≤10 ร้อยละ 80 

0 = ไม่ผ่านเกณฑ์ 
10 = ผ่านเกณฑ์ 
 

10 บันทึกผลการส ารวจของ
ทีมประเมินจาก นคม./
ศตม. 

9.ผลการควบคุมโรคไข้เลือดออกของต าบล ต้ังแต่
มกราคม-กรกฎาคม 2556 

0 = มีรายงานผู้ป่วย(รวมImport 
case) แต่เกิด second 
generation 
5 = มีรายงานผู้ป่วย แต่ไมเ่กิด 
second generation 
10 = ไม่มีรายงานผู้ป่วยเกิดข้ึน
เลย 

5 รายงาน จาก สสจ.
รายงานการสอบสวน
โรค และรายงานผลการ
ควบคุมโรค 

รวมคะแนน 70  
หมายเหตุ ต าบลต้นแบบต้องได้คะแนนร้อยละ 70 ข้ึนไป จึงจะผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

สรุปจากการพัฒนาต าบลต้นแบบ (IVM) พบว่า ต าบลบ้านเป้า อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ได้คะแนน ร้อยละ 70  
“ผ่านเกณฑ์การประเมินต าบลต้นแบบ (IVM)” 

 

ต าบลห้วยตอน อ าเภอเมือง 
1. ด้านการจัดต้ังคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 

มีการจัดท าบันทึกความร่วมมือ (MOU) เมื่อเดือน 12 มีนาคม 2556 ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงเรียน ก านัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ใหญ่บ้าน โดยมีการจัดท า
บันทึกความร่วมมือโดยแยกหมู่บ้าน รวม 9 ฉบับ และได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการโครงการต าบลต้นแบบจัดการยุงลายพาหะ
น าโรคไข้เลือดออก ตามค าส่ังวันท่ี 12 มีนาคม 2556 ลงนามโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยต้อน 

2. ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ทางระบาดวิทยาโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย ตาย ด้วยโรคไข้เลือดออกของต าบล 
2.1 ปี พ.ศ. 2551 จ านวนผู้ป่วย 10 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 156.27 ต่อแสนประชากร 
2.2 ปี พ.ศ. 2552 ไม่พบผู้ป่วย 
2.3 ปี พศ. 2553 จ านวนผู้ป่วย 10 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 156.08 ต่อแสนประชากร 



2.4 ปี พศ. 2554 จ านวนผู้ป่วย 4 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 61.64 ต่อแสนประชากร 
2.5 ปี พศ. 2555 จ านวนผู้ป่วย 16 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 245.29 ต่อแสนประชากร  
2.6 ปี พศ. 2556 จ านวนผู้ป่วย 34 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 517.35 ต่อแสนประชากร  

การวิเคราะห์ข้อมูลค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย(HI, CI)  
 ก่อนด าเนินการ หลังด าเนินการ 

ค่า HI ค่า CI ค่า HI ค่า CI 
หมู่บ้าน 15.85 3.15 20.00 3.73 
โรงเรียน  6.24  1.18 

วัด  8.89  0.00 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  11.11  0.00 

หมายเหตุ ส ารวจก่อนด าเนินงาน ณ วันที่ 17-18 มกราคม 2556 ส ารวจหลังด าเนินงาน ณ วันที่ 12-13 มิถุนายน 2556 

3. ด้านการวางแผนการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน  
 มีการจัดท าแผนการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลภายใต้แผนการด าเนินการจัดการยุงลายพาหะน าโรค
ไข้เลือดออกแบบผสมผสาน โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ ส ารวจลูกน้ าพร้อมให้ความรู้ ให้
ความรู้ในโรงเรียนผ่านเสียงตามสายและหน้าเสาธง ก าจัดลูกน้ ายุงลายโดยใช้วิธีทางกายภาพ และเคมี พ่นสารเคมีเมื่อเกิดการ
ระบาดของโรค รณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย และใช้ข้อบังคับต าบล เป็นต้น  

4. ด้านการระดมทรัพยากรหรือความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง องค์กรหรือชุมชนเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 มีการระดมทรัพยากรหรือความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรและชุมชน ได้แก่ ประชาชน อสม. อบต. รพ.สต. ครู 
นักเรียน และผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งสามารถสังเกตได้จากแผนงานในโครงการ 
 

5. ด้านการประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 
จากเกณฑ์การประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตัวชี้วัดกิจกรรม ระดับคะแนน 
คะแนน
เต็ม/ได้ 

เอกสารหลักฐาน 

1.มีค าสั่งคณะกรรมการ โครงการพัฒนาต าบลต้นแบบ
จัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน
(Integrated Vectors Management : IVM) ของ
ต าบลชัดเจน 

0 = ไม่มีค าสั่ง 
10 = มีค าสั่งชัดเจน 

10 หนังสือค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

2.มีการประชุมท าแผนกิจกรรม IVM รายหมู่บ้าน 0 = ไม่ม ี
5 = มีการประชุม แต่ได้แผน IVM 
ไม่ครบทุกหมู่บ้าน 

5 เอกสารแผน IVM ต าบล
แยกรายหมู่บ้าน มี
ประธานคณะกรรมการ



10 = มีการประชุม แต่ได้แผน 
IVM ครบทุกหมู่บ้าน 

เซ็นรับรองแผน 

3.มีเครือข่ายเข้าร่วมด าเนินงาน ครบ 4 ภาคส่วน ได้แก่ 
รพ.สต. อบต./เทศบาล โรงเรียน และชุมชน 

0 = มี 2 ภาคส่วน 
5 = มี 3 ภาคส่วน 
10 = มีครบ 4 ภาคส่วน 

10 เอกสารค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

4.คณะกรรมการมีการประชุมเพ่ือติดตามหรือ
ประเมินผลระหว่างด าเนินการหลังท าแผน (เมษายน-
กรกฎาคม) 

0 = ไม่มีการประชุม 
5 = มีการประชุม 1 ครัง้ 
10 = มีการประชุม 2 ครั้งข้ึนไป 

5 รายงานการประชุม
ภาพถ่ายกิจกรรม 

5.หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการสามารถด าเนินงานตาม
แผน IVM ของหมู่บ้านได้ร้อยละ 50 ของหมู่บ้าน
ทั้งหมด 

0 = ด าเนินการได้ไม่ถึงร้อยละ 50 
10 = ด าเนินการได้เท่ากับร้อยละ 
50 
20 = ด าเนินการได้มากกว่าร้อย
ละ 50 

10 หลักฐานจากการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานของ
คณะกรรมการและทีม
ประเมินของศตม. 

6.มีการจัดท าเอกสารค าสัญญา(MOU) โครงการพัฒนา
ต าบลต้นแบบ จัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออก
แบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management 
: IVM) ของต าบลชัดเจน 

0 = ไม่ได้ท า MOU 
5 = ท า MOU ภายใน 3 เดือน
หลังวันประชุมท าแผน 
10 = ท า MOU ภายใน 3 เดือน
หลังวันประชุมท าแผน 

10 เอกสาร MOU 

7.ผลการส ารวจลูกน้ ายุงลายหมู่บ้าน ผ่านเกณฑ์ค่า 
HI≤10 ร้อยละ 80 ณ วันที่ลงประเมิน ของทีม ศตม. 

0 = ไม่ผ่านเกณฑ์ 
10 = ผ่านเกณฑ์ 
 

0 บันทึกผลการส ารวจของ
ทีมประเมินจาก นคม./
ศตม. 

8.ผลการส ารวจลูกน้ ายุงลายในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก วัด ณ วันที่ลงประเมิน ของทีม ศตม.  ผา่นเกณฑ์
CI≤10 ร้อยละ 80 

0 = ไม่ผ่านเกณฑ์ 
10 = ผ่านเกณฑ์ 
 

10 บันทึกผลการส ารวจของ
ทีมประเมินจาก นคม./
ศตม. 

9.ผลการควบคุมโรคไข้เลือดออกของต าบล ต้ังแต่
มกราคม-กรกฎาคม 2556 

0 = มีรายงานผู้ป่วย(รวมImport 
case) แต่เกิด second 
generation 
5 = มีรายงานผู้ป่วย แต่ไมเ่กิด 
second generation 
10 = ไม่มีรายงานผู้ป่วยเกิดข้ึน
เลย 

0 รายงาน จาก สสจ.
รายงานการสอบสวน
โรค และรายงานผลการ
ควบคุมโรค 

รวมคะแนน 60  
หมายเหตุ ต าบลต้นแบบต้องได้คะแนนร้อยละ 70 ข้ึนไป จึงจะผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

สรุปจากการพัฒนาต าบลต้นแบบ (IVM) พบว่า ต าบลห้วยต้อน อ าเภอเมือง ได้คะแนน ร้อยละ 60  
“ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินต าบลต้นแบบ (IVM)” 

 



จังหวัดบุรีรัมย์ 
ต าบลบ้านสิงห์ อ าเภอนางรอง 
1. ด้านการจัดต้ังคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 

มีการจัดท าบันทึกความร่วมมือ (MOU) เมื่อเดือน 31 มกราคม 2556 ระหว่างหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบล 
ก านัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และโรงเรียน และได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการท างาน งานเฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุม
โรคลงนามโดยผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล 

2. ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ทางระบาดวิทยาโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย ตาย ด้วยโรคไข้เลือดออกของต าบล 
2.1 ปี พ.ศ. 2551 จ านวนผู้ป่วย 14 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 262.96 ต่อแสนประชากร 
2.2 ปี พ.ศ. 2552 จ านวนผู้ป่วย 40 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 719.17 ต่อแสนประชากร  
2.3 ปี พศ. 2553 จ านวนผู้ป่วย 32 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 582.67 ต่อแสนประชากร 
2.4 ปี พศ. 2554 จ านวนผู้ป่วย 4 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 74.16 ต่อแสนประชากร  
2.5 ปี พศ. 2555 จ านวนผู้ป่วย 31 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 506.21 ต่อแสนประชากร 
2.6 ปี พศ. 2556 จ านวนผู้ป่วย 1 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 16.33 ต่อแสนประชากร  

การวิเคราะห์ข้อมูลค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย(HI, CI)  
 ก่อนด าเนินการ หลังด าเนินการ 

ค่า HI ค่า CI ค่า HI ค่า CI 
หมู่บ้าน 61.07 36.60 61.07 31.53 
โรงเรียน  25.00  25.00 
วัด  30.77  30.77 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  33.33  50.00 
หมายเหตุ ส ารวจก่อนด าเนินงาน ณ วันที่ 10 มกราคม 2556 ส ารวจหลังด าเนินงาน ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 

3. ด้านการวางแผนการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน  

การจัดท าแผนการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลภายใต้โครงการต าบลต้นแบบการจัดการพาหะน าโรค
ไข้เลือดออกแบบผสมผสานแต่ไม่มีรายละเอียดท่ีชัดเจนว่าจะด าเนินกิจกรรมใดบ้าง มีเพียงเป้าหมายหลักคือ อบต. อสม. 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อ านวยการโรงเรียน และผู้ทรงคุณวุติ 

4. ด้านการระดมทรัพยากรหรือความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง องค์กรหรือชุมชนเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 จากการสังเกตจากแผนงานไม่มีการระดมทรัพยากรหรือความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีชัดเจน   
 



5. ด้านการประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 
จากเกณฑ์การประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตัวชี้วัดกิจกรรม ระดับคะแนน 
คะแนน
เต็ม/ได้ 

เอกสารหลักฐาน 

1.มีค าสั่งคณะกรรมการ โครงการพัฒนาต าบลต้นแบบ
จัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน
(Integrated Vectors Management : IVM) ของต าบล
ชัดเจน 

0 = ไม่มีค าสั่ง 
10 = มีค าสั่งชัดเจน 

10 หนังสือค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

2.มีการประชุมท าแผนกิจกรรม IVM รายหมู่บ้าน 0 = ไม่ม ี
5 = มีการประชุม แต่ได้แผน IVM 
ไม่ครบทุกหมู่บ้าน 
10 = มีการประชุม แต่ได้แผน 
IVM ครบทุกหมู่บ้าน 

5 เอกสารแผน IVM ต าบล
แยกรายหมู่บ้าน มีประธาน
คณะกรรมการเซ็นรับรอง
แผน 

3.มีเครือข่ายเข้าร่วมด าเนินงาน ครบ 4 ภาคส่วน ได้แก่ 
รพ.สต. อบต./เทศบาล โรงเรียน และชุมชน 

0 = มี 2 ภาคส่วน 
5 = มี 3 ภาคส่วน 
10 = มีครบ 4 ภาคส่วน 

10 เอกสารค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

4.คณะกรรมการมีการประชุมเพ่ือติดตามหรือประเมินผล
ระหว่างด าเนินการหลังท าแผน (เมษายน-กรกฎาคม) 

0 = ไม่มีการประชุม 
5 = มีการประชุม 1 ครัง้ 
10 = มีการประชุม 2 ครั้งข้ึนไป 

0 รายงานการประชุมภาพถ่าย
กิจกรรม 

5.หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการสามารถด าเนินงานตามแผน 
IVM ของหมู่บ้านได้ร้อยละ 50 ของหมู่บ้านทั้งหมด 

0 = ด าเนินการได้ไม่ถึงร้อยละ 50 
10 = ด าเนินการได้เท่ากับร้อยละ 
50 
20 = ด าเนินการได้มากกว่าร้อย
ละ 50 

0 หลักฐานจากการประเมินผล
การด าเนินงานของ
คณะกรรมการและทีม
ประเมินของศตม. 

6.มีการจัดท าเอกสารค าสัญญา(MOU) โครงการพัฒนา
ต าบลต้นแบบ จัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออก
แบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management : 
IVM) ของต าบลชัดเจน 

0 = ไม่ได้ท า MOU 
5 = ท า MOU ภายใน 3 เดือน
หลังวันประชุมท าแผน 
10 = ท า MOU ภายใน 3 เดือน
หลังวันประชุมท าแผน 

10 เอกสาร MOU 

7.ผลการส ารวจลูกน้ ายุงลายหมู่บ้าน ผ่านเกณฑ์ค่า 
HI≤10 ร้อยละ 80 ณ วันที่ลงประเมิน ของทีม ศตม. 

0 = ไม่ผ่านเกณฑ์ 
10 = ผ่านเกณฑ์ 
 

0 บันทึกผลการส ารวจของทีม
ประเมินจาก นคม./ศตม. 

8.ผลการส ารวจลูกน้ ายุงลายในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก วัด ณ วันที่ลงประเมิน ของทีม ศตม.  ผ่านเกณฑ์
CI≤10 ร้อยละ 80 

0 = ไม่ผ่านเกณฑ์ 
10 = ผ่านเกณฑ์ 
 

0 บันทึกผลการส ารวจของทีม
ประเมินจาก นคม./ศตม. 

9.ผลการควบคุมโรคไข้เลือดออกของต าบล ต้ังแต่ 0 = มีรายงานผู้ป่วย(รวมImport 5 รายงาน จาก สสจ.รายงาน



มกราคม-กรกฎาคม 2556 case) แต่เกิด second 
generation 
5 = มีรายงานผู้ป่วย แต่ไม่เกิด 
second generation 
10 = ไม่มีรายงานผู้ป่วยเกิดข้ึน
เลย 

การสอบสวนโรค และ
รายงานผลการควบคุมโรค 

รวมคะแนน 40  
หมายเหตุ ต าบลต้นแบบต้องได้คะแนนร้อยละ 70 ข้ึนไป จึงจะผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

สรุปจากการพัฒนาต าบลต้นแบบ (IVM) ของ พบว่า ต าบลบ้านสิงห์ อ าเภอนางรอง ได้คะแนนร้อยละ 40  
“ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินต าบลต้นแบบ (IVM)” 

ต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ 
1. ด้านการจัดต้ังคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 

มีการจัดท าบันทึกความร่วมมือ (MOU) เมื่อเดือน 12 มีนาคม 2556 ระหว่างศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงท่ี 
5.2 นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงเรียน ผู้น าชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล 
และอาสาสมัครสาธารณสุข โดยมีการจัดท าความร่วมมือแยกรายหมู่บ้าน จ านวน 9 ฉบับ และได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเทศบาลต าบลทะเมนชัย ลงนามโดยนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลทะเมนชัย
ตามค าส่ังเลขท่ี 37/2556 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2556 และค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ประจ าปี 2556 ลงนามโดยนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลทะเมนชัยตามค าส่ังเลขท่ี 36/2556 ลงวันท่ี 4 
กุมภาพันธ์ 2556 

2. ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ทางระบาดวิทยาโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย ตาย ด้วยโรคไข้เลือดออกของต าบล (ข้อมูลเฉพาะของ รพ.สต.บุลาว) 
2.1 ปี พ.ศ. 2551 จ านวนผู้ป่วย 2 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 51.28 ต่อแสนประชากร 
2.2 ปี พ.ศ. 2552 ไม่พบผู้ป่วย  
2.3 ปี พศ. 2553 จ านวนผู้ป่วย 1 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 25.36 ต่อแสนประชากร 
2.4 ปี พศ. 2554 จ านวนผู้ป่วย 10 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 232.56 ต่อแสนประชากร  
2.5 ปี พศ. 2555 จ านวนผู้ป่วย 3 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 69.77 ต่อแสนประชากร 
2.6 ปี พศ. 2556 จ านวนผู้ป่วย 30 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 697.67 ต่อแสนประชากร  
 
 
 
 



การวิเคราะห์ข้อมูลค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย(HI, CI)  
 ก่อนด าเนินการ หลังด าเนินการ 

ค่า HI ค่า CI ค่า HI ค่า CI 
หมู่บ้าน 61.25 38.18 62.81 31.40 
โรงเรียน  3.70  3.70 
วัด  8.70  8.70 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  25.00  25.00 
หมายเหตุ ส ารวจก่อนด าเนินงาน ณ วันที่ 12-13 มกราคม 2556 ส ารวจหลังด าเนินงาน ณ วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2556 

3. ด้านการวางแผนการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน  

การจัดท าแผนการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลภายใต้แผนปฏิบัติการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2556 โดยมีกิจกรรมท่ีส าคัญคือ การประชุมช้ีแจง การสุ่มส ารวจลูกน้ า การออกข้อบังคับ
หรือมาตรการทางสังคม การรณรงค์ป้องกันโรค และการท าบันทึกข้อตกลง และมีการตั้งตัวชี้วัดกิจกรรมการด าเนินการด้วย 

4. ด้านการระดมทรัพยากรหรือความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง องค์กรหรือชุมชนเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 มีระดมทรัพยากรหรือความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง องค์กรหรือชุมชน ในภาคประชาชน ผู้น าชุมชน และ
หน่วยงานเครือข่ายในพื้นท่ี สามารถสังเกตได้จากแผนงานโครงการ งบประมาณท่ีใช้เบิกจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลทะเมนชัย 

5. ด้านการประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 
จากเกณฑ์การประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตัวชี้วัดกิจกรรม ระดับคะแนน 
คะแนน
เต็ม/ได้ 

เอกสารหลักฐาน 

1.มีค าสั่งคณะกรรมการ โครงการพัฒนาต าบลต้นแบบ
จัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน
(Integrated Vectors Management : IVM) ของต าบล
ชัดเจน 

0 = ไม่มีค าสั่ง 
10 = มีค าสั่งชัดเจน 

10 หนังสือค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

2.มีการประชุมท าแผนกิจกรรม IVM รายหมู่บ้าน 0 = ไม่ม ี
5 = มีการประชุม แต่ได้แผน IVM 
ไม่ครบทุกหมู่บ้าน 
10 = มีการประชุม แต่ได้แผน 
IVM ครบทุกหมู่บ้าน 

5 เอกสารแผน IVM ต าบล
แยกรายหมู่บ้าน มีประธาน
คณะกรรมการเซ็นรับรอง
แผน 

3.มีเครือข่ายเข้าร่วมด าเนินงาน ครบ 4 ภาคส่วน ได้แก่ 
รพ.สต. อบต./เทศบาล โรงเรียน และชุมชน 

0 = มี 2 ภาคส่วน 
5 = มี 3 ภาคส่วน 

10 เอกสารค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 



10 = มีครบ 4 ภาคส่วน 
4.คณะกรรมการมีการประชุมเพ่ือติดตามหรือประเมินผล
ระหว่างด าเนินการหลังท าแผน (เมษายน-กรกฎาคม) 

0 = ไม่มีการประชุม 
5 = มีการประชุม 1 ครัง้ 
10 = มีการประชุม 2 ครั้งข้ึนไป 

0 รายงานการประชุมภาพถ่าย
กิจกรรม 

5.หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการสามารถด าเนินงานตามแผน 
IVM ของหมู่บ้านได้ร้อยละ 50 ของหมู่บ้านทั้งหมด 

0 = ด าเนินการได้ไม่ถึงร้อยละ 50 
10 = ด าเนินการได้เท่ากับร้อยละ 
50 
20 = ด าเนินการได้มากกว่าร้อย
ละ 50 

0 หลักฐานจากการประเมินผล
การด าเนินงานของ
คณะกรรมการและทีม
ประเมินของศตม. 

6.มีการจัดท าเอกสารค าสัญญา(MOU) โครงการพัฒนา
ต าบลต้นแบบ จัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออก
แบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management : 
IVM) ของต าบลชัดเจน 

0 = ไม่ได้ท า MOU 
5 = ท า MOU ภายใน 3 เดือน
หลังวันประชุมท าแผน 
10 = ท า MOU ภายใน 3 เดือน
หลังวันประชุมท าแผน 

10 เอกสาร MOU 

7.ผลการส ารวจลูกน้ ายุงลายหมู่บ้าน ผ่านเกณฑ์ค่า 
HI≤10 ร้อยละ 80 ณ วันที่ลงประเมิน ของทีม ศตม. 

0 = ไม่ผ่านเกณฑ์ 
10 = ผ่านเกณฑ์ 
 

10 บันทึกผลการส ารวจของทีม
ประเมินจาก นคม./ศตม. 

8.ผลการส ารวจลูกน้ ายุงลายในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก วัด ณ วันที่ลงประเมิน ของทีม ศตม.  ผ่านเกณฑ์
CI≤10 ร้อยละ 80 

0 = ไม่ผ่านเกณฑ์ 
10 = ผ่านเกณฑ์ 
 

10 บันทึกผลการส ารวจของทีม
ประเมินจาก นคม./ศตม. 

9.ผลการควบคุมโรคไข้เลือดออกของต าบล ต้ังแต่
มกราคม-กรกฎาคม 2556 

0 = มีรายงานผู้ป่วย(รวมImport 
case) แต่เกิด second 
generation 
5 = มีรายงานผู้ป่วย แต่ไม่เกิด 
second generation 
10 = ไม่มีรายงานผู้ป่วยเกิดข้ึน
เลย 

10 รายงาน จาก สสจ.รายงาน
การสอบสวนโรค และ
รายงานผลการควบคุมโรค 

รวมคะแนน 65  
หมายเหตุ ต าบลต้นแบบต้องได้คะแนนร้อยละ 70 ข้ึนไป จึงจะผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

สรุปจากการพัฒนาต าบลต้นแบบ (IVM) ของ พบว่า ต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ ได้คะแนนร้อยละ 65  
“ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินต าบลต้นแบบ (IVM)” 

 

 
 
 



ต าบลท่าม่วง อ าเภอสตึก 
1. ด้านการจัดต้ังคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 

ไม่มีการจัดท าบันทึกความร่วมมือ (MOU) และการจัดต้ังคณะกรรมการ 

2. ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ทางระบาดวิทยาโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย ตาย ด้วยโรคไข้เลือดออกของต าบล (ข้อมูลเฉพาะของ รพ.สต.บุลาว) 
2.1 ปี พ.ศ. 2551 จ านวนผู้ป่วย 9 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 144.37 ต่อแสนประชากร 
2.2 ปี พ.ศ. 2552 จ านวนผู้ป่วย 5 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 79.94 ต่อแสนประชากร  
2.3 ปี พศ. 2553 จ านวนผู้ป่วย 8 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 127.49 ต่อแสนประชากร 
2.4 ปี พศ. 2554 จ านวนผู้ป่วย 8 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 126.70 ต่อแสนประชากร  
2.5 ปี พศ. 2555 จ านวนผู้ป่วย 7 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 110.64 ต่อแสนประชากร 
2.6 ปี พศ. 2556 จ านวนผู้ป่วย 12 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 189.12 ต่อแสนประชากร  

การวิเคราะห์ข้อมูลค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย(HI, CI)  
 ก่อนด าเนินการ หลังด าเนินการ 

ค่า HI ค่า CI ค่า HI ค่า CI 
หมู่บ้าน 54.17 34.53 56.25 34.89 
โรงเรียน  18.52  16.31 
วัด  5.56  5.56 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  25.00  25.00 
หมายเหตุ ส ารวจก่อนด าเนินงาน ณ วันที่ 14-15 มกราคม 2556 ส ารวจหลังด าเนินงาน ณ วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2556 

3. ด้านการวางแผนการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน  

การจัดท าแผนการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลภายใต้โครงการต าบลต้นแบบควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบ
ผสมผสาน โดยมีกิจกรรมท่ีส าคัญคือ พัฒนาทีมแกนน าการเฝ้าระวังโรค รณรงค์ก าจัดลูกน้ า สุ่มประเมินลูกน้ ายุงลาย และ
สร้างข้อตกลงร่วมกันเพื่อเป็นมาตรการทางสังคม และมีการตั้งตัวชี้วัดกิจกรรมการด าเนินการด้วย 

4. ด้านการระดมทรัพยากรหรือความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง องค์กรหรือชุมชนเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 มีระดมทรัพยากรหรือความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง องค์กรหรือชุมชน เช่น วัด หมู่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต. และรพ.สต. โดยสามารถสังเกตได้จากแผนงานโครงการ  
 
 
 



5. ด้านการประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 
เนื่องจากการพัฒนาต าบลต้นแบบ ต าบลท่าม่วง อ าเภอสตึก ไม่พร้อมท่ีจะด าเนินการ จึงพัฒนาได้เพียงขั้นตอนการ 

วิเคราะห์สถานการณ์โรค การวิเคราะห์ค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย และแผนการด าเนินการ แต่ยังไม่พร้อมท่ีจะปฏิบัติตามแผนท่ีคิด
ไว้ จึงไม่สามารถพัฒนาจนจบกระบวนการได้  
 

สรุปจากการพัฒนาต าบลต้นแบบ (IVM) ของ พบว่า ต าบลท่าม่วง อ าเภอสตึก  
“ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินต าบลต้นแบบ (IVM)” 

 

ต าบลสะแกโพรง อ าเภอเมือง 
1. ด้านการจัดต้ังคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 

มีการจัดท าบันทึกความร่วมมือ (MOU) เมื่อเดือน 20 มีนาคม 2556 ระหว่างศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงท่ี 
5.2 องค์การบริหารส่วนต าบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล ก านัน และอาสาสมัครสาธารณสุขและได้มีการจัดต้ัง
คณะกรรมการด าเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการควบคุมพาหะน าโรคและการจัดการพาหะน าโรค
แบบผสมผสาน (IVM) ลงนามโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

2. ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ทางระบาดวิทยาโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย ตาย ด้วยโรคไข้เลือดออกของต าบล (ข้อมูลเฉพาะของ รพ.สต.บุลาว) 
2.1 ปี พ.ศ. 2551 จ านวนผู้ป่วย 21 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 491.11 ต่อแสนประชากร 
2.2 ปี พ.ศ. 2552 จ านวนผู้ป่วย 6 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 138.44 ต่อแสนประชากร  
2.3 ปี พศ. 2553 จ านวนผู้ป่วย 4 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 92.53 ต่อแสนประชากร 
2.4 ปี พศ. 2554 จ านวนผู้ป่วย 12 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 266.84 ต่อแสนประชากร  
2.5 ปี พศ. 2555 จ านวนผู้ป่วย 7 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 129.13 ต่อแสนประชากร 
2.6 ปี พศ. 2556 จ านวนผู้ป่วย 15 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 274.32 ต่อแสนประชากร  

การวิเคราะห์ข้อมูลค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย(HI, CI)  
 ก่อนด าเนินการ หลังด าเนินการ 

ค่า HI ค่า CI ค่า HI ค่า CI 
หมู่บ้าน 60.36 21.33 61.07 31.53 
โรงเรียน  25.00  27.03 
วัด  26.67  22.92 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  33.33  23.08 
หมายเหตุ ส ารวจก่อนด าเนินงาน ณ วันที่ 8-9 มกราคม 2556 ส ารวจหลังด าเนินงาน ณ วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2556 

 



3. ด้านการวางแผนการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน  

การจัดท าแผนการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลภายใต้โครงการการควบคุมพาหะน าโรคและการจัดการพาหะ
น าโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน (IVM) โดยมีกิจกรรมท่ีส าคัญคือ การประชุมช้ีแจง จัดท าวิธีการด าเนินการในหมู่บ้าน วัด 
โรงเรียน จัดต้ังทีม SRRT ส ารวจลูกน้ ายุงลาย โรงเรียน ชุมชน วัดปลอดลูกน้ า และผลักดันให้เครือข่ายในพื้นท่ีวิเคราะห์
สถานการณ์โรค และมีการตั้งตัวชี้วัดกิจกรรมการด าเนินการด้วย 

4. ด้านการระดมทรัพยากรหรือความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง องค์กรหรือชุมชนเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 มีระดมทรัพยากรหรือความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง องค์กรหรือชุมชนโดยสามารถสังเกตได้จากแผนงาน
โครงการ และมีตัวชี้วัดในด้านการระดมทุนหรือการขอความร่วมมือ  

5. ด้านการประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 
จากเกณฑ์การประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตัวชี้วัดกิจกรรม ระดับคะแนน 
คะแนน
เต็ม/ได้ 

เอกสารหลักฐาน 

1.มีค าสั่งคณะกรรมการ โครงการพัฒนาต าบลต้นแบบ
จัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน
(Integrated Vectors Management : IVM) ของต าบล
ชัดเจน 

0 = ไม่มีค าสั่ง 
10 = มีค าสั่งชัดเจน 

10 หนังสือค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

2.มีการประชุมท าแผนกิจกรรม IVM รายหมู่บ้าน 0 = ไม่ม ี
5 = มีการประชุม แต่ได้แผน IVM 
ไม่ครบทุกหมู่บ้าน 
10 = มีการประชุม แต่ได้แผน 
IVM ครบทุกหมู่บ้าน 

5 เอกสารแผน IVM ต าบล
แยกรายหมู่บ้าน มีประธาน
คณะกรรมการเซ็นรับรอง
แผน 

3.มีเครือข่ายเข้าร่วมด าเนินงาน ครบ 4 ภาคส่วน ได้แก่ 
รพ.สต. อบต./เทศบาล โรงเรียน และชุมชน 

0 = มี 2 ภาคส่วน 
5 = มี 3 ภาคส่วน 
10 = มีครบ 4 ภาคส่วน 

10 เอกสารค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

4.คณะกรรมการมีการประชุมเพ่ือติดตามหรือประเมินผล
ระหว่างด าเนินการหลังท าแผน (เมษายน-กรกฎาคม) 

0 = ไม่มีการประชุม 
5 = มีการประชุม 1 ครัง้ 
10 = มีการประชุม 2 ครั้งข้ึนไป 

0 รายงานการประชุมภาพถ่าย
กิจกรรม 

5.หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการสามารถด าเนินงานตามแผน 
IVM ของหมู่บ้านได้ร้อยละ 50 ของหมู่บ้านทั้งหมด 

0 = ด าเนินการได้ไม่ถึงร้อยละ 50 
10 = ด าเนินการได้เท่ากับร้อยละ 
50 
20 = ด าเนินการได้มากกว่าร้อย
ละ 50 

0 หลักฐานจากการประเมินผล
การด าเนินงานของ
คณะกรรมการและทีม
ประเมินของศตม. 



6.มีการจัดท าเอกสารค าสัญญา(MOU) โครงการพัฒนา
ต าบลต้นแบบ จัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออก
แบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management : 
IVM) ของต าบลชัดเจน 

0 = ไม่ได้ท า MOU 
5 = ท า MOU ภายใน 3 เดือน
หลังวันประชุมท าแผน 
10 = ท า MOU ภายใน 3 เดือน
หลังวันประชุมท าแผน 

10 เอกสาร MOU 

7.ผลการส ารวจลูกน้ ายุงลายหมู่บ้าน ผ่านเกณฑ์ค่า 
HI≤10 ร้อยละ 80 ณ วันที่ลงประเมิน ของทีม ศตม. 

0 = ไม่ผ่านเกณฑ์ 
10 = ผ่านเกณฑ์ 
 

0 บันทึกผลการส ารวจของทีม
ประเมินจาก นคม./ศตม. 

8.ผลการส ารวจลูกน้ ายุงลายในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก วัด ณ วันที่ลงประเมิน ของทีม ศตม.  ผ่านเกณฑ์
CI≤10 ร้อยละ 80 

0 = ไม่ผ่านเกณฑ์ 
10 = ผ่านเกณฑ์ 
 

0 บันทึกผลการส ารวจของทีม
ประเมินจาก นคม./ศตม. 

9.ผลการควบคุมโรคไข้เลือดออกของต าบล ต้ังแต่
มกราคม-กรกฎาคม 2556 

0 = มีรายงานผู้ป่วย(รวมImport 
case) แต่เกิด second 
generation 
5 = มีรายงานผู้ป่วย แต่ไม่เกิด 
second generation 
10 = ไม่มีรายงานผู้ป่วยเกิดข้ึน
เลย 

10 รายงาน จาก สสจ.รายงาน
การสอบสวนโรค และ
รายงานผลการควบคุมโรค 

รวมคะแนน 45  
หมายเหตุ ต าบลต้นแบบต้องได้คะแนนร้อยละ 70 ข้ึนไป จึงจะผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

สรุปจากการพัฒนาต าบลต้นแบบ (IVM) ของ พบว่า ต าบลสะแกโพรง อ าเภอเมือง ได้คะแนนร้อยละ 45  
“ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินต าบลต้นแบบ (IVM)” 

 

จังหวัดสุรินทร์ 
ต าบลไพรขลา อ าเภอชุมพลบุรี 
1. ด้านการจัดต้ังคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 

มีการจัดท าบันทึกความร่วมมือ (MOU) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ระหว่างหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบล 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อ านวยการโรงเรียน อาสาสมัครสาธารณสุข และศูนย์
ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงท่ี 5.3 และได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการคณะท างานเครือข่ายต าบลควบคุมโรคเข้มแข็ งแบบ
ยั่งยืน ปี 2556 ตามค าส่ังท่ี 273/2556 วันท่ี 28 พฤษภาคม 2556 ลงนามโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา และ
ด าเนินการแต่งต้ังคณะท างานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนระดับหมู่บ้าน ปี 2556 ในรายหมู่บ้าน ลงนาม
โดยผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน 

 
 



2. ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ทางระบาดวิทยาโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย ตาย ด้วยโรคไข้เลือดออกของต าบล 
2.1 ปี พ.ศ. 2551 ไม่พบผู้ป่วย 
2.2 ปี พ.ศ. 2552 ไม่พบผู้ป่วย 
2.3 ปี พศ. 2553 ไม่พบผู้ป่วย 
2.4 ปี พศ. 2554 ไม่พบผู้ป่วย 
2.5 ปี พศ. 2555 จ านวนผู้ป่วย 9 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 130.93 ต่อแสนประชากร  
2.6 ปี พศ. 2556 จ านวนผู้ป่วย 5 รายคิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 73.25 ต่อแสนประชากร  

การวิเคราะห์ข้อมูลค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย(HI, CI)  
 ก่อนด าเนินการ หลังด าเนินการ 

ค่า HI ค่า CI ค่า HI ค่า CI 
หมู่บ้าน 34.17 8.29 38.54 10.11 
โรงเรียน  12.73  - 

วัด  9.59  11.86 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  0.00  0.00 

หมายเหตุ ส ารวจก่อนด าเนินงาน ณ วันที่ 24-25 มกราคม 2556 ส ารวจหลังด าเนินงาน ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2556 

3. ด้านการวางแผนการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน  
 มีการจัดท าแผนการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลภายใต้โครงการแผนการด าเนินงานจัดการพาหะน าโรค
ไข้เลือดออกแบบผสมผสานแยกรายหมู่บ้าน โดยมีกิจกรรมรณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย ใช้นวัตกรรมปูนกินหมากในการควบคุม
พาหะน าโรค ปิดฝาโอ่งน้ าด่ืม และการพ่นก าจัดยุงลายในกรณีเกิดโรค เป็นต้น  

4. ด้านการระดมทรัพยากรหรือความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง องค์กรหรือชุมชนเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 มีการระดมทรัพยากรหรือความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรและชุมชน ได้แก่ ผู้น าชุมชน อสม. โรงเรียน รพ.สต. 
อบต. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และประชาชน ซึ่งสามารถสังเกตได้จากแผนงานในโครงการ  
 
5. ด้านการประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 
จากเกณฑ์การประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตัวชี้วัดกิจกรรม ระดับคะแนน 
คะแนน
เต็ม/ได้ 

เอกสารหลักฐาน 

1.มีค าสั่งคณะกรรมการ โครงการพัฒนาต าบลต้นแบบ
จัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน

0 = ไม่มีค าสั่ง 
10 = มีค าสั่งชัดเจน 

10 หนังสือค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 



(Integrated Vectors Management : IVM) ของต าบล
ชัดเจน 
2.มีการประชุมท าแผนกิจกรรม IVM รายหมู่บ้าน 0 = ไม่ม ี

5 = มีการประชุม แต่ได้แผน IVM 
ไม่ครบทุกหมู่บ้าน 
10 = มีการประชุม แต่ได้แผน 
IVM ครบทุกหมู่บ้าน 

10 เอกสารแผน IVM ต าบล
แยกรายหมู่บ้าน มีประธาน
คณะกรรมการเซ็นรับรอง
แผน 

3.มีเครือข่ายเข้าร่วมด าเนินงาน ครบ 4 ภาคส่วน ได้แก่ 
รพ.สต. อบต./เทศบาล โรงเรียน และชุมชน 

0 = มี 2 ภาคส่วน 
5 = มี 3 ภาคส่วน 
10 = มีครบ 4 ภาคส่วน 

10 เอกสารค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

4.คณะกรรมการมีการประชุมเพ่ือติดตามหรือประเมินผล
ระหว่างด าเนินการหลังท าแผน (เมษายน-กรกฎาคม) 

0 = ไม่มีการประชุม 
5 = มีการประชุม 1 ครัง้ 
10 = มีการประชุม 2 ครั้งข้ึนไป 

5 รายงานการประชุมภาพถ่าย
กิจกรรม 

5.หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการสามารถด าเนินงานตามแผน 
IVM ของหมู่บ้านได้ร้อยละ 50 ของหมู่บ้านทั้งหมด 

0 = ด าเนินการได้ไม่ถึงร้อยละ 50 
10 = ด าเนินการได้เท่ากับร้อยละ 
50 
20 = ด าเนินการได้มากกว่าร้อย
ละ 50 

20 หลักฐานจากการประเมินผล
การด าเนินงานของ
คณะกรรมการและทีม
ประเมินของศตม. 

6.มีการจัดท าเอกสารค าสัญญา(MOU) โครงการพัฒนา
ต าบลต้นแบบ จัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออก
แบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management : 
IVM) ของต าบลชัดเจน 

0 = ไม่ได้ท า MOU 
5 = ท า MOU ภายใน 3 เดือน
หลังวันประชุมท าแผน 
10 = ท า MOU ภายใน 3 เดือน
หลังวันประชุมท าแผน 

10 เอกสาร MOU 

7.ผลการส ารวจลูกน้ ายุงลายหมู่บ้าน ผ่านเกณฑ์ค่า 
HI≤10 ร้อยละ 80 ณ วันที่ลงประเมิน ของทีม ศตม. 

0 = ไม่ผ่านเกณฑ์ 
10 = ผ่านเกณฑ์ 
 

0 บันทึกผลการส ารวจของทีม
ประเมินจาก นคม./ศตม. 

8.ผลการส ารวจลูกน้ ายุงลายในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก วัด ณ วันที่ลงประเมิน ของทีม ศตม.  ผ่านเกณฑ์
CI≤10 ร้อยละ 80 

0 = ไม่ผ่านเกณฑ์ 
10 = ผ่านเกณฑ์ 
 

0 บันทึกผลการส ารวจของทีม
ประเมินจาก นคม./ศตม. 

9.ผลการควบคุมโรคไข้เลือดออกของต าบล ต้ังแต่
มกราคม-กรกฎาคม 2556 

0 = มีรายงานผู้ป่วย(รวมImport 
case) แต่เกิด second 
generation 
5 = มีรายงานผู้ป่วย แต่ไม่เกิด 
second generation 
10 = ไม่มีรายงานผู้ป่วยเกิดข้ึน
เลย 

5 รายงาน จาก สสจ.รายงาน
การสอบสวนโรค และ
รายงานผลการควบคุมโรค 



รวมคะแนน 70  
หมายเหตุ ต าบลต้นแบบต้องได้คะแนนร้อยละ 70 ข้ึนไป จึงจะผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 

สรุปจากการพัฒนาต าบลต้นแบบ (IVM) ของ พบว่า ต าบลไพขลา อ าเภอชุมพลบุรี ได้คะแนนร้อยละ 70  
“ผ่านเกณฑ์การประเมินต าบลต้นแบบ (IVM)” 

 

ต าบลเมืองลีง อ าเภอจอมพระ 
1. ด้านการจัดต้ังคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 

มีการจัดท าบันทึกความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2556 ระหว่างหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบล 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงท่ี 
5.3 และได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาต าบลต้นแบบจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสานเพื่อป้องกันโรค
ไข้เลือดออก ตามค าส่ังท่ี 1/2556 วันท่ี 1 มีนาคม 2556 ลงนามโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีง  

2. ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ทางระบาดวิทยาโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย ตาย ด้วยโรคไข้เลือดออกของต าบล 
2.1 ปี พ.ศ. 2551 ไม่พบผู้ป่วย 
2.2 ปี พ.ศ. 2552 จ านวนผู้ป่วย 6 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 128.18 ต่อแสนประชากร  
2.3 ปี พศ. 2553 ไม่พบผู้ป่วย 
2.4 ปี พศ. 2554 จ านวนผู้ป่วย 9 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 191.37 ต่อแสนประชากร  
2.5 ปี พศ. 2555 ไม่พบผู้ป่วย 
2.6 ปี พศ. 2556 ไม่พบผู้ป่วย 

การวิเคราะห์ข้อมูลค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย(HI, CI)  
 ก่อนด าเนินการ หลังด าเนินการ 

ค่า HI ค่า CI ค่า HI ค่า CI 
หมู่บ้าน 40.00 9.63 39.64 7.57 
โรงเรียน  6.38  0.00 

วัด  13.04  1.37 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  9.52  0.00 

หมายเหตุ ส ารวจก่อนด าเนินงาน ณ วันที่ 25 มกราคม 2556 ส ารวจหลังด าเนินงาน ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 

3. ด้านการวางแผนการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน  
 มีการจัดท าแผนการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลภายใต้โครงการแผนการด าเนินงานจัดการพาหะน าโรค
ไข้เลือดออกแบบผสมผสานแยกรายหมู่บ้าน โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้ พัฒนา อสม.น้อยในหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ



ต่างๆ รณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย ประกวดคุ้มสะอาด ควบคุมลูกน้ ายุงลายตามหลัก 5ป ผลักดันนวัตกรรม มาตรการทางสังคม 
การควบคุมโดยใช้สารเคมี และการพ่นก าจัดยุงลายในกรณีเกิดโรค เป็นต้น 

4. ด้านการระดมทรัพยากรหรือความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง องค์กรหรือชุมชนเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 มีการระดมทรัพยากรหรือความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรและชุมชน ได้แก่ ผู้น าชุมชน อสม. โรงเรียน รพ.สต. 
อบต. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และประชาชน ซึ่งสามารถสังเกตได้จากแผนงานในโครงการ  
 

5. ด้านการประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 
จากเกณฑ์การประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตัวชี้วัดกิจกรรม ระดับคะแนน 
คะแนน
เต็ม/ได้ 

เอกสารหลักฐาน 

1.มีค าสั่งคณะกรรมการ โครงการพัฒนาต าบลต้นแบบ
จัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน
(Integrated Vectors Management : IVM) ของต าบล
ชัดเจน 

0 = ไม่มีค าสั่ง 
10 = มีค าสั่งชัดเจน 

10 หนังสือค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

2.มีการประชุมท าแผนกิจกรรม IVM รายหมู่บ้าน 0 = ไม่ม ี
5 = มีการประชุม แต่ได้แผน IVM 
ไม่ครบทุกหมู่บ้าน 
10 = มีการประชุม แต่ได้แผน 
IVM ครบทุกหมู่บ้าน 

10 เอกสารแผน IVM ต าบล
แยกรายหมู่บ้าน มีประธาน
คณะกรรมการเซ็นรับรอง
แผน 

3.มีเครือข่ายเข้าร่วมด าเนินงาน ครบ 4 ภาคส่วน ได้แก่ 
รพ.สต. อบต./เทศบาล โรงเรียน และชุมชน 

0 = มี 2 ภาคส่วน 
5 = มี 3 ภาคส่วน 
10 = มีครบ 4 ภาคส่วน 

10 เอกสารค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

4.คณะกรรมการมีการประชุมเพ่ือติดตามหรือประเมินผล
ระหว่างด าเนินการหลังท าแผน (เมษายน-กรกฎาคม) 

0 = ไม่มีการประชุม 
5 = มีการประชุม 1 ครัง้ 
10 = มีการประชุม 2 ครั้งข้ึนไป 

10 รายงานการประชุมภาพถ่าย
กิจกรรม 

5.หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการสามารถด าเนินงานตามแผน 
IVM ของหมู่บ้านได้ร้อยละ 50 ของหมู่บ้านทั้งหมด 

0 = ด าเนินการได้ไม่ถึงร้อยละ 50 
10 = ด าเนินการได้เท่ากับร้อยละ 
50 
20 = ด าเนินการได้มากกว่าร้อย
ละ 50 

20 หลักฐานจากการประเมินผล
การด าเนินงานของ
คณะกรรมการและทีม
ประเมินของศตม. 

6.มีการจัดท าเอกสารค าสัญญา(MOU) โครงการพัฒนา
ต าบลต้นแบบ จัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออก
แบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management : 
IVM) ของต าบลชัดเจน 

0 = ไม่ได้ท า MOU 
5 = ท า MOU ภายใน 3 เดือน
หลังวันประชุมท าแผน 
10 = ท า MOU ภายใน 3 เดือน
หลังวันประชุมท าแผน 

10 เอกสาร MOU 



7.ผลการส ารวจลูกน้ ายุงลายหมู่บ้าน ผ่านเกณฑ์ค่า 
HI≤10 ร้อยละ 80 ณ วันที่ลงประเมิน ของทีม ศตม. 

0 = ไม่ผ่านเกณฑ์ 
10 = ผ่านเกณฑ์ 
 

0 บันทึกผลการส ารวจของทีม
ประเมินจาก นคม./ศตม. 

8.ผลการส ารวจลูกน้ ายุงลายในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก วัด ณ วันที่ลงประเมิน ของทีม ศตม.  ผ่านเกณฑ์
CI≤10 ร้อยละ 80 

0 = ไม่ผ่านเกณฑ์ 
10 = ผ่านเกณฑ์ 
 

0 บันทึกผลการส ารวจของทีม
ประเมินจาก นคม./ศตม. 

9.ผลการควบคุมโรคไข้เลือดออกของต าบล ต้ังแต่
มกราคม-กรกฎาคม 2556 

0 = มีรายงานผู้ป่วย(รวมImport 
case) แต่เกิด second 
generation 
5 = มีรายงานผู้ป่วย แต่ไม่เกิด 
second generation 
10 = ไม่มีรายงานผู้ป่วยเกิดข้ึน
เลย 

10 รายงาน จาก สสจ.รายงาน
การสอบสวนโรค และ
รายงานผลการควบคุมโรค 

รวมคะแนน 80  
หมายเหตุ ต าบลต้นแบบต้องได้คะแนนร้อยละ 70 ข้ึนไป จึงจะผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

สรุปจากการพัฒนาต าบลต้นแบบ (IVM) ของ พบว่า ต าบลเมืองลีง อ าเภอจอมพระ ได้คะแนนร้อยละ 80 
“ผ่านเกณฑ์การประเมินต าบลต้นแบบ (IVM)” 

 
ต าบลส าโรงทาบ อ าเภอส าโรงทาบ 
1. ด้านการจัดต้ังคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 

มีการจัดท าบันทึกความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม 2556 ระหว่างหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบล 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงท่ี 5.3 สุรินทร์ และได้มีการจัดต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาต าบลต้นแบบจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสานเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ค าส่ังเลขท่ี 
46/2556 ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2556 ลงนามโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงทาบ 

2. ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ทางระบาดวิทยาโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย ตาย ด้วยโรคไข้เลือดออกของต าบล 
2.1 ปี พ.ศ. 2551 จ านวนผู้ป่วย 3 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 41.35 ต่อแสนประชากร 
2.2 ปี พ.ศ. 2552 จ านวนผู้ป่วย 11 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 151.62 ต่อแสนประชากร  
2.3 ปี พศ. 2553 จ านวนผู้ป่วย 5 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 68.92 ต่อแสนประชากร 
2.4 ปี พศ. 2554 จ านวนผู้ป่วย 4 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 55.13 ต่อแสนประชากร  
2.5 ปี พศ. 2555 จ านวนผู้ป่วย 60 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 827.02 ต่อแสนประชากร 
2.6 ปี พศ. 2556 จ านวนผู้ป่วย 4 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 55.99 ต่อแสนประชากร  

 



การวิเคราะห์ข้อมูลค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย(HI, CI)  
 ก่อนด าเนินการ หลังด าเนินการ 

ค่า HI ค่า CI ค่า HI ค่า CI 
หมู่บ้าน 40.91 10.55 20.45 5.57 
โรงเรียน  13.56  - 
วัด  11.90  13.89 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  0.00  0.00 
หมายเหตุ ส ารวจก่อนด าเนินงาน ณ วันที่ 14-15 มกราคม 2556 ส ารวจหลังด าเนินงาน ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2556 

3. ด้านการวางแผนการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน  
 การจัดท าแผนการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลภายใต้โครงการแผนการด าเนินงานจัดการพาหะน าโรค
ไข้เลือดออกแบบผสมผสานแยกรายหมู่บ้าน โดยมีกิจกรรมการให้ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ รณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
ประกวดต าบลดีเด่นด้านการจัดการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประกวดโรงเรียนปลอดลูกน้ ายุงลาย ควบคุมลูกน้ ายุงลาย
ตามหลัก 5ป ผลักดันนวัตกรรม การควบคุมโดยใช้สารเคมี และการพ่นก าจัดยุงลายในกรณีเกิดโรค เป็นต้น 

4. ด้านการระดมทรัพยากรหรือความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง องค์กรหรือชุมชนเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก 
มีการระดมทรัพยากรหรือความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรและชุมชน ได้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล

ส าโรงทาบ ผู้น าชุมชน อสม. โรงเรียน รพ.สต. อบต. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และประชาชน ซึ่งสามารถสังเกตได้จากแผนงานใน
โครงการ 

5. ด้านการประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 
จากเกณฑ์การประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตัวชี้วัดกิจกรรม ระดับคะแนน 
คะแนน
เต็ม/ได้ 

เอกสารหลักฐาน 

1.มีค าสั่งคณะกรรมการ โครงการพัฒนาต าบลต้นแบบ
จัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน
(Integrated Vectors Management : IVM) ของต าบล
ชัดเจน 

0 = ไม่มีค าสั่ง 
10 = มีค าสั่งชัดเจน 

10 หนังสือค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

2.มีการประชุมท าแผนกิจกรรม IVM รายหมู่บ้าน 0 = ไม่ม ี
5 = มีการประชุม แต่ได้แผน IVM 
ไม่ครบทุกหมู่บ้าน 
10 = มีการประชุม แต่ได้แผน 
IVM ครบทุกหมู่บ้าน 

10 เอกสารแผน IVM ต าบล
แยกรายหมู่บ้าน มีประธาน
คณะกรรมการเซ็นรับรอง
แผน 



3.มีเครือข่ายเข้าร่วมด าเนินงาน ครบ 4 ภาคส่วน ได้แก่ 
รพ.สต. อบต./เทศบาล โรงเรียน และชุมชน 

0 = มี 2 ภาคส่วน 
5 = มี 3 ภาคส่วน 
10 = มีครบ 4 ภาคส่วน 

10 เอกสารค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

4.คณะกรรมการมีการประชุมเพ่ือติดตามหรือประเมินผล
ระหว่างด าเนินการหลังท าแผน (เมษายน-กรกฎาคม) 

0 = ไม่มีการประชุม 
5 = มีการประชุม 1 ครัง้ 
10 = มีการประชุม 2 ครั้งข้ึนไป 

10 รายงานการประชุมภาพถ่าย
กิจกรรม 

5.หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการสามารถด าเนินงานตามแผน 
IVM ของหมู่บ้านได้ร้อยละ 50 ของหมู่บ้านทั้งหมด 

0 = ด าเนินการได้ไม่ถึงร้อยละ 50 
10 = ด าเนินการได้เท่ากับร้อยละ 
50 
20 = ด าเนินการได้มากกว่าร้อย
ละ 50 

20 หลักฐานจากการประเมินผล
การด าเนินงานของ
คณะกรรมการและทีม
ประเมินของศตม. 

6.มีการจัดท าเอกสารค าสัญญา(MOU) โครงการพัฒนา
ต าบลต้นแบบ จัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออก
แบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management : 
IVM) ของต าบลชัดเจน 

0 = ไม่ได้ท า MOU 
5 = ท า MOU ภายใน 3 เดือน
หลังวันประชุมท าแผน 
10 = ท า MOU ภายใน 3 เดือน
หลังวันประชุมท าแผน 

10 เอกสาร MOU 

7.ผลการส ารวจลูกน้ ายุงลายหมู่บ้าน ผ่านเกณฑ์ค่า 
HI≤10 ร้อยละ 80 ณ วันที่ลงประเมิน ของทีม ศตม. 

0 = ไม่ผ่านเกณฑ์ 
10 = ผ่านเกณฑ์ 

0 บันทึกผลการส ารวจของทีม
ประเมินจาก นคม./ศตม. 

8.ผลการส ารวจลูกน้ ายุงลายในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก วัด ณ วันที่ลงประเมิน ของทีม ศตม.  ผ่านเกณฑ์
CI≤10 ร้อยละ 80 

0 = ไม่ผ่านเกณฑ์ 
10 = ผ่านเกณฑ์ 
 

0 บันทึกผลการส ารวจของทีม
ประเมินจาก นคม./ศตม. 

9.ผลการควบคุมโรคไข้เลือดออกของต าบล ต้ังแต่
มกราคม-กรกฎาคม 2556 

0 = มีรายงานผู้ป่วย(รวมImport 
case) แต่เกิด second 
generation 
5 = มีรายงานผู้ป่วย แต่ไม่เกิด 
second generation 
10 = ไม่มีรายงานผู้ป่วยเกิดข้ึน
เลย 

5 รายงาน จาก สสจ.รายงาน
การสอบสวนโรค และ
รายงานผลการควบคุมโรค 

รวมคะแนน 75  
หมายเหตุ ต าบลต้นแบบต้องได้คะแนนร้อยละ 70 ข้ึนไป จึงจะผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

สรุปจากการพัฒนาต าบลต้นแบบ (IVM) ของ พบว่า ต าบลส าโรงทาบ อ าเภอส าโรงทาบ ได้คะแนนร้อยละ 75 “ผ่านเกณฑ์
การประเมินต าบลต้นแบบ (IVM)” 

 
 
 
 
 



ต าบลหนองบัว อ าเภอศีขรภูมิ 
1. ด้านการจัดต้ังคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 

มีการจัดท าบันทึกความร่วมมือ (MOU) เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2556 ระหว่างหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบล 
สาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ อาสาสมัครชุมชน โรงเรียน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน า
โดยแมลงท่ี 5.3 สุรินทร์ และได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาต าบลต้นแบบจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสาน
เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ค าส่ังต าบลหนองบัว ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2556 ลงนามโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัว 

2. ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ทางระบาดวิทยาโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย ตาย ด้วยโรคไข้เลือดออกของต าบล 
2.1 ปี พ.ศ. 2551 จ านวนผู้ป่วย 6 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 109.53 ต่อแสนประชากร 
2.2 ปี พ.ศ. 2552 จ านวนผู้ป่วย 1 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 17.98 ต่อแสนประชากร  
2.3 ปี พศ. 2553 จ านวนผู้ป่วย 3 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 53.82 ต่อแสนประชากร 
2.4 ปี พศ. 2554 จ านวนผู้ป่วย 0 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 0 ต่อแสนประชากร  
2.5 ปี พศ. 2555 จ านวนผู้ป่วย 2 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 35.25 ต่อแสนประชากร 
2.6 ปี พศ. 2556 จ านวนผู้ป่วย 6 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 105.39 ต่อแสนประชากร  

การวิเคราะห์ข้อมูลค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย(HI, CI)  
 ก่อนด าเนินการ หลังด าเนินการ 

ค่า HI ค่า CI ค่า HI ค่า CI 
หมู่บ้าน 23.06 4.15 30.55 5.50 
โรงเรียน  -  - 
วัด  0.00  5.62 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  0.00  0.00 
หมายเหตุ ส ารวจก่อนด าเนินงาน ณ วันที่ ไม่ระบุ ส ารวจหลังด าเนินงาน ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2556 

3. ด้านการวางแผนการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน  
 การจัดท าแผนการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลภายใต้โครงการแผนการด าเนินงานจัดการพาหะน าโรค
ไข้เลือดออกแบบผสมผสานแยกรายหมู่บ้าน โดยมีกิจกรรมควบคุมลูกน้ ายุงลายตามหลัก 5ป ผลักดันนวัตกรรม เป็นต้น 

4. ด้านการระดมทรัพยากรหรือความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง องค์กรหรือชุมชนเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก 
มีการระดมทรัพยากรหรือความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรและชุมชน ได้แก่ ผู้น าชุมชน อสม. อบต. และ

ประชาชน ซึ่งสามารถสังเกตได้จากแผนงานในโครงการ 



5. ด้านการประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 
จากเกณฑ์การประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตัวชี้วัดกิจกรรม ระดับคะแนน 
คะแนน
เต็ม/ได้ 

เอกสารหลักฐาน 

1.มีค าสั่งคณะกรรมการ โครงการพัฒนาต าบลต้นแบบ
จัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน
(Integrated Vectors Management : IVM) ของต าบล
ชัดเจน 

0 = ไม่มีค าสั่ง 
10 = มีค าสั่งชัดเจน 

10 หนังสือค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

2.มีการประชุมท าแผนกิจกรรม IVM รายหมู่บ้าน 0 = ไม่ม ี
5 = มีการประชุม แต่ได้แผน IVM 
ไม่ครบทุกหมู่บ้าน 
10 = มีการประชุม แต่ได้แผน 
IVM ครบทุกหมู่บ้าน 

10 เอกสารแผน IVM ต าบล
แยกรายหมู่บ้าน มีประธาน
คณะกรรมการเซ็นรับรอง
แผน 

3.มีเครือข่ายเข้าร่วมด าเนินงาน ครบ 4 ภาคส่วน ได้แก่ 
รพ.สต. อบต./เทศบาล โรงเรียน และชุมชน 

0 = มี 2 ภาคส่วน 
5 = มี 3 ภาคส่วน 
10 = มีครบ 4 ภาคส่วน 

10 เอกสารค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

4.คณะกรรมการมีการประชุมเพ่ือติดตามหรือประเมินผล
ระหว่างด าเนินการหลังท าแผน (เมษายน-กรกฎาคม) 

0 = ไม่มีการประชุม 
5 = มีการประชุม 1 ครัง้ 
10 = มีการประชุม 2 ครั้งข้ึนไป 

0 รายงานการประชุมภาพถ่าย
กิจกรรม 

5.หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการสามารถด าเนินงานตามแผน 
IVM ของหมู่บ้านได้ร้อยละ 50 ของหมู่บ้านทั้งหมด 

0 = ด าเนินการได้ไม่ถึงร้อยละ 50 
10 = ด าเนินการได้เท่ากับร้อยละ 
50 
20 = ด าเนินการได้มากกว่าร้อย
ละ 50 

20 หลักฐานจากการประเมินผล
การด าเนินงานของ
คณะกรรมการและทีม
ประเมินของศตม. 

6.มีการจัดท าเอกสารค าสัญญา(MOU) โครงการพัฒนา
ต าบลต้นแบบ จัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออก
แบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management : 
IVM) ของต าบลชัดเจน 

0 = ไม่ได้ท า MOU 
5 = ท า MOU ภายใน 3 เดือน
หลังวันประชุมท าแผน 
10 = ท า MOU ภายใน 3 เดือน
หลังวันประชุมท าแผน 

10 เอกสาร MOU 

7.ผลการส ารวจลูกน้ ายุงลายหมู่บ้าน ผ่านเกณฑ์ค่า 
HI≤10 ร้อยละ 80 ณ วันที่ลงประเมิน ของทีม ศตม. 

0 = ไม่ผ่านเกณฑ์ 
10 = ผ่านเกณฑ์ 
 

0 บันทึกผลการส ารวจของทีม
ประเมินจาก นคม./ศตม. 

8.ผลการส ารวจลูกน้ ายุงลายในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก วัด ณ วันที่ลงประเมิน ของทีม ศตม.  ผ่านเกณฑ์
CI≤10 ร้อยละ 80 

0 = ไม่ผ่านเกณฑ์ 
10 = ผ่านเกณฑ์ 
 

0 บันทึกผลการส ารวจของทีม
ประเมินจาก นคม./ศตม. 

9.ผลการควบคุมโรคไข้เลือดออกของต าบล ต้ังแต่ 0 = มีรายงานผู้ป่วย(รวมImport 5 รายงาน จาก สสจ.รายงาน



มกราคม-กรกฎาคม 2556 case) แต่เกิด second 
generation 
5 = มีรายงานผู้ป่วย แต่ไม่เกิด 
second generation 
10 = ไม่มีรายงานผู้ป่วยเกิดข้ึน
เลย 

การสอบสวนโรค และ
รายงานผลการควบคุมโรค 

รวมคะแนน 65  
หมายเหตุ ต าบลต้นแบบต้องได้คะแนนร้อยละ 70 ข้ึนไป จึงจะผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

สรุปจากการพัฒนาต าบลต้นแบบ (IVM) ของ พบว่า ต าบลหนองบัว อ าเภอศีขรภูมิ ได้คะแนนร้อยละ 65  
“ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินต าบลต้นแบบ (IVM)” 

 

ต าบลปราสาททนง อ าเภอปราสาท 
1. ด้านการจัดต้ังคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 

มีการจัดท าบันทึกความร่วมมือ (MOU) เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2556 ระหว่างหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบล 
สาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ อาสาสมัครชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงท่ี 5.3 
สุรินทร์ และได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาต าบลต้นแบบจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสานเพื่อป้องกันโรค
ไข้เลือดออก ค าส่ังท่ี 40/2556 ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2556 ลงนามโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททนง 

2. ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ทางระบาดวิทยาโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย ตาย ด้วยโรคไข้เลือดออกของต าบล 
2.1 ปี พ.ศ. 2551 จ านวนผู้ป่วย 0 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 0 ต่อแสนประชากร 
2.2 ปี พ.ศ. 2552 จ านวนผู้ป่วย 2 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 36.48 ต่อแสนประชากร  
2.3 ปี พศ. 2553 จ านวนผู้ป่วย 14 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 254.68 ต่อแสนประชากร 
2.4 ปี พศ. 2554 จ านวนผู้ป่วย 2 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 35.68 ต่อแสนประชากร  
2.5 ปี พศ. 2555 จ านวนผู้ป่วย 13 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 229.48 ต่อแสนประชากร 
2.6 ปี พศ. 2556 จ านวนผู้ป่วย 4 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 70.65 ต่อแสนประชากร  

 
 
 
 
 
 
 



การวิเคราะห์ข้อมูลค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย(HI, CI)  
 ก่อนด าเนินการ หลังด าเนินการ 

ค่า HI ค่า CI ค่า HI ค่า CI 
หมู่บ้าน 32.73 6.83 20.23 4.44 
โรงเรียน  -  - 
วัด  1.35  0.00 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  -  0.00 
หมายเหตุ ส ารวจก่อนด าเนินงาน ณ วันที่ 18 มกราคม 2556 ส ารวจหลังด าเนินงาน ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 

3. ด้านการวางแผนการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน  
 การจัดท าแผนการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลภายใต้โครงการแผนการด าเนินงานจัดการพาหะน าโรค
ไข้เลือดออกแบบผสมผสานแยกรายหมู่บ้าน โดยมีกิจกรรมการให้ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ รณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย จัด
อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ ายุงลาย ส ารวจลูกน้ ายุงลายทุกสัปดาห์ ควบคุมลูกน้ ายุงลายตาม
หลัก 5ป ผลักดันนวัตกรรม การควบคุมโดยใช้สารเคมี และการพ่นก าจัดยุงลายในกรณีเกิดโรค เป็นต้น 

4. ด้านการระดมทรัพยากรหรือความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง องค์กรหรือชุมชนเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก 
มีการระดมทรัพยากรหรือความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรและชุมชน ได้แก่ ผู้น าชุมชน คณะกรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพ โรงเรียน อสม. อบต. และประชาชน ซึ่งสามารถสังเกตได้จากแผนงานในโครงการ 

5. ด้านการประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 
จากเกณฑ์การประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตัวชี้วัดกิจกรรม ระดับคะแนน 
คะแนน
เต็ม/ได้ 

เอกสารหลักฐาน 

1.มีค าสั่งคณะกรรมการ โครงการพัฒนาต าบลต้นแบบ
จัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน
(Integrated Vectors Management : IVM) ของต าบล
ชัดเจน 

0 = ไม่มีค าสั่ง 
10 = มีค าสั่งชัดเจน 

10 หนังสือค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

2.มีการประชุมท าแผนกิจกรรม IVM รายหมู่บ้าน 0 = ไม่ม ี
5 = มีการประชุม แต่ได้แผน IVM 
ไม่ครบทุกหมู่บ้าน 
10 = มีการประชุม แต่ได้แผน 
IVM ครบทุกหมู่บ้าน 

10 เอกสารแผน IVM ต าบล
แยกรายหมู่บ้าน มีประธาน
คณะกรรมการเซ็นรับรอง
แผน 

3.มีเครือข่ายเข้าร่วมด าเนินงาน ครบ 4 ภาคส่วน ได้แก่ 
รพ.สต. อบต./เทศบาล โรงเรียน และชุมชน 

0 = มี 2 ภาคส่วน 
5 = มี 3 ภาคส่วน 

10 เอกสารค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 



10 = มีครบ 4 ภาคส่วน 
4.คณะกรรมการมีการประชุมเพ่ือติดตามหรือประเมินผล
ระหว่างด าเนินการหลังท าแผน (เมษายน-กรกฎาคม) 

0 = ไม่มีการประชุม 
5 = มีการประชุม 1 ครัง้ 
10 = มีการประชุม 2 ครั้งข้ึนไป 

10 รายงานการประชุมภาพถ่าย
กิจกรรม 

5.หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการสามารถด าเนินงานตามแผน 
IVM ของหมู่บ้านได้ร้อยละ 50 ของหมู่บ้านทั้งหมด 

0 = ด าเนินการได้ไม่ถึงร้อยละ 50 
10 = ด าเนินการได้เท่ากับร้อยละ 
50 
20 = ด าเนินการได้มากกว่าร้อย
ละ 50 

20 หลักฐานจากการประเมินผล
การด าเนินงานของ
คณะกรรมการและทีม
ประเมินของศตม. 

6.มีการจัดท าเอกสารค าสัญญา(MOU) โครงการพัฒนา
ต าบลต้นแบบ จัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออก
แบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management : 
IVM) ของต าบลชัดเจน 

0 = ไม่ได้ท า MOU 
5 = ท า MOU ภายใน 3 เดือน
หลังวันประชุมท าแผน 
10 = ท า MOU ภายใน 3 เดือน
หลังวันประชุมท าแผน 

10 เอกสาร MOU 

7.ผลการส ารวจลูกน้ ายุงลายหมู่บ้าน ผ่านเกณฑ์ค่า 
HI≤10 ร้อยละ 80 ณ วันที่ลงประเมิน ของทีม ศตม. 

0 = ไม่ผ่านเกณฑ์ 
10 = ผ่านเกณฑ์ 
 

0 บันทึกผลการส ารวจของทีม
ประเมินจาก นคม./ศตม. 

8.ผลการส ารวจลูกน้ ายุงลายในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก วัด ณ วันที่ลงประเมิน ของทีม ศตม.  ผ่านเกณฑ์
CI≤10 ร้อยละ 80 

0 = ไม่ผ่านเกณฑ์ 
10 = ผ่านเกณฑ์ 
 

10 บันทึกผลการส ารวจของทีม
ประเมินจาก นคม./ศตม. 

9.ผลการควบคุมโรคไข้เลือดออกของต าบล ต้ังแต่
มกราคม-กรกฎาคม 2556 

0 = มีรายงานผู้ป่วย(รวมImport 
case) แต่เกิด second 
generation 
5 = มีรายงานผู้ป่วย แต่ไม่เกิด 
second generation 
10 = ไม่มีรายงานผู้ป่วยเกิดข้ึน
เลย 

5 รายงาน จาก สสจ.รายงาน
การสอบสวนโรค และ
รายงานผลการควบคุมโรค 

รวมคะแนน 85  
หมายเหตุ ต าบลต้นแบบต้องได้คะแนนร้อยละ 70 ข้ึนไป จึงจะผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

สรุปจากการพัฒนาต าบลต้นแบบ (IVM) ของ พบว่า ต าบลปราสาททนง อ าเภอปราสาท ได้คะแนนร้อยละ 80 “ผ่านเกณฑ์
การประเมินต าบลต้นแบบ (IVM)” 

 
 
 
 
 
 



ต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมือง 
1. ด้านการจัดต้ังคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 

มีการจัดท าบันทึกความร่วมมือ (MOU) เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2556 ระหว่างหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบล 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้ใหญ่บ้าน และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน า
โดยแมลงท่ี 5.3 สุรินทร์ และได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาต าบลต้นแบบจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสาน
เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก จ านวน 7 หมู่บ้าน ลงนามโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ และตัวแทนภาคประชาชน 

2. ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ทางระบาดวิทยาโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย ตาย ด้วยโรคไข้เลือดออกของต าบล 
2.1 ปี พ.ศ. 2551 จ านวนผู้ป่วย 7 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 63.98 ต่อแสนประชากร 
2.2 ปี พ.ศ. 2552 จ านวนผู้ป่วย 3 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 27.47 ต่อแสนประชากร  
2.3 ปี พศ. 2553 จ านวนผู้ป่วย 19 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 173.80 ต่อแสนประชากร 
2.4 ปี พศ. 2554 จ านวนผู้ป่วย 13 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 119.39 ต่อแสนประชากร  
2.5 ปี พศ. 2555 จ านวนผู้ป่วย 27 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 248.14 ต่อแสนประชากร 
2.6 ปี พศ. 2556 จ านวนผู้ป่วย 20 ราย คิดเป็นอัตราป่วย เท่ากับ 178.43 ต่อแสนประชากร  

การวิเคราะห์ข้อมูลค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย(HI, CI)  
 ก่อนด าเนินการ หลังด าเนินการ 

ค่า HI ค่า CI ค่า HI ค่า CI 
หมู่บ้าน 42.14 9.38 47.86 13.31 
โรงเรียน  6.06  - 
วัด  9.28  16.10 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  0.00  0.00 
หมายเหตุ ส ารวจก่อนด าเนินงาน ณ วันที่ 25 มกราคม 2556 ส ารวจหลังด าเนินงาน ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 

3. ด้านการวางแผนการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน  
การจัดท าแผนการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลภายใต้โครงการแผนการด าเนินงานจัดการพาหะน าโรคไข้เลือดออกแบบ
ผสมผสานแยกรายหมู่บ้าน โดยมีกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ รณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย ควบคุม
ลูกน้ ายุงลายตามหลัก 5ป และนวัตกรรมในการป้องกันยุงลาย มาตรการทางสังคม และการพ่นก าจัดยุงลายในกรณีเกิดโรค 
เป็นต้น 
 



4. ด้านการระดมทรัพยากรหรือความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง องค์กรหรือชุมชนเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 มีการระดมทรัพยากรหรือความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรและชุมชน ได้แก่ ผู้น าชุมชน อสม. โรงเรียน รพ.สต. 
อบต. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และประชาชน ซึ่งสามารถสังเกตได้จากแผนงานในโครงการ  

5. ด้านการประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 
จากเกณฑ์การประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตัวชี้วัดกิจกรรม ระดับคะแนน 
คะแนน
เต็ม/ได้ 

เอกสารหลักฐาน 

1.มีค าสั่งคณะกรรมการ โครงการพัฒนาต าบลต้นแบบ
จัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน
(Integrated Vectors Management : IVM) ของต าบล
ชัดเจน 

0 = ไม่มีค าสั่ง 
10 = มีค าสั่งชัดเจน 

10 หนังสือค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

2.มีการประชุมท าแผนกิจกรรม IVM รายหมู่บ้าน 0 = ไม่ม ี
5 = มีการประชุม แต่ได้แผน IVM 
ไม่ครบทุกหมู่บ้าน 
10 = มีการประชุม แต่ได้แผน 
IVM ครบทุกหมู่บ้าน 

10 เอกสารแผน IVM ต าบล
แยกรายหมู่บ้าน มีประธาน
คณะกรรมการเซ็นรับรอง
แผน 

3.มีเครือข่ายเข้าร่วมด าเนินงาน ครบ 4 ภาคส่วน ได้แก่ 
รพ.สต. อบต./เทศบาล โรงเรียน และชุมชน 

0 = มี 2 ภาคส่วน 
5 = มี 3 ภาคส่วน 
10 = มีครบ 4 ภาคส่วน 

10 เอกสารค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

4.คณะกรรมการมีการประชุมเพ่ือติดตามหรือประเมินผล
ระหว่างด าเนินการหลังท าแผน (เมษายน-กรกฎาคม) 

0 = ไม่มีการประชุม 
5 = มีการประชุม 1 ครัง้ 
10 = มีการประชุม 2 ครั้งข้ึนไป 

10 รายงานการประชุมภาพถ่าย
กิจกรรม 

5.หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการสามารถด าเนินงานตามแผน 
IVM ของหมู่บ้านได้ร้อยละ 50 ของหมู่บ้านทั้งหมด 

0 = ด าเนินการได้ไม่ถึงร้อยละ 50 
10 = ด าเนินการได้เท่ากับร้อยละ 
50 
20 = ด าเนินการได้มากกว่าร้อย
ละ 50 

20 หลักฐานจากการประเมินผล
การด าเนินงานของ
คณะกรรมการและทีม
ประเมินของศตม. 

6.มีการจัดท าเอกสารค าสัญญา(MOU) โครงการพัฒนา
ต าบลต้นแบบ จัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออก
แบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management : 
IVM) ของต าบลชัดเจน 

0 = ไม่ได้ท า MOU 
5 = ท า MOU ภายใน 3 เดือน
หลังวันประชุมท าแผน 
10 = ท า MOU ภายใน 3 เดือน
หลังวันประชุมท าแผน 

10 เอกสาร MOU 

7.ผลการส ารวจลูกน้ ายุงลายหมู่บ้าน ผ่านเกณฑ์ค่า 
HI≤10 ร้อยละ 80 ณ วันที่ลงประเมิน ของทีม ศตม. 

0 = ไม่ผ่านเกณฑ์ 
10 = ผ่านเกณฑ์ 
 

0 บันทึกผลการส ารวจของทีม
ประเมินจาก นคม./ศตม. 



8.ผลการส ารวจลูกน้ ายุงลายในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก วัด ณ วันที่ลงประเมิน ของทีม ศตม.  ผ่านเกณฑ์
CI≤10 ร้อยละ 80 

0 = ไม่ผ่านเกณฑ์ 
10 = ผ่านเกณฑ์ 
 

0 บันทึกผลการส ารวจของทีม
ประเมินจาก นคม./ศตม. 

9.ผลการควบคุมโรคไข้เลือดออกของต าบล ต้ังแต่
มกราคม-กรกฎาคม 2556 

0 = มีรายงานผู้ป่วย(รวมImport 
case) แต่เกิด second 
generation 
5 = มีรายงานผู้ป่วย แต่ไม่เกิด 
second generation 
10 = ไม่มีรายงานผู้ป่วยเกิดข้ึน
เลย 

10 รายงาน จาก สสจ.รายงาน
การสอบสวนโรค และ
รายงานผลการควบคุมโรค 

รวมคะแนน 80  
หมายเหตุ ต าบลต้นแบบต้องได้คะแนนร้อยละ 70 ข้ึนไป จึงจะผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

สรุปจากการพัฒนาต าบลต้นแบบ (IVM) ของ พบว่า ต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมือง ได้คะแนนร้อยละ 80  
“ผ่านเกณฑ์การประเมินต าบลต้นแบบ (IVM)” 

 
 









ภาคผนวก 
รูปกิจกรรมการพัฒนาต าบลต้นแบบ IVM ทั้ง 4 จังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายชื่อผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1 นายอภิรัตน ์ โสก าปัง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  ศูนย์อ้างอิงฯ 
2 นายดอกรัก ฤทธิ์จีน  เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส   ศูนย์อ้างอิงฯ 
3 น.ส.นที  ชาวนา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   ศูนย์อ้างอิงฯ 
4 นายวศิน เทพเนาว์ นักกีฏวิทยา     ศูนย์อ้างอิงฯ 
5 นายปรเมศร์ เวือนประโคน นักกีฏวิทยา     ศูนย์อ้างอิงฯ 
6 น.ส.ปาริฉัตร เสาสูง  นักกีฏวิทยา     ศูนย์อ้างอิงฯ 
7 น.ส.วิรัชยา คงถาวร  นักกีฏวิทยา     ศูนย์อ้างอิงฯ 
8 น.ส.ชลิดา ศรีอินทร์ นักกีฏวิทยา     ศูนย์อ้างอิงฯ 
9 น.ส.กรณ์ทอง เวียงแก้ว นักกีฏวิทยา     ศูนย์อ้างอิงฯ 
10 นางศิริพร การะนัด  พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค 2   ศูนย์อ้างอิงฯ 
11 นายห่วง  เปรียงกระโทก พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะน าโรค  ศูนย์อ้างอิงฯ 
12 นายชูชาติ ภู่หมื่นไวย พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะน าโรค  ศูนย์อ้างอิงฯ 
13 นายส าราญ ปานขาว  พนักงานปฏิบัติการทดลองพาหะน าโรค  ศูนย์อ้างอิงฯ 
14 นายประดิษฐ์ บุญเอก  เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส   ศตม. 5.1 ชัยภูมิ 
15 นายอนันต์ สีหนาถ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  ศตม. 5.1 ชัยภูมิ 
16 นางส าอาง เช้ือกุล  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  ศตม. 5.1 ชัยภูมิ 
17 น.ส.บุษราคัม สินาคม  นักกีฏวิทยา     ศตม. 5.1 ชัยภูมิ 
18 นางเทียมจันทร์ รูปชัยภูมิ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  ศตม. 5.1 ชัยภูมิ 
19 นางกมลาภา มณีโชติ  พยาบาลเทคนิคปฏิบัติการ   ศตม. 5.1 ชัยภูมิ 
20 นายภาคภูมิ จิวะนันท์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  ศตม. 5.1 ชัยภูมิ 
21 นายพินัย วงศ์วิชิต  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  ศตม. 5.1 ชัยภูมิ 
22 นายเหรียญชัย บุญฮวด  พนักงานเย่ียมบ้าน 2 / หัวหน้า   ศตม. 5.1 ชัยภูมิ 
23 นายเจษฎา ปัญญานันท์ พนักงานขับรถยนต์ 2    ศตม. 5.1 ชัยภูมิ 
24 นายม้วน พยัคฆศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  ศตม. 5.2 บุรีรัมย์ 
25 นายศักดิ์กวี ชาลีวรรณ พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค 2   ศตม. 5.2 บุรีรัมย์ 
26 นายวรนันท์ อ่วมอาจ  พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค 2   ศตม. 5.2 บุรีรัมย์ 
27 นายสวัสด์ิ จ่าพิชม  พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะน าโรค 2  ศตม. 5.2 บุรีรัมย์ 
28 นางสลักจิตร เบ้าไธสง  พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะน าโรค 1  ศตม. 5.2 บุรีรัมย์ 
29 นายสุริยันต์ บุติมาลย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส   ศตม. 5.3 สุรินทร์ 
30 นายประวิทย์ สายเพชร เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  ศตม. 5.3 สุรินทร์ 
31 นางประทีป บุญสูง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  ศตม. 5.3 สุรินทร์ 



32 นางสุนันทา พันขุนคีร ี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   ศตม. 5.3 สุรินทร์ 
33 นายวีรชัย แก้วใส  พนักงานเย่ียมบ้าน ส 2    ศตม. 5.3 สุรินทร์ 
34 นายวิสันต์ บุติมาลย์ พนักงานเย่ียมบ้าน ส 2    ศตม. 5.3 สุรินทร์ 
35 นายสุริเชษฐ์ บุติมาลย์ พนักงานสถิติ 2     ศตม. 5.3 สุรินทร์ 
36 นายพิเศษ สุขสบาย พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะน าโรค 2  ศตม. 5.3 สุรินทร์ 
37 นายสมเกียรติ ดอกค า  พนักงานขับรถยนต์ 2    ศตม. 5.3 สุรินทร์ 
38 นายปรีชา ดวงใจดี  เจ้าพนักงานอาชีวบ าบัด ช านาญงาน  ศตม. 5.3 สุรินทร์ 
39 นายเดชาธร วงศ์หิรัญ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   ศตม. 5.4 ปากช่อง 
40 นางจงรัก ประทุมทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   ศตม. 5.4 ปากช่อง 
41 นายพิเชษฐ์ ท่วงจันทึก เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  ศตม. 5.4 ปากช่อง 
42 นายบุญเลิศ ประทุมทอง พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะน าโรค  ศตม. 5.4 ปากช่อง 
43 น.ส.พัชรินทร์ เกษขจร  นักกีฏวิทยา     ศตม. 5.4 ปากช่อง 
44 นายปัญญา คงมะกล่ า พนักงานปฏิบัติการทดลองพาหะน าโรค 1  ศตม. 5.4 ปากช่อง 
45 นางวันเพญ็ เสถียรพานิช พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค 2   ศตม. 5.4 ปากช่อง 
46 นายสมพงษ์ ชาญขุนทด พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค 3   ศตม. 5.4 ปากช่อง 
47 นายภุชงค์ ประสพหมู่ พนักงานปฏิบัติการทดลองพาหะน าโรค 1  ศตม. 5.4 ปากช่อง 
48 นายบัญชา ทองค าขาว ช่างเครื่องยนต์ 2     ศตม. 5.4 ปากช่อง 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายนามคณะจัดท า 

ที่ปรึกษา 
นายแพทย์ธีรวัฒน ์ วลัยเสถียร ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 5 นครราชสีมา 
แพทย์หญิงผลิน    กมลวัทน์  รองผู้อ านวยการส านักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 5 นครราชสีมา 
นายอภิรัตน์   โสก าปัง  หัวหน้าศูนย์อ้างอิงด้านโรคติดต่อน าโดยแมลง 

คณะศึกษา 
นายอภิรัตน์   โสก าปัง  หัวหน้าศูนย์อ้างอิงด้านโรคติดต่อน าโดยแมลง 
นายประดิษฐ์   บุญเอก   หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงท่ี 5.1 ชัยภูมิ 
นายม้วน   พยัคฆศรี หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงท่ี 5.2 บุรีรัมย์ 
นายสุริยันต์   บุติมาลย์ หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงท่ี 5.3 สุรินทร์ 
นายเดชาธร   วงศ์หิรัญ หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงท่ี 5.4 ปากช่อง 
นางส าอาง  เช้ือกุล  ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงท่ี 5.1 ชัยภูมิ 
นางสุนันทา  พันขุนคีร ี ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงท่ี 5.3 สุรินทร์ 
นางจงรักษ์   ประทุมทอง ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงท่ี 5.4 ปากช่อง 
นายดอกรัก  ฤทธิ์จีน  ศูนย์อ้างอิงด้านโรคติดต่อน าโดยแมลง 
นางสาวนที  ชาวนา  ศูนย์อ้างอิงด้านโรคติดต่อน าโดยแมลง 
นางสาวบุษราคัม  สินาคม  ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงท่ี 5.1 ชัยภูมิ 
นางกมลาภา   มณีโชติ  ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงท่ี 5.1 ชัยภูมิ 
นางสาวพัชรินทร์   เกษขจร  ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงท่ี 5.4 ปากช่อง 
นายปรเมศร์    เวือนประโคน ศูนย์อ้างอิงด้านโรคติดต่อน าโดยแมลง 
นางสาวปาริฉัตร   เสาสูง  ศูนย์อ้างอิงด้านโรคติดต่อน าโดยแมลง 
นางสาววิรัชยา   คงถาวร  ศูนย์อ้างอิงด้านโรคติดต่อน าโดยแมลง 
นางสาวชลิดา   ศรีอินทร์ ศูนย์อ้างอิงด้านโรคติดต่อน าโดยแมลง 
นางสาวกรณ์ทอง  เวียงแก้ว ศูนย์อ้างอิงด้านโรคติดต่อน าโดยแมลง 
นายวศิน    เทพเนาว์ ศูนย์อ้างอิงด้านโรคติดต่อน าโดยแมลง 

จัดท ารูปเล่ม 
นายวศิน    เทพเนาว์ ศูนย์อ้างอิงด้านโรคติดต่อน าโดยแมลง 
นางศิริพร  การะนัด  ศูนย์อ้างอิงด้านโรคติดต่อน าโดยแมลง 
นายห่วง   เปรียงกระโทก ศูนย์อ้างอิงด้านโรคติดต่อน าโดยแมลง 


