
สรุปบทเรียนรายงานการถอดบทเรียน 

การพัฒนาการดาํเนนิงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกตามแนวทางการจัดการแมลงพาหะนาํโรคแบบผสมผสาน 

(Integrated Vectors Management : IVM) ในจังหวัดนครราชสีมา 

รายชื่อทีมจัดการความรู 

1นายเดชาธร  วงศหิรัญ          นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                                                                            

2. นางจงรัก  ประทุมทอง               นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                                                                

3.นายพเิชษฐ  ทวงจันทึก               เจาพนกังานสาธารณสุขชํานาญงาน                                                    

4.นางมยุร ี บุญเรืองศร ี                เจาพนกังานสาธารณสุขชํานาญงาน                                                                    

5. นายจักรพนธ  สมบัตมิาก            พนกังานปฏิบัตกิารควบคุมพาหะนาํโรค                                              

6.นางสาวพัชรินทร  เกษขจร            นกักีฏวิทยา                                                                                    

7.นายบัญชา  ทองคําขาว                 ชางเครื่องยนต 3                                                                                            

8.นายสมพงษ  โสภณ                      พนกังานขับรถยนต                                                                                      

9.นายวรวิทย  กันภัย                      พนกังานปฏิบัตกิารทดลองพาหะนาํโรค                                                  

10. นายภุชงค  ประสพหมู               พนกังานปฏิบัตกิารทดลองพาหะนาํโรค                                                   

11. นายประชา  อาสานอก               พนกังานปฏิบัตกิารชันสูตรโรค                                                                

12.นายอมรพันธ  ทองคําขาว             พนกังานปฏิบัตกิารทดลองพาหะนาํโรค                                                 

13.นายสมศักดิ ์ ศรีณรงค                 พนกังานปฏิบัตกิารควบคุมพาหะนาํโรค                                                 

14. นางพิมพชนก  คงมะกล่ํา             เจาพนกังานการเงินและบัญชี                                                                   

15.นายพรศักดิ ์ ศรีนาคา                  เจาพนกังานคอมพิวเตอร 

ความเปนมาของโครงการ  

 การนาํกระบวนการจัดการพาหะนาํโรคแบบผสมผสาน  (Integrated Vectors Management : IVM) มา

ประยกุตใชในพื้นที่ไดอยางเหมาะสมเพื่อเปาหมายสูงสุด คือ การลดโรคและประชาชนมีสุขภาพด ีตอบสนองตอ

นโยบายของประเทศที่จะพัฒนาไปสูนโยบาย ONE ASEAN ภายในป 2558 และนโยบายการพัฒนาอาํเภอควบคุม

โรคเขมแข็งแบบยั่งยนื รวมถึงตอบสนองตอวิสัยทัศนของกรมควบคุมโรคที่จะเปนองคกรช้ันนาํระดบันานาชาตทิี่สังคม

เช่ือถือและไววางใจ เพื่อปกปองประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพดวยความเปนเลิศทางวิชาการภายในป 2563 

โครงการและบริบทของโครงการ 

ศูนยควบคุมโรคตดิตอนาํโดยแมลงที ่5.4 ปากชอง  สํานกังานปองกันควบคุมโรคที ่5 นครราชสีมา ได

ดาํเนนิการพัฒนาตาํบลตนแบบ IVM ในพื้นที่อําเภอเสี่ยงสูง ในป 2558  จํานวน 4 อําเภอ ไดแก อ.โชคชัย อ.พิมาย 

อ.ชุมพวง และ อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา ซึ่งการปองกันและแกไขปญหาโรคไขเลือดออกอยางยั่งยนืนั้น ยงัคงมีความ

จําเปนตองใชกระบวนการขับเคลื่อนการปองกันควบคุมโรคผานกลไก “อําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยนื” ตาม 5 

คุณลักษณะ โดยสํานกังานปองกันควบคุมโรคที ่5 นครราชสีมา รวมสนบัสนนุวิชาการ ถายทอดวิธีการดาํเนนิงาน

ควบคุมโรคไขเลือดออกตามแนวทาง IVM ตดิตามสนบัสนนุการดาํเนนิงานและประเมินการดาํเนนิงาน เพื่อผลักดนั

ระบบและกลไกการบริหารจัดการใหเกิดการพัฒนาทั้งระดบั ตาํบล และระดบัอําเภอ สงผลใหเกิดระบบและเครือขาย



ความรวมมือในการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกตามแนวทาง IVM ที่เขมแข็งภายใตการดาํเนนิงานแบบมี

สวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนตอไป 

วัตถุประสงค 

1 เพื่อพัฒนาการดาํเนนิงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกตามแนวทางการจัดการแมลงพาหะนาํโรคไขเลือดออก

แบบผสมผสาน (IVM) ผานกระบวนการอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยนื 

ผลผลติ  

1 สรุปบทเรียนการพัฒนาการดาํเนนิงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกตามแนวทางการจัดการแมลงพาหะนาํโรค

ไขเลือดออกแบบผสมผสาน (IVM) ผานกระบวนการอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยนื  จํานวน  1  ฉบับ 

เปาหมาย 

1.แนวทางการพัฒนาการการจัดการพาหะนาํโรคไขเลือดออกแบบผสมผสาน (IVM)  

2.การรักษาสภาพตาํบลตนแบบดานการจัดการพาหะนาํโรคไขเลือดออกแบบผสมผสาน (IVM)  

ผลการดําเนนิงานการจัดการความรู 

1.จัดประชุมเพื่อแตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรู และคัดเลือกหัวขอการพัฒนาการดาํเนนิงานปองกัน

ควบคุมโรคไขเลือดออกตามแนวทางการจัดการแมลงพาหะนาํโรคไขเลือดออกแบบผสมผสาน (IVM) ผาน

กระบวนการอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยนื  จัดทําแผนปฏิบัตกิารจัดการความรู (KM Action Plan) ตาม

แนวทางการจัดการแมลงพาหะนาํโรคแบบผสมผสาน ของ สํานกังาปองกันควบคุมโรคที ่ 5 นครราชสีมา ลงวันที ่24 

มกราคม 2558 

 

 

 

 

 

2.เชิญผูเช่ียวชาญ อาจารยอภิรัตน  โสกําปง ศูนยอางอิง

โรคตดิตอนาํโดยแมลง มาใหความรู แนะนาํ แนวทาง ข้ันตอน วิธีการ 

การประสานงาน การจัดประชุม การตดิตามประเมินผล เกณฑการ

ประเมินผล การดาํเนนิงานการพัฒนาการการจัดการพาหะนาํโรค

ไขเลือดออกแบบผสมผสาน (IVM) วันที ่  22 พฤษภาคม 2558   

 

 



3.ประชุมพัฒนาทีมจัดการความรูเรื่อง IVM  ตดิตามผลการดาํเนนิงาน 

วันที ่ 22-23 มิถุนายน 2558 เพื่อใหทีมงานเขาใจบทบาทหนาที ่

เตรียมขอมูล วัสด ุอุปกรณ ยานพาหนะ งบประมาณ ประสานงานกบั

เครือขายกาํหนดวัน เวลา สถานที ่จัดทําคําสั่งเดนิทาง แบบตดิตาม 

สนบัสนนุ  แบบประเมิน เตรียมความพรอมในการดาํเนนิงาน 

4.จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู และทบทวนผลการดาํเนนิงาน ณ หอง

ประชุม ศตม.5.4 ปากชอง เมื่อวันที ่24 กรกฎาคม 2558 ประกอบดวย รองอธิบด ีกรมควบคุมโรค นกัวิชาการ

สาธารณสุข กรมควบคุมโรค ปลัดอาวุโสอําเภอปากชอง สาธารณสุขอําเภอ ผูรับผิดชอบงานควบคุมโรคสาธารณสุข

อําเภอปากชอง  โรงพยาบาลปากชองนานา ผูอํานวยการ รพ.สต.ทาลาดขาว อ.โชคชัย  ผูอํานวยการ รพ.สต.หนอง

ขาม ต.หนองระเวียง อ.พิมาย เจาหนาที ่รพ.สต.หนองระเวียง  รพสต.ปฏิรูป อ.พิมาย รองนายกเทศมนตรี เทศบาล

ตาํบลกลางดง  หัวหนา ศตม.5.4 ปากชอง และทีมคณะกรรมการจัดการความรู ศตม.5.4 ปากชอง เปนเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ตดิตามผลการดาํเนนิงาน ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

5. การปฏิบัตติามขอสรุป จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู จากนั้นนาํขอคนพบ ปญหา และอุปสรรค ไปแชรในเวทีการ

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

6.ถอดบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู เสนอผูบริหาร (วันที่ 5 สิงหาคม 2558) 

7.สรุปบทเรียนผลการดาํเนนิการ นาํบทเรียนที่ไดเสนอผูบริหาร และจัดสงกลุมพัฒนาองคกรเพื่อจัดเก็บองคความรู 

ปญหาอุปสรรค 

1.ปญหาดานเวลาของเครือขายในพื้นที ่กับ ศตม.ที่ตองหาชวงเวลาที่ทุกฝายสามารถมาพบปะพูดคุย หรือประชุม

รวมกันไดทุกเครือขาย เชน อบต.สาธารณสุข รพ.สต.ผูนาํชุมชน กํานนั ผูใหญ บาน อสม.โรงเรียน วัด เพื่อใหเกิด

ความเขาใจตรงกัน และทราบบทบาทหนาที ่ความกาวหนา ปญหาอุปสรรค และวิธีการแกไขปญหารวมกัน 

2.ปญหาดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางการประชุม  ซึ่งทีมยังไมเขาใจในการดาํเนนิการ จึงแกไขโดยการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูเพิ่มเตมิ ทบทวนประสบการณในการทํางานที่ผานมา แสดงความคิดเห็นรวมกัน และหาขอสรุป

รวมกัน  

ผลการดําเนนิงาน 

ประสานเครือขายในพื้นที ่โดยลงพื้นที่ประสานช้ีแจงแนวทางการดาํเนนิงานกบัเครือขายในพื้นที่เห็น

ความสําคัญในการดาํเนนิงาน   ประชุมช้ีแจงเครือขาย วิเคราะหสถานการณโรค องคความรู   พื้นที่เครือขายลงนาม 

บันทึกขอตกลง MOU. ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตาํบล  สาธารณสุขอําเภอ  ผูอํานวยการ รพ.สต. 

กํานนั ผูใหญบาน อสม.ตดิตาม สนบัสนนุ การพัฒนาตาํบลตนแบบดานการจัดการพาหะนาํโรคไขเลือดออกแบบ

ผสมผสาน 2 ครั้ง และประเมินผลคาดชันบีานที่พบลูกน้ํายงุลาย (HI.) คาดชันภีาชนะที่พบลูกน้ํายงุลายใน โรงเรียน 

วัด ที่พบลูกน้ํายงุลาย คา CI. 

 

 



ผลที่ไดเปนอยางไร 

อ.โชคชัย ดาํเนนิการพัฒนาการดาํเนนิงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกตามแนวทางการจัดการแมลงพาหะ

นาํโรคไขเลือดออกแบบผสมผสาน (IVM) ผานกระบวนการอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยนื  จัดทําคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการ ลงนามบันทึกขอตกลงในการกําจัดยงุลายพาหะนาํโรคไขเลือดอออกทั้งอําเภอ    จัดทําแผนการ

ดาํเนนิงาน 

 อ.พิมาย ดาํเนนิการ ต.หนองระเวียง และ ต.นคิมสรางตนเอง  จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ ลงนาม

บันทึกขอตกลงในการกําจัดลูกน้ํายงุลายพาหะนาํโรคไขเลือดออก จัดทําแผนการดาํเนนิงาน จัดกจิกรรมการปองกัน

ควบคุมโรคไขเลือดออก มีการตดิตาม ประเมินคาดชันลีูกน้ํายงุลาย ประเมินผล ดาํเนนิงาน 

 

 

  

 

 

อ.ชุมพวง ดาํเนนิการ ต.โนนรัง ต.ตลาดไทร จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ ลงนามบันทึกขอตกลงในการกําจัด

ลูกน้ํายงุลายพาหะนาํโรคไขเลือดออก จัดทําแผนการดาํเนนิงาน จัดกจิกรรมการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก มีการ

ตดิตาม ประเมินคาดชันลีูกน้ํายงุลาย ประเมินผล ดาํเนนิงาน 

 

 

 

 

 

อ.ปากชอง ดาํเนนิการ ต.คลองมวง จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ ลงนามบันทึกขอตกลงในการกําจัด

ลูกน้ํายงุลายพาหะนาํโรคไขเลือดออก จัดทําแผนการดาํเนนิงาน จัดกจิกรรมการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก มีการ

ตดิตาม ประเมินคาดชันลีูกน้ํายงุลาย ประเมินผล ดาํเนนิงานเปนไปตามความคาดหวัง เพราะ 

  

 

 

 



 

1.การประสานงาน ช้ีแจงแนวทางใหกับผูบริหาร ผูรับผิดชอบงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกในพื้นทีใ่หเห็นถึง

ความสําคัญในการพัฒนาตาํบลตนแบบ และใหการสนบัสนนุการดาํเนนิงาน มีนโยบายกาํหนดมาตรการใหชัดเจน  

2.เครือขายผูรับผิดชอบงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกใหความรวมมือ จัดทําแผนการดาํเนนิงาน จัดกจิกรรม 

ตดิตามประเมินผล อยางตอเนื่อง  

3. ศตม.5.4 ปากชอง ใชแนวทางการจัดการแมลงพาหะนาํโรคไขเลือดออกแบบผสมผสาน (IVM) ผานกระบวนการ

อําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยนื  จากสํานกัโรคตดิตอนาํโดยแมลง และสํานกงานปองกันควบคุมโรคที ่5 

นครราชสีมา ใชเปนคูมือการปฏิบัตงิาน  

ขอเสนอแนะ/หรือสิ่งที่จะนาํมาปรับปรุงโครงการในปตอไป 

1 ในปตอไป นาจะจัดการพัฒนาขยายพื้นทีใ่หครอบคลุม ในพื้นที่ใกลเคียงกับพื้นที่ดาํเนนิการประสบความสําเร็จ 

2 มีการศึกษาดงูานในพื้นที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาตาํบลตนแบบดานการจัดการยงุลายพาหะนาํโรค

ไขเลือดออกแบบผสมผสาน IVM 

สิ่งที่ไดจาการถอดบทเรียน  

1.ไดแรงบันดาลใจ หรือกําลังใจในการทํางาน การใชชีวิตในแงมุมตาง ๆ ทําใหอยากปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมการทํางาน 

 เมื่อไดทํางานตามกระบวนการ  IVM แลวประสบความสําเร็จ คอนขางสูง เครือขายในอาํเภอ ประกอบดวย 

นายอาํเภอ สาธารณสุขอําเภอ นายกองคการบริหารสวนตาํบล เทศบาล โรงเรียน นกัเรียน กํานนั ผูใหญบาน ผูนาํ

ชุมชน ประธาน อสม. ประชาชน ใหความรวมมือ มีการจัดประชุมช้ีแจง ใหเกิดความเขาใจ ลงนามในบันทึกขอตกลง 

เขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง จัดทําแผนการดาํเนนิงาน จัดกจิกรรมตามแผน มีการตดิตาม สนบัสนนุ ประเมินคา

ดชันลีูกน้ํายงุลาย  รวมพัฒนาจนทําใหหมูบาน ผูปวยไขเลือดออกในตาํบลลดลง คาดชันลีูกน้ํายงุลายลดลง ไมนาเช่ือ

วาจะทําได ภาคภูมิใจมาก ที่เครือขายรวมมือรวมใจทํากันอยางจริงจัง 

2.ไดขอคิดใหม (ซึ่งจะนาํไปปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน)  

 การทํางานในการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมของประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ตองมีการพูดคุย สื่อสารกันใหเขาใหกับผู

มีสวนไดสวนเสีย ให เขาใจในบทบาทหนาที ่ของตนเองและเครือขาย มีสวนรวมในการดาํเนนิกิจกรรม เห็นถึง

ประโยชน ความคุมคา เห็นความสําคัญ ทุกคนตองรวมมือรวมใจกัน 

3.ไดความรู ทักษะใหม  

 การทํางานถามีเครือขายการทํางาน มีแกนนาํไดรูจักเขาใจกัน สามารถทํางานไดอยางราบรื่น ปญหาอปุสรรค

สามารถชวยกันแกไขปญหาได งาย กวาที่เราจะทํากบัประชาชนกลุมใหญ ดวยตนเอง  

4.ไดแนวทาง วิธีการ (How  to)    

 ไดนาํกระบวนการ IVM  มาใชในการปฏิบัตงิานไดทุกเรื่อง ทุกโรค และในชีวิตประจําวัน โดยมีการสื่อสาร

พูดคุย ช้ีแจงสรางความเขาใจ ประสานงาน ตดิตาม สนบัสนนุ ประเมินผล ยกยองเชิดชูเกียรต ิมีรางวัล เกิดกําลังใจ ก็

จะประสบความสําเร็จ 

 

                                                                         นางจงรัก  ประทุมทอง ผูสรุปรายงาน 

                                                                         นายเดชาธร  วงศหิรัญ  ผูตรวจรายงาน 



 

 

 

 

 

 

    

 

 


