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คํานํา
ปจจุบนั โรคไขเลือดออกเปนปญหาทัง้ ระดับประเทศทัง้ ไทย และกลุม ประเทศอาเซีย่ น รวมทัง้ กลุม ประเทศ
ในเขตรอนชื้น ซึ่งมีอุณหภูมิเหมาะสมในการแพรพันธุของยุงลายพาหะและการเจริญเติบโตไดดีของเชื้อไวรัส
เดงกี่ในตัวยุงลาย ดังนั้น กลุมประเทศอาเซี่ยน จึงไดยกระดับของปญหานี้ใหเปนความรวมมือระหวางประเทศ
ที่จะชวยกันลดปญหาการปวยและการเสียชีวิตลง จึงไดมีการลงนามความตกลง (MOU) ในระดับประเทศและ
กําหนดใหทุกวันที่ 15 มิถุนายน ของทุกป เปนวันรณรงค ASEAN DENGUE DAY เพื่อใหหนวยงาน
องคกรทุกภาคสวน รวมทั้งประชาชนไดตระหนักและมีสวนรวมในการแกไขปญหาโรคไขเลือดออก
จากความสําคัญดังกลาว กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดนําแนวทางการดําเนินจัดการแมลง
พาหะนําโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management : IVM) ซึ่งเปนนโยบายขององคการ
อนามัยโลก (WHO) ไดเสนอแนะใหทุกประเทศ มีการนําไปประยุกตใชอยางจริงจังเพื่อลดปญหาในภาพรวม
อยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา โดยศูนยอางอิง
ดานโรคติดตอนําโดยแมลง จึงไดจัดทําคูมือการดําเนินงานการจัดการยุงลายพาหะนําโรคไขเลือดออกตามหลัก
การจัดการแมลงพาหะนําโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management : IVM) สําหรับเจาหนาที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลฉบับนี้ขึ้น
เนื้อหาเนนถึงขั้นตอนตางๆ ของการดําเนิน โดยเฉพาะกระบวนการจัดทําแผนงาน การติดตาม
สนับสนุนและการประเมินผล รวมทั้งตัวอยางแบบฟอรมตางๆ ที่ไดจัดทําเปนแนวทางไวในภาคผนวก เพื่อให
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลใชเปนคูม อื ประกอบการดําเนินงานไดอยางถูกตอง และประยุกตใชแบบฟอรมไดตามความ
เหมาะสมแตละพื้นที่
ผูจัดทํา
ธันวาคม 2557

สารบัญ
ความสําคัญของโรคไขเลือดออกและปญหาการควบคุมยุงลาย
หลักการจัดการแมลงพาหะนําโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management : IVM)
การจัดการยุงลายตามหลักการจัดการแมลงพาหะนําโรคแบบผสมผสาน
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1
การจัดการยุงลายพาหะนําโรคไขเลือดออกตามหลักการจัดการแมลงพาหะนําโรคแบบผสมผสาน
(Integrated Vectors Management : IVM)
ความสําคัญของโรคไขเลือดออกและปญหาการควบคุมยุงลาย
โรคไขเลือดออกเปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุขอีกโรคหนึง่ ในปจจุบนั จากขอมูลขององคการอนามัยโลก
(WHO, 2556) ระบุวา
อัตราอุบัติการณของโรคไขเลือดออกภาพรวมของโลกเพิ่มขึ้นเปน 30 เทาในชวงระยะเวลา 50 ป
ที่ผานมา คาดประมาณวามีประชากรเสี่ยง 2.5 พันลานคนในพื้นที่เสี่ยงกวา 100 ประเทศ
ในประเทศที่มีโรคนี้เปนโรคประจําถิ่นจะมีประชากรกวา 50 ลานคนไดรับเชื้อเดงกี่ไวรัส โดยมีผูที่
มีอาการปวย 500,000 คนตอป และมีผูเสียชีวิต 22,000 คนตอปโดยเฉพาะกลุมเด็ก
การกระจายของโรคไขเดงกี่และไขเลือดออก ตามลักษณะภูมิศาสตรพบวาในประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศในเขตเอเซียตะวันออกเฉียงใต, ประเทศในเขตฝงตะวันออกของทะเลเมดิเตอรเรเนียนและเขตแปซิฟก
ตะวันตก พบการกระจายของโรคในเขตเมือง (urban and suburban areas) มากกวาเขตชนบท (rural areas)
ไขเดงกี่จะพบมากในเขตชนบท (rural areas) ของอาฟริกา
มีหลายปจจัยที่เอื้อใหเกิดการกระจายของโรค ไดแก
การเพิ่มขึ้นของประชากรอยางรวดเร็ว
การเคลื่อนยายของประชากรเขาสูเขตเมืองเขตกึ่งเมืองมากขึ้น
การขาดระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เชน ระบบประปาทําใหประชาชนหาภาชนะมาไว
สํารองนํ้ามากขึ้นในครัวเรือน มีเศษภาชนะเหลือทิ้งมากขึ้น
การคาสินคาที่เปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย เชน ยางรถยนตเกา
การทองเที่ยวระหวางประเทศ
การขาดการควบคุมแหลงเพาะพันธุและยุงลายอยางมีประสิทธิภาพ
ประเทศไทยตั้งอยูในประเทศเขตรอนชื้น ซึ่งมีความเหมาะสมในแพรพันธุของยุงลายไดดี ในแตละป
จะมีผูปวยดวยโรคไขเลือดออกสูงมาก และยังมีผูปวยและผูติดเชื้ออีกมากที่มีอาการเล็กนอย หรือติดเชื้อ
แบบไมมีอาการปวยไมไดเขารับการรักษา ซึ่งเปนสาเหตุทําใหมีการแพรกระจายเชื้ออยูในชุมชนไดตลอดทั้งป
จากรายงานสถิติพบโรคไขเลือดออกในประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. 2492 และ ในป พ.ศ. 2501 ไดเกิด
การระบาดขึน้ ครัง้ แรกทีก่ รุงเทพมหานครฯ ตอมาโรคไดกระจายไปจังหวัดใกลเคียง และปจจุบนั ไดแพรกระจาย
ไปเกือบทุกพื้นที่ในทุกจังหวัด ตลอดจนในชุมชนเล็กๆ และในหมูบานชนบทของประเทศไทย (วรรณภา
และคณะ, 2555) สําหรับอัตราปวยในภาพรวมประเทศในระยะ 10 ปยอนหลัง (พ.ศ. 2546 - 2555)
ตํ่าสุดเทากับ 62.59 ตอประชากรแสนคน สูงสุดเทากับ 183.59 ตอประชากรแสนคน โดยเฉลี่ยเทากับ
105.84 คนตอประชากรแสนคนตอป และมีผเู สียชีวติ ตามระบบรายงานทางระบาดวิทยาประมาณ 100 รายตอป
เด็กนักเรียนทัง้ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาปวยมากทีส่ ดุ สอดคลองกันทุกป สวนการกระจายตามลักษณะ
ภูมิศาสตร พบวา ในป 2553 ถึง 2556 เปนผูปวยในเขตเทศบาลรอยละ 23.03, 21.11, 35.61 และ 31
(สํานักระบาดวิทยา, 2556) ซึง่ จะเห็นไดวา สัดสวนการพบผูป ว ยในเขตเทศบาลมีแนวโนมสูงขึน้ ชัดเจนสอดคลองกับ
ขอมูลขององคการอนามัยโลก

2
• ปญหาการควบคุมยุงลายพาหะนําโรคไขเลือดออก
1. มีการทุม ทรัพยากรไปในการปองกันควบคุมโรค โดยเฉพาะการกําจัดยุงลายตองใชงบประมาณมาก
และเมื่อมีผูปวยเกิดขึ้นก็จะมีการสูญเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาลสูงมากในแตละป
2. มีการดื้อตอสารเคมีของยุงลายมากขึ้น โดยวิธีการหลักที่นิยมใชในการควบคุมยุงลายในปจจุบัน
คือ การใชสารเคมี ทั้งทรายกําจัดลูกนํ้า และสารเคมีพนกําจัดยุงตัวเต็มวัย เมื่อมีการใชในวงกวางและใชเปน
เวลานานก็จะสงผลใหยุงลายดื้อตอสารเคมีได
3. มีการนําวิธีการทางชีวภาพและกายภาพ รวมทั้งการใชภูมิปญญาทองถิ่น มาใชปฏิบัตินอยเพราะ
เห็นผลชาตามความรูสึกของชาวบาน จึงมีการปฏิบัติบางพื้นที่ บางชุมชนเทานั้น ไมสามารถสงผลในวงกวางได
4. สิ่งแวดลอมและสังคมเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ความเจริญและสังคมเมือง กึ่งเมืองขยายตัว
รวดเร็ว ทําใหมแี หลงเพาะพันธุย งุ ลายมากขึน้ ทัง้ ภาชนะขังนํา้ ในบานเรือน ขยะนอกบานเรือน สถานประกอบการ
ที่มีเศษสิ่งเหลือใชเหมาะเปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย เชน ยางรถยนตเกา และพื้นที่สาธารณะที่ไมมีเจาภาพดูแล
ชัดเจน เปนตน
5. การขาดเจาภาพหลักที่จะเปนศูนยกลางความรวมมือในการแกไขปญหา ปจจุบันผูรับผิดชอบ
ในการควบคุมยุงลายมีหลายหนวยงาน ทัง้ ตามบทบาทหนาที่ ตามกลุม ปญหาและตามกฏหมายแตกย็ งั ไมชดั เจน
และยังไมมีความรวมมือกันเทาที่ควรไมวาจะเปนหนวยงานสาธารณสุข องคกรปกครองสวนทองถิ่น โรงเรียน
วัด และชุมชน
หลักการจัดการแมลงพาหะนําโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management : IVM)
เปนกระบวนการตัดสินใจบริหารจัดการประชากรแมลงพาหะนําโรค เพื่อที่จะยับยั้งการแพรเชื้อโรค
ติดตอนําโดยแมลง ตามหลักการขององคการอนามัยโลก (WHO) ซึ่งมีองคประกอบสําคัญ ดังนี้
การเลือกสรรวิธีการควบคุมแมลงพาหะนําโรค ภายใตความรูทางชีววิทยาของพาหะ การแพรเชื้อ
และอัตราการเกิดโรค รวมทั้งขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของภายใตบริบทของพื้นที่ที่จะดําเนินการ
การดําเนินการควบคุมแมลงพาหะนําโรคโดยใชวิธีการหลายวิธีที่สอดรับกัน หรือเสริมประสิทธิภาพ
ซึ่งกันและกัน ไมลดทอนประสิทธิภาพหรือซํ้าซอนสิ้นเปลือง
มีการรวมมือกันระหวางหนวยงานสาธารณสุข องคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการอื่น องคกร
เอกชนที่เกี่ยวของหรือไดรับผลกระทบจากแหลงเพาะพันธุและพาหะนําโรค
มีขอตกลง หรือกฎกติกา ภายในชุมชนและผูมีสวนไดเสียตองานควบคุมแมลงพาหะนําโรค
ใชสารเคมีอยางสมเหตุสมผล คือ การใชสารเคมีภายใตขอมูลบงชี้หรือขอกําหนดตางๆ ตามหลัก
วิชาการ ไดแก ไมใชสารเคมีที่มีขอมูลบงชี้การดื้อของแมลงพาหะนําโรค หรือมีขอกําหนดใหใชเฉพาะกรณี
มีการระบาดเพื่อลดความหนาแนนของแมลงพาหะ เปนตน ทั้งนี้ตองคํานึงถึงความปลอดภัยตอคน สัตวและ
สิ่งแวดลอม
ภายใตการบริหารจัดการที่ดี คือ การจัดการที่มีองคประกอบ ไดแก เจาภาพ มีผูรับผิดชอบ
มีเปาหมายชัดเจน มีแผนงาน มีสิ่งสนับสนุน และมีการประเมินผล อยางเปนระบบ ทั้งนี้ตองดําเนินการ
ภายใตแนวทางสาธารณสุขและกฎหมายที่มีอยู เพื่อประโยชนของชุมชนโดยรวม
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การจัดการยุงลายตามหลักการจัดการแมลงพาหะนําโรคแบบผสมผสาน
การจัดการยุงลายมีหลากหลายวิธี แตปญหาความลมเหลวที่สําคัญ คือ การจัดการที่ขาดความรวมมือ
ขาดความตอเนื่องและไมยั่งยืน ดังนั้น องคการอนามัยโลก (WHO) ไดเสนอแนะใหทุกประเทศที่มีปญหา
โรคติดตอนําโดยแมลงประยุกตใช “หลักวิธกี ารจัดการแมลงพาหะนําโรคแบบผสมผสาน” (Integrated Vector
Management : IVM) ซึ่งมีองคประกอบสําคัญ ดังนี้
ตองมีการดําเนินงานในระดับตําบลขึ้นไป เพราะตําบลมีความเหมาะสมทั้งขนาดพื้นที่ จํานวน
ประชากร มีองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งเปนหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย มีบทบาทหนาที่ในการบริหาร
จัดการทุกดาน รวมทั้งดานสุขภาพและมีงบประมาณในการดําเนินการชัดเจน ถาตําบลดําเนินการจัดการ
ยุงลายแบบผสมผสานไดครอบคลุมทุกแหงก็จะสงใหเกิดผลภาพรวมทั้งอําเภอ
ตองมีสวนรวม คือ ทุกหมูบานในแตละตําบล รวมทั้งสถานที่ราชการ วัด โรงเรียน ศูนยพัฒนาการ
เด็กเล็ก รวมทั้งสถานการประกอบการผูมีสวนไดสวนเสียภายในตําบลนั้นจะตองเขามามีสวนรวมตัดสินใจ
ทุกขั้นตอน หากขาดการมีสวนรวมหรือการดําเนินงานไมครอบคลุมทุกหมูบาน ชุมชน หนวยงาน ก็จะไมสงผล
ตอการปองกันโรคไขเลือดออกไดดีเทาที่ควร
ตองมีแผนงานชัดเจน มีเปาหมายในการควบคุมยุงลายของชุมชนรวมกัน
ตองมีคณะกรรมการดําเนินงาน การกําหนดบทบาทที่ชัดเจน รับผิดชอบ และรับผลที่เกิดขึ้นรวมกัน
ตองมีเจาภาพหลัก การจัดการยุงลายตามหลักการจัดการแมลงพาหะนําโรคแบบผสมผสาน
(Integrated Vector Management : IVM) เปนการแกปญหาในทองถิ่นและเปนบทบาทโดยตรงขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ทั้งเทศบาล และ อบต. ซึ่งมีบทบาทตามกฎหมายที่กําหนดไวใน พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ที่จะตองดําเนินงาน
แกไขปญหาดานตางๆ ในพื้นที่รับผิดชอบรวมทั้งปญหาดานสาธารณสุข เนื่องจาก อปท. อยูในชุมชน ใกลชิด
ชุมชนจึงทราบปญหาของพื้นที่ วัฒนธรรมและสังคม วิถีชีวิตในทองถิ่น มีความพรอมดานงบประมาณและ
ทรัพยากรดานการควบคุมยุงพาหะนําโรค โดยในปจจุบันมีกองทุนสุขภาพตําบลที่สนับสนุนการดําเนินงานของ
อปท. อีกทั้งสามารถระดมทรัพยากรและความรวมมือไดมากกวาหนวยงานอื่น ดังนั้น อปท. จึงมีบทบาทหลัก
ในการจัดการยุงลายและการแกไขปญหาโรคไขเลือดอกในทองถิ่นในปจจุบัน และมีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลมีบทบาทรวมตามภาระกิจดานสงเสริมและปองกันควบคุมโรค ซึง่ ทัง้ 2 หนวยงาน ตองรวมมือกันดําเนินงาน
และนําชุมชนในการแกไขปญหายุงลายและโรคไขเลือดออก
ตองมีการเซ็นขอตกลงความรวมมือกัน (MOU) เปนลายลักษณอักษร เพื่อแสดงเจตนารมณรวมกัน
และเกิดความยั่งยืน (ตัวอยางภาคผนวก ข-2 หนา 23)
ดําเนินการภายใตกรอบกฎหมายที่เกี่ยวของ (ภาคผนวก ก-1 และ ก-2 หนา 19-20) ไดแก
พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2523
พระราชบัญญัติ สาธารณสุข พ.ศ. 2535
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง กําหนดใหแหลงเพาะพันธุย งุ ลายเปนเหตุราํ คาญและแตงตัง้
เจาพนักงานสาธารณสุขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 และเรื่อง กําหนดใหโรคไขเลือดออกเปนโรคติดตอที่ตองแจงความ
พ.ศ. 2552
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ขั้นตอนการดําเนินงานจัดการยุงลายพาหะนําโรคไขเลือดออกแบบผสมผสานระดับตําบล
ประกอบดวย 5 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดตั้งคณะกรรมการ
เพื่อใหการวางแผนงานแกไขปญหายุงลายแบบผสมผสานขับเคลื่อนไดรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
จะตองขับเคลื่อนผานระบบคณะกรรมการ โดยจะตองมีการแตงตั้งณะกรรมการ 1 ชุด และคณะทํางาน 1 ชุด
(ภาคผนวก ข-1 หนา 21) ดังนี้
1. คณะกรรมการชุดอํานวยการและจัดทําแผนงาน
คณะกรรมการชุดนี้ มีบทบาทในการอํานวยการ รวมประชุมทําแผนการจัดการยุงลายตามวิธกี าร
จัดการแมลงพาหะนําโรคแบบผสมผสานของตําบล รวมดําเนินงาน รวมติดตามกํากับ รวมประเมินผล
มีนายกเทศมนตรี/นายก อบต. เปนผูลงนาม กอนที่จะมีการประชุมวางแผนงานโครงการ ซึ่งคณะกรรมการ
ไมควรมีมากเกินไปจะทําใหเกิดปญหาในการประสานงานได เชน ไมสามารถนัดประชุมไดพรอมเพรียงกัน
แตควรใชหลักของการเปนตัวแทนแตละภาคสวนอยางทัว่ ถึง ซึง่ ควรประกอบดวยบุคลากรจากภาคสวนตางๆ ดังนี้
หนวยงาน/องคกร

จํานวน
(คน)
2

บทบาทหนาที่

• เปนประธานคณะกรรมการดําเนินงานหลักในการวางแผน
จัดทําแผนอนุมัติแผน และสนับสนุนการดําเนินงานตามแผน
• สนับสนุนงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ
• สรุปผลการดําเนินงานทั้งปเพื่อประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัด
ตางๆ ตามเกณฑการประเมิน และนําผลการประเมินไปใช
วางแผนในปตอไป
• เปนรองประธานคณะกรรมการ
1.2 โรงพยาบาลสง
1
• จัดหาและจัดทําขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อประกอบ
เสริมสุขภาพตําบล
การตัดสินใจแกไขปญหาของคณะกรรมการ
• เปนกรรมการดานวิชาการ รวมวางแผน รวมดําเนินการ และ
รวมประเมินผล
• สรุปผลการดําเนินงานทั้งปเพื่อประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัด
ตางๆตามเกณฑการประเมิน และนําผลการประเมินไปใช
วางแผนในปตอไป
1.3 โรงเรียน(มัธยม/
แหงละ 1 คน • เปนตัวแทนกรรมการรวมวิเคราะห วางแผน กํากับ ประเมินผล
• นํากิจกรรมตามแผนของตําบลไปดําเนินการในโรงเรียนของ
ประถม/อนุบาล/เอกชน
ตนเองและโรงเรียนอื่นๆ ในตําบล
• เปนตัวแทนกรรมการรวมวิเคราะห วางแผน กํากับ ประเมินผล
1.4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
1 คน
• นํากิจกรรมตามแผนของตําบลไปดําเนินการในศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
ของตนเองและศูนยพัฒนาเด็กเล็กอื่นๆ ในตําบล
1.1 องคการบริหารสวน
ตําบล/ เทศบาล
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หนวยงาน/องคกร
1.5 ผูนําชุมชน กํานัน
ผูใหญบาน

1.6 เจาของผูประกอบ
การผูมีสวนไดสวนเสีย *
(ถามี)

1.7 สาธารณสุขอําเภอ/
โรงพยาบาลจังหวัด/โรง
พยาบาลอําเภอ
1.8 ศูนยควบคุมโรค
ติดตอนําโดยแมลง
หรือหนวยควบคุมโรค
ติดตอนําโดยแมลง

จํานวน
(คน)
กํานัน 1 คน
ผูใหญบาน
หมูละ 1 คน
ประธาน สม.
หมูละ 1 คน
แหงละ 1 คน

แหงละ
1 คน

บทบาทหนาที่
• เปนตัวแทนกรรมการระดับหมูบานรวมวิเคราะห วางแผน กํากับ
ประเมินผล
• ใหขอมูลในหมูบานตนเองประกอบการวิเคราะห วางแผน กํากับ
ประเมินผล
• นํากิจกรรมตามแผนของตําบลไปดําเนินการในหมูบ า นของตนเอง
• เปนกรรมการรวมวิเคราะห วางแผน กํากับ ประเมินผล
• ใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของตนเองประกอบ
การวิเคราะห วางแผน กํากับ ประเมินผล
• นํากิจกรรมตามแผนของตําบลไปดําเนินการในสวนของตนเอง
และชุมชนที่อยูรอบๆ สถานประกอบการ
• เปนกรรมการรวมวิเคราะห วางแผน กํากับ ประเมินผล
• ใหขอเสนอแนะ และความชวยเหลือทางวิชาการ
• ใหความชวยเหลือดานการประสานงานและแกไขปญหาภาพรวม
• เปนกรรมการรวมวิเคราะห วางแผน และประเมินผล
• สนับสนุนวิชาการตามหลักวิธีการจัดการยุงลายตามหลักการ
จัดการแมลงพาหะนําโรคแบบผสมผสาน (IVM)
• รวมประเมินผลในฐานะหนวยงานที่มีความเปนกลาง

*สถานประกอบการที่มีลักษณะเอื้อตอการเปนแหลงเพาะพันธุยุงลายในหมูบานหรือชุมชน เชน
รานซอมรถจักรยานยนต/จักรยานยนต รถยนตทมี่ ยี างลอเกา รานเครือ่ งปน ดินเผา รานคาของเกา ฟารมเลีย้ งไก
ฟารมเลี้ยงหมู รานขายไมดอกไมประดับ เปนตน
2. คณะทํางานชุดบริหารจัดการ
เปนคณะกรรมการชุดเล็ก ไมเกิน 10 คน ประกอบดวย
2.1 ผูรับผิดชอบงานโรคไขเลือดออก ของ อบต./เทศบาล 1 คน
2.2 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 1 คน
2.3 ครูตัวแทนโรงเรียน 2 คน (ระดับมัธยม 1 คน ระดับประถม 1 คน)
2.4 กํานัน หรือ ตัวแทนผูทรงคุณวุฒิประจําหมูบาน 2 คน
2.5 ตัวแทนประธาน อสม. ประจําหมูบาน 2 คน
2.6 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ หรือ โรงพยาบาลอําเภอ 1 คน
2.7 ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงหรือหนวยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง 1 คน
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บทบาทหนาที่
1. เตรียมขอมูล วิเคราะหขอมูล และนําเสนอขอมูล เขาสูการประชุม
2. เตรียมเอกสารและขอมูลนําเขาการประชุมคณะกรรมการชุดใหญทกุ ครัง้ เพือ่ ประกอบการตัดสินใจ
3. เปนคณะจัดประชุม เตรียมวาระ เนือ้ หา เชิญประชุมคณะกรรมการและสรุปรายงาน การประชุม
ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมขอมูลเพื่อวิเคราะหสภาพปญหา
กอนที่จะมีการประชุมเพื่อจัดทําแผนงานการจัดการยุงลายแบบผสมผสาน คณะทํางานจัดเตรียม
ขอมูลจะตองจัดเตรียมขอมูล ตามหลักการจัดการแมลงพาหะนําโรคแบบผสมผสานใหครอบคลุมมากที่สุด
เพื่อใหมีการพิจารณาปญหาทุกๆ ดานไดชัดเจน และตรงเปาหมาย ซึ่งมีขอมูลที่ตองจัดเตรียม ดังตารางตอไปนี้
ประเภท /ชนิด /
ลักษณะขอมูล
1. สถานการณขอมูลผูปวย/ตายโรคไข
เลือดออกอยางนอย 5 ปยอนหลัง
ของตําบล และรายหมูบาน
• จํานวนปวย ตาย/อัตราปวย/
อัตราปวยตาย รายเดือน รายป
รายหมูบาน ตามกลุมอายุ อาชีพ
• กราฟเสนแสดงแนวโนมของการเกิด
โรคไขเลือดออกของตําบล
• แผนที่แสดงขอมูลจํานวน, อัตราปวย
และอัตราปวยตายรายหมูบาน

ความจําเปนในการตัดสินใจ
วางแผนงาน
• เพื่อใชวิเคราะหขนาดและความรุนแรง
ของปญหาวาแตละปมีผูปวย ผูเสียชีวิต
เทาไร
• เพื่อวิเคราะหแนวโนมการเกิดโรคไข
เลือดออกในอนาคต
• เพือ่ วิเคราะหกลุม ประชากรเสีย่ ง ไดแก
กลุมอายุ อาชีพใด ปวยมาก
• เพื่อวิเคราะหพื้นที่เสี่ยงวาพบปญหา
มากในหมูบานใด
• เพื่อใชประกอบในวิเคราะหจัดระดับ
ความเสี่ยงของหมูบาน
2. ขอมูลคาดัชนีลูกนํ้ายุงลาย
• เพื่อใชประกอบในการวิเคราะหจัด
• วิเคราะหความเสี่ยงเทียบเกณฑของ ระดับความเสี่ยงของหมูบาน
กรมควบคุมโรค
• เพื่อใชประกอบการวางแผนจัดการ
ภาชนะแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย
• วิเคราะหรอยละภาชนะเสี่ยงที่พบ
ลูกนํ้ายุงลายมากนอยตามลําดับ
ที่สําคัญ (Key container index)
• จํานวนภาชนะขังนํ้าเฉลี่ยตอครัวเรือน • เพื่อใชประกอบการเลือกวิธีการจัดการ
• ขอมูลสิ่งแวดลอมรายหมูบาน : พื้นที่ ยุงลายที่เหมาะสม
สาธารณะ, ความสะอาดหมูบาน,
ทอระบายนํ้า, ขยะและภาชนะที่ไมไดใช
ประโยชน, แหลงเพาะพันธุยุงลายนอก
ชายคา เชน ยางลอรถยนตเกา ขยะ
พลาสติก กะลามะพราว เปนตน

แหลงขอมูล
สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอ หรือโรงพยาบาล
อําเภอ หรือ โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล

สํารวจใหมหรือใชขอมูล
จากระบบที่มีการสํารวจ
ไวแลว รายหมูบานหรือ
ชุมชน
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ประเภท /ชนิด /
ลักษณะขอมูล
3. ขอมูลหมูบาน/ชุมชน ไดแก
• จํานวนหมูบาน
• จํานวนหลังคาเรือนแตละหมูบาน
• จํานวนประชากรแตละหมูบาน
• จํานวน อสม. และผูนําดานตางๆ ของ
หมูบาน พรอมบัญชีรายชื่อที่อยู
• จํานวนเด็กเล็กและนักเรียนแตละ
ระดับ
4. ขอมูลหนวยงานเครือขายในตําบล
ไดแก
• กระทรวงศึกษาธิการ : ขอมูลโรงเรียน
สถาบันอุดมศึกษา วัด
• กระทรวงมหาดไทย : เทศบาล อบต.
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
• กระทรวงสาธารณสุข : สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลระดับ
ตาง หนวยงานตัวแทนของกรมตางๆ
5. สถานประกอบการที่มีลักษณะเอื้อตอ
การเปนแหลงเพาะพันธุยุงลายในหมูบาน
หรืฮชุมชน : รานซอมรถจักรยานยนต/
จักรยานยนต, อูรถยนตที่มียางลอเกา,
รานเครื่องปนดินเผา, รานคาของเกา,
ฟารมเลี้ยงไก, ฟารมเลี้ยงหมู, รานขาย
ไมดอกไมประดับ, รานเกมสและราน
บริการ Internet, จํานวนหอพัก เปนตน
6. ขอมูลทรัพยากรที่ใชในการแกปญหา
• สารเคมี เครื่องพนเคมี งบประมาณ
ยานพาหนะ บุคลากรพนเคมีที่ผานการ
อบรม ทะเบียนรายชื่อทีมเฝาระวัง
สอบสวนเคลือนที่เร็ว (SRRT) ของตําบล

ความจําเปนในการตัดสินใจ
แหลงขอมูล
วางแผนงาน
• เพื่อใชจัดระดับความเสี่ยงของหมูบาน อบต./เทศบาล
• วิเคราะหศักยภาพของหมูบานที่จะ โรงพยาบาลสงเสริมสุข
ดําเนินงาน
ภาพตําบล
• วิเคราะหกลุมเสี่ยงตอโรคไขเลือดออก

• เพื่อทราบขอมูลเครือขายที่ตองดําเนิน
งานรวมกัน
• ใชแตงตั้งเปนคณะกรรมการในการ
ดําเนินงาน

เทศบาล หรือ อบต.
โรงพยาบาลสงเสริมสุข
ภาพตําบล
สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอ
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด

• เพื่อวิเคราะหความเสี่ยงจากกิจการ
รานคา ที่เปนแหลงเสี่ยงตอการเกิดโรค
ไขเลือดออก และแหลงเพาะพันธุยุงลาย
รวมทั้งเหตุรําคาญ
• ใชประกอบในการวางแผนงาน

เทศบาล และ อบต.
เทศบาล หรือ อบต.
โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล

• เพื่อใชประกอบการเลือกวิธีการจัดการ เทศบาล หรือ อบต.
ยุงลายที่เหมาะสม
โรงพยาบาลสงเสริมสุข
• ใชประกอบในการวางแผนงาน
ภาพตําบล
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ประเภท /ชนิด /
ลักษณะขอมูล
7. ขอมูลสนับสนุนทางวิชาการ
• ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น สมุนไพร
แหลงปลากินลูกนํ้าในพื้นที่
• ขอมูลผลการศึกษาความตานทานตอ
สารเคมีของยุงลาย
8. ขอมูลแผนงานโครงการเกี่ยวกับโรคไข
เลือดออกของหนวยงานตางๆ ในตําบล
9. ขอมูลสนับสนุนอื่น ๆ
• ความตระหนัก ความรวมมือ
ความตองการสิ่งสนับสนุนของชุมชน
• ขอตกลง กติกาชุมชน ขอบัญญัติ
ที่มีอยูทั้งของ อปท. และทุกหมูบาน
• กฏหมายที่เกี่ยวของ

ความจําเปนในการตัดสินใจ
แหลงขอมูล
วางแผนงาน
• เพื่อใชประกอบการเลือกวิธีการจัดการ โรงพยาบาลสงเสริม
ยุงลายที่เหมาะสม
สุขภาพตําบล
ศูนยควบคุมโรคติดตอ
นําโดยแมลง
สํารวจจากหนวยงาน
ทุกแหงในตําบล
• เพือ่ ใชจดั ระดับความเสีย่ งของหมูบ า น จากการทําประชาคม
หมูบาน
• ใชเพื่อประกอบการวางแผนงาน
• เพื่อใชในการออกขอตกลงหรือกติกา การออกขอบัญญัติหรือ
เทศบัญญัติ
ชุมชน, ขอบัญญัติ, เทศบัญญัติ ให
สอดคลองในกรอบของกฏหมายที่มีอยู

• เพื่อใชบูรณาการแผนงานของตําบล

ขั้นตอนที่ 3 การประชุมทําแผนงานการจัดการยุงลายพาหะนําโรคไขเลือดออก
แบบผสมผสาน
การประชุมทําแผนงานการจัดการยุงลายพาหะนําโรคไขเลือดออกแบบผสมผสาน เปนการประชุม
คณะกรรมการชุดตําบลชุดใหญ จุดมุงหมายเพื่อใหไดแผนงานของตําบล และแผนงานยอยรายหมูบาน พรอมทั้ง
พิจารณาโครงการที่เกี่ยวของ โดยมีขั้นตอนยอย 8 ลําดับ ดังนี้
ลําดับที่ 1 นําเสนอขอมูลที่จัดเตรียม ในขั้นตอนที่ 2 โดยคณะทํางานดานขอมูล (ชุดเล็ก ) เพื่อให
คณะกรรมการไดรับทราบสถานการณปญหาแตละดาน
ลําดับที่ 2 จัดระดับความเสี่ยงรายหมูบาน จากขอมูลสถานการณปญหา โดยใชเกณฑ ดังตอไปนี้
เกณฑที่ 1 ระดับความเสี่ยงของประชากรในหมูบาน ตามหลักระดับภูมิคุมกันชุมชน (Herd
Immunity) ตอโรคไขเลือดออก โดยวิเคราะหจากขอมูลการเกิดโรคไขเลือดออก รายหมูบาน 5 ป ยอนหลัง
แลวเทียบกับเกณฑ ดังนี้
- หมูบานที่มีผูปวยปสุดทายที่ผานมา
ความเสี่ยงระดับ 1
- หมูบานที่ไมมีผูปวย 1 ปสุดทายที่ผานมา ความเสี่ยงระดับ 2
- หมูบานที่ไมมีผูปวย 2 ปสุดทายที่ผานมาติดตอกัน
ความเสี่ยงระดับ 3
- หมูบานที่ไมมีผูปวย 3 ปสุดทายที่ผานมาติดตอกัน
ความเสี่ยงระดับ 4
- หมูบานที่ไมเคยมีผูปวยเลย 4 - 5 ปผานมาติดตอกัน ความเสี่ยงระดับ 5
ดังแผนภูมิประกอบ
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ผูปวยยอนหลัง/ระดับ
ความเสี่ยง
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

5 ป

No case

4 ป

No case

3 ป

No case
No case

2 ป

No case
No case
No case

1 ป

No case
No case
No case
No case

เกณฑที่ 2 ระดับความชุกชุมของลูกนํ้ายุงลายรายหมูบาน โดยพิจารณาจากคารอยละดัชนีลูกนํ้า
ในครัวเรือนเทียบเกณฑมาตรฐาน กรมควบคุมโรค แบงเปน 5 ระดับ ดังนี้
- หมูบานที่มีคาดัชนีลูกนํ้า รอยละ HI= 0
ความเสี่ยงระดับ 1
- หมูบานที่มีคาดัชนีลูกนํ้า รอยละ HI= 1-10
ความเสี่ยงระดับ 2
- หมูบานที่มีคาดัชนีลูกนํ้า รอยละ HI= 11-20
ความเสี่ยงระดับ 3
- หมูบานที่มีคาดัชนีลูกนํ้า รอยละ HI= 21-30
ความเสี่ยงระดับ 4
- หมูบานที่มีคาดัชนีลูกนํ้า รอยละ HI> 30
ความเสี่ยงระดับ 5
เกณฑที่ 3 ลักษณะหมูบาน/ชุมชน ที่มีความเสี่ยงตอการแพรกระจายโรคไขเลือดออกเทียบเกณฑ
ดังนี้
- หมูบานเดี่ยวไมมีตลาดหรือแหลงทองเที่ยว
ความเสี่ยงระดับ 1
- หมูบานเดี่ยวและมีตลาดหรือแหลงทองเที่ยว
ความเสี่ยงระดับ 2
- หมูบานแบบกลุมบานสองหมูติดตอกันขึ้นไปแตไมมีตลาดหรือ
ความเสี่ยงระดับ 3
แหลงทองเที่ยว
- หมูบานแบบกลุมบานสองหมูติดตอกันขึ้นไปและมีตลาดหรือ
ความเสี่ยงระดับ 4
แหลงทองเที่ยว
- หมูบานหรือชุมชนทันสมัย (กึ่งเขตเมือง) และมีตลาดหรือ
ความเสี่ยงระดับ 5
แหลงทองเที่ยว
เกณฑที่ 4 หมูบานที่มีสิ่งแวดลอมความเสี่ยงตอการมีแหลงเพาะพันธุยุงลายมากในชุมชน โดยใช
ขอมูลจากการสํารวจของแตละหมูบานพรอมกับการสํารวจลูกนํ้า หรือสํารวจอื่นๆ จากนั้นใชขอพิจารณา
เปรียบเทียบกับเกณฑ โดยคณะกรรมการจัดทําแผนรวมกันพิจารณาจัดลําดับคะแนนรายหมูบาน ดังนี้
- หมูบานสะอาด เปนระเบียบ ระบบการระบายนํ้าดี
ความเสี่ยงระดับ 1
ระบบกําจัดขยะและภาชนะเหลือใชดี
- หมูบานสะอาดพอควร เปนระเบียบพอควร ระบบการระบายนํ้า ความเสี่ยงระดับ 2
ดีพอควร ระบบกําจัดขยะและภาชนะเหลือใชดีพอควร
- หมูบ า นสะอาดพอควร เปนระเบียบพอควร ระบบการระบายนํา้ ไมดี ความเสี่ยงระดับ 3
ระบบกําจัดขยะและภาชนะเหลือใชไมดี (หรือดีสองสวน
ไมดีสองสวน ดานใดก็ไดใน 4 อยาง)
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- หมูบานสะอาดพอควร เปนระเบียบไมดี ระบบการระบายนํ้าไมดี ความเสี่ยงระดับ 4
ระบบกําจัดขยะและภาชนะเหลือใชไมดี (หรือดีหนึ่งสวน
ไมดีสามสวนดานใดก็ไดใน 4 อยาง)
- หมูบานไมสะอาด ไมเปนระเบียบ ระบบ การระบายนํ้าไมดี
ความเสี่ยงระดับ 5
ระบบกําจัดขยะและภาชนะเหลือใชไมดี (ไมดีทั้ง 4 อยาง)
เกณฑที่ 5 ความตระหนักและความรวมมือของผูนําหมูบานและประชาชนในหมูบาน (อาจจะ
พิจารณาจากความรวมมือของกํานัน ผูใหญบาน อสม. โรงเรียน ครู นักเรียน และภาพรวมการมีสวนรวม
ของชุมชนนั้น) ซึ่งผูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จะสามารถใชขอมูลจากการลงไปทํางานในแตละชุมชนหมูบานที่ผานมา
แลวเสนอใหคณะกรรมการจัดทําแผนรวมกันพิจารณาจัดลําดับคะแนนรายหมูบานเทียบเกณฑ ดังนี้
- หมูบานมีความตระหนักตอปญหายุงลาย และมีความรวมมือดี
ความเสี่ยงระดับ 1
- หมูบานมีความตระหนักตอปญหายุงลายนอย มีความรวมมือดี
ความเสี่ยงระดับ 2
- หมูบานขาดความตระหนักตอปญหายุงลายปานกลาง
ความเสี่ยงระดับ 3
มีความรวมมือปานกลาง
- หมูบานขาดความตระหนักตอปญหายุงลายมาก
ความเสี่ยงระดับ 4
ขาดความรวมมือมาก
- หมูบานขาดความตระหนักตอปญหายุงลายมากที่สุด
ความเสี่ยงระดับ 5
ขาดความรวมมือมากที่สุด
จากนั้นนําคะแนนมาลงตารางรายหมูบานตามตาราง ดังนี้
ความ
ระดับ
เกณฑ
คาความ ลักษณะ ลักษณะ
หมู ชื่อหมูบาน ผูปวย
เสี่ยงดัชนี หมูบาน/ สิ่งแวดลอม ตระหนักและ คะแนน ความ
ที่ (ตัวอยาง) ยอนหลัง ลูกนํ้า HI
ชุมชน
ความรวมมือ รวม เสี่ยง 3
เสี่ยง
เสี่ยง
ของชุมชน
ระดับ
1
ก
1
3
1
2
1
7
ตํ่า
2
ข
2
1
1
2
3
9
ตํ่า
3
ค
3
2
1
2
3
11 ปานกลาง
4
ง
5
5
2
2
3
17 ปานกลาง
5
จ
5
4
2
2
3
16 ปานกลาง
6
ฉ
5
4
5
4
4
22
สูง
7
ช
5
4
5
4
4
22
สูง
8
ม
5
3
5
4
5
22
สูง
หมายเหตุ : 1. เกณฑจัดระดับความเสี่ยง 3 ระดับ = คะแนนต็มรวม 5 ขอ = 25/3
(<9 = เสี่ยงนอย, 9-18 = เสี่ยงปานกลาง และ >18 เสี่ยงสูง)
2 ตัวอยางนี้เปนเพียงแนวทางเบื้องตน ซึ่งแตละพื้นที่สามารถใชเกณฑอื่นเพิ่มเขามารวมพิจารณา
หรือตัดเกณฑ ปรับเกณฑบางขอใหเหมาะสมกับพื้นที่ได
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ลําดับที่ 3 เปดอภิปรายประเด็นปญหา จากการไดรับฟงการนําเสนอขอมูลในขั้นตอนยอยที่ 1
และการรวมวิเคราะหจัดระดับความเสี่ยงในหมูบาน เปนการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนที่เปนคณะกรรมการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย ตัวแทนชุมชน และหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ หาขอสรุปประเด็นปญหารวมกัน
ลําดับที่ 4 คณะกรรมการกําหนดเปาประสงครวมกัน ซึ่งเปนการกําหนดจุดมุงหมายในการลด
ปญหายุงลายรวมกัน เพือ่ ใหทกุ คนเขาใจและรวมวางแผนงานไปสูจ ดุ มุง หมายนัน้ คลายกับการกําหนดวิสยั ทัศน
ตัวอยาง เชน “ตําบล ก. เปนตําบลปลอดลูกนํ้ายุงลาย” หรือ “ตําบล ก เปนตําบลสิ่งแวดลอมสะอาด
ปราศจากยุงลาย” หรือ “ตําบล ก ไมปวยไมตายดวยไขเลือดออก” เปนตน โดยใชผลจากการวิเคราะห
ความเสี่ยงของตําบลหมูบานในขั้นตอนยอยที่ 1, 2 และ 3 มาประกอบการและตองเปนเปาประสงค
ที่เปนไปไดที่จะดําเนินการไดสําเร็จ
ลําดับที่ 5 การตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการยุงลายที่เหมาะสม โดยยึดเปาประสงคท่ีตั้งรวมกัน
จากนั้นพิจารณาเรียงลําดับหมูบานตามความเสี่ยงระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับตํ่า
ใหความสําคัญกับหมูบานเสี่ยงสูงและปานกลางตามลําดับ เพื่อเปนการบริหารทรัพยากรและ
งบประมาณที่มีอยูอยางคุมคา
ใหสมาชิกทีป่ ระชุมไดมสี ว นรวมในการเลือกวิธกี ารจัดการยุงลายเองและเปดอภิปรายวาแตละวิธี
มีขอดีขอเสียอยางไร สามารถทําไดจริงสอดคลองกันและบรรลุเปาประสงคไดจริง โดย
จะตองใชวิธีการจัดการยุงลายที่หลากหลายวิธีและเหมาะสมกับสภาพปญหาใหมากที่สุด
แตละวิธีตองไมลดทอนประสิทธิภาพกันเองหรือเปนการสิ้นเปลืองมากขึ้น ตัวอยางเชน
ปดฝาโองนํ้าดวยผาตาขายและใสทรายทีมีฟอสดวย หรือใสปลาหางนกยูงพรอมกับใสทรายทีมีฟอสดวย
ฝายวิชาการ ไดแก สวนของสาธารณสุข มีหนาที่ใหขอเสนอแนะทางวิชาการสนับสนุนตอ
ที่ประชุม ในการเลือกแตละวิธีการใหเขาใจชัดเจนเพื่อการตัดสินถูกตอง
สรุปเปนมติที่ประชุมที่จะบรรจุลงในแผนงาน
หมูบานเสี่ยงตํ่าอาจจะไมจําเปนตองใชวิธีการที่หลากหลาย แตใชวิธีที่ประหยัด และชาวบาน
ยอมรับ หรือ ใชวิธีการปกติ
ลําดับที่ 6 ลงรายละเอียดในตารางแผนงาน ซึ่งการจัดทําแผนงานสามารถดําเนินการได 2 รูปแบบ
ดังนี้
รูปแบบที่ 1 จัดทําแผนลงตารางรายหมูบาน วิธีนี้มีขอดี คือ ไดแผนเฉพาะหมูบาน ผูนํา และ
อสม. ประจํ าหมู บาน สามารถนําไปประชุม ลู ก บ า น และปฏิ บัติไ ด เ ลย กํา กับติดตามงา ย มี ข  อ เสี ย คื อ
กรณีที่ในตําบลมีจํานวนหมูบานมากจะใชเวลาในการทําแผนมาก
รูปแบบที่ 2 จัดทําแผนตามระดับความเสี่ยงของหมูบาน วิธีนี้มีขอดีคือ จัดกลุมหมูบานและ
เลือกวิธีการจัดการที่เหมือนกัน จะสามารถทําแผนไดรวดเร็วกวา ประเมินผลงายกวาแตมีขอเสียคือ หมูบาน
เสี่ยงตํ่าอาจจะถูกละเลยหรือใหความสําคัญนอยกวา
สําหรับหัวขอรายละเอียดหลักในตารางแผนงานประกอบดวย 9 หัวขอ ดังตอไปนี้
1. วิธีการควบคุมยุงลายที่เลือกใช หมายถึง ผลสรุปมติจากที่ประชุมของคณะกรรมการที่จะ
เลือกใชวิธีการใดในการจัดการกับยุงลาย
2. สถานทีด่ าํ เนินการ หมายถึง อาคาร สถานที่ ครัวเรือน สถานทีร่ าชการ ตามหลัก 6 ร.เปาหมาย
ไดแก โรงเรือน, โรงเรียน, โรงพยาบาล, โรงแรม, โรงงานและสถานประกอบการ และโรงธรรม (ศาสนสถาน)
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3. ความถี่ที่ดําเนินการ หมายถึง วิธีการที่เลือกใชจะดําเนินการบอย มากนอยเทาไร ซึ่งตองตาม
ระดับความเสี่ยงประกอบดวย ถาหมูบานเสี่ยงสูงบางกิจกรรมควรกําหนดความถี่ของกิจกรรมทุกสัปดาห เชน
การสํารวจและกําจัดลูกนํ้าทุกสัปดาห เปนตน
4. วัสดุอุปกรณที่ใช/ผูสนับสนุน หมายถึง วัสดุอุปกรณการปองกันโรคไขเลือดออก การกําจัด
ยุงลายที่จําเปนตองจัดหามาใชตามแตละวิธีการที่เลือกใชตามแผนงาน
5. ผูดําเนินการ หมายถึง ตองระบุผูรับผิดชอบแตละกิจกรรมใหชัดเจน วาจะใหใครทํา เชน
ครู อสม. เจาของบาน เปนตน
6. แหลงงบประมาณ หมายถึง งบประมาณทีน่ าํ มาใชตามแผนงานโครงการทัง้ หมดไดจากแหลงใด
หนวยงานไหนรับผิดชอบจัดหา สนับสนุน เบิกจาย ตองระบุไวใหชัดเจน
7. วิธีการประเมินผล/กําหนดตัวชี้วัดกิจกรรม หมายถึง ใหระบุวาจะวัดหรือประเมินวิธีการนั้น
ดวยวิธีใด เชน ใชการสํารวจ แจงนับ การสังเกต สอบถาม และตองกําหนดตัวชี้วัดใหชัดเจน สอดคลอง
ตัวอยาง : การประเมินการปดฝาโองของครัวเรือนในหมูบานเสี่ยงสูงโดยการใชแบบสํารวจเดือนละ 1 ครั้ง
ตัวชี้วัด คือ
1. รอยละของครัวเรือนที่ปดฝาภาชนะขังนํ้าไดครบถวน
2. รอยละของภาชนะขังนํ้า เปาหมายที่มีการปดฝามิดชิด
8. เครื่องมือประเมินผล/ความถี่ หมายถึง แบบสํารวจ แบบสอบถาม แบบบันทึก ใชเครื่องมือ
ที่มีอยู หรือสรางเครื่องมือขึ้นมาใหมก็ได แตควรเปนวิธีที่ปฏิบัติงาย เหมาะสําหรับชาวบาน เชน การสํารวจ
ลูกนํ้าตามแบบสํารวจที่มีอยูแลว เปนตน และระบุความถี่ในการติดตามประเมินผลใหชัดเจนและเปนไปได
ในการปฏิบัติ
9. ผูรับผิดชอบ/ติดตามกํากับ/ประเมินผล หมายถึง การกําหนดใหมีเจาภาพหลักแตละกิจกรรม
ที่จะบริหารจัดการใหมีการดําเนินงานตามกิจกรรม ติดตามกํากับและประเมินผลตามแผนที่กําหนดไว รวมทั้ง
การรวบรวม วิเคราะหขอ มูลเพือ่ เสนอตอคณะกรรมการเพือ่ ทราบความกาวหนา หรือปญหาอุปสรรคทีต่ อ งเสนอ
ใหคณะกรรมการตัดสินใจแกไขตอไป

ลํา
ดับ

วิธีการควบคุม
สถานที่ ความถี่ วัสดุอุปกรณที่ใช/
ยุงลาย
ดําเนินการ ที่ดําเนิน
ผูสนับสนุน
ที่เลือกใช
การ
1. ปดฝาโองเก็บนํ้า ครัวเรือน ทําตลอด 1. ฝาโอง /เจาของบาน
ดื่มใหมิดชิดทุกใบ ประชาชน ทุกวัน จัดหาเอง
ทุกหลัง
2. ผาปดปากโองใช
เชือกมัดใหแนนโอง/
เจาของบานจัดหาเอง
3. ผาตาขายเขียว
ปดโอง
ผูสนับสนุน/
เทศบาล, อบต.
สนับสนุน
วิธีการประเมินผล
ผูดําเนินการ
/กําหนด
ตัวชี้วัดกิจกรรม
1. เจาของบานทุกหลัง 1. เจาของบาน
อสม.สํารวจทุกหลัง
ปดฝาโอง
2. กองทุนสุขภาพ ตัวชี้วัด :
2. อสม.ติดตามใหคํา ตําบล
1. รอยละของครัว
แนะนํา
เรือนที่ปดฝาภา3. รพ.สต. รวบรวม
ชนะไดครบถวน
รายงานวิเคราะหนํา
2. รอยละของภาชนะ
เสนอคณะกรรมการ
ขังนํ้าเปาหมายที่มีการ
ปดฝามิดชิด
หมูบาน
3. คาดัชนีลูกนํ้ายุงลาย
(HI : House Inex CI:
Container Index)
แหลงงบ
ประมาณ

เครื่องมือ
ประเมินผล/
ความถี่
1. ใชแบบสํารวจลูกนํ้า
ยุงลาย
2. สํารวจเดือนละ 1 ครั้ง
ทุกวันที่ 25 ของเดือน/
รวม 12 ครั้ง

ผูรับผิดชอบ/
ติดตามกํากับ/
ผูประเมินผล
ผูประเมิน :
อสม.
ผูกํากับ :
เจาหนาที่
โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ
ตําบล

ตัวอยาง : ตารางแผนการดําเนินงานการจัดการยุงลายแบบผสมผสาน หมูบานเสี่ยงสูง และปานกลาง (หมูที่ 3,4,5,6,7,8 จากตารางผลการจัดระดับหมูบานเสี่ยง หนาที่
8 - 10)
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วิธีการควบคุม
ยุงลาย
ที่เลือกใช
2. ใสทรายกําจัด
ลูกนํ้าเฉพาะอางซิ
เมนตนํ้าอาบ และ
อางซิเมนตราดสวม
ทุกหลัง (ขอมูลจาก
การสํารวจพบวา
เปนภาชนะที่พบ
ลูกนํ้าไดมากเพราะ
ไมสามารถปดฝา
ได)

ลํา
ดับ

สถานที่ ความถี่
ดําเนินการ ที่ดําเนิน
การ
1. ครัว
ทุก 3
เรือน
เดือน
ประชาชน รอบที่ 1
2. โรง
วันที่
เรียนทุกแหง 5 ม.ค.
3. ศูนยเด็ก รอบที่ 2
วันที่
เล็ก
5 เม.ย.
4. วัด
รอบที่ 3
วันที่
5 ก.ค.
รอบที่ 4
วันที่
5 ตค.
ทรายกําจัดลูกนํ้า
ผูสนับสนุน/
เทศบาล,อบต.
สนับสนุน

วัสดุอุปกรณที่ใช/
ผูสนับสนุน
1. เจาของบาน
2. ครูอนามัย
3. ครูศูนยเด็กเล็ก
4. อสม.ดําเนินการ
ในวัดแตละแหง

ผูดําเนินการ
กองทุนสุขภาพ
ตําบล

แหลงงบ
ประมาณ

วิธีการประเมินผล
/กําหนด
ตัวชี้วัดกิจกรรม
อสม. สํารวจลูกนํ้า
ยุงลาย ทุกวันที่ 25
ของทุกเดือน
ตัวชี้วัด :
1. รอยละของการใส
ทรายทีมีฟอสในอาง
ซิเมนตหองนํ้าในครัว
เรือนประชาชน
2. รอยละของการ
ใสทรายทีมีฟอสใน
อางซิเมนตหองนํ้าใน
2.1 โรงเรียน
2.2 ศูนยเด็กเล็ก
2.3 วัด
2.4 โรงงาน สถาน
ประกอบการ
3. คาดัชนีลูกนํ้า
ยุงลาย
(HI :House Inex
<10
CI: Container
Index=0)
ผูรับผิดชอบ/
ติดตามกํากับ/
เครื่องมือ
ผูประเมินผล
ประเมินผล/
ความถี่
ผูประเมิน :
1. ใชแบบสํารวจลูกนํ้ายุง 1. อสม.
ลาย
2. ครู
2. อสม. สํารวจ
ผูกํากับ :
เดือนละ 1 ครั้ง
1. เจาหนาที่
ทุกวันที่ 25 ของเดือน/ โรงยาบาล
รวม 12 ครั้ง
สงเสริมสุขภาพ
3. ครู สํารวจใน
ตําบล
โรงเรียนและศูนยเด็กเล็ก 2. ผูรับผิดชอบ
ของเทศบาล/
อบต.
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วิธีการควบคุม
สถานที่
ยุงลาย
ดําเนินการ
ที่เลือกใช
3. กิจกรรมจัดตั้ง
จัดหาบอ
ธนาคารปลากิน เลีย้ งปลาไว
ลูกนํ้า
ที่อบต.และ
รพ.สต.

4. การออกขอบัญญัติ อบต.
ชุมชนลดเสี่ยงยุง รพ.สต.
ลาย

ลํา
ดับ

ภาย
ใน 1 ป
อบต.สนับสนุน
งบประมาณ

ความถี่
วัสดุอุปกรณที่ใช/
ที่ดําเนิน
ผูสนับสนุน
การ
ดําเนินการ อบต.สนับสนุน
ภายใน งบประมาณ
ม.ค.-มี.ค.

จัดตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาขอบัญญัติของ
ตําบล รวมกันดําเนิน
การจัดประชุมทํา
ประชามติทุกหมูบาน

รพ.สต. และ อบต.

ผูดําเนินการ

กองทุนสุขภาพ
ตําบล

กองทุนสุขภาพ
ตําบล

แหลงงบ
ประมาณ

ตัวชี้วัด :
ภายใน 1 ปงบประมาณ
1. ทําประชามติครบ ของ อบต.
ทุกชุมชน
2. สรุปปรายงาน
ประชามติ
3. ไดรางขอบัญญัติ
ชุมชนลดเสี่ยงยุงลาย
4. มีการเสนอรางขอ
บัญญัติเขาสูสภาทัน
เวลา
5. ไดขอบัญญัติเสนอ
ลงนาม

วิธีการประเมินผล
เครื่องมือ
/กําหนด
ประเมินผล/
ตัวชี้วัดกิจกรรม
ความถี่
ตัวชี้วัด :
รายงานผลการจัดตั้ง
1. มีบอเพาะพันธุปลา ธนาคารปลากินลูกนํ้า
กินลูกนํ้า
2 แหง (อบต. และ
รพ.สต.)
2. รอยละของครัว
เรือนที่มีการใชปลากิน
ลูกนํ้า
อบต. รพ.สต.
หัวหนาสวน
ราชการ และผูนํา
ชุมชนทุกแหง

รพ.สต.
อบต.

ผูรับผิดชอบ/
ติดตามกํากับ/
ผูประเมินผล
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ขอสังเกตจากตารางตัวอยาง แผนของหมูบาน คือ
กรณีเลือกใชการปดฝาโองในวิธีการที่ 1 จะไมใสทรายในโองซํ้าเพราะเปนวิธีการที่ซํ้าซอน
สิ้นเปลืองและไดประโยชนนอยลง
การเลือกใชทรายทีมีฟอสในวิธีที่ 2 จะใสเฉพาะภาชนะที่พบลูกนํ้าไดมาก ซึ่งเปนขอมูลจากการ
สํารวจจริง และสถานที่เสี่ยงอื่นๆ ไดแก วัด, โรงเรียน, ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการลงมติวาตองใชสารเคมี
ชวยเปนหลักเนื่องจากเปนแหลงเสี่ยงสูง
ลําดับที่ 7 การลงนามความเขาใจ หรือขอตกลง (MOU) เมื่อสิ้นสุดการทําแผนแลว ใหเลขา
ที่ประชุมนําเสนอแผนภาพรวมอีกครั้งเพื่อใหคณะกรรมการทบทวน และเพิ่มเติมในสวนที่อาจจะตกประเด็น
เมื่อไดทบทวนแลว ก็จะตองมีการเซ็นชื่อรับรองแผนและใหพันธสัญญาตอกันในการที่จะทํางานตามแผน และ
ตามบทบาทหนาที่และขอตกลงในแผน เพื่อใหบรรลุเปาประสงคและจุดมุงหมายที่ตั้งไวรวมกัน (ภาคผนวก
ข-2 และ ข-3 หนา 23 - 24)
สรุปผังลําดับขั้นตอนการทําแผนงานจัดการยุงลายแบบผสมผสาน
ลําดับที่ 1. Input ขอมูล สถานการณโรค ปญหา ดัชนีลูกนํ้า ภาชนะเสี่ยง สิ่งแวดลอม
แหลงเพาะพันธุ ความตระหนัก ความรวมมือของประชาชน ชุมชน ลักษณะชุมชน แผนงาน
โครงการที่มีอยู วัสดุอุปกรณ และงบประมาณแกผูเขารวมประชุม
ลําดับที่ 2. จัดระดับความเสี่ยงตอโรคไขเลือดออกรายหมูบาน
ลําดับที่ 3. เปดอภิปรายประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานปองกันควบคุมโรค
ไขเลือดออกของตําบล (ผูมีสวนไดสวนเสีย ตัวแทนชุมชน และหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ) :
หาขอสรุปประเด็นปญหารวมกัน
ลําดับที่ 4. กําหนดเปาประสงค: จุดมุงหมายรวมกัน
ลําดับที่ 5. เลือกวิธีการจัดการยุงลายที่เหมาะสม : เพื่อตอบเปาประสงค
ลําดับที่ 6. ลงรายละเอียดในตารางแผนรายหมูบานและทบทวนแผน
ลําดับที่ 7. คณะกรรมการลงนามขอตกลง (MOU)
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ขั้นตอนที่ 4 การดําเนินงานตามแผนและการติดตามสนับสนุนพื้นที่
เมือ่ การประชุมจัดทําแผนเสร็จสิน้ แลว คณะกรรมการจะตองมีการติดตามกระตุน ใหแตละภาคสวน
ไดดําเนินการตามแผนของหมูบานตนเอง โดยอาจจะจัดรูปแบบการติดตามประชุมทุกเดือนบูรณาการกับการ
ประชุมตางๆ ของ อปท. หรือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล หรืออาจจะใชรปู แบบคณะกรรมการเขาไปประชุม
ตามหมูบานหรือการเยี่ยมติดตามหมูบาน เพื่อรับทราบปญหาและกระตุนใหเกิดการดําเนินงานตามแผน
อยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และศูนยควบคุมโรคติดตอ
นําโดยแมลง มีบทบาทในการขยายการดําเนินงานชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถิ่นและโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล และตองมีการติดตามสนับสนุนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการดําเนินงานใหม
อาจจะขาดประสบการณและความเขาใจหลังการจัดประชุมทําแผนแลวไมเกิน 1 เดือน ควรมีการติดตาม
1 ครั้ง ในรูปแบบพี่เลี้ยง (Coaching) เมื่อเห็นวาสามารถดําเนินงานไดตามแผนงานที่ตั้งไวแลว ก็อาจจะ
ไมตองติดตามสนับสนุนบอยเกินไป แตอาจจะติดตามในรูปแบบอื่น เชน ทางโทรศัพท หรือชองทางอื่นๆ ได
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลการดําเนินงานและการใหแรงจูงใจ
การประเมินผลการดําเนินงาน แบงออกเปน 2 สวน คือ
1. การประเมินตามแผนงานโครงการ
ตองมีการประเมินผลรายกิจกรรมตามที่ระบุในตารางแผนงานแตละหมูบาน
นําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อนําเขาที่ประชุมกรรมการทุกเดือน และรายไตรมาสเพื่อติดตาม
ความกาวหนา ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด และทราบปญหาอุปสรรคเพื่อหาแนวทางแกไข
ไดทันเวลาและสถานการณ
2. การประเมินผลทั้งป โดยมีเกณฑการประเมินผลภาพรวม 2 ดาน คือ
2.1 การประเมินดานกระบวนการ ตองประเมินผลรวมทุกกิจกรรม ที่มีอยูในแผนวากิจกรรมใด
ดําเนินการไดตามเปาหมาย เกินเปาหมาย ตํ่ากวาเปาหมายหรือไมสามารถดําเนินการได
รวมทั้งปญหาอุปสรรค
2.2 ดานผลการดําเนินงาน ผลลัพธ ผลกระทบ ไดแก ผลการควบคุมยุงลายไดตามเกณฑ
มาตรฐาน ลดความเสี่ยงของประชาชนไดจริง ชุมชนมีความตระหนักและใหความรวมมือ
ดีขนึ้ ประชาชน ปวยตายดวยโรคไขเลือดออกลดลง หรือไมเกิดโรคหรือไมมกี ารแพรระบาด
ในวงกวางในชุมชน
ทัง้ นีผ้ ปู ระเมินควรมีคณะกรรมการประเมินผลจากภายนอกสวนหนึง่ ไดแก สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาล และศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง รวมกันประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ภาพรวมและประเมินปญหาอุปสรรคเพื่อเปนขอมูลปรับแกไขและวางแผนในปตอไป
การใหแรงจูงใจ เปนกลวิธีหนึ่งที่ควรนํามาปรับใชเพื่อกระตุนสรางพลังใหหมูบาน หรือองคกร
มีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ไดแก
การประกวดหมูบ า นทีด่ าํ เนินงานไดดี แบงเปนระดับความสําเร็จตางๆ การประกวดรายคุม บาน
ประกวดครัวเรือนดีเดน การประกวดบุคคลตนแบบในการจัดการยุงลายดีเดน
สนับสนุนการผลิตและการใชภมู ปิ ญ
 ญาชาวบาน และการผลิตนวตกรรมตางๆ ในการปองกัน
ควบคุมโรคไขเลือดออก
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การประกวดโรงเรียนที่มีการดําเนินงานดานโรคไขเลือดออก
การสงเสริมการจัดทําโครงงานและนวตกรรมของนักเรียนดีเดน
การประกวดศูนยพัฒนาการเด็กเล็กปลอดโรค
นอกจากนี้ควรมีการจัดหาของรางวัล หรือการมอบใบประกาศหรือโลหประกาศเกียรติคุณ
เพื่อเชิดชูเกียรติ และหนวยงานระดับจังหวัดหรือระดับเขต ควรมีการคัดเลือกผลงานของตําบลที่ดําเนินงาน
ไดดีเดน ผานเกณฑการประเมินไปรวมแสดงผลงาน นําเสนอผลงานทางวิชาการ หรือการประชุมเครือขาย
แลกเปลี่ ย นเรียนรู  เพื่ อเสริมเพิ่มทัก ษะประสบการณกับพื้ นที่อื่นๆ ทุ ก ป (ตั วอย า งเกณฑ ก ารประเมิ น
ในภาคผนวก ค-1 และ ค-2 หนา 25-28)
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ภาคผนวก ก
ก-1 :ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกําหนดใหแหลงเพาะพันธุยุงลายเปนเหตุรําคาญ
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“£µ³¸É¤¸ÊÎµ ´” ®¤µ¥ªµ¤ªnµ °»¦r °Äo ·É °¸ÉÄo°¥¼nÄ°µµ¦®¦º°°°µµ¦
Â¨³¤¸ÊÎµ ´°¥¼n Án Ã°n/»n¤ÊÎµ ´¸Á¤rÄ®o°ÊÎµ Â´ £µ³Á¨¸Ê¥¡¨¼nµ oª¥¦° µ¼o µ¦°¦³µoÅ¤o °nµ´ª
°nµÁ¨¸Ê¥¨µ Á}o
“Á«¬ª´»¸É¤¸ÊÎµ ´” ®¤µ¥ªµ¤ªnµ ¤¼¨ °¥®¦º°Á«¬·É °¸É¤·ÅoÄoÂ¨oªÄ°µµ¦®¦º°°
°µµ¦ Â¨³¤¸ ÊÎ µ ´  °¥¼n Án  ¦³l °  ¥µ¦¥r Á n µ Å® ¦³µ ª Á}  o  ®¦º ° ·Ê  n ª  °ª´  »
´¨nµª¸É¤¸ÊÎµ ´°¥¼n
“Â®¨nÁ¡µ³¡´»r¥»¨µ¥”
®¤µ¥ªµ¤ªnµ Â®¨n¸É¦ª¡¨¼ÊÎµ®¦º°´ªÃ¤n¥»¨µ¥
´ÊÂn®¹É´ª ¹ÊÅ
o° 2 °µµ¦®¦º°µ¸ÉÄÇ ¸É¤¸£µ³®¦º°Á«¬ª´»¸É¤¸ÊÎµ ´Á}Â®¨nÁ¡µ³¡´»r¥»¨µ¥ º°ªnµ
Á}Á®»¦Îµµ
o ° 3 Ä®o »  ¨¼o Î µ ¦Î µ Â®n  ´  ª·  µµ¦ª» ¤ Ã¦´Ê  Ân ¦ ³´  5 Ê¹  Å ¦³Î µ µª» ¤
Ã¦·  n ° ´É ª Å ¨»n ¤ µn  Á¦· ¤ ª·  µµ¦Â¨³¦·  µ¦µµ¦» Î µ ´  µµµ¦» ´  ®ª´  Á} 
Áoµ¡´µµµ¦» µ¤¡¦³¦µ´´·µ¦µµ¦» ¡.«. 2535
o° 4 ¦³µ«´¸ÊÄ®o¤¸¨Äo´´´´ÊÂnª´´µª´¦³µ«Ä¦µ·µ»Á¬µÁ}oÅ

¦³µ«  ª´¸É 25 ¤·»µ¥ 2545
(¨ºÉ°) »µ¦´r Á¥»¦µ¡´»r
(µ»µ¦´r Á¥»¦µ¡´»r)
¦´¤¦¸ªnµµ¦¦³¦ªµµ¦»

¦³µ«¦µ·µ»Á¬µ´¦³µ«´ªÉ Å Á¨n¤ 119 °¡·Á«¬ 62  ª´¸É 8 ¦µ¤
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ก-2 : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขใหโรคไขเลือดออกเปนโรคติดตอที่ตองแจงความ

Á¨n¤ ÒÓ× °¡·Á«¬ ÒÑ× 

®oµ Ò×
¦µ·µ»Á¬µ

ÓÚ ¦µ¤ ÓÖÖÓ

¦³µ«¦³¦ªµµ¦»
Á¦ºÉ° Á¡·É¤Á·¤ºÉ°Ã¦·n°o°Âoªµ¤
µ¤¸É¦³¦ªµµ¦» Åo¤¸¦³µ«¨ª´¸É ÒÙ »¨µ¤ ÓÖÕØ Â¨³¦³µ«¨ª´¸É
Õ ¤·»µ¥ ÓÖÖÓ Îµ®ºÉ°Ã¦·n°o°Âoªµ¤ Îµª ÒÚ Ã¦ ´Ê
°µ«´¥°Îµµµ¤ªµ¤Ä¤µ¦µ Ö Â¨³¤µ¦µ ÓÓ Â®n¡¦³¦µ´´·Ã¦·n° ¡.«. ÓÖÓÔ
°´ Á}  ¡¦³¦µ´ ´ · ¸É ¤¸  ´  ´ ·  µ¦³µ¦Á¸É ¥ ª´ µ¦Î µ ´ ·  · Â ¨³Á¦¸ £ µ¡ °»  ¨
¹É¤µ¦µ ÓÚ ¦³°´¤µ¦µ ÔÓ ¤µ¦µ ÔÔ ¤µ¦µ ÕÒ ¤µ¦µ ÕÔ Â¨³¤µ¦µ ÕÖ °¦´¦¦¤¼
Â®n¦µ°µµ´¦Å¥´´·Ä®o¦³ÎµÅoÃ¥°µ«´¥°Îµµµ¤´´·Â®n®¤µ¥ ¦´¤¦¸ªnµµ¦
¦³¦ªµµ¦» ¹°°¦³µ«Á¡·É¤Á·¤ºÉ°Ã¦·n°o°Âoªµ¤´¸Ê
ÓÑ. Å oÁ¨º°°° (Haemorrhagic fever)
´Ê¸Ê ´ÊÂn´¸ÊÁ}oÅ
¦³µ«  ª´¸É Ó× ¤·»µ¥ ¡.«. ÓÖÖÓ
ª·¥µ Âoª£¦µ´¥
¦´¤¦¸ªnµµ¦¦³¦ªµµ¦»
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ภาคผนวก ข
ข-1 : ตัวอยาง คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการระดับตําบล
คําสั่งตําบล ก. อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
......................................................
เรื่อง แตงตัง้ คณะกรรมการโครงการพัฒนาตําบลตนแบบ จัดการยุงลายพาหะนําโรคไขเลือดออกแบบผสมผสาน
(Integrated Vectors Management : IVM) ของตําบล ก.
คําสั่งฉบับนี้จัดทําขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. ………… ระหวางสถานหมูบาน/ชุมชน องคการ
บริหารสวนตําบล สาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ และเครือขายความรวมมือ ในตําบล ก.
อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งรวมกันเปน “ภาคีเครือขายความรวมมือ” มีเจตจํานงที่จะดําเนินการ
พัฒนา สงเสริม สนับสนุน ใหหมูบาน/ชุมชน วัด โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและสถานที่ราชการ
ในตําบลกําปง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา รวมใจกันกําจัดลูกนํ้ายุงลาย ดวยวิธีการดําเนินงานพัฒนา
ตําบลตนแบบจัดการยุงลายพาหะนําโรคไขเลือดออกแบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management :
IVM) เพื่อปองกันภัยหางไกลโรคไขเลือดออก ดังมีรายนาม ตอไปนี้
1. นายเทวา รักษาประชา
นายกองคการบริหารสวนตําบล ก.
ประธานกรรมการ
2. นางเทวี ทวีโชค
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ รองประธาน
3. นายวจี ชอบบรรยาย
ผูอํานวยการโรงเรียนบาน ก.
รองประธาน
4. นางแสวง หาโชค
นักวิชาการสาธารสุขชํานาญการ
กรรมการ
5. นายอาสา ชวยประชา
ประธานอสม. ตําบล ก.
กรรมการ
6. นางสาวถวิล แสวงรัก
หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล ก.
กรรมการ
7. พระครูบริรักษอาทร
เจาอาวาสวัดบาน ก.
กรรมการ
8. นางสาวกิ่งแกว แรงเงา
เจาพนักงานสาธารสุข อบต.ก.
กรรมการ
9. นางสอน สามีขยาด
ประธาน อสม. ตําบล ก.
กรรมการ
……..ควรเชิญประธาน อสม.หมูบานละ 1 ทาน เขารวมเปนกรรมการใหครบหรือทานอื่นตามที่เห็น
สมควร
10. นางสาวกิ่งแกว แรงเงา เจาพนักงานสาธารณสุข อบต.ก.
กรรมการและเลขานุการ
โดย คณะกรรมการมีบทบาทหนาที่ของแตละฝาย ดังนี้
1. โรงเรียน วัด ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและสถานที่ราชการ บริหารจัดการและดําเนินการใหปลอดลูกนํ้า
ยุงลายและยุงตัวเต็มวัย อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง และเขารวมกิจกรรมกับชุมชนสมํ่าเสมอ
2. หนวยงานสาธารณสุข พัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน อสม. และประชาชน ใหมีความรู ทัศนคติ
และสามารถดํ าเนิ นงานจั ดการยุ งลายพาหะนํา โรคไข เ ลื อ ดออกแบบผสมผสาน (Integrated Vectors
Management : IVM) ตามแผนงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. องคการบริหารสวนตําบล พัฒนาสิ่งแวดลอมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ งบประมาณดําเนินงาน
ของหนวยงานสาธารณสุข หมูบาน ชุมชน วัด โรงเรียน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
4. คณะกรรมการมีหนาที่จัดทําแผนงาน เรงรัดและสงเสริมสนับสนุนใหหมูบาน ชุมชน และเครือขาย
วัด โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและสถานที่ราชการ ดําเนินงานตามแผนงาน IVM อยางตอเนื่อง
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5. คณะกรรมการมีหนาทีใ่ หคาํ ปรึกษา และรวมประเมินผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาตําบลตนแบบ
จัดการยุงลายพาหะนําโรคไขเลือดออกแบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management : IVM) ของตําบล
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. ………… เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. …………

ลงชื่อ
(นาย เทวา รักษาประชา)
นายกองคการบริหารสวนตําบล ก.

23
ข-2 : ตัวอยางบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ของคณะกรรมการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU)
ของคณะกรรมการระดับตําบลระหวางหมูบาน/ชุมชน องคการบริหารสวนตําบล สาธารณสุขอําเภอ
และเครือขายความรวมมือ ในตําบล ก. อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
......................................................
บันทึกความรวมมือฉบับนี้จัดทําขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. ………… ระหวางสถานหมูบาน/ชุมชน
องคการบริหารสวนตําบล สาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ และเครือขายความรวมมือ
ในตําบล ก. อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งรวมกันเปน “ภาคีเครือขายความรวมมือ” มีเจตจํานง
ที่จะดําเนินการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน ใหหมูบาน/ชุมชน วัด โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและสถานที่
ราชการในตําบลกําปง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา รวมใจกันกําจัดลูกนํ้ายุงลายดวยวิธีการดําเนินงาน
พัฒนาตําบลตนแบบจัดการยุงลายพาหะนําโรคไขเลือดออกแบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management :
IVM) เพื่อปองกันภัยหางไกลโรคไขเลือดออก ตามบทบาทหนาที่ของแตละฝาย ดังนี้
1. โรงเรียน วัด ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและสถานที่ราชการ บริหารจัดการและดําเนินการใหปลอดลูกนํ้า
ยุงลาย และยุงตัวเต็มวัย อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง
2. หนวยงานสาธารณสุข พัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน อสม. และประชาชน ใหมีความรู ทัศนคติ และ
สามารถดําเนินงานจัดการยุงลายพาหะนําโรคไขเลือดออกแบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management :
IVM) ตามแผนงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. องคการบริหารสวนตําบล พัฒนาสิง่ แวดลอมและสนับสนุนการวัสดุอปุ กรณ งบประมาณดําเนินงาน
ของหนวยงานสาธารณสุข และชุมชน วัด โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
4. คณะกรรมการมีหนาที่จัดทําแผนงาน เรงรัดและสงเสริมสนับสนุนใหหมูบาน ชุมชน และเครือขาย
วัด โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและสถานที่ราชการ ดําเนินงานตามแผนงาน IVM อยางตอเนื่อง
5. คณะกรรมการมีหนาที่ใหคําปรึกษา และรวมประเมินผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาตําบล
ตนแบบ จัดการยุงลายพาหะนําโรคไขเลือดออกแบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management : IVM)
ของตําบล
บันทึกความรวมมือฉบับนี้ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ลงนาม เปนระยะเวลา 12 เดือน
(มกราคม – ธันวาคม พ.ศ. …………)
บันทึกความรวมมือนี้ ภาคีเครือขายความรวมมือไดพิจารณาขอความแลว เห็นวาตรงตามเจตนารมณ
ทุกประการ จึงไดลงนามไวเปนหลักฐาน และยึดถือไวหนวยงานละ 1 ฉบับ
ลงชื่อ..............................................
(
)
ตําแหนง

ลงชื่อ..............................................
(
)
ตําแหนง

ลงชื่อ..............................................
(
)
ตําแหนง

ลงชื่อ..............................................
(
)
ตําแหนง
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ข-3 : บันทึกขอตกลงความรวมมือในการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกระดับกระทรวงของประเทศไทย
"9!> 5Ċ  - /:)+ĉ/))?5
G! :+#ą5 9! /" @)F+ H ĊD-?555
+83/ĉ:
+8+/+9&*: + ++):<E-82<LE/-Ċ5) +8+/)3:H* +8+/0> 1: < :+
+@D&)3:! + 9" +8+/2: :+2@
åååååååååååååååååååååååååååå


"9!> Ċ5 -"9"!=M Q: >M!D)?L5/9!=LUYD?5!)<@!:*!&Ŵ0ŴVYYX+83/ĉ:$AĊE!Y3!ĉ/*:!
?5 +8+/+9&*: + ++):<E-82<LE/-Ċ5) +8+/)3:H* +8+/0> 1: < :+ +@D&)3:! +
E-8 +8+/2: :+2@ >Lĉ5H#!=M 8D+=* /ĉ:ß9M3Ċ:3!ĉ/*:!à)=DQ:!=L8&9!:$-9 9!2ĉD2+<)
E-82!9"2!@! :+Q:D!<!:!#ą5 9! /" @)F+ H ĊD-?555 F* Q:!>>09 *(:&"":3!Ċ:=LE-8"@ -: +
5Eĉ-8%Ą:*
9!=M
 Ċ5UŴ9M3Ċ:3!ĉ/*:! -+ĉ/))?5Q:D!<! :+

UŴU#ą5 9! /" @)F+ H ĊD-?555 5*ĉ:2)QL:D2)5E-8ĉ5D!?L5

UŴV++ č#ą5 9! /" @)F+ H ĊD-?555 G!/9!ĩĻĭĩĶĬōŖŏŝōĬŉš@ #ā

UŴW#+8:29)&9! čD+?L5/< = :+#ą5 9! /" @)F+ H ĊD-?555 G!@ Jĉ5:=L
2:):+D Ċ:> -@ĉ)D#ą:3):*HĊ
 Ċ5VŴ /:)+ĉ/))?59 -ĉ:/D#đ! /:)+ĉ/))?5G!Ċ:!+9&*: +/<: :+E-8 :+"+<3:+9 :+
 Ċ5WŴ"9!> /:)+ĉ/))?5!=M5:8)= :+#+9"#+@D#-=L*!E#-HĊD&?L5 /:)D3):82)3: HĊ+9"
 /:)D3K!5": 9M3Ċ:3!ĉ/*:!
 Ċ5XŴ"9!> /:)+ĉ/))?5"9"!=M 8)=$-"9 9"GĊ9MEĉ/9!=L-!:)D#đ!+8*8D/-:X#ā
ŮUY)<@!:*!VYYXÚUY)<@!:*!VYY\ů
"9!> Ċ5 - /:)+ĉ/))?5!=M Q: >M!3Ċ:"9")= Ċ5 /:)A Ċ5+ 9!9M3Ċ:3!ĉ/*:!&<:+:
Ċ5 /:)F*-8D5=*-5E-Ċ/D3K!/ĉ:+:)D!:+)č@ #+8 :+>HĊ-!:)H/ĊD#đ!3-9 :!
ĉ53!Ċ:&*:!E-8ĉ:%Ą:*ĉ:*>?5H/Ċ3!ĉ/*:!-8U"9"

2@&!čF/<9 1č9* @-?L5ååååååååååååååååååååå

/9--(&+<M&1č
-?L5ååååååååååååååååå

Ů!:*2@&!čF/<9 1č9* @-ů

Ů!:*/9--(&+<M&1čů

+5#-9 +8+/+9&*: + ++):<E-82<LE/-Ċ5)

+5#-9 +8+/)3:H*

2)"9<2@/++&<9 1č
-?L5ååååååååååååååååååååå


&=+8&1č2:*D?M5
-?L5ååååååååååååååååå

Ů+Ŵ2)"9<2@/++&<9 1čů

Ů!:*&=+8&1č2:*D?M5ů

+5#-9 +8+/0> 1: < :+

+5#-9 +@D&)3:! +
HH&<
--?
L5? åååååååååååååååååå
åååå<å+čåčå/+:<
ååååå< åååå
Ů!:*H&< +č+č /+:<
//+:< ů
Ů!:*H&<
#-9 +8+/2:
+8+/2: :+2@
:+2@
#-9

25
ภาคผนวก ค
ค-1 : เกณฑการประเมินผลการจัดการยุงลายพาหะนําโรคไขเลือดออกแบบผสมผสานระดับตําบล
ตําบล….............…….อําเภอ….............…….จังหวัด……...........……....…..วัน เดือน ป ที่ประเมิน……...................…
ตัวชี้วัดกิจกรรม
1. มีคําสั่งคณะกรรมการ โครงการ
พัฒนาตําบลตนแบบ จัดการยุงลาย
พาหะนําโรคไขเลือดออกแบบผสม
ผสาน (Integrated Vectors
Management : IVM) ของตําบล
ชัดเจน
2. มีการประชุมทําแผนกิจกรรม
IVM รายหมูบาน

3. มีเครือขายเขารวมดําเนินงาน
ครบ 4 ภาคสวน ไดแก รพ.สต.
อบต./เทศบาล โรงเรียน และ
ชุมชน
4. รอยละของโรงเรียนที่เขารวม
โครงการ

ระดับคะแนน
0 = ไมมีคําสั่ง
10 = มีคําสั่งชัดเจน

0 = ไมมี
5 = มีการประชุมแตไดแผน
IVM ไมครบทุกหมูบาน
10 = มีการประชุมแตไดแผน
IVM ครบทุกหมูบาน
0 = มี 2 ภาคสวน
5 = มี 3 ภาคสวน
10 = มีครบ 4 ภาคสวน

0 = เขารวมไมถึงรอยละ 50
10 = เขารวมรอยละ 50 - 70
15 = เขารวมรอยละ 80 - 90
20 = เขารวมรอยละ 100
5. รอยละของหมูบานที่เขารวม 0 = เขารวมไมถึงรอยละ 50
1 = เขารวมรอยละ 50 - 70
โครงการ IVM ของ
15 = เขารวมรอยละ 80 - 90
20 = เขารวมรอยละ 100
6. มีการจัดทําเอกสารคําสัญญา 0 = ไมไดทํา MOU
5 = ทํา MOU ภายใน 3 เดือน
(MOU) โครงการพัฒนาตําบล
ตนแบบ จัดการยุงลายพาหะนําโรค หลังวันประชุมทําแผน
10 =ทํา MOU ภายใน 2 เดือน
ไขเลือดออกแบบผสมผสาน
หลังวันประชุมทําแผน
(Integrated Vectors Management : IVM) ของตําบลชัดเจน

เอกสาร
คะแนน
หลักฐาน
เต็ม/ได
10 หนังสือคําสั่งแตงตั้งคณะ
กรรมการ

10

เอกสารแผน IVM ตําบล
แยกรายหมูบาน
มีประธานคณะ
กรรมการเซ็นรับรองแผน

10

เอกสารคําสั่งแตงตั้งคณะ
กรรมการ

10

รายงานการประชุม
ภาพถายกิจกรรม

10

หลักฐานจากการแผน
งาน IVM

10

เอกสาร MOU
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ตัวชี้วัดกิจกรรม

ระดับคะแนน

7. ผลการสํารวจลูกนํ้ายุงลายหมูบาน 0 = ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑคา HI < 10 รอยละ 80 5 = ผานเกณฑ รอยละ 50
ณ วันทีล่ งประเมินของทีมประเมินผล 10 =ผานเกณฑ 80 ขึ้นไป
8. ผลการสํารวจลูกนํ้ายุงลายใน
โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วัด
ทุกแหง ณ วันที่ลงประเมิน ของทีม
ประเมินผลผานเกณฑ CI = 0
รอยละ 80
9.ผลการควบคุมโรคไขเลือดออกของ
ตําบล ตั้งแต มกราคม – กรกฏาคม
2556

10. ผลการลดโรคไขเลือดออก
ของตําบลปปจจุบนั เทียบคาปกติ
(มัธยฐาน 5 ปยอนหลัง)

0 = ไมผานเกณฑ
5 = ผานเกณฑ รอยละ 50
10 =ผานเกณฑ 80 ขึ้นไป

คะแนน
เอกสาร
เต็ม/ได
หลักฐาน
10 บันทึกผลการสํารวจ
ของทีมประเมินจาก
นคม./ศตม. หรือ
ทีมของตําบล
10 บันทึกผลการสํารวจของ
ทีมประเมินจาก นคม./
ศตม.หรือ ทีมของตําบล

0 = มีรายงานผูปวยแตเกิด
second generation
8 = มีรายงานผูปวย แตไมเกิด
second generation
10 = ไมมรี ายงานผูป ว ยเกิดขึน้
เลย
0 = อัตราปวยเกินคามัธยฐาน
5 ปยอนหลัง
5 = อัตราปวยตํ่ากวาคา

10

รายงาน จาก สสจ.
รายงานการสอบสวน
โรค และรายงนผลการ
ควบคุมโรค

มัธยฐานตั้งแตรอยละ 1-5
8 = อัตราปวยตํ่ากวาคา
มัธยฐานรอยละ 6-9
10= อัตราปวยตํ่ากวาคา
มัธยฐาน ตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป

10

รายงาน 506 เทียบคา
มัธยฐานยอนหลัง 5 ป

รวม เต็ม 100 คะแนน ได คะแนน ผล ( ) ผาน หมายถึงได 70 คะแนนขึ้นไป ( ) ไมผาน คือไดตํ่ากวา 70
ลงชื่อ………….......…………………ผูประเมิน

ลงชื่อ……………………………ผูประเมิน

ลงชื่อ………….......…………………ผูประเมิน

ลงชื่อ……………………………ผูประเมิน
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ค-2 : เกณฑการประเมิน - ประกวดโรงเรียน ที่เขารวมโครงการจัดการยุงลายพาหะนําโรคไขเลือดออก
แบบผสมผสาน
ชื่อโรงเรียน.....................……...........อําเภอ…...............….จังหวัด….........………..วัน เดือน ป ที่ประเมิน…….........…
ประเภทโรงเรียน ( ) อนุบาล ( ) ประถมศึกษา (
) มัธยมศึกษา (
) ขยายโอกาส
ตัวชี้วัดกิจกรรม
1.มีคําสั่งหรือการมอบหมายครู เปน
ผูรับผิดชอบกิจกรรมเกี่ยวกับการ
กําจัดแหลงเพาะพันธุ ลูกนํ้า และยุง
ลายของโรงเรียนชัดเจน
2.โรงเรียนมีแผนการเรียนการสอน
เสริมประสบการณแกนักเรียนเกี่ยว
กับโรคไขเลือดออก

ระดับคะแนน
0 = ไมมีคําสั่ง
5 = มีคําสั่งชัดเจน

0 = ไมมี
5 = มีแผนแตไมมีเอกสาร
แสดงวามีการดําเนินงาน
10 = มีแผน มีเอกสารแสดงวา
มีการเรียนการสอนชัดเจน
0 = ไมมี
3.โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณเกีย่ วกับโรคไขเลือดออก 5 = มีอยางนอย 1 กิจกรรม
10 = มีตั้งแต 2 กิจกรรมขึ้นไป
เชน การประกวดภาพวาด ภาพถาย
เรียงความ การประชาสัมพันธให
ความรู หรืออื่นๆ
4.โรงเรียนมีแผนงาน มีกิจกรรมกําจัด 0 = ไมมี
ลูกนํ้าในโรงเรียน และมีการบันทึกผล 10 = มีแผนแตไมตอเนื่อง
การสํารวจกําจัดลูกนํ้าในโรงเรียนทุก 15 = มีครบถวน ตอเนื่องทุก
สัปดาห
7 วัน (เฉพาะชวงเปดเทอม)
5.โรงเรียนมีการสงเสริมใหนักเรียน 0 = ไมมี
ทํานวัตกรรมปองกันโรคไขเลือดออก 5 = มีอยางนอย 1 อยาง
เชน ทําตะใครหอมทากันยุง ธูป
8 = มี 2 อยาง
เทียนหอมจุดกันยุง กับดักยุง กับดัก 10 = มี 3 อยางขึ้นไป
ลูกนํ้าหรือนวตกรรมปองกันยุงกัด
อื่นๆ

เอกสาร
คะแนน
หลักฐาน
เต็ม/ได
5 หนังสือคําสั่ง

10

แผนการสอนและเอกสาร
แสดงรายละเอียดวา
มีการเรียน
การสอน

10

หลักฐานของนักเรียนที่สง
ครูหรือจัดแสดง

15

แผนและบันทึก
ผลการสํารวจและกําจัด
ลูกนํ้ายุงลาย

10

หลักฐานนวัตกรรมที่
นักเรียนจัดทํา
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ระดับคะแนน

ตัวชี้วัดกิจกรรม
6.โรงเรียนรวมทํากิจกรรมเกี่ยวกับ
การกําจัดแหลงเพาะพันธุ ลูกนํ้า
ยุงลายและปรับปรุงสิ่งแวดลอมใน
หมูบานในเขตบริการของโรงเรียน
รวมกับ อสม.หรือ ประชาชน ในชวง
มกราคม-สิงหาคม 2556
7.ผลการสํารวจลูกนํ้ายุงลายใน
โรงเรียน ณ วันที่รับการประเมิน
(รอยละของภาชนะที่พบลูกนํ้า
ยุงลาย CI)
8.สภาพแวดลอมในหองเรียน และสิ่ง
แวดลอมนอกอาคารเรียน และอาคาร
อื่นมี
1) ความสะอาด
2) การระบายนํ้าดี
3) ไมมีขยะและแหลงเพาะพันธุ
ลูกนํ้ายุงลาย
4) ไมรกรุงรังเอื้อตอการเกาะพัก
ของยุงลาย
9.ผลการทดสอบความรูเกี่ยวกับโรค
ไขเลือดออกในนักเรียน

0 = ไมไดรวมกิจกรรม
10 = มีกิจกรรมรวมกับชุมชน
1 ครั้ง
15 = มีกิจกรรมรวมกับชุมชน
2 ครั้ง
20 = มีกิจกรรมรวมกับชุมชน
3 ครั้งขึ้นไป
CI>10 = 0 คะแนน
CI=6-10 =1 คะแนน
CI=1-5 = 5 คะแนน
CI=0 = 10 คะแนน
0 = ไมผานเกณฑ
5 = ผานเกณฑสองประเด็น
8 = ผานเกณฑสามประเด็น
10 =ผานเกณฑทุกประเด็น

คะแนน
เอกสาร
เต็ม/ได
หลักฐาน
20 บันทึกรายงานกิจกรรม
ภาพถายและการสัมภาษณ
ผูนํา ประชาชนในหมูบาน
ที่เขาไปรวมกิจกรรม

10

บันทึกผลการสํารวจของ
ทีมประเมินจาก นคม./
ศตม.

10

จากการประเมินโดยทีม
ประเมิน

10
0 = ผานนอยกวา 5 คน
5 = ผาน 5 คน
8 = ผาน 6-7 คน
10 =ผาน 8 คนขึ้นไป
รวม เต็ม 100 คะแนน ได คะแนน ผล ( ) ผาน หมายถึงได 70 คะแนนขึ้นไป (

คะแนนตามแบบทดสอบ
10 ขอ สุมนักเรียน
10 คน (ยกเวนระดับ
อนุบาล)
) ไมผาน คือไดตํ่ากวา 70

ลงชื่อ………………………..........……ผูประเมิน

ลงชื่อ……………..........………………ผูประเมิน

ลงชื่อ………………………..........……ผูประเมิน

ลงชื่อ……………..........………………ผูประเมิน

วันที่.................................................
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