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บทสรปุ 

  การประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรการจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสาน ( IVM) เพื่อการป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย  อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการด าเนินงานตามมาตรการจัดการพาหะน าโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน
ระดับต าบล  ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินงาน และศึกษาผลลัพธ์ (ค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย, 
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก)  ขอบเขตการศึกษา คือ องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยและภาคีเครือข่าย
สุขภาพ ประชากรที่ศึกษาคือ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  แกนน า
ชุมชน/ หมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน ครู และบุคลากรอื่นที่ร่วมด าเนินการ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจงตามบทบาทหน้าที่ จ านวน ๓๑ คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการพูดคุย  สัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนา
กลุ่ม  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการศึกษา  พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยมีการด าเนินการครบตาม ๕ ข้ันตอนของ
กระบวนการ IVM ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย การทบทวนกรอบและศักยภาพของท้องถ่ิน การ
วิเคราะห์สถานการณ์โรคและยุงพาหะ การก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ การด าเนินการตามกระบวนการ
จัดการพาหะน าโรค และการติดตามประเมินผล  แต่พบข้อจ ากัดในเรื่องการออกข้อบัญญัติท้องถ่ินในการควบคุม
แหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  และการจัดท าแผนการจัดการ
พาหะน าโรค (IVM) รายหมู่บ้าน ท าได้ไม่ครบทั้ง ๑๓ ต าบล ส าหรับประเด็นติดตามแนวทางของอ าเภอควบคุมโรค
ไข้เลือดออกเข้มแข็ง ๕ ประเด็น  พบว่า (๑) ความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ  ได้รับความร่วมมือครบจากทั้งทาง
สาธารณสุข องค์การบริหารส่วนต าบล โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุข  
(๒) การเฝ้าระวังสถานการณ์ของโรคและยุงพาหะ  มีการวิเคราะห์โรคที่มียุงเป็นพาหะ ก าหนดพื้นที่เสี่ยงเกิดโรค
โดยอาศัยข้อมูลย้อนหลัง ๕ ปี มีการสุ่มส ารวจลกูน้ ายุงลายทุกวันศุกร์และรายงานเป็นประจ าทุกสัปดาห์ และมีการ
รายงานค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายในการประชุมระดับอ าเภอเป็นประจ าทุกเดือน  (๓) การวางแผนและด าเนินการตาม
แผน มีการจัดท าแผนป้องกันโรคในช่วงก่อนระบาด และช่วงมีการระบาด   โดยสามารถควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออกได้ตามมาตรฐานร้อยละ ๘๐  (๔) การระดมทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และ
ความร่วมมือจากองค์กร หน่วยงานและชุมชน พบว่า งบประมาณหลักอยู่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
โดยมีงบประมาณของรพ.สต.ร่วมด้วย (๕) มีการประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และการติดตาม
ควบคุมก ากับการด าเนินงานผ่านการประชุม SRRT อ าเภอ  เป็นประจ าทุกเดือน  การสุ่มประเมินลูกน้ ายุงลาย
แบบไขว้ รพ.สต. เดือนละ ๑ ครั้ง และการประเมินลูกน้ ายุงลายไขว้หมู่บ้าน ส าหรับการประเมินผลลัพธ์ พบว่า 
จ านวนผู้ป่วยไข้เลือดออกในปี ๒๕๖๐ ลดลงจากปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ จาก ๕๖ ราย เป็น ๖ ราย และ ๑ ราย
ตามล าดับ แต่ในปี ๒๕๖๑ กลับพบผู้ป่วยเพิ่มข้ึน ณ เดือนกรกฎาคม มีผู้ป่วยสะสมจ านวน ๑๑ ราย โดยเป็นการ
เกิดผู้ป่วยรายที่ ๒ ในหมู่บ้านเดียวกัน  ในส่วนของการส ารวจค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย พบว่า พื้นที่ด าเนินการเอง ได้
ค่า HI, CI เท่ากับ ๐ แต่จากการสุ่มส ารวจโดยทีมของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง ๑๐.๒  
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มุกดาหาร เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ พบลูกน้ ายุง ๔ หลังคาเรือน จากการส ารวจ ๖๙ หลังคาเรือน ค่า HI = 
๕.๘  และพบลูกน้ ายุงในภาชนะ ๔ ภาชนะจากภาชนะทั้งหมด ๑๑๒ ภาชนะ ค่า CI = ๓.๕๗  
 สิ่งที่เป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงาน IVM ของต าบลคือ ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย และ
ผู้น าทุกระดับมีความเข้มแข็ง มีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน   การให้ความส าคัญในการตั้ง
งบประมาณเพื่อด าเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกของหน่วยงานภาครัฐ  การมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนทั้ง
ในช่วงก่อนการระบาดและช่วงมีการระบาด และการควบคุมโรคให้ได้ตามมาตรฐานการควบคุมโรคไข้เลือดออก 
นอกจากนี้ การประเมินค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายโดยการสุ่มไขว้ ทั้งไขว้ระดับรพ.สต. สองแห่ง และไขว้หมู่บ้าน ๑๓ 
หมู่บ้าน ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้มีการเฝ้าระวังลูกน้ ายุงลายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง   
           ปญัหา อุปสรรคในการด าเนินงาน พบว่า ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอบต. และรพ.สต. มีน้อย  
ไม่เพียงพอ  มีภาวะการท างานแบบ Overload   เจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคมีก าจัดยุงยังขาดทักษะ
ในการดูแลบ ารุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน  ท าให้ไม่สามารถใช้งานเครื่องพ่ นที่ช ารุดได้  มีข้อจ ากัดในการ
ด าเนินงานควบคุมโรคในช่วงวันหยุด  ประชาชนในหมู่บ้านยังมีความคิดว่ามาตรการหลักในการป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในต าบลคือการฉีดพ่นหมอกควัน   และหน้าที่ในการส ารวจลูกน้ ายุงลายเป็นหน้าที่ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขและหน่วยงานภาครัฐ  นอกจากนี้ ข้อจ ากัดของการสื่อสารผ่านทางกรุ๊ปไลน์ ซึ่งไม่ได้มีการติดต่อ
ส่วนตัวอาจท าให้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าสมาชิกได้รับข่าวสารครบทุกคน  
 ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร  : ควรก าหนดให้หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ มีการวิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์และสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรคไข้เลือดออก และมีการเฝ้าระวังโรคอย่างสม่ าเสมอ   พัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งในระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ ให้สามารถเป็นพี่เลี้ยงในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันควบคุมโรค และผลักดันให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน ามาตรการ IVM ไป
ใช้ในการควบคุมป้องกันโรคติดต่อน าโดยยุง  
 ข้อเสนอแนะต่อศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง และหน่วยงานสาธารณสุข : พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของเครือข่ายสุขภาพต าบลให้มีความรู้และทักษะในการดูแลบ ารุงรักษาเครื่องฉีดพ่นหมอกควันเบื้องต้น  เพื่อเป็น
การเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีม SRRT ต าบล ในการป้องกันควบคุมโรค  มีการนิเทศติดตามการด าเนินงาน IVM 
ในรูปแบบอ าเภอควบคุมโรคไข้เลือดออกเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะต่อเครือข่ายสุขภาพต าบลสร้างถ่อน้อย : ผลักดันให้เกิดการจัดการสารเคมีก าจัดแมลงโดย
การใช้อย่างสมเหตุสมผล ด้วยการให้สุขศึกษาประชาชนในเรื่องของการก าจัดและท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงว่า  
เป็นหน้าที่ของทุกคน โดยเน้นเรื่องของการตัดวงจรชีวิตยุงเป็นหลัก   มีการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการ
ด าเนินงาน กรณีเกิดผู้ป่วยไข้เลือดออกในพื้นที่ในช่วงวันหยุดปลายสัปดาห์   ใช้ช่องทางหลายๆ ช่องทางในการ
ประสานงานกรณีมีเรื่องเรง่ด่วนที่ต้องด าเนินการ เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลครบถ้วนและถึงผู้รับสารครอบคลุม  ควร
มีการด าเนินการควบคุมโรคให้ได้ตามมาตรฐาน กรณีเกิด Gen ๒ หลายราย ควรทบทวนวิธีการควบคุมโรคว่ามี
ความเหมาะสม เพียงพอหรือไม่ และยังต้องปรับปรุงแก้ไขส่วนใด 
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บทที่ ๑ 
บทน า  

๑. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย มีการระบาดครั้งแรกใน
ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่กรุงเทพมหานคร โดยพบว่ามีรายงานผู้ป่วยสูงสุดเท่าที่เคยมีการรายงานในประเทศไทยในปีพ.ศ. 
๒๕๓๐ จ านวน ๑๗๔,๒๘๕ ราย เสียชีวิต ๑,๐๐๗ ราย  ส าหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศไทยจาก
รายงาน ๕๐๖ ส านักระบาดวิทยา ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมรวม ๔๓,๑๒๗ ราย 
คิดเป็นอัตราป่วย ๖๕.๙๑ ต่อแสนประชาการ ผู้ป่วยเสียชีวิต ๕๖ ราย เท่ากับ ร้อยละ ๐.๑๓ (ส านักโรคติดต่อน า
โดยแมลง, ๒๕๖๑)  สถานการณ์โรคไข้เลือดออกสัปดาห์ที่ ๒๖ ปี ๒๕๖๑  ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีผู้ป่วย
สะสม ๒๘,๗๓๒ ราย อัตราป่วย ๔๓.๖๕ มีการรายงานจ านวนผู้ป่วยไข้เลือดออกมากกว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ 
ช่วงเวลาเดียวกัน  ร้อยละ ๓๘.๘๒ (๑.๓๙เท่า) ผู้ป่วยเสียชีวิต ๓๗ ราย อัตราป่วยตายร้อยละ ๐.๑๓  จะเห็นได้ว่า
แนวโน้มอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกยังไม่ลดน้อยลง  การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในปัจจุบันอาศัยการ
ควบคุมพาหะน าโรคเป็นหลัก ทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุง การควบคุมยุงตัวอ่อน และ
การควบคุมยุงตัวเต็มวัย มาตรการที่ใช้กันมากคือ การใช้สารเคมีก าจัดยุง ซึ่งอาจท าให้ยุงเกิดการต้านต่อสารเคมี 
หากมีการใช้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน  และฤทธ์ิตกค้างของสารเคมีบางชนิดอาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ 
และสภาพแวดล้อมได้  (ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง,๒๕๕๕)  องค์การอนามัยโลก ได้ส่งเสริมให้ลดการใช้สารเคมี
และควบคุมการใช้สารเคมีที่มีฤทธ์ิตกค้างยาวนาน  โดยให้ใช้ข้อมูลพื้นฐานทางระบาดวิทยา  และความเหมาะสม
ของพื้นที่ในการพิจารณาเลือกการควบคุมพาหะน าโรค มุ่งลดปริมาณการใช้สารเคมี  และก าหนดบทบาทภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนในท้องถ่ินเพื่อรับผิดชอบในการพิจารณาก าหนดแผน บทบาทหน้าที่ ในการควบคุมพาหะน า
โรคในชุมชนของตนเอง ซึ่งในปีพ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีการปรับความหมายของการจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสาน 
(Integrated Vector Management: IVM)  โดยหมายถึงกระบวนการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล เพื่อใช้ทรัพยากร
อย่างเหมาะสมในการควบคุมพาหะน าโรคส าหรับลดหรือหยุดยั้งการแพร่เช้ือโรค  โดยค านึงถึงความคุ้มค่าของการ
ลงทุน บทบาทของภาคส่วนต่างๆ การมีส่วนร่วมของสังคม การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย การตัดสินใจ
โดยใช้ข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนและความยั่งยืนในการด าเนินการ (บุญเสริม อ่วมอ่อง, ๒๕๖๐)   ส านัก
โรคติดต่อน าโดยแมลงกรมควบคุมโรค  ได้เริ่มน าหลักการดังกล่าวมาใช้ในประเทศ ไทย ในปี ๒๕๕๑  และ
ก าหนดให้โรคไข้เลือดออกเป็นโรคและภัยสขุภาพส าคัญที่เป็นปัญหาของพื้นที่อยู่ภายใต้โครงการอ าเภอควบคุมโรค
เข้มแข็งยั่งยืนในปีพ.ศ. ๒๕๕๗  โดยมีตัวช้ีวัดคือ อ าเภอมีการติดตามก ากับการด าเนินงานในระดับต าบล ตาม
แนวทางการพัฒนาอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งโรคไข้เลือดออก  และต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ กรมควบคุม
โรคได้จัดให้โรคไข้เลือดออกเป็นโรคและภัยสุขภาพที่ส าคัญตามนโยบาย โดยก าหนดให้อ าเภอมีการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแนวทางการจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสาน
ของระดับต าบล ได้แก่ (๑) มีความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ โดยมีคณะกรรมการระดับต าบลที่มาจากภาคส่วน
ต่างๆ มีการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคไข้เลือดออก  และมีการส ารวจความพร้อมการด าเนินงานของ



๒ 

 

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (๒) มีการเฝ้าระวังสถานการณ์ของโรคและยุงพาหะ  (๓) มีการวางแผนและด าเนินการ 
ประกอบด้วย การก าหนดพื้นที่ เป้าหมาย ก าหนดวิธีด าเนินการ ความถ่ีของการด าเนินการ ผู้ด าเนินการ 
ผู้สนับสนุน สิ่งสนับสนุน ก าหนดวิธีการประเมินผลผูร้ับผิดชอบและความถ่ีการประเมินผล (๔) การระดมทรัพยากร
ที่เกี่ยวกับงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากรและความร่วมมือจากองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งชุมชนเพื่อ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก (๕) มีการประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ทั้งการติดตามควบคุมก ากับการ
ด าเนินงาน ผลลัพธ์การควบคุมพาหะ ผลกระทบต่อการลดโรค   
 ในส่วนของส านักงานป้องกันควบคุมโรค มีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนและสนั บสนุนให้หน่วยงาน
เครือข่ายระดับต าบล ด าเนินการตามแนวทางการจัดการพาหะแบบผสมผสานของหน่วยงานระดับต าบล  โดย
คัดเลือกเจ้าภาพในการด าเนินงาน คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการ
ควบคุมแมลงพาหะน าโรคในพื้นที่รับผิดชอบ และมีภาคีเครือข่ายที่ สนับสนุนการด าเนินงานตามข้ันตอนการ
ด าเนินงาน IVM ของท้องถ่ิน  อาทิ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาล
ในพื้นที่ โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ และภาคประชาชน โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน IVM ของท้องถ่ิน มีดังนี้ 
๑) การทบทวนอ านาจหน้าที่และกฎระเบียบท้องถ่ินที่มีอยู่ นโยบายสาธารณสุข นโยบายสิ่งแวดล้อม นโยบายด้าน
การเกษตร ซึ่งเอื้อต่อการควบคุมแมลงน าโรค ๒) การวิเคราะห์สถานการณ์โรคติดต่อน าโดยแมลงและการควบคุม
แมลงน าโรคในท้องถ่ินโดยวิเคราะห์สถานการณ์โรคติดต่อน าโดยยุง เช่น กลุ่มอายุผู้ป่วย เพศ อาชีพผู้ป่วย 
ตลอดจนวิเคราะห์อาชีพเสี่ยง ฤดูแพร่เช้ือ สภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่เอื้อต่อการเกิดโรค การกระจายตัวของโรคตาม
พื้นที่อยู่อาศัยและแหล่งแพร่เช้ือ และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง สนับสนุน
ข้อมูลการกระจายตัวของยุงพาหะน าโรค ชนิด ชีวนิสัยยุงพาหะ และข้อมูลการต้านทานของยุงต่อสารเคมี รวมถึง
สนับสนุนสารเคมีที่จ าเป็นในการควบคุมยุงพาหะและตรวจสอบคุณภาพของสารเคมี    ๓) ก าหนดเป้าประสงค์ใน
การควบคุมโรค เช่น เพื่อลดแหล่งเพาะพันธ์ุ ลดการสัมผัสระหว่างยุงพาหะน าโรคกับคน ลดการเกิดโรค  ๔) 
กระบวนการจัดการพาหะน าโรค : จัดล าดับความส าคัญโรคติดต่อน าโดยยุง  จัดแบ่งพื้นที่เสี่ยงโรคติดต่อน าโดยยุง 
คัดเลือกพื้นที่ที่จะด าเนินการจัดการยุงพาหะน าโรค เลือกวิธีการควบคุมยุงพาหะน าโรคอย่างเหมาะสม และ ๕) 
การติดตามและประเมินผลการจัดการพาหะน าโรค    
 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานีโดยศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง ๑๐.๒ 
มุกดาหารร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้คัดเลือกพื้นที่ที่มีปัญหาการระบาดโรคไข้เลือดออกสูงในปี 
๒๕๕๘ จ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลส้มข่อ อ าเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร  และองค์การ
บริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย อ าเภอหัวตะพาน  จังหวัดอ านาจเจริญ เพื่อน ามาตรการจัดการพาหะน าโรคแบบ
ผสมผสานไปใช้ในการป้องกันควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ โดยได้มีการขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าว
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙    โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกอ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ ย้อนหลัง 
๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๖๐) พบการระบาดสูงสุดในปี ๒๕๕๖ และ ปี ๒๕๕๘ โดยมีผู้ป่วย ๑๖๖ ราย ไม่มี
ผู้เสียชีวิต  ส าหรับในพื้นที่ต าบลสร้างถ่อน้อย อ าเภอหัวตะพาน พบว่า ในรอบ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๖๐) พบ
ผู้ป่วยมากที่สุดในปี ๒๕๕๘ จ านวน ๕๖ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๗๒๔.๖๓ ต่อแสนประชากร  ปีที่ไม่พบผู้ป่วย
ไข้เลือดออก คือปี ๒๕๕๕  และปีที่พบจ านวน ๑ ราย คือ ปี ๒๕๕๐ และ ๒๕๖๐ คิดเป็นอัตราป่วย ๑๓ ต่อแสน



๓ 

 

ประชากร  กลุ่มแผนงานและประเมินผล  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับศูนย์
ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง ๑๐.๒ มุกดาหาร จึงได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาการด าเนินงานจัดการพาหะน าโรคแบบ
ผสมผสานขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ  เพื่อศึกษา
กระบวนการด าเนินงาน ผลลัพธ์การด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และปัจจัยแห่งความส าเร็จของต าบลสร้างถ่อน้อย 
เพื่อน าไปขยายผลในพื้นที่อื่นต่อไป 

๒. ค าถามการประเมิน 
 ๑. กระบวนการจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสาน (IVM) ของต าบลสร้างถ่อน้อยเป็นอย่างไร 
 ๒. การจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสาน (IVM) ของต าบลสร้างถ่อน้อย ส่งผลต่อการป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกของต าบลหรือไม่ อย่างไร 

๓. วัตถุประสงค์การประเมิน 
วัตถุประสงค์ท่ัวไป 
๑. เพื่อประเมินผลการขับเคลือ่นมาตรการจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสาน เพื่อป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออกระดับต าบล 
วัตถุประสงค์เฉพาะ 

 ๑. เพื่อศึกษากระบวนการด าเนินงานตามมาตรการจัดการพาหะน าโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานระดับ
ต าบล 
 ๒. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินงานตามมาตรการจัดการพาหะน าโรค
ไข้เลือดออกแบบผสมผสานระดับต าบล 
 ๓. เพื่อศึกษาผลลัพธ์ (ค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย, อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก) ของการใช้มาตรการจัดการพาหะ
น าโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานระดับต าบล 

๔. ขอบเขตการประเมินผล 
๑. ด้านพื้นที่ 

พื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารต าบลสร้างถ่อน้อย อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ ซึ่งเป็น
พื้นที่ที่มีการจัดการพาหะน าโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน ที่ได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานจากศูนย์ควบคุม
โรคติดต่อน าโดยแมลง ๑๐.๒ จังหวัดมุกดาหาร ในช่วงปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ 

๒. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
๒.๑ ประชากรในการศึกษาในครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน /โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบล  แกนน าชุมชน/ หมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ครู และบุคลากรอื่นที่ร่วม
ด าเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในต าบล  

 ๒.๒ กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน ๓๑ คน  คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามบทบาทหน้าที่ ได้แก่  
๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล        จ านวน  ๑ คน  
๒) รองปลัดฯ รักษาการหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   จ านวน  ๑ คน 



๔ 

 

๓) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานควบคุมป้องกันโรคของอบต.   จ านวน  ๑ คน  
๔) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหรือผู้แทนแห่งละ ๑ คน จ านวน ๒ คน 
๕) ครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน แห่งละ ๑ คน    จ านวน  ๓ คน 
๖) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน     จ านวน   ๘ คน 
๗) ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทน       จ านวน ๑๒ คน  
๘) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    จ านวน   ๓ คน 

๓. ด้านการเกบ็ข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลู 
เก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือแบบผสมผสานทั้งการวิจัยเอกสารปฐมภูมิ เอกสารทุติยภูมิ และเก็บข้อมูล

เชิงคุณภาพโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะหเ์นื้อหา 

๕.  กรอบแนวคิดการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 
๖. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑. น าผลการประเมินไปใช้ในการพฒันาความร่วมมอืของภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานปอ้งกันควบคุม
โรคไข้เลือดออกตามบรบิทพื้นที่  และน าไปสู่การจัดท าข้อเสนอแนะนโยบายในปีต่อๆ ไป 

๒. ผลการประเมินใช้เป็นแนวทางในการพจิารณา ตัดสินใจ ในการปรับปรงุมาตรการของผู้บรหิารและ
ผู้ปฏิบัตงิาน 

๗. นิยามศัพท์ 

๑. การประเมินผล หมายถึง กระบวนการในการสรา้งหรือระบุสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริหารระดับต่างๆ ทั้งด้านการจัดการโครงการ การวางแผน การก าหนดนโยบายและการจัดการใช้ทรัพยากร 

๒. การจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสาน ( Integrated Vector Management : IVM)  หมายถึง 
กระบวนการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมในการควบคุมพาหะน าโรค เพื่อลด
หรือหยุดยั้งการแพร่เช้ือโรค  

 

- บริบท  
- สถานการณ์  
- สภาพปัญหา  
- แนวทางการ
ด าเนินงาน
มาตรการจัดการ
พาหะแบบ
ผสมผสาน (IVM) 

กระบวนการตามมาตรการจัดการพาหะน าโรคแบบ
ผสมผสาน ระดับต าบล 
   ๑) การมีความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ โดยมี
คณะกรรมการระดับต าบลที่มาจากภาคส่วนต่างๆ 

   ๒) การเฝ้าระวังสถานการณ์ของโรคและยุงพาหะ 

   ๓) มีการวางแผนและด าเนินการตามแผน 

   ๔) การระดมทรัพยากรที่เก่ียวข้อง 

   ๕) การประเมินผลการป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

ผลส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ของ
มาตรการ 

๑. ประสิทธิผลที่เกิดขึ้น จากการ
ขับเคลื่อนมาตรการ IVM 
        - อัตราป่วย / ตาย 
        - ค่า HI, CI 
๒. ปัญหาและอุปสรรค 
๓. ข้อเสนอแนะ 



๕ 

 

บทที่ ๒ 
แนวคิดหรือทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 การประเมินประสิทธิผลมาตรการการจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสานเพื่อการป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกระดับต าบล  ในพื้นที่ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

๔. แนวคิดการประเมินผล 
- ความหมายของการประเมินผล 
- ประเภทของการประเมิน 
-  รูปแบบการประเมิน 

๕. การจัดการพาหะน าโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน 
- ความรู้ทั่วไปเรื่องโรคติดต่อน าโดยแมลง 
- หลักการป้องกันและควบคุมยุงพาหะน าโรค 
- การจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสาน 
- แนวทางการด าเนินงานพัฒนาอ าเภอเข้มแข็งป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 

๖.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๑ แนวคิดการประเมินผล 
๑.๑ ความหมายของการประเมินผล 

การประเมินผล หมายถึง กระบวนการในการสร้างหรือระบุสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหารระดับต่างๆ ทั้งด้านการจัดการโครงการ การวางแผน การก าหนดนโยบายและการจัดการใช้
ทรัพยากร การระบุข้อมูลและสารสนเทศนี้จะข้ึนอยู่กับความต้องการและความสนใจของผู้ใช้ ส่วนการตัดสินคุณค่า
นั้นให้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้ใช้สารสนเทศเป็นส าคัญ โดยการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่จะท า (planning) กับสิ่งที่
เกิดข้ึน (actual) หรือผลการปฏิบัติงานจริงกับผลที่คาดว่าจะได้รับ ทั้งผลที่คาดหวังและมิได้คาดหวัง รวมทั้ง
ผลกระทบที่เกิดข้ึนด้วย (วรรวรรณ ศรีเจริญ, ๒๕๔๓ : น.๑๓)  

๑.๒ ประเภทของการประเมิน   
การประเมินมีอยู่ด้วยกันหลายลักษณะ ซึ่งถ้าพิจารณาจัดประเภทของการประเมินแล้ว สามารถ

แบ่งได้เป็น ๒ กลุ่มใหญ่ (ส านักปลัดกระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๔) ดังนี ้
๑. แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ 

  ๑.๑) การประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) เป็นการประเมินระหว่าง 
การด าเนินโครงการ เพื่อพิจารณาความก้าวหน้าของโครงการ ว่าจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงส่วนใด 
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพของการด าเนินงานมากขึ้น 



๖ 

 

  ๑.๒) การประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) เป็นการประเมินเมื่อสิ้นสุด 
โครงการเพื่อตัดสินความส าเร็จของโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด หรือบรรลุเป้าหมายที่ควรจะ
เป็นอย่างไร 

๒. แบ่งตามช่วงเวลาของการประเมิน แบ่งได้เป็น ๕ ประเภท ดังนี้ 
 ๒.๑) การประเมินความต้องการจ าเป็น (Needs Assessment) เป็นการประเมินความต้องการ

จ าเป็นของโครงการในเบื้องต้น ก่อนที่จะจัดท าโครงการใดๆ เป็นการประเมินที่มีประโยชน์ต่อการวางนโยบายและ
การวางแผน เพื่อให้ได้แนวคิดของการจัดโครงการที่สามารถสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ 

 ๒.๒) การประเมินความเป็นไปได้ (Feasibility Study) เป็นการประเมินเพื่อพิจารณา ความ
เป็นไปได้ของโครงการที่จะด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ถึงปัจจัย / เงื่อนไขที่จ าเป็นต่อความส าเร็ จของโครงการ 
มักจะประเมินในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการบริหาร 

 ๒.๓) การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินสิ่งที่ป้อนเข้าสู่ โครงการว่ามี
ความเหมาะสมเพียงใดก่อนที่จะเริ่มโครงการ สิ่งที่ป้อนเข้า เช่น คน วัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือ งบประมาณ เป็นต้น  

 ๒.๔) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินกระบวนการ 
ด าเนินการตามที่ก าหนด ท าการประเมินในขณะที่โครงการก าลังด าเนินการอยู่ เพื่อใช้ผลการปรับปรุง หรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ซึ่งมีลักษณะครอบคลุม การประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) 
ของโครงการ 

 ๒.๕) การประเมินผลผลิต (Output / Product Evaluation) เป็นการประเมินผลที่ได้ จาก
โครงการโดยตรง และเป็นผลที่คาดหวังจากโครงการ ว่าผลที่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ของโครงการ
มากน้อยเพียงใด 

 ๒.๖) การประเมินผลกระทบ (Outcome / Impact Evaluation) เป็นการประเมินผลที่ได้จาก
ผลของโครงการทั้งที่คาดหวังและไม่ได้คาดหวัง  ซึ่งเป็นผลทางบวกและทางลบ เพื่อน าผลไปประกอบการตัดสินใจ
เกี่ยวกับโครงการ เช่น การยกเลิก หรือด าเนินโครงการดังกล่าวต่อไป 

 ๒.๗) การประเมินงานประเมิน (Meta  Evaluation) เป็นการประเมนิผลของการประเมินอีกครั้ง
หนึ่ง เพื่อศึกษาความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมิน และผลการประเมินวิธีการนี้ยังไม่แพร่หลายมาก
นัก 

๑.๓ รูปแบบการประเมิน  
รูปแบบการประเมิน เป็นกรอบหรือแนวความคิดที่ส าคัญที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการหรือ

รายการประเมิน ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ประเภทการประเมิน ได้แก่ รูปแบบการประเมินที่เน้นจุดมุ่งหมาย  รูปแบบ
การประเมินที่เน้นการตัดสินคุณค่า และรูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินใจ  การศึกษานี้จะน าเสนอรูปแบบ
การประเมินที่เน้นการตัดสินใจของสตัฟเฟิลบีม (ส านักปลัดกระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๔) 

แดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม และคณะ (Daniel L. Stufflebeam, ๑๙๖๗ อ้างถึงใน ส านัก
ปลัดกระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๔) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินเรียกว่า CIPP Model เป็นการ
ประเมินที่เป็นกระบวนการต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งเน้นที่ส าคัญคือ ใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการ เพื่อหาข้ อมูล



๗ 

 

ประกอบการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  วัตถุประสงค์ของการประเมิน คือ การให้สารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ  โดย
มุ่งประเมิน ๔ ด้าน คือ การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation : C)  การประเมินปัจจัยเบื้องต้น 
(Input Evaluation : I)  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P)  และการประเมินผลผลิต 
(Product Evaluation : P) 

ประเภทของการประเมินและลักษณะการตัดสินใจตามกรอบความคิดของรูปแบบ CIPP Model 
แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ (พรรณี  ทิพย์ธราดล,๒๕๔๘) 
       ประเภทของการประเมิน      ลักษณะการตัดสินใจ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ ๒.๑  ความสัมพันธ์ของการตัดสินใจและประเภทของการประเมินตามซิบโมเดลของสตัฟเฟิลบีม 

๑. การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) เป็นการประเมินก่อนที่
จะลงมือด าเนินการโครงการใดๆ มีจุดมุ่งหมายเพื่อก าหนดหลักการและเหตุผลรวมทั้งเพื่อพิจารณาความจ าเป็นที่
จะต้องจัดท าโครงการดังกล่าว การช้ีประเด็นปัญหาตลอดจนการพิจารณาความเหมาะสมของเป้าหมายของ
โครงการ 

๒. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น ( Input Evaluation : I) เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาถึงความ
เหมาะสม ความเพียงพอของทรัพยากรที่จะใช้ในการด าเนินโครงการ ตลอดจนเทคโนโลยีและแผนของการ
ด าเนินงาน  

การประเมินสภาวะแวดล้อม 

(Context Evaluation) 

การประเมินปัจจัยเบือ้งต้น / ตวัป้อน 

(Input Evaluation) 

การประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

การประเมินผลผลิต 
(Product Evaluation) 

การตัดสนิใจเพื่อการวางแผน 
(เลอืก / ปรับวตัถปุระสงค์) 

การตัดสนิใจเพื่อก าหนดโครงสร้าง 

(เลอืกแบบ/กิจกรรม/ปรับเปลีย่นตวัป้อน) 

การตัดสนิใจเพื่อทบทวนโครงการ 
(ปรับปรุง/ขยาย/ล้มเลกิ/ยติุ) 

การตัดสนิเพื่อน าโครงการไปปฏิบติั 
(ปรับปรุงแนวทางหรือกระบวนการท างาน) 



๘ 

 

๓. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เป็นการประเมนิเพื่อหาข้อบกพรอ่งของ
การด าเนินโครงการเพื่อท าการแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อบกพร่องนั้นๆ  หรือหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่จะสั่ง
การเพื่อการพัฒนางานต่างๆ  หรือบันทึกภาวะของเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนไว้เป็นหลักฐาน 

๔. การประเมินผลผลิตที่เกิดข้ึน (Product Evaluation : P) เป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบ
ผลที่เกิดข้ึนจากการท าโครงการกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้แต่ต้น รวมทั้งการพิจารณาในประเด็น
ของการยุบ เลิก ขยาย หรือเปลี่ยนโครงการ 

 ส าหรับการประเมินผลนี้ มุ่งเน้นที่การประเมินกระบวนการด าเนินงานตามมาตรการ โดยมี
แนวคิดส าหรับการประเมิน ดังนี้  (เยาวดี  รางชัยกุล, ๒๕๔๖) เมื่อโครงการได้รับการพัฒนาและเริ่มด าเนินการ
แล้ว นักประเมินต้องย้อนกลบัไปทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการว่า โครงการนั้นๆ ได้ปฏิบัติตามทุกขั้นตอน
ที่ได้ออกแบบไว้หรือไม่ และได้จัดกิจกรรมเพื่อให้บริการต่อกลุ่มเป้าหมาย ตรงตามที่ก าหนดไว้ในโครงการหรือไม่ 
กล่าวคือ เป็นการพยายามตรวจสอบว่าโครงการได้ด าเนินการไปอย่างครบถ้วน และตรงตามแผนที่วางไว้ทุก
ข้ันตอนหรือไม่  การประเมินกระบวนการ มิได้บ่งช้ีความส าเร็จของโครงการ แต่ก็มีความส าคัญต่อผู้รับผิดชอบ
โครงการในส่วนที่เกี่ยวกับเงินทุนที่จะน ามาสนับสนุนโครงการหรือน ามาเพื่อการขยายโครงการ ซึ่งจ าเป็นต้องมี
ข้อมูลเบื้องต้นจากการประเมินดังกล่าว เพื่อจะได้ทราบว่าโครงการนั้นๆ มีแผนงานที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง
เพียงใด และน่าจะประสบผลส าเร็จหรือไม่ นอกจากนี้ สิ่งที่ส าคัญคือ การประเมินกระบวนการโครงการเป็นการ
เปิดโอกาสให้ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถปรับการด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางที่น าไปสู่ความส าเร็จของ
โครงการได้อย่างสมเหตุสมผลด้วย มีข้อมูลป้อนกลับมาพัฒนาโครงการและก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนแผนงานของ
โครงการเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์อันจะน าไปสู่การขยายผลจากโครงการได้อีกระดับหนึ่ง  จากแนวคิด
ของสตัฟเฟิลบีม พบว่า การประเมินกระบวนการเป็นองค์ประกอบที่จ าเป็นและขาดไม่ได้ในการประเมินโครงการ 
เพราะถ้าพิจารณาในด้านของประโยชน์แล้วการประเมินกระบวนการมีบทบาทส าคัญส าหรับช่วยผู้บริหารในการ
ตัดสินใจ รวมทั้งสามารถใช้สารสนเทศที่ได้รับไปปรับปรุงหรือปรับแผนปฏิบัติงาน นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานสามารถใช้ข้อมูลจากการประเมินไปแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ได้ 

๒. การจัดการพาหะน าโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน  

๒.๑ ความรู้ท่ัวไปเรื่องโรคติดต่อน าโดยแมลง 
 (ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง, ๒๕๕๕)  โรคติดต่อน าโดยแมลงเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหา

สาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศไทยมานานหลายสิบปี โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก โรคไข้มาลาเรีย โรคเท้าช้าง 
และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย  ซึ่งโรคเหล่านี้เป็นโรคที่ประชาชนสามารถด าเนินการป้องกันได้ ซึ่งจะต้องท าให้
ประชาชนและชุมชนมีความรู้ ความตระหนัก และให้ความร่วมมือในการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อน า
โดยแมลง  โดยอาศัยการท างานของหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง มีการติดต่อประสานงาน เพื่อให้เกิดการระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์จาก
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ส่งผลให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 



๙ 

 

  - โรคไข้เลือดออก สาเหตุเกิดจากการติดเช้ือไวรัสเดงกี มี ๔ ชนิด  คือ เดงกี ๑, ๒, ๓ และ ๔  มี
ยุงลายบ้านเป็นพาหะหลัก และมียุงลายสวนเป็นพาหะรอง  โดยยุงตัวเมียจะกัดดูดเลือดผู้ป่วยที่มีเช้ือไข้เลือดออก
แล้วไปกัดคนปกติ เมื่อเช้ือเข้าสู่ร่างกายและผ่านระยะฟักตัวนานประมาณ ๕-๘ วัน ก็จะท าให้เกิดอาการของโรคได้ 
อาการส าคัญได้แก่ มีไข้สูงลอย ๒-๗ วัน  มีอาการเลือดออกส่วนใหญ่จะพบที่ผิวหนัง  มีตับโตและเจ็บเมื่อกด   มี
ภาวะการไหลเวียนล้มเหลว/ภาวะช็อค 

 - โรคปวดข้อยุงลาย  สาเหตุเกิดจากเช้ือไวรัสชิคุนกุนยา มียุงลายสวนเป็นพาหะหลัก และยุงลาย
บ้านเป็นพาหะรอง อาการของโรคที่ส าคัญได้แก่ ไข้สูงอย่างฉับพลัน มีผื่นแดงข้ึนตามตัว อาจมีอาการคันร่วมด้วย 
ตาแดง แต่ไม่ค่อยพบจุดเลือดออกในตาขาว  อาการที่เด่นชัดในผู้ใหญ่คือ มีอาการปวดข้อ ส่วนใหญ่จะเป็นที่ข้อ
เล็กๆ เช่น ข้อมือ ข้อเท้า อาการปวดข้ออาจะพบได้หลายๆ ข้อ เปลี่ยนต าแหน่งไปเรื่อยๆ อาการจะรุนแรงมากจน
บางครั้งขยับข้อไม่ได้ และหายภายใน ๑-๑๒ สัปดาห์ 

 - โรคไข้มาลาเรีย สาเหตุเกิดจากเช้ือพลาสโมเดียม  ซึ่งมี ๕ ชนิด มียุงก้นปล่องเป็นพาหะน าโรค 
อาการของไข้มาลาเรียจะเกิดข้ึนหลังจากที่เช้ือเข้าสู่รางกายและใช้เวลาฟักตัวประมาณ ๑๐-๑๔ วัน มีการจับไข้ใน
ช่วงแรกซึ่งอาจไม่สม่ าเสมอ  ไม่สบาย ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตัว เพลีย เบื่ออาหารในระยะ ๒-๓ วันแรก หลังจากนั้น
ในปลายสัปดาห์จะมีการจับไข้เป็นเวลา เช่น จับไข้ทุกวัน วันเว้นวัน วันเว้นสองวัน ข้ึนอยู่กับชนิดของเช้ือมาลาเรีย 

 - โรคเท้าช้าง สาเหตุเกิดจากพยาธิตัวกลม Burgia malayi มียุงเสือ Mansonia spp.  เป็น
พาหะ  และพยาธิตัวกลม Wuchereeia bancrofti  มียุงลายป่า Aedes Niveus เป็นพาหะ  อาการของโรค คือ 
มีการอักเสบของต่อมและทางเดินน้ าเหลือง ต่อมน้ าเหลืองบวมโต ปวด มีไข้ และความรู้สึกไม่สบายกายร่วมด้วย 
ในที่สุดเกิดเป็นภาวะเท้าช้าง อาการเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนภายหลังจากการติดเช้ือพยาธิแล้วประมาณ ๕-๑๐ ปี   

๒.๒ หลักการป้องกันและควบคุมยุงพาหะน าโรค (ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง, ๒๕๕๕) 
วัตถุประสงค์ของการป้องกันและควบคุมยุงพาหะน าโรค 

๑) ลดความชุกชุมของยุงพาหะน าโรค  
๒) ลดอายุขัยยุงพาหะน าโรค 
๓) ลดการสัมผัสระหว่างคนและยุงพาหะน าโรค 

วิธีการป้องกันและควบคุมยุงพาหะน าโรค 
  จากวงจรชีวิตของยุงพาหะน าโรค ซึ่งประกอบด้วย ระยะไข ระยะตัวอ่อน ระยะตัวโม่ง และระยะตัว

เต็มวัย สามารถแบ่งกลุ่มการควบคุมได้เป็น ๒ กลุ่มใหญ่ๆ คือการควบคุมระยะตัวอ่อนและการควบคุมระยะตัวเต็ม
วัย 

การควบคุมตัวอ่อน (ลูกน้ า)  ได้แก่ การลดแหล่งเพาะพันธ์ุ การควบคุมทางกายภาพ การควบคุม
โดยชีววิธี การใช้สารเคมี จุลินทรีย์หรือสารยับยั้งการเจริญเติบโต สามารถลดความหนาแน่นของลูกน้ ายุงและตัว
เต็มวัยได้ แต่ไม่สามารถลดอายุขัยและการสัมผัสระหว่างคนกับยุงพาหะได้ 

  การควบคุมตัวเต็มวัย (ตัวยุง)  อาจใช้วิธีทางกายภาพหรือวิธีกล เช่น การใช้สารซักล้าง การใช้ไม้
ตบไฟฟ้า นอกจากนั้นอาจป้องกันตนเองจากยุงกัด เช่น การใช้มุ้ง การใช้พืชไล่ยุง รวมถึงการใช้สารเคมี เช่น  การ



๑๐ 

 

ใช้สารเคมีชุบมุ้งกางนอน  การพ่นสารเคมีที่ฝาผนังบ้าน การพ่นหมอกควัน และการพ่นยูแอลวี ซึ่งการใช้สารเคมี
ควบคุมยุงพาหะน าโรคอย่างต่อเนื่องจะท าให้เกิดการต้านทานต่อสารเคมีรวมถึงมีฤทธ์ิตกค้างเป็นอันตรายต่อสัตว์
และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการควบคุมยุงพาหะน าโรค  จ าเป็นต้องอาศัยการจัดการ
พาหะน าโรคแบบผสมผสานโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

 

๒.๓ การจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management : IVM) 
ในปี ค.ศ. ๒๐๐๗ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้นิยาม การจัดการพาหะน าโรคแบบ

ผสมผสาน (Integrated Vector Management : IVM)  คือ กระบวนการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล เพื่อให้มีการใช้
ทรัพยากรอย่างเหมาะสมในการควบคุมพาหะน าโรค เพื่อลดหรือหยุดยั้งการแพร่เช้ือโรค  
 ลักษณะส าคัญของการจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสาน 
  ๑) เป็นความร่วมมือของเครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ หน่วยงานสาธารณสุข องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการอื่น องค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากแหล่งเพาะพันธ์ุพาหะน าโรค  
  ๒) คัดเลือกวิธีการควบคุมพาหะน าโรคโดยความรู้ทางชีววิทยาของยุงพาหะน าโรค และ
สถานการณ์ของโรค โดยทั่วไปใช้มากกว่า ๑ วิธีการที่สอดรับกัน 
  ๓) ด าเนินการภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ๔) ใช้สารเคมีอย่างสมเหตุสมผล 
  ๕) ค านึงถึงผลกระทบต่อคน สัตว์  
และสิ่งแวดล้อม 
 องค์ประกอบของการจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสาน 
  ๑)  มีกระบวนการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ได้แก่ เก็บข้อมูลนิเวศวิทยา ชนิดและชีววิทยาของ
พาหะน าโรค  การแพร่เช้ือและอัตราการป่วยในพื้นที่นั้นๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนเลือกใช้วิธีด าเนินการ
ควบคุมพาหะน าโรค  ได้แก่ การจัดการสิ่งแวดล้อม การควบคุมโดยวิธีกล ชีววิธี หรือสารเคมี อย่างเหมาะสม แต่
การใช้สารเคมีจะเป็นวิธีการที่เลือกใช้ทางสุดท้าย โดยใช้อย่างสมเหตุสมผล 
  ๒) มีความคุ้มค่าและยั่งยืน โดยยึดหลักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้สมเหตุสมผลเพื่อลดการ
แพร่โรคให้ได้มากที่สุด โดยค านึงถึงความเหมาะสมและค่าใช้จ่ายที่จะต้องมีต่อไป 
  ๓) มีการด าเนินการภายใต้กฎระเบียบและวิธีการที่เหมาะสม โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวด ๕ เหตุร าคาญ 
  ๔) มีการสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และใช้งบประมาณ 
  ๕) มีการก าหนดตัวช้ีวัดที่ชัดเจน เพื่อลดหรือหยุดยั้งการแพร่เช้ือโรค 
 วัตถุประสงค์ของการจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสาน 
  ๑) เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมต่อการควบคุมแมลงพาหะน าโรค 
  ๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมแมลงพาหะน าโรค 



๑๑ 

 

  ๓) เพื่อน ามาตรการที่เหมาะสมมาผสมผสานอย่างเป็นระบบโดยค านึงถึงความปลอดภัยต่อ คน 
สัตว์ สิ่งแวดล้อม 
  ๔) เพื่อใช้สารเคมีอย่างสมเหตุสมผล 

 ข้ันตอนการด าเนินงานการจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  ๑) ทบทวนกรอบและศักยภาพการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ได้แก่ กรอบการ
ด าเนินงานของท้องถ่ิน นโยบายของสาธารณสุข :การควบคุมแมลงน าโรค  นโยบายสิ่งแวดล้อม และนโยบาย
ทางด้านเกษตร    

๒) วิเคราะห์สถานการณ์โรคและการควบคุมยุงพาหะน าโรคในท้องถ่ิน  ได้แก่ การวิเคราะห์
สถานการณ์โรค (กลุ่มอายุผู้ป่วย เพศ อาชีพเพื่อวิเคราะห์อาชีพเสี่ยง ฤดูกาลแพร่เช้ือ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เกิดโรค การกระจายตัวของโรคตามพื้นที่อยู่อาศัยและแหล่งแพร่เช้ือ มาตรการที่ด าเนินการอยู่แล้วในพื้นที่นั้นๆ) 
การวิเคราะห์การแพร่กระจายของพาหะน าโรคในท้องถ่ิน (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรรวบรวมข้อมูลชนิดยุง
พาหน าโรค แหล่งเพาะพันธ์ุยุงพาหะที่ส าคัญ สถานการณ์การต้านทานต่อสารเคมีของพาหะน าโรคชนิดนั้นๆ โดย
อาจรวบรวมข้อมูลจากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง ส านักงานป้องกันควบคุมโรค)   การวิเคราะห์วิธีการ
ควบคุมพาหะน าโรคที่ใช้อยู่ในชุมชน (จะเป็นทางเลือกเพื่อน าเสนอต่อชุมชนในการน าไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน) และการประเมินปัญหาอุปสรรคในการควบคุมแมลงน าโรค เช่น ความร่วมมือ ปัญหาด้านสังคม 
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น 
  ๓) ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์  ได้แก่ ลดแหล่งเพาะพันธ์ุ  ลดการสัมผัสระหว่างยุงพาหะ
น าโรคกับคน  ลดโรค อาจเป็นการลดโรคโดยภาพรวมหรือเฉพาะกลุ่ม เช่น นักเรียน กลุ่มอาชีพต่างๆ พื้นที่เฉพาะ
แห่งที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เป็นต้น  ท าให้ชุมชนมีส่วนร่วม รวมทั้งด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วอยากให้ชุมชนเป็นแบบใด ซึ่ง
เป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ ต้องสามารถวัดผลได้ 
  ๔) ด าเนินการตามกระบวนการจัดการพาหะน าโรค  ได้แก่ 
   ๔.๑ จัดล าดับความส าคัญโรคติดต่อน าโดยแมลง (ไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย ไข้
มาลาเรีย โรคเท้าช้าง เป็นต้น) 
   ๔.๒ จัดแบ่งพื้นที่เสี่ยงต่อโรคติดต่อน าโดยแมลง (แหล่งแพร่เช้ือ แหล่งเพาะพันธ์ุ) 
   ๔.๓ คัดเลือกพื้นที่ที่จะด าเนินการจัดการพาหะน าโรค (ขนาดของพื้นที่ ความร่วมมือ
จากชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทรัพยากร) 
   ๔.๔ พิจารณาทางเลือกในการควบคุมพาหะน าโรค (การลดแหล่งเพาะพันธ์ุ การควบคุม
โดยวิธีกล การควบคุมโดยชีววิธี การใช้สารเคมี การป้องกันตนเอง) ทางเลือกที่ส าคัญๆ ได้แก่ 
   ๔.๔.๑ การควบคุมระยะตัวอ่อน  
    - การควบคุมวิธีทางกายภาพ  



๑๒ 

 

แหล่งเพาะพันธ์ุในภาชนะหลัก : ใช้ขันตักลูกน้ าและตัวโม่งทิ้ง  ใช้
ตะกร้าผลไม้บุด้วยตาข่ายหรือกระชอนตักทิ้ง  ใช้กาลักน้ าและระบบน้ าวนดูดถ่ายออกจากภาชนะ ใช้ตาข่าย/ฝา
หรือวัสดุแผ่นเรียบปิดปากภาชนะเก็บน้ า คว่ าภาชนะที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้ว 

แหล่งเพาะพันธ์ุในภาชนะรอง : ใช้กระดาษทิชชูหรือเศษผ้าอุดระหว่าง
ก้านไม้ที่ปากแจกันเพื่อป้องกันยุงวางไข่ ใช้ผงซักฟอก / เกลือแกง/ น้ าเดือดเทใส่ในถ้วยหล่อน้ าขาตู้กับข้าว 

การป้องกันยุงวางไข่แพร่พันธ์ุ : ทาข้ีผึ้ง จาระบี น้ ามันเครื่อง น้ ามัน
เหลือใช้ รอบขาตู้กับข้าว   ใช้ดิน/ ทราย/ กรวดใส่ในจานรองกระถางที่มีน้ าขัง  เก็บภาชนะที่ไม่ใช้ประโยชน์ทิ้ง
หรือดัดแปลงไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น 
    - การควบคุมโดยชีววิธี 

 เป็นการใช้ศัตรูของยุงตามธรรมชาติมาควบคุมยุง : การใช้ปลากิน
ลูกน้ า การใช้ไรน้ าจืด การใช้มวนน้ า การใช้ลูกน้ ายุงยักษ์ การใช้แมลงเหนี่ยง/แมลงปอ 
  - พืชสมุนไพร ก าจัดยุง 

ใช้รากหนอนตายอยากทุบใส่ในบริเวณที่มีลูกน้ ายุง  สารสกัดใน 
สะเดามีผลในการยับยั้งการลอกคราบของแมลงและยับยั้งการวางไข่  สารสกัดจากโลติ๊นและสาบเสือ  มีผลในการ
ป้องกันก าจัดแมลง  น้ ามันหอมระเหยที่สกัดจากเหง้าของขมิ้นชันมีสรรพคุณในการป้องกันและก าจัดยุงได้  

 - การใช้สารเคมีหรือจุลินทรีย์ : สารเคมีกลุ่มเทมีฟอส แบคทีเรีย
ควบคุมลูกน้ ายุง  สารยับยั้งการสร้างคราบ ฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโต 

   ๔.๔.๒ การควบคุมยุงตัวเต็มวัย 
  - การควบคุมยุงโดยวิธีทางกายภาพ : ใช้มือตบ ที่ตบยุงไฟฟ้า ใช้จาน

พลาสติกเคลือบด้วยน้ ายาล้างจาน/แชมพูสระผม/สบู่เหลว โฉบจับยุง  ใช้น้ ายาล้างจาน/แชมพู/สบู่เหลวผสม
น้ าเปล่าใส่กระบอกฉีดพรมผ้า ฉีดพรมไปในที่ยุงเกาะพัก 

  - การใช้สารเคมีควบคุมตัวเต็มวัย : การพ่นหมอกควัน การพ่นฝอย
ละเอียด (ยูแอลวี) 

  - การป้องกันตนเอง : ใช้ยาทากันยุง  นอนกางมุ้ง ใช้เสื้อคลุมตาข่าย
ชุบสารเคมี 
   ๔.๕ เลือกวิธีการควบคุมยุงพาหะน าโรคอย่างเหมาะสม (วิธีการที่ส่วนราชการน ามาใช้ 
วิธีการที่ประชาชนเลือกปฏิบัติเอง ข้อดี ข้อจ ากัดของแต่ละวิธีการ ความเป็นไปได้ในการน ามาขยายผลต่อไป มี
ความปลอดภัยต่อคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม ได้รับการยอมรับในชุมชน  มีประสิทธิภาพในการควบคุมพาหะน าโรค  
มีความคุ้มค่าและยั่งยืน  มีในชุมชนหรือจัดหาได้ง่าย) ซึ่งมีหลักในการคัดเลือกมาตรการที่เหมาะสมมาใช้  ดังนี ้

๑) คัดเลือกวิธีการโดยกระบวนการชุมชนมีส่วนร่วม   
๒) ช้ีแจง ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเข้าใจสถานการณ์โรคติดต่อน าโดยแมลง 

พาหะน าโรคในท้องถ่ินและความจ าเป็นที่ต้องร่วมกันควบคุมแมลงน าโรคในท้องถ่ิน 



๑๓ 

 

๓) การใช้กฎระเบียบร่วมกับการควบคุมแมลงน าโรค  
๔) พิจารณาทางเลือกมาตรการควบคุมพาหะน าโรคให้ครบถ้วน 
๕) เลือกวิธีด าเนินการ  โดยมีข้อพิจารณาในการเลือกใช้การควบคุมพาหะน า

โรคหลายวิธีการร่วมกัน กล่าวคือ ต้องไม่เป็นวิธีการที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อกัน   หรือไม่ควรเป็นวิธีการ
ซ้ าซ้อน และพิจารณาเวลา สถานที่ และวิธีด าเนินการ 
   ๔.๖ ก าหนดข้ันตอนการด าเนินการควบคุมพาหะน าโรค (วิธีการควบคุมพาหะน าโรคที่ใช้  
ช่วงเวลาและความถ่ีในการด าเนินการ ผู้ด าเนินการ ผู้สนับสนุน สิ่งสนับสนุน ผู้ประเมิน และช่วงเวลาประเมิน)  
   ๔.๗ ด าเนินการตามข้ันตอน (เจ้าภาพ ผู้มีส่วนร่วม ผู้ให้การสนับสนุน และผู้ประเมิน) 
โดยมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร (ผู้ด าเนินการ ผู้สนับสนุน ผู้ประเมินผล)  จัดหาวัสดุอุปกรณ์และ
งบประมาณ (ด าเนินงานโดยชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก)  การบริหาร
จัดการ (ประสานความร่วมมือและบริหารจัดการทรัพยากรทุกด้านอย่างเหมาะสม)  
  ๕) การติดตามและประเมินผลการจัดการพาหะน าโรค 
   ๕.๑ ติดตามการด าเนินงาน (Monitoring)  เป็นการติดตามตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ ทั้ง
ใน (๑) การทบทวนกรอบและศักยภาพการด าเนินงานของท้องถ่ินจากเอกสารรายงานการทบทวนกฎ ระเบียบ 
ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้อยู่ประจ า  (๒) การวิเคราะห์สถานการณ์โรคและยุงพาหะน าโรค
จากเอกสารที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ร่วมกันจัดท าข้ึน  (๓) การติดตาม
เป้าประสงค์ของหน่วยงานโดยค านึงถึงการมีส่วนร่วม  การด าเนินงานตามกระบวนการจัดการยุงพาหะน าโรค เป็น
การรวบรวมข้อมูลจากข้ันตอนที่หนึ่งถึงสามเพื่อก าหนดวิธีการจัดการ  ซึ่งการติดตามผลการด าเนินงานในลักษณะ
นี้เป็นการติดตามกระบวนการข้ันตอนว่าได้ด าเนินการครบถ้วนตามข้ันตอนที่ระบุไว้หรือไม่เท่านั้น  อาจมีความ
จ าเป็นต้องเพิ่มการติดตามเชิงคุณภาพด้วย คือ นอกจากด าเนินการครบถ้วนแล้ว ต้องด าเนินการถูกต้องตาม
แนวทางที่ก าหนดไว้ด้วย (เทคนิคการด าเนินการ ช่วงเวลาในการด าเนินการ ความครอบคลุมของพื้นที่ด าเนินการ
ควบคุมแมลงน าโรค และปริมาณการใช้ต่อหลังคาเรือนหรือพื้นที่) 
   ๕.๒ ประเมินผลลัพธ์ (Outcome) เป็นการประเมินผลที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงานตาม
ข้ันตอนที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕.๑ ภายใต้สมมุติฐานว่า หากด าเนินการครบถ้วนตามข้ันตอนแล้ว จะเกิดผลการ
ด าเนินงานที่ดี การประเมินผลลัพธ์ในด้านการลดจ านวนลูกน้ าสามารถพิจารณาได้จากดัชนีทางกีฏวิทยา คือ ดัชนี
ลูกน้ ายุงลาย (HI: ร้อยละของบ้านที่พบลูกน้ ายุงลาย, CI : ร้อยละของภาชนะที่พบลูกน้ ายุงลาย)  
   ๕.๓ ประเมินผลกระทบ (Impact) เป็นการประเมินการด าเนินงานเทียบกับเป้าประสงค์
ที่วางไว้ ส่วนใหญ่ผลกระทบจะเกิดจากการมสี่วนรว่มของประชาชนและมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น การลด
การระบาดของโรคในชุมชน เป็นผลมาจากการลดจ านวนหรือความหนาแน่นของลูกน้ ายุงลายและยุงตัวเต็มวัยซึ่ง
เป็นผลจากการด าเนินการตามมาตรการควบคุมยุงพาหะน าโรค 
 ประโยชน์จากการจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสาน 
  ๑) ประสิทธิภาพการควบคุมแมลงน าโรคเพิ่มข้ึน 
  ๒) ประชาชนและสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ปลอดภัย 



๑๔ 

 

  ๓) ผลกระทบจากการใช้สารเคมีต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
  ๔) ชุมชนเกิดความร่วมมือและตระหนักต่อการควบคุมแมลงน าโรค 

 ๒.๔ แนวทางการด าเนินงานพัฒนาอ าเภอเข้มแข็งป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง,๒๕๕๗ ได้จัดท าโครงการพัฒนาอ าเภอเข้มแข็งป้องกันควบคุมโรค

ไข้เลือดออกปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ โดยประสานความร่วมมือจาก ๕ กลุ่มหลัก คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(เทศบาล/อบต.) ชุมชน สถานประกอบการ(โรงแรม) สถาบันการศึกษา (โรงเรียน) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
และอ าเภอ (สสจ./สสอ.) และศาสนสถาน (วัด/มัสยิด/โบสถ์) เพื่อด าเนินกิจกรรมส าคัญ ๕ กิจกรรม ได้แก่  
  ๑) การสร้างเครือข่ายระดับต าบลในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมเพื่อบริหารจัดการก าจัดและลดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายในสถานที่ต่างๆของชุมชน โดยมีคณะกรรมการ 
จัดการเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกระดับต าบล 
  ๒) มีการวิเคราะห์สถานการณ์ทางระบาดวิทยาโรคไข้เลือดออกระดับต าบล เพื่อจัดแบ่งพื้นที่ 
ประเมินความเสี่ยง และวางมาตรการในการควบคุมโรค) 
  ๓) มีการวางแผนการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
ระดับต าบลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  ๔) มีการระดมทรัพยากรหรือความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรหรือชุมชนเพื่อ
ควบคุมโรคไข้เลือดออd 
  ๕) มีการประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกจาก 
   - ประเมินมาตรฐานการควบคุมโรคไข้เลือดออกและผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ (ความ
ทันเวลาของการได้รับแจ้งเมื่อมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก, ความครบถ้วนของการสอบสวนผู้ป่วยรายแรกของทุก
เหตุการณ์ระดับหมู่บ้าน, ความพร้อมของทีมควบคุมโรคระดับต าบล, ความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค 
และความครอบคลุมในการควบคุมแหล่งแพร่โรค)  
   - ประเมินผลค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย HI ≤ 10, CI = 0 (Outcome) 
   - อัตราป่วย / ป่วยตายในพื้นที่เป้าหมายลดลง (Impact) 
 ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคคาดหวังว่าหากเกิดความร่วมมืออย่างจริงจังจาก ๕ กลุ่มหลัก และด าเนินการทั้ง ๕ 
กิจกรรมส าคัญข้างต้น จะสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน / เครือข่าย เพื่อลดปัญหาการติดเช้ือ/แพร่ระบาดของโรคใน
ชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

๓. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 สกุลวิทย์ พูนนวล (๒๕๕๐) ได้ศึกษาการสร้างเครือข่ายการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน 
กรณีศึกษา ต าบลบางโกระ อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี พบว่า การด าเนินงานของเครือข่ายเกิดข้ึนจากความ
ร่วมมือของชุมชน ทั้งแกนน าและผู้ที่เกี่ยวข้องภายในชุมชน การด าเนนิงานบรรลุตามเป้าหมาย ความเสี่ยงในการ
เกิดโรคไข้เลือดออกลดลง เกิดการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และโดยภาพรวมในส่วนของ
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แกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวมีการปฏิบัติเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้างเป็นบางครั้งไม่
สม่ าเสมอ ปัญหาอุปสรรคในการสร้าง ๒๑ เครือข่ายการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนครั้งนี้  คือ 
การขาดจิตสาธารณะของแกนน าเครือข่าย ภาระงานของแกนน าเครือข่ายที่มีมากเกินไป และสถานการณ์ความไม่
สงบในพื้นที่  
 นวรัตน์  สุวรรณผ่องและคณะ (๒๕๕๔) ได้จัดท ารายงานการประเมินผลการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกภาพรวมระดับประเทศ ผลการประเมินพบว่า ผลการประเมินพบว่า การถ่ายทอดยุทธศาสตร์จาก
กรมควบคุมโรคไปสู่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องครบถ้วนเฉพาะในระดับเขต การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติมีปัญหา 
โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับวิชาการที่ท าได้ยาก และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการพัฒนามาตรการสื่อสารที่ขาด
การสนับสนุนทรัพยากร  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคไม่สามารถระบุยุทธศาสตร์ของส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง
ได้  ความเป็นเครือข่ายมีเฉพาะในแวดวงกระทรวงสาธารณสขุเป็นสว่นใหญ่ ขาดการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และฝ่ายการศึกษา หลายหน่วยงานขาดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการรายงานเพื่อการวางแผนงาน
ควบคุมการระบาดของโรค การประเมินเบื้องต้นอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง แม้ว่าจะมีการก าหนดมาตรฐาน แต่
มาตรฐานดังกล่าวปฏิบัติได้ยากและไม่พบหลักฐานการปฏิบัติ การเฝ้าระวังและควบคุมพาหะน าโรค พบว่า ในการ
ส ารวจแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลายที่ อสม. ส ารวจข้อมูล ไม่สอดคล้องกับที่ให้ ศตม.ส ารวจแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลา
เดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน และในบางพื้นที่มีการจัดการข้อมูลก่อนการรายงาน ในเรื่องการพ่นสารเคมีเพื่อควบคุม
ยุงตัวเต็มวัย การใช้สารเคมีมีความหลากหลาย บางส่วนยังมีการใช้สารเคมีและเครื่องพ่นทางการเกษตร  จากผล
การประเมินจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ในการจัดท ายุทธศาสตร์ฯ ของกรมควบคุมโรค ควรให้ผู้ที่รับผิดชอบงานมีส่วนร่วม 
และไม่จ าเป็นต้องจัดท าโครงการในระดับกรมเพื่อช้ีน าหน่วยงานภูมิภาค การพัฒนาเครือข่ายควรให้ อปท. และ
ฝ่ายการศึกษามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง การใช้ผลการประเมินงานผูกติดกับการพิจารณาความดีความชอบ  ท าให้มี
การจัดการข้อมูลและไม่สามารถสะท้อนสภาพการณ์จริง ควรสนับสนุนให้ อสม./ประชาชนในพื้นที่ได้รับทุนศึกษา
ต่อ เพื่อกลับไปท างานในพื้นที่จะท าให้เกิดความยั่งยืน ปรับปรุงคู่มือ อสม. ในเรื่องของความรู้ที่ต้องเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการจัดการสภาพแวดล้อม และเน้นในเรื่องการท าความสะอาดภาชนะใส่น้ า และพฤติกรรมในการป้องกัน
ตนเอง นอกเหนือจากการควบคุมแหล่งแพร่พันธ์ุลูกน้ ายุงลาย ควรพิจารณาปรับปรุงการรายงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ในการเฝ้าระวังและควบคุมพาหะน าโรค ควรมีการพัฒนาระบบและกลไกการเฝ้าระวังทางกีฏวิทยา
รวมทั้งคู่มือด้านการเฝ้าระวังฯ และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขคู่มือการใช้สารเคมีให้สอดคล้องกับองค์การอนามัยโลก 

ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง (๒๕๕๕) ได้ด าเนินงานโครงการน าร่องจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสาน 
(Integrated Vector Management) บนเกาะยาวน้อย อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 
๒๕๕๕ เป็นต้นไป  ผลจากการด าเนินการพบว่าประชาชนในชุมชนยังมีส่วนร่วมไม่มากนักในการจัดการพาหะน า
โรคแบบผสมผสานด้านการควบคุมโรคไข้เลือดออก และยังมีแนวคิดว่าการจัดการลูกน้ ายุงลายเป็นหน้าที่ของ  อส
ม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งจากการสุ่มตรวจทุกครั้งยังพบลูกน้ ายุงลายอยู่แต่ไม่มากนัก  จากรายงานค่าดัชนี
ลูกน้ ายุงลายรายหมู่บ้านก่อนและหลังด าเนินโครงการพบลูกน้ ายุงลายไม่แตกต่างกันมากนัก โดยช่วงก่อนท า
โครงการน าร่องจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสาน ( IVM) ระหว่างเดือน มกราคม-เมษายน ๒๕๕๕ พบลูกน้ า
ยุงลายค่า HI,CI อยู่ระหว่าง ๒.๗-๑๐.๗% และ ๐-๑๑.๐%  ช่วงด าเนินโครงการ (พฤษภาคม – ธันวาคม ๒๕๕๕) 
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พบลูกน้ ายุงลายค่า HI,CI อยู่ระหว่าง ๐.๙-๑๔.๒ % และ ๐-๙% โดยในช่วงแรกของการด าเนินโครงการคือเดือน
พฤษภาคม ค่า HI CI ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน คือ ๐.๗-๗.๒ และ ๐% แต่ในเดือนถัดไปค่า HI CI กลับเพิ่มข้ึน    
จากผลการด าเนินโครงการในปีแรกยังไม่สามารถลดจ านวนผู้ป่วยโรคติดต่อน าโดยแมลงให้เป็นศูนย์ได้ ดังนั้นในปี
ต่อไปควรมีการทบทวนวิธีการหรือมาตรการที่เลอืกใช้ว่าเพียงพอ เหมาะสม หรือมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะท าให้
ค่า HI CI เท่ากับ ๐ และสามารถลดจ านวนผู้ป่วยโรคติดต่อน าโดยแมลงบนเกาะได้ 

ชลิต เกตุแสง (๒๕๕๘)  ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุมพาหะน าโรค
ไข้เลือดออกของประชาชน อ าเภอตะโหมด  จังหวัดพัทลุง เพื่อศึกษาพฤติกรรมการควบคุมพาหะน าโรค
ไข้เลือดออก และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุมพาหะโรคไข้เลือดออก  โดยผลการศึกษาพบว่า
พฤติกรรมการควบคุมพาหะน าโรคไข้เลือดออกมีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง (M=9.74, SD=3.02) เมื่อจ าแนก
เป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมการควบคุมพาหะน าโรคไข้เลือดออกด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ ยอยู่ในระดับสูง 
(M=6.02, SD=1.43) พฤติกรรมการควบคุมพาหะน าโรคไข้เลือดออกด้านเคมี มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลาง (M=2.53, SD=1.29) และพฤติกรรมการควบคุมพาหะน าโรคไข้เลือดออกด้านชีวภาพ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับต่ า (M=1.18, SD=1.40) และยังพบว่าปัจจัยเอื้อ (r=0.16, p-value=0.00) ได้แก่ ความเพียงพอของ
ทรัพยากร ปัจจัยเสริม (r=0.14, p-value=0.01) ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสารและการได้รับค าแนะน าจาก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ ากับพฤติกรรม
การควบคุมพาหะน าโรคไข้เลือดออกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ดังนั้นควรมุ่งเน้นส่งเสริมการควบคุม
พาหะน าโรคไข้เลือดออกทางด้านกายภาพ และสนับสนุนปัจจัยเอื้อด้านความเพียงพอของทรัพยากร  ตลอดจน
ปัจจัยเสริมด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรืออาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี (๒๕๖๐) ประเมินมาตรการจัดการพาหะน าโรค
ไข้เลือดออกแบบผสมผสาน (IVM) ระดับต าบลในระบบอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนของพืน้ที่เขตสขุภาพที่ 
๔ โดยศึกษาหนึ่งต าบลในพื้นที่อ าเภอเป้าหมายรวม ๒๑ ต าบล ท าการศึกษาในผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานระดับ
อ าเภอ (สสอ.) ระดับต าบล (อปท.และ รพ.สต.) พบว่า ด้านการบริหารจัดการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกใน
ระดับอ าเภอและระดับต าบล (สสอ., อปท., รพ.สต.)  มีนโยบายในการควบคุมป้องกันโรคทุกแห่ง  มีการก าหนด
วัตถุประสงค์ (ร้อยละ ๔๗.๖, ๓๓.๓, ๓๓.๓) มีการก าหนดเป้าหมาย (ร้อยละ ๗๖.๒, ๕๗.๑, ๔๗.๖) มีบุคลากร
เพียงพอ (ร้อยละ ๖๖.๗, ๕๒.๔, ๖๑.๙) มีงบประมาณเพียงพอ (ร้อยละ ๑๐๐,๙๕.๒,๑๐๐) มีวัสดุและอุปกรณ์
เพียงพอ (ร้อยละ ๙๕.๒, ๑๐๐, ๑๐๐) ผลการประเมินมาตรการจัดการพาหะน าโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน 
(IVM) ภาพรวมอยู่ระดับมาก  ในด้านการด าเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามมาตรฐาน (การเฝ้าระวัง
สถานการณ์ การวางแผนและด าเนินการ ความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ และการติดตามและวิเคราะห์
สถานการณ์) อยู่ในระดับปานกลาง  มีอัตราป่วยเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี ต่ ากว่าค่ามัธยฐานร้อยละ 
๙๐.๕ ผลการประเมินดัชนีลูกน้ ายุงลายโดยหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ค่าเฉลี่ย HI, CI เท่ากับร้อยละ ๗,๖๗ และ ๓.๒๐  
ส่วนผลการประเมินดัชนีลูกน้ ายุงลายโดยทีมผู้ศึกษา ค่าเฉลี่ย HI, CI เท่ากับร้อยละ ๒๗.๕๘ และ ๘.๖๕ 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยใช้
มาตรการจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management: IVM) เป็นการให้ความส าคัญ
ต่อการจัดการยุงพาหะน าโรคเพือ่ลดประชากรยุง ลดการสัมผัสระหว่างคนและยุง รวมถึงลดการแพร่เช้ือโรค ซึ่งใน



๑๗ 

 

การด าเนินงานจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นเจ้าภาพหลัก
ในการด าเนินงาน มีการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรร่วมกันในชุมชน การด าเนินงานตามข้ันตอน IVM ควร
ด าเนินการให้ครบถ้วน มีการประเมินผลตามข้ันตอนต่างๆ รวมถึงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจากการ
ด าเนินการ ได้แก่ ค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย และอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง  การประเมินผลการด าเนินงาน
ตามขั้นตอน IVM ควรให้ความส าคัญกับการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยนอกจากประเมินว่ามีการด าเนินการครบถ้วน
ทุกข้ันตอน IVM แล้วนั้น  การด าเนินการนั้นยังต้องมีความถูกต้องตรงตามแนวทางที่ก าหนดด้วย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

บทที่ ๓ 
วิธีด าเนนิการ 

 
การประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรการจัดการพาหะน าโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน (Integrated 

Vector Management : IVM) ระดับต าบลกรณีศึกษาต าบลสร้างถ่อน้อย อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ  
เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ซึ่งผู้ประเมินได้ปรับใช้กระบวนการวิจัยประเมินผลมาช่วยในการออกแบบการประเมิน
ครั้งนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
๒. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
๓. การสร้างเครื่องมือ 
๔. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๕. การวิเคราะห์ข้อมูล 

๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
๑.๑ ประชากร  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ  เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน / 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  แกนน าหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ครู และบุคลากรอื่นที่
ร่วมด าเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในต าบล 

๑.๒ กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน ๓๕ คน  คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามบทบาทหน้าที่ ได้แก่  
๑) นายกฯ หรือปลัดองค์กรปกครองส่วนต าบล      จ านวน   ๑ คน  
๒) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    จ านวน   ๓ คน 
๓) หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     จ านวน   ๑ คน 
๔) นักวิชาการสาธารณสุข  อบต.      จ านวน   ๑ คน  
๕) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล แห่งละ ๑ คน  จ านวน   ๒ คน 
๖) ผู้อ านวยการโรงเรียน/ครูที่รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน   จ านวน   ๗ คน 
๗) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน     จ านวน   ๘ คน 
๘) ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทน       จ านวน ๑๒ คน  

๒. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ๒.๑ ประเมินความต้องการจ าเป็นของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการโดยใช้แบบ แบบสัมภาษณ์เชิงลกึ 
(In-depth interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อค้นหาความต้องการ ปญัหาอุปสรรค และปจัจัย
ความส าเรจ็ในการด าเนินกจิกรรมโครงการ 
 ๒.๒ เก็บข้อมูลปัจจัยน าเข้าของโครงการและกระบวนการ โดยใช้แบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
ตามขั้นตอนการด าเนินงานการจัดการพาหะน าโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน (IVM) ขององค์กรปกครองส่วน



๑๙ 

 

ท้องถ่ิน และแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง  ทั้งการสมัภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม โดย
ปรับปรงุเครื่องมือจากแบบติดตามการด าเนินงานอ าเภอเข้มแข็งป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดบัต าบลของ
กรมควบคุมโรค  
 ๒.๓ เก็บข้อมูลผลการด าเนินงานตามมาตรการ ได้แก่ ผลการประเมินค่า HI / CI และอัตราป่วย
ไข้เลือดออก เมื่อเทียบกับค่ามัธยฐาน ๕ ปีย้อนหลัง โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานเฝ้าระวังโรค ๕๐๖ 
ของส านักระบาดวิทยา และแบบจดบันทึกทีผู่้ประเมินจากส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี
สร้างขึ้น 

๓. การสรา้งเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ เป็นเครื่องมือทีผู่้ประเมินสร้างขึ้น โดยด าเนินการสร้างตามขั้นตอน 
ดังต่อไปนี ้
 ๓.๑ ศึกษาเอกสาร ต าราวิชาการด้านการประเมินผล และการจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสาน แนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และออกแบบการประเมิน 
 ๓.๒ ก าหนดโครงสร้างแบบสมัภาษณ์เชิงลึก  แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างประเด็นสนทนากลุม่ และแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) 
 ๓.๓ สร้างเครื่องมือตามโครงสร้างทีก่ าหนด 
 ๓.๔ เสนอที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะ และตรวจสอบคุณภาพเชิงเนื้อหา 
 ๓.๕ ปรับปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะ   

๔. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๔.๑ ระยะเตรียมการ   
  - ช้ีแจงหน่วยงานในพื้นที่ ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียให้รบัทราบโครงร่างการประเมินผล 

- ประชุมช้ีแจงรายละเอียดโครงการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินใหผู้ร้่วมเกบ็ข้อมลูทราบ
ก่อนด าเนินการเกบ็ข้อมลู 
  - ประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพือ่เตรียมออกเกบ็ข้อมลูภาคสนาม 
 ๔.๒ ระยะด าเนินการ 
  - ด าเนินการเกบ็ข้อมูลภาคสนามจากกลุม่ตัวอย่างที่ก าหนด โดยการพูดคุย สัมภาษณ์เชิงลึก  
สนทนากลุ่ม  ตรวจสอบรายการ จดบันทกึ และศึกษาข้อมลูจากเอกสารต่างๆ เช่น ข้อบัญญัติทอ้งถ่ิน แผนพฒันาสี่
ปีของท้องถ่ิน ข้อบัญญัติงบประมาณ ฯลฯ 

๕. การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพ โดยการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมลู จัดระบบ

จ าแนกประเภทเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูลเชิงอุปนัย วิเคราะหเ์นื้อหา โดยใช้กระบวนการจัดระบบความคิด 
(Conceptualization) การตีความ (Interpretation) และจนิตนาการ (Imagination) 



๒๐ 

 

บทที่ ๔ 
ผลการศึกษา 

 การประเมินมาตรการจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสาน ( Integrated Vector Management : IVM) 
เพื่อการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบล  เป็นการศึกษาเพื่อประเมินกระบวนการจัดการพาหะน าโรค
แบบผสมผสาน (IVM) และผลลัพธ์การด าเนินงานของต าบลสร้างถ่อน้อย อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ 
สรุปผลการศึกษา ได้ดังนี้  

๑. การประเมินกระบวนการด าเนินงาน IVM ตามขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จากผลการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินกระบวนการด าเนินงาน IVM ตามข้ันตอนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยมีการด าเนินการครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ แต่เมื่อวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ยังมีบางกิจกรรมที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ครบในองค์ประกอบย่อย อธิบายได้ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ ๑ ทบทวนกรอบและศักยภาพการด าเนินการจัดการยุงพาหะน าโรคของท้องถ่ิน  

- กรอบการด าเนินงานของท้องถ่ิน พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย มีข้อบัญญัติที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมพาหะน าโรค ๓ ฉบับ ได้แก่ ข้อบัญญัติการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ข้อบัญญัติ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และข้อบัญญัติตลาดและสถานที่จ าหน่ายอาหาร  ในส่วนของข้อบัญญัติควบคุม
แหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายไม่สามารถออกข้อบัญญัติดังกล่าวได้ เนื่องจากไม่ผ่านความเห็นชอบจากประชาชนในเวที
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน โดยได้เลือกใช้การตั้งกติกาหมู่บ้านในการป้องกันควบคุมโรคแทนการออกกฎหมาย 

- ด้านนโยบาย  องค์การบริหารส่วนต าบลมีนโยบายด้านสาธารณสุขด้านควบคุมแมลงน าโรค 
นโยบายสิ่งแวดล้อม  และนโยบายด้านเกษตร  โดยมีการจัดท าโครงการและงบประมาณรองรับ 
 องค์ประกอบที่ ๒ วิเคราะห์สถานการณ์โรคและการควบคุมยุงพาหะน าโรคในท้องถ่ิน 

- มีรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์โรคไข้เลือดออกที่ระบุบุคคล เวลา สถานที่ รวมถึงการ
วิเคราะห์อาชีพกลุ่มเสี่ยง (ได้แก่ กลุ่มนักเรียนและนักศึกษา) วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค จ านวน ๖ หมู่บ้าน
จากทั้งหมด ๑๓ หมู่บ้าน และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดโรคเพื่อก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย  
 องค์ประกอบที่ ๓ ก าหนดเป้าประสงค์ 

- มีการก าหนดเป้าหมายลดความชุกชุมของลูกน้ ายุงลาย (ค่า HI, CI เท่ากับ 0)  ก าหนดเป้าการ
ลดโรคในพื้นที่ (ผู้ป่วยไม่เกิน ๖ ราย)  จัดท าเอกสาร MOUโครงการพัฒนาต าบลต้นแบบ ประกอบด้วย องค์การ
บริหารส่วนต าบล โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล หมู่บ้านและศตม.๑๐.๒ มุกดาหาร  ชุมชนมีการ
จัดท าแผน IVM รายหมู่บ้าน แต่ยังด าเนินการไม่ครบทุกหมู่บ้าน   
 องค์ประกอบที่ ๔ กระบวนการจัดการยุงพาหะน าโรค 
  - องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยมีการวิเคราะห์โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อน าโดยยุง 
ที่ส าคัญของพื้นที่  จัดแบ่งพื้นที่เสี่ยงต่อโรคโดยทีม SRRT ต าบล  มีการด าเนินการจัดการยุงพาหะทุกหมู่บ้าน 
พิจารณาทางเลือกการควบคุมยุงพาหะตัวอ่อน ด้วยทรายทีมีฟอส  ปลากินลูกน้ า  ควบคุมยุงตัวเต็มวัยด้วย



๒๑ 

 

สมุนไพรไล่ยุง ธูปไล่ยุง และการพ่นละอองฝอย มีการประชุมภาคีเครือข่ายคณะกรรมการ SRRTต าบลในการวาง
แผนการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคและแผนการจัดการควบคุมยุงพาหะในพื้นที่  
 องค์ประกอบที่ ๕ การติดตามประเมินผล 
  - องค์การบริหารส่วนต าบลมีการติดตามผลการด าเนินงานผ่านการสรุปผลการด า เนินงาน
ประจ าปี  ประเมินผลลัพธ์ ค่า HI CI ทุกสัปดาห์ และประเมินผลกระทบการลดโรค  

๒. การประเมินกระบวนการด าเนินงานตามแนวทางติดตามผล IVM ของอ าเภอควบคุมโรคไข้เลือดออก
เข้มแข็ง ปี ๒๕๕๗ 
 ด้านนโยบาย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย มีนโยบายดังนี้ 

๑) ให้การสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ 
๒) เน้นการควบคุมป้องกันโรคให้ทันเวลา 
๓) ให้นโยบายประชาชนในพื้นที่ต้องรับรู้ปัญหาในพื้นที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัคร

สาธารณสุขมีบทบาทในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 
๔) การมีข้อตกลงร่วมกันของหมู่บ้านในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยไม่มีการออก

ข้อบัญญัติการจัดการแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย  แต่เลือกใช้การตั้งกติกาสังคมในพื้นที่ 
๕) สนับสนุนการท างานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  มีนโยบายดังนี้ 
๑) ไม่ให้มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกรายที่ ๒ ในพื้นที่ที่มีการพบผู้ป่วยรายแรกในช่วงวันและ

เวลาการเกิดของโรค 
๒) ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลายในพื้นที่ และด าเนินการควบคุมไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออก 
๓) ก าหนดให้มีการส ารวจและรายงานค่า HI และค่า CI ทุกวันศุกร์ 
๔) ก าหนดให้มีการประเมินค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายแบบประเมินไขว้รพ.สต.ในต าบล 
๕) ต้องการลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกพื้นที่จากค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ป ี
๖) สนับสนุนกิจกรรมให้อาสาสมัครสาธารณสุข มีบทบาทป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกใน

พื้นที่ 
ด้านวัตถุประสงค์ 

 องค์การบริหารสว่นต าบลสรา้งถ่อน้อย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดโรค 
ลดอัตราป่วยในพื้นที่  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกและสามารถดูแล
ตนเองได้  รวมถึงการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลายในพื้นที่  และน ามาตรการจัดการพาหะน าโรค
ไข้เลือดออกมาใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในต าบล 
 ด้านเป้าหมาย 

องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  มีเป้าหมายร่วมกัน คือ  



๒๒ 

 

๑) อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากค่ามัธยฐาน ๕ ปีย้อนหลัง   
๒) ไม่ให้มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกรายที่ ๒ ในพื้นที่ที่มีการพบผู้ป่วยรายแรกในช่วงวันและเวลาการ 
    เกิดของโรค   
๓) สามารถควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกได้รวดเร็วและทันเวลา 
๔) ประชาชนมีความรู้และสามารถดูแลป้องกันตนเองไม่ให้เป็นโรคไข้เลือดออกได้ 

 เมื่อพิจารณาตามแนวทางการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรการจัดการพาหะน าโรคแบบ
ผสมผสานระดับต าบลของอ าเภอควบคุมโรคไข้เลือดออกเข้มแข็ง   แยกเป็นรายประเด็น ได้ดังนี้ 

๑. ความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ 
๑.๑) มีคณะกรรมการที่มาจากภาคส่วนต่างๆ ครบทุกภาคส่วน : สาธารณสุข องค์การบริหารส่วน

ต าบล โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุข โดยมีคณะกรรมการด าเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  ๔ ระดับ ได้แก่  ระดับหมู่บ้าน,  ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (๒ แห่ง
ในพื้นที่  ได้แก่ รพ.สต.นาคู  และรพ.สต.สร้างถ่อน้อย), ระดับต าบล, และระดับอ าเภอ  ซึ่งในระดับต าบล ได้เริ่ม
แต่งตั้งคณะท างานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบลในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยวิธีคัดเลือกโดยต าแหน่ง และ
ทบทวนค าสั่งใหม่ทุกปี    

๑.๒) การประชุมคณะกรรมการ  มีการประชุมคณะกรรมการระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ทั้งสองแห่ง เดือนละ ๑ ครั้ง   ระดับต าบล ปีละ ๑ ครั้ง (ในช่วงของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี) และ 
ระดับอ าเภอ เดือนละ ๑ ครั้ง 

๑.๓) มีการส ารวจความพร้อมในการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  และจัดสรร
ทรัพยากรในการด าเนินการผ่านการประชุมระดับต าบล  

๒. การเฝ้าระวังสถานการณ์ของโรคและยุงพาหะ 
- มีการวิเคราะห์โรคที่มียุงเป็นพาหะน าโรคในพื้นที่  ได้แก่ โรคไข้เลือดออก และโรคชิคุนกุนย่า 
- ก าหนดพื้นที่เสี่ยงโดยดูจากข้อมูลย้อนหลัง ๕ ปี  โดยพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมี ๖ หมู่บ้าน

ได้แก่ บ้านโนนแคน หมู่ ๗, บ้านโนนแคนหมู่ ๑๒, บ้านสร้างถ่อนอกหมู่ ๑, บ้านสร้างถ่อนอกหมู่ ๑๑, บ้านสร้างถ่อ
ในหมู่ ๓, และบ้านสร้างถ่อในหมู่ ๑๓   

- อสม. ส ารวจลูกน้ ายุงลายทุกวันศุกร์และรายงานผลเป็นประจ าทุกสัปดาห์  
- มีการรายงานสถานการณ์ลูกน้ าในเวทีประชุมระดับอ าเภอ และก านันผู้ใหญ่บ้าน กรณีหมู่บ้าน

ใดมีค่าดัชนีลูกน้ าน้อยหรือไม่พบ จะมีการช่ืนชมในที่ประชุม และหากหมู่บ้านใดที่มีค่าดัชนีลูกน้ าสูง จะมีการแจ้ง
ในที่ประชุมให้ด าเนินการแก้ไข     

- การใช้ Line Group ในการประสานข้อมูล ทั้งระดับหมู่บ้าน และระดับต าบล (รพ.สต. ๒ 
แห่ง และสาธารณสุขอ าเภอ)  

- กรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออกในพื้นที่ ภาคีเครือข่ายจะมีบทบาทดังนี้ 



๒๓ 

 

     ๑) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเป็นผู้ลงพื้นที่ในการสอบสวนโรค  โดยประสานกับ  
อสม.ในพื้นที่เพื่อหาพิกัดที่อยู่ของผู้ป่วย 

  ๒) อสม. ช่วยรพ.สต.ในการระบุที่อยู่ของผู้ปว่ย รวมถึงการส ารวจท าลายแหลง่เพาะพันธ์ุ
ยุงลาย    

๓) สมาชิกสภาอบต. ช่วยประสานงานแจ้งข่าวผู้ใหญ่บ้านและอสม. 
๔) ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้แจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการป้องกัน

ควบคุมโรค  
๕) อบต. ท าหน้าที่ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมโรคตามหลัก ๑ – ๓ - ๗   

  ๖) ครูในโรงเรียนให้สุขศึกษานักเรียน และให้ความร่วมมือในการท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุ
ยุง 

๓. การวางแผนและด าเนินการตามแผน 
 มีการประชุมคณะกรรมการระดับต าบล  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลและโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลทั้งสองแห่ง  จัดท าแผนป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับต าบลร่วมกัน  ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบล จะท าการประชาคมหมู่บ้านเป็นประจ าทุกปีในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่   มีการวางแผนการด าเนินการช่วง
ก่อนระบาดและระหว่างมีการระบาดของโรค ดังนี้  

      ๓.๑ แผนปฏิบัติการป้องกันโรคล่วงหน้า ช่วงก่อนระบาด (ม.ค. – เม.ย.) 

 ติดตามสถานการณ์โรคทุกสัปดาห์ รายงานนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 

 ส ารวจลูกน้ ายุงลาย รพ.สต. ทั้งสองแห่ง  CI = ๐ 

 ส ารวจลูกน้ ายุงลาย โรงเรียนทุกแห่ง CI = ๐  

 SRRT ต าบล สุ่มตรวจลูกน้ ายุงลาย เดือนละ ๑ ครั้ง  
     ๓.๒ แผนปฏิบัติการควบคุมการระบาด ช่วงมีการระบาด (มิ.ย. – ต.ค.) หรือกรณีมี Suspected case 

 ติดตามสถานการณ์โรคทุกสัปดาห์ รายงานนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 

 เปิด War room ระดับต าบล 

 เมื่อพบผู้ป่วย ด าเนินการควบคุมโรคตามมาตรการ ๓-๓-๑ (รายงานโรคภายใน ๓ 
ช่ัวโมง, ควบคุมโรคเบื้องต้นที่บ้านผู้ป่วยภายใน ๓ ช่ัวโมง, และ SRRT ต าบล ควบคุม
โรคในพื้นที่ รัศมี ๑๐๐ เมตรภายใน ๑ วัน)  

 ผลการด าเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ตามมาตรฐานร้อยละ ๘๐ (ความทันเวลาของการ
ได้รับแจ้งเมื่อมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก, ความครบถ้วนของการสอบสวนผู้ป่วยรายแรก, ความพร้อมของทีมควบคุม
โรคระดับต าบล, ความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค และความครอบคลุมในการควบคุมแหล่งแพร่โรค)  
 



๒๔ 

 

๔. การระดมทรัพยากรท่ีเกี่ยวข้องกับงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากรและความร่วมมือ จากองค์กร 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งชุมชน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก 

ด้านงบประมาณ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  มีการบูรณาการ งบประมาณ

ในการด าเนินงาน โดยแบ่งเป็นงบขององค์การบริหารส่วนต าบล ๘๐,๐๐๐ บาท งบ CUP สนับสนุน รพ.สต. แห่ง
ละ ๑๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๒ แห่ง งบศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
- องค์การบริหารส่วนต าบล มีเครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน ๕ เครื่อง  ใช้การได้ดี ๒ เครื่อง ช ารุด ๓ 

เครื่อง  มีการสนับสนุนน้ ามันเช้ือเพลิงและน้ ายาเคมีก าจัดยุง ในการฉีดพ่นหมอกควัน  รวมถึงทรายก าจัดลูกน้ า 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สนับสนุน หน้ากากอนามัย และทรายก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
  - อาสาสมัครสาธารณสุข   มีธนาคารปลาหางนกยูงทุกหมู่บ้าน รวมถึงเตรียมอุปกรณ์ไฟฉาย
ส่วนตัวและถ่านไฟฉายเพื่อใช้ในการส ารวจลูกน้ ายุงลาย   

ด้านบุคลากร 
- องค์การบริหารส่วนต าบล  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

ป้องกันควบคุมโรคร่วมกับภารกิจอื่นด้วย  เนื่องจากมีอัตราก าลังเจ้าหน้าที่น้อยในหน่วยงาน 
ด้านความร่วมมือจากองค์กร / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 - โรงเรียน  มีการให้สุขศึกษาแก่นักเรียน   
 - วัด         อ านวยความสะดวกให้ อสม.ท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย 
 - ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยายให้ความรู้ รวมถึงเข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลด้วยทุกครั้ง 

๕) มีการประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และการติดตามควบคุมก ากับการด าเนินงาน 
 - ระดับอ าเภอ  มีการประเมินผลและก ากับติดตามผ่านการประชุม SRRT อ าเภอ  เป็นประจ าทุกเดือน 
โดยรพ.สต.เป็นผู้รวบรวมรายงานค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายให้ที่ประชุมทราบ 
 - ระดับต าบล  มีการสุ่มประเมินลูกน้ ายุงลายแบบไขว้รพ.สต. เดือนละ ๑ ครั้ง (๑๓ หมู่บ้าน) 
 - ระดับรพ.สต. มีการสุ่มประเมินลูกน้ ายุงลายแบบไขว้หมู่บ้าน และอสม.น าเสนอผลการด าเนินงานในที่
ประชุมรพ.สต.ทุกเดือน 
 

 ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงานในมุมมองของภาคีเครือข่าย 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   

- ผู้น าทุกระดับเป็นทีมทีเ่ข้มแข็ง ทั้งนายอ าเภอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอ าเภอ 
นายกองค์การบรหิารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญบ่้าน ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และอาสาสมัครสาธารณสุข 



๒๕ 

 

- มีงบประมาณที่เพียงพอตามความจ าเป็น 
- มีแผนงานที่ชัดเจนปฏิบัติได้จรงิ 
- การมสี่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องจากเวทีประชาคม 
- ความเป็นเอกภาพการท างานของต าบล 
- เทคนิคการท างานใช้การอธิบายจากสิ่งทีป่ระสบเหตุใกล้ตัว  เช่น ยกตัวอย่างอาการป่วยหนกั

ของลูกผู้ใหญ่บ้านค าข่าด้วยโรคไข้เลอืดออก ท าให้ชาวบ้านมีการรับรู้ถึงโอกาสเสี่ยงของโรค
และเกิดความตระหนกัในการป้องกันตนเอง 

องค์การบรหิารส่วนต าบล 
- การมสี่วนร่วมของพหุภาคีในการท างาน ร่วมคิด ร่วมท า 
- ชาวบ้านมีความเข้าใจโรคไข้เลือดออกมากขึ้น จากการลงพืน้ที่ประชาคม 
- มีการระดมความร่วมมือ SRRT อ าเภอมาท ากจิกรรม Big Cleaning Day 
- กิจกรรมรณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลายใหเ้ป็นศูนย์ 
- ผู้ใหญบ่้านช่วยประชาสัมพันธ์ใหม้ีการส ารวจดูแลภาชนะขังน้ าในครัวเรือน 
- การจัดสรรงบประมาณของอบต.ในการปอ้งกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 

สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล 
- การส ารวจลูกน้ ายุงลายทุกสัปดาห ์
- การมสี่วนร่วมของทุกคนในการป้องกันตนเอง ป้องกันไม่ใหม้ียุงลายในชุมชน  
- การป้องกันยงุลายโดยใช้สมุนไพร เช่น ตะไคร้ไล่ยุง และมะกรูดลอยในโอ่งน้ า 
- การมีธนาคารปลาหางนกยงูทุกหมูบ่้านส าหรบัใส่ในอ่างบัวเพื่อก าจัดลูกน้ ายุงลาย 

ก านัน ผู้ใหญบ่้าน 
- การใหสุ้ขศึกษา โดยประชาสัมพันธ์การส ารวจท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงทุกเช้าผ่านทางหอ

กระจายข่าวหมู่บ้าน 
- การมีพีเ่ลี้ยง (ศตม.๑๐.๒ มกุดาหาร) ที่ให้การสนับสนุนวัสดอุุปกรณ์และสารเคมีควบคุมโรค 

รวมถึงการให้ความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลอืดออก 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน 

- การสุม่ประเมินลกูน้ ายุงด้วยวิธีการประเมินไขว้หมู่บ้าน  ไขว้รพ.สต. 

 

ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
- ด้านบุคลากร  เจ้าหน้าที่ยงัขาดความรู้และทักษะในการบ ารงุรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่น

หมอกควัน 
- บางหลังคาเรือน ยังไม่ให้ความร่วมมอืในการเทน้ าในโอง่ทิ้งเพราะเสียดายน้ า และชาวบ้าน

บางคนยังเข้าใจว่าการส ารวจลูกน้ ายุงลายในบ้านเรอืนเป็นหน้าที่ของอสม. 



๒๖ 

 

- ประชาชนยังยึดติดการพ่นหมอกควันเป็นมาตรการหลักในการควบคุมโรคไข้เลือดออก 
- กรณีมผีู้ป่วยไข้เลอืดออกช่วงวันหยุด ต้องมีการจัดระบบการใช้เครื่องพ่นหมอกควัน 
- ข้อจ ากัดเรื่องการสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดียที่ต้องใช้งานผา่นอินเตอรเ์นท  และบางครัง้มี

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการส่งข้อมูลเข้าไลน์กรุ๊ป แล้วเข้าใจว่าทุกคนในกรุป๊รบัทราบ ซึ่ง
บางครัง้ไม่เป็นเช่นนั้น 

การประเมินผลลัพธ์การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 
อัตราป่วยไข้เลือดออก    จ านวนป่วยโรคไข้เลือดออก ๕ ปีย้อนหลังของต าบลสร้างถ่อน้อย ตั้งแต่ปี 

๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ เท่ากับ ๒๗, ๖, ๕๖, ๖, และ ๑  ซึ่งในปี ๒๕๖๑ ข้อมูลจ านวนป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก  ณ 
เดือนกรกฎาคม พบผู้ป่วยไข้เลือดออกในพื้นที่ต าบลสร้างถ่อน้อย จ านวน ๑๑ ราย แยกเป็น เดือนเมษายน  ๓ ราย  
เดือนพฤษภาคม ๒ ราย และเดือนมิถุนายน ๖ ราย ซึ่งจะเห็นได้ว่าจ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกปี ๒๕๖๑ สูงกว่า
ค่ามัธยฐาน ๕ ปีย้อนหลัง        
 ค่าดัชนีลูกน  ายุงลาย  เครือข่ายสุขภาพต าบลสร้างถ่อน้อย มกีารสุม่ส ารวจในพื้นที่ได้ค่า HI, CI เท่ากับ ๐ 
ซึ่งแตกต่างจากการสุม่ส ารวจของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง ๑๐.๒ มุกดาหาร  เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน 
๒๕๖๑  ได้ผลการส ารวจดงันี ้

๑) จ านวนหลงัคาเรอืน   ๖๙ หลังคาเรือน  พบลูกน้ ายุง จ านวน ๔ หลังคาเรือน    
ค่า HI  เท่ากบั ๕.๘  (เสี่ยงต่ า) 

๒) จ านวนภาชนะที่ส ารวจ  ๑๑๒  ภาชนะ  พบ  ๔ ภาชนะ  (อ่างซีเมนต์ ๒, ถังพลาสติก ๒) 
ค่า CI เท่ากบั  ๓.๕๗  (เสี่ยงต่ า)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

บทที่ ๕ 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  การประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรการจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสาน ( IVM) เพื่อการป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย  อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการด าเนินงานตามมาตรการจัดการพาหะน าโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน
ระดับต าบล  ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินงาน และศึกษาผลลัพธ์ (ค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย, 
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก)  เพื่อน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการ
ด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตามบริบทพื้นที่   น าไปสู่การจัดท าข้อเสนอแนะนโยบาย และใช้เป็น
แนวทางในการพิจารณา ตัดสินใจ ในการปรับปรุงมาตรการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
ขอบเขตการศึกษา คือ องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยและภาคีเครือข่ายสุขภาพ ประชากรที่ศึกษาคือ 
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  แกนน าชุมชน/ หมู่บ้าน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ครู และบุคลากรอื่นที่ร่วมด าเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในต าบล คัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามบทบาทหน้าที่จ านวน ๓๑ คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการพูดคุย  สัมภาษณ์เชิงลึก 
และสนทนากลุ่ม  โดยใช้แบบจดบันทึก แบบตรวจสอบรายการ และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เป็นเครื่องมือใน
การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 

๕.๑ สรุปผลการศึกษา 
 ผลการประเมินมาตรการจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสาน (IVM) ขององค์การบริหารส่วนต าบล          
สร้างถ่อน้อยและภาคีเครือข่าย  พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลสรา้งถ่อน้อยมีการด าเนินการครบตาม ๕ ข้ันตอน
ของกระบวนการ IVM ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยประเด็นที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้คือ การออก
ข้อบัญญัติท้องถ่ินในการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบเมื่อน าเสนอในการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน  และการจัดท าแผนการจัดการพาหะน าโรค (IVM) รายหมู่บ้าน ท าได้ไม่ครบทั้ง ๑๓ ต าบล 
ส าหรับประเด็นติดตามแนวทางของอ าเภอควบคุมโรคไข้เลือดออกเข้มแข็ง ๕ ประเด็น  พบว่า (๑) ความร่วมมือ
จากภาคส่วนต่างๆ  ได้รับความร่วมมือครบจากทัง้ทางสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนต าบล โรงเรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุข มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับต าบล และ
คณะกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในระดับหมู่บ้านทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน  ระดับรพ.สต. ๒ แห่ง และระดับอ าเภอ ๑ 
คณะ โดยระดับหมู่บ้าน รพ.สต. และอ าเภอ มีการประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง ส่วนระดับต าบลมีการประชุมใหญ่ ๑ 
ครั้งในช่วงของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  (๒) การเฝ้าระวังสถานการณ์ของโรคและยุงพาหะ  มีการ
วิเคราะห์โรคที่มียุงเปน็พาหะ ก าหนดพื้นที่เสี่ยงเกิดโรคโดยอาศัยข้อมูลย้อนหลัง ๕ ปี มีการสุ่มส ารวจลูกน้ ายุงลาย
ทุกวันศุกร์และรายงานเป็นประจ าทุกสัปดาห์ และมีการรายงานค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายในการประชุมระดับอ าเภอเปน็
ประจ าทุกเดือน  (๓) การวางแผนและด าเนินการตามแผน มีการจัดท าแผนป้องกันโรคในช่วงก่อนระบาด และช่วง
มีการระบาด   โดยสามารถควบคุมป้องกันโรคไข้เลอืดออกได้ตามมาตรฐานรอ้ยละ ๘๐  (๔) การระดมทรัพยากรที่



๒๘ 

 

เกี่ยวข้องกับงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และความร่วมมือจากองค์กร หน่วยงานและชุมชน พบว่า งบประมาณหลัก
อยู่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย โดยมีงบประมาณของรพ.สต.ร่วมด้วย ในส่วนของภาคประชาชน ได้รับ
ความร่วมมือในการด าเนินการควบคุมป้องกันโรคจากอสม. ในการใช้ไฟฉายส่วนตัวส ารวจลูกน้ า มีการตั้งธนาคาร
ปลาหางนกยูงทุกหมู่บ้าน ส าหรับโรงเรียน มีการให้สุขศึกษาแก่นักเรียน ในขณะที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ มี
บทบาทสนับสนุนความรู้วิชาการและเป็นที่ปรึกษาในการประชุมทุกครั้งของกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล  (๕) 
มีการประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และการติดตามควบคุมก ากับการด าเนินงานในระดับอ าเภอ
ผ่านการประชุม SRRT อ าเภอ  เป็นประจ าทุกเดือน  การสุ่มประเมินลูกน้ ายุงลายแบบไขว้ รพ.สต. เดือนละ ๑ 
ครั้ง และการประเมินลูกน้ ายุงลายไขว้หมู่บ้าน โดยอสม.น าเสนอผลการด าเนินงานในที่ประชุมรพ.สต.ทุก เดือน 
ส าหรับการประเมินผลลัพธ์ พบว่า จ านวนผู้ป่วยไข้เลือดออกในปี ๒๕๖๐ ลดลงจากปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ จาก 
๕๖ ราย เป็น ๖ ราย และ ๑ รายตามล าดับ แต่ในปี ๒๕๖๑ กลับพบผู้ป่วยเพิ่มข้ึน ณ เดือนกรกฎาคม มีผู้ป่วย
สะสมจ านวน ๑๑ ราย โดยเป็นการเกิดผู้ป่วยรายที่ ๒ ในหมู่บ้านเดียวกัน  ในส่วนของการส ารวจค่าดัชนีลูกน้ า
ยุงลาย พบว่า พื้นที่ด าเนินการเอง ได้ค่า HI, CI เท่ากับ ๐ แต่จากการสุ่มส ารวจโดยทีมของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุม
โรคติดต่อน าโดยแมลง ๑๐.๒ มุกดาหาร เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ พบลูกน้ ายุง ๔ หลังคาเรือน จากการ
ส ารวจ ๖๙ หลังคาเรือน ค่า HI = ๕.๘  และพบลูกน้ ายุงในภาชนะ ๔ ภาชนะจากภาชนะทั้งหมด ๑๑๒ ภาชนะ 
ค่า CI = ๓.๕๗  
 สิ่งที่เป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงาน IVM ของต าบลคือ ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย และ
ผู้น าทุกระดับมีความเข้มแข็ง มีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน ยกย่องชมเชยในหมู่บ้านที่ไม่พบ
ลูกน้ ายุงลาย  และแจ้งให้หมู่บ้านที่ยังพบลูกน้ ายุงลาย ท าการปรับปรุงแก้ไข และเมื่อมีการระบาดของโรค นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ความส าคัญโดยเป็นประธานเปิด War Room เพื่อระดมทรัพยากร และความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ในการป้องกันควบคุมโรค   การให้ความส าคัญในการตั้งงบประมาณเพื่อ
ด าเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกของหน่วยงานภาครัฐ  การมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนทั้งในช่วงก่อนการ
ระบาดและช่วงมีการระบาด และการควบคุมโรคให้ได้ตามมาตรฐานการควบคุมโรคไข้เลือดออก นอกจากนี้ การ
ประเมินค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายโดยการสุ่มไขว้ ทั้งไขว้ระดับรพ.สต. สองแห่ง และไขว้หมู่บ้าน ๑๓ หมู่บ้าน ก็เป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้มีการเฝ้าระวังลูกน้ ายุงลายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ การน ากรณีตัวอย่างของผู้ป่วย
ไข้เลือดออกซึ่งเป็นลูกของผู้ใหญ่บ้าน มาอธิบายให้ชาวบ้านได้รู้และตระหนักถึงภัยไข้เลือดออกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว 
ก็เป็นหนึ่งในกลวิธีที่ท าให้ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในการควบคุมป้องกันโรค รวมถึงการใช้ช่องทางการ
สื่อสารความเสี่ยงผา่นหอกระจายข่าวของหมูบ่้านเปน็ประจ าทุกเช้า  และการติดต่อสื่อสารผ่านทางไลน์กรุ๊ปในการ
ด าเนินงานของคณะท างานระดับรพ.สต.และระดับต าบล 
           ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน พบว่า ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอบต. และรพ.สต. มีน้อย  
ไม่เพียงพอ  มีภาวะการท างานแบบ Overload   เจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคมีก าจัดยุงยังขาดทักษะ
ในการดูแลบ ารุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน  ท าให้ไม่สามารถใช้งานเครื่องพ่นที่ช ารุดได้  มีข้อจ ากัดในการ
ด าเนินงานควบคุมโรคในช่วงวันหยุด  ประชาชนในหมู่บ้านยังมีความคิดว่ามาตรการหลักในการป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในต าบลคือการฉีดพ่นหมอกควัน   และหน้าที่ในการส ารวจลูกน้ ายุงลายเป็นหน้ าที่ของอาสาสมัคร



๒๙ 

 

สาธารณสุขและหน่วยงานภาครัฐ  นอกจากนี้ ข้อจ ากัดของการสื่อสารผ่านทางกรุ๊ปไลน์ ซึ่งไม่ได้มีการติดต่อ
ส่วนตัวอาจท าให้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าสมาชิกได้รับข่าวสารครบทุกคน  
 
๕.๒ อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาพบว่า กระบวนการด าเนินงาน IVM ตามข้ันตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
สามารถด าเนินได้ครบทุกข้ันตอน  แต่ยังมีข้อจ ากัดในเรื่องของการทบทวนกรอบอ านาจหน้าที่ของท้องถ่ิน โดยการ
ออกข้อบัญญัติยังไม่สามารถออกข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ ายุง  รวมถึงข้อบัญญัติท้องถ่ินที่มี 
ยังไม่มีการลงโทษกรณีมีผู้ฝ่าฝืน  นอกจากนี้ในการจัดท าแผน IVM รายหมู่บ้านยังไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุก
หมู่บ้าน  แม้จะมีกติการ่วมกันในหมู่บ้านในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก แต่มาตรการลงโทษยังไม่แรง
พอที่จะท าให้ผู้ฝ่าฝืนมีความตระหนักในป้องกันควบคุมการระบาดของโรค   ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ประชาชนมอง
ว่า การป้องกันควบคุมโรคไข้เลอืดออกเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ  และการส ารวจลูกน้ ายุงลายเปน็หน้าที่ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง 
(๒๕๕๕) ได้ด าเนินงานโครงการน าร่องจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management) 
บนเกาะยาวน้อย อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ผลจากการด าเนินการพบว่าประชาชนในชุมชนยังมีส่วนร่วมไม่มาก
นักในการจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสานด้านการควบคุมโรคไข้เลือดออก และยังมีแนวคิดว่าการจัดการลูกน้ า
ยุงลายเป็นหน้าที่ของ อสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งจากการสุ่มตรวจทุกครั้งยังพบลูกน้ ายุงลายอยู่แต่ไม่มาก
นัก  จากรายงานค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายรายหมู่บ้านก่อนและหลังด าเนินโครงการพบลูกน้ ายุงลายไม่แตกต่างกันมาก
นัก โดยในช่วงแรกของการด าเนินโครงการ ค่า HI CI ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน แต่ในเดือนถัดไปค่า HI CI กลับ
เพิ่มข้ึน  จากผลการด าเนินโครงการในปีแรกยังไม่สามารถลดจ านวนผู้ป่วยโรคติดต่อน าโดยแมลงให้เป็นศูนย์ได้ 
ดังนั้นในปีต่อไปควรมีการทบทวนวิธีการหรือมาตรการที่เลือกใช้ว่าเพียงพอ เหมาะสม หรือมีประสิทธิภาพเพียง
พอที่จะท าให้ค่า HI CI เท่ากับ ๐ และสามารถลดจ านวนผู้ป่วยโรคติดต่อน าโดยแมลงบนเกาะได้ 
 นอกจากนี้  จากการประเมินบริบทพื้นที่และปัจจัยน าเข้าในการด าเนินงาน IVM ในต าบลพบว่า ทั้งอบต.
และรพ.สต. มีนโยบายที่ชัดเจนในการป้องกันควบคุมโรค โดยอบต. จะมีนโยบายในการให้การสนับสนุนการ
ป้องกันควบคุมโรค และท างานร่วมกับรพ.สต. มีการมุ่งเน้นให้ควบคุมป้องกันโรคให้ทันเวลา และตั้งกติการ่วมกัน
ในหมู่บ้านแทนการออกข้อบัญญัติควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย  ในขณะที่รพ.สต. จะมีนโยบายคือ ไม่ให้มีผู้ป่วย
ด้วยโรคไข้เลือดออกรายที่ ๒ ในพื้นที่ที่มีการพบผู้ป่วยรายแรกในช่วงวันและเวลาของการเกิดโรค  นอกจากนี้ ยัง
รวมถึงการก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายในพื้นที่ ก าหนดให้มีการส ารวจลูกน้ ายุงลายทุกวันศุกร์และรายงานผลใน
การประชุมรพ.สต.ทุกเดือน โดยเป้าหมายของอบต.และรพ.สต. คือ ต้องการให้อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
ลดลงจากค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี  ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกได้รวดเร็วและทันเวลา รวมถึง
ประชาชนมีความรู้สามารถดูแลป้องกันตนเองไม่ให้เป็นโรคไข้เลือดออกได้  เมื่อพิจารณาในเรื่องของการเตรียม
ความพร้อมบุคลากร การจัดสรรวัสดุอปุกรณ์ และงบประมาณ พบว่า ทั้งรพ.สต.และอบต.มงีบประมาณเพียงพอใน
การด าเนินกิจกรรมควบคุมป้องกันโรค  แต่วัสดุอุปกรณ์มีสภาพช ารุดสามารถใช้งานเครื่องพ่นหมอกควันได้ ๒ 



๓๐ 

 

เครื่องจากทั้งหมด ๕ เครื่อง  รวมถึงข้อจ ากัดของจ านวนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานป้องกันควบคุมโรคทั้งในรพ.สต. 
และอบต. ที่มีภาระงานอื่นร่วมด้วย  

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินงาน  เมื่อพิจารณาค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายที่ด าเนินการโดยพื้นที่ และค่าดัชนี
ลูกน้ ายุงลายที่ด าเนินการโดยทีมของเจ้าหน้าที่ ศตม.๑๐.๒ มุกดาหาร พบว่าไม่สอดคล้องกัน โดยพื้นที่รายงานค่า 
HI CI เป็น ๐  ในขณะที่การส ารวจโดยทีมศตม.๑๐.๒ มุกดาหาร พบว่า ค่า HI และ CI เท่ากับ ๕.๘ และ ๓.๕๗ 
ตามล าดับ  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นวรัตน์  สุวรรณผ่องและคณะ (๒๕๕๔) เรื่อง รายงานการ
ประเมินผลการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกภาพรวมระดับประเทศ ผลการประเมินพบว่า ในการ
ส ารวจลูกน้ ายุงลายที่อสม.ส ารวจ ไม่สอดคล้องกับที่ให้ ศตม.ส ารวจ แม้จะเป็นช่วงเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 
และจากจ านวนผู้ป่วยที่เพิ่มข้ึนในปี ๒๕๖๑ ตั้งแต่เดือนเมษายน – กรกฎาคม จ านวน ๑๑ ราย และเป็นเกิดผู้ป่วย
ใน Gen ๒ ท าให้เช่ือได้ว่า การควบคุมพาหะน าโรคที่ด าเนินการอยู่ ยังไม่สามารถควบคุมโรคได้ จึงอาจต้องมีการ
ทบทวนวิธีการหรือมาตรการที่เลือกใช้ว่าเพียงพอ เหมาะสม หรือมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะท าให้ไม่มีผู้ป่วยราย
ใหม่เกิดข้ึนได้ 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 

- ก าหนดให้หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ มีการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์และสภาพ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรคไข้เลือดออก และมีการเฝ้าระวังโรคอย่างสม่ าเสมอ 

- พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งในระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ ให้สามารถเป็นพี่
เลี้ยงในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคโดยการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และ
ท า SWAT Analysis  รวมถึงการจัดท าแผนการควบคุมยุงพาหะน าโรค โดยมีรายละเอียด
ครบถ้วนตามที่ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลงจัดท าแนวทางไว้ 

- ควรผลักดันให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน ามาตรการ IVM ไปใช้
ในการควบคุมป้องกันโรคติดต่อน าโดยยุง  

 
 ข้อเสนอแนะต่อศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง และหน่วยงานสาธารณสุข 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรของเครือข่ายสุขภาพต าบลให้มีความรู้และทักษะในการดูแล
บ ารุงรักษาเครื่องฉีดพ่นหมอกควันเบื้องต้น  เพื่อเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีม 
SRRT ต าบล ในการป้องกันควบคุมโรค 

- มีการนิเทศติดตามการด าเนินงาน IVM ในรูปแบบอ าเภอควบคุมโรคไข้เลือดออกเข้มแข็ง
อย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะต่อเครือข่ายสุขภาพต าบลสร้างถ่อน้อย 



๓๑ 

 

- ผลักดันให้เกิดการจัดการสารเคมีก าจัดแมลงโดยการใช้อย่างสมเหตุสมผล ด้วยการให้      
สุขศึกษาประชาชนในเรื่องของการก าจัดและท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงว่า  เป็นหน้าที่ของทุก
คน โดยเน้นเรื่องของการตัดวงจรชีวิตยุงเป็นหลัก 

- มีการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการด าเนินงาน กรณีเกิดผู้ป่วยไข้เลือดออกในพื้นที่
ในช่วงวันหยุดปลายสัปดาห์ 

- ใช้ช่องทางหลายๆ ช่องทางในการประสานงานกรณีมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ เพื่อให้
การสื่อสารข้อมูลครบถ้วนและถึงผู้รับสารครอบคลุม 

- ควรมีการด าเนินการควบคุมโรคให้ได้ตามมาตรฐาน กรณีเกิด Gen ๒ หลายราย ควร
ทบทวนวิธีการควบคุมโรคว่ามีความเหมาะสม เพียงพอหรอืไม่ และยังต้องปรับปรงุแก้ไขส่วน
ใด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

เอกสารอ้างอิง 
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B 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 

 

ประเด็นค าถามการสัมภาษณ์ (In depth interview) ต.สร้างถอ่น้อย อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ 

ประเด็นหลัก ประเด็นค าถาม แนวค าถาม ค าตอบ หมายเหต ุ

กระบวนการตามมาตรการจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสาน 

1. การมีความร่วมมือจากภาค
ส่วนต่างๆ โดยมีคณะ 
กรรมการระดบัต าบลที่มา
จากภาคส่วนต่างๆ 

ความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ 1) มีคณะกรรมการ/คณะท างานด้าน

การป้องกันควบคุมโรคไข้เลอืดออก

หรือไม ่

  

2) มีวิธีการคัดเลือกกรรมการอย่างไร 

 

  

3) ประกอบด้วยส่วนราชการใดบ้าง มี

บทบาทอย่างไร (วัด/ โรงเรียน/ รพ.สต. 

/ สสอ.)  

 

  

2. การเฝ้าระวังสถานการณ์
ของโรคและยุงพาหะ 

การเฝ้าระวังสถานการณ์ของ

โรคและยงุพาหะ 

1) มีการเฝ้าระวังสถานการณ์ของโรค

ไข้เลือดออกและยงุพาหะ หรือไม่ 

อย่างไร 

  



D 

 

ประเด็นหลัก ประเด็นค าถาม แนวค าถาม ค าตอบ หมายเหต ุ

3. มีการวางแผนและ
ด าเนินการตามแผน 

การวางแผนและด าเนินการตาม

แผน 

1)_มีการประชุมคณะกรรมการที่

แต่งตั้ง/จัดเวทีประชาคมเพื่อวาง

แผนการด าเนินงานปอ้งกันโรค

ไข้เลือดออกหรือไม่ อย่างไร 

  

4. การระดมทรัพยากรที่
เกี่ยวข้อง 

งบประมาณ/ทรัพยากร 1) มีการระดมทรัพยากรร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรอืชุมชนหรอืไม่ 

อย่างไร 

  

5. การประเมินผลการป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

การประเมินผลการป้องกัน

ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

1) มีการก ากบั ติดตามผล การ

ด าเนินงานหรือไม่  อย่างไร 

 

  

  2) วิธีการควบคุมโรคที่คิดว่าประสบ

ความส าเรจ็ในพื้นที่คือวิธีการใด 

  

  3) วิธีการที่ยังคงมีอยู่ในพื้นที่ในปจัจบุัน

คือวิธีการใด  และมีการขยายผลจาก

เมื่อปี 2559 มากน้อยเพียงใด 

  



E 

 

ประเด็นหลัก ประเด็นค าถาม แนวค าถาม ค าตอบ หมายเหต ุ

ผลลัพธ์     

ปัญหาอุปสรรคของการ

ด าเนินงานตามมาตรการ 

ปัญหาอุปสรรคของการ

ด าเนินงานตามมาตรการ 

1) ที่ผ่านมามปีัญหา/อุปสรรคในการ

ด าเนินป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

หรือไม่ อย่างไร 

  

ปัจจัยในการด าเนินงาน อะไรเป็นปจัจัยความส าเรจ็ใน

การป้องกันควบคุมโรค

ไข้เลือดออกในพื้นที ่

   

 

 

 

 

 

 

 

 



F 

 

 

 

 

 

 

แบบสัมภาษณ์ ประเด็นสนทนากลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 



G 

 

ประเด็นค าถามการสัมภาษณ์ (Focus group) ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ 

ประเด็นหลัก ประเด็นค าถาม แนวค าถาม ค าตอบ หมายเหต ุ

การด าเนินงานตาม

มาตรการ IVM 

1.การรบัรูโ้รคไข้เลือดออก 1) ท่านทราบหรอืไม่ว่าโรคไข้เลอืดออก

เกิดจากอะไร 

  

2) แหล่งเพาะพันธ์ แหล่งแพร่เช้ือ อยู่ที่

ไหน 

  

3) ปีที่ผ่านมาต าบลท่านมีโรค

ไข้เลือดออกหรือไม่ ทราบข้อมลูมาจาก

ที่ไหน 

  

2. การมีส่วนร่วม 1) ท่านด าเนินการเพื่อป้องกัน ควบคุม

โรคไข้เลือดออกหรือไม่ อย่างไร 

 

  

2) มีเครือข่ายมาร่วมด าเนินการหรือไม่ 

(ใคร/หน่วยงานไหน) 

 

  



H 

 

ประเด็นหลัก ประเด็นค าถาม แนวค าถาม ค าตอบ หมายเหต ุ

3) สิ่งที่คิดว่าด าเนินการได้ดีเพื่อลดโรค

ไข้เลือดออก 

  

4) สิ่งที่ยงัท าไม่ได้และไม่ได้ท า (ปัญหา/

อุปสรรค) 

  

3. งบประมาณ/ทรัพยากร จากการด าเนินงานท่านมีการใช้หรือ

ได้รับสนบัสนุนงบประมาณ/ทรพัยากร

หรือไม่ จากแหล่งใด 

  

4. การติดตามประเมินผล ช่วงด าเนินการและหลังด าเนินการท่าน

มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน

หรือไม่ อย่างไร 

  

5.พฤติกรรมและความยัง่ยืน จะท าอย่างไรการด าเนินงานจะยังคงมี

การขับเคลื่อนต่อไปเรือ่ยๆ และ

ก่อให้เกิดการปรบัพฤติกรรมของ

ประชาชนในพื้นที่ท่านได ้

  

 



I 

 

 

 
 
 
 
 

แบบ Check List อปท. 
 
 

การด าเนินการตามขั้นตอนการจดัการยุงพาหะน าโรคแบบผสมผสานขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



J 

 

ประเด็น เกณฑ์ /มาตรฐาน สิ่งท่ีเกิดขึ้น / ผลงาน ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

๑. ทบทวนกรอบและศักยภาพการด าเนินการจัดการยุงพาหะน าโรคของท้องถิ่น      

๑.๑ กรอบการด าเนินงานของ
ท้องถ่ิน (อ านาจหน้าที่) 

๑) ข้อบัญญัติควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย    มี                ไม่มี   เคยมีการลงโทษผู้ฝ่าฝืนหรือไม่  
   มี                ไม่มี   

 ๒) ข้อบัญญัติการก าจัดขยะมูลฝอย&สิ่งปฏิกูล    มี                ไม่มี   เคยมีการลงโทษผู้ฝ่าฝืนหรือไม่  
   มี                ไม่มี   

 ๓) ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอตร.ต่อสุขภาพ    มี                ไม่มี   เคยมีการลงโทษผู้ฝ่าฝืนหรือไม่  
   มี                ไม่มี   

 ๔) ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันน้ าเสียในอาคาร    มี                 ไม่มี  เคยมีการลงโทษผู้ฝ่าฝืนหรือไม่  
   มี                ไม่มี   

 ๕) ข้อบัญญัติการจ าหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณะ    มี                ไม่มี   เคยมีการลงโทษผู้ฝ่าฝืนหรือไม่  
   มี                ไม่มี   

 ๖) ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์    มี                ไม่มี   เคยมีการลงโทษผู้ฝ่าฝืนหรือไม่  
   มี                ไม่มี   

 ๗) ข้อบัญญัติตลาด/สถานที่จ าหน่าย-สะสมอาหาร    มี                ไม่มี   เคยมีการลงโทษผู้ฝ่าฝืนหรือไม่  
   มี                ไม่มี   

๑.๒ นโยบายสาธารณสุข : 
ด้านควบคุมแมลงน าโรค 

มีการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยจัดท า
งบประมาณประจ าปเีพื่อสนับสนุนการจัดการพาหะ
น าโรค 

 

 

 

 

 



K 

 

ประเด็น เกณฑ์ /มาตรฐาน สิ่งท่ีเกิดขึ้น / ผลงาน ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

๑.๓ นโยบายสิ่งแวดล้อม 

                     ตัวอย่างเช่น 

๑) การปรับภูมิทัศน์เพื่อความเป็นระเบียบสวยงาม 
๒) การจัดการขยะมูลฝอย 
๓) บ้านน่าอยู่ น่ามอง 
๔) ................................................................... 

 

 

 

 

๑.๔ นโยบายด้านเกษตร 

                      ตัวอย่างเช่น 

๑) การประชาสัมพันธ์การเลือกใช้สารเคมีทางการ
เกษตรอย่างถูกวิธี 
๒) การตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร 

 

 

 

 

มีค าสั่งคณะกรรมการโครงการ
พัฒนาต าบลต้นแบบจัดการ
ยุ ง ล า ย พ า ห ะ น า โ ร ค
ไข้เลือดออกแบบผสมผสาน
ของต าบลชัดเจน 

- มีหนังสือค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ    

๒. วิเคราะห์สถานการณ์โรคและการควบคุมยุงพาหะน าโรคในท้องถิ่น  

๒.๑ วิเคราะห์สถานการณ์  ๑) จ านวนผู้ป่วย อัตราป่วย รายหมู่บ้าน กลุ่มอายุ 
๒) อาชีพเพื่อวิเคราะห์อาชีพเสี่ยง / กลุ่มเสี่ยง 
๓) พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก 
๔) สภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่เอื้อต่อการเกิดโรค 

.......... มีรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์โรค
ไข้เลือดออก (รวมประเด็นบุคคล เวลา สถานที่) 
.......... มีรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk 
Assessment) 
๑)  จ านวนผู้ป่วยปี  60 ................................คน 
๒) จ านวนผู้ป่วยปี 61 …………………………..  คน 

 



L 

 

ประเด็น เกณฑ์ /มาตรฐาน สิ่งท่ีเกิดขึ้น / ผลงาน ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

๓) ผู้เสียชีวิต  
    ปี ......................... จ านวน ..................... คน 
๔) อาชีพของกลุ่มเสี่ยง  
.............................................................................. 
๕) พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค  
............................................................................. 
๖) สภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่เอื้อต่อการเกิดโรค 
............................................................................. 
 

๒.๒ วิเคราะห์การแพร่กระจาย
ของยุงพาหะน าโรค 

๕) ความชุกชุมของลูกน้ ายุงลาย 
๖) แหล่งเพาะพันธ์ุที่ส าคัญ 

........... มีรายงานการวิเคราะห์ค่าดัชนีลูกน้ า
ยุงลาย 
   - ค่า HI ................................................. 
   - ค่า CI ................................................. 

 

๒.๓ วิเคราะห์ควบคุมยุงพาหะ
น าโรคในชุมชน 

๗) มาตรการที่ด าเนินการอยู่แล้วในพื้นที่นั้นๆ 
เช่น  ชีววิธี (ปลากินลูกน้ า) / ใส่สารปรับสภาพน้ า 
(เกลือแกง น้ าส้มสายชู ปูนแดงฯ) / สมุนไพรไล่ยุง / 
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม (ใส่ทรายในจานรองกระถาง  
ใช้น้ ามัน) การใช้กับดัก แสงไฟ กล่องดักยุง  การฉีด
พ่นหมอกควัน  การฉีดพ่นละอองฝอย 

 
 

 

๒.๔ วิเคราะห์ความพร้อม ๘) มีการวิเคราะห์ความพร้อม ............. มีรายงานข้อมูลทรัพยากรของแต่ละ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (คน งบ วัสดุอุปกรณ์) 
 
 

 



M 

 

ประเด็น เกณฑ์ /มาตรฐาน สิ่งท่ีเกิดขึ้น / ผลงาน ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

๓. ก าหนดเป้าประสงค์               ตย. วัตถุประสงค์ของการจัดการพาหะน าโรค เช่น 

- ลดแหล่งเพาะพันธ์ุ ๑) ก าหนดเป้าหมายลดความชุกชุมของลูกน้ ายุงลาย 
ทั้งในหมู่บ้าน ในสวน และสถานที่ราชการ 
 

 
 

 

- ลดการสัมผัสระหว่างยุงกับ
คน (ยุงมีโอกาสกัดคนน้อยลง) 

๒) ก าหนดเป้าหมายลดการสัมผัส โดยการป้องกัน
ตนเองจากยุงพาหะน าโรค 
๓) ก าหนดเป้าหมายเพื่อควบคุมยุงตัวเต็มวัยพาหะ
น าโรค 
 

  

- ลดโรค ๔) ก าหนดเป้าหมายการลดโรคในพื้นที่ 
 
 

  

- ท า ให้ ชุมชนมี ส่ วนร่วมใน
กิจกรรม 

๕) มีการประชุมจัดท าแผน IVM รายหมู่บ้าน 
    - ครบทุกหมู่บ้าน 
    - ไม่ครบทุกหมู่บ้าน 
    - ไม่มี 

  

 ๖) มีเครือข่ายร่วมด าเนินงานครบ ๔ ภาคส่วน ได้แก่ 
รพ.สต. อบต./เทศบาล โรงเรียน ชุมชน 
    - ครบ          - ไม่ครบ 

  

 ๗) คณะกรรมการมีการประชุมเพื่อติดตาม หรือ 
ประเมินผลระหว่างด าเนินการหลังจัดท าแผน 
 

 

 

 



N 

 

ประเด็น เกณฑ์ /มาตรฐาน สิ่งท่ีเกิดขึ้น / ผลงาน ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

 ๘) หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการสามารถด าเนินงาน
ตามแผน IVM ร้อยละ ๕๐ ของหมู่บ้านทั้งหมด 

 

 

 

 ๙) มีการจัดท าเอกสาร MOU โครงการพัฒนาต าบล
ต้นแบบ ของต าบลชัดเจน 

 

 

 

๔. กระบวนการจัดการยุงพาหะน าโรค  (มีการด าเนินการ หรือไม่) 
 
๑) จัดล าดับความส าคัญของโรคติดต่อน าโดยยุง   มีการด าเนินการ หรือไม่  

 

 

๒) จัดแบ่งพื้นที่เสี่ยงต่อโรค  

 

 

๓) คัดเลือกพื้นที่ที่จะด าเนินการจัดการยุงพาหะน าโรค  

 

 

๔) พิจารณาทางเลือกการควบคุมยุงพาหะ (ตัวอ่อน   ตัวเต็มวัย)  

 

 



O 

 

ประเด็น เกณฑ์ /มาตรฐาน สิ่งท่ีเกิดขึ้น / ผลงาน ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

๕) เลือกวิธีการควบคุมยุงอย่างเหมาะสม (ตัดสินใจร่วมกัน ใช้ทรัพยากรเหมาะสม)  

 

 

๖) ก าหนดข้ันตอนการด าเนินการควบคุมยุงพาหะ (วิธีการ พื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย เวลาและ
ความถี่ในการด าเนินการ ผู้ด าเนินการ ผู้สนับสนุน สิ่งสนับสนุน วิธีการประเมินผล ผู้ประเมิน และ
ความถี่ในการประเมิน) 

 

 

 

๕. การติดตามประเมินผล 
๕.๑)  ประเมิน ข้ันตอนการ
ด าเนินการ (Monitoring) 

  

 

 

๕.๒) ประเมินผลลัพธ์  ค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายในชุมชน รพ. โรงเรียน วัด  
 (HI <= 10,  CI = 0) 

 

 

 

๕.๓ )  ป ระ เ มิ นผ ล กร ะทบ 
(Impact) 

ค่าอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง 
   - กรณีมีผู้ป่วย แต่ไม่เกิด second generation 
   - ไม่มีรายงานผู้ป่วยเกิดข้ึนเลย 

 

 

 

 


