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6. เป้าหมาย: 

       เพ่ือพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ มค-ธค 2562 ถึง มค 2563  จ านวน 8 หมู่บ้าน 
ในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต บ้านขะเนจื้อและเครือข่าย สสช.บ้านนุบอ โดยการบูรณาการในการท างานร่วมกันของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในพื้นท่ี และความร่วมมือของผู้น าชุมชน อสม.และประชาชนในการมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมแก้ปัญหา โดยการพ่ึงพา
ตนเองเป็นหลัก โดยเน้นวิธีทางกายภาพและชีวภาพ โดยใช้ระเบียบการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.ให้ท าหน้าที่ในการส ารวจ
ลูกน้ ายุงลายสัปดาห์ละ 1 ครั้งเป็นภารกิจที่หนึ่ง กิจกรรมงานอื่นถือเป็นภารกิจรอง 
7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ:  

จากสถิติของการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต บ้านขะเนจื้อและ สสช.บ้านนุบอ และจาก
การระดมความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียพบสาเหตุของปัญหาดังต่อไปนี้ 

7.1 สถิติของการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในเขตรับผิดชอบย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 2561 พบว่ามีการระบาดของ
โรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่ทุกปี และในปี พ.ศ. 2557 พบผู้เสียชีวิต 1 ราย  

7.2 ประชาชนรอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยพึ่งการสนับสนุนทรายเคลือบสารเทมีฟอสมากกว่าที่จะลงมือท าด้วย
ตนเอง 

7.3 ประชาชนขาดความตระหนัก ในการดูแลบ้านตนเองเพ่ือไม่ให้พบลูกน้ ายุงลาย โดยคิดว่าต้องเป็นหน้าที่ของ อสม.  
7.4 อสม.มีการส ารวจดัชนีลูกน้ ายุงลายในชุมชนเขตรับผิดชอบของตนเองเฉลี่ยเดือนละครั้ง ซึ่งเป็นความถ่ีที่น้อยเกินไป 
7.5 ผลการส ารวจดัชนีลูกน้ ายุงลาย พบว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดระบาดของโรคไข้เลือดออก 
7.6 ส่วนใหญ่เป็นการด าเนินงานของอสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ขาดการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆในพ้ืนที่ 

8.  กิจกรรมการพัฒนา: ส าหรับการด าเนินงานในกระบวนการปฏิบัติ(Action) แบ่งข้ันตอนออกเป็น 2 วงรอบ  
8.1 การด าเนินการ (Implementation) วงรอบที่ 1 เดือนมกราคม 2562 – เดือนธันวาคม 2562 

1)จัดท าค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล ต าบลขะเนจื้อ  (พชต.ขะเนจื้อ) เพ่ือเสนอ
นายอ าเภอแม่ระมาดลงนามค าสั่ง โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วย 

1.1 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขะเนจื้อ    ประธานกรรมการ 
1.2 ก านันต าบลขะเนจื้อ      รองประธานกรรมการ 
1.3 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1,2,6,7,9,12,13 และหมู่ที่ 14   กรรมการ 
1.4 ผู้บริหารโรงเรียนเขต รพ.สต บ้านขะเนจื้อ    กรรมการ 
1.5 หัวหน้า ศศช. ในเขต รพ.สต บ้านขะเนจื้อ    กรรมการ 
1.6 ประธาน อสม. รพ.สต บา้นขะเนจื้อ    กรรมการ 
1.7 สมาชิก อบต. ในเขต รพ.สต บ้านขะเนจื้อ หมู่ละ 1 คน  กรรมการ 
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1.8 ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรค รพ.สต บ้านขะเนจื้อ                กรรมการ 
1.9 ผู้อ านวยการกองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม อบต. ขะเนจือ้  กรรมการและเลขานุการ 
1.10 ผู้อ านวยการ รพ.สต บ้านขะเนจื้อ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล ต าบลขะเนจื้อ (พชต.ขะเนจื้อ) หลังจากนายอ าเภอ

แม่ระมาดลงนามในค าสั่งแล้ว โดยมีการชี้แจงถึงที่มาของคณะกรรมการชุดนี้ คืนข้อมูลปัญหาสาธารณสุขในเขตของ รพ.
สต บ้านขะเนจื้อและสสช.บ้านนุบอ ในเรื่องปัญหาโรคไข้เลือดออก โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน หลังจากคืน
ข้อมูลแล้ว จึงขอมติจากท่ีประชุมเลือกเรื่องที่แก้ไขปัญหาร่วมกัน ในปี พ.ศ. 2562 ผลการลงมติในที่ประชุมเลือกเรื่อง
ปัญหาโรคไข้เลือดออก เป็นปัญหาที่จะแก้ไขร่วมกัน จากนั้นแบ่งกลุ่มเพ่ือก าหนดบทบาท หน้าที่ของแต่ละกลุ่ม ดังนี ้
กลุ่มอบต. กลุ่มการศึกษา กลุ่มรพ.สต/สสช. กลุ่มอสม. กลุ่มผู้น าชุมชน หลังจากประชุมกลุ่มเสร็จแล้วให้ตัวแทนแต่ละ
กลุ่มน าเสนอในบทบาทของกลุ่มตนเอง เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการตามบทบาทที่ได้น าเสนอ 

8.2 การด าเนินการ (Implementation) วงรอบที่ 2 เดือนมกราคม 2563 – เดือนธันวาคม 2563 โดยน า
ปัญหาที่พบในปี พ.ศ. 2562 น ามาวางแผนแก้ไข และพัฒนาดังต่อไปนี้ 

1) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล ต าบลขะเนจื้อ (พชต.ขะเนจื้อ) ในวันที่ 25 มิถุนายน 
2563 เพ่ือคืนข้อมูลและสะท้อนปัญหา ในการด าเนินงานของปี พ.ศ.2562 เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาและก าหนด
มาตรการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1.1 จัดประชุมท าประชาคมชาวบ้านของแต่ละหมู่บ้าน จ านวน 8 หมู่บ้านกับอีก 3 กลุ่มบ้านรวม 11 ครั้ง เพ่ือ
ชี้แจงท าความเข้าใจและยอมรับตามมติของคณะกรรมการ พชต.ขะเนจื้อ ได้รับทราบและถือปฏิบัติ 

1.2 มาตรการทุกหลังคาเรือน ดูแลบ้านตนเองไม่ให้มีลูกน้ ายุงลายและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายทุก
วันเสาร์ ซึ่งได้อธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจถึงวงจรชีวิตของยุงลายจาก ระยะเป็นไข่ จนถึงเป็นตัวยุงเต็มวัย ใช้เวลาเพียง 5-7 
วัน จึงต้องก าหนดเป็นมาตรการท าทุกสัปดาห์ 

1.3 มาตรการให้ผู้น าชุมชนร่วมกับ อสม.ก าหนดจุดเสี่ยงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย เพ่ือรณรงค์ร่วมกัน 
เช่น ในที่สาธารณะ วัด โบสถ์ศาสนาคริสต์ ข้างถนน 

1.4 มาตรการให้ผู้น าชุมชนหรือผู้ด าเนินงานหอกระจายข่าว ประกาศทางหอกระจายข่าว กระตุ้นเตือนให้
ชาวบ้านดูแลบ้านตนเอง ทุกเย็นวันศุกร์และเช้าวันเสาร์ 

1.5 มาตรการ อสม.ส ารวจลูกน้ ายุงลายทุกวันอาทิตย์ ในสัปดาห์ที่ 1 , 3 ส ารวจในคุ้มที่ตนเองรับผิดชอบ ส่วน
สัปดาห์ที่ 2 , 4 ส ารวจสลับไขว้กับ อสม.คนอ่ืน ภายในหมู่เดียวกัน ซึ่งได้อธิบายให้อสม.เข้าใจถึงวงจรชีวิตยุงลาย ระยะที่
เป็นเป้าหมายนิ่งคือระยะลูกน้ าและระยะตัวโม่ง เป็นระยะที่ท าลายง่ายที่สุดก่อนที่เป็นยุงตัวเต็มวัยบินออกไป และอธิบาย
ถึงระเบียบการจ่ายเงินค่าป่วยการของ อสม.ต้องปฏิบัติงานอย่างน้อย เดือนละ 4 ครั้ง จึงได้ก าหนดภารกิจหลักทั้ง 4 ครั้ง
คือการส ารวจลูกน้ ายุงลาย นอกนั้นถือว่าเป็นภารกิจรอง 

1.6 มาตรการ อสม.ร่วมกับผู้น าชุมชน ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลผลการส ารวจทุกครั้ง เพ่ือให้รับทราบข้อมูล
สถานการณ์ในหมู่บ้าน และช่วยเสริมพลังแก่ อสม. ป้องกันความขัดแย้งระหว่าง อสม.กับชาวบ้าน 

1.7 มาตรการ อสม.ต้องส่งผลการส ารวจลูกน้ ายุงลาย แก่เจ้าหน้าทีส่าธารณสุขทุกวันจันทร์ อย่างช้าวันพุธ 
1.8 มาตรการปรับเงิน หากส ารวจพบลูกน้ ายุงลายบ้าน อสม. ครั้งละ 100 บาท จากมติที่ประชุม

คณะกรรมการ พชต.ขะเนจื้อ 
1.9 มาตรการปรับชาวบ้าน หากส ารวจพบลูกน้ ายุงลาย เป็นไปตามมติของที่ประชุมประชาคมของแต่ละ

หมู่บ้าน ซึ่งผลการลงมติ ม.1,6,7,9,12,13,14 ปรับครั้งละ 20 บาท มีเพียงหมู่ 2 บ้านป่าไร่ ที่ลงมติปรับครั้งละ 50 บาท 



1.10 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรับผิดชอบดูแลแต่ละหมู่บ้าน ครบทั้ง 8 หมู่บ้าน 
1.11 จัดท าแบบฟอร์มการประกาศหอกระจายข่าว แบบปรับเงินถ้าพบลูกน้ า แบบส ารวจลูกน้ ายุงลายแบบ

ส ารวจภาชนะเก็บน้ าหลัก แยกรายคุ้ม อสม 
1.12 ส ารวจภาชนะเก็บน้ าหลักในบ้านแต่ละหลัง หลังจากนั้นประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. วิเคราะห์

ข้อมูลภาชนะเก็บน้ าหลัก 
1.13 นัดหมายก าหนดวัน เวลา จัดท าฝาปิดภาชนะเก็บน้ าที่ไม่มีฝาปิด โดยใช้วัสดุตาข่ายไนล่อนเป็นหลัก และ

ไม้ไผ่วัสดุในท้องถิ่น 
1.14 มาตรการในการพ่ึงพาตนเองโดยเน้นใช้วิธีทางกายภาพและชีวภาพ ไม่สนับสนุนการใช้สารเคมี หรือทราย

เคลือบสารเทมีฟอส  

9. การวัดผลและผลการเปลี่ยนแปลง: 
9.1 การประเมินผล(Evaluation) ในการด าเนินงานวงรอบที่ 1 มีการวางแผนตั้งแต่ต้นปี 2562 แต่การเริ่ม

ด าเนินงานต้องมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พชต.ขะเนจื้อเสียก่อน จึงจะเริ่มด าเนินการได้ แต่ค าสั่งลงนามโดย
นายอ าเภอแม่ระมาด ลงนามเมื่อ 31 กรกฎาคม 2562 จึงท าให้การจัดประชุมคณะกรรมการ พชต.ขะเนจื้อ ครั้งที่ 1 ใน
วันที่ 30 กันยายน 2562 ล่าช้าตามไปด้วย  

จากมติของการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล (พชต.ขะเนจื้อ) เมื่อ 30 กันยายน 2562 
ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาอันสั้น จึงมีเพียงบทบาทของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม)
เท่านั้นที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ส่วนบทบาทของกลุ่มอ่ืนๆ ยังไม่ชัดเจน 

ตารางที่ 1 สรุปผลการส ารวจดัชนีลูกน้ ายุงลายในชุมชนโดย อสม. ในปี 2562 
หมู่ที่ ครั้งที่/ค่าดัชนี 1 (กพ 2562) 2 (พค 2562) 3 (สค 2562) 4 (พย 2562) 

1 บ้านนุบอ 
ค่า CI 0 0.56 0 0 
ค่า HI 0 4.0 0 0 

2 บ้านป่าไร่ 
ค่า CI 0.50 1.17 1.75 1.71 
ค่า HI 2.60 5.7 9.42 6.67 

6 บ้านหม่องวา 
ค่า CI 1.32 1.90 3.07 1.78 
ค่า HI 2.41 5.14 7.88 4.55 

7 บ้านขะเนจื้อ 
ค่า CI 2.21 0.81 1.82 2.11 
ค่า HI 4.07 3.36 6.17 4.67 

9 บ้านห้วยแห้ง 
ค่า CI 2.21 0.24 1.11 1.95 
ค่า HI 4.07 1.48 4.51 3.28 

12 บ้านห้วยปลากอง 
ค่า CI 1.89 9.52 2.14 3.36 
ค่า HI 3.65 24.17 5.97 4.84 

13 บ้านหนองหลวง 
ค่า CI 1.23 2.23 1.80 2.52 
ค่า HI 4.92 10.22 7.35 10.29 

14 บ้านชิปาก่อ 
ค่า CI 0.26 0 0.23 0.11 
ค่า HI 1.60 0 1.40 0.38 



 
จากตาราง 1 พบว่าผู้ที่ด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเป็นหลักคืออาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้าน(อสม) กับบทบาทของการส ารวจลูกน้ ายุงลายและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จาก
รายงานผลการส ารวจเป็นรายไตรมาส จะพบหมู่บ้านที่มีค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายสูงเกินกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด แปลผลว่ามี
ความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกได้ 

9.2 การประเมินผล(Evaluation) ในด าเนินงานวงรอบที่ 2 มีข้อจ ากัดในการด าเนินงานเนื่องจากเกิดการระบาด
ของโคโรน่าไวรัส-19 ท าให้ไม่สามารถจัดการประชุมคณะกรรมการ พชต.ขะเนจื้อได้ กว่าจะจัดประชุม ก็ล่วงเลยมาถึง
วันที่ 25 มิถุนายน 2563  ซึ่งมีเหตุการณ์เกิดการระบาดของไข้เลือดออกที่หมู่ 9 บ้านห้วยแห้ง พบผู้ป่วยต่อเนื่องหลาย
ราย จากมติของการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล (พชต.ขะเนจื้อ) เมื่อ 25 มิถุนายน 2563 
หลังจากการประชุมท าให้มีการน ามาตรการซึ่งเป็นมติของที่ประชุม น าไปใช้ทุกหมู่บ้านอย่างเข้มงวดและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ดังต่อไปนี้ 

1. จัดประชุมประชาคมชาวบ้านครบ 8 หมู่บ้านกับอีก 3 กลุ่มบ้านรวม 11 ครั้ง ท าให้ชาวบ้านมีความเข้าใจและ
ยอมรับตามมติของคณะกรรมการ พชต.ขะเนจื้อ และลงมติรับการปรับหากพบลูกน้ ายุงลายครั้งละ 20 บาท ยกเว้นหมู่ 2 
บ้านป่าไร่ลงมติปรับครั้งละ 50 บาท 

2. ทุกหลังคาเรือน ดูแลบ้านตนเองไม่ให้มีลูกน้ ายุงลายและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายได้ดีขึ้น ซึ่งดูจากผลการ
ส ารวจลูกน้ ายุงลายค่าดัชนี HI CI มีค่าลดลงทุกหมู่บ้าน และบ้านที่พบส่วนใหญ่แค่ชิ้นเดียว 

3. มาตรการให้ผู้น าชุมชนร่วมกับ อสม.ก าหนดจุดเสี่ยงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย เพ่ือรณรงค์ร่วมกัน ยังไม่
ได้ผลรายงานที่ชัดเจน 

4. มาตรการให้ผู้น าชุมชนหรือผู้ด าเนินงานหอกระจายข่าว ประกาศทางหอกระจายข่าว กระตุ้นเตือนให้ชาวบ้านดูแล
บ้านตนเอง ทุกเย็นวันศุกร์และเช้าวันเสาร์ มีผลรายงานเป็นบางหมู่บ้านยังไม่ต่อเนื่อง บางหมู่บ้านหอกระจายข่าวช ารุด 
ไม่สามารถใช้การได้ 

5. มาตรการ อสม.ส ารวจลูกน้ ายุงลายทุกวันอาทิตย์ ในสัปดาห์ที่ 1 , 3 ส ารวจในคุ้มที่ตนเองรับผิดชอบ ส่วนสัปดาห์ที่ 
2 , 4 ส ารวจสลับไขว้กับ อสม.คนอ่ืน ภายในหมู่เดียวกัน เป็นไปตามมาตรการ อสม.ส ารวจทุกสัปดาห์ ส่วนหนึ่งเป็นผล
จากระเบียบการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.ที่ต้องปฏิบัติงานอย่างน้อยเดือนละ 4 ครั้ง  

6. มาตรการ อสม.ร่วมกับผู้น าชุมชน ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลผลการส ารวจทุกครั้ง มี 1-2 หมู่บ้านที่ปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ส่วนใหญ่ผู้น าชุมชน ยังไม่เข้ามาร่วมในมาตรการนี้ 

7. มาตรการ อสม.ต้องส่งผลการส ารวจลูกน้ ายุงลาย แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกวันจันทร์ อย่างช้าวันพุธ ทุกหมู่บ้าน
และทุกกลุ่มบ้าน ส่งผลการส ารวจครบทุกสัปดาห์ โดยมีอสม.ส่วนน้อย 1-2 ที่ส่งผลการส ารวจมาทีผู้รวบรวมในหมู่บ้านช้า 
ท าให้ผู้รวบรวมส่งผลมาก่อน ต้องส่งผลส ารวจติดตามมาภายหลัง ท าให้การคิดค่าดัชนีต้องมารวบรวมคิดค่าดัชนีอีกครั้ง 

8. มาตรการปรับเงิน หากส ารวจพบลูกน้ ายุงลายบ้าน อสม. ครั้งละ 100 บาท ช่วงแรกๆหลังใช้มาตรการ มีตรวจพบ
บ้าน อสมและผู้น าบ้าง และมีการปรับเงินตามมาตรการ หลังจากผ่านมาอีก 1 เดือนก็ไม่พบลูกน้ าในบ้าน อสม.และผู้น า
ชุมชนอีกเลย 

9. มาตรการปรับชาวบ้าน หากส ารวจพบลูกน้ ายุงลาย ผลการลงมติ ม.1,6,7,9,12,13,14 ปรับครั้งละ 20 บาท หมู่ 2 
บ้านป่าไร่ ปรับครั้งละ 50 บาท ชาวบ้านยอมรับมติและยินยอมให้ปรับตามมติ ในช่วงแรกๆ หลังใช้มาตรการพบลูกน้ า 
และปรับเงินได้ แต่หลังจากเดือนแรกจะพบลูกน้ าลดลง ท าให้ปรับได้ลดลง แต่หมู่บ้านป่าไร่ มติปรับครั้งละ 50 บาท 



ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 เป็นต้นไปไม่พบลูกน้ าในชุมชนอีกเลย ส่วนหมู่บ้านอ่ืนอีก 7 หมู่บ้าน ค่า HI และค่า CI มีค่า
ลดลงเรื่อยมาไม่เกินร้อยละ 5  

9. แต่งตั้งเจ้าหน้าทีส่าธารณสุขรับผิดชอบดูแลเป็นพ่ีเลี้ยงอสม.แต่ละหมู่บ้าน ครบทั้ง 8 หมู่บ้าน 
10. จัดท าแบบฟอร์มการประกาศหอกระจายข่าว แบบปรับเงินถ้าพบลูกน้ า แบบส ารวจลูกน้ ายุงลายแบบส ารวจ

ภาชนะเก็บน้ าหลัก แยกรายคุ้ม อสม ครบทั้ง 8 หมู่บ้านและอีก 3 กลุ่มบ้าน 
11. ส ารวจภาชนะเก็บน้ าหลักในบ้านแต่ละหลัง หลังจากนั้นประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. วิเคราะห์ข้อมูล

ภาชนะเก็บน้ าหลัก เพ่ือท าความเข้าใจและลงข้อมูลให้ตรงกัน ครบทั้ง 8 หมู่บ้านและอีก 3 กลุ่มบ้าน 
12. จัดท าฝาปิดภาชนะเก็บน้ าที่ไม่มีฝาปิดสาธิต โดยใช้วัสดุตาข่ายไนล่อนเป็นหลัก และไม้ไผ่วัสดุในท้องถิ่น โดยให้

ชาวบ้านมีส่วนร่วมจ่ายค่าวัสดุ ครบทั้ง 8 หมู่บ้านและอีก 3 กลุ่มบ้าน ท าให้ได้รูปแบบของฝาปิดภาชนะที่แตกต่างกัน 
ในรูปแบบทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยม ภาชนะขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ และวัสดุแบบชั่วคราว และฝาปิดภาชนะแบบถาวร เช่น 
ตาข่ายแบบอลูมิเนียม ส่วนหมู่ที่ 2 บ้านป่าไร่ เน้นวิธีทางชีวภาพ ปล่อยปลากินลูกน้ าในภาชนะเก็บน้ า 
13. ผลการด าเนินงานหลังจากเดือนมิถุนายน 2563 มติที่ประชุมคณะกรรมการ พชต.ขะเนจื้อ สนับสนุนการพ่ึงพา

ตนเอง เน้นวิธีทางกายภาพและชีวภาพ ไม่เน้นเรื่องสารเคมี ทรายเคลือบสารเทมีฟอส ยกเว้นในภาชนะที่มีข้อจ ากัด 
ดังนั้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นมา จึงไม่มีการจ่ายทรายเคลือบสารเทมีฟอส และไม่มีชาวบ้านมาถามขอ
สนับสนุนวัสดุเหล่านี้  
ตารางที่ 2 สรุปผลการส ารวจดัชนีลูกน้ ายุงลายในชุมชนโดย อสม. ในปี 2563 

หมู่ที่ ครั้งที่/ค่าดัชนี 1 (กพ 2563) 2 (พค 2563) 3 (สค 2563) 4 (พย 2563) 

1 บ้านนุบอ 
ค่า CI 0 1.03 0.18 0.54 
ค่า HI 0 4.20 1.09 3.23 

2 บ้านป่าไร่ 
ค่า CI 0.90 0.50 0 0 
ค่า HI 4.15 3.16 0 0 

6 บ้านหม่องวา 
ค่า CI 0 1.35 0.18 0 
ค่า HI 0 4.61 0.96 0 

7 บ้านขะเนจื้อ 
ค่า CI 1.28 3.21 0.29 0.06 
ค่า HI 4.59 11.38 1.24 0.27 

9 บ้านห้วยแห้ง 
ค่า CI 0.24 1.03 0.10 0.21 
ค่า HI 1.48 4.20 0.60 1.21 

12 บ้านห้วยปลากอง 
ค่า CI 2.27 6.39 0.32 0.44 
ค่า HI 6.67 19.55 1.10 1.61 

13 บ้านหนองหลวง 
ค่า CI 2.23 2.78 0 0 
ค่า HI 10.22 13.57 0 0 

14 บ้านชิปาก่อ 
ค่า CI 0.90 0.50 0 0 
ค่า HI 4.15 3.16 0 0 



จากตาราง 2 พบว่าผลการส ารวจลูกน้ ายุงลาย ครั้งที่ 3และครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาหลังการประชุมและ
ก าหนดมาตรการให้ด าเนินงานอย่างเข้มงวด ค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายลดลงทุกหมู่บ้าน แปลผลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้น้อย 

ตารางที่ 3 จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเปรียบเทียบระหว่างปีพ.ศ. 2562 กับปีพ.ศ. 2563   
หมู่ที่ ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 

1 บ้านนุบอ 3 0 
2 บ้านป่าไร่ 4 0 
6 บ้านหม่องวา 2 0 
7 บ้านขะเนจื้อ 31 5 
9 บ้านห้วยแห้ง 1 10 
12 บ้านห้วยปลากอง 1 3 
13 บ้านหนองหลวง 0 3 
14 บ้านชิปาก่อ 6 1 

รวม 48 22 

จากตารางที่ 3 พบว่าปีพ.ศ. 2563 หมู่บ้านส่วนใหญ่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกลดลงหรือใกล้เคียงกับปีพ.ศ. 2562 
ยกเว้น หมู่ 9 บ้านห้วยแห้ง ที่พบมีการระบาดช่วงปลายเดือนพฤษภาคม-ถึงต้นเดือนกรกฎาคม 2562 จึงนับเป็น
ต้นแบบในการใช้มาตรการต่างๆ เพ่ือควบคุมโรค และถูกน าเสนอ ลงมติของคณะกรรมการ พชต.ขะเนจื้อ เป็นมาตรการ
ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง 8 หมู่บ้าน  

10. โอกาสพัฒนา หรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป: 
จากการด าเนินงานทั้ง 2 วงรอบ มีการแก้ไขปัญหาท าให้ผลการด าเนินงานมีการพัฒนาขึ้นในเชิงบวก แตย่ังไม่

เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ จีงควรน าปัญหาที่พบในวงรอบที่ 2 หรือมาตรการที่ยังด าเนินงานไม่เป็นรูปธรรม และยัง
น้อยกว่าเป้าหมาย น ามาพูดคุยในคณะกรรมการ พชต.ขะเนจื้อ และวัดผลในวงรอบที่ 3 (มกราคม – ธันวาคม 2564) 
เพ่ือให้ได้รูปแบบที่สมบูรณ์ เพ่ือเป็นต้นแบบหรือทางเลือกในการแก่ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่อ่ืนๆต่อไป  

11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ: 
 ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จในการด าเนินงานครั้งนี้ ก็ด้วยการบูรณาการท างานร่วมกัน โดยใช้เครื่องมือค าสั่ง

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล ต าบลขะเนจื้อ ซึ่งลงนามโดยนายอ าเภอแม่ระมาด ขับเคลื่อนดึงความ

ร่วมมือทุกหน่วยงานในพ้ืนที่ต าบลขะเนจื้อ มีส่วนร่วมรับรู้ วางแผน แก้ไขปัญหา โดยมติในที่ประชุมก าหนดมาตรการ

ต่างๆ ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน จากนั้นน ามติจากทีประชุมคณะกรรมการ พชต.ขะเนจื้อ ซึ่งมีตัวแทนทุกหมู่บ้าน

อยู่แล้ว จัดท าประชาคมทุกหมู่บ้าน ชี้แจงแนวทางมาตรการ ความรู้ทางวิชาการเรื่องไข้เลือดออก และที่ประชุมลงมติ

ยอมรับกติกาการปรับ ในทุกหมู่บ้าน เป็นเครื่องมือก ากับให้ชาวบ้านร่วมมือในการดูแลบ้านตนเองให้ปลอดลูกน้ ายุงลาย 

ที่ส าคัญที่ลืมกล่าวถึงไม่ได้คือ อสม. และผู้น าชุมชน ซึ่งประเทศไทยได้รับค าชมเชยจากทั่วโลก ในการด าเนินงานเชิงรุก

ป้องกันโรคโควิด 19 จงึน าไปกล่าวอ้างยกตัวอย่างถึงผลส าเร็จในการด าเนินงานและควรน าความส าเร็จนั้นมาขยายผล

เรื่องโรคไข้เลือดออก และกล่าวอ้างถึงบทบาทหน้าที่ของ อสม. ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขในการรับเงินค่าป่วย



การ อสม. ต้องปฏิบัติงานอย่างน้อยเดือนละ 4 ครั้ง จึงก าหนดหน้าที่หลักคือ ส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ า

ยุงลายทุกวันอาทิตย์ จึงท าให้ค่าดัชนีลูกน้ า HI CI ลดลงเรื่อยมา ความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดโรคไข้เลือดออกก็ลดลง  

     12.  การสนับสนุนที่ได้รบัจากผู้บริหารหน่วยงาน / องค์กร: 
   ในการด าเนินงานแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านขะเนจื้อ และ

สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านนุบอ ทั้ง 8 หมู่บ้าน ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ท่านสาธารณสุขอ าเภอแม่

ระมาด นายฉัตรชัย อ่ิมอ่อง ในการให้ค าแนะน าจัดตั้งโครงสร้างของ พชต.ขะเนจื้อ และประสานท่านนายอ าเภอแม่

ระมาด นายสุทัศน์ อติวรรณาพัฒน์ เสนอค าสั่ง พชต.ขะเนจื้อให้ท่านนายอ าเภอลงนามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

พชต.ขะเนจื้อ ซึ่งเป็นต าบลแห่งแรกในจังหวัดตาก ที่มีการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับต าบล จนกระทั่งในปี 

พ.ศ. 2563 ท่านสาธารณสุขอ าเภอแม่ระมาด นายฉัตรชัย อิ่มอ่อง ร่วมกับนายอ าเภอแม่ระมาด นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง ได้

มีแนวคิดจัดตั้ง พชต.ให้ครบทุกต าบล เพื่อบูรณาการในการท างานร่วมกัน จึงเสนอจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

พชต. ของแต่ละต าบล ในปี พ.ศ. 2563 และได้สนับสนุนงบประมาณแก่ พชต.ขะเนจื้อ จัดประชุมคณะกรรมการ 

พชต.ขะเนจื้อ ในวันที่ 16 กันยายน 2563  

 


