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บทน า 

 โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever-DHF) เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีมียุงลายเป็นพาหะน าโรค

โดยเริ่มระบาดในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2501 ในกรุงเทพมหานคร โดยมีการระบาดเพ่ิมมากข้ึนทั่วทุก

พ้ืนที่ของประเทศไทย จนกลายเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยสถานการณ์ของโรคมี

แนวโน้มสูงขึ้นโดยตลอด ปัจจุบันพบผู้ป่วยได้ทุกๆ ปีอย่างต่อเนื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการระบาดของโรค

ไข้เลือดออกในชุมชนนั้นสามารถวิเคราะห์ได้จากค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย กล่าวคือ ชุมชนที่พบค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายสูง 

แสดงถึงความเสี่ยงของประชาชนในการมีโอกาสรับเชื้อไข้เลือดออกและความเสี่ยงใน การแพร่กระจายของโรคอยู่

ในระดับสูงท าให้ชุมชนนั้นมีแนวโน้มของการเกิดโรคซ่ึงโรคไข้เลือดออกนับเป็นปัญหาสาธารณสุขไทยตลอดมา

เพราะไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่สร้างความสูญเสียชีวิตและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและความสูญเสีย

ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศท้ังที่ทุกฝ่ายได้ช่วยกันรณรงค์ป้องกันและควบคุมมาโดยตลอดและได้รับความ

ร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนพบว่าปัญหาโรคไข้เลือดออกไม่ได้ลดลงมากนักยังคงเป็นปัญหา

ส าคัญในระดับประเทศเรื่อยมาสถานการณ์ไข้เลือดออกจังหวัดร้อยเอ็ดปี 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2562 

มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก จากรายงาน 506 จ านวนผู้ป่วย 563 ราย อัตราป่วย 43.02 ต่อประชากรแสนคน

จ านวนผู้ป่วยปี 2562 มากกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ประมาณ 3 เท่า อัตราป่วยเป็นล าดับที่ 34 ของประเทศ ล าดับที่ 6 

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และล าดับที่1 ของเขตสุขภาพท่ี7 พบผู้ป่วย 19อ าเภอ 84 ต าบล 138 หมู่บ้าน 

อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรกในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา คือ 1.อ าเภอหนองพอกอัตราป่วย 58.38 

จ านวนผู้ป่วย 39 ราย 2.อ าเภอเมืองสรวง อัตราป่วย38.80จ านวนผู้ป่วย9 ราย 3.อ าเภอธวัชบุรี อัตราป่วย 33.64 

จ านวนผู้ป่วย 23 ราย 4.อ าเภอโพนทอง อัตราป่วย 28 จ านวนผู้ป่วย 31 รายและ 5.อ าเภอเสลภูมิ 24.69 จ านวน

ผู้ป่วย 30 รายซึ่งต าบลขวาวเป็นต าบลที่พบผู้ป่วยมากที่สุดและหมู่บ้านที่มีจ านวนผู้ป่วยสูงสุดคือหมู่บ้านหน่องหมู่6  

จ านวนผู้ป่วยเท่ากับ  9  ราย  รองลงมาคือ  หมู่บ้านหน่องหมู่12 



 ซึ่งพ้ืนที่ต าบลขวาวมีการด าเนินตามมาตรการป้องกันไข้เลือดออกคือ 3เก็บ (เก็บบ้าน เก็บน้ า เก็บขยะ)  

 5ป.(ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุง เป็นนิสัย)และ 1 ข. (ขัดภาชนะท่ีมีไข่ยุง)อย่างต่อเนื่องจากการลงพ้ืนที่ส ารวจการ

ด าเนินตามมาตรการป้องกันไข้เลือดออก3เก็บ 5ป.และ1ข.ในพ้ืนที่บ้านหน่อง หมู่6และหมู่ 12 พบว่า จ านวน

หลังคาเรือนทั้งหมด 298 หลังคาเรือน มีการสุ่ม 275 หลังคาเรือน พบค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย(HI)มากกว่า 10 ในช่วง

เดือนของการระบาดทั้งที่ประชาชนชาวบ้าน ผู้น าชุมชน อสม.ด าเนินตามมาตรการอย่างต่อเนื่องแต่โรค

ไข้เลือดออกยังคงคุกคามชีวิตประชาชนชาวบ้านหน่อง ต าบลขวาวอยู่แต่เมื่อเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบ้านขวาวลงพื้นที่สังเกตเม่ือประชาชนในชุมชนตรวจพบลูกน้ ายุงในภาชนะท่ีมีน้ าขังการก าจัดลูกน้ า

ยุงลายยังขาดกิจกรรมที่ส าคัญในการก าจัดลูกน้ ายุงลายนั้นคือการขัดภาชนะ จึงท าโครงการลงพื้นที่และคิดค้น

นวัตกรรมขวดกวาดไข่ยุงลายใช้ในพื้นที่บ้านหน่อง หมู่6และหมู1่2 ต าบลขวาว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  

วัตถุประสงค ์ 1.เพ่ือลดอัตราความชุกของลูกน้ ายุงลาย 
   2.เพ่ือลดอัตราการเกิดไข้เลือดออกในชุมชนใน  
 
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562- 1 ตุลาคม 2563 
 
สถานที่  บ้านหน่องหมู่ 6 หมู่12 ต าบลขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 

แนวคิดทฤษฎีการด าเนินงาน 
 แนวคิดวงจรคุณภาพเดมม่ิง (PDCA) การบริหารงานอย่างมีคุณภาพหรือวงจรคุณภาพ (PDCA) จัดเป็น
กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การวางแผน การด าเนินการตามแผน การ
ตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไข 

ขั้นตอนการด าเนินงาน    
1. ขั้นวางแผน (Plan) 
 วิเคราะห์บริบทข้อมูลพื้นฐาน ปัญหาและอุปสรรคการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน เพื่อ
ระดมความคิดในการวางแผนปฏิบัติการ/กิจกรรมที่ได้เพ่ือให้มีรูปแบบที่ชัดเจน จนสามารถน าไปปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมต่อไป โดยการประยุกต์กระบวนการแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในชุมชนหมู่ 6 และหมู่ 12 ในการก าหนด
พ้ืนที่การระบาดและพ้ืนที่เสี่ยงของการเกิดโรคไข้เลือดออกและเพ่ิมกิจกรรมการวิ่งในชุมชน  



2. การปฏิบัติ (Do)  
 คือการด าเนินงานการตามรูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร
สาธารณสุข(อสม.)ประกอบด้วย 3 กิจกรรม 
 1 กิจกรรมวิ่งไล่ยุง คือการวิ่งรอบชุมชน หมู่ 6 และหมู่ 12 เพ่ือประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักในการ
ป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน ซึ่งก่อนกิจกรรมการวิ่งมีการให้ความรู้ เรื่องโรคไข้เลือดออก การป้องกัน วิธีการดูแล
พ้ืนที่ หาพ้ืนที่เสี่ยงแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย ก่อนกิจกรรมการวิ่งและแจกธงสีปักในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุง เพื่อกิจกรรม Big Cleaning  

 2.กิจกรรมรณรงค์ปรับปรุงสภาพแวดล้อม (Big Cleaning) ใช้นวัตกรรมในพ้ืนที่ เพื่อแก้ไขปัญหา โรค
ไข้เลือดออกคือ ขวดกวาดไข่ยุงซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้ท าความสะอาด ขัดรอบภาชนะท่ีใส่น้ าที่ตรวจพบลูกน้ ายุง
ก่อนเทน้ าทิ้งซึ่งท าจากขวดพลาสติกน้ าดื่มที่เหลือใช้ 
มีข้ันตอนการผลิตดังนี้  
อุปกรณ์การประดิษฐ์ นวัตกรรม 

 1. ขวดน้ าดื่ม พลาสติก 7 ขวด 
 2. กรรไกร 1 ด้าม 
 3. ใบมีดคัตเตอ 1 ด้าม  
 4. เชือกฟาง 1 ม้วน  
 5. เข็มเย็บกระสอบ  

การประดิษฐ์นวัตกรรม 

1.น าขวดน้ าดื่มพลาสติก 6 ขวดใช้ใบมีดคัดเตอตัดส่วนฝาขวดและก้นขวดออกและใช้กรรไกรตัดเป็นเส้นๆตาม
ขนาดความยาวของขวดเสร็จแล้ววางไว้ 

 

 

 

 

  



 
2.น าขวดน้ าดื่มพลาสติกอีก1 ขวดที่เหลือตัดเฉพาะส่วนก้นออกและตัดให้เป็นเส้นตามแนวยาวของขวด  

 

 

 

 

 
3.น้ าขวดพลาสติกท่ีตัดเป็นเส้นรอบขวดมาเรียงสอดกันให้เป็นชั้นๆโดยให้ชั้นที่มีฝาเป็นชั้นกลางแล้วก็อีกท่ีเหลือ
สอดเข้าเป็นชั้นๆ 

  
 

 

 

4. ใช้เชือกฟางเย็บฝาน้ าตรงกลางแล้วน ามาเย็บยึดขวดพลาสติกท่ีสอดเป็นชั้นๆสองฝั่งตรงข้ามกันก็จะได้เป็นขวด
กวาดไข่ยุงลาย 

 

 

 

 

 
 



5.ส่วนด้ามให้น าขวดที่เหลือฝาที่ไม่ได้ตัดออกในชั้นแรกมาเย็บโดยใช้เชือกฟางเย็บฝาติดกันให้แน่นๆกับขวดที่จะ
ท าเป็นด้ามจับซึ่งมีลักษณะของขวดที่แข็งๆเย็บมัดให้เรียบร้อยน าไปหมุนยึดติดกับแปรงและตัวขวดก็จะได้ขวด
กวาดไข่ยุงลาย 

 

 

 

 

 

 3. กิจกรรมส ารวจและก าจัดแหล่งลูกน้ ายุงลายในพ้ืนที่และส่งผลทุกวันศุกร์ ของสัปดาห์ เวลาไม่เกิน 
15.00 น.ซ่ึงทุกวันศุกร์ อสม.จะลงพ้ืนที่ส ารวจในระแวกบ้านตัวเองรับผิดชอบและน าข้อมูลส่งประธานรวบรวมส่ง
ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านขวาวทุกวันศุกร์ก่อน15.00น. ตามแบบฟอร์มบันทึกการรายงานลูกน้ า
ยุงลายที่จัดท าข้ึนและมีการตรวจประทับตราเมื่อส่งผลการส ารวจ 

วิธีการใชน้วัตกรรม และการพัฒนาต่อเนื่อง 
 จากบทความทางวิชาการพบว่า ยุงลายจะวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆติดไว้ที่ผนังด้านในเหนือระดับผิวน้ า
บริเวณท่ีชื้นๆไข่ใหม่มีสีขาวต่อมาประมาณ 12-24 ชั่วโมงจะเปลี่ยนเป็นสีด าระยะฟักตัวในไข่ประมาณ 2.5-3.5 
วัน  ในสภาพความชื้นสูงและอุณหภูมิประมาณ 28-30สามารถอยู่ในที่แห้งได้นานเป็นปีเมื่อระดับน้ าท่วมไข่จึงฟัก
ตัวออกมาเป็นลูกน้ า ดังนั้นการตรวจพบลูกน้ ายุงลายแล้วแค่เทน้ าทิ้งหรือคว่ าภาชนะนั้นไม่ลดการเกิดโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที่ได้ จึงได้ประดิษฐ์ขวดกวาดไข่ยุงลายมีน้ าหนักเบาใช้ได้ทุกพ้ืนที่ผิวภาชนะท่ีใส่น้ าเพื่อที่ใช้ขัด
รอบภาชนะท่ีพบลูกน้ ายุงลายก่อนเทน้ าทิ้งในพื้นที่แห้งๆร่วมกับการใส่ถุงทรายอะเบทในภาชนะท่ีบรรจุน้ าขนาด
ใหญ ่

การพัฒนา 
1. พัฒนาด้ามจับของขวดกวาดไข่ยุงลายให้แข็งแรงทนต่อการเหวี่ยงของแรงต้านน้ า 
2. ขยายผลสู้ต าบลอ่ืนในพื้นท่ีเสี่ยงของการเกิดไข้เลือดออก 
3. พัฒนาให้ขวดกวาดไข่ยุงลายสามารถท าได้หลากหลายกิจกรรมในการป้องกันไข้เลือดออก  

 



3. การติดตามประเมินผล (Check) ติดตามและประเมินผลนวัตกรรม วิเคราะห์ผลที่เกิดข้ึน และข้อค้นพบที่ส าคัญ
กระบวนการด าเนินงานที่เกิดข้ึน 

ผลการด าเนินงาน   
 จากการด าเนินงานป้องกันไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องในพ้ืนที่บ้านหน่อง หมู่ 6 และหมู1่2ที่เป็นหมู่บ้าน
แฝดติดกันจ านวน 298 หลังคาเรือนโดยใช้ มาตรการ 3 เก็บ 5ป. และ 1ข. ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 จนถึง
ปัจจุบันที่มีการลงพ้ืนที่ติดตามค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายทุกวันศุกร์ที่ อสม.ลงพื้นที่ส ารวจและก าจัดลูกน้ ายุงร่วมกับใช้
นวัตกรรมขวดกวาดไข่ยุงลายขัดรอบภาชนะท่ีมีน้ าขังและพบลูกน้ ายุงก่อนจะเทน้ าท้ิง ในระแวกบ้านตัวเอง
รับผิดชอบและน าข้อมูลส่งประธานรวบรวมส่งที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านขวาวทุกวันศุกร์ก่อน15.00
น. ตามแบบฟอร์มบันทึกการรายงานลูกน้ ายุงลายที่จัดท าข้ึนและมีการตรวจประทับตราเมื่อส่งผลการส ารวจ   
พบว่าค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายลดลง น้อยกว่า 10หลัง1สัปดาห์ที่เริ่มใช้นวัตกรรมขวดกวาดไข่ยุงลายและไม่เกิดโรค
ไข้เลือดออกตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 จนถึง เดือนธันวาคม 2562และเริ่มเกิดโรคไข้เลือดออกในเดือน มกราคม 
2563 ที่เป็นเด็กนักเรียนมาจากต่างจังหวัดเข้ามายังพ้ืนที่บ้านหน่องหมู่6และใช้มาตรการ 3เก็บ 5ป. และ 1ข.
ร่วมกับนวัตกรรมขวดกวาดไข่ยุงลายจนไม่เกิดการระบาดขึ้นจนมาถึงเดือน มีนาคม 2563ช่วงการเดินทางของคน
ต่างถ่ินและโรคติดเชื้อโควิดระบาดเกิดไข้เลือดออกในช่วงสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน มีนาคม 2563และช่วงสัปดาห์ที่ 4 
ของเดือนเมษายน 2563 และหลังจากนั้นเป็นต้นมายังไม่มีการรายงานการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ บ้านหน่อง
หมู่ 6 และ หมู1่2 และเม่ือเทียบค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายตั้งแต่ตุลาคม 2562จนถึงมิถุนายน 2563 ยังน้อยกว่า 10 และ
มีการด าเนินอย่างต่อเนื่องในพ้ืนที่ในช่วงของเดือนฤดูการเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก  

 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการและผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

การเกิดSecond Generation 0 0 

ค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายได้ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

HI <10 
 

HI <10ในบ้านหน่องหมู่6 
และหมู่ 12 

 

 



 

จากการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 พบการเกิดโรคไข้เลือดออกดังนี้  

ตัวชี้วัด ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ปี 2563 

ปี60 ปี61 ปี62 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. 

การเกิดไข้เลือดออก 2ราย 3ราย 17ราย 0 0 0 1 0 1 1 0 0 

 -ม.7 
1ราย 
-ม.5 
1ราย 
 

- ม.6 
2ราย 
-ม.5 
1ราย 

ม.6 
9 ราย 
-ม.12 
8 ราย 

   ม.12 
(ต่างจัง
หวัด) 

 ม.6 
(ต่างจัง
หวัด) 

ม.6 
(ต่างจัง
หวัด) 

  

 
การเกิดSecond Generation 

ตัวชี้วัด ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ปี 2563 

ปี60 ปี61 ปี62 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

การเกิดSecond 
Generation 

- - / - - - - - - - - - 

 
 

 

 

 



ค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายพ้ืนที่บ้านหน่อง หมู่6และหมู่ 12 

ตัวชี้วัด  

            ป ี

ค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย 275 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ปี 2562 9.8 8.7 10.54 10.15 10.90 12.72 9.45 11.27 8.72 6.54 4 2.18 

ปี 2563 1.45 1.09 1.8 2.90 2.18        

 

4. ด าเนินการ/ปรับปรุงแก้ไข(Act) ประกอบด้วย การถอดบทเรียน เพ่ือเป็นข้อมูลสะท้อนผลในการพัฒนารูปแบบ

การด าเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออกพ้ืนที่ หมู6่และหมู1่2 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1.ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่มีความรู้ทางวิชาการเรื่องโรคไข้เลือดออกความเข้าใจในปัญหาเฉพาะของพ้ืนที่ สามารถ

แปลงนโยบายลงสู่การปฏิบัติที่เหมาะสมกับปัญหาของพ้ืนที่ได้ 

2.ความเสียสละของ อสม.ในพ้ืนที่ดูแลในเขตรับผิดชอบ 

3.ความร่วมมือของประชาชน ประชาชนตระหนักในปัญหาโรคไข้เลือดออกดูแลแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านของ

ตนเอง และความร่วมมือในการควบคุมโรค 

4. การสื่อสารที่ทันสมัยและรวดเร็วในการควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น กลุ่ม Line 

5. การสนับสนุนการท างานในพ้ืนที่ของหน่วยงานเทศบาลต าบลขวาวที่สนับสนุนงบประมาณด าเนินงานมีเพียงพอ 

ที่ได้รับสนับสนุนจากเทศบาลต าบลขวาว 

6. ด้านข้อมูลผู้ป่วย ข้อมูลผู้ป่วยจากการแจ้งที่รวดเร็วค้นหาตัวผู้ป่วยพบสาเหตุและได้ด าเนินการควบคุมโรคได้ทัน

มาตรการ 

ปัญหาอุปสรรค 
1. การผลิตนวัตกรรมยังใช้ในเฉพาะพ้ืนที่บ้านหน่อง หมู่6 หมู่ 12 และบ้านขวาว หมู1่6 
2. ต้องกระตุ้นการร่วมมือของคนในชุมชนอยู่เป็นประจ า 
3. การเคลื่อนย้ายของคนต่างถ่ินเข้ามาในพื้นที่ 



ข้อเสนอแนะและโอกาสพัฒนา 
1. สนับสนุนการผลิตนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในทุกพ้ืนที่ของต าบลขวาวและขยายผลสู่ชุมชนอ่ืน 
2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินป้องกันโรคไข้เลือดออกท้ังในเชิงบวกและเชิงลบเพื่อ
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน และช่วยประเมินความเสี่ยงของพ้ืนที่ 
3. ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือรูปแบบการเสริมสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนร่วมรับผิดชอบสังคมก าจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างสม่ าเสมอตลอดทุกเดือน 
4. ศึกษาวางมาตรการการเคลื่อนย้ายของคนต่างถ่ินเข้ามาในพื้นที่เพ่ือป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกใน
ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รูปสภาพปัญหาจากการลงพ้ืนที่ได้มาซึ่ง นวัตกรรม 

 

 

 

 

เมื่อตรวจพบลูกน้ ายุงในภาชนะท่ีมีน้ าขัง ซึ่งขาดกิจกรรมที่ส าคัญในการก าจัดลูกน้ ายุงลาย  

การแก้ไขปัญหาในชุมชนด้วยกระบวนการ PDCA 

 

 

 

 

 

ขั้นวางแผน (Plan) 

 

 

 

 

 

 การร่วมวงรับประทานอาหารกลางวันท าให้ได้พูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการ

ระบาดของโรคไข้เลือดออกบ้านหน่อง ม.6และม.12 ให้เข้ากลับบริบทพื้นที่ของหมู่บ้านรับผิดชอบ เกิดการ

วางแผนอย่างเป็นรูปธรรม 



การปฏิบัติ (Do) 

(กิจกรรมการวิ่งไล่ยุง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติ (Do) 

(ปรับปรุงสภาพแวดล้อม (Big Cleaning)) 

 

กิจกรรมแรกที่ลงถึงพ้ืนที่คือการให้ความรู้มาตรการ3เก็บ 5ป.และ 1 ข.ร่วมกับแจกธงปักพ้ืนที่เสี่ยงแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ า

ยุงลาย โดยการเน้นมาตรการ 1ข.ในพ้ืนที่  

กิจกรรมท าความสะอาดรอบหมู่บ้านและพ้ืนที่ปักธงแดงในพื้นที่เสี่ยงแหลงเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย  



การปฏิบัติ (Do) 

(กิจกรรมส ารวจและก าจัดแหล่งลูกน้ ายุงลาย) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ทุกวันศุกร์ที่ อสม.ลงพื้นที่ส ารวจและก าจัดลูกน้ ายุงร่วมกับใช้นวัตกรรมขวดกวาดไข่ยุงลายขัดรอบภาชนะ

ที่มีน้ าขังและพบลูกน้ ายุงก่อนจะเทน้ าท้ิง ในระแวกบ้านตัวเองรับผิดชอบและน าข้อมูลส่งประธานรวบรวม

ส่งที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านขวาวทุกวันศุกร์ก่อน15.00น. ตามแบบฟอร์มบันทึกการรายงาน

ลูกน้ ายุงลาย 



การติดตามประเมินผล (Check) ติดตามและประเมินผลนวัตกรรม วิเคราะห์ผลที่เกิดข้ึน 

 

 

 

ด าเนินการ/ปรับปรุงแก้ไข(Act)  

 

 

 

  

ติดตามและประเมินผลนวัตกรรม วิเคราะห์ผลที่เกิดข้ึน และข้อค้นพบที่ส าคัญกระบวนการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  

 

การถอดบทเรียน เพ่ือเป็นข้อมูลสะท้อนผลในการพัฒนารูปแบบการด าเนินการป้องกันโรค

ไข้เลือดออกพ้ืนที่ หมู่6และหมู1่2 และการหาข้อดีข้อเสียปรับปรุงนวัตกรรมในพ้ืนที่  


