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โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่พบมำเป็นระยะเวลำนำน เกิดกำรระบำดของ
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โรคนี้ จึ ง มี ค วำมจ ำเป็ น ที่ จะต้ อ งควบคุม กำรเกิ ด และระบำดของโรคอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ
โครงกำรผ่ อ ดีดี ร่ วมกั บ กลุ่ ม งำนควบคุม โรค ส ำนั ก งำนสำธำรณสุ ข
จังหวัด เชีย งใหม่จึ งได้จัด ทำแผนเตรียมกำรควบคุ มโรคไข้เลื อดออกสำหรั บ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ส ำหรั บ ใช้ ใ นกำรควบคุ ม กำรระบำดของโรค
ไข้เลือดออกได้อย่ำงทันท่วงที ลดกำรแพร่ระบำดของโรคไม่ให้เป็นไปในวงกว้ำง
และลุกลำมจนเกิดควำมเสียหำยที่รุนแรง
แผนฯ เล่มนี้ช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ร่วมมือทำงำน
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โรคอย่ำงมีประสิทธิภำพและรวดเร็วมำกยิ่งขึน้ ทั้งนีอ้ ำสำสมัครสำธำรณสุขและ
อำสำสมัครผ่อดีดีในชุมชนยังช่วยเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้กำรทำงำนสมบูรณ์
ยิ่งขึ้นอีกด้วย
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เชียงใหม่หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนฯ เล่มนี้ จะช่วยเป็นแนวทำงให้ห น่วยงำนใน
ระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัดได้บูรณำกำรกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน
ในกำรควบคุมโรคไข้เลือดออกที่เกิดขึน้ ในพืน้ ที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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องค์ประกอบของแผน

แผนเตรียมกำรควบคุมโรคไข้เลือดออกสำหรับองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น มี
เป้ำประสงค์เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกในจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่ำงรวดเร็ว ช่วยลดควำม
เสี ย หำยที่ เ กิ ด ขึ้ น จำกกำรระบำดของโรคให้ เ กิ ด ขึ้ น น้ อ ยที่ สุ ด เท่ ำ ที่ จ ะเป็ น ไปได้ โดย
ตัง้ เป้ำหมำยให้กำรระบำดของโรคสำมำรถเริ่มควบคุมได้ตั้งแต่ระดับของชุมชน และส่งผล
กระทบต่ อควำมเป็นอยู่ของคนในชุ ม ชนน้อยที่สุด โดยแผนเตรียมควำมพร้ อมรั บมือ นี้
ประกอบด้วย
1. มำตรกำรสำหรับควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน
1. นิยำมของโรค
2. แนวปฏิบัติในกำรควบคุมโรคไข้เลือดออก
3. กำรสอบสวนโรค
4. มำตรกำรในกำรควบคุมโรคไข้เลือดออกระบำด
2. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 ระดับ
1. ระดับหมู่บ้ำน
2. ระดับตำบล
3. ระดับอำเภอ
4. ระดับจังหวัด
3. บทบำทและหน้ำที่ของแต่ละหน่วยงำนในกำรควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน
1. ก่อนเกิดโรค
2. ระหว่ำงเกิดโรค
3. หลังเกิดโรค
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1. มาตรการสาหรับการควบคุมโรคไข้เลือดออก

1.1 นิยามเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever หรือ DHF)

▪
▪
▪
▪

โรคไข้เลือดออก* เป็นโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีที่มียุงลำยเป็นแมลงนำโรค
(ที่มา: กลุ่มระบาดวิทยาโรคติดต่อ สานักโรคระบาด กระทรวงสาธารณสุข)
ผู้ป่ว ยโรคไข้เ ลือดออก เป็น ผู้ป่วยซึ่ง ณ ที่นี้เ ป็น ผู้ป่วยที่ ไ ด้ม ำจำกกำร
วินิจฉัยจำกแพทย์เรียบร้อยแล้ว
ผู้ป่ว ยสงสัยอาการของโรคไข้เลือดออก เป็นผู้ที่คำดว่ำจะป่วยเป็นโรค
ไข้เลือดออกจำกกำรสังเกตุอำกำรก่อนกำรถูกวินิจฉัยด้วยแพทย์
กลุ่ ม อาการไข้ และผื่ น ตุ่ ม คื อ กำรพบผู้ ป่ ว ยเป็ น กลุ่ ม ที่ มี อ ำกำร ไข้
ร่วมกับ ผื่นนูนแดง หรือ จุดแดง หรือ ตุ่มตำมร่ำงกำยในสถำนที่เดียวกั น
หรือชุมชนเดียวกัน

* ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกที่ภาคผนวก
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1.2 แนวปฏิบัติในการควบคุมโรคไข้เลือดออก
1.2.1 ระบบการแจ้งเตือน
กรณีพบผู้ป่วยสงสัยอำกำรของโรคไข้เลือดออก (ซึ่งจะมีกลุ่มอำกำรไข้
และผื่น ตุ่ม) ในพืน้ ที่ที่รับผิดชอบให้อำสำฯ ทำกำรรำยงำนเหตุทันที โดยระบุ
รำยละเอียดให้ครบถ้วน และสมบูรณ์ที่สุดในหัวข้อ “โรคคน” รวมทั้งถ่ำยภำพ
ลักษณะอำกำรปรำกฎ หรือควำมผิดปกติที่พบเห็น และข้อมูลอื่น ๆ เข้ำสู่ระบบ
แอพพลิเคชั่น

1.2.2 การตอบสนองต่อการแจ้งเหตุ
เมื่อได้รับรำยงำนผ่ำนแอพพลิเคชั่นระบบจะทำกำรคัดกรองอัตโนมัติ
ตำมคำนิยำมที่กำหนด เมื่อกำรรำยงำนเข้ำข่ำยสงสัยตำมนิยำม ระบบจะทำกำร
แจ้งเตือนผ่ำนข้อควำมไปยังผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้องในพืน้ ที่ และศูนย์กลำงระดับ
จังหวัด (Epicenter)
▪ Epicenter ปัจจุบัน คือ กลุ่มงำนควบคุมโรค สำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่
▪ ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้องในพืน้ ที่ ปัจจุบัน คือ สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัด สำธำรณสุขอำเภอ เจ้ำหน้ำที่ระบำดอำเภอ เจ้ำหน้ำที่
ระบำดวิทยำโรงพยำบำล เจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ตำบล อำสำที่ทำกำรแจ้งเหตุกำรณ์
▪ เจ้ำหน้ำที่ประจำสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดจะทำกำรติดต่อ
อำสำที่ทำกำรแจ้งเหตุกำรณ์เพื่อ
• ยืนยันข้อมูลที่ได้รับรำยงำนจำกอำสำฯ
• ให้คำแนะนำในกำรควบคุมโรคเบือ้ งต้น
• ยืนยันกำรแจ้งเหตุและข้อมูลเพิ่มเติมไปยังหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
▪ เมื่อได้รับข้อมูลจนครบถ้วน จะทำกำรแบ่งประเภทของรำยงำน
เป็น 4 ประเภทตำมลักษณะกำรตอบสนองของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดกำรดำเนินมำตรกำรควบคุมโรคในระดับที่
เหมำะสมแตกต่ำงกัน
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ตารางที่ 1 แสดงรำยละเอียดของประเภทกำรรำยงำนของโรคไข้เลือดออก
ประเภทของรายงาน
รำยงำนที่มีกำรตอบสนอง
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เรียบร้อยแล้วก่อนที่อำสำ
จะทำกำรรำยงำนเข้ำมำ
รำยงำนที่ยังไม่มีกำร
ตอบสนองต่อหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องก่อนที่อำสำจะทำ
กำรรำยงำนเข้ำมำ

รำยงำนที่ไม่สำมำรถติดต่อ
หรือสอบถำมข้อเท็จจริง
จำกผู้ที่ทำกำรรำยงำนหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้
รำยงำนที่ไม่เป็นเหตุกำรณ์
จริงถูกรำยงำนเข้ำมำ

การดาเนินการเบื้องต้น
ของ Epicenter
รับทรำบข้อมูลกำรรำยงำน
และให้คำแนะนำเพิ่มเติม

สถานะของรายงานที่
จะต้องตั้งค่าในระบบ
ทำกำรเปลี่ยนสถำนะจำก
Report เป็น Finish

รับทรำบข้อมูลกำรรำยงำน
ให้คำแนะนำ และทำกำรส่ง
ต่อหรือประสำนงำนไปยัง
หน่วยงำนทีเกี่ยวข้องเพื่อให้
ตอบสนองต่อเหตุกำรณ์
ดังกล่ำว
รับทรำบข้อมูลกำรรำยงำน
และเฝ้ำระวังกำรรำยงำน
ของพืน้ ที่นั้นและพืน้ ที่
ใกล้เคียง
รับทรำบข้อมูล

ทำกำรเปลี่ยนสถำนะจำก
Report เป็น Case

ทำกำรเปลี่ยนสถำนะจำก
Report เป็น Insignificant
report
ทำกำรเปลี่ยนสถำนะจำก
Report เป็น False report

หมายเหตุ: รำยงำนที่ผู้รำยงำนไม่ได้กดเป็นทดสอบรำยงำนในกรณีตอ้ งกำรทดลอง
รำยงำน ให้กดเป็นรำยงำนทดสอบภำยหลังในแผงตรวจติดตำมระบบงำนผ่อดีดี
(dashboard)
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1.3 การสอบสวนโรค
กำรสอบสวนโรคให้เป็นไปตำมระบบกำรทำงำนของแต่ละพืน้ ที่ เพื่อ
ควำมสะดวก และเหมำะสมของแต่ละหน่วยงำนในพืน้ ที่ จึงไม่มีเกณฑ์หรือ
ข้อกำหนดในกำรลงพืน้ ที่สอบสวนโรคไข้เลือดออก แต่จะมีกำรกำหนดแบบ
ภำพรวมไว้ ดังที่แสดงตารางที่ 2 – 4
1.4 มาตรการในการควบคุมโรคไข้เลือดออกระบาด
บทบำทและหน้ำที่ของหน่วยงำนในกำรควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน
แสดงรำยละเอียดตำมตารางที่ 5-8
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ตารางที่ 2 บทบำทกำรทำงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรควบคุมโรค
ไข้เลือดออก (ก่อนเกิดกำรระบำด)
การดาเนินการ

บทบาทของท้องถิ่น

เฝ้ำระวังลูกน้ำยุงลำย
เป็นหน่วยงำนที่มีสว่ นร่วม
ดำเนินกำรสำรวจและทำลำย เป็นหน่วยงำนที่มีสว่ นร่วม
แหล่งเพำะพันธุ์ยุงบริเวณที่อยู่
อำศัย ที่ทำงำน ชุมชน วัด
โรงเรียน และสถำนที่รำชกำร
จัดทำ MOU ระหว่ำงหน่วยงำน เป็นหน่วยงำนที่มีสว่ นร่วมในกำร
จัดทำ MOU
จัดกิจกรรมให้ควำมรู้แก่
เป็นหน่วยงำนในกำรร่วมจัดอบรม
ประชำชน สร้ำงควำมตระหนัก หรือเป็นหลักในกำรจัดอบรมอย่ำง
และแรงจูงใจ
ต่อเนื่อง
จัดกำรอบรมให้ควำมรู้แก่
เป็นหน่วยงำนในกำรร่วมจัดอบรม
เจ้ำหน้ำที่ อำสำสมัคร และ หรือเป็นหลักในกำรจัดอบรมอย่ำง
ทีมงำนพ่นสำรเคมี
ต่อเนื่อง
รณรงค์จัดกิจกรรม Big
เป็นหน่วยงำนในกำรดำเนินกำรจัด
Cleaning Day
กิจกรรม Big Cleaning Day
ดำเนินกำรจัดประชุม
เป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดประชุม
ประชำคม หรือกลุ่มพบปะ
ประชำคม หรือกลุ่มพบปะ
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หน่วยงาน หน่วยงาน
หลัก
ร่วม
✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓

ตารางที่ 2 บทบำทกำรทำงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรควบคุมโรค
ไข้เลือดออก (ก่อนเกิดกำรระบำด) (ต่อ)

การดาเนินการ
เตรียมวัสดุ อุปกรณ์สำหรับ
ควบคุมโรค ได้แก่ เครื่องพ่น
ULV น้ำยำพ่น ทรำยอะเบท
สเปรย์กระป๋อง สำรทำกันยุง
ดำเนินกำรพ่นสำรเคมีใน
สถำนที่สำคัญก่อนถึงฤดูกำล
ระบำด และฤดูกำลระบำด
ดำเนินกำรจัดทำสื่อเพื่อ
ประชำสัมพันธ์ เช่น โปสเตอร์
หรือเอกสำรต่ำง ๆ เป็นต้น
ดำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิง
ปริมำณ เชิงพืน้ ที่ และค่ำดัชนี
ต่ำงๆ และจัดทำสรุปแนวโน้ม
เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
เหตุกำรณ์ไข้เลือดออกในส่วน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

บทบาทของท้องถิ่น
เป็นหน่วยงำนในกำรสนับสนุน
งบประมำณ และดำเนินกำรจัดซือ้
จัดจ้ำง

หน่วยงาน หน่วยงาน
หลัก
ร่วม
✓

เป็นหน่วยงำนในกำรพ่นสำรเคมี

✓
เป็นหน่วยงำนในกำรจัดทำสื่อ
✓
ดำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำง
สม่ำเสมอ และมีกำรแก้ไขปัญหำ
ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินกำรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเหตุกำรณ์โรคไข้เลือดออก
ของท้องถิ่น
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✓

✓

✓

ตารางที่ 3 บทบำทกำรทำงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรควบคุมโรค
ไข้เลือดออก (ระหว่ำงเกิดกำรระบำด)
หน่วยงาน หน่วยงาน
การดาเนินการ
บทบาทของท้องถิ่น
หลัก
ร่วม
ดำเนินกำรควบคุมโรค
เป็นหน่วยงำนร่วมดำเนินกำร
✓
ในกำรควบคุมโรคอย่ำงเต็มที่
สำรวจลูกน้ำยุงลำย
ดำเนินกำรตรวจสอบให้เกิด
✓
กำรดำเนินกำรตำมมำตรกำร
พ่นยำฆ่ำยุงระยะรัศมี 100 เมตร
ดำเนินกำรพ่นยำฆ่ำยุงและ
ตรวจสอบให้ดำเนินกำรตำม
✓
มำตรกำร
จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
ร่วมดำเนินกำร
✓
ประชุม War-room
ดำเนินกำรและ/หรือร่วม
✓
✓
ดำเนินกำร
ลงพืน้ ที่ควบคุมโรคให้ทันเวลำตำม
ดำเนินกำรตรวจสอบให้เกิด
✓
✓
มำตรกำร 3-3-1 *
กำรดำเนินกำรตำมมำตรกำร
ค้นหำผู้ป่วยในชุมชน
ร่วมดำเนินกำร
✓
อบรมให้ควำมรู้ ประชำสัมพันธ์ และ ร่วมดำเนินกำร
✓
✓
กระตุ้นชุมชนให้เกิดควำมตระหนัก
ประชำคมในพืน้ ที่เกิดโรค หำมำตรกำร ร่วมเป็นแกนนำในกำร
ชุมชนหรือมำตรกำรทำงสังคม
ประชำคม
* มาตรการ 3-3-1 : ดูตารางที่ 9 ในภาคผนวก
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✓

ตารางที่ 3 บทบำทกำรทำงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรควบคุมโรค
ไข้เลือดออก (ระหว่ำงเกิดกำรระบำด) (ต่อ)
การดาเนินการ

บทบาทของท้องถิ่น

ดำเนินกำรควบคุมโรคด้วย
ดำเนินกำรตำมมติประชำคม
มำตรกำรทำงสังคม หรือ
มำตรกำรชุมชนตำมมติประชำคม
กำรบริหำรจัดกำรกำลังบุคลำกร เป็นหน่วยงำนหลักในกำร
อุปกรณ์ และงบประมำณ
ดำเนินกำรควบคุมโรคอย่ำง
เต็มที่
จัดหำกำลังคนในกำรออกพืน้ ที่ ร่วมดำเนินกำรเตรียม
สำรวจ
บุคคลำกรเตรียมพร้อมสำหรับ
สำรวจร่วมกับหน่วยงำนอื่น ๆ
จัดหำเครื่องพ่นยำฆ่ำยุง
เป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดซือ้
และเตรียมอุปกรณ์พ่นฯ
จัดหำและสนับสนุนงบประมำณ เป็นหน่วยงำนสนับสนุนและ/
สำหรับดำเนินกำรควบคุมโรค หรือร่วมสนับสนุนงบประมำณ
ดำเนินกำรบังคับใช้กฎหมำย

เป็นหน่วยงำนในกำรออกและ/
หรือร่วมออกข้อบังคับตำม
กฎหมำย
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หน่วยงาน
หลัก

หน่วยงาน
ร่วม

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

ตารางที่ 4 บทบำทกำรทำงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรควบคุมโรค
ไข้เลือดออก (หลังเกิดกำรระบำด)
การดาเนินการ

บทบาทของท้องถิ่น

ประเมินสถำนกำรณ์ และเฝ้ำ
ระวังโรคต่อเนื่องในคน

เป็นหน่วยงำนร่วมในกำร
ประเมินสถำนกำรณ์และเฝ้ำ
ระวัง
ประเมินสถำนกำรณ์ และเฝ้ำ เป็นหน่วยงำนร่วมในกำร
ประเมินสถำนกำรณ์และเฝ้ำ
ระวังลูกน้ำยุงลำย
ระวัง
จัดประชุมถอดบทเรียนกำร
เป็นหน่วยงำนร่วมในกำรถอด
ดำเนินกำรควบคุมโรค
บทเรียน
ดำเนินกำรติดตำมกำร
เป็นหน่วยงำนร่วมในกำร
ดำเนินกำร และประเมินผลกำร ประเมินผล
ดำเนินกำรของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
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หน่วยงาน
หลัก

หน่วยงาน
ร่วม
✓

✓
✓

✓

มาตรการในการแบ่งพื้นที่เสี่ยงเพื่อการควบคุมโรคไข้เลือดออก

▪
▪

กำรแบ่งพืน้ ที่กำหนให้แบ่งเป็น 2 ลักษณะ
แบ่งตำมผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ซึ่งแบ่งเป็น พืน้ ที่สแี ดง พืน้ ที่สเี หลือง และพืน้ ที่สเี ขียว
แบ่งตำมค่ำดัชนีลูกน้ำ ซึ่งแบ่งเป็น พืน้ ที่สขี ำว พืน้ ที่สเี ทำ และพืน้ ที่สดี ำ

ตารางที่ 5 แสดงมำตรกำรในกำรแบ่งพืน้ ที่เสี่ยงเพื่อกำรป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกแบ่งตำมลักษณะพืน้ ที่
หมู่บ้านที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว (ตั้งแต่ 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม)
ประเภทพื้นที่
สี
คาอธิบาย
พืน้ ที่โรคสงบแล้ว
เขียว หมู่บ้ำนที่เ คยพบผู้ป่วย แต่ไม่พบผู้ป่วยมำมำกกว่ำ
2 เดือนขึน้ ไป
พืน้ ที่เฝ้ำระวัง
เหลือง หมู่บ้ำนที่เคยพบผู้ป่วย แต่ไม่พบผู้ป่วยมำตั้งแต่ 29
วัน – 2 เดือน
พืน้ ที่ระบำด
แดง หมู่บ้ำนที่พบผู้ป่วยอย่ำงต่อเนื่อง ภำยใน 28 วันที่
ผ่ำนมำหรือพบผู้ป่วยรำยใหม่
หมู่บ้านที่ยังไม่พบผู้ป่วยและเป็นพื้นที่สีเหลือง หรือสีเขียว
ประเภทพื้นที่
สี
คาอธิบาย
พืน้ ที่เสี่ยงต่ำ
ขาว หมู่บ้ำนที่มีค่ำ HI น้อยกว่ำ 10
พืน้ ที่เสี่ยงปำนกลำง
เทา หมู่บ้ำนที่มีค่ำ HI ตัง้ แต่ 10 – 20
พืน้ ที่เสี่ยงสูง
ดา
หมู่บบ้ำนที่มีค่ำ HI มำกกว่ำ 20
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ตารางที่ 6 แสดงกิจกรรมสำหรับพืน้ ที่สแี ดง
ลำดับ

1
2

3

4

5
6
7
8
9

กิจกรรม
รับแจ้งกำรพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในพืน้ ที่จำกสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอ
โรงพยำบำล หรือสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
แจ้งข่ำวกำรเกิดโรคให้ อปท. / ผู้นำชุมชน / อสม. / เครือข่ำยสุขภำพ เพื่อเตรียมทีม
สอบสวนโรค
ลงพืน้ ที่ดำเนินกำรควบคุมโรคภำยใน 3 ชั่วโมง
▪ ทีม SRRT สอบสวนโรคตำมแบบสอบสวนโรคเฉพำะรำย
▪ ทีม SRRT สำรวจและจัดกำรแหล่งเพำะพันธุย์ ุงในและรอบๆบ้ำนผู้ป่วย
▪ ทีม SRRT พ่นสเปรย์กระป๋องในบ้ำนผู้ป่วย
ส่งรำยงำนกำรสอบสวนโรคเบือ้ งต้นให้ สสอ. ภำยใน 1 วัน และส่งรำยงำน final
report ของผู้ป่วยรำยแรกของหมู่บ้ำน/ชุมชนให้กับ สสจ. เชียงใหม่ภำยใน 1 สัปดำห์
รณรงค์ทำลำยแหล่งเพำะพันธุย์ ุงลำยทันที
▪ รัศมีรอบบ้ำนผู้ป่วย 100 เมตร ให้ค่ำ HI เท่ำกับ 0 ภำยใน 5 วัน
▪ ทุกหลังคำเรือนในหมู่บ้ำน ให้ค่ำ HI น้อยกว่ำ 10
รำยงำนผลค่ำ HI ภำยหลังดำเนินกำรทุกครั้งในแต่ละวันไปยัง นำยก อปท. และ สสอ.
พ่นสำรเคมีกำจัดยุงลำยตัวแก่ในรัศมี 100 เมตร ในวันที่ 0, 3, 7, 14, 21, 28 ไป
จนกว่ำค่ำ HI ทั้งหมู่บ้ำนน้อยกว่ำ 10 และรัศมีบ้ำนผู้ป่วย 100 เมตร ค่ำ HI เท่ำกับ 0
จัดทำประชำคมในพืน้ ที่เกิดกำรระบำดภำยใน 1 สัปดำห์
ค้นหำผู้ป่วยที่มีอำกำรเข้ำได้กับไข้เลือดออกย้อนหลัง 2 สัปดำห์
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ตารางที่ 7 กิจกรรมสำหรับพืน้ ที่สเี หลือง และพืน้ ที่สเี ขียว
ลำดับที่
กิจกรรม
1
รณรงค์ให้ประชำชนทำลำยแหล่งเพำะพันธุย์ ุงลำยทุกสัปดำห์
อสม. และเครือข่ำยในชุมชน สำรวจและทำลำยแหล่ง
2
▪ พืน้ ที่สดี ำทุก 1 สัปดำห์
▪ พืน้ ที่สเี ทำทุก 2 สัปดำห์
▪ พืน้ ที่สขี ำวทุกเดือน
เจ้ำหน้ำที่สมุ่ ประเมินค่ำ HI และ BI พร้อมทั้งรำยงำนให้สำธำรณสุขอำเภอ
3
▪ พืน้ ที่สดี ำทุก 1 สัปดำห์
▪ พืน้ ที่สเี ทำทุก 2 สัปดำห์
▪ พืน้ ที่สขี ำวทุกเดือน
พ่นสำรเคมีทำลำยยุงตัวแก่ (กรณีมีทรัพยำกรเพียงพอ)
4
▪ พืน้ ที่สดี ำทุก 1 สัปดำห์
▪ พืน้ ที่สเี ทำทุก 2 สัปดำห์
ให้ควำมรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและแจ้งสถำนกำรณ์โรคแก่ประชำชนอย่ำงน้อย
5
เดือนละ 1 ครั้ง
6
ทำประชำคมหมู่บ้ำนทุก 6 เดือน
หมายเหตุ กำรสุ่มสำรวจค่ำดัชนีลูกน้ำยุงลำยโดยทีมเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข
1. หมู่บ้ำนที่มีหลังคำเรือน ≤ 150 หลังคำเรือน สุ่มสำรวจ 30 หลังคำเรือน
2. หมู่บ้ำนที่มีหลังคำเรือน > 150 ถึง 500 หลังคำเรือน สุ่มสำรวจ ร้อยละ 20 ของ
จำนวนหลังคำเรือน
3. หมู่บ้ำนที่มีหลังคำเรือน > 500 หลังคำเรือน สุ่มสำรวจ 100 หลังคำเรือน
หมู่บ้ำนสีแดง หมำยถึง หมู่บ้ำนที่มีควำมเสี่ยงสูง
หมู่บ้ำนสีเหลือง หมำยถึง หมู่บ้ำนที่มีควำมเสี่ยงปำนกลำง
หมู่บ้ำนสีเขียว หมำยถึง หมู่บ้ำนที่มีควำมเสี่ยงต่ำ
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ตารางที่ 8 แสดงคำอธิบำยของมำตรกำร 3-3-1 ในกำรควบคุมโรคไข้เลือดออก
มำตรกำร
3
3
1

คำอธิบำย
หลังจำกที่โรงพยำบำลพบผู้ป่วยให้ทำกำรรำยงำนโรคให้แก่หน่วยงำนที่ควบคุม
โรคในพืน้ ที่ทรำบภำยใน 3 ชั่วโมง
รพ.สต. และ อสม. ลงพื้นที่บ้ำนผู้ป่วยภำยใน 3 ชั่วโมงหลังรับแจ้ง เพื่อสำรวจ
และจัดกำรแหล่งเพำะพันธุ์ยุงในบ้ำนผู้ป่วย พร้อมทั้งแจกยำทำกัน ยุงเพื่อทำให้
ผู้ป่วยและคนในครอบครัว
ส่งทีม SRRT ลงพื้นที่ควบคุมโรคในรัศมี 100 เมตร ภำยใน 1 วัน และดำเนิน
กำรตำมมำตรกำรพืน้ ที่สแี ดง เพื่อจำกัดวงกำรแพร่ระบำดของโรค
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2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมโรคไข้เลือดออก
หน่วยงำนหลักที่เกี่ยวข้องโดยตรงในกำรควบคุมโรคไข้เลือดออกประกอบไปด้วย
หน่วยงำนด้ำนกำรปกครอง และหน่วยงำนด้ำนสำธำรณสุข ซึ่งมีหน่วยงำนย่อยกระจำยอยู่
ในแต่ละระดับของชุมชน ดังนี้
1. ระดับหมู่บ้าน
2. ระดับตาบล
3. ระดับอาเภอ
4. ระดับจังหวัด

2.1 ระดับหมู่บ้าน
ครัวเรือนเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในชุมชนที่ประกอบกันขึ้นเป็นหมู่บ้ำน ภำยใต้กำร
ปกครองดูแลจำกผู้ใหญ่บ้ำน เพื่อให้เกิดควำมเข้มแข็งของชุมชน แต่ละชุมชนจะมี
อำสำสมัครของหน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อทำหน้ำที่ดูแลและปกป้องชุมชนให้อยู่ดกี ินดีและมี
ควำมสงบเรียบร้อย เช่น อำสำสมัครสำธำรณสุข อำสำสมัครปศุสัตว์ เป็นต้น หน่วยย่อย
ระดับหมู่บ้ำนถือเป็นรำกฐำนที่สำคัญในกำรควบคุมโรคไข้เลือดออกเป็นอย่ำงยิ่ง เนื่องจำก
กำรควบคุมโรคได้อย่ำงรวดเร็วนั้นต้องอำศัยควำมร่วมมือในกำรช่วยสอดส่องดูแลแหล่ง
พันธุล์ ูกน้ำยุงลำย และผู้ป่วยหรือสงสัยว่ำจะป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก ผ่ำนมำทำง
อำสำสมัครประจำหมู่บ้ำน เพื่อส่งต่อข้อมูลที่พบเห็นไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในระดับ
ตำบล อำเภอ และจังหวัดต่อไป อีกทั้งหมู่บ้ำนที่เข้มแข็งยังมีควำมสำคัญในกำรควบคุมโรค
เบือ้ งต้น เพื่อป้องกันกำรแพร่กระจำยของโรคออกไปยังพืน้ ที่ข้ำงเคียงอื่น ๆ และป้องกัน
กำรเกิดเป็นโรคระบำดในวงกว้ำงได้อีกด้วย หน่วยงำนหลักในกำรควบคุมโรคไข้เลือดออก
ระดับหมู่บ้ำน ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่ อาสาสมัคร (อาสาสมัครผ่อดีดี และ
อาสาสมัครสาธารณสุข เป็นหลัก) ผู้นาชุมชน และ ผู้นาหมู่บ้าน เป็นต้น
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2.2 ระดับตาบล
หน่วยงำนที่มีหน้ำที่หลักในกำรดูแลชุมชนระดับตำบลตำมพระรำชบัญญัติกำหนด
และขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มำตรำ 16
ได้ ก ำหนดให้ เ ทศบำลและองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลมี ห น้ ำ ที่ ใ นกำรจั ด ระบบบริ ก ำร
สำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตน ทำให้อำนำจหน้ำที่ในกำรป้องกัน
และควบคุมโรคระบำดอยู่ภ ำยใต้ควำมรับผิดชอบขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
นอกจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล (รพ.สต.) ยังมี
หน้ำที่ช่วยในกำรป้องกันและควบคุมโรคไข้เ ลือดออกที่มีประสิทธิภำพอีกหน่วยงำนหนึ่ง
ด้ ว ย อี ก ทั้ ง ก ำนั น ซึ่ ง เป็ น ผู้ ป กครองท้ อ งที่ ร ะดั บต ำบลที่ มี ค วำมใกล้ ชิ ด อย่ ำ งมำกต่ อ
ผู้ใหญ่บ้ำน และชุมชนก็ถือเป็นหน่วยสำคัญในกำรปกครองและโน้มน้ำวให้เกิดควำมร่วมมือ
ในชุมชน ดังนั้นหน่วยงำนหลักในกำรควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับ ตำบล ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนตาบล เทศบาลตาบล เทศบาลเมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
(รพ.สต.) กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
2.3 ระดับอาเภอ

หน่ ว ยงำนระดั บ อ ำเภอที่ มี ห น้ ำ ที่ ค วบคุ ม และป้ อ งกั น กำรระบำดของโรค
ไข้เลือดออก โดยรับนโยบำยจำกหน่วยงำนหลักต้นสังกัด อันได้แก่ หน่วยงำนทำงด้ำนกำร
ปกครอง และกำรสำธำรณสุขเป็นหลัก ได้แก่ นายอาเภอ สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
และโรงพยาบาลชุมชน
2.4 ระดับจังหวัด
เช่นเดียวกับหน่วยงำนระดับอำเภอ หน่วยงำนระดับจังหวัดมีหน้ำที่ในกำรรับ
นโยบำยกำรควบคุมและป้องกันโรคระบำดจำกหน่วยงำนส่วนภูมิภำคและกระจำยลงไปสู่
ระดับท้องถิ่นต่อไป หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ได้แก่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัด และสานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
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สรุปมาตรการที่สาคัญของแผนเตรียมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
และการทางานร่วมกันของหน่วยงานที่สาคัญ

• อปท.
• หน่วยงำน
สำธำรณสุข
• อำสำฯ
•การเฝ้
ผู้นำชุามชน
ระวังและ
ค้นหาผู้ป่วย

• อปท.
• หน่วยงำน
สำธำรณสุข

• อปท.
• หน่วยงำน
สำธำรณสุข

ระบบข้อมูล
และการ
นาเสนอ

การเตรียม
วัสดุ
อุปกรณ์

• อปท.
• หน่วยงำน
สำธำรณสุข
• อำสำฯ
• ผู้นำชุมชน
การควบคุม
โรค

• อปท.
• หน่วยงำน
สำธำรณสุข.
• ผู้นำชุมชน
การบริหาร
จัดการ
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• หน่วยงำน
สำธำรณสุข

กำร
สอบสวนโรค

• อปท.
• หน่วยงำน
สำธำรณสุข
• อำสำฯ
• ผู้นำชุมชน
การติดตาม
ประเมินผล

แผนผังสรุปการดาเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก
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ภาคผนวก

1.

ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อเดงกี (Dengue illness)
มีสำเหตุมำจำกเชือ้ ไวรัสเดงกีซึ่งมี 4 ชนิด ได้แก่ ชนิด 1 ชนิด 2 ชนิด 3 และ
ชนิด 4 โดยมียุงลำยบ้ำน (Aedes aegypti) และยุงลำยสวน (Aedes albopictus) เป็นพำหะ
นำโรค

ภาพที่ 1 อัตราป่วยของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจาแนกตามกลุ่มอายุ
(พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2553)
(ที่มา: คู่มือวิชาการโรคติดเชือ้ เดงกีและไข้เลือดออกเดงกีด้านการแพทย์และสาธารณสุข)

ภาพที่ 2 จานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยกระจายตามเดือน
(พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2553)
(ที่มา: คู่มือวิชาการโรคติดเชือ้ เดงกีและไข้เลือดออกเดงกีด้านการแพทย์และสาธารณสุข)
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แนวโน้มอัตรำป่วย อัตรำตำย และอัตรำป่วยตำย (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501 –
พ.ศ. 2557) พบอัตรำกำรป่วยต่อประชำกรแสนคนมีแนวโน้มสูงขึน้ ในส่วนของอัตรำป่วย
ตำยมีแนวโน้มลดลงอย่ำงเห็นได้ชัด แสดงแนวโน้มตำมภำพที่ 3 และแสดงสัดส่วนผู้ป่วย
แยกตำมอำยุดังภำพที่ 4

ภาพที่ 3 แสดงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2501 – พ.ศ.
2557
(ที่มา: คู่มือวิชาการโรคติดเชือ้ เดงกีและไข้เลือดออกเดงกีด้านการแพทย์และสาธารณสุข)

ภาพที่ 4 แสดงสัดส่วนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในภาคเหนือจาแนกตามอายุ
ปี พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2557)
(ที่มา: คู่มือวิชาการโรคติดเชือ้ เดงกีและไข้เลือดออกเดงกีด้านการแพทย์และสาธารณสุข)
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2.

สาเหตุ และการติดต่อ
ยุงพาหะ : ยุงลาย (Aedes หรือ Stegomyia) ซึ่งมียุงลำยที่เป็นพำหะอยู่ 2 ชนิด
คือ Aedes aegypti (ยุงลายบ้าน) และ Aedes albopictus (ยุงลายสวน) ซึ่งยุงลำยทั้ง
เพศผู้และเพศเมียจะกินน้ำหวำนเพื่อเป็นอำหำร แต่ยุงลำยเพศผู้จะไม่กินเลือดคน มีเฉพำะ
ยุงลำยเพศเมียที่กินเลือดคนเพื่อใช้เป็นพลังงำนในกำรวำงไข่เท่ำนั้น

ภาพที่ 5 ภำพลักษณะควำมแตกต่ำงระหว่ำงยุงลำยบ้ำนและยุงลำยสวน
(ที่มา: คู่มือวิชาการโรคติดเชือ้ เดงกีและไข้เลือดออกเดงกีด้านการแพทย์และสาธารณสุข)
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เชื้อสาเหตุ : เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี (DENV) จัดเป็น single stranded RNA
virus ซึ่งมี 4 ชนิด ได้แก่ DENV1 DENV2 DENV 3 และ DENV4
การแพร่กระจายของไวรัสเดงกี : เชือ้ ไวรัสเดงกีแพร่จำกคนหนึ่งไปยังอีกคน
หนึ่งได้โดยมียุงลำยเป็นพำหะของโรคที่สำคัญ โดยยุงตัวเมียจะดูดเลือดคนที่มีเชือ้ ไวรัสอยู่
ในกระแสเลือด (ในช่วงที่มีไข้สูง) เข้ำไป เชือ้ ไวรัสจะเพิ่มจำนวนในตัวยุงโดยเข้ำไปอยู่ใน
กระเพำะอำหำรและหลังจำกนั้นจะเข้ำสู่ตอ่ มน้ำลำยของยุงเตรียมพร้อมที่จะปล่อยเชือ้
ไวรัสให้กับคนที่ถูกกัดครั้งต่อไปตลอดทั้งอำยุขับของยุงเพศเมียซึ่งอยู่ได้นำน 30 – 45 วัน
แสดงแผนภำพกำรแพร่เชือ้ ดังภำพที 5

ภาพที่ 7 แสดงการแพร่เชือ้ ไวรัสเดงกี (ที่มา: คู่มือวิชาการโรคติดเชือ้ เดงกีและ
ไข้เลือดออกเดงกีด้านการแพทย์และสาธารณสุข)
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วงจรชีวิตของยุงลาย : ยุงลำยพบอยู่ทั่วไปในเขตร้อน แหล่งเพำะพันธุ์ คือ
ภำชนะที่มีนำขั
้ งโดยเป็นน้ำที่ใสและนิ่ง ยุงลำยตัวเมียหลังจำกดูดเลือดคนแล้วจะวำงไข่ตำม
ผิวในของภำชนะเหนือระดับน้ำเล็กน้อย ไข่จะฝักเป็นลูกน้ำภำยใน 2 - 3 วัน จำกลูกน้ำ
เป็นตัวโม่งใช้เวลำ 4 – 5 วัน และจำกตัวโม่งเป็นยุงตัวเต็มวัยใช้เวลำ 1 – 2 วัน

ภาพที่ 8 แสดงวงจรชีวิตของยุงลาย
(ที่มา : http://p.lnwfile.com/_/p/_raw/1o/tz/95.jpg)
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3.

การติดเชื้อ และอาการ
ปัจจุบันได้จำแนกกลุ่มอำกำรของโรคที่เกิดจำกกำรติดเชือ้ ไวรัสเดงกี ตำม
กรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข ดังนี้

ภาพที่ 9 แสดงการจาแนกการติดเชือ้ ไวรัสเดงกี
(ที่มา: คู่มือวิชาการโรคติดเชือ้ เดงกีและไข้เลือดออกเดงกี
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข)
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Undifferentiated fever (UF) หรือกลุ่มอาการไวรัส (Viral syndrome)
มักพบในทำรกหรือเด็กเล็ก จะพบเพียงอำกำรไข้ 2 – 3 วัน บำงครั้งอำจมีผื่น มี
อำกำรคล้ำยคลึงกับโรคที่เกิดจำกเชือ้ ไวรัสอื่น ๆ ซึ่งไม่สำมำรถวินจิ ฉัยได้จำกอำกำรทำง
คลินกิ
ไข้เดงกี (Dengue fever หรือ DF)
มักเกิดกับเด็กโตหรือผู้ใหญ่ อำจมีอำกำรไม่รุนแรง คือ มีเพียงอำกำรไข้ร่วมกับ
ปวดศีรษะ เมื่อยตัว หรืออำจเกิดอำกำรแบบ Classical DF คือ มีไข้สูงกะทันหัน ปวดศีรษะ
ปวดรอบกระบอกตำ ปวดกล้ำมเนื้อ ปวดกระดูก และมีผื่น บำงรำยอำจมีจุดเลือดออกที่
ผิวหนัง ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีเม็ดเลือดขำวต่ำ รวมทั้งบำงรำยมีเกล็ดเลือดต่ำได้ ในผู้ใหญ่เมื่อ
หำยแล้วจะมีอำกำรอ่อนเพลียอยู่นำน
ไข้เลือดออกเดงกี (Dengue Hemorrhagic Fever หรือ DHF)
มีอำกำรเป็นรูปแบบที่ค่อนข้ำงชัดเจน คือ มีไข้สูงลอยร่วมกับอำกำรเลือดออก
ตับโต และมีภำวะช็อคในรำยที่รุนแรง ในระยะมีไข้จะมีอำกำรต่ำง ๆ คล้ำย DF แต่จะมี
ลักษณะเฉพำะของโรค คือ มีเกล็ดเลือดต่ำและมีกำรรั่วของพลำสมำ ซึ่งถ้ำรั่วออกไปมำก
ผู้ป่วยจะมีภำวะช็อค เรียกว่ำ Dengue Shock Syndrome หรือ DDS
ไข้เดงกีที่มอี าการแปลกออกไป (Expanded Dengue Syndrome หรือ Unusual
Dengue หรือ EDS)
ที่พบส่วนใหญ่ คือ ผู้ป่วยจะมีอำกำรทำงสมอง มีตับวำย ไตวำย ผู้ป่วยมีอำกำร
ทำงสมอง ส่วนใหญ่เกิดจำกภำวะช็อคนำนและมีตับวำยร่วมด้วย ผู้ป่วยเหล่ำนีส้ ่วนหนึ่ง
พบว่ำมีกำรติดเชือ้ 2 อย่ำงร่วมกัน หรือเป็นผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเดิมอยู่แล้ว
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4.

การสารวจยุงลาย

 การสารวจยุงลายตัวเต็มวัย
การสารวจความชุกชุมของยุงลายตัวเต็มวัยโดยการจับยุงลายขณะเกาะ
พัก (Indoor Resting Rate) ตำมสถำนที่ตำ่ ง ๆ ภำยในบ้ำน โดยช่วงเวลำที่พบยุงลำยมำ
กัดกินเลือดคนมำกที่สุดคือ 08:00 น. – 11:00 น. และพบอีกช่วงเวลำ 13:00 น. –
17:00 น. นำยุงลำยที่จับได้นำมำรวบรวมแยกเพศแล้วคำนวณหำจำนวนยุงที่จับได้ต่อ
บ้ำนต่อชั่วโมง ใช้วิธีดังกล่ำวในกรณีมีกำรระบำดของโรคไข้เลือดออกในพืน้ ที่นนั้ จำกนั้น
นำข้อมูลมำคำนวณ ดังนี้
Resting Rate (RR) = จำนวนยุง (ทั้งสองเพศ) ที่จับได้ตอ่ บ้ำน
Net Index (NI) = จำนวนยุงตัวเมียที่จับได้ตอ่ คน – ชั่วโมงโดยกำรใช้สวิง
Parous Rate (PR) = จำนวนยุงตัวเมีย (ที่เคยวำงไข่แล้ว) ที่จับได้ตอ่ บ้ำนต่อคน
การสารวจยุงตัวเต็มวัยโดยใช้คนเป็นเหยื่อล่อ ควรอยู่ในช่วงเวลำ 08:00 –
11:00 เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติตอ้ งนั่งโดยพับขำกำงเกงให้สูงเหนือเข่ำ พับแขนเสือ้ อยู่เหนือ
ศอก เพื่อล่อยุงให้มำกัดเมื่อมียุงเริ่มบินมำเกำะส่องด้วยไฟฉำยและใช้หลอดจับยุงครอบไป
ที่ตัวยุงแล้วอุดปำกหลอดด้วยสำลี ปฏิบัตเิ ช่นนี้จนครบบ้ำนละ 20 นำที และจดบันทึก
จำนวนยุงลำยที่จับได้แต่ละเพศ จำกนั้นนำข้อมูลมำคำนวณค่ำดังนี้
อัตราการกัด (Biting Rate) = จำนวนยุงลำยตัวเมียที่จับได้ตอ่ คนต่อชั่วโมง
อัตราการเกาะกัด (Landing Rate) = จำนวนยุงลำยที่จับได้ทั้งหมดต่อคนต่อ
ชั่วโมง
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 การสารวจลูกน้ายุงลาย
มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อตรวจสอบแหล่งที่อยูข่ องลูกน้ำ และเพื่อพิจำรณำว่ำ
ควำมชุกชุมของลูกน้ำเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่หลังจำกดำเนินกำรควบคุมแล้ว วิธกี ำรสำรวจ
ที่ใช้เป็นมำตรฐำนจำกกำรแนะนำขององค์กำรอนำมัยโลก (WHO) คือ วิธสี ำรวจแบบ
Visual Larval Survey เป็นกำรสำรวจลูกน้ำยุงลำยที่มีจุดประสงค์เพียงสำรวจ และนับ
จำนวนภำชนะที่มีนำขั
้ งว่ำพบหรือไม่พบลูกน้ำยุงลำย ไม่ว่ำจะพบระยะใดก็ตำม รวมทั้งตัว
โม่งเพียง 1 ตัวก็ให้ถือว่ำภำชนะนั้นมีลูกน้ำ หลังจำกสำรวจทำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
หำจำนวนภำชนะที่สำรวจ จำนวนภำชนะที่พบลูกน้ำยุงลำย จำนวนบ้ำนที่สำรวจและ
จำนวนบ้ำนที่สำรวจพบลูกน้ำยุงลำย เพื่อคำนวนค่ำดัชนี
House Index (HI) หรือ Premise Index หมำยถึง จำนวนบ้ำนที่สำรวจพบ
ลูกน้ำใน 100 บ้ำน
จำนวนบ้ ำนที่สำรวจพบลูกน ้ำยุงลำย
𝐇𝐈 =
× ๑๐๐
จำนวนบ้ ำนที่สำรวจทังหมด
้
Container Index (CI) หรือ Receptacle Index หมำยถึง จำนวนภำชนะที่
สำรวจพบลูกน้ำยุงลำยในภำชนะ 100 ชิน้
จำนวนภำชะที่สำรวจพบลูกน ้ำยุงลำย
𝐂𝐈 =
× ๑๐๐
จำนวนภำชนะที่สำรวจทังหมด
้

Breteau Index (BI) หมำยถึง จำนวนภำชนะที่สำรวจพบลูกน้ำในบ้ำน 100
หลัง
𝐁𝐈 =

จำนวนภำชนะที่สำรวจพบลูกน ้ำยุงลำย
จำนวนบ้ ำนที่สำรวจทังหมด
้
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× ๑๐๐

ตารางที่ 10 เลขควำมหนำแน่น (WHO Density Figure) กับดัชนีวัดควำมชุกของลูกน้ำ
ยุงลำย
Density
Figure
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ค่า HI

ค่า CI

ค่า BI

1-3
4-7
8-17
18-28
29-37
38-49
50-59
60-76
≥77

1-2
3-5
6-9
10-14
15-20
21-27
28-31
32-49
≥50

1-4
5-9
10-19
20-34
35-49
50-74
75-99
100-199
≥200
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จานวนประชากรยุงเพศเมีย
ต่อตารางกิโลเมตร
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000

5.

หลักการควบคุมยุงพาหะนาโรค

 หลักการควบคุมยุงพาหะนาโรค
มำตรกำรป้องกันควบคุมโรคที่สำคัญ ได้แก่ ป้องกันคนไข้และคนปกติไม่ให้ถูกยุง
กัด กำจัดยุงและลูกน้ำ ลดแหล่งเพำะพันธุ์ไม่ให้ยุงสำมำรถแพร่พันธุ์เพิม่ ควำมหนำแน่นได้
 วัตถุประสงค์ของการควบคุมยุงพาหะนาโรค
1. ลดความความชุกชุมของพาหะนาโรค หมำยถึง กำรใช้มำตรกำรต่อยุงเพื่อให้ควำม
ชุกชุมของยุงพำหะต่ำลงจนลดโอกำสกำรแพร่เชือ้ โรคลงได้
2. ลดอายุยุงพาหะนาโรค โดยทั่วไปยุงตัวเมียทั่ว ๆ ไปจะมีอำยุประมำณ 1 เดือน หำก
สำมำรถลดอำยุของยุงให้สั้นลงโอกำสที่จะแพร่เชือ้ ก็จะลดลงเช่นกัน และหำกลดอำยุให้สั้น
กว่ำ 1 สัปดำห์ โอกำสที่ยุงจะแพร่เชือ้ ได้ต่ำมำก
3. ลดการสัมผัสระหว่างคนและพาหะนาโรค วิธกี ำรแพร่โรคติดต่อที่นำโดยแมลงส่วน
ใหญ่เกิดจำกกำรถูกยุงกัดหำกป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัดได้จะเป็นกำรป้องกันโรคได้เกือบร้อย
เปอร์เซ็นต์
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 วิธกี ารควบคุมพาหะนาโรค
สำมำรถแบ่งกลุ่มกำรควบคุมได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กำรควบคุมระยะตัวอ่อน
(ลูกน้ำ และกำรควบคุมระยะตัวเต็มวัย (ยุง)
การควบคุมลูกน้า ยุงลำยเป็นยุงที่วำงไข่ในภำชนะขังน้ำที่สร้ำงขึน้ หรือตำมเศษ
วัสดุ ขยะ บริเวณใกล้เคียงกับแหล่งหำกินเลือดโดยทั่วไปรัศมีไม่เกิน 500 เมตร ดังนั้น
มำตรกำรกำจัดควรดำเนินกำร ควรดำเนินกำรกับแหล่งเพำะพันธุจ์ ะครอบคลุมและ
รวดเร็วกว่ำซึ่งจำเป็นต้องดำเนินกำรให้ถูกต้อง ครอบคลุม และทันเวลำอย่ำงต่อเนื่องทุก
สัปดำห์ โดยเน้นที่ชุมชนและครัวเรือนต้องมีสว่ นร่วมดำเนินกำร วิธกี ำรกำจัดลูกน้ำที่สำคัญ
ได้แก่ กำรลดแหล่งเพำะพันธุ์ กำรควบคุมทำงกำยภำพ กำรควบคุมโดยชีววิธี กำรใช้
สำรเคมี จุลินทรีย์หรือสำรยับยั้งกำรเจริญเติบโต
การควบคุมตัวยุง กำรควบคุมยุงพำหะนำโรคควรดำเนินกำรควบคุมระยะลูกน้ำ
แต่บำงครั้งมีข้อจำกัดในกำรดำเนินกำร ดังนั้น หำกไม่สำมำรถกำจัดลูกน้ำยุงได้ จำเป็น
อย่ำงยิ่งที่จะต้องกำจัดตัวยุงโดยอำจใช้วิธีทำงกำยภำพหรือวิธกี ล นอกจำกนั้นอำจป้องกัน
ตนเองจำกยุงกัด แต่หำกไม่สำมำรถหยุดยั้งกำรแพร่โรคได้ จำเป็นต้องใช้สำรเคมีแต่ควรใช้
เท่ำที่จำเป็น ให้ดำเนินกำรเฉพำะเพื่อกำรควบคุมโรคเมื่อเกิดโรค กำรดำเนินกำรอย่ำง
รวดเร็วทันเวลำ ถูกต้องทำงเทคนิคและครอบคลุมรอบบ้ำนผู้ป่วยรัศมี 100-200 เมตร
เมื่อพบผู้ป่วยจะสำมำรถหยุดยั้งกำรแพร่โรคได้รวดเร็ว
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7.

มาตรการในการควบคุมยุงพาหะนาโรคไข้เลือดออก

 วิธที างกายภาพ (Physical control)
การจัดการทางด้านสภาพแวดล้อมเพื่อการควบคุมยุงพาหะ แบ่ง
ควำมสำคัญกำรเป็นแหล่งเพำะพันธุ์และควำมจำเป็นใช้ประโยชน์ของภำชนะขังน้ำใน
ชีวิตประจำวัน แยกได้เป็นแหล่งเพำะพันธุใ์ นภำชนะหลัก แหล่งเพำะพันธุใ์ นภำชนะรอง และ
แหล่งเพำะพันธุใ์ นภำชนะเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม เป็นวิธีกำรควบคุมพำหะตั้งแต่ตน้
และได้ผลอย่ำงถำวร วิธกี ำรนีจ้ ะเป็นประโยชน์สำหรับโครงกำรควบคุมพำหะที่เกี่ยวข้องกับ
กำรสร้ำง ระบบกำรชลประทำน ระบบคูคลองส่งน้ำเพื่อกำรเกษตร และกำรสร้ำงอ่ำงเก็บ
น้ำ กำรสร้ำงถนนหนทำงต่ำง ๆ

การทาสภาพแวดล้อมให้ไม่เหมาะสม เป็นวิธีกำรควบคุมยุงพำหะโดยทำ
สภำพแวดล้อมให้ไม่เหมำะสมที่จะเป็นแหล่งเพำะพันธุ์ หวังผลในกำรควบคุมระยะสั้น
วิธกี ำรที่ได้มีกำรนำมำทดลองใช้ ได้แก่ กำรจัดกำรเปลี่ยนแปลงระดับและควำมเร็วของ
กระแสน้ำ กำรถำกถำงวัชพืชต่ำง ๆ ริมลำธำร หรือกำรปรับสภำพกรด ด่ำงของน้ำให้ไม่
เหมำะสมต่อกำรที่ยุงลำยจะมำวำงไข่
การลดการสัมผัสระหว่างคน ยุงพาหะ และเชื้อโรค เป็นวิธีกำรพืน้ ฐำนง่ำยๆ
ที่มีกำรนำมำใช้ เช่น กำรป้องกันตนเองจำกยุงพำหะกัด โดยกำรใส่เสือ้ ผ้ำมิดชิด ทำสำร
ป้องกันยุงกำรใช้ยำจุดกันยุง กำรใช้สำรระเหยออกฤทธิ์ขับไล่ยุง สำรออกฤทธิ์บำงชนิด
สำมำรถทำให้เกิดอำกำรแพ้ได้ ในกำรเลือกซือ้ ควรตรวจดูสำรออกฤทธิ์อย่ำงละเอียด ควร
เลือกสำรที่มีอันตรำยน้อย
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 วิธที างชีวภาพ (Biological control)
ปลากินลูกน้า (Lavivorous fish) เป็นกำรกำจัดลูกน้ำยุงลำยที่ง่ำยอีกวิธหี นึ่ง
เนื่องจำกอยู่ในภำชนะเป็นเป้ำนิ่ง ปลำกินลูกน้ำที่ใช้ เช่น ปลำหำงนกยูง ปลำแกมบูเซีย
ปลำสอด ปลำหัวตะกั่ว ปลำกัด หรือปลำอะไรก็ได้ที่กินลูกน้ำเป็นอำหำร
แบคทีเรีย (Bacteria) โรคของยุงที่เกิดจำกเชือ้ แบคทีเรีย มักจะทำให้กำรย่อย
อำหำร กำรหำยใจ และกำรหมุนเวียนโลหิตของลูกน้ำยุงผิดปกติไปจำกเดิม โอกำสที่
แบคทีเรียจะเข้ำสู่ตัวลูกน้ำยุงนั้นเกิดได้ 3 ทำง คือ ทำงผิวหนัง ทำงท่ออำกำศ และทำง
ปำก แบคทีเรียที่นิยมนามาพัฒนาทาเป็นผลิตภัณฑ์กาจัดลูกน้ายุงลาย คือ
แบคทีเรีย B.t.i. (Bacillus thuringiensis var. israelensis serotype H-14) แบคทีเรียชนิดนี้มี
ประสิทธิภำพดีในกำรกำจัดลูกน้ำยุงลำยและลูกน้ำยุงก้นปล่อง แต่ได้ผลไม่มำกนักสำหรับ
กำรกำจัดลูกน้ำยุงรำคำญ
รา (Fungi) ได้มีกำรศึกษำรำหลำยชนิด เช่น Culicinomycese lavosporus,
Lagenidium giganteum, Tolypocladium cylindrosporm และ Coelomomyces อีกหลำย
ชนิด กำรศึกษำเกี่ยวกับเรื่องนีค้ ำดว่ำจะมีควำมสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรควบคุมลูกน้ำยุงใน
บำงสภำพบำงท้องที่ได้
ไส้เดือนฝอย (Nematode) ไส้เดือนฝอย (mermithid nematodes) เป็นตัวเบียน
ของลูกน้ำโดยตัวอ่อนของไส้เดือนฝอยจะเข้ำไปอำศัยอยู่ภำยในบริเวณส่วนอกของลูกน้ำ
เมื่อเจริญเติบโตได้ระยะหนึ่งแล้วก็จะไชออกมำทำให้ลูกน้ำตำย
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 วิธที างชีวภาพ (Biological control) (ต่อ)
โปรโตซัว (Protozoa) เช่น Nosemaalgerae แต่พบว่ำโปรโตซัวชนิดนี้มี
ควำมสำมำรถในกำรขยำยพันธุต์ ่ำ ในสภำพแหล่งเพำะพันธุย์ ุง และยังพบว่ำต้องใช้ปริมำณ
ของสปอร์สูงในกำรควบคุมยุงซึ่งได้ผลไม่คุ้มค่ำ
เชื้อไวรัส (Viruses) เชือ้ ไวรัสที่พบว่ำเป็นตัวกำรควบคุมพำหะส่วนใหญ่อยู่ใน
กลุ่มที่มีพิษต่อแมลงได้แก่ พวก Nuclear polyhedrosis viruses, Cytoplasmic polyhedrosis
viruses และพวก Iridoviruses อย่ำงไรก็ตำมกำรศึกษำในด้ำนนี้จำเป็นต้องมีควำม
ระมัดระวังและต้องใช้ควำมละเอียดในกำรศึกษำมำก เพรำะอำจจะมีผลกระทบต่อมนุษย์
สัตว์และสิ่งแวดล้อมได้
ตัวห้า (Invertebrate predators) ตัวห้ำเป็นศัตรูตำมธรรมชำติที่สำมำรถ
ควบคุมประชำกรของยุงได้ เช่น แมลงเหนี่ยง แมลงตับเต่ำ ไรน้ำจืดหรือโคปีปอด
(copepod) ตัวอ่อนแมลงปอ (dragonﬂy) มวน แมลงดำสวน ตัวอ่อนแมลงปอ มวนวนยักษ์
มวนแมลงป่อง เป็นต้น

การควบคุมโดยวิธีทางพันธุกรรม (Genetic control) กำรควบคุมโดยวิธีทำง
พันธุกรรม เช่น กำรทำให้โครโมโซมของยุงพำหะเปลี่ยนแปลงไปไม่สำมำรถนำเชือ้ ได้หรือ
ทำให้ยุงไม่สำมำรถสืบพันธุห์ รือเพิ่มปริมำณได้ วิธกี ำรนีไ้ ม่ทำให้ยุงตำยแต่ยุงจะถูกควบคุม
เช่น ยุงตัวผู้ถูกทำให้เป็นหมันโดยกำรผ่ำนกัมมันตรังสี หรือโดยใช้สำรเคมีซึ่งจะทำให้น้ำเชือ้
ในยุงตัวผู้กลำยพันธุ์
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 วิธที างเคมีภาพ (Chemical control)
กลุ่มของสารเคมีกาจัดแมลง ตำมโครงสร้ำงและปฏิกิริยำเคมีออกเป็น 4
กลุ่ม คือ Chlorinated hydrocarbon compounds หรือ Organochlorine, Organophosphorus
compounds (OP), Carbamate compounds และ Synthetic pyrethroids
ทรายกาจัดลูกน้า คือ ทรำยที่เคลือบด้วยสำรเคมีที่มีชื่อสำมัญว่ำ ทีมีฟอส
(Temephos) ซึ่งเป็นสำรเคมีสังเครำะห์ในกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต (Organophosphates) มี
ฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบสำคัญ คุณสมบัตขิ องทีมีฟอส คือ เป็นพิษสูงต่อตัวอ่อนของ
ยุง ในกำรป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลำยนั้น องค์กำรอนำมัยโลกได้แนะนำให้ใช้ทีมีฟอส
ชนิดเคลือบเม็ดทรำยที่มีสำรออกฤทธิ์ 1% อัตรำกำรใช้ คือ ทรำยหนัก 1 กรัมต่อน้ำ 10
ลิตร
การใช้เกลือแกง น้าส้มสายชู ทั้ง 2 อย่ำงเป็นของคู่บ้ำนคู่ครัว ที่สำมำรถ
นำมำใช้ในกำรควบคุมและกำจัดลูกน้ำยุงลำยได้ โดยเฉพำะที่ถ้วยหล่อขำตู้กับข้ำว
การใช้สารซักล้าง (ผงซักฟอก หรือน้ายาซักล้างทั่วไป) กำรกำจัดตัวโม่งและ
ลูกน้ำยุงลำยในภำชนะ วัสดุขังน้ำขนำดเล็ก เช่น จำนรองกระถำงต้นไม้ ยำงรถยนต์ จำน
รองขำตู้กับข้ำวและวัสดุเหลือใช้ที่ขังน้ำฝนรอบ ๆ บ้ำน เป็นต้น โดยใช้ผงซักฟอกโรยลง
ในแหล่งเพำะพันธุต์ ่ำง ๆ โดยตรงในอัตรำส่วน ผงซักฟอก 1 ช้อนโต๊ะต่อปริมำณควำมจุ
ของน้ำในแหล่งเพำะพันธุป์ ริมำณ 2 ลิตร
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 วิธที างเคมีภาพ (Chemical control) (ต่อ)
การใช้สารยับยั้งการเจริญเติบโต (Insect Growth Regulator หรือ IGR) มี
ให้เลือกใช้ 2 ประเภท คือ
สารเคมีสังเคราะห์เลียนแบบ Juvenile hormone เป็นสำร
ที่ยับยั้งกำรเจริญเติบโตเปลี่ยนจำกระยะลูกน้ำเป็นระยะดักแด้ ลูกน้ำจะ
ตำยก่อนที่จะเปลี่ยนรูปร่ำงเป็นดักแด้ได้ สำรนีท้ ี่พบมีจำหน่ำย ได้แก่
Methopren เป็นต้น
สารเคมีสังเคราะห์เลียนแบบ Ecdysoid hormone ยับยั้ง
กำรแข็งตัวของไคติน (ไคติน คือ เปลือกแข็งที่ห่อหุม้ ลำตัวแมลง)
หลังจำกลูกน้ำลอกครำบเปลี่ยนระยะและสลัดครำบเก่ำออกแล้ว ลำตัว
ของลูกน้ำจะอ่อนนิ่มไม่มีเปลือกแข็งเกิดขึน้ ทำให้กำรว่ำยน้ำ และ
กระบวนกำรต่ำง ๆ ไม่สำมำรถเกิดขึน้ ได้ ทำให้ลูกน้ำตำยในที่สุด สำรนี้
ที่พบมีจำหน่ำย ได้แก่ Diﬂubenzuron เป็นต้น
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8.

เครื่องพ่นสารเคมีที่ใช้ในงานควบคุมโรคไข้เลือดออก
เครื่องพ่นแต่ละชนิดมีคุณลักษณะและวิธีกำรใช้งำนต่ำงกันไป ผู้ใช้ควรคำนึงถึง
ควำมต้องกำรใช้งำนเป็นสำคัญ
เครื่องพ่นฝอยละเอียด ULV (ULV cold fog generator) สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ
ขนำดเม็ดน้ำยำที่เครื่องผลิตได้ ขนำดเม็ดน้ำยำที่ดที ี่สุดควรเป็น 5–27 µm จะลอยฟุ้งใน
บรรยำกำศได้นำนและใช้ประโยชน์ของละอองน้ำยำทุกเม็ดในกำรกำจัดยุงบิน

เครื่องพ่นฝอยละออง (Mist blower) เครื่องพ่นนี้จะพ่นเม็ดน้ำยำขนำด 20100 µm พบว่ำขนำดเม็ดน้ำยำที่สำมำรถลอยฟุ้งในบรรยำกำศได้ดแี ละนำนจะมีเพียงร้อย
ละ 35 เท่ำนั้น ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 65 ที่มีขนำดเม็ดน้ำยำใหญ่กว่ำจะตกลงสู่พนื้ ดินใน
ระยะเวลำที่สนั้ มำก จึงสำมำรถใช้ประโยชน์จำกน้ำยำได้เพียง 35 % สำหรับแมลงบิน
เครื่องพ่นหมอกควัน (Thermal fog generator) เครื่องพ่นหมอกควันแบบใช้
ควำมร้อนช่วยในกำรแตกตัวของสำรเคมีรูปของเหลวเป็นละอองเล็กขนำด 0.1-60 µm
ปัญหำสำคัญของเครื่องพ่นหมอกควันแบบใช้ควำมร้อน คือ กำรสลำยตัวของสำรเคมี
เนื่องจำกควำมร้อน ซึ่งอำจเนื่องมำจำกคุณสมบัติของสำรเคมีเอง หรืออำจเนื่องมำจำก
เครื่องพ่นเคมีที่ให้ควำมร้อนสูงเกินไป โดยปกติเครื่องพ่นหมอกควันที่มีคุณภำพดีควร
สำมำรถควบคุมอุณหภูมิ ณ จุดหรือบริเวณที่นำยำสั
้
มผัสควำมร้อนและแตกตัวให้บริเวณ
นีม้ ีอุณหภูมิระดับที่ไม่ทำลำยคุณภำพของสำรเคมี หรือมีอุณหภูมิบริเวณนี้ต่ำกว่ำ 100
องศำเซลเซียส
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ตารางที่ 11 แสดงวิธกี ำรเตรียมชุมชนสำหรับกำรพ่นสำรเคมี
ก่อนกำรพ่นสำรเคมี
(ก่อนอย่ำงน้อย 1 วัน)
1. ประสำนงำนกับชุมชน โดย
เข้ำพบผู้นำชุมชน ชีแ้ จง
วัตถุประสงค์ของกำรจะเข้ำพ่น
สำรกำจัดยุง
2. ให้สุขศึกษำ ประชำสัมพันธ์
กับประชำชนในชุมชนถึง
ควำมสำคัญของโรค กำร
ป้องกันและควบคุมโรค
เหตุผลของกำรพ่น และ
ผลกระทบจำกกำรพ่นสำรเคมี
ต่อคน สัตว์เลีย้ ง และ
สิ่งแวดล้อม
3. แจ้งแผนกำรปฏิบัตงิ ำน
และกำหนดนัดหมำย
ประชำชน

ระหว่ำงกำรพ่นเคมี
(วันที่มำพ่น)
1. ประชำชนต้องปกปิดอำหำร
และภำชนะใส่อำหำรให้มิดชิด
2. ดับไฟในเตำ ปิด
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ (สำรเคมีที่พ่น
เป็นสำรประเภทน้ำมัน
สำมำรถลุกติดไฟได้)
3. เก็บเสือ้ ผ้ำ ข้ำวของที่ไม่
ต้องกำรให้ถูกสำรเคมีให้
มิดชิด
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หลังกำรพ่นเคมี
1. แนะนำให้ปิดอบสำรเคมี
ภำยในบ้ำนประมำณ 30 นำที
(สำหรับกำรพ่นยูแอลวีไม่ตอ้ ง
ปิดบ้ำนอบ)
2. หลังปิดอบสำรเคมี ให้เปิด
ประตูหน้ำต่ำงรอจนหมอก
ควันหมดจึงเข้ำไปอำศัยในบ้ำน
ได้ (สำหรับกำรพ่นยูแอลวี
หลังพ่นไปแล้วประมำณ 30
นำที สำมำรถเข้ำไปในอำศัยใน
บ้ำนได้เลย)

ตารางที่ 11 แสดงวิธกี ำรเตรียมชุมชนสำหรับกำรพ่นสำรเคมี (ต่อ)
ก่อนกำรพ่นสำรเคมี
(ก่อนอย่ำงน้อย 1 วัน)
4. แนะนำให้ดับไฟในเตำ ปิด
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ และนำสมำชิก
ในบ้ำนและสัตว์เลี้ยงออกไป
อยู่นอกบ้ำนในเวลำเจ้ำหน้ำที่
มำพ่นสำรเคมี
5. แนะนำให้ปิดหน้ำต่ำงบ้ำน
สำหรับกำรพ่นหมอกควัน
(หรือเปิดประตู หน้ำต่ำงบ้ำน
สำหรับกำรพ่นยูแอลวี)
6. สอบถำมข้อมูลคนเจ็บป่วย
บ้ำนที่เลีย้ งสัตว์ บ้ำนที่ทำ
ฟำร์มปลำ กุ้งปู และแมลง

ระหว่ำงกำรพ่นเคมี
(วันที่มำพ่น)
4. เจ้ำของบ้ำนนำเด็ก คนชรำ
คนป่วย และสัตว์เลีย้ งมำพัก
นอกบ้ำนประมำณ 30 นำที
(สำหรับอำหำรและน้ำสัตว์
เลีย้ งให้ปกปิดให้มิดชิดเช่นกัน
และหลังจำกพ่นแล้วหำกไม่
แน่ใจว่ำอำหำรปนเปื้อนสำร
หรือไม่ให้เททิง้ ล้ำงภำชนะให้
สะอำดแล้วใส่อำหำรและน้ำ
ใหม่แทน)
5. ก่อนพ่นให้ตรวจดูประตู
หน้ำต่ำงอีกครั้งว่ำปิดเตรียมไว้
สำหรับกำรพ่นหมอกควัน
(หรือเปิดประตูหน้ำต่ำงบ้ำน
สำหรับกำรพ่นยูแอลวี)

หลังกำรพ่นเคมี
3. แนะนำวิธกี ำรทำควำม
สะอำดครำบสำรเคมีที่ตกค้ำง
ตำมพืน้
4. กล่ำวขอบคุณประชำชน

*ข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องแจ้งประชาชนสาหรับการพ่นยูแอลวี
1. เวลำในกำรปฏิบัติงำนสำหรับพ่นยูแอลวี คือ 06.30 – 10.00 น. (ห้ำมพ่นเมื่อมีแดด
ร้อน เพรำะละอองจะขยำยตัวและลอยขึน้ ข้ำงบน และสำรบำงชนิดอำจเสื่อมฤทธิ์เมื่อโดน
แสง)
2. ควรปกปิดอำหำรให้มิดชิด คลุมตู้ปลำและกรงนก อย่ำให้โดนละอองยูแอลวี
3. ให้ยืนรออยู่ข้ำงนอกบ้ำนให้หำ่ งจำกประตู หน้ำต่ำง จนกว่ำจะพ่นเสร็จ
4. ให้ผู้ปกครองเตือนบุตรหลำนไม่ให้ตำมเล่นละอองที่พ่นออกมำ
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